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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Runsaasti monipuolista 
ohjelmaa Hyvän Olon 

Messuilla s.  8 

Hoivaa ja huolenpitoa
ammattitaidolla s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 9.5.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

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

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 
noutopöydästä 

sunnuntaina 12.5. klo 10-18 

12,50

Lounas noutopöydästä joka päivä. 

- Grillilohi
- Riistakäristys
Sis. alkusalaatti, leipä, 
juoma ja jälkiruoka. 

Tervetuloa!      
 Kauppatie 4, p. (08) 821 595

 HEMMOTTELUA 
ÄIDILLE!

Hemmotteleva 
KASVO-

HOITO 70 €  
(norm. 80 €)

100 € 
LAHJAKORTTI 

nyt 90 €

Magic Silver 
HOPEA-
KORUT

alk. 7,90 €
Intialainen 

päähieronta 
3 kerran sarja 
70 € (norm. 90 €)

RIPSIEN JA 
KULMIEN 
VÄRJÄYS 

sekä 
KULMIEN           

MUOTOILU 
23 € (norm. 29 €)

Äitienpäivälounas 
su 12.5. klo 11-16

Y Vihersalaatti
Y Kreikkalainen salaatti
Y Ananas-coleslaw
Y Marinoituja herkkusieniä
Y Kalkkunan fileepihvi,   
 bearnaise-kastike
Y Naudan paahtopaisti,   
 pehmeä punaviinikastike 
Y Provencen riisiä
Y Pariisinperunat

Noutopöydästä 14,50 €, lapset alle 8 v. 7,00 €. 

Y Kauden kasvikset  
Y Kotijuomat ja  
 leipävalikoima
Y Valkosuklaa-tyrni  
 juustokakkua
Y Jäätelöä
Y Kahvi, tee

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia ja gluteenittomia

Ruokalistalta myös pizzat ja kebabit! 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

Talon punaviini 
tai valkoviini 
22,00 pullo

Anniskelu-
oikeudet

Y

Y

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 22.5., ke 5.6. ja ke 12.6.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

kaupan päälle
POLAROIDUT AURINKOLASIT 

tai  TOISET SILMÄLASIT

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

Suojaa silmäsi 
kevätauringolta, 

uudet aurinkolasi-
mallistot 

saapuneet!

Silmälasien ostajalle samoilla voimakkuuksilla

TULE VALITSEMAAN UUDET SILMÄLASIT 
KEVÄÄN JA KESÄN JUHLIIN!

PUUTARHAN KUKKALOISTOSTA!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 

MA-PE 9-18, LA-SU 9-16
www.pudasjarvenpuutarha.fi

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

ja paljon muuta kaunista!

Tervetuloa kukkien 

kasvupaikalle!

Olemme facebookissa!

Lahjakortit!    Pihakasvit! 

Kukkivaa ORVOKKIA, 
myös kulhoja ja amppeleita!

Isät kokkaamaan 
ERÄ Saksanhirvikäristys 500g 
3 pussia 20,00 13,33 kg 

Sompio Poron sisäfi lee 
39,90 kg

Sompio Poron ulkofi lee 
39,90 kg

Kermainen Savuporokeitto 
400 g 3,90 prk 9,75 kg

Sodankylän 
tehtaaltamme

Herkkugrillimakkara 
1,5 kg 6,90 pkt 4,60 kg

Savujuustoinen porobalkan 
500 g 4,99 kpl 9,98 kg

Lappitappi n. 200 g 29,90 kg

Erä Pororyynäri 400 g 
1,99 pkt 4,98 kg 

Erä Poronakki 240 g 
1,99 pkt 8,29 kg Kylmäsavustettu poronpaistitanko 59,90 kg

Helppoa, mutta juhlavaa 
kahvipöytään

Lämminsavustettu 
Riistarouhe 1 kg 14,90 kpl 

Leivon Leipomon keksit 
600 g 3,90 pkt 6,50 kg

Piparipoikien  laadukkaat 
pikkuleivät 600 g 
3,80 rs 6,33 kg

Makeispussi 500 g 
1,99 kpl 3,98 kg

Haukku Ajanvieteluu 
1 kg 5,00 pss

Hirven Sääriluu n. 1,5 kg 
4,90 kpl 3,27 kg

Meiltä korkealaatuiset 
eläinlääkärien suosittelemat
koirien Vetdog kuivamuonat

Tutustumistarjous
Energy 20 kg 39,90 

1,995 kg

PUDASJÄRVI 16  Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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

Puh.  020 752 8260

RUUKKURUUSU 10,5 cm

RUUSU DOLC’AMORE 
14 cm RUUKKU

Suurikukkainen 
ruusu useissa 
väreissä. Voidaan 
pitää sisällä valoisalla 
ikkunalaudalla tai 
ulkona parvekkeella 
tai terassilla ruukussa. 
Ruusun voi istuttaa 
myös kesällä kukka-
penkkiin. Kastellaan 
säännöllisesti.

Hyvää äitienpäivää!

Kauniisti kukkiva 
ruusu sisä- ja ulko-
käyttöön kesäkau-
della. Star-ruusulle 
on ominaista kauniit 
kukan värit, kom-
pakti kasvutapa ja 
erinomainen laatu.

395
/ pkt

RUNKORUUSU 19 cm 
RUUKKU ROSA 
STAM MIXKAR

Saatavilla eri vä-
rejä. Kukinta-ai-
ka kesäkuusta 
hallantuloon 
saakka. Viihtyy 
aurinkoisella 
paikalla. Istuta 
runkoruusu 
vaikka terassille 
tai parvekkeelle 
ruukkuun.

1195
/ pkt

795
/ pkt

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 12.5. kello 10, Timo Liika-
nen, Keijo Piirainen. Äitienpäivän kakkukahvit. Messu on 
katsottavissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen 
kautta.

Iltakirkko seurakuntakodissa to 16.5. kello 19, Valtteri 
Laitila, Jukka Jaakkola. Iltatee.

Hautausmaan siivoustalkoot ma 13.5. kello 16-20. Tal-
kooväelle tarjolla nuotiomakkarat ja pullakahvit. Haravat ja 
käsineet mukaan.

Hautausmaan siivoustalkoot Sarakylän hautausmaalla ke 
15.5. kello 16, hartaus Timo Liikanen. Talkooväelle tarjolla 
nuotiomakkarat ja pullakahvit. Haravat ja käsineet mukaan.

Kuorot: Vox Margarita ke 15.6. kello 18, kirkkokuoro to 
9.5. ja to 16.5. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 15.5. 
kello 13.

Lähetysilta seurakuntakodissa ti 14.5. kello 18, vieraa-
na nimikkolähetti Maria Karjalainen. Tule kuuntelemaan 
Etiopian nimikkokohteen kuulumisia.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 15.5. kello 10, 
kevään viimeinen kirpputori, myydään kirpputorin loput 
tavarat poiskantohintaan. Kiitos talkoolaisille ja asiakkaille.

Perhekerho ke 15.5. kello 10 Liepeessä ulkoillaan ja pais-
tetaan makkaraa. 

Iltaperhekerhoa ei enää tänä keväänä.

Lapsiparkki pe 10.5. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset las-
tenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) 
Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 
4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 

Rauhanyhdistykset: seurat Kurenalan ry:llä su 12.5. kello 
16 (Mikko Tuohimaa).

Kastettu:  Isla Elli Lotta Sorvari.

Haudattu: Matti Aukusti Tuovila  86 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Puhoksella syntynyt Sari 
Honkanen muutti viime elo-
kuun lopulla Oulusta mie-
hensä kanssa takaisin koti-
seudulleen.

Sari kertoi opiskelleen-
sa elämänsä aikana useam-
mankin ammatin ja töiden 
perässä hän ehti asua useil-
la paikkakunnilla noin 30 
vuotta. Sitten sattuma puut-
tui peliin. 

- Olin mieheni kanssa jo 
pitkään puhunut muuttami-
sesta maalle asumaan. Vii-
me keväänä kotitilalla asu-
nut äitini nukkui pois ja sen 
jälkeen tuli mahdollisuus 
muuttaa Puhokselle. Päätim-
me, että nyt tai ei koskaan, 
Sari kertoi.

Viimeisenä työpaikkana 
ennen Puhokselle muutta-
mista Sarilla oli Oulun kau-
punki, jossa hän työskenteli 
mm. henkilöstö- ja taloussih-
teerinä. Puhoksella aika on 
kulunut niin hyvin, että 
muuttamisen jälkeen hän on 
käynyt vain kerran Oulussa.  

Huhtikuusta lähtien Sari 
on työllistynyt Korpisen ky-
läseuran tarjoamiin töihin. 
Hän käy auttelemassa sivu-

kylillä, kuten Siivikossa, Ja-
urakalla ja Korpisella asuvia 
senioreita ja muitakin henki-
löitä kotitöiden teossa, kuten 
viikkosiivouksissa, ikkunoi-
den pesemisessä, pihatöissä 
ja muissakin töissä kunkin 
tarpeen mukaan. 

- Minusta on erittäin hyvä 
asia, että syrjässä asuvat 
vanhuksetkin saavat palve-
luja kotiinsa ja voivat asua 
pidempään kodeissaan, Sari 
totesi. 

Sarin vapaa-aika kuluu 
kotitöitä tehdessä ja harras-
tusten parissa. Hän tykkää 
kesäisin kalastaa ja syksyi-
sin metsästää. Tavoitteena 
hänellä on liittyä Puhoksen 
metsästysseuraankin. 

