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TERVE-SOSpalkinto
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Voimistelu- ja liikuntanäytös 
PuU Voimistelujaoston kevään 
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Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

SAIRAANHOITAJA 
Vesa-Matti Ritola

LÄÄKÄRI 
Ilona Ritola

UUSI LÄÄKÄRIASEMA 

MEDIPUDAS 
PALVELUT
Lääkärin vastaanotto, 
työterveys, laboratorio, 
rokotukset, 
terveystarkastukset.

AJANVARAUS
Puhelimella tai netissä. 
Joustavasti asiakkaidemme 
tarpeiden mukaisesti
p.044 978 6084

Puh. 044 978 6084.
www.medipudas.fi

info@medipudas.fi

AUKIOLOAJAT: 
ma-pe 

9-16.30  

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

Pyydä tarjous!
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät  
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Uudella peltien taittokoneella piipunpellit sekä  
muitakin pellityksiä tilauksesta. 

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!

Kela-kyydit 
0100 86 500

***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

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.

"

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

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

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 13.5. klo 10-18 

11,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Smetanalohi
- Porsaanfilee metsäsieni-

kastikkeella 
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

PUUTARHAN KUKKALOISTOSTA!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 

MA-PE 9-18 (MYÖS HELATO), 
LA-SU 9-16

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Ruusut, Atzaleat, Krysanteemit, 
Hortensiat, Begoniat ja Pelargoniat...

ja paljon muuta kaunista!
Kukkivaa ORVOKKIA, 

myös kulhoja ja amppeleita!
Tervetuloa kukkien 

kasvupaikalle!

Olemme facebookissa!

Lahjakortit!    Pihakasvit! 

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

Puh.  020 752 8260

RUUSU DOLC’AMORE 
14 cm RUUKKU

RUUKKU-
RUUSU 
10,5 cm

795

1195395

Saatavilla eri värejä. 
Kukinta-aika kesäkuusta 
hallantuloon saakka. 
Viihtyy aurinkoisel-
la paikalla. Istuta 
runkoruusu vaikka 
terassille tai parvekkeel-
le ruukkuun.

RUNKO-
RUUSU MIX 

17 cm 
RUUKUSSA

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat:
Mopokurssi

to 17.5. klo 15.00.
B-kurssi ma 4.6. klo 17.00.

Tervetuloa!

Pudasjärven kirjaston 

SUURI MUUMIPÄIVÄ
perjantaina 18.5. klo 10–19
Klo 10 – 15 Muumipuhvetti (S) 
Katso Muumeja niin paljon kuin jaksat! Näytäm-
me Muumilaakson tarinoita tv-sarjoja kirjaston 
isolta valkokankaalta koko päivän ajan.
Klo 16.00 Jari Lehtisen Muumi-luento 
Mikä on kaikista Muumisovituksista se oikea 
– vai onko sellaista olemassakaan? Anime- ja 
Muumi asiantuntijan kattava tietopaketti.
Klo 17.00 Muumipeikko ja pyrstötähti -elokuva-
näytös (S) kesto 75 min  
Ensimmäinen täyspitkä Muumielokuva nyt res-
tauroituna ja alkuperäisäänillä

Lisäksi paljoh muuta: kilpailuja, arvontaa, tar-
joilua ym. Muumipäivän kaikki näytökset ovat 
sallittuja kaikenikäisille ja niihin on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Oulun Elokuvakes-
kus ry, Pudasjärven nuorisotoimi ja kirjasto

www.pudasjarvi.fi/kirjasto

KIRJASTO

Hae tehtävää 20.5.2018 mennessä
www.op-ura.fi

Haemme Sijoitusneuvojaa
vakituiseen työsuhteeseen

Hierontaa, 
niksautukset

p. 040 325 2971

SIEMEN- JA RUOKAPERUNAA 
PUDASJÄRVEN TORILLA
la 12.5. klo 11.30-12.30. 

Metsäruoka Oy
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 13.5. kello 10, Valtteri Lai-
tila, Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana vi-
deolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kakku-
kahvit.
Mieskuoro Pohjan Laulun konsertti seurakuntakodissa 
la 12.5. kello 17.30. Ohjelmamaksu 15 €.
Hautausmaan siivoustalkoot ma 14.5. kello 12–18. Al-
kuhartaus, Timo Liikanen. Talkooväelle tarjolla nuotiomak-
karat ja pullakahvit. Haravat ja käsineet mukaan.
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 16.5. kello 13, Vox 
Margarita ke 16.5. kello 18.
Ystävänkammarin retki to 17.5. lähtö seurakuntakodil-
ta kello 9.30. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon ma 
14.5. mennessä p. 08 882 3100. Retken omavastuu on 
10 €.
Diakoniavastaanottoa ei to 17.5.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 17.5. kello 18.
Lähimmäisten virkistys-/saunailta Hilturannassa per-
jantaina 25.5 kello 17 alkaen. Ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 18.5. mennessä puh. 08 882 3100. Ilmoita 
myös erityisruokavaliosta.
Perhekerho Liepeen väentuvassa keskiviikkoisin kello 
10–13 ja iltaperhekerho Liepeen väentuvassa maanan-
taisin kello 17–19. Perhekerhot koko kevään Liepeessä.
Lapsiparkki seurakuntakodissa maanantaisin kello 13–
15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00, ilmoittautumiset las-
tenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 (Kert-
tu) tai 040 868 4730 (Heli).
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maa-
nantaina 14.5.2018 kello 16.30. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 7.5.–14.5.2018  kirkkoherranviras-
tossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 16.5.–15.6.2018 viraston aukioloaikoina. 
Pudasjärvellä, 30. päivänä huhtikuuta 2018, Arvo Niska-
saari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja.
Siioninvirsiseurat Asta Valanteella, Tuulimyllyntie, pe 
18.5. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Kevätmyyjäiset ja seurat Livolla 
Soile ja Pekka Törmäsellä pe 11.5. kello 18.30 (Eero Il-
likainen). Raamattuluokka Sarakylässä Antti Kummalalla 
pe 18.5. kello 19.  Aittojärven kesäseurat Aittojärven kou-
lulla to 10.5. kello 17. Seurat Kurenalan ry:llä su 13.5. kel-
lo 16.
Kastettu: Elsa Vieno Inkeri Riepula, Frida Ella Aurora Ra-
hikkala.
Avioliittoon vihitty: Lauri Juhana Tuomaala ja Laura So-
fia Simonen.
Haudattu: Heimo Johannes Riepula 82 v, Anna Liisa Ol-
lila 75 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 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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Elvi
NISKALA

s. 2.12.1928
k. 6.5.2018 

Kaivaten
sisaret ja veli perheineen

sukulaiset ja ystävät

Pois kutsui Herra jo uupuneen,
tien pitkän kulkea antoi.

Ajan katsoi Herra täyttyneen,
ikirauhaan luoksensa kantoi

Siunaus Pudasjärven 
kirkossa pe 18.5. klo 14.00.
Muistotilaisuutta vietämme 

läheisten kesken.

Ensio Rytinki In memoriam
Ensio Rytinki syntyi 4.6.1928 
Pudasjärvellä, nukkui iäi-
syysuneen 2.4. 89 vuotiaana 
Pudasjärvellä.

Ensio syntyi yhdeksän 
lapsiseen perheeseen ja oli 
kolmanneksi vanhin hiljai-
nen ja ujo poika, jota kut-
suttiin pienenä juuri hiljai-
suuden ja ujouden vuoksi 
Riitu mummon nimittämänä 
Nuuttiukoksi. 

Tie johti savotoille 
14-vuotiaana, jonka jälkeen 
oppi elämänkoulun kaut-
ta kirvesmiehen ammatin ja 
muuraushommat siinä si-
vussa. Kylillä puhuttiin hä-
nen olevan kova työmies. 

Isä rakastui ennen armei-
jaa 17-vuotiaaseen tien toi-
sella puolella asuvaan naa-
purin tyttäreen Helviin, joka 
johti avioliiton solmimiseen 
ja ja yhteisen pitkän taipa-
leen alkamiseen. 

Vuonna 1958 Ensio raken-
si Nuorungan kylään (Viian-
kangas) Viianpalon asutus-
alueelle talon ja vuonna 1965 
navetan, jossa oli parret 12 
lehmälle. Siinä sivussa äidin 

kanssa hoitivat heinänteon. 
Kaikki kahdeksan kirkuvaa 
lasta pyöri jaloissa. Suurin 
osa Tuhansuonkylän asutus-
alueen rakennuksista on isän 
kätten töitä. Rakennusohjei-
ta hän antoi jopa viimeisiin 
päiviin saakka.

Vuonna 1973 muutimme 
koko perhe Raumalle. Isä sai 
paperitehtaalta töitä ja äiti 
siivoustöitä laivatelakalta. 
Harrastuksiin kuului töitten 
jälkeen mm. huonekalujen ja 
hyllyjen nikkarointi, remon-
tointi sekä rakennusten uu-
delleen kunnostaminen.

Lapset muuttivat ko-
toa pois yksitellen. Jokai-
nen meistä sai elämänohjeita 
mukaansa; pojat rakentami-
seen, joita ei tarvinnut ope-
tella siten koulun penkillä. 
Tytöt saivat ohjeet kodin yl-
läpitämiseen. Isän ohjeilla 
syntyy edelleen jopa käris-
tyksen teko.

Periaatteena isä antoi elä-
män ohjeen; ”Minkä taak-
seen jättää, sen edestä löy-
tää”.

Isämme halusi pala-

ta eläkkeelle jäädessä takai-
sin Pudasjärvelle, mutta äi-
timme ei halunnut unohtaa 
Rauman kaunista kaupun-
kia. Kesät toukokuusta-syys-
kuuhun isä kuitenkin vietti 
syntymäpitäjän Tuhansuol-
la. Talvet kuluivat Raumal-
la. Nimitimmekin vanhem-
piamme ”muuttolinnuiksi”. 

Vuosien kuluessa isä ehti 
rakentaa meille lapsille yh-
teisen ”mökkikylän”, jossa 
vietämme perheiden kanssa 
yhteistä aikaa. Myös kaikki 
iloiset juhlat, joita vietimme 
yhdessä mökillä, olivat heil-
le tärkeitä. Helvi äidin kuol-
lessa isän tahtoa kuunneltiin 
ja aloimme lapset touhuta 
isän palaamista kotipitäjään.

Isämme saikin asua koti-
pitäjän maisemissa melkein 
vuoden ja nähdä kaikki vuo-
denajat; kevään, kesän, syk-
syn ja talven, kunnes ku-
luvan kevään kynnyksellä 
Taivaan Isä kutsui hänet 
luokseen. Yhdessä oli suun-
niteltu kesäkuun alussa tu-
levaa 90-vuotisjuhlaa, mutta 
sitä emme ehtineet yhdessä 

Ensi sunnuntain psalmissa Daavid pyytää: 
”Herra kuule, kun huudan sinua! Ole minulle 
armollinen, vastaa pyyntööni. Sydämeni muis-
taa sinun sanasi: ”Etsikää minun kasvojani.” 
Herra, minä tahdon etsiä sinua, älä kätke mi-
nulta kasvojasi”.

Toisaalla Raamatussa kerrotaan kuin-
ka Mooses sai jutella Jumalan kanssa ja hän 
pyyteli: ”Anna siis minun nähdä kunniasi.” Ju-
mala vastasi: ”Sinä et voi nähdä minun kas-
vojani. Asetu tämän kallion luo. Kun minun 
kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut 
kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenel-
läni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan 
käteni pois ja saat nähdä minut takaapäin. 

Minun kasvojani ei kukaan saa nähdä.” 
Kuulostaako ristiriitaiselta? Kehotus et-

siä kasvoja, joita kukaan ei saa nähdä! 
Missä Jumala on? Luoja, kaikkivaltias, lu-

nastaja, vapahtaja.  Ihastele Luojan töitä – 
kevään luonnossa – ihmisissä – lähimmäi-
sissäsi!

Jumalan poika,  Jeesus sanoi taivaa-
seen astumisensa hetkellä opetuslapsilleen: 
”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa 
evankeliumia kaikille luoduille.”  

Evankeliumissa näkyvät Jumalan kasvot! 
Evankeliumi on hyvä sanoma Herrasta Jee-
suksesta Kristuksesta. Jeesuksesta, joka on 
kehottanut meitä katsomaan taivaan lintu-

ja ja kedon kukkia. Jeesuksesta, jonka kas-
voista loisti laupeus, kun hän katsoi kieltä-
jä Pietaria. Jeesuksesta, joka lupasi: ”Minä 
olen teidän kanssanne kaikki päivät maail-
man loppuun asti.” Jeesuksesta, jonka kär-
siviltä huulilta tuli huokaus: ”Kaikki on täy-
tetty”. Evankeliumi on anteeksiantamusta.

Savisilmämme eivät kestä Jumalan kirk-
kautta. Kerran evankeliumin uskojille to-
teutuu sana:  ”Nyt katselemme vielä kuin ku-
vastimesta, kuin arvoitusta, mutta 
silloin näemme kasvoista kasvoi-
hin.”

Jukka Lehto

Jumalan kasvot

Ensio Rytinki s. 4.6.1928, k. 
2.4.2018.

Raumalla mökkikylän portailla istuu isä äitimme Helvin 
kanssa. Mökin he ostivat vuonna 1977 ja suunnittelivat laa-
jennuksen yhdessä.

Isän vuonna 1958 rakentama yhteinen koti Viiankangas/Vii-
anpalo Pudasjärven syrjäkylällä.

kokea. 
Isä oli tykätty/pidetty 

henkilö niin Raumalla kuin 
täällä meidän kotikylällä. 
Isää jäivät kaipaamaan me 
kahdeksan lasta, lastenlap-
set, lastenlastenlapset sekä 
isän kolme sisarta. 