Kyläseuran sihteeri Lii-
sa Törmänen sanoi olevan-
sa erittäin kiitollinen Sarin 
ammattitaidoista, sillä hän 
taitaa myös toimisto- ja tie-
tokonealan, kuten kotisivu-
jen tekemisen, tiedottamisen 
sekä tarpeen mukaan kirjan-
pidonkin. 

-Lisääntynyt nettiaktiivi-
suus on näkynytkin jo heti 
käyttäjämäärissä, mutta ei-
hän lisä koskaan pahasta ole, 

Sari toteaa.
- Olen tyytyväinen, että 

nyt kyläseura voi hyödyntää 
netin suomat mahdollisuu-
det kyläseuran toiminnassa, 
Liisa totesi ja mainitsi, että 
Sari on mukana kylätapah-
tumien järjestelyissä ja niihin 
liittyvien asioiden hoidossa. 

-Hienoa, että yleishyödyl-

Kotitöihin apua 
kyläseuran työllistämisen kautta

Kyläsivujen päivitys ja tiedotteiden tekeminen sujuu käte-
västi kylätalon tietokoneella, samalla voi hoitaa myös yh-
distyksen hakemusten ja kirjanpidon hoidon.                          

liset yhdistykset kuten Kor-
pisen kyläseura voivat työl-
listää sivukylillä tarvittavia 
työntekijöitä, Sari jatkaa. 

-Tällä hetkellä meillä on 
töissä kaksi naista ja kaksi 
miestä ja jatkossakin työllis-
tetään, jos on tarvetta, Liisa 
Törmänen mainitsi huhti-
kuun tilanteesta. RR

Psalmit ovat rukouksia, joita on kautta ai-
kojen laulettu ja luettu jumalanpalvelus- ja 
hartauselämässä. Pohditaanpas hetki tulevan 
sunnuntain psalmitekstiä (Psalmi 66:1-9).

Sanokaa Jumalalle: Kuinka pelottavia ovatkaan 
sinun tekosi! 
Viholliset nöyrtyvät sinun edessäsi suuren voi-
masi tähden.
 Koko maa kumartuu eteesi, 
 koko maa laulaa kiitostasi ja ylistää nimeäsi.

Psalmin kirjoittaja ilmaisee heti alkuun 
Jumalan voiman omissa ja vihollisen silmis-
sä. Jumalan voima on ääretön, mutta silti tätä 
voimaa ei tule pelätä jalat tutisten. Kyse on 
enemmänkin kunnioittavasta pelosta. Jumala 
on hyvä ja Hän käyttää voimaansa oikeuden-
mukaisesti ja armollisesti. Meidän kumarte-
leva nöyryys ei ole alistuvaa kumartamista, 
vaan kumarruksemme on Jumalan suurta 
kunnioitusta.

Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä. 
Hän on tehnyt meille suuria tekoja.
  Hän muutti meren kuivaksi maaksi,
  kuivin jaloin kansa kulki virran poikki. 
  Siksi me saamme iloita hänestä.

Psalmin kirjoittaja viittaa mitä ilmeisim-
min Mooseksen ja hänen johtamansa kan-
san kulkuun läpi Kaislameren. Mooses joh-
ti Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta. 
Raamattu kertoo, kuinka Jumala näytti voi-
mansa faaraolle ja hänen joukoilleen ja sa-
malla israelilaisille. Kaislameren äärelle 
saavuttuaan Mooses heilautti sauvaa ja voi-
makas tuuli jakoi Kaislameren veden kahtia. 
Mooses kumppaneineen pääsi syntyneen 
maasillan avulla meren läpi kuivin jaloin. Faa-
raon joukkojen saapuessa paikalle maasilta 
sortui ja he joutuvat veden varaan. Meitä ih-
misiä ajaa takaa monenlaiset pelot ja epä-
varmuudet. Jumala on luvannut olla meidän 
kanssamme kaikki päivät aina maailman lop-
puun saakka. Meillä ihmisillä on ikiaikainen 
turva ja siksi saamme kiitollisin mielin iloita.

Hän hallitsee voimallaan iäti, hän pitää silmäl-
lä kansoja. 
Älköön kukaan nousko kapinaan häntä vas-
taan.
 Ylistäkää meidän Jumalaamme, 
 kaikki kansat, antakaa ylistyksen kaikua!
 Hän antaa meille elämän, 
 hän ei salli jalkamme horjua.

Jumalaa kohtaan on ollut kapinamieltä 
aina ja tulee aina olemaan. Minäkin kapinoin, 
mutta pientä on minun kapina. Saarnaajan 
sanoin ”turhuuksien turhuutta”. Loppujen lo-
puksi puran vain omaa pahaa oloa tai har-
mistusta. Maailman eniten mahtavinta ja 
hienointa olisi, jos kaikki kansat kajauttaisi 
riemuvirttä Jumalalle. Silloin olisi moni sara-
nan kitkutus, vinkkarin vingutus, valituksen 
napina, keskinäinen joutava pullistelu ja oi-
keassa olemisen pakonomainen tarve pal-
jon vähemmällä.

Jumala antaa elämän. Tässä ei tarkoiteta 
tätä elämää, jossa parhaillaan hengitämme ja 
toimimme ihmisinä. Luotamme siihen, ettei 
elämä ole pelkästään tässä, mitä nyt näem-
me ja koemme. Jumalalla on tarjolla meil-
le jotain suurta sen jälkeen, kun huokumme 
ja ihmisenä olemisemme loppuu maanpääl-
lä. Jalkamme astuvat omasta tahdostamme 
moneen suuntaan ja jalkojamme kutsutaan 
astumaan moneen suuntaan. Onneksi sisim-
mässämme, Jumalan puhutteluna, jalkamme 
tietävät ja me itse tiedämme oi-
kean suunnan. Menkäämme sitä 
kohden.

Marko Väyrynen

Kiitollisin mielin askellan kohti kotia

Lämmintä 
ja Hyvää 

Äitienpäivää!
T: lehden toimitus

Ylioppilaat ja 
Ammattiin 

valmistuneet!
Tarjouksemme teille!

Heimo: 0400 385 281, Terttu: 0400 499 745
Soita ja varaa ilmoitustilasi! 

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Yksittäinen 
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
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

KYLYVÖMYYJÄISET
Rauhanyhdistyksellä, Juhontie 6

pe 10.5.2019 klo 18.00

* Yllätysämpäreitä, 
arvontaa ja  
narutusta
- Palkintoina  
mm. 200 € lahjakortti, 
polkupyörä ja  
kännykkä

Tervetuloa!

* Ruokana täytetyt  
uuniperunat lisukkeineen

* Konditoriapöydässä herkullisia  
leivonnaisia ja kahvia

* Myytävänä leivonnaisia,  
rieskaa ja paljon muuta

* Ohjelmaa ja tekemistä lapsille

Tule testaamaan kuntosi ja 
hakemaan liikuntavinkkejä

HIKOILEMATTA JA 
HENGÄSTYMÄTTÄ!

Kuva: Jiri Halttunen

Kunnon Keikka -kiertue
13.5.2019 klo 15-18 

Virkistysuimala Puikkarissa
Hyvinvointimittauksissa kar-toitetaan kehonkoostumusta, puristusvoimaa ja kestävyys-kuntoa. Testit on helppo ja nopea tehdä arkivaatteissa ja rasittumatta. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille työikäisille!

pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: 
myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai 08 815 4000

Äiti ansaitsee vain parasta!
Hemmottele äitiä 12.5. Ravintola Puron 

pikkusen paremmalla äitienpäivälounaalla. 

Menu

Vihersalaatti, Fenkoli-appelsiinisalaatti, 
Peruna-parsasalaatti, Yrttinen coussous-salaatti,

Punajuuri-vuohenjuustosalaatti.
----------------

Rosvopaisti, Juustoinen savuporokeitto,
Keitetyt Tilliperunat, Ratatoulle kasvikset, 

Smetanalohta.
-----------------
Täytekakku

Hinta:
19 €/hlö

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 9.-12.5. ELLEI TOISIN MAINITA

PAULIG 
JUHLA MOKKA KAHVIT
400-500 G (6,00-7,50/KG)  
SUODATIN- JA PANNUJAUHATUS,  
MYÖS TUMMA PAAHTO,  
TOSI TUMMA JA LUOMU 
RAJOITUS: 1 ERÄ/TALOUS

9.-
MARABOU 
SUKLAALEVYT
180-200 G (7,50-8,33/KG) 

Juhlitaan
ÄITIÄ

Yksittäin 3,99 pkt (7,98-9,98/kg)

ATRIA   
TAKUUMUREA NAUDAN 
SISÄ- JA PAAHTOPAISTI
PALANA

1395
KG

HELPPO
täytekakku

MUTAKAKUSTA
KATSO RESEPTI:

k-supermarket.fi tai  
K-Ruoka -sovellus

3
PKT

-24-33%
PLUSSA-KORTILLA

SUOMI
Ilman korttia 1,99-2,25 kpl (9,95-12,50/kg)
6.- 4

KPL

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

APPELSIINI-
TUOREMEHUPURISTIN!

Asiakkaidemme 
toiveesta! 

Nyt uutta Hedelmä-
osastollamme! 

299
PLO 499

PLO

0,5 L PULLO 1 L PULLO

DUNNE MARZANO 
TOMAATTI
230 G (6,48/KG) SUOMI

149
RS

 
RUUKKURUUSU
12 CM, TANSKA

690
KPL

REILUN KAUPAN 
RUUKKU
10 KPL, KENIA

560
KIMPPU

RUUSU-
KRYSANTEEMI-
KIMPPU
11 OKSAA, HOLLANTI

1590
KIMPPU

8.-
Yksittäin 2,19-3,69 pkt (5,48-14,24/kg)

 
ULKOMYYNNISTÄ:
KAKSI SÄKKIÄ LOTUS
SOFT EMBO
24 RLL 
YKSI SÄKKI LOTUS
EMILIA 16 RLL
TALOUSPAPERI 199

RS

 
MANSIKKA
400 G (4,98/KG)  
ESPANJA/MAROKKO

4
PKT

Puristimen 
esittelyä ja 

maistatustilausuus
 pe 10.5. klo 10-18. 

Tervetuloa!

ATRIA 
WILHELM
VALIKOIDUT TUOTTEET
GRILLIMAKKARAT 320-400 G,
GRILLI-JA MAKKARAPIHVIT 320 G,
BURGERPIHVIT 280 G JA 
HOT DOG 165 G (5,00-12,12/KG)

ERÄ

20.-

Perjantaina 
10.5. klo 9-17 

kevään 
paperi-

markkinat!

Yhteis-
hintaan

+

Avoinna:
Ma-La 9-16, Su 11-16.

Tervetuloa!
Niemitalon Juustolan Lounas-Kahvila

Tervetuloa Niemitalon Juustolaan
ÄITIENPÄIVÄLOUNAALLE 

su 12.5.2019 klo 11-15

NOUTOPÖYDÄSTÄ: 

Aikuinen 9,90€, lapsi alle 10v. 5,00€

* Kermainen lohikeitto l,g
* Broilerin rintafileet  
   sitruunakastikkeella l,g
* Ylikypsä porsas l,g
* Riisi l,g

* Perunamuusi l,g
* Monipuolinen salaatti l,g
* Kahvi tai tee  
  + täytekakkua l,g

Hetekyläntie 8, Pudasjärvi. 
Puh. 044 240 2960



4 5nro 19PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti9.5.2019 9.5.2019nro 19

Oulu, Ouluhalli 17.-19.5.2019
pe ja la 10-18, su 10-16

@Eramessut @eramessut

Metsästys*Kalastus*Retkeily*Luontokuvaus

POHJOIS-SUOMEN
ERÄMESSUT

Liput ennakkoon 
verkkokaupasta

www.lapinmessut.fi

@PohjoisSuomenEramessut

4H-yrityskurssi 
13-28 -vuotiaille 

järjestetään 
la 11.5.2019 
klo 10 - 16 

TOPI - tuvalla 
Kauppatie 3 L 

Ilmoittautuminen ja 
lisätietoja Tiina Salonpää 

0400 289330, 
tiina.salonpaa@4h.fi 

Kaupungin kesätukiraha 
350 € 

Tervetuloa ! 

4H-yrityskurssi 
13-28 -vuotiaille 

järjestetään 
la 11.5.2019 
klo 10 - 16 

TOPI - tuvalla 
Kauppatie 3 L 

Ilmoittautuminen ja 
lisätietoja Tiina Salonpää 

0400 289330, 
tiina.salonpaa@4h.fi 

Kaupungin kesätukiraha 
350 € 

Tervetuloa ! 

4H-yrityskurssi 
13-28 -vuotiaille 

järjestetään 
la 11.5.2019 
klo 10 - 16 

TOPI - tuvalla 
Kauppatie 3 L 

Ilmoittautuminen ja 
lisätietoja Tiina Salonpää 

0400 289330, 
tiina.salonpaa@4h.fi 

Kaupungin kesätukiraha 
350 € 

Tervetuloa ! 

Pudasjärven Touhulassa 
teemana seikkailu ja kieli

Elokuun alussa avattavan Touhula Pudasjärven päiväkodin toiminnasta kertoivat palve-
lupäälliköt Heli Mönttinen ja Piia Kekkonen sekä päiväkodin johtajaksi valittu Mervi Kesti. 

Touhula Pudasjärven hirsinen rakennus on hyvää vauhtia valmistumassa kaupungintaloa 
vastapäätä ns. Hartsun tontille. 

Touhula Varhaiskasvatus 
Oy:n seikkailu- ja kielipai-
notteiseen Pudasjärven Tou-
hula-päiväkodin toiminnas-
ta järjestettiin infotilaisuus 
keskiviikkona 24.4. Puikka-
rin tiloissa. Toimintaa olivat 
esittelemässä palvelupääl-
liköt Piia Kekkonen ja Heli 
Mönttinen sekä paikalla oli 
myös tuleva päiväkodin 
johtaja Mervi Kesti. He ker-
toivat, että henkilökunnan 
rekrytointi on aloitettu maa-
liskuussa ja hoitopaikkaha-
kemuksen voi edelleen teh-
dä touhula.fi sivujen kautta. 
Touhulassa on käytössä Pu-
dasjärven kaupungin palve-
luseteli ja tulojen mukaan 
määräytyvä päivähoitomak-
su sekä sisaralennus.

Päiväkodissa tulee ole-
maan tilat kolmelle lapsi-
ryhmälle, yhteensä 64 lap-
selle ja noin 10 työntekijälle. 

Touhula päiväkoteja on täl-
lä hetkellä valtakunnallises-
ti noin 180 ja niissä kaikissa 
on jokin Touhulan kuudesta 
teemasta. Pudasjärvellä tee-
mana ovat seikkailu ja kieli. 
Lapsi oppii ymmärtämään, 
että elämän seikkailu lähtee 
hänestä itsestään. Seikkailu 
on kokemus yhdessäolosta, 
yhteen kuulumisesta ja on-
nistumisesta osana yhteisöä. 

Touhula Pudasjärvessä 
lapset oppivat palvelupäälli-
kön mukaan myös englantia 
kielisuihkutuksen tai kieli-
kylvyn avulla. Vieraan kie-
len oppiminen lapsena on 
mahdollisuus, jonka positii-
viset vaikutukset ulottuvat 
läpi koko elämän. 

Lasten vuorovaikutustai-
toja kehitetään lukuhetkien, 
lorujen ja laululeikkien kaut-
ta. Eläytyminen, leikki, huu-
mori sekä hyvien tapojen 

opettelu vahvistavat lasten 
kielen käyttötaitoja.

-Näemme koko päivä-
kotipäivän arvokkaana ja 
merkityksellisenä, ja hyö-
dynnämme arjen tilanteet 
oppimiseen ja kasvatukseen. 
Toimintaa suunnitellessam-
me otamme huomioon kaik-
ki päiväkodin tilat sisällä ja 
ulkona, kuten myös päivä-
kodin ulkopuoliset ympä-
ristöt. Innostamme lapsia 
liikkumaan monipuolises-
ti ja luovasti pitkin päivää. 
Touhulassa tehdään yh-
teistyötä paljon myös van-
hempien kanssa esimerkik-
si järjestämällä vanhempien 
kahvituksia kuukausittain, 
palvelupäälliköt Kekkonen 
ja Mönttinen kertoivat Tou-
hulan toiminnasta.

Pudasjärven Nuorten Tuki 
ry:n arpajaisten voitot on ar-
vottu. Samsung 49 tuuman 
taulu TV Räyhä Raija, arpa 
581, nestekaasugrilli Saloran-
ta Liisa arpa 602, 3–vaihtei-
nen polkupyörä Mikkonen 
Auvo arpa 592, Samsung pu-
helin Laakkonen Sampo arpa 
24. Arpoja oli 660 kappalet-
ta ja ne myytiin kaikki. Kiitos 
kaikille arvan ostaneille tu-
kemisesta ja kiitos. K-super-
marketin kauppiaalle arpo-
jen myyntipaikasta. Nuorten 
Tuki toivottaa hyvää kesää 
kaikille!

Arto Liekola ja
Kari Koivula

Nuorten tuki ry:n arvat kävivät kaupaksi

Arpajaispalkintoja luovuttamassa rahastonhoitaja Kari 
Koivula ja puheenjohtaja Arto Liekola. Voittajina Raija Räy-
hä, Auvo Mikkonen ja Liisa Saloranta.

Vehkaperälle kannatus Keskustan 
Kurenalan yhdistyksessä
Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistys kokoontui 
kevätkokoukseen torstaina 
25.4. Kokouksessa käsiteltiin 
normaalit vuosikokousasi-
at, sekä vaaliasiaa näin vaa-
livuonna. Eduskuntavaalit 
on käyty. Yhdistyksen ehdo-
kas Vesa Riekki kertoi tunte-
muksiaan vaalien kulusta ja 

lausui vaalityöstä kiitokset 
Kurenalan paikallisyhdis-
tykselle. 

-Yhdistys oli se toimija, 
josta oli joukkue vaalityön 
tekemisessä. Iso kiitos myös 
vaalipäällikkö Mari Käl-
käjälle. Kiitos myös kaikil-
le äänestäjille ja heille, jotka 
olivat vaalityössä mukana, 

totesi Riekki.
Jäljellä on Euroopan 

parlamentin vaalit touko-
kuun lopussa, joiden vaa-
liasioihin valmistautumi-
sessa todettiin yhdistyksen 
ehdokkaana olevan nykyi-
nen parlamentin jäsen Mir-
ja Vehkaperä Haukiputaal-
ta. HT

Keskustan Kurenalan yhdistyksen kevätkokouksessa olivat esillä mm. vaaliasiat.
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
10.-11.5.