Kaipauksella,
Ension lapset

Lämmintä 
ja 

Hyvää 
Äitien-
päivää!
T: lehden toimitus



2 3nro 19PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.5.2018 11.5.2018nro 19

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Rimminkankaan koulu, Pudasjärvi
TYÖTURVAKORTTI* MA 21.5. klo 8.00
TULITYÖ TI 22.5. klo 8.00
TIETURVA 1* KE 23.5. KLO 8.00

*) direktiivipäivä

Tied. OV-LAATU OY, 045 677 5875

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
Vapepa harjoitteli yhteistoimintaa
Viikonloppuna 26.-27.4. 
lenteli Pudasjärven ja Tai-
valkosken taivaalla kuusi 
etsintäharjoitukseen osallis-
tunutta lentokonetta. Lento-
toiminta keskittyi Pudasjär-
ven lentokentälle ja koneet 
olivat Oulusta, Raahesta, Py-
häsalmelta, Kajaanista, Kuu-
samosta ja Pudasjärveltä. 
Koneiden tulee olla lentoet-
sinnässä tyyppihyväksyttyjä 
nelipaikkaisia koneita ja len-
täjien kokeneita ja tehtävään 
kurssitettuja.

Etsintäalueita maastos-
sa oli kaksi. Toisella alueista 
etsittiin maastoon eksynyt-
tä elävää kohdetta ja toisel-
la kahta kuollutta. Etsinnän 
lisäksi harjoiteltiin yhteistoi-
mintaa ja testattiin Vapepa 
perävaunun toimintaa. Vau-
nu voidaan viedä paikkaan, 
jonne toiminta keskittyy ja se 
pystyy täysin itsenäiseen toi-
mintaan oman aggregaatin 
tuottaessa virtaa vaunun toi-

minnoille ja tietoliikenneyh-
teyksille.

Johtamiskeskustoimin-
nan osalta harjoitus keskit-
tyi Taivalkosken Maijalam-

melle. Sieltä johdettiin sekä 
lentopelastus- että maayksi-
köiden käytännön toimintaa 
ja yhteydenpitoa eri yksiköi-
den välillä.

Pudasjärven kentältä ta-
pahtuvan lentopelastus-
harjoituksen johtajana toi-
mi Erkki Pulkkinen ja tähän 
harjoitukseen osallistui 41 
henkilöä. Vapepaherjoitus-
ta Taivalkoskella johti Esa 
Erkkilä. Tähän johtamiskes-
kustoiminnan harjoitteluun 
osallistui 35 henkilöä.

Sekä Pulkkinen, että Erk-
kilä pitivät harjoitusta on-
nistuneena ja kaikin puolin 
nappiin menneenä, kuten 
Pulkkinen harjoitusta kuvai-
li.

-Olosuhteet olivat melko 
haasteelliset maastossa ha-

Harjoituksen alkoi yhteisellä ”käskynjaolla” perjantaina Pudasjärven lentokentän majoi-
tusrakennuksessa, joka oli täynnä väkeä.

Vasemmalla avaustilaisuudessa Vapepaherjoitusta joh-
tanut Esa Erkkilä ja hänen vierellään edessä Vapepa toi-
minnassa vuosikymmeniä aktiivisesti mukana ollut Tauno 
Bräysy Tyrnävältä. 

vainnoinnille lumien sula-
essa ja auringon kirkkaas-
ti paistaessa. Harjoituksen 
pääpaino oli turvalliseen et-
simiseen panostaminen kii-
reisessä aikataulussa ja 
paineensietokyvyn testaami-
nen, Erkki Pulkkinen kertoo.

Keskusharjoitusta johta-
neen Esa Erkkilän mukaan 
kaikki meni hyvin myös hei-
dän harjoituksessaan.

-Lentokoneen havaittua 
merkkitulet, johdimme maa-
partion paikalle ja etsittävä 
löytyi. Yhteistoiminnasta ja 
yhteistyön toimimisesta eri 
tahojen välillä saimme myös 
hyvää harjoitusta, Erkkilä 
toteaa.

Matti-Tapio Rissanen, 
kuvat Heimo Turunen

Kaupunginhallituksen tiis-
tain 8.5. kokous käynnistyi 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
mosen kaupunginjohtajan 
katsauksella. 

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus on myöntänyt 
Pudasjärven kaupungille 
Valtatie 20 liikennejärjeste-
lyjen suunnitteluluvan Pu-
dasjärven ydinkeskustan eli 
Kurenalan kohdalla. Vuo-
den 2018 investointiohjel-
massa on varattu määräraha 
taajaman uuden kiertoliitty-
män suunnitteluun. Hyväk-
syttiiin Plaana Oy:n tarjous 
esisuunnittelun, tiesuunni-
telman ja rakennussuunni-
telman kustannuksista 213 
900 euroa ja Insinööritoimis-
to Ponvia Oy, kahden ali-
kulkukäytävän yleis- ja ra-
kennussuunnittelusta 92 000 

euroa. 
Maankäyttöpainotteisen 

kehittämissuunnitelman ja 
rakennusjärjestyksen uudis-
tamisen yhteydessä on tullut 
esille Siuruanjoen alaosan 
rantaosayleiskaavoituksen 
tarpeellisuus Ritvansuus-
ta alavirtaan. Myös joen ylä-
juoksun maanomistajilta on 
tullut yhteydenottoja joki-
varren kaavoittamisesta ja 
sitä kautta rakennuslupi-
en saannin helpottumises-
ta. Merkittiin tiedoksi Siu-
ruanjoen kaavoitukseen 
liittyvän vaatimuksen mu-
kaisen kyselyn olevan nyt 
toteutumassa ja päätti kes-
keyttää Siuruanjoen kaavoi-
tusprosessin kyselyn toteu-
tuksen sen ajaksi sekä päätti 
asian viemisestä kaupungin-
valtuuston käsittelyyn heti 

kyselyn valmistumisen jäl-
keen.

Päätettiin hyväksyä esi- 
ja perusopetuksen sekä luki-
on tuntikehykset, myönnet-
tiin kouluille oikeus tehdä 
siirtoja oman tuntikehyksen-
sä sisällä, myönnettiin oi-
keus tehdä erityisopetuksen 
tuntisiirtoja koulujen välil-
lä siten, että koulukohtainen 
kokonaistuntikehys ei yli-
ty sekä myönnettiin oikeus 
tehdä erityisopetuksen tun-
tisiirtoja, mikäli tarve niin 
edellyttää. Samalla tähden-
si koulujen vastuuta omasta 
talousarviostaan siten, että 
kokonaisuutena katsottuna 
talousarvio ei saa ylittyä.

Myönnettiin talous- ja 
hallintopäällikkö Mervi Nie-
melle virkavapautta ajalle 
1.6.2018-30.4.2019 ja nimet-

tiin talous- ja hallintopäälli-
kön sijaiseksi koulutussuun-
nittelija Pasi Kemppainen 
mainitulle ajalle. 

Päätettiin myöntää Pu-
dasjärven kaupungin stipen-
dirahaston tuotosta Pudas-
järven lukiolle 400 euroa ja 
Osao/Pudasjärven yksiköl-
le 400 euroa sekä myöntää 
Koillis-Pohjanmaan maa-
taloudellisten koulujen op-
pilasavustusrahastosäätiön 
tuotosta Osao /Pudasjärven 
yksikölle 300 euroa.

Asevelvollisuuslain mää-
räämät kutsunnat ovat Pu-
dasjärvellä 27.8.2018. Kau-
punginhallitus nimesi 
kutsuntalautakuntaan kau-
pungin edustajaksi Vesa 
Riekki ja varalle Paavo Tihi-
nen. RR

Valtatie 20 liikennejärjestelyjen 
suunnittelutyöt alkavat Kurenalan kohdalla

Pudasjärven 
kansalaisopisto

Harmonikkakerhon 
Op. Timo Pesiö 

Äitienpäiväkonsertti

Naisten vuoro 
Tarina naisen elämänkaaresta 

musiikin keinoin

Kansalaisopiston Salikki 
Lukiontie 4 

Su 13.5.2018 klo 18 

Vapaa pääsy Tervetuloa 

Musiikki 2018

Messut
Olon

Hyvän

Arvan nro 160 Marja-Leena 
Jurmu lahjakortti 250 €.
55 Helena Koivula 150 €.
265 Vuokko Riepula 100 €.
19 Kaisa Tiirola 100 €.
462 Heikki Erkkilä 100 €.
328 Marjatta Nikula 100 €.
494 Aira Vääräniemi 75 €.

Hyvän olon messujen 
LC Pudasjärvi Hilimojen 

ARPAJAISVOITTOLUETTELO
Lahjakortit ovat pudasjärveläisiin liikkeisiin.

LC Pudasjärvi Hilimat kiittävät kaikkia 
arpajaisiin osallistuneita! 

Voitot lunastettavissa AH-Telepisteestä.

Messut
Olon

Hyvän Hyvän Olon Messujen 
juttukooste julkaistaan 

ensi viikon lehdessä.
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Yrittäjille ajankohtaista ja monipuolista tietoa

Monipuolisia ratkaisuja 
menestykseen -tietoa jaet-
tiin yrittäjille torstaina 3.5. 
aamukahvien merkeissä Ra-
vintola Meritassa. Asialla 
oli Yritykset kehittämispo-
lulle ja Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien Restartup-palvelut 
kiertue, joka tarjosi yrittäjän 
käytettävissä olevia mahdol-
lisuuksia ja palveluita. 

Asiantuntija Riitta Man-
ninen kertoi TE-toimiston 
palveluista työnantajalle. 
Työpaikan voi ilmoittaa te-
palvelut.fi -sivulle tai työn-
tekijöitä voi etsiä CV-netis-
tä. Työttömän työnhakijan 
kohdalla työllistymisen tu-

kimuodoista voi tulla ky-
symykseen mm. työkokei-
lu, rekrytointikokeilu tai 
palkkatuki, johon voi yh-
distyä oppisopimuskoulu-
tus. Uusia tai nykyisiä työn-
tekijöitään työnantaja voi 
kouluttaa räätälöityjen yh-
teishankintakoulutusten 
kautta. Lisätietoa edellisis-
tä palveluista saa osoittees-
ta te-palvelut.fi tai ottamalla 
yhteyttä puhelimella Poh-
jois-Pohjanmaan TE-toimis-
ton yrityspalveluihin. 

-Ammatillisen koulutuk-
sen uudistus haastaa am-
matillista koulutusta ja yri-
tyksiä yhä laajempaan 

yhteistyöhön. Yritys voi var-
mistaa osaajien saamisen 
esimerkiksi koulutussopi-
muksen tai oppisopimuksen 
avulla. Yrittäjällä on mah-
dollisuuksia myös itsensä 
tai työntekijöidensä koulut-
tamiseen ja yrityksen kehit-
tämispalveluita voi toteuttaa 
yhteistyössä ammattiopis-
ton kanssa, selvitti Merja Pa-
loniemi. 

Suomen Yrittäjien täk-
si vuodeksi palkkaama Pa-
loniemi kertoi pyrkivänsä 
työssään tiivistämään kou-
lutuksen ja työelämän yh-
teistyötä niin, että yrittäjät 
saavat tietoa ammatillisen 

koulutuksen reformin mu-
kanaan tuomista mahdolli-
suuksista. Hän tarjoaa apua 
sekä yrittäjille että koulu-
tuksenjärjestäjille esimerkik-
si yhteistyötilaisuuksien jär-
jestämisessä. 

Yritykset kehittämispo-
lulle–hanketta esitellyt Juk-
ka Koutaniemi Lapin Ely-
keskuksesta kannusti PK- ja 
mikroyrityksiä kokonaisval-
taiseen kehittämiseen ja kil-
pailukyvyn varmistamiseen 
muuttuvassa toimintaympä-
ristössä. Koutaniemi kertoi 
yrittäjille myös tarjolla ole-
vista verstaista sekä tapah-
tumista.

Restartup auttaa  
omistajanvaihdoksissa
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jillä on Restartup – palvelu, 
jota vetää Paula Pihlajamaa.

-Suomen Yrittäjien teke-
män valtakunnallisen omis-
tajanvaihdosbarometrin 
mukaan yritysmarkkinat 
tarvitsevat dynamiikkaa ja 
yritysten olisi hyvä nykyistä 
useammin vaihtaa omista-
jaa, jotta uusiutuminen olisi 
ripeämpää. Yksi keino tähän 
on Restartup -järjestelyt, jot-
ka jatkajalähtöisesti vauhdit-
tavat yritysjärjestelyjä. Yrit-
täjien Restartup -palveluissa 

ohjataan ja autetaan yrityk-
siä omistajanvaihdosproses-
sin aikana, kertoi Pihlaja-
maa.

Tapani Sipilä kertoi oman 
Tapsan hierojapalvelu yri-
tystarinansa, jossa sai yri-
tyksensä myyntivaiheissa 
ratkaisevaa apua Pohjois-
Pohjanmaan yrittäjiltä. 

-Kauppa on nyt lop-
puun saatettuna hyvä ko-
konaisuus. -toiminta jatkuu 
ja kaikki on hyvin monien 
vaiheiden jälkeen. Yhteistyö 
uuden yrittäjän kanssa jat-
kuu ja uudet haasteet odot-
tavat eri muodoissa molem-
pia osapuolia.  HT

Pudasjärveläisistä olivat paikalla kuulijoina ja keskustelemassa muun muassa kirjakaup-
pias Tuija Wallgren, Riitta Manninen Te-toimisto, Keijo Kaukko Osao Pudasjärvi, Erkki Moi-
lanen Työtakomo-hanke ja Tommi Niskanen kauppiasyrittäjä. 

Yrittäjien ajankohtaisista asioista kertoivat Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan yrittä-
jistä, Jukka Koutaniemi Lapin Ely-keskuksesta, Merja Paloniemi Suomen yrittäjistä, Tapa-
ni Sipilä yksityisyrittäjä ja Riitta Manninen Pudasjärven Te-toimistosta.

Kehittämis- ja toimintatukia 
jaettiin 160 000 euroa
Pudasjärven kaupunki on 
päättänyt jakaa kehittämis- ja 
toimintatukia kyläseuroille, 
yhdistyksille ja yksittäisille 
toimijoille ja toimintaryhmil-
le yhteensä 160 000 euroa. 

Kehittämis- ja toimintatu-
kihakemuksia vuodelle 2018 
tuli yhteensä 126 kappaletta, 
joista yhdistyksiltä 79 kap-
paletta ja yksityisiltä henki-
löiltä ja rekisteröimättömiltä 
ryhmiltä yhteensä 47 kappa-
letta. Hakemukset ovat liit-
tyneet muun muassa kylä-
talojen ja muiden yhteisten 
tilojen ylläpitoon ja remon-
tointiin, maisemointiin, lii-
kuntapaikkojen ylläpitoon 
ja kunnostamiseen, tapah-
tumiin ja retkiin. Yhdistys-
ten uuteen rakentamiseen 
liittyvät investointituet käsi-
tellään jatkossa erikseen ta-
pauskohtaisesti ensin elin-
voimavaliokunnassa ja sen 
jälkeen kaupunginhallituk-
sessa. 