MAANANTAI-TORSTAI
13.-16.5.

399

199

100 395

995
kg

599 200249

295

295

399

300

250

249

799
kg

100

raj. erä

795
kg

Irto 
KARJALANPAISTI

Porsaan
KYLJYKSET

695
kg

199
kg895

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

595

499

349

pkt

2 kalaa/talous

199

pkt

1495
kg

VARHAIS-
KAALI Unkari

ras

139

2 kg/
talous

pss

pss

100

kpl

kg

2 prk
2 pkt/talous

795

prk

kg

kpl

199
pkt

pss

pkt

695
kg

Porsaan 
GRILLIKYLKI
maustettu

595
kpl

pkr

179

199
pkt

ras

pkt

2 kpl

pkt

kg

2 pkt/
talous

5500 6600

1190

2250

850

1890

680

2990

1895

1395

2995

1095

3595

1690

895

1995

2990

325

495

795

MA-TI 13.-14.5.         KE-TO 15.-16.5.

Mummon MAKKA-
RAPERUNAT 500 g tai

KEBABRANSKA-
LAISET 450 g

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

Tuore norjan
LOHI 1-2 kg 
kokonainen

Snellman 
maatiaispossun

SISÄFILE
n. 700 g/kpl, marinoitu

PE-TO 10.-16.5.

Marabou
SUKLAA-
PATULAT

37-60 g

Ingman Creamy
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖ 850 ml

Atria perhetilan 
KANAN 
FILEESUIKALEET 
250-300 g

Kuuma
GRILLATTU 
BROILERI 
kokonainen

Atria 
perhetilan
KANAN 

FILEELEIKE 
450 g, grillimaustet-
tu tai merisuola-chili

Valio
ARKIJUUSTO

500 g
viipale

Pouttu
KINKKU-
MAKKARA
800 g

pkt

Valio
APPELSIINI-
TÄYSMEHU
1 l

Keski 
KAHVIRINKELI
378 g

Kivikylän
MAALAIS-
KINKKU
palana ja siivuina

PE 10.5.                  LA 11.5.

Tuore porsaan 
LIHAKUUTIO

Snellman
VOILEIPÄKINKKU 
tai YLIKYPSÄKINKKU 
300 g

Atria
KANAN KOIPI
800 g
grillimaustettu

099
pkt

Saarioinen
PIZZAT

200 g

Luonnonpuhtaat
MAALISMUNAT
10 kpl

Valio
OLTERMANNI
JUUSTO
250 g g

Jaffa
LEIVOS-
KEKSIT

300 g

Järvikylän
KARTANON 

SALAATTI
min. 115 g

kg

HK kananpojan
PANEROIDUT
NUGGETIT 200 g

Valio
HÖRPPY
MEHUJUOMA
1 l

IRTO-
KARKIT 695

Pouttu 
KANNUS-
VURSTI 
palana

Hyvä NAUTA 
JAUHELIHA

pkt

TEKSTIILIOSASTOLTA

HK viljaporsaan
LIHASUIKALE

kermapippuri
400 g

3 kpl

Presidentti
KAHVI
500 g

Atria 
COLESLAW
300 g

Esikeitetty
MAISSI
450 g
Espanja

Maukkaat
ÄITIEN-
PÄIVÄ-
TÄYTE-
KAKUT
myymä-

lästämme!

KENKÄOSASTOLTA

LOPUT

KANAVATYÖT

NORMAALIHINNASTA

-40%

HYVÄ 

VALIKOIMA 

ÄITIEN-

PÄIVÄ-

KUKKIA!

FlyFlot naisten
JOUSTAVA 
KENKÄ
Koot: 36-41

PodoWell
TARRA-
SANDAALI
Koot: 37-46

MUISTA ÄITIÄ, MUMMIA, ISOÄITIÄ...
Ringela
naisten 
YÖASUJA 
erilaisia

Triumph naisten
ALUSHOUSU
Maxi tai Tai
95% puuvillaa

Luhta Home
KYLPYPYYHE
Koko 70x140 cm

Luhta Home
KASVO/
KÄSIPYYHE
Koko 40x50 cm

4living
PUSSILAKANA-
SETTI

Misukka
kiristämätön
NILKKASUKKA
eri värejä

Alkaen

SMOOTHIE 
TO GO KONE
+ 600 ml pullo

Severin
SUORISTUSRAUTA

Prego
ILMAKIHARRIN

Remington tangled 
smooth sähköinen 
HIUSHARJA

Severin
HIUSTENKUIVAAJA
2100W

KAHVIKUPPI+VATI

MUKI

TEEKANNU

Prego
BIKINITRIMMERI

TARJOTIN

KANNU

TEEPUSSIN ALUNEN

KAUHANALUNEN
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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.

"

Työpetarilla aktiivista työllistämistoimintaa
Työpetarin sääntömääräi-
nen kevätkokous pidet-
tiin huhtikuun lopulla yh-
distyksen Pirttikahvilassa 
Teollisuustie 10:ssä. Veli 
Liehu toimi kokouksen pu-
heenjohtajana. Toiminta-
kertomuksen mukaan yh-
distyksellä on ollut 60 
jäsentä vuonna 2018. Yh-
distyksen hallitus on ollut 
vuoden aikana aktiivinen 
ja kokoontunut neljä kertaa 
tekemään yhdistystä koske-
via päätöksiä. 

Kuntouttavaa työtoimin-
taa on jatkettu Rimmin kou-
lun tiloissa. Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja on vas-
tannut toiminnan toteut-
tamisesta. Kuukausittain 
toiminnassa mukana on ol-
lut 4-7 henkilöä. Yhteensä 
koko vuonna miestyöpäi-
viä on tullut 345 ja muka-
na on ollut 13 eri henkilöä. 
Yhdistyksen puolelta oh-
jaustehtävissä on ollut kol-
me henkilöä. Yhdistys on 
työllistänyt kokoaikaises-
ti toiminnanjohtajan ja osa-
aikaisesti toimistosihteerin. 
Metsäryhmän vetäjä on ol-
lut töissä seitsemän kuu-
kautta viime vuoden aika-
na. Lisäksi on työllistetty 
työllistämistuen avulla kol-

me henkilöä. Livokas Ry:n 
hallinnoiman Me-toimisto 
hankkeen kautta on tullut 
neljä henkilöä. Yhteensä toi-
minnassa vuoden aikana on 
ollut 10 eri henkilöä, lisäksi 
kuntouttava 13 henkilöä. 

Pudasjärven kaupungin 
kanssa jatkettiin metsäryh-
män toimintaa samalla ta-
valla kuin aikaisempinakin 
vuosina. Metsäryhmä aloit-
ti työnsä kesäkuun alussa 
viiden hengen voimin. Ryh-
mä oli koossa puoli vuot-
ta. Työtehtävät painottuivat 
ympäristönhoitotöihin. 

Yhdistys huolehti ke-
vään 2018 Rajamaanrannan 
talviuintipaikasta. Aktiivi 
harrastajia oli noin 50 hen-
kilöä ja heillä pulahduksia 
hyiseen avantoon tuli kau-
den aikana yli 1000 kertaa.  

Eu-ruokaa jaettiin vuo-
den aikana kaksi kertaa ja 
yhteensä kuivamuonaa oli 
jaossa noin 10 000 kiloa. 
Joulukuussa pidettiin jou-
lupuurotapahtuma K-kau-
pan pihalla yhdessä Kesseli 
ry;n, Pitopalvelu Illikaisen 
ja paikallisen K-Supermar-
ketkauppiaan kanssa. Ti-

laisuudessa jaettiin yli 300 
puuroannosta. Henkilöstön 
ja hallituksen jouluruokailu 
järjestettiin Rimmillä ennen 
joulua ja tilaisuuteen osal-
listui 12 henkeä. Yhteistyötä 
on tehty Pudasjärven kau-
pungin, TE-toimiston, eri 
hankkeiden, yhdistysten ja 
työpaja Karhupajan kanssa.

Tuomo Jokikokko, 
kuva Heimo Turunen

Kevätkokousväkeä Työpetarin pirttikahviossa.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) Pudasjärven toi-
mipisteen tulevaisuudesta on käyty keskustelua ja pohdittu eri 
vaihtoehtoja kaupunginhallituksessa. Pudasjärven kaupunki ei ole 
Osekin sopimuskunta vaan koulutusta järjestetään laaditun yh-
teistyösopimuksen perusteella.

 Pudasjärven toimipiste työllistää tällä hetkellä 20 henkilöä. 
Oppilaita on lähemmäs parisataa ja suoritettavia perustutkinto-
ja ovat, matkailupalvelujen tuottaja, sahaprosessinhoitaja, lähihoi-
taja, merkonomi, sähköasentaja ja näiden lisäksi oppilaitos järjes-
tää eri ammatillisia täydennyskoulutuksia. Opiskelijoista yli puolet 
ovat Pudasjärveltä ja valmistuttuaan kaikki ovat sijoittuneet hy-
vin työelämään.

Pudasjärvellä tarvitaan ammatillista koulutusta peruskoulunsa 
päättäville nuorille. Monille vanhemmille on kustannuskysymys lä-
hettää omia nuoria muualle opiskelemaan ja lisäksi meillä on pal-
jon nuoria ja aikuisiakin ilman toisen asteen koulutusta.