Kaupunginhallitus päätti 
myöntää yksityishenkilöille 
ja rekisteröimättömille ryh-
mille kehittämis- ja toiminta-
tukia yhteensä 13 600 euroa 
ja yhdistyksille yhteensä 146 
600 euroa. Kaupunginhalli-
tus on myöntänyt tukia var-
ten 150 000 euron määrära-
han, jonka lisäksi ylimenevä 
10 000 euroa katetaan kehit-

tämisrahastosta. Lisäksi Ait-
to-ojan Metsästysseuran ja 
Pärjänsuon metsästysseuran 
investointiesitykset viedään 
erikseen elinvoimavaliokun-
taan ohjeistettavaksi ja sen 
jälkeen kaupunginhallituk-
seen päätettäväksi. Vuoden 
2017 tukien selvitykset tulee 
olla tarkastettuna ennen kuin 
vuoden 2018 tukea voidaan 
maksaa. 

Toiminta- ja  
kehittämistuet  
julkinen lista
Aittojärven kyläseura ry 
1000€, Ala-Siuruan kyläyh-
distys  2000€, Ala-Siuruan 
metsästysseura ry 1500€, As-
muntin maa- ja kotitalous-
seura 500€, Eläkeliiton Pu-
dasjärven yhdistys ry 1000€, 
Ervastin kyläyhdistys ry 
1200€, Ervastinseudun met-
sästysseura ry 3000€, FC 
Kurenpojat 9000€, Hetejär-
ven maa- ja kotitalousseura 
500€, Hetekylän Nuorisoseu-
ra ry 2000€, Historiikkiseu-
ra ry 1000€, Honkavaaran 
metsästysseura 2500€, Iijo-
en Taiteilijat ry 500€, Iijoen 
Tanssijat (Pudasjärven Nuo-
risoseuran alajaosto) 1500€, 
Iinattijärven kyläyhdistys ry 
2000€, Iinattijärven nuoriso-
seura ry 3000€, Jongun alu-
een kyläyhdistys ry 3000€, 

Kajastus ry 700€, Kipinän ky-
läseura ry 1000€, Kollajannie-
men kyläyhdistys ry 1000€, 
Kongasjärven Kisa-Pojat 
1000€, Korpisen Kyläseura 
ry 2500€, Kuren Metsästys-
seura ry 3500€, Kurenalan 
Kyläyhdistys ry 5000€, Ku-
renkylän maa- ja kotitalous-
seura ry 1500€, Ladies’ Circle 
114-Pudasjärvi ry 500€, LC 
Pudasjärvi Hilimat ry 1500€, 
Liekolan jakokunta 1000€, Li-
vokas ry 7500€, Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto ry 
500€, MLL Pudasjärven yh-
distys 1000€, MTK-Pudasjär-
vi 1000€, OSAO Pudasjärven 
opiskelijayhdistys/ PAOL 
Oppilaskunta 500€, Oulun 
Seudun Kilpirauhasyhdistys 
ry/ Pudasjärven vertaistuki-
ryhmä 1000€, Paavo Tolosen 
Säätiö 1500€, Panumajärvi 
ry 1500€, Pintamon kyläseu-
ra ry 3000€, Pudasjärven Dia-
betesyhdistys ry 1000€, Pu-
dasjärven 4H-yhdistys ry 
6000€, Pudasjärven ampujat 
ry 1000€, Pudasjärven Eläke-
läiset ry 1000€, Pudasjärven 
Invalidit ry 1000€, Pudasjär-
ven kehitysvammaisten tuki 
ry 1000€, Pudasjärven Koi-
raharrastajat ry 1500€, Pu-
dasjärven Kuuloyhdistys ry 
550€, Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistys ry 2500€, Pu-
dasjärven maa- ja kotitalous-

naiset ry 1500€, Pudasjärven 
Martat ry 800€, Pudasjärven 
Nuorisoseura ry 2500€, Pu-
dasjärven Nuorten Tuki ry 
500€, Pudasjärven Näyttämö 
ry 2000€, Pudasjärven Reser-
viupseerit ry 650€, Pudasjär-
ven Reumayhdistys ry 700€, 
Pudasjärven Sydänyhdistys 
ry 700€, Pudasjärven Syö-
päosasto/ Pohjois-Suomen 
syöpäyhdistys 1200€, Pudas-
järven Urheilijat ry 12000€, 
Pudasjärven Urheilijat/ Ui-
majaosto 1000€, Pudasjärven 
Vetouistelijat ry 500€, Pudas-
järven yrittäjät ry 1000€, Pu-
hoksen kyläseura ry 3500€, 
Puhoskylän Urheilijat ry 
1500€, Pärjänsuon metsästys-
seura 1500€, Sarakylän alu-
een kyläseura ry 2500€, Sa-
rakylän Metsästysseura ry 
1500€, Sarakylän nuorisoseu-
ra 3500€, Siuruan osakaskun-
ta 1000€, SPR Pudasjärven 
jaosto 1500€, Suomi-Venäjä-
Seuran Pudasjärven osasto 
2400€, Suomi-Venäjä-Seuran 
Pudasjärven osasto 2000€, 
Syötteen kyläyhdistys 2500€, 
Syötteen mökkiläisyhdistys 
2000€, Taipaleenharjun ky-
läseura ry 1000€, Taivalkos-
ken kelkkailijat ry 2500€, Va-
semmistoliitto Siuruan os ry 
2000€, Yli-Kollajan nuoriso-
seura ry 2000€ ja Yli-Siuruan 
Metsästysseura ry 1000€. 

Syötteen talvikausi oli kai-
kin puolin mitä erinomaisin. 

Upeat tykkypuut kau-
nistivat Suomen eteläisintä 
tunturialuetta tänä talvena 
harvinaisen pitkään, maa-
lis/huhtikuun vaihteeseen 
saakka. Lunta riitti laduilla 
ja rinteissä ja niitä pidettiin 
loistokunnossa. Aurinkoi-
set ilmat ja sopivat pakkaset 
suosivat turisteja. 

Hiihtolomien aikaan oli 
alueella kuhinaa todella mu-
kavasti. Pääsiäispyhinä kir-
kas kevätaurinko houkutteli 
todella paljon kansaa rintei-
siin, laduille, pyöräilemään 
ja ihan vaan nautiskelemaan 
Syötteen upeasta ympäris-
töstä. Myös vappuna ma-
keista keleistä nautittiin kau-
den päättäjäisten merkeissä.

Majoituskapasiteetti on 
rullannut koko kevättalven 
täynnä tai lähes täynnä sekä 
Iso- että Pikku-Syötteen ho-
telleissa että mökeissä. Kas-
vua on ollut mahtavas-
ti myös hiihtokeskuksella ja 
alueen ravintoloilla ja kau-
poilla sekä safarien ja kan-
sallispuiston kävijämäärissä.

Toukokuussa sekä luon-
to että toimijat valmistautu-
vat kesäkautta kohti. Kohta 

poluille pääsee maastopyö-
räilemään ja patikoimaan.

Luontokeskus on touko-
kuun ajan auki ti-pe, kesä-
kuun alusta eteenpäin ti-la. 
Nuoriso- ja vapaa-ajankes-
kus Pikku-Syöte on auki 
koko kesän ja hotelli Iso-Syö-
te avaa kesäkuun puolivälis-
tä eteenpäin. Romekievarin 
ovet ovat auki juhannuksen 
ajan ja sen jälleen kesälau-
antait. Pärjänkievari on sul-
jettuna, mutta Syöte Resort 
Caravan alue on auki päivä-
kävijöille ja kesäpaikkalai-
sille. Syötekylän kauppa (ja 
polttoaineasema) palvelee 
joka päivä kesän ajan, myös 
juhannuksena.

Kesäajan tapahtumia on 
luvassa mm. tanssin, pyöräi-
lyn, suunnistuksen ja juok-
sun tiimoilla. Tarkempaa 
tietoa tapahtumista Syötteen 
alueella löydät https://syo-
te.fi/tapahtumakalenteri/.

Kiitos vielä kaikille tal-
ven kävijöille ja tervetuloa 
myös kesäiselle Syötteen 
alueelle!

Tarja Puutio
Syötteen  
Matkailuyhdistys 

Syötteen alue 
kiittää loistavasta
talvikaudesta ja 

suuntaa kohti kesää
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MUISTA ÄITIÄ, 
MUMMIA, ISOMUMMIA

Maukkaat

ÄITIENPÄIVÄKAKUT

MYYMÄLÄSTÄMME

Meiltä erilaisia
ARCOPEDICO 
JALKINEITA
työhön ja vapaa-aikaan
-  Tekstiilipäällinen 
 - mukailee jalan muotoja
-  Kevyt pohja - keventää askeleita
-  Kaksoisholvikaarituenta 
 - jakaa painon tasaisesti 
 koko jalalle

595

100

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 11.-12.5.

249

199

299

199
pkt

695
kg

149

895
kg

200

100

399
kg

059
kpl

100

695

100

1195
kg

raj. erä

695
kg

plo

pkt

599
pkt

MAANANTAI-TORSTAI 14.-17.5.

599

259

795
kg

199
ras

kg

ras

399
pkt

pkt

pkt

kpl

kpl

2 pkt/talous

199
ras

299
pkt

100

kg

pss

399
pkt

2 pkt/talous

099
pkt

199
levy

pkt

199
kpl

pkt

2 pkt/talous

100
pss

069

950

kpl

KE-TO 16.-17.5.

Valio
KUOHUKERMA

3,3 dl

PE-TO 11.-17.5.

Marabou
SUKLAAPATUKAT
37-60 g

Mcvities
DIGESTIVE-
KEKSI
300 g

HK
BURGERI 

100 g

Valio
FANNY
VANUKKAAT 
500 g

Atria XS Texas
GRILLIPIHVI

360 g

PE 11.5.

Atria Kytösavu
MEETVURSTIT

200 g

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 14.-15.5.

YLIKYPSÄ
KINKU
palana ja siivuina

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

2 kalaa/talous

Korpela porsaan
FILEEPIHVI
1 kg
mari-
noitu

Frödinge
TÄYTE-
KAKUT
pakaste
500-565 g

Perinteiset
JOGURTIT

150 g

399

LA 12.5.

KANAN-
MUNAT
10 kpl

JAUHELIHA SIKA-
NAUTA

Antell 
RINKILÄ-
MUNKKI

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen

Atria
GRILLISALAATTI

350 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

Porsaan
GRILLIKYLJYKSET
naturell tai
maustetut

Snelman NAUDAN
JAUHE-
LIHA
10%
400 g

pkt

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT 

tai GRILLIPIHVIT 
320-400 g

Fazer
SUKLAA-
LEVYT
200 g

Marefino
KALA-
PUIKOT
250 g

3 kpl

Vihreä kivetön
RYPÄLE

500 g

Kariniemen KANANPOJAN
FILEEPIHVI 260-340 g
maustamaton 
tai hunaja-
marinoitu

Hyvä NAUTA-
JAUHE-
LIHA

Tuore GRILLIKYLKI
pinta-
maus-
tettu

Voimassa 17.5.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 kpl/kuponki

"

499
kplNiemitalon

LEIPÄJUUSTO
pakaste
500 g

Flora
MARGA-
RIINIT
400 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

2 kg/ 
talous

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-

PUSSI

pkt

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

Ahti
KALAVERKOT

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

1995

Kottikärryn
UMPIKUMI-
RENGAS 
4x6

65,-

1990

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Ingman 
CREAMY
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖ 0,85 l

Presidentti
KAHVI
500 g
hienojauhatus

PUUTERVA
esim. 2,5L 

3295

Koottava
KATISKA

1599

Timco
RENKAAN-
TÄYTTÖ-
PISTOOLI

995
Riitan Herkku
SENTTI-
PIZZAT 250 g

3 kpl

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

2,7 l

599

1595

Oululainen
PEHMO-
VIIPALEET
450 g, kauta tai vehnä

HYVÄ 

VALIKOIMA 

ÄITIENPÄIVÄ-

KUKKIA

Naisten
T-PAITA

HUIVEJA
erilaisa

Alkaen

490Alkaen

Kotimaisia
KIRISTÄMÄTTÖMIÄ 

SUKKIA
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Keskustan Pärjänsuon yhdistystä 
viriteltiin toimintaan
Iloinen puheensorina täytti 
sunnuntaina 6.5. Eija ja Jou-
ni Seppälän kodin Pärjän-
suolla. Tällä kertaa asialla oli 
Keskustan Pärjänsuon pai-
kallisyhdistyksen tuore joh-
tokunnan kokoonpano, joka 
kokoontui ensimmäiseen 
kokoukseensa. Kuten mo-
nilla muillakin kyläkulmilla, 
paikallisyhdistyksen toimin-
ta on vaivihkaa hiljentynyt 
ja kokoustahti laimentunut. 

Lamaannuksesta ei ollut 
tietoakaan, kun asioita ryh-
dyttiin uusin voimin ja tuo-
rein näkökulmin keskuste-
lemaan läpi.  Ajankohtaisia 
valtakunnallisia asioita, ku-
ten maakuntavaaleja, käsi-
teltiin siinä missä oman ky-
län pinnalla olevia aiheita. 
Todettiin, että jääkiekko-
kaukaloon haettu kaupun-
gin avustus on turhan pit-

kään pyörinyt työpöydältä 
toiselle. Pärjänsuolla lasten 
ja nuorten harrastusmahdol-
lisuudet ovat ykskantaan to-
deten nolla. Ollin Oivallus 
-hankkeen myötä talkoil-
la on talvisaikaan saatu jää-
dytettyä luistelualaa, mut-
ta tarve kunnon pohjatöille 
on olennainen. Kaukalon 
laidat ja muu varustelu on 
hankittuna valmiiksi. Kun-
non pohjatöiden teko mah-
dollistaa laitojen asentami-
sen lisäksi kesäaikaan eri 
joukkuepelien, kuten jalka- 
ja pesäpallon, pelaamisen. 
Näiden harrastusmahdolli-
suuksien toteutumisen mer-
kitystä kylän lapsille ja nuo-
rille, myös aikuisille, ei voi 
liikaa korostaa.