Meidän tulee miettiä yhdessä eri toimijoiden kesken oppilai-
toksen tulevaisuutta, opintolinjoja ja koulutuksen eri muotoja pa-
remmin vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteita. Pudas-
järven kaupunki tarvitsee laadukasta, paikallista elinkeinoelämää 
tukevaa ammattikoulutusta.

Jorma Kouva

Ammattikoulun tulevaisuus  
puhuttaa Pudasjärvellä

Pudasjärven Kehitys Oy käynnistää Pudasjärvi-tuotekisan. 
-Kisa käynnistyy nyt toukokuussa, jotta osallistujilla on aikaa 

hiota ideoitaan kesän aikana ja saada tuote valmiiksi ennen elo-
kuun Pudasjärvi-päiviä. Toivottavasti kisa herättää kiinnostusta ja 
saamme paljon osallistujia, toivoo yritysneuvoja Auvo Turpeinen.  

Kisassa on kaksi sarjaa. Haetaan ensiksikin tuotetta, joka so-
veltuu esimerkiksi matkamuistoksi tai lahjaksi sekä toisaalta tuo-
tetta, joka on syötävää. Molemmissa sarjoissa voi käyttää vapaas-
ti mielikuvitusta ja tuoda paikallista osaamista esille. Toinen tuote 
voisi soveltua esimerkiksi liikelahjaksi tai matkamuistoksi Pudas-
järveltä. Syötävä tuote voisi olla esimerkiksi Pudasjärvi-leivos tai 
jokin illanistujaisten herkku, ideoi Pudasjärven Kehityksen toimi-
tusjohtaja Sari Turtiainen. 

– Kisan kautta haetaan ihan uusia paikkakuntaa esille tuovia 
tuotteita ja on hauska nähdä, mitä hienoa osallistujat keksivät, to-
teaa Auvo Turpeinen. 

Kilpailuohjeet löytyvät Pudasjärven Kehityksen nettisivuil-
ta. Kisan tuomaristoon ovat lupautuneet kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen, ravintoloitsija Anne Mikkola Ravintola Rauhalasta Ou-
lusta, Iijoki-lehden päätoimittaja Martta Oinas-Panuma sekä Pu-
dasjärven Kehityksen toimitusjohtaja Sari Turtiainen. Voittaja jul-
kistetaan elokuun lopulla Pudasjärvi-päivien yhteydessä.

Tiedotus Pudasjärven Kehitys Oy

Tuotekisalla ideoita matka-
muistoiksi ja lähiruokatuotteiksi

Leader rahoituksesta 
tietoa infoillassa kaupungintalolla
Oulun Seudun Leader ja Pu-
dasjärven Kehitys Oy järjes-
tivät Pudasjärven kaupun-
gintalolla kaikille avoimen 
rahoitusinfon torstaina 25.4. 
Pudasjärven kaupunginta-
lolle oli tullut paikalle viiti-
sentoista kuulijaa keskuste-
lemaan Leader-rahoituksen 
mahdollisuuksista. 

Tilaisuuden avasi Pudas-
järven Kehitys Oy:stä yritys-
neuvoja Auvo Turpeinen. 
Illan aikana esiteltiin kulu-
van ohjelmakauden rahoi-
tusmuodot ja käytiin yhdes-
sä läpi, kuinka idea voi edetä 
rahoitettavaksi hankkeeksi. 
Seuraavan ohjelmakauden 
valmistelua varten haluttiin 
kuulla toiveita ja ehdotuk-
sia siitä, millaisiin asioihin 
rahoitusta tulisi tulevaisuu-
dessa kohdentaa. Illan aika-
na keskusteltiin mm. luon-
toon ja liikuntapaikkoihin 

Infoillan osallistujia. Edessä Antti Timonen ja Kari Saukkonen Honkavaaran metsästys-
seurasta olivat hakemassa Leader rahoitustukea Jaalangan pirtin saniteettitilojen korja-
us- ja rakennushankkeeseen. 

Leader rahoituksen mahdollisuuksista kertoivat illan aikana leaderneuvojat Marjo Takalo 
ja Elina Hietanen, yritysneuvoja Auvo Turpeinen ja Oulun seudun Leaderin toiminnanjoh-
taja Pirjo Hongisto. 

sekä uusiin tapahtumiin liit-
tyvistä ideoista sekä alueen 
yritystoimintaan liittyvistä 

kehittämistarpeista. 
Pudasjärvelle on rahoitet-

tu kuluvalla ohjelmakaudel-

la 2014-2020 tähän mennes-
sä yhteensä 15 yritystukea 
ja yhdeksän yleishyödyllis-
tä hanketukea. Lisäksi yh-
distysten pienet investointi-
hankkeet eli Teemahankkeet 
ovat olleet Pudasjärvellä 
suosittuja, rahoitettuja on 
yhteensä 15 kappaletta. Pu-
dasjärvellä on myös ollut 
alueiden välisiä hankkeita. 

Yhteensä näihin hankkei-
siin on sidottu rahaa 1 258 
682 euroa sisältäen myös ha-
kijoiden yksityisrahoituk-
sen. Kuntarahaa tästä osuu-
desta on 116 559 euroa. HT

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan Pudasjärvellä 
toimia erityisesti elävään musiikkiin liittyvän kulttuurityön ja har-
rastustoiminnan virittäjänä ja kehittäjänä sekä tuottaa monimuo-
toisia, ilmaisia ja kaikille avoimia musiikkitapahtumia, joista ensim-
mäisenä on 30.11. Pudasjärven kirkossa: Rokkaimmat joululaulut 
Raskaammalla tyylillä. 

Pudasjärven Joulusika Ry. kehittää Pudasjärven kulttuuripalve-
luja ulottumaan tasapuolisesti kaikille riippumatta taloudellisista, 
alueellisista ja sosiaalisista tekijöistä, edistää moniarvoista musiik-
ki- ja kulttuuriajattelua Pudasjärvellä, tukee ja kehittää pudasjär-
veläisiä kulttuuriarvoja sekä pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjes-
töihin ja toimijoihin Pudasjärven kaupungissa.

Joulusika Ry tiedotus

Pudasjärven Joulusika Ry
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Pärjänsuon Hirvihallilla oli 
perjantaina 3.5. seurakunnan 
järjestämä kyläilta. Paikal-
la oli kanttori Jukka Jaakkola, 
lastenohjaaja Rauni Juntti, vs 
diakoni Marko Väyrynen sekä 
seurakuntapastori Ari Kokko-
nen.

Ilta alkoi Rauni Juntin ve-
tämällä saappaan heitolla. 
Aikuiset aloitti ja hyvin saa-
pas lensikin, välillä kauas ki-
noksen uumeniin. Lapsille oli 
oma saappaan heitto ja saap-
paan kokokin oli huomatta-
vasti pienempi kuin aikuisilla. 
Iloisesti lapsetkin saivat saap-

paan lentämään. 
Saappaanheiton jälkeen 

paistettiin makkaraa kodassa 
ja kodassa olikin mukava läm-
mitellä ulkona olon jälkeen. 

Kun makkarat oli paistet-
tu ja syöty, siirryttiin sisäti-
loihin pullakahville ja mehul-
le ja pyöritettiin rulettia, missä 
joka numerolla oli palkinto. Il-
lan lopuksi laulettiin kantto-
ri Jukka Jaakkolan johdolla 
ja kuunneltiin Ari Kokkosen 
raamatun kertomusta paime-
nista.

Tuula Kuukasjärvi 

Seurakunnan kyläilta Pärjänsuolla

Työelämäjaksolla Espanjan auringon alla
OSAOn Pudasjärven yksi-
kössä lähihoitajaksi opis-
keleva Sahira Abdulhusen-
J, tuttavallisemmin Sivi, on 
opinnoissaan loppusuoralla 
ja suunnitelmissa on valmis-
tua vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Hänen opintoi-
hinsa on sisältynyt oppilai-
toksessa opiskelun lisäksi 
työelämäjaksoja monipuo-
lisesti Pudasjärvellä Kuren-
kartanossa, Hirsikampuksen 
alakoulussa ja kaupungin 
Mieli-hankkeessa.

Tällä hetkellä Sivi on 
kahden kuukauden työelä-

mäjaksolla Fuengirolassa 
Aurinkorannikon evankelis-
luterilaisessa seurakunnas-
sa. Tehtävänä on ollut muun 
muassa kirkon vapaaehtois-
työtä sekä Tekemisen mei-
ninki -tutkinnon osaan liit-
tyvää ihmisten avustamista 
palveluissa. Sivi sai oppi-
laitoksen kautta Erasmus+-
avustuksen, joka kattaa työs-
säoppimisen matkat sekä 
majoituksen.

OSAO Pudasjärven  
yksikkö tiedotus OSAOn Pudasjärven yksikössä lähihoitajaksi opiskeleva 

Sivi on työelämäjaksolla Espanjassa.

Kesäoppisopimuksella jalansijaa 
vakituiseen työpaikkaan
Opiskelija, hyödynnä ke-
sätyösi - solmi kesäoppis ja 
vauhdita opintojasi. Kesäop-
pisopimus on oppisopimuk-
sen tapaan määräaikainen 
työsopimus, jossa saa alan 
työehtosopimuksen mukais-
ta palkkaa, tehdään vähin-
tään 25 tuntia oman alan töi-
tä viikossa, työpaikalta tulee 
ohjaus koko ajalle, tehdään 
selkeä työpaikalla järjestet-
tävän koulutuksen suunni-
telma koko ajalle ja nuori saa 
hyvän jalansijan mahdolli-
seen pitempiaikaiseen työ-
paikkaan. 