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön vuosi-
kokous esitti maaliskuussa 

suosituksenaan paikallisyh-
distysten toiminnan akti-
voimiseksi yhteenliittymiä 
eri paikallisyhdistysten kes-
ken. Pärjänsuon osalta esi-
tettiin yhdistymistä Livoon. 
Johtokunta keskusteli asias-
ta hyvän tovin ja totesi, että 
nykyisillä johtokunnan jä-
senillä on virtaa sen verran 
kinttaissa, ettei yhdistymi-
nen ole tällä hetkellä ajan-
kohtaista. Hyvää yhteistyötä 
Livon paikallisyhdistyksen 
kanssa jatketaan kuten tä-
hänkin asti.

Keskusteluun nousi myös 
eri tienkäyttäjäryhmien, las-
ten ja nuorten, pyöräilijöi-
den ja jalankulkijoiden liik-
kuminen Kivarintiellä. Tiellä 
on paljon raskasta liikennet-
tä ja pääasiallisesti työmat-
ka-ajot Kurenalle tapahtu-
vat tätä tieyhteyttä pitkin. 

Esiin nousivat erilaiset tur-
vallisuuskysymykset, jois-
ta on jo vuosia kylällä kes-
kusteltu. Johtokunta päätti 
järjestää kaikille kyläläisille 
puoluetaustoista riippumat-
ta yleisen kokouksen, jossa 
keskustellaan kävelytien tar-
peellisuudesta. Tilaisuudes-
sa on tarkoitus tarjoilla mak-
karaa ja mehua, sekä arpoa 
palkinto kaikkien osallistuji-
en kesken. Tapahtumasta il-
moitetaan tarkemmin tuon-
nempana.

Keskustan Pärjänsuon 
yhdistyksen johtokuntaan 
kuuluvat Mirka Pääkkö pu-
heenjohtaja, Veeti Kiuru va-
rapuheenjohtaja, Jouni Sep-
pälä sihteeri, Reetta Kiuru, 
Jani Siuruainen, Eija Seppä-
lä, Juhani Mattila ja Tauno 
Nurmela. MP

AarreArkussa avajaiset
Saini Kaukko otti avajaispäivänä onnitteluja ja asiakkaiden palautteita vastaan. 

Askartelutarvikkeita, lahja-
tavaroita, toimistotarvikkei-
ta ja leluja myyvässä Aarre-
Arkussa oli uuden yrittäjän 
Saini Kaukon järjestämät 
avajaiset lauantaina 28.4. Lii-
ke on toiminut Pudasjärvellä 
kahdeksan vuotta. Pudasjär-
veläissyntyinen Saini Kauk-
ko aloitti uutena yrittäjänä 
maanantaina 16.4. 

Saini Kaukko kertoi asi-
akkaiden olleen hyvin tyy-
tyväisiä, että liikkeelle löytyi 

jatkaja ja toivottivat onnea ja 
menestystä. Kaukko jatkaa 
yrityksen hoitamista aikai-
semmalta pohjalta. Pikku-
hiljaa muuttelen myymälää 
omannäköiseksi ja muok-
kaan mm. järjestystä. Isom-
man muutoksen teen sit-
ten kun on enemmän aikaa 
ja sen jälkeen alkaa valikoi-
mankin tarkastelu. Uuden 
opettelukin on vienyt aikaa.

Ennen yrittäjänä aloitta-
mista hän perehtyi kolmisen 

viikkoa yritykseen ja siihen 
kuuluvaan matkahuollon 
hoitamiseen. Aikaisemmat 
yrittäjät Heli Kemppainen ja 
Reija Jokikokko ovat olleet 
puolestaan tarvittaessa vielä 
alkuaikana apuna.

Saini hoitaa yrityksen 
hoitamista pääasiassa yk-
sin. Tyttäret ovat luvanneet 
auttaa vapaapäivien tuura-
uksessa mahdollisuuksiensa 
mukaan. Matkahuollon pal-
velujen hoitaminen siirtyi 

omistajan vaihdoksen yhte-
ydessä sivuhuoneesta kau-
pan kassan yhteyteen ja mat-
kahuollon asiointi tapahtuu 
pääasiassa S-marketin tilo-
jen kautta.

AarreArkusta 
löytyvät”jokaiselle jotakin” 
eli askartelu- ja lahjatavarat, 
leluja, pelejä sekä toimisto-
tarvikkeita. Liike on avoinna 
arkisin kello 10-17, lauantai-
sin 10-14. HT

Toritoiminta käyntiin aikaisempaan 
tapaan kesäkuussa

Kurenalan Kyläyhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 25.4. 
kaupungintalolla. Kaikille 
osallistujille tarjottiin täyte-
kakkukahvit. Väkeä oli mu-
kavasti, mutta enemmän-
kin olisi sopinut mukaan. 

Kakkua riitti kotipakettiin 
asti halukkaille. Kurenalan 
Kyläyhdistyksen toiminta-
kertomus ja tilinpäätös hy-
väksyttiin ja vastuuvapa-
us myönnettiin. Kokouksen 
puheenjohtaja Paavo Pikku-

aho kiitteli Kyläyhdistyksen 
työpanosta kaupunkilaisten 
hyväksi. 

Tänä kesänä toritoiminta 
pyörähtää käyntiin torstai-
na 7.6. vt. kappalainen Valt-
teri Laitilan ja kanttori Keijo 

Piiraisen toimittamalla to-
rin siunaamisella. Samalla 
on kesän ensimmäinen pe-
räkärrykirppis, kuten aikai-
sempinakin vuosina. 

Aini Seppänen

Vuoden 2018 
TERVE-SOS-

palkinto Laavu-
hankkeelle

Palkintoa ottivat vastaan Laavuhankkeesta Tiina Tauriainen 
(keskellä) ja Aili Jussila (oikealla). Onerva Ronkainen (vasem-
malla) oli mukana Jongun kylän edustajana, jossa on työllis-
tetty pitkäaikaistyöttömiä (nytkin työssä 9 henkilöä).

Vuoden 2018 TERVE-SOS-
palkinnon on voittanut Pu-
dasjärven Laavu-hankkeessa 
kehitetty Ryhmätyöllistämi-
sen avulla elinvoimaa kyliin 
-toimintamalli. Vuosittain 
jaettava palkinto on 3000 
euroa. Palkinto luovutettiin 
tiistaina 8.5. valtakunnalli-
sessa Sosiaali- ja terveysalan 
tapahtumassa Hämeenlin-
nan Verkatehtaalla. Tapah-
tumassa oli noin 1000 osal-
listujaa. 

Toimintamallissa kyläyh-
distykset työllistävät alueen 
pitkäaikaistyöttömiä ryh-
mänä. Ryhmä tarjoaa erilai-
sia palveluja kuntalaisille tai 
kyläläisille sekä kunnostaa 
kylätaloja ja ympäristöä. 

Palkintoperusteiden mu-
kaan malli on onnistunut 
lisäämään vaikeassa työ-
markkinatilanteessa olevien 
ihmisten osallisuutta. Heil-
le on luotu mahdollisuus 
liittyä ryhmään ja osallistua 
paikallisyhteisön toimintaan 
omien vahvuuksiensa mu-
kaan. 

Malli on parantanut osal-
listujien hyvinvointia, ja li-
säksi toiminta on tuonut 
taloudellisia säästöjä. Toi-
mintamalli on myös vah-
vistanut kylien elinvoimaa 
luomalla uutta yhdessä te-
kemisen kulttuuria.  

TERVE-SOS-palkintoa 
haki yhteensä 36 toiminta-
mallia, joista THL:n arvi-
ointiraati valitsi viisi finalis-
tia. Palkinnon valitsi raadin 
esityksestä THL:n ylijohtaja 
Marina Erhola.

Tekoja työllistämisen 
kehittämiseksi
Palkinto on tunnustus vuo-
den teemaan liittyvälle in-
novatiiviselle tai poikke-
uksellisen onnistuneelle 
ratkaisulle. Vuoden 2018 
TERVE-SOS-tapahtuman 
teema on: Tekojen aika. Pal-
kitsemiskriteereissä paino-
tettiin nyt erityisesti osalli-
suutta.

Pudasjärvellä on tehty 
pitkäjänteistä työtä työllistä-

misen eri menetelmien kehit-
tämiseksi yhdessä kaupun-
gin työllistämistoiminnan, 
hankkeiden ja toimijaver-
koston kanssa. Kylien akti-
vointi työllistämisessä aloi-
tettiin vuonna 2010 Kauko ja 
Kerttu -hankkeessa. Sen toi-
mien juurruttamista jatket-
tiin Arjen turvaa –hankkeen 
tuella, jolloin kehitettiin 
työllistämisen menetelmiä 
yhdistämällä eri toimijoiden 
resursseja. Tällä saatiin kus-
tannussäästöjä ja laajempaa 
vaikuttavuutta, sekä työlli-
syyden kautta hyvinvoin-
tia ja palveluja kylille. Arjen 
turvaa –hanke palkittiin Eu-
roopan Unionin EPSA-pal-
kinnon vuonna 2013 kuntien 
hyvinvointi- ja turvallisuus-
työtä tehostavan toiminta-
mallin kehittämisestä, johon 
liittyi oleellisesti työllistä-
mistoiminta. 

Näissä hankkeissa teh-
dyn työn pohjalta havait-
tiin tarve yhteisöllisyyttä 
vahvistavan ryhmätyöllis-
tämisen kehittämiselle, jota 
on toteutettu nyt palkitussa 
Laavu-hankkeessa. Lisäksi 
yksi keskeisistä Laavun toi-
menpiteistä on ollut osal-
listavan budjetoinnin käyt-
töönotto kaupungilla eri 
hallintokunnissa. Hankkeet 
ovat olleet tärkeitä kaupun-
gin oman perustoiminnan 
kehittämisessä myös työllis-
tämistoiminnassa.

Pudasjärven pitkäjäntei-
sen kehittämisen tuloksel-
lisuus on huomioitu myös 
valtakunnallisesti. Tervey-
den- ja hyvinvoinninlai-
tos on tällä hetkellä mal-
lintamassa Pudasjärven 
työllistämisen toimintaa 
vuodesta 2012 alkaen. Tähän 
tutkimukseen sisältyy lisäk-
si tutkimus työllistämispal-
veluiden tehostumisen vai-
kutuksista Oulunkaaren 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttöön ja kustannuksiin.

THL ja Pudasjärven  
kaupungin  
kehittämistoimi
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Elettiin joulukuun puoliväliä 1956 meille ajeli enoni hevosel-
la eräänä lauantaina ja minkähän laisella asialla, se selvisi pian. 
Hän tuli minua tahtomaan hakkomieheksi Toraslammin savo-
talle. Kyllä siinä hieman olin ihmeissään, 15-vuotias tukkisavot-
taan. Hetken siinä tuumittiin ja äitinikin tuumasi, että onhan sul-
la aika tarttua miesten hommiin. Niin aloin kerätä kamppeita 
matkaan, vaatetta, kinttaita, vanttuita, kenkiä ja sukkia, niitä sai 
olla aina kastuman vara. Työkaluja ei tarvinnut ottaa muuta kuin 
oman kirveen ja tietenkin evästä ja leipää reppuun. Vielä peti-
vaatteet, kaksi raanua toinen kylen alle ja toinen peitoksi sekä 
tummapintainen tyyny pään alle. Niin alkoi ensimmäinen hak-
komiehen savotta. Lauantai-iltana menin jo mummolaan yöksi, 
koska oli sunnuntaiaamuna suunnattava kohti Toraslampia. En-
sin käytiin Semenoffin kaupasta ruokaa savotan muonitusta var-
ten. Hevosille Vaasan voimaa, että kuormat kulkevat. Kotona oli 
jo laitettu rekeen kuivaa heinää ja muutama silppusäkki appeen 
tekoa varten.

Kun ostokset oli ostettu, niin matka alkoi Nuukavaaraa koh-
ti noin seitsemän kilometriä ja vaaran laella mentiin erääseen 
taloon ja kahvit juotiin, oli jo minua ennen käyneet kulkiessaan. 
Sitten matka jatkui kohti Toraslampia, oltiin puolimatkassa, ilta 
alkoi hämärtää ennen kuin oltiin kämpällä ja oli aika laittaa itsel-
le peti ritsille, alle raanu patjaksi ja toinen peitoksi. Taisi monet 
jätkät katsoa meikäläistä, miten poika alkaa pärjäämään, vaikkei 
sitä kukaan ääneen lausuneetkaan. Ensimmäinen yö, kun olin jo 
arvellut, että kuorsausta kuuluu ja ihan oikein, aivan läheltä al-
koi jyrinä ja toiselta puolen kämppää myös. Tuli huonosti nu-
kuttu yö ja aamulla neljän aikaan hevosmiehet nousivat pollea 
ruokkimaan. Hetken päästä kokit aukaisivat elämän luukun ja ei-
kun syömään. Tietenkin tarjolla oli perunat ja käristys, oikea sa-
vottalaisen teho-ateria. Sillä jaksoi päivän rehkiä ilman välipaloja. 

Palstalle lähdettiin kello 7-8 välillä. Pimeää oli, mutta men-
tävä oli, kun oli lyhyt päivän aika. Osasin kyllä arvioida työn 
määrän. Kuusikkotorasvaarassa oli palsta, ei muuta kuin kuusen 
juureen karsimaan oksia, kirveellä pykälä kaatosuuntaan ja jus-
teerilla puun kaatoon. Kaverini Väinö Honkanen neuvoi alkuun, 
et saa olla raskaskätinen. Kun toinen vetää, niin kaverin kädet 
palaa rentona. Hyvin neuvo meni perille, olin oppinut heti ke-
vytkätiseksi. Jäin karsimaan kuusta, kun toinen meni kuorman 
panoon hevoselle, milloin pölliä ja milloin tukkia. Tämän työn 
teki Väinö. Kun olin karsinut puun, niin otin mittakepin ja kat-
koin tukin ja latvasta muutaman pöllin. Tästä alkoi minun hak-
komiestyöt. Olin jo kotona jotakin tehnyt, ettei se ihan outoa 
ollut. Sitten päivän hämärtyessä kämpille kävely. Hevosmies oli 
mennyt aiemmin kuorman kanssa lanssiin, ajomatka noin kolme 
kilometriä Pärjänjoelle. Jäätie kulki Torasojan vartta ja sitten To-
raslammin yli kohti jokitörmää. 

Melkoinen nälkä kasvoi päivän aikana, mutta kuinka olla-
kaan, taas saatiin käristystä ja pottuja. Olipa kiva kaatua rit-
sille kunnon ruokalevolle. Alkuun savotan illat kuluivat kuun-
nellessa juttuja ja seurata kortinpeluuta aivan pienin panoksin 
ja myöhemmin itsekin opin pelaamaan. Rupsua pelattiin ahke-
rasti. 10 pennin palolla saattoi saada voitolla muutaman sata-
sen, markoissa tietenkin. Joululomalle lähdettiin aaton aattona 
ja palattiin savotalle uudella vuodella. Siinä välissä oli tullut lun-
ta hurjasti lisää, tien aurausta ja palstoissa kaadettuja puita etsit-
tiin lumen alta, mutta homma lähti taas käyntiin.  Tammikuussa 
enoni Niilo vaihtoi hevosta ja sillä oli omia oikkujaan, ummessa 
meni aina pätkän kerrallaan ja pysähtyi. Eihän siitä kiivas hevos-
mies tykännyt. Kun sitä suihtiperillä räpsäytti, nakkasi takapäätä 
ilmaan ja aisa takajalkojen väliin. Ei muu auttanut kuin riisua val-
jaista ja kääntää polle oikealle paikalle. Kun olin poikanen, niin 
nauroin katketakseni, kun polle pysähtyi ja ajuri tupsahti etu-
reen jalasten väliin päälleen. Tästä eno suutahti ja sanoi; aja p-
kele jos osaat. Otin suiset käteeni ja aloin ajuriksi, sillä ehdolla, 
ettei tartte aamulla neljän aikaan nousta hevosta ruokkimaan. 
Näin asia hoidettiin. Kun kotona oi hevonen, niin pystyin aja-
maan ja kun tamma pysähtyi ummen ajossa, niin annoin sen het-
ken mietiskellä ja sanoin: Nyt jatketaan ja niin mentiin taas um-
pea, ei ollut enää ongelmia. Palstat muuttuivat toiselle puolen 
vaaraa ja ajomatka lyheni reilusti. Näin ehti päivässä ajaa kolme 
kuormaa rantaan. Onnekseni joen lähellä oli Multamäki ja serk-
ku Antero tuli kaveriksi kuomien purkuun. Olisi ollut turhan 
rankka homma yksin purkaa tukkikuormat. 

Tämä savotta kesti maaliskuun alkuun ja viimeisenä yönä oli 
satanut puoli metriä lunta. Aamulla päästiin 
ajamaan kotikonnuille. Tämän savotan oli-
vat urakoineet Veikko Salmela, Veli Puola-
kanaho ja Osmo Kuukasjärvi. He vastasivat 
savotan onnistumisesta ja tietääkseni on-
nistuivat hyvin urakastaan.

Kauko Kuukasjärvi 

Eräs 
talvisavotta

Håkan Blomqvist juhli 
70-vuotispäiväänsä Helsingissä

Pudasjärven Kynkäällä asu-
va Håkan Blomqvist koki yl-
lätysjuhlat 70-vuotispäivän-
sä kunniaksi 26. huhtikuuta 
Helsingissä. Hän oli Helsin-
gissä eduskunnassa kansan-
edustaja Tytti Tuppuraisen 
vieraana koillismaalaisten 
kanssa eduskunnassa ja siel-
lä Håkan yllätettiin merkki-
päivämuistamisella. Kuu-
samon ja Taivalkosken 
demareitten retkellä edus-
kuntavierailun lisäksi Hå-
kan ja vaimonsa Hilkka ta-
pasivat illallisen merkeissä 
JHL:n puheenjohtaja Päivi 
Niemi-Laineen sekä vierai-
livat SDP:n puoluetoimis-
tossa.

Håkan on syntynyt Por-
voossa, josta hän muutti 
Helsinkiin 1960. Heti perus-
koulun jälkeen 15-vuotiaana 
hän pestautui merimieheksi 
ja merillä kului aikaa reilut 
kolme vuotta.  

- Olin koko merimiesajan 
ulkomailla ja siellä tuli ko-
ettua kaikenlaista. Nuoruu-
dessani ehdin nähdä maa-
ilmaa, kun en tuijotellut 
telkkaria. Tulin Suomeen ar-
meijaan, Håkan kertoi. 

Pudasjärveläisen Hilk-
ka-vaimon ensitapaami-
nen Helsingissä johti avio-
liittoon, josta piakkoin tulee 
kuluneeksi 51 vuotta. Heidät 
vihittiin toukokuussa 1967. 
Perheeseen syntyi kolme 
poikaa, jotka asuvat ja työs-

kentelevät muualla. 
Håkan ja Hilkka muutti-

vat 1982 Espooseen. Håkan 
ei mennyt enää merille avi-
oitumisensa jälkeen, vaan 
hän siirtyi liikenteen palve-
lukseen. Hän ajoi muun mu-
assa rekka-, säiliö- ja tankki-
autoja 17 vuotta. Työmatkat 
suuntautuivat ulkomaille, 
kauimmaiset työmatkat Aa-
sian puolelle, jopa Kazaks-
taniinja sieltä takaisin. Kul-
jetettavana oli palavia ja 
vaarallisiakin nesteitä. Työ-
matkoilla Håkanille kertyi 
kielitaitoa, joilla hän pärjää 
melkein missä maassa vain. 

Hilkka toimi alkuun Kau-
komarkkinoiden tilintarkas-
tajana ja ollut samassa työs-
sä koko ikänsä. Håkan ja 

Håkan Blomqvist juontamassa viime vuoden vappujuhlaa 
torilla. 

Hilkka pystyvätkin reissaa-
maan ulkomailla kielitaiton-
sa vuoksi. He ovat tehneet 
sukulaismatkoja muun mu-
assa Amerikkaan.   

Håkan ja Hilkka muutti-
vat vuonna 2011 Pudasjär-
velle Hilkka-vaimon koti-
seudulle Kynkään kylälle, 
jonne he rakennuttivat oma-
kotitalon.  

- Oli ollut sellainen puhe, 
että siinä vaiheessa, kun jään 
eläkkeelle muutamme Pu-
dasjärvelle. Vaimo miet-

ti vuoden ja sitten lupautui 
lähtemään, Håkan mainitsi. 

Håkan kertoi olleensa 
työväenpuolueen kannattaja 
ikänsä ja oli viime kuntavaa-
leissa SDP:n ehdokkaana. 
Eläkkeellä oleminen tuntuu 
Håkanin mielestä ihanalta. 
Hän on vaimonsa kanssa ak-
tiivi toimija ja monessa mu-
kana. Håkan on Eläkeliiton 
Pudasjärven osaston halli-
tuksessa ja Aittojärven kylä-
seuran sekä SDP:n johtokun-
nassa. RR

Koillismaan demarit yhdessä kansanedustaja Tytti Tuppuraisen vieraina. Kuvat Päivi Kä-
kelä ja Heimo Turunen.

Kuusamon demareiden puheenjohtaja Jaana Tyni onnitteli 
päivänsankari Håkan Blomqvistia 70-vuotispäivänä.

Kirjastossa suuri Muumipäivä
Pudasjärven kirjastossa on 
suuri Muumipäivä perjan-
taina 18.5. Päivä alkaa kello 
10 Muumi puffetilla, jolloin 
voi katsoa Muumeja niin 
paljon kuin jaksaa. Muumi-
laakson tarinoita ja tv-sarjo-
ja näytetään kirjaston isolta 
valkokankaalta koko päivän 
ajan.

Lahtelainen tietokirjailija 
Jari Lehtinen pitää kello 16 
Muumi -luennon. Lehtinen 
on päätoimittanut Anime- 
ja Japan Pop –lehtiä. Hänen 
julkaisujaan ovat mm. Ani-
men aika ja Animaation his-
toria.

Muumipeikko on seik-
kaillut animaatioissa ja elä-
vissä kuvissa 1950-luvun lo-
pulta alkaen. Eri maissa on 
tehty enemmän ja uskollisia 
animaatioversioita. Surku-
hupaisimmat tapaukset ovat 
peräisin Neuvostoliitosta, 
mikä herättää kysymyksen, 
tunnettiinko siellä alkuteos-
ta lainkaan, muutoin kuin 
nimeltä. Kaupallisesti me-
nestyneimmät versiot ovat 
tulleet Japanista sen jälkeen, 
kun Tove Jansson kävi itse 
paikan päällä suuttumas-
sa heidän aikaansaannok-
silleen. Puolalainen Muu-

mi yritti olla 3D-animaatio 
ennen kuin 3D-animaatiota 
oli olemassakaan. Suomes-
sa puolestaan tehtiin Ruot-
sin TV:lle suomalaisin voi-
min näytelty Muumi, joka 
on syyttä unohtunut. 

Esitykseen sisältyy näyt-
teitä kaikista tiedossa olevis-
ta muumisovituksista, joi-
den jälkeen voi pohtia, mikä 
niistä olisi oikea Muumi – 
vai onko sellaista olemassa-
kaan. 

Muumipeikko ja pyrstö-
tähti elokuvanäytös alkaa 
kello 17. Se on ensimmäinen 
täyspitkä Muumielokuva 

nyt restauroituna ja alkupe-
räisäänillä. Elokuva perus-
tuu Tove Janssonin vuonna 
1946 julkaistuun samanni-
miseen kirjaan. 

Muumipäivän kaikki 
näytökset ovat sallittuja kai-
kenikäisille ja niihin on va-
paa pääsy. Tapahtuman jär-
jestävät yhteistyössä Oulun 
Elokuvakeskus ry, Pudasjär-
ven nuorisotoi-
mi ja kirjasto.

Pertti 
Polojärvi
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Suuri tangokonsertti kansalaisopistolla sai suuren suosion

Kansalaisopistossa oli tal-
ven aikana harjoiteltu yk-
sinlaulukurssilla muun mu-
assa tangoja, joita esitettiin 
suuressa tangokonsertissa 
lauantaina 28.4. kansalais-
opiston juhlasali Salikissa. 
Kurssilaisten lisäksi laulaja-
na esiintyi vuoden 2001 tan-
gokuningatar Mira Sunnari. 
Hän työskentelee tällä het-
kellä Torniossa mm. erilai-
sissa musiikkinäytelmäpro-
jekteissa, lauluryhmien 
vetäjänä sekä laulun ja esiin-
tymisen opettajana. Sunna-
rin ohjelmistossa olivat voit-
toisat tangot Seinäjoelta sekä 
argentiinalaisia tangoja.

Mitä olisivat tangot ilman 
isoa orkesteria, hyvien so-
vitusten ja taitavien soittaji-
en tulkitsemana. Konsertissa 
esiintynyt orkesteri koostui 
kymmenestä soittajasta. Pu-

dasjärveläisen Reijo Kossin 
johtamaan kansalaisopiston 
orkesteriin oli saatu täyden-
nystä Torniosta (viulu), Haa-
parannalta (bassoklarinetti) 
ja Oulusta (klarinetti). Or-
kesterissa esiintyi kaksi val-
takunnan tasolla olevaa ha-
nuristia Niko Mäenalanen 
Torniosta ja Timo Pesiö, oma 
Pudasjärven oma poika Ou-
lusta. Heillä on myös omat 
soolonumeronsa.

Konsertin ohjelmisto 
koostui sekä suomalaisista 
että ulkomaisista, tunnetuis-
ta ja vähemmän tunnetuista 
tangoista. Oman osuutensa 
tangon ihanaan maailmaan 
toi kanttori Keijo Piirainen, 
tulkiten naislaulajien kanssa 
Sinitaivas- ja Hopeinen kuu 
-tangot.

Yllätysnumerona Sydän-
tangon esittivät Aira Siu-

ruainen-Kalliola ja hänen 
pitkäaikainen musiikinopet-
taja kollegansa Marja-Leena 
Isaksson. Muutaman tango-
esityksen aikana Iijoen tans-
sijat tanssivat tangoa salin 
etuosassa. 

Salin täyteisestä noin 
250 hengen yleisöstä kuu-
lui palautetta, että harvem-
min Pudasjärvellä on ollut 
mahdollisuus nauttia näin 
korkeatasoista musiikkia. 

Heimo Turunen

Mira Sunnari ja suuri tango-orkesteri.

Hopeinen kuu Keijo Piirainen ja naislaulajat.

Muistojeni tango Aimo Pie-
tilä.

Tango Poesie Eila Lukkari.

Nuoruustango Janette Ta-
karautio.

Tango Illusion Anne Pääaho.

Sydäntango Aira Siuruainen-Kalliola ja Marja-Leena Isaksson.

Moonika, Moonika Usko 
Kokko.

Tango Pelargonia Arja Pa-
numa.

Yön kuningatar Timo Pesiö.

Sateinen ilta Heikki Erkkilä.

Päivänsäde ja menninkäi-
nen Sara Kesäniemi.

Salikki täyttyi ääriään myöten yleisöstä.
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VUOTTA
56

1962
2018

SYNTTÄRIT 
perjantaina 

18.5.
makkara- ja 
kahvitarjoilu!

Anttiina 
kalusteet

Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta.

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 

Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

- suomalaista 
käsityötä

- myös 
 mittatilauksena
- useita pöytä-

vaihtoehtoja

Lakeus 
moottorisänky 
90x200 cm 
- petauspatja ja jalat
- 5-vyöhykkeinen pussijousisto

798€
ovh. 1260€

Provinssi

Vintage
1056€
ovh. 1798€

Oscar sohva 
230x240 cm
- räätälöi oma sohva
- valitse kokoonpano
- istuin ja selkä kääntötyynyillä

myös erikoiskoot

-20%

Matto mallisto

HUONEKALUKAUPPAA 

56-VUOTTA

Osallistu 
Park 
-ryhmän 
arvontaan 
arvo 767€

Katja 
keinu 
pehmusteella 

485€
ovh. 543€

Klippan 
vuodesohva 
kaksoismekanismilla
vuode 150x190 cm

599€
ovh. 998€

Stemma
tyyny+peitto

25€
ovh. 50€

Riippukeinut 
- polyrottinkia
- pehmuste ja jalusta

Swing

169€
ovh. 299€

Mango

249€
ovh. 319€

Omppu

299€
ovh. 369€

Lakeus 
runkosänky 
160x200 cm 
- petauspatja ja jalat
- 5vyöhykkeinen pussijoutusto

685€
ovh. 980€

Tempo jenkkisänky 
160x200 cm 
- koteloitu pussijousisto
- jäykkyys medium tai hard
- verhoilu harmaa tai musta
- jalkasarja
- sijauspatja profiloitu stylex
- takuu rungolle ja jousistolle 10v

1199€
ovh. 1491€

-20%

Osaon opiskelija on hirren kimpussa ja katse tulevaisuudessa.