Keskustele kesäoppikses-
ta ensin ohjaavan opettajasi 
kanssa. Häneltä saat saa tar-
kempaa tietoa ja tukea kesä-
ajan opintojen edistämiseksi.

Työllistä kesäksi - 
kouluta samalla
Työnantaja, saat kesäoppiso-
pimuksesta motivoituneen 
työntekijän, jolla on selkeät 
tavoitteet. Hän on kiinnos-
tunut alastasi ja opiskelee 
tai haluaa opiskella ammat-
tiin. Yrityksesi tai työpaikka-
si tarpeiden mukaan tehdyn 
joustavan sopimuksen, jon-
ka keston voitte suunnitel-
la tarvetta vastaavalle ajal-
le sekä tilaisuuden kasvattaa 
kesäavusta pidempiaikaisen 
luottotyöntekijän.

Kesäoppisopimuksen 
kesto suunnitellaan vastaa-
maan työnantajan tarpei-
ta ja opiskelijan kesäoppi-
sopimuksella suoritettavien 

tutkinnonosien tavoitteita. 
Kesäoppisopimuksella opis-
keleva voi olla töissä varhai-
sesta keväästä myöhäiseen 
syksyyn tai olla apuna muu-
taman viikon kiiresesongis-
sa.

Kesäoppiksen ansios-
ta opiskelijan opinnot edis-
tyvät tehokkaammin ja hän 

valmistuu nopeammin työ-
elämään. Oppisopimus sol-
mitaan työpaikan, kesä-
työntekijän ja oppilaitoksen 
kesken. Paperityöt hoitaa 
oppilaitos.

OSAO Pudasjärven 
yksikkö 

Löydä kotisi uudestaan 
Pohjois-Pohjanmaalla – hanke 

Maaseutumaisten kuntien alkuvaiheen 
maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen malli

Pudasjärvellä ja Utajärvellä on aloittanut 1.4. maahanmuuttaja-
perheiden alkuvaiheen kotoutumista edistävä hanke. Pudasjärven 
kaupungin ja Utajärven kunnan yhteishanke paneutuu maahan-
muuttajaperheiden alkuvaiheen kotoutumisen, kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. Hanke toteutuu ajalla 
1.4.2019- 31.3.2021 ja sitä rahoittaa turvapaikka-, maahanmuut-
to- ja kotouttamisrahasto. Hankkeen vastuuviranomaisena toi-
mii sisäministeriö. Pudasjärven kaupungin hallinnoiman hankkeen 
henkilöstöön kuuluu projektipäällikkö TtM Johanna Hemmilä ja 
projektityöntekijä TtK Saara Penttilä. 

Hankkeessa luodaan maahanmuuttajaperheiden alkuvaiheen 
kotoutumisen malli molempiin kuntiin. Hankkeessa on tavoittee-
na luoda monialaiset verkostotyön mallit ja rakenteet perheiden 
kototutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa tehdään 
perheiden kotokartoitukset ja kotoutumissuunitelmat, joissa esil-
le nousseisiin perhekohtaisiin tarpeisiin pyritään vastaamaan mo-
nialaisen verkostotyön avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää 
perheiden osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja kotoutumista 
kartoittamalla perheeseen kuuluvien jäsenten osaamista, taitoja 
ja voimavaroja, joiden pohjalta heitä tuetaan osallistumaan kou-
lutuksiin, työelämään, harrastustoimintaan ja muuhun yhteiskun-
nalliseen toimintaan. Tärkeänä tavoitteena on lasten ja nuorten 
osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on myös maa-
hanmuuttajaperheiden kanssa työskentelevien eri alojen ammat-
tilaisten osaamisen kehittäminen täydennyskoulutusten avulla ja 
yhteistyön vahvistaminen. 

Johanna Hemmilä, Saara Penttilä

1992 – ”Mukava Matka” – 2019

Päättäessämme työuramme 18.5.2019 
kiitämme asiakkaitamme ja 

yhteistyökumppaneitamme kuluneista 
vuosikymmenistä.

”Onnittelut 
 Äideille”

Loppuvarastosta 
tulostus-, 

matkapuhelin- ja 
tietokonetarvikkeet

- 50%
Myymäläkalusteet 
myös myynnissä

AH-TELEPISTE 
Pudasjärvi, Toritie 2
p. 08-824 120, ma-pe 9-17, la 9-13
www.ahtelepiste.fi

Hoiva Pudas Oy 
040 1744 757 l asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 

www.hoivapudas.fi

l Kotihoidon tukipalvelut
l Lääkkeenjakopalvelu 
l Lapsiperheiden tukipalvelut
l Omaishoidon sijaispalvelut
l Henkilökohtainen avustaminen
l ”Kaikki hyvin” -käynnit

PAIKALLINEN HOITOALAN YRITYS
Hoiva Pudas on pudasjärveläinen pieni paikallinen sosiaalialan 
palveluita tuottava yritys, joka laajentaa pian myös terveyspal-
veluiden puolelle. Tarvitsetko itse tai tarvitseeko läheisesi tukea 
selviytyäkseen arjessa kotona? Meidän henkilökunta koostuu 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista ja meidän kautta saat 
palvelut kotiisi luotettavasti ja ammattitaidolla. Ota yhteyttä 
niin sovitaan ilmainen kartoituskäynti.

Voit hyödyntää Oulun-
kaaren palvelusetelit.
Huomioi myös 
kotitalousvähennys.
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Runsaasti monipuolista ohjelmaa Hyvän Olon Messuilla

Hyvän Olon Messut järjestet-
tiin 12. kerran LC Pudasjär-
vi Hilimojen toimesta lauan-
taina 4.5. Näytteilleasettajia 
ja myyjiä oli noin 40 ja run-
saasti muuta ohjelmaa. Ylei-
söä arvioitiin käyneen noin 
tuhat henkeä.  Ohjelmassa 
oli muun muassa laulaja Joel 
Hallikaisen ja pellepariskun-
ta Nelli ja Niilon esitykset 
sekä vaate-esittely. Tervetu-
lotoivotukset esitti Hilimo-
jen presidentti Maaret Ihme 
ja juontajana toimi Birgit To-
lonen. 

Messut avasi kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Mari Kälkäjä. 

-Yhdistykset ja järjestöt 
ovat tärkeä kumppani kau-
pungille kuntalaisten palve-
lujen ja hyvinvoinnin edis-
täjänä. Kaupunki jakaakin 
eri toimijoille vuosittain ke-
hittämis- ja toimintatukia 
noin 160 000 euroa. Hyvän 
Olon teemaan liittyen halu-
an nostaa esiin kaupungin 
kuntastrategian painotuksia 
ennaltaehkäisevään toimin-
taan ja hyvinvointiin. Kau-
pungin palvelulupaus ”ter-
veelliset elämäntavat hyvien 
palvelujen äärellä” -on hy-
vinkin ajankohtaista, mainit-
si Kälkäjä.

Hän kertoi kaupungin 
panostavan nuorten vapaa-
ajanpalvelujen ja koulutus-
mahdollisuuksien lisäämi-
seen, ennaltaehkäiseviin 
innovatiivisiin lähipalvelui-
hin, asukkaiden yhteisöl-
lisyyden lisäämiseen sekä 
turvallisiin ja terveellisiin 
palvelu- ja oppimisympäris-
töihin. 

Hyvän Olon Messujen vaa-
te-esittelyssä oli tänä vuonna 
vuorossa M-tavaratalo. Kaik-
ki eivät ehkä tiedä, että myy-
mälässä on runsas varasto 
perusvaatteita, aina alusvaat-
teista, liiveistä ja sukista hou-
suihin, paitoihin, puseroihin, 
mekkoihin ja kenkiin asti.

Vaate-esittely alkoi vapaa-
ajan asuista. Miehet esitteli-
vät verryttelypuvun, farkku-
ja ja reisitaskuhousuja, joiden 
materiaali oli pääasiassa puu-
villaa ja polyesteria. Paidat 
olivat suurimmaksi osak-

Monipuolinen vaate-esittely
si puuvillaa. Esiteltävinä oli 
kauluspaitojen ohella T-pai-
toja ja takkejakin.

Naisten asuina oli erilai-
sia housuja tummista kapea-
lahkeisista housuista leggin-
seihin. Viimeistä muotia ovat 
puolisääreen ulottuvat ns. 
Culette-housut, jotka nähtiin 
sekä mustina että kukkakuvi-
oisina. Erilaiset puserot ja tu-
nikat täydensivät housuja.

Lasten yllä oli verryttely-
asu T-paitoineen, kukkaleg-
ginsit sekä erivärisiä farkkuja 
tavallisen sinisestä kirkkaan 

vihreään, joka on tämän ke-
vään suosikkiväri. Lasten 
paidoissa voi olla erilaisia ku-
vioita, kuten Spidermaneja 
tai yksisarvisia, joka nähtiin 
myös repussa.

Sunnuntaivaatteina mie-
hillä oli farkkujen ohella suo-
rat, mustat housut vöineen, 
hyvin istuvia kauluspaitoja 
sekä niihin sopivia solmioi-
ta. Asuihin sopivia neuleita-
kin oli pari mukana.

Tänä vuonna naisten vaat-
teissa suositaan kukkia, joi-
ta on vaaleita, mustia ja vaa-

leanpunaisia. Pohjavärinä voi 
olla valkoinen, vaaleanpunai-
nen tai musta.