OSAO Pudasjärven yksikkö 
panostaa hirteen ja muuttaa 
uudistettuihin tiloihin
OSAO Pudasjärven yksik-
kö muuttaa Ranuantien toi-
selle puolelle Kontiotuotteen 
viereen kesäkuun loppuun 
mennessä. Aiemmin tilois-
sa on toiminut jo OSAOn 
sähköalan, lähihoitajien ja 
matkailun koulutus. Tilois-
sa on nyt menossa remontti, 
joka valmistuu kokonaisuu-
dessa heinäkuun loppuun 
mennessä. Entisiin tiloi-
hin Jyrkkäkoskentielle jää-
vät vielä hevosalan ja puu-
teollisuuden koulutukset 
omiin rakennuksiin sekä op-
pilasasuntolat. Entinen pää-
rakennus tyhjentyy koko-
naan.

Opiskelijamme aloitta-
vat elokuussa opintonsa uu-
distetuissa ja remontoidussa 
kiinteistössä. Tämän muu-
toksen myötä saamme entis-
tä viihtyisämmät tilat käyt-
töömme ja opiskelijat ovat 
keskitetymmin yhdessä pai-
kassa. Toivomme tämän 
muutokset tuovan myös 
muita käytännön hyötyjä 
opiskeluun kuten entistä tii-
viimpää yhteistyötä eri kou-
lutusalojen ja opiskelijoiden 
kesken.

Pudasjärven yksikköön 
oli tänä keväänä yhteensä 
59 ensisijaista hakijaa, joista 
yhteishaussa on hakenut 30 
ja jatkuvassa haussa tähän 
mennessä 29 hakijaa. Jatku-
van haun kautta voit hakea 
opiskelupaikkaa läpi vuo-
den. Tänä keväänä pudas-
järveläisiä peruskoulunsa 
päättäneitä hakijoita oli seit-
semän.

Olemme markkinoineet 
yksikkömme koulutusalo-
ja entistä enemmän niin pai-
kallisesti kuin maakunnal-
lisesti. Erityisesti olemme 
halunneet tuoda esille uu-
tena aloittavaa liiketoimin-
nan perustutkintoa, jonka 
myötä opiskelija hankkii 
laaja-alaiset valmiudet toi-
mia erilaisissa myynnin ja 
markkinoinnin tehtävissä 
useilla toimialoilla. Samalla 
olemme halunneet korostaa 
muuttunutta hakukäytäntöä 

siltä osin, että nykyinen ha-
kumenettely jatkuvan haun 
kautta mahdollistaa opin-
toihin hakeutumisen myös 
varsinaisen hakuajan pää-
tyttyä, mikäli kyseisellä kou-
lutusalalla on vapaita opis-
kelupaikkoja saatavilla. 
Toivomme, että ilman opis-
kelupaikkaa olevat hyödyn-
täisivät myös tämän mah-
dollisuuden. Tällä hetkellä 
vapaita paikkoja on puute-
ollisuuden ja liiketalouden 
koulutuksissa. 

Valma koulutukseen 
haku käynnistyy 22.5. alka-
en ja itse koulutus alkaa 20.8. 
Ammatilliseen koulutuk-
seen valmentava koulutus, 
VALMA, antaa valmiuksia 
hakea ammatilliseen tutkin-
tokoulutukseen ja vahvistaa 
edellytyksiä suorittaa am-
matillinen tutkinto.

VALMAAn kannattaa 
hakea, jos ei vielä peruskou-
lun jälkeen tiedä mitä tekisi 
tai kaipaa lisää tietoa jatko-
opintomahdollisuuksista. 
Valma soveltuu myös niille 
henkilöille, jotka tarvitsevat 
opiskeluvalmiuksien vah-
vistamista tai haluavat pa-
rantaa peruskoulun todis-
tusta.

Ammatilliseen koulu-
tukseen valmentava koulu-
tus kestää noin lukuvuoden 
(60 osaamispistettä). VAL-
MAan kuuluvien opintojen 
lisäksi voi valita ammatilli-
sia tai yhteisiä osia amma-
tillisista perustutkinnoista. 
Hakuvuonna tai sitä edel-
tävänä suoritetusta VAL-
MA-koulutuksesta saa kuusi 
lisäpistettä, jos hakee yhteis-
haussa ammatilliseen koulu-
tukseen.

Vahvistamme samalla 
koulumme imagoa hirsipää-
kaupungin ammattiopisto-
na, jolla on tulevaisuudes-
sa entistä vahvempi rooli 
puuteollisuuden ja erityises-
ti hirsirakentamisen parissa. 
Puuteollisuuden koulutus-
alalle tulee vaihtoehtoise-
na suuntautumisena hirsira-
kentaminen. Tämän myötä 

vastaamme myös paremmin 
työelämän muuttuviin tar-
peisiin ja panostamme en-
tistä vahvemmin hirsialan 
osaajien kouluttamiseen. 
Toimintamme puuteollisuu-
den toimijoiden kanssa tu-
lee tiivistymään entisestään 
syksyn myötä, mistä tulem-
me tiedottamaan erikseen. 
Tämä tarjoaa uusia mahdol-
lisuuksia niin meidän opis-
kelijoille kuin koko Koil-
lismaan elinkeinoelämälle. 
Tulevaisuudessa tulemme 
tarjoamaan myös entistä täs-
mällisempiä lyhytkoulutuk-
sia eri toimialoille työelämän 
tarpeisiin ja aikuisopiskeli-
joille räätälöitynä. 

Uskomme, että näillä toi-
menpiteillä tulemme ole-
maan myös tulevaisuudessa 
varteen otettava koulutus-
vaihtoehto niin oman paik-
kakunnan nuorille ja kou-
lutuksesta kiinnostuneille, 
kuin myös ulkopaikkakun-
talaisille.

Tänä keväänä meiltä val-
mistuu yhteensä noin 30 
alan ammattilaista, joita ha-
luamme onnitella pitkäjän-
teisestä ja menestyksekkääs-
tä työstä. Syksyllä meillä 
aloittaa liiketoiminnan pe-
rustutkinnon ryhmä (mer-
konomi), puuteollisuuden 
perustutkinto, sähköasenta-
ja ja Valma-ryhmä. Entiset 
aloittaneet ryhmät jatkavat 
opintojaan normaalisti. 

Toivomme uusia avauk-
sia ja ideoita uusiin koulu-
tuksiin kaikilta yhteistyö-
kumppaneilta.

Olethan yhteydessä opin-
to-ohjaaja Anna Kuosma-
seen, mikäli olet vielä ilman 
opiskelupaikkaa 050 598 
8068. 

Tervetuloa kaikki uudet 
ja vanhat opiskelijat. Näh-
dään uudistetuissa kouluti-
loissa ensi syksynä!  

Tiina Ruotsalainen 
liiketoimintajohtaja 
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Jytyn 100-vuotisjuhlakiertueen 
täytekakkukahvit Pudasjärvelläkin
Julkis- ja yksityisalojen 
toimihenkilöliitto Jytyn 
100-vuotisjuhlakiertueel-
la kierretään ympäri Suo-
mea jytyläisillä työpaikoil-
la huhti-toukokuun aikana. 
Kiertueella tavataan Jy-
tyn eri ammattialojen työn-
tekijöitä, työnantajia ja tie-
dotusvälineiden edustajia. 
Samalla julkistetaan jäsen-
tutkimuksen valtakunnalli-
set ja alueelliset tulokset. Pu-
dasjärven kaupungintalossa 
syntymäpäivätäytekakku-
kahvit nautittiin juhlavuo-
den kunniaksi tiistaina 24.4. 
Jytyn edustajana oli pai-
kalla Pohjois-Suomen alue-
asiamies Anssi Vuolio Ro-
vaniemeltä ja paikallista 
Pudasjärven Jytyä edusti 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Jouni Piri. 

Vuolio kertoi Jytyn ole-
van vanhin kunta-alan am-
mattijärjestö. Yhdistyksen 
toimintaa on uudistettu ja 
hän toivoikin palautetta uu-
distuksesta. Jäsenkyselyyn 
vastasi 30 000 jäsenestä 32 
prosenttia. Huolensa hän il-
maisi siitä, että kolmen elä-
köityneen kunta-alan työn-

tekijän tilalle palkataan vain 
kaksi työntekijää. Työmäärä 
lisääntyy siinä samalla koh-
tuuttomaksi. Digitalisointi-
kaan ei korvaa ihmisten te-
kemää työtä. 

-Jytyn ammattialoista 
henkilöstön pienenemistä on 
koettu monilla ammattialoil-
la, joista viime aikoina eni-
ten kirjastoalalla, kulttuu-
rialalla, ruokapalveluissa, 
teknisessä henkilöstössä, ta-
lous- ja hallintopalveluissa ja 
kirkon alalla. Erityisen huo-
lestuttavana pidetään sitä, 

että esimerkiksi vanhusten 
hoivatyö ja kotihoito kärsi-
vät kroonisesta ja pahene-
vasta resurssipulasta. 

Sote uudistuksessa Vuo-
lio näki parhaana, että jul-
kinen palvelujen tuottaja 
säilyisi johtavana, tosin yk-
sityistäkin palveluntuottajaa 
tarvitaan. 

Jouni Piri mainitsi, että 
Pudasjärvellä yhdistys on 
perustettu vuonna 1963.  
Tuolloin yhdistys oli Pudas-
järven KVL (Kunnallisvir-
kamies liitto). Liitto vaihtoi 

nimen vuonna 2004, jolloin 
nimeksi tuli Julkis- ja yksi-
tyisalojen toimihenkilöliit-
to Jyty. Yhdistyksen nimi on 
Jyty Pudasjärvi. Yhdistyk-
sen kokonaisjäsenmäärä on 
hieman yli 200. Jäsenmää-
rä muodostuu työvoima- ja 
kannattajajäsenistä. Pääosin 
jäsenistö toimii toimistoteh-
tävissä. 

Sukupuolijakaumas-

sa naisia on 82 prosenttia ja 
miehiä 18 prosenttia. Omat 
luottamusmiehet toimivat 
kaupungin ja Oulunkaaren 
tehtävissä sekä Jytyn edus-
tus on Pudasjärven kaupun-
gin ja Oulunkaaren henki-
löstötoimikunnissa.

Yhdistyksen toiminnas-
sa pääpaino on jäsenistön 
edunvalvonnassa sekä kou-
lutus- ja virkistystoimin-

nassa. Jäsentensä työssä-
jaksamiseen panostetaan 
tarjoamalla edullisia vapaa-
ajan viettomahdollisuuk-
sia. Osallistutaan aktiivisesti 
alueen toimintaan ja kou-
lutuksiin. Yhdistyksellä on 
oma hallitus, jossa on pu-
heenjohtaja sekä seitsemän 
jäsentä. Puheenjohtaja Jou-
ni Piri on mukana myös Jyty 
liiton liittohallituksessa. HT

Alueasiamies Anssi Vuolio esitteli Jytyn 100-vuotista toimintaa Pudasjärven kaupunginta-
lon kahvitauolla täytekakkukahvien kera.

Jyty Pudasjärven puheenjohtaja Jouni Piri esitteli Anssi 
Vuosiolle juhlakahvien jälkeen mm. Hirsikampusta.

Siivoojille tarjolla 
uusia työpaikkoja
ISS Palvelut Oy on Suomen 
johtava kiinteistö- ja toimi-
tilapalveluyritys, joka toi-
mittaa kaikki kiinteistöjen 
tarvitsemat ylläpito- ja tu-
kipalvelut. Pudasjärvellä-
kin ISS:llä on toimintaa siinä 
määrin, että on haettu uusia 
siivousalan työntekijöitä ja 
on oltu tarjoamassa kuudel-
le henkilölle uutta kokoai-
kaista työpaikkaa. 

Hanna Nieminen ISS Pal-
velujen Rovaniemen toimi-
pisteestä kävi tiistaina 24.4. 
Pudasjärvellä S-marketin 
aulassa rekrytointimatkalla. 

-Tule rakentamaan kans-
samme maailman paras-
ta palveluyritystä ja nappaa 
itsellesi nyt huipputyö so-
pien juuri tämän hetkiseen 
elämäntilanteeseesi. ISS:llä 
saat ison talon tuen ja mah-
dollisuuden edetä urallasi 
ja kouluttautua siivousalan 
ammattilaiseksi. Meillä viih-
dytään pitkään, ja työhönsä 
sitoutunut henkilökuntam-
me tuottaa asiakkaillem-
me alan parasta palvelua. 
ISS-Siivouspalvelut huoleh-
tii kiinteistöjen toimitilojen 
puhtaanapidosta ja viihty-

vyydestä osana asiakkaiden-
sa päivittäistä hyvinvointia. 
Tässä työssä vastaat asia-
kaskohteiden monipuolisis-
ta siivoustehtävistä, esitteli 
Nieminen uusia työpaikko-
ja. 

Muutama henkilö kävi 
keskustelemassa, mutta 
enemmänkin olisi uusista 
työpaikoista kiinnostunei-
ta mahtunut Niemisen pu-
heille. 

Toivotaan, että Pudasjär-
veltä ovat löytyneet/löyty-
vät tarvittavat työntekijät. 
HT

Mikko Puhakka pysähtyi kauppareissullaan jututtamaan S-marketin aulassa työntekijöitä 
rekrytoimassa ollutta Hanna Niemistä. Tyylipäivä Pudasjärven 

Silmäasemalla
Pudasjärven Silmäasemalla 
oli keskiviikkona 18.4. tyyli-
päivä, jossa esiteltiin kevään 
uutuuskehyksiä. Niitä olivat 
esittelemässä tyyliopas Pau-
la Nikka Rovaniemen Silmä-
asemalta ja myyntiedusta-
ja Kari Vepsäläinen Piiloset 
Oy:ltä Liedosta. 

-Kun silmät voivat hyvin, 
voi katseen huoletta suun-
nata omaan elämään ja siitä 
nauttimiseen. Palvelemme ja 
esittelemme asiakkaiden tar-
peet täyttäviä silmälaseja ja 
silmien hyvinvointituottei-
ta, kertoivat Nikka ja Vepsä-
läinen. 

Uusiin kehyksiin on 
käytetty uusia materiaale-
ja muun muassa titaania ja 

muovirakenteita, jolloin sil-
mälasit ovat aikaisempaa 
kevyempiä. Pyöreät muodot 
kehyksissä ovat myös tämän 
kevään trendiä. 

Paula Nikka kertoi vie-
railleensa Pudasjärven Sil-
mäasemalla pari kertaa 
vuodessa avustamassa sil-
mälasien valinnassa. Hän 
kertoi olevansa kokenut 
huomaamaan, millaiset lasit 
kullekin henkilölle sopivat. 
Toki asiakas tekee itse lopul-
lisen valinnan. Lasien tulee 
olla sopusuhtaiset sekä vä-
rien, muodon ja materiaalin 
olla sopiva. 

Tehtaan edustaja Vepsä-
läisellä oli mukanaan laa-
ja valikoima silmälaseja, sel-

laisiakin, joita ei normaalisti 
pidetä liikkeen varastossa. 
Kun asiakkaan mieleiset la-
sit löytyivät kokeilemalla, ne 
voitiin tilata. Tyylipäivän ai-
kana oli silmälaseista myös 
hyviä tarjouksia. 

Optikko Jouni Puurunen 
kertoi, että Pudasjärven Sil-
mäasemalla käy säännölli-
sesti pitämässä vastaanot-
toa kolme eri silmälääkäriä; 
Inkeri Isola, Rauni Siik ja 
Ulla Lahtela. Optikkopalve-
lut tarjotaan joka päivä. Sil-
mälasien lisäksi liikkeestä 
löytyvät mm. kuivasilmä-
hoitotuotteet, aurinkolasit, 
piilolinssit sekä työnäkö ja 
suojalasipalvelut.  HT

Pudasjärven Silmäaseman tyylipäivässä palvelivat optikko Jouni Puurunen, myyntiedus-
taja Kari Vepsäläinen ja tyyliopas Paula Nikka.
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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                                                                              

2 PKT 10 KPL

MUKIT
Novita
PAITULI

3,90

ESIM:

Alkaen
ÄIDIN KAKKU

800 g

MULLAT, 

LANNOITTEET ja

SIEMENPERUNAT 

sekä  SIEMENSIPULIT 

SAAPUNEET! 199,-

TRAMPOLIINI
iso suorakaide
340x366 + turvaverkko

12,90

Aito
REUNAKIVI
8x8x80 cm

KULMAHIOMAKONE
TE-AG 18 V 3.0 Ah

RUSKEA
2,7 l

990,-

Yki
VENE 430

199,-

KORITUOLI
yhden istuttava
valkoinen tai musta

399,-

Biolan 
ECO KOMPOSTORI
230 l

PORAKONE
TE-CD 18 V 1.5 Ah

599,-

Mönkijän
2-akselinen
TUKKIKÄRRY

299,-

KORITUOLI
kahden istuttava
valkoinen tai musta

499,-

Biolan
KOMPOSTOIVA
WC

RUUVINVÄÄNNIN
TE-SD 3.6 V

199,-

Hornet
KAASUGRILLI
RST 3 polttimoa

9,95

Valkoinen
KIUASKIVI
10 kg

699,-

Polttomoottori
OKSASILPPURI
6,5 hp, murskaava

VIIMA
PUNAMAALI
10 l

KIRKAS
9 l

16,90

ASKELMAKIVI/
LIUSKEKIVI
XXL

450 K kantavuus 463 kg
n. 4.5 m veneelle

MUISTA ÄITIÄ, MUMMIA, ISOÄITIÄ!

249,-

Hornet
KAASUGRILLI
sivupolttimolla 3+1 poltinta

13,90

KORISTEKIVI
VALKOINEN
20 kg

4590,-

Linhai
TRAKTORIMÖNKIJÄ
400 cc

VIIMA
LATTIAMAALI
2-komp.
väri harmaa, 4 kg

79,-

HALLITUNKKI
matala
2 tonnin

ltk

säkki

kpl

kpl

+ tk

Einhell
AKKUTYÖKALUT

99,-

99,-

39,90

Kartanon
PUUÖLJYT

19,90

89,-

29,90

79,-
Karhu

VENETRAILERI

750 K kantavuus 665 kg
n. 5,5 m veneelle

799,-

990,-

+ rekisteröinti

+ rekisteröinti

Viima
MAALIT

TEE OMA TARJOUS TÄLLÄ KUPONGILLA:

TE
E T

AR
JO

US
! TEE TARJOUS!

MYYDÄÄN ENITEN TARJOAVALLE:
KARHU HA-PERÄKÄRRY 265 KUOMULLA
NIMI: __________________________________________________________
OSOITE: ________________________________________________________
PUH: ___________________________________________________________

RUSKEA
9,0 l

79,-
KIRKAS
2,7 l

29,90

17,9049,90

Brandex
KYLPY-
TAKKI

"

"

10,90
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Pudasjärven Urheilijoiden 
Voimistelujaoston toiminta 
on monipuolista ja aktiivis-
ta. Toiminnassa liikutetaan 
noin 100 aktiivista voimis-
telijaa neljä vuotiaasta aina 
yli 70 vuotiaaseen. Ryhmät 
kokoontuvat harjoituksiin 
kerran viikossa. Toiminnas-
sa on yhdeksän koulutettua 
ohjaajaa ja kolme apuohjaa-
jaa. Nuorten ohjaajat ovat 
kouluttautuneet myös Suo-
men Voimisteluliiton voi-
mistelukouluohjaajiksi. Oh-
jaajat pitävät osaamistaan 
yllä käymällä jatkokoulu-
tuksissa. Tänäkin vuonna 
ovat nuoret ohjaajat käy-
neet mm. Helsingissä saak-
ka kouluttautumassa. 

Voimistelu- ja liikuntanäytös 
PuU Voimistelujaoston kevään kohokohta

Kevättalven perintei-
nen Voimistelu- ja liikun-
tanäytös keskiviikkona 2.4. 
Tuomas Sammelvuo -sa-
lilla oli kauan odotettu ke-
vään kohokohta voimis-
telijoille. Ennen näytöstä 
ryhmät harjoittelivat tiiviis-
ti parin kolmen viikon ajan. 
Eri ohjelmien harjoituksia 
oli monilla jopa kahtena il-
tana viikosta. Koreografioi-
ta uusiin ohjelmiin on alet-
tu suunnittelemaan jo viime 
syksynä. Välineitä ja esiin-
tymisasuja on hankittu pal-
jolti tämän vuoden puolella. 
Osaa vanhoista esiintymis-
asuista on tuunailtu ja vii-
meisiä ompeleita pisteltiin 
vielä näytöstä edeltävänä 

yönäkin. 
Perinteisesti näytös on 

avoin kaikille Pudasjärvel-
lä toimiville voimistelu- ja 
liikunnanryhmille. Pudas-
järveltä voimistelujaoston 
omien ryhmien lisäksi oli 
mukana Pudasjärven Nuo-
risoseuran Iijoen tanssijoi-
den lavatanssiryhmä. Tä-
män vuoden näytökseen 
oli kutsuttu mukaan Oulus-
ta kansantanssiryhmä Fli-
kat; Kaikella rakkaudella, 
jonka syntyjuuret ovat Tai-
valkoskella. Koreografian 
oli suunnitellut ja ohjaajana 
toimi Kaisa Alatalo.

Näytöksen juontajana 
toimi Pudasjärven urheili-
joiden puheenjohtaja Kir-
si Kipinä, jolle illan lop-
puvaiheessa Pudasjärven 
Urheilijat luovutti Suomen 
liikuntakulttuurin ja urhei-
lun hyväksi tekemästä työs-
tä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämän Suomen 
liikuntakulttuurin ja ur-
heilun ansioristin. Luovut-
tajina olivat Pudasjärven 
urheilijoiden varapuheen-
johtaja Paavo Ervasti ja toi-
minnanjohtaja Marko Koi-
vula. 

Yleisöä oli saapunut kii-
tettävästi ja rohkeasti hy-
myssä suin kaikki osallis-

Esityksen loppupuolella voimistelujaoston vastuunkantajat yhteiskuvassa.

Gymnaestrada tanssillinen voimistelu kenttäohjelma 
”Energian ympäröimä”. Esitys on ensi kesänä Turussa.

Kansantanssiryhmä Flikat ”Kaikella rakkaudella”. Iijoen tanssijoiden ”Hyssyn myssyn”. 
Gymnaestrda voimistelukoulu kenttäohjelma ”Salainen la-
byrintti”. Esitys on ensi kesänä Turussa.

Yleisö osallistui Gymnaestrada Turku 2018 yhteistanssiin.
Mixdance Faster.

Välinevoimistelu ”Kohti kesää”.

Kirsi Kipinälle ansioristi.

Tangon taivutusta Arto Hil-
tunen ja Kirsi Kipinä.

tuivat yhteistanssiin, joka 
sekä koko illan tapahtumat 
jäivät lämmittämään mieltä.

Jaana Valkola, 
kuvat Heimo Turunen 

PuU 7-9 vuotiaat voimistelukoulu ”ilman lupaa”.

Hirsikampuksen show kerho.

PuU 10-13 v voimistelukoulu ”Airtrack temppuilua”

PuU nuorten tanssillinen voimistelu ”Erilainenko?”
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IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

• 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

KATSASTUS- JA 
REKISTERÖINTIPALVELUT

JÄTEHUOLTO

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

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)

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.

Palveluhakemisto

TIETOKONEIDEN 
ASENNUKSET, 

PÄIVITYKSET ja HUOLTO
Ma-pe klo 8-16.

IT-lähituki 
Pudasjärvellä

Nova Empiria
Puh. 041 712 4821
www.empiria.fi

IT-TUKI JA TIETOKONE-
ASENNUKSET

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

RAKENTAMINEN JA 
REMONTIT

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

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

IKKUNAT JA OVET

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 
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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
Syötteen koululaisten taideprojekti ”Vuodenajat” 10.4.-31.5. 
Syötteen Luontokeskuksessa ti-la klo 10-16, toukokuussa ti-pe klo 10-
16.  
Suomenpystykorva-näyttely Pudasjärven kaupunginkirjastossa 
4.4.-31.5. klo 10-19. Näyttelyyn liittyen järjestetään kirjastolla kaksi esi-
telmää suomenpystykorvasta 17.4. ja 8.5. klo 17.30 – 19.00. Näyttely on 
avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20, 22.5., 29.5., 5.6., 
12.6. ja 19.6. Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa 
ma-pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Äitienpäiväkonsertti ”naisten vuoro” su 13. 5. klo 18-20 Kansa-
laisopiston Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi. Kansalaisopiston oppilaiden 
äitienpäiväkonsertti. 
Asmuntn maa- ja kotitalousseuran tupailta Asta Kaverilla ti 15.5. 
klo 18.
Alpo Laakkosen muistokonsertti ti 15.5. klo 18-20. Kansalaisopis-
ton Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi.
Pudasjärven Kirjaston Suuri Muumi-päivä pe 18.5. klo 10-19 Pudasjär-
ven kirjasto, Tuulimyllyntie 4. Klo 10-15 Muumi-puhvetti (s), klo 16 Jari 
Lehtisen Muumi-luento.
Klo 17 Muumipeikko Ja Pyrstötähti -elokuvanäytös (s) kesto 75 min. 
Retki Kuusamon Suurpetokeskukseen pe 25.5. Lisätietoja: www.
pudasjarvi.4h.fi
Yhessä etteenpäin -päivä ma 28.5. klo 14-19. Unelmatehas, Rim-
mintie 15.

Koskenhovilla su 13.5.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Äitienpäivän kunniaksi kahvitarjoilua!    Tervetuloa!  

Hirvaskosken Vesiosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS
pidetään 23.5.2018 klo 18.00 

Hirvaskosken koululla.
Lättykahvitarjoilu. Osakkaat Tervetuloa!

Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut! 

Jumalanpalvelukset
Su 6.5 klo 13  Hyvää sanomaa  
 sanoin ja sävelin
Su 13.5 klo 13  Aila Pyörälä ja 
 Päivi Tuokkola
Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Kokouksessa käsitellään:
-  Ohjesääntöjen 8 §:n mukaiset asiat varsinaiselle 

kokoukselle
-  Kalastusalueen lakkauttamiseen v. 2018 loppuun 

mennessä vaatimat toimenpiteet
Kalastusalueen sääntöjen 5 § mainittujen kokousedus-
tajien on esitettävä valtuutuksensa esim. pöytäkirjan-
otteella tai valtakirjalla.
Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksi-
neen on nähtävillä 4.-18.6.2018 Iin, Pudasjärven, Taival-
kosken, Puolangan ja Suomussalmen kuntien/kaupun-
kien ilmoitustauluilla sekä Oulun Kalatalouskeskuksen 
toimistossa (Keskuskuja 1 C 12) Kuusamossa.

Iijoen vesistön kalastusalueen hallitus

KOKOUSKUTSU
Iijoen vesistön kalastusalueen 

kevätkokous pidetään Pudasjärven 
kaupungintalolla maanantaina 28.5.2018 

klo 15.00. Valtakirjojen tarkistus 
alkaa klo 14.30.

Sarakylän Nuorisoseuran 
VUOSIKOKOUS 

pidetään Sarapirtillä 
su 20.5.2018 klo 12.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!KIRPPUTORI

entisellä Yli-Siuruan koululla 
la 19.5. klo 11-14

os. Asmuntintie 869 A.

Tied. p. 0400 646 360Tervetuloa!

Tuo ylimääräiset tavarasi 
myyntiin, samalla voit itsekkin 

tehdä löytöjä.
Myynnissä kahvia ja makkaraa. 