Naisten mekoissa, hameis-
sa, topeissa ja puseroissa oli 
kaikkia näitä värejä ja kuvioi-
ta. Mustapohjaisen kukkame-
kon piristeenä oli keltainen 
bolero. M-tavaratalossa on 
myös asuihin sopivia koruja, 
vöitä ja kenkiä sekä laukkuja.

Pirkko Polvi, 
kuvat Heimo Turunen

Pirkko Polvi selosti asut ja 
esitteli myös mallit. 

Nuorimpana esittelijänä Eemil Majava, ikä 7 v, esitteli mm. 
erivärisiä farkkuja tavallisen sinisestä kirkkaan vihreään, 
joka on tämän kevään suosikkiväri.

Rakkautta elämään
Noin 40 vuotta suomalaisia 
viihdyttänyt muusikko Joel 
Hallikainen kertoi suuren 
suosion saavuttaneen Kuu-
rankukan kulkevan aina kei-
koilla mukana, mutta uutta-
kin musiikkia on tullut koko 
ajan. Muutama viikko sitten 
hän kertoi julkaisseensa uu-
den singlen ”Elämä on elä-
mistä varten”, joka nousi heti 
Radio Pookissa listaykkösek-
si. 

Musiikin esittämisen vä-
lillä Hallikainen puhui ystä-
vyydestä. Läheisille jää mon-
ta kertaa sanomatta kaunista 
ja hyvää. On kiire, ei muista 
ja kun muistaa, ei jaksa, hän 
tuumaili. Lauluillaan hän sa-
noi välittävänsä rakkautta 
elämään.

Raahelaisen Nelli ja Nii-
lo pellepariskunnan esitykset 
antoivat tilaa mielikuvituk-
selle ja lasten omille oival-
luksille. He viihdyttivät mes-
suvieraita mielenkiintoisilla 
taikatempuillaan ja hupaisilla 
pellepuuhillaan. Lavan eteen 
kerääntynyt lapsijoukko sai 
välillä nousta esiintymisla-
vallekin. Pellepariskunnal-
la oli myös oma messupöy-
tä, jossa he viihdyttivät lapsia 
monipuolisesti. 

Vuoden vapaaehtoistyön-
tekijänä palkittiin monien yh-
distysten vastuuhenkilö ja to-
riemäntä Kerttu Simu. 

-Messut kertovat yhteis-
työn voimasta, talkoohenges-
tä ja hyvän jakamisen riemus-
ta. Messujen tuotto käytetään 
lionsjärjestön toiminta-aat-
teen mukaisesti kokonaisuu-

dessaan pudasjärveläisten 
lasten, nuorten, lapsiperhei-
den ja vanhusten hyväksi, 
sanoi avauspuheenvuoros-
saan LC Hilimojen president-
ti Maaret Ihme. 

Hän esitteli monipuolista 
Hilimojen toimintaa ja lausui 
kiitokset kaikille yhteistyöta-
hoille, jotka ovat panoksel-
laan osallistuneet messujen 
toteuttamiseen. 

Yhtenä ohjelmanumerona 
oli M-Tavaratalon vaate-esit-
tely. Vaatteiden esittelijöiksi 
oli saatu eri ikäisiä pudasjär-
veläisiä henkilöitä. 

Perinteinen Hilimojen ko-
koama näyttely oli tänä vuon-
na pannumyssyistä ja siinä 
samalla muusta kahvittelu-
kulttuuriin liittyvästä esineis-
töstä. 

Hilimoilla ja monissa 

Vuoden vapaaehtoistyöntekijänä palkittiin Kerttu Simu. 
Palkitsemista suorittamassa LC Hilimojen tämän kauden 
presidentti Maaret Ihme ja tiedotusvastaava Elvi Räisänen. 
Kuva Iijokiseutu. 

Aili Ojala oli ottanut uusintapainoksen kirjastaan Rojolan 
selkosilla ja kirja herätti hyvin kiinnostusta.

Raija Niemelä esitteli pannumyssy- ja kahvinkeittoon kuu-
luvien välineiden näyttelyä. 

Joel Hallikaisen äänilevyt ja kirjat kävivät esityksen jälkeen 
hyvin kauppansa. 

Juontajana toimi Birgit To-
lonen. 

Pellepariskunta Niilo ja Nelli hauskuuttivat lapsia koko perheen ohjelmallaan. Esityksensä 
lopuksi he kutsuivat ohjelmaa seuraavia lapsia myös esiintymislavalle. 

Monipuolista ohjelmaa oli seuraamassa runsas yleisö. 
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Vaate-esittelijöille jakoi lopuksi Eija Pihlaja ruusut. Esittelijöinä Eemil Majava, Juha Mer-
tala, Anelma Outila, Amalia Majava, Mika Illikainen, Kaarlo Illikainen, Pauliina Junttila ja 
Teija Vähäkuopus. 

muissakin esittely- ja myyn-
tipisteissä oli myynnissä ar-
poja, ja arvonnoissa moni yl-
lättyi voitoistaan. Messuihin 
kuului myös Hilimojen kah-
vila, josta sai Lapin ukon juh-
lakeittoa sekä kahvia pizzo-
jen ja erilaisten leivonnaisten 
kera. 

Heimo Turunen 

Hilimat myivät omaa tekemää sinappia, arpoja ja kahvia messutilassa. Erikseen heillä oli 
vielä kahvio, jossa oli tarjolla Lapin ukon juhlakeittoa ja kahvia leivonnaisten kera. 

Hirsikampuksen 7B oppilaat Maria Putula, Alexander Niemitalo, Aatu Oinas, Ossi Rissa-
nen ja Miika Illikainen olivat kartuttamassa kassaa luokkaretkelle, joka tapahtuu kahden 
vuoden kuluttua. 

Pannumyssyt olivat kerätty Hilimojen kodeista. Aikanaan 
ne pitivät pitkään kahvin lämpimänä. 

Kaupungin tervehdyksen 
esittänyt kaupungin val-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä kertoi myös kuulu-
vansa jäsenenä Hilimoihin. 

Coronaria Pudasjärvi/Posio ja Kuusamo olivat vahvasti 
esittäytymässä ja kertomassa palveluistaan. Pariin kertaan 
henkilökunta toimintaterapeutti Heidi Perkiön johdolla veti 
keppijumpan, johon sai osallistua myös yleisö. 

Tapahtumatyöryhmän 
ensimmäinen tapaaminen
Pudasjärven kaupungin ta-
pahtumatyöryhmä Marjut 
Järvisen johdolla kutsui 2.5. 
paikallisia tapahtumanjär-
jestäjiä Koskenhoville ideoi-
maan ja yhdistämään voima-
varojansa.

Kahvikupposen äärellä 
reilu 30-päinen yhdistysak-
tiivijoukko tutustui toisiinsa 
niin henkilöinä kuin tapah-
tumajärjestäjinä, jonka jäl-
keen vierustoveri piti esitellä 
muulle porukalle.

Marjut Järvinen esitte-
li koko kaupungin yhteisen 
tapahtumakalenterin, johon 
jokainen taho voi helposti 
merkata oman alueensa ta-
pahtuman. Näin on mahdol-
lista välttyä päällekkäisyyk-
siltä. 

Kalenteri löytyy Pudasjär-
ven kaupungin info-sivuilta/
menot ja meiningit. Resurs-
sikalenteri on myös kehitte-
lyssä. Tämä tarkoittaa mah-
dollisen tavaroitten ja tilojen 
lainaamisen tai vuokraami-
sen, jolloin kaikkiin hankin-
toihin ei tarvitse jokaisen 
yhdistyksen erikseen inves-
toida. Lainaaminen on yh-
distyksille jopa velvoite, jos 
tavara on ostettu hankerahoi-
tuksella. 

Esittelykierroksen ja Mar-
jutin alustuksen jälkeen ta-
pahtui jakautuminen kuu-
teen työryhmään, joissa 
jokaisessa otettiin esille kun-
kin osallistujan mielestä tär-
keitä kehittämiskohteita. 
Ryhmät vuorollaan esittelivät 

oman nelikenttätaulukkonsa, 
joista tapahtumatyöryhmä 
laati koosteen. Päällimmäi-
sinä kaivattiin tiedottamista, 
ohjausta, yhteistyötä, vinkke-
jä eri avustuskanavista, tietoa 
lainsäädännöstä ja tietenkin 
kaikkien käyttöön tarkoite-
tut tilat.

Elokuun 29. päivä järjes-
tettävään Pudasjärvi-päivään 
järjestäjät toivovat kaikilta 
kuntalaisilta, yrittäjiltä ja yh-
distyksiltä erilaisia tapahtu-
mia. 

Ilta oli osallistujien mie-
lestä innostava. Vastaavia 
tapahtumia tullaan jatkossa 
järjestämään pari kertaa vuo-
dessa.

Terttu Salmi

Aktiivinen joukkio eri yhdistysten edustajia kokoontui Koskenhoville tapahtumatyöryh-
män ensimmäiseen tapaamiseen.

Hoivaa ja huolenpitoa 
ammattitaidolla
Pudasjärveläinen lähihoitaja 
Laura Väisänen aloitti huhti-
kuun puolivälissä hoiva-alan 
yrittäjänä. Hoiva Pudas Oy 
toimii yrittäjän Taipaleenhar-
julla sijaitsevasta toimitilasta 
käsin. 