Hetejärven Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

pe 25.5.2018 klo 19 Hetepirtillä.
Esillä sääntömääräiset ja muut esilletulevat asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Särkelän Osakaskunta ry:n 
VUOSIKOKOUS
su 27.5.2018 Syötteen Kylätalo 

(Särkisuontie 12, 93280 Syöte) klo 17.00.

Hoitokunta

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 16.30
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
- sääntöjen 11§ mukaiset asiat 
- veneen hankinta
- laiturin rakennus
Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen 
on nähtävillä Näköalatie 1062, 93280 Syöte 4.–17.6.2018.

Osakkaat tervetuloa!

Pärjänsuon Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS  

su 20.5.2018 klo 12 Hirvihallilla. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Kipinän Vesiosuuskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS  
pidetään keskiviikkona 23.5.2018 

klo 18.00 Kipinän koululla.
Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat. 

Tervetuloa! Hallitus
Kaita-ahon Vesiosuuskunta

VUOSIKOKOUS
la 26.5.2018 klo 13.00 

Timo Ahosella, Ritolammentie 165.
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!            Hallitus

Syötteen Matkailuyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
ma 28.5.2018 klo 14 
Hotelli Pikku-Syöte.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Matkailuyhdistyksen hallitus

Aseina mm. pienoiskivääri, haulikko, kivääri, 
omat aseet mielellään mukaan, samoin omat suojalasit ja 

kuulosuojaimet. 

AMMUNTAAN TUTUSTUMIS- JA 
HARJOITTELUPÄIVÄ NAISILLE 

Tiedustelut Vesa Teivaanmäki, 044 238 3257

Hanhiojan radalla lauantaina 19.5. 
kello 10 alkaen.

Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät Pudasjärven ampujat ja riistanhoitoyhdistys 

Järjestäjä: Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

KESKUSTAN 
PUOLUEKOKOUS 

Sotkamossa 8.-10.6.2018
Sitovat ilmoittautumiset yhteiskuljetukseen 

osallistumisesta 18.5.2018 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen: mirka.paakko@hotmail.com 

tai soittamalla puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö. 
Lähtö perjantaina 8.6. ja paluu sunnuntaina 10.6. 

Yhteiskyyti toteutuu, mikäli lähtijöitä on tarpeeksi. 

Hanhioja:
Keskiviikko 23.5. klo 17, 
Keskiviikko 6.6. klo 17, 
Keskiviikko 1.8. klo 17, 
Keskiviikko 8.8. klo 17, 
Lauantai 8.9. klo 10.

Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistys 

TIEDOTTAA

KOEAMMUNNAT

Ti-to 24.-26.7. klo 17-20 
kansalaisopistolla ja 
tutkinto pe 27.7. klo 18.

Ruovaara:
Lauantai 30.6. klo 10, 
Lauantai  7.7. klo 10, 
Lauantai  21.7. klo 10, 
Lauantai  4.8. klo 10, 
Lauantai  25.8. klo 10, 
Lauantai  8.9. klo 10.

METSÄSTÄJÄ-
TUTKINTO-KURSSI:

Vuoden 2018 
koeammunnat:

Tervetuloa!

Esiintyvät 
Kansalaisopiston oppilaat

Eläkeliiton kuoro

Muistellaan Alpon monipuolista 
elämäntyötä musiikinsaralla. 

Tähän muisteluun ovat 
kaikki tervetulleita!

tiistaina 15.5. klo 18 Salikissa, 
os. Lukiontie 4. 

Alpo 
Laakkosen 
muistokonsertti

Kansalaisopiston oppilaskunta
Eläkeliiton Pudasjärven yhdistysVapaa pääsy.

KURKIHIRSI

Pirjo Riihiaho

Muuan
tämän kotomaan
erämaista oli
näyttämönä, kun

mies kaatoi
sopivan puun,
parkkasi sen sileäksi.

Haistoi
pihkaisen
lumotuoksun.

Kohta oli
paikoillaan
erämaasaunan
kurkihirsi.

Mies katseli ylpeänä
kättensä töitä,
unelmoi lammesta
saunan vieressä.

Senkin voisi
tehdä...

(Minä keitän hänelle
saippuaa, jossa on
pihkan tuoksu.)
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

TIE- JA LIITTYMÄJÄRJESTELYT, 
KURENALA / PUDASJÄRVI 
Valtatien 20 sekä maateiden 18775 ja 18777 tie- ja 
liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunki on käynnistänyt Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen luvalla maantielain mukai-
sen tiesuunnitelman laatimisen valtatien 20 sekä 
maateiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjeste-
lyistä Kurenalan kohdalla Pudasjärven kaupungin 
alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELY- 
keskuksen kanssa. 
Suunnitelma sisältää kiertoliittymän valtatielle 20 
nykyisen Ramppitien (mt 18775) liittymän kohdalle, 
johon myös Varsitien (mt 18777) uusi linjaus koh-
distetaan. Varsitien linjaus muuttuu Kauppatien ja 
valtatien välisellä osuudella kulkemaan Rimmintien 
eteläpuolitse valtatielle tulevaan uuteen kiertoliit-
tymään. Nykyinen varsitien liittymä valtatielle kat-
kaistaan. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy uusia ke-
vyen liikenteen yhteyksiä sekä nykyisten katujen ja 
kevyen liikenteen väylien muutoksia. 
Suunnitelmassa esitetään myös seuraavat maantei-
den hallinnolliset muutokset:
• maantie 18777 (Varsitie) lakkaa yleisenä tienä ja 

muuttuu kaduksi välillä valtatie 20-Laiduntie
• maantie 18775 (Ramppitie ja Tuulimyllyntie) lak-

kaa yleisenä tienä ja muuttuu kaduksi välillä val-
tatie 20 - Petäjäkankaantie

Suunnittelun aikana alueella tehdään tutkimuksia 
ja mittauksia. Kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta 
teiden tekeminen saattaa koskea, on oikeus saada 
tietoa ja kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki § 
16 ja § 27).
Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuu-
dessa kesän 2018 aikana erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana.
Lisätietoja:
Pudasjärven kaupunki, yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044
Pudasjärven kaupunki, maankäyttöinsinööri  
Markku Mattinen, puh. 0400 389 972
Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, hankevastaava 
Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259,
Plaana Oy, projektipäällikkö  
Keijo Körkkö, puh. 040 865 6676

Tekninen- ja ympäristötoiminta

Harmonikkaorkesteri 
järjestää äitienpäiväkonsertin

Pudasjärven kansalaisopis-
ton harmonikkaorkesteri 
järjestää äitienpäivänä kan-
salaisopiston Salikissa har-
monikkakonsertin, jossa on 
mukana myös mandolii-
ninsoittoa. Konsertin teema 
on äitienpäivän mukaises-
ti Naisten vuoro. Konser-
tin kappaleet ja juonto ker-
tovat naisen elämänkaaren 
aina syntymästä kuole-
maan. Kappaleet ovat suu-
relta osin tuttuja tanssila-

voilta, mutta mukaan on 
otettu myös muutama vä-
hemmän tunnettu kappa-
le. Konsertin kesto on noin 
tunti ja konsertti aloitetaan 
kello 18.

Konsertin aikana järjes-
tetään kahvitarjoilu, ja or-
kesterin johtaja Timo Pesiö 
toivottaakin kaikki tervetul-
leiksi kuuntelemaan kon-
serttia ja nauttimaan kah-
vitarjoilusta. Konserttiin on 
vapaa pääsy. 

Reijo Kossi 
Pudasjärveläissyntyinen 
Timo Pesiö oli mukana 
Suuressa tangokonsertissa 
pari viikkoa sitten. 

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme 
teille!

Heimo: 0400 385 281, Riikka: 050 439 9963
Soita ja varaa ilmoitustilasi! 

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija MeikäläinenYksittäinen 
kutsu 
tai kiitos (1x40)

20€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
(2 erillistä ilmoitusta)

30€ (sis. alv.)

Ilmoita Pudasjärvi-lehdessä

Tervetuloa

ja tähän oma 
valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Mieskuoro Pohjan Laulu 
konsertoi Pudasjärvellä

Pohjan Laulu on vuonna 
1908 perustettu oululainen 
perinteikäs mieskuoro. Kuo-
ron riveissä on harrastanut 
mieskuoromusiikkia jo use-
ampi sukupolvi kuorolau-
lusta innostuneita miehiä. 

Kuoro on konsertoinut ja 
kilpaillut ahkerasti jo vuosi-
kymmeniä sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Lisäksi kuo-
ro on tehnyt useita pidempiä 
konserttimatkoja Euroop-
paan, Pohjois-Amerikkaan, 
Aasiaan ja Afrikkaan. Vii-
meisimpänä syksyllä 2017 
Floridaan Suomi 100 -juhla-
vuoden kunniaksi. Vuonna 
2015 Suomen mieskuorolii-
ton Tampereella järjestämäs-
sä kansainvälisessä Leevi 
Madetoja -kuorokilpailussa 
Pohjan Laulu voitti kansalli-
sen sarjan ja palkittiin myös 
erikoispalkinnolla parhaas-

Mieskuoro Pohjan 
Laulu konsertoi 

110-vuotisjuhlakiertueen 
merkeissä lauantaina 

12.5. Pudasjärven 
seurakuntatalossa. 

Pohjan Laulu -mieskuoro saapuu konsertoimaan Pudasjärvelle. Kuoron vahvuus on tällä 
hetkellä noin 60 aktiivijäsentä.

ta Madetojan teoksen esityk-
sestä. 

Kuoro konsertoi 110-vuo-
tis juhlavuoden aikana Ou-
lussa ja lähialueilla usealla 
eri ohjelmistolla, joka ulot-
tuu perinteisestä kansallis-
romanttisesta musiikista 
aina kevyeen ja pop-musiik-
kiin. Nämä toisistaan poik-
keavat ohjelmistot kuvas-
tavat kuoron halua tehdä 
monipuolista mieskuoro-
musiikkia ja ne muodosta-
vat edelleen kuoron jatku-
vasti kehittyvän ohjelmiston 

rungon. 
Vastatakseen tulevi-

en vuosien haasteisiin kuo-
ro pyrkii kunnianhimoisesti 
edelleen nostamaan taiteel-
lista tasoaan ja sitä kautta 
hakemaan tunnettuutta sekä 
Suomessa että myös maan 
rajojen ulkopuolella. Näiden 
tavoitteiden saavuttamisek-
si kuoro tarvitsee jatkuvasti 
riveihinsä nuoria, aktiivisia, 
ennakkoluulottomia ja toi-
mintaan sitoutuvia kyvyk-
käitä laulajia. 

Kuoroa johtaa Mihkel 

Koldits, joka on yksi Suo-
men tämän hetken tunne-
tuimmista kuoronjohtajis-
ta. Kuoron vahvuus on tällä 
hetkellä noin 60 aktiivijäse-
ntä.

Konserttia ovat järjestä-
mässä Pudasjärven seura-
kunta ja Pudasjärven kau-
pungin kultturitoimi sekä 
järjestelyissä ovat mukana 
Nevakivi, Kontiotuote ja Pu-
dasjärven Osuuspankki. 

Keijo Piirainen 

VUOKRATAAN HALLITILAA 
n. 60 neliöä kylmänä tai lämpimänä, 

hyvä autonrassauspaikka, iso piha.                                         

VUOKRATAAN TOIMISTOTILAA 
n. 30 neliöä voi vaikka yöpyä. Kalustettuna. mm kahdet 

sängyt, tilava parkkipaikka, mahtuu vaikka rekka-auto.     
Heti vapaat. Puh. 040 809 2120.
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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

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Huolettaako 
putkistojesi kunto

Soita tai tule käymään ja 
sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

MUISTA ÄITIÄ 13.5.

LAHJAKORTTI ON AINA 
HYVÄ LAHJA!

AAMUTOSSU

19,80
COLLEGE-
HOUSUT 27,50mustat

NAISTEN 
T-PAITA
koot: s-xxl

29,80
Laadukas
JARRUSUKKA
kiristämätön 5,50
Kotimainen 
kiristämätön 
SUKKA 7,90
HOPEALANKA-
SUKKA
kiristämätön

12,90

Kotimaiset 
hyvinistuvat 
ALUSHOUSUT 8,50

ARCOPEDICO

69,50

teknoelastinen päällinen,
mukailee jalan muotoa

Alkaen

KONEPESTÄVÄ 
AAMUTOSSU

49,80

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

KISAKATSOMO KUNTOON

55” 4K UHD LED TV  
● DVB-T2/C virittimet
● 4 HDMI liitäntää
● 3 USB liitäntää

● Wifi
● SMART

599€

49” 4K UHD LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 4 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

● Wifi
● SMART

499€
RAJOITETTU 

ERÄ!

48” FULL HD LED TV   
● DVB-T2/C virittimet
● 3 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

● Wifi
● SMART

399€

43”  FULL HD LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 2 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

399€

32”  HD READY LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 2 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

249€

28” HD READY LED TV 
● DVB-T2/C virittimet
● 2 HDMI liitäntää
● USB liitäntää

199€

RAJOITETTU 
ERÄ!

LVN55HDR49405

LVN4929UHD

LVNB48DLSMB110

LVNB43MB140

LDN32DL283

LVN28272

49” 4K UHD CURVED
● DVB T2/C/S2 

virittimet
● Kaareva kuvaruutu
● SMART

● 3 HDMI
● 2 USB
● Wifi
● Bluetooth

729€

UE49MU6275U

ARRIS VIP 1113 M IPTV-DIGIBOKSI
● loistava kuvanlaatu
● saatavana runsaasti eri kanavapaketteja
● Kairankuidun asiakkaille peruskanavat ilmaiseksi

149€

Tarjoukset voimassa 19.5.2018 saakka, tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

VIINISUOSITUS
Kuohuviini

Favola Prosecco
lasi (10 cl) 6€

Talon valkoviini

Vistamar Brisa
chardonnay

75 cl 35€

KYYDIT
KATSOMOON

HOITAA
Taksi Arja ja

Jouni Paavola
044 072 0501
044 216 0016

KYLÄPORINAT ma 14.5. klo 17-19
Tervetuloa yhteiseen ulkoilmatapahtumaan!

Paikalla kaupungin ja Oulunkaaren sekä seuraavien hankkeiden edustajat: 
Valpas, Kivapuhe, Laavu, Hyvän mielen paikat, Nuorten polku, Mieli.