Hoiva Pudas Oy tarjoaa 
palveluinaan kotihoidon tuki-
palveluita, johon kuuluu mm. 
siivous, asiointi ja saattajapal-
velut. Lisäksi lapsiperheiden 
tukipalvelut, henkilökohtai-
nen avustaminen, lääkkeenja-
ko palvelu ja omaishoitajille si-
jaispalvelu. Yrityksen omana 
palveluna on kertaluontoiset 
ja muutaman käynnin ”kaikki 
hyvin” käynnit. 

-Laajentuminen on suun-
nitelmissa myös terveyspalve-
lujen puolelle. Yrityksen kas-
vettua sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisista, tukikohta ja 
toimistotilat siirretään Pudas-
järven keskustaan, suunnitte-
lee Väisänen. 

Laura Väisäsellä on mo-
nipuolinen hoitoalan työ-
kokemus ja -historia kuu-
den vuoden ajalta, jota nyt 
voi hyödyntää omassa yritys-
toiminnassa. Apua yrityksen 
perustamiseen on saatu Pu-
dasjärven Kehityksestä yri-
tysneuvoja Auvo Turpeiselta. 
Hän myös avusti hakemuk-
sen tekemisessä starttirahas-
ta, josta tuli myönteinen pää-
tös. Yrittäjäpuoliso Joni Outila 
on ollut ja tulee olemaan apu-
na ja tukena ja toimii myös yri-

tyksen osakkaana. 
Yhteistyötä tehdään Ou-

lunkaaren kuntayhtymän 
kanssa, joka on hyväksynyt 
Hoiva Pudaksen palvelusete-
lituottajaksi. Palveluista voi-
daan tehdä myös kotitalousvä-
hennys. Terveyspalveluiden 

puolelle laajentumisen myö-
tä yritys tekee yhteistyötä lää-
käriasema Medipudas Oy:n 
kanssa. Muun muassa lääkä-
rin konsultaatiot tullaan osta-
maan Medipudaskselta. 

Heimo Turunen

Uuden yrittäjän Laura Väisäsen apuna messuilla toimi 
anoppi Seija Outila. 

Laura Väisänen esitteli uuden hoiva-alan yrityksensä toi-
mintaa viikonvaihteessa Hyvän Olon Messuilla. 
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Pudasjärven Vappujuhla 

Seuraavan hallituksen on luotava 
turvaa työmarkkinoille 

Vasemmistopuolueiden 
sekä SAK:n Pudasjärven 
paikallisjärjestön yhteises-
ti järjestämää Vappujuhlaa 
vietettiin torilla vappuna 
1.5. Ilmassa oli takatalven 
tuntua kylmän tuulen ja 
räntäsateen muodossa läm-
pimän jakson jälkeen. 

Puhujana oli Vasemmis-
toliiton varapuheenjohta-
ja, kansanedustaja Hanna 
Sarkkinen Oulusta. Tilai-
suuden juonsi Pudasjärven 
Vasemmistoliiton puheen-
johtaja, kaupunginvaltuu-
tettu Antti Tihinen. Ru-
nonlausuntaa esitti Eero 
Räisänen. SDP:llä ja Vasem-
mistoliitolla oli torialueen 
laidalla omat teltat yhdis-
tettynä, jossa tarjottiin kah-
via, teetä ja kaakaota. Ää-

nentoistosta vastannut Arto 
Liekola soitti tilaisuuteen 
sopivaa musiikkia. 

Lopuksi oli perinteiseen 
tapaan kaikille vapaa her-
nekeittotarjoilu, jota naut-
ti reilut 100 vappujuhlaan 
osallistunutta väkeä. 

Hanna Sarkkinen nos-
ti puheessaan esille työelä-
män murroksen, eurovaalit 
ja meneillään olevat halli-
tustunnustelut.

– Epävarmassa työmark-
kina-asemassa olevien ih-
misten työoikeuksien ja so-
siaaliturvan vahvistaminen 
on iso tehtävämme tässä 
ajassa, ja tärkeä tehtävä seu-
raavalle hallitukselle. Tar-
vitaan joukkokanneoikeus 
ammattiyhdistysliikkeel-
le, alipalkkauksen krimina-

lisointi, työehtosopimuksia 
täydentävä minimipalkka, 
freelancereiden järjestäyty-
misoikeus ja joustavampi, 
turvallisempi ja kannusta-
vampi sosiaaliturva, Sark-
kinen vaati.

Sarkkisen mukaan Va-
semmistoliitto haluaa hal-
litukseen, joka kaventaa 
eriarvoisuutta ja sitoutuu 
ilmastomuutoksen hillin-
tään.

– Punavihreät puolueet 
ottivat eduskuntavaaleis-
sa vaalivoiton. Sen on näyt-
tävä myös hallituspohjassa 
ja hallitusohjelmassa. Tar-
vitsemme hallituksen, joka 
kaventaa yhteiskunnallis-
ta eriarvoisuutta, tekee il-
mastokestävää politiikkaa, 
kunnioittaa työoikeuksia, 
satsaa koulutukseen, ja kor-
jaa vanhustenhuollon ja ter-
veyspalveluiden epäkoh-
tia. Tällaisessa hallituksessa 
myös Vasemmistoliitto ha-
luaa olla mukana.

Sarkkinen nosti puhees-
saan esiin myös muutaman 
viikon päästä pidettävät eu-
rovaalit. Hän korosti Green 
New Dealin eli Euroopan 

laajuisen ekologisen jälleen-
rakennuksen ohjelman tär-
keyttä sekä veronkierron 
estämistä, veroparatiisien 
sulkemista ja ihmisten sosi-
aalisten oikeuksien vahvis-
tamista.

Sarkkinen varoitti myös 
Euroopassa nousussa ole-
vasta äärioikeistosta.

– Euroopassa on nouse-
massa synkkiä voimia, jotka 
haluavat sulkea rajat, aset-
taa erilaiset ihmiset toisiaan 
vastaan, palauttaa vanhan-
aikaiset valtasuhteet, laittaa 
naiset hellan ja nyrkin vä-
liin, lopettaa kansainvälisen 
yhteistyön. Nämä voimat 
vähät välittävät ympäris-
töstä ja lastemme tulevai-
suudesta. Näiden äärioi-
keistovoimien käyttövoima 
on ihmisten pelko ja epä-
varmuus tulevaisuudes-
ta, Sarkkinen sanoi puhees-
saan.

– Pimeyttä vastaan ei 
kuitenkaan voi taistella pi-
meydellä, vaan valolla. Ta-
loudellista epätasa-arvoa 
ja epävarmuutta ei pois-
teta rasismilla. Meidän on 
haettava ratkaisuja epä-

varmuutta aiheuttaviin asi-
oihin ja luotava ihmisille 
näkymiä valoisasta tulevai-
suudesta. On panostetta-
va ihmisten hyvinvointiin 
ja koulutukseen, pidettävä 
huolta työehdoista sekä rat-
kaistava isot ilmastonmuu-

tokseen ja veronkiertoon 
liittyvät ongelmat. Vasem-
mistoliitto haluaa Euroo-
pan ilman pelkoa, Sarkki-
nen linjasi.

Heimo Turunen

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen oli vieraillut vappupuhu-
jana ennen Pudasjärveä jo Muhoksella ja Oulussa. 

Vappupuhetta kuunneltiin koleassa säässä ja suuri osa yleisöstä etsiytyi Osuuspankin kiinteistön seinän vierelle suo-
jaan tuulelta ja sateelta. 

Alpo Illikaisen keittämä hernesoppa maistui vappupuheen jälkeen.

Erkki Honkanen kiitti kansanedustaja Hanna Sarkkista hy-
västä puheesta. 

Eero Räisänen esitti kaksi omaa kirjoittamaansa runoa; Lu-
mikenttien mies ja Ihmiskunta. 

Ihmiskunta
Ihmiskunnan rappiolla ei ole loppua, 
sen hulluutta ei voi mitata, punnita, 
julmuutta riittää,
sitä loputtomasti ihminen siittää. 
Hyvää iltaa uutisista:
Kauheaa selkokieltä, ei liioin mieltä.
Sodittu siellä, tapettu täällä.
Mikä sivistyksen on sato?
Aseilla rauha, rauniot tuhkaa ja kato, 
valtuutettuna kansojen Nato. 
Hyvää iltaa uutisista:
Järkyttää veriset kasvot, silvotut silmät. 
Velloo viha, veressä vainio, piha. 
Hulluutta suurta on tuuleen tunkeva huuto, 
suuri on jumala, eläköön Allah!
Verta vaatii kristityn pistin
ja muslimin miekka. 
Sanovat parantaa armo ristin?
Mielettömyyttä ihmisen työ, 
ahjossa aivojen ikuinen yö. 
Töillemme siunausta anomme sinulta Jumala, 
ei lopu ihmiskunnan humala. 

Eero Räisänen
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Tiedustelut: Tuomo/0440 822 130

-  Hyvin pyytäviä katiskoja.
-  Käsin, omalla 
 kylällä tehtyjä.
-  Kestäviä, 
 50 cm korkeita, 
 minkkiverkosta.

MYYTÄVÄNÄ KATISKOJA 80€
Ahventa jos haluttaa, 
niin tällä niitä lähtee.

Kävijäennätys Puhoskylän 
pääsiäistapahtumassa
Puhoskylän kyläseura jär-
jesti pääsiäisen lankalau-
antaina koko perheen päi-
vätapahtuman kylätalollaan 
Möykkälässä. Ohjelmassa oli 
tikanheittokisa, ilmakivää-
riammuntaa, ketjunheittoa, 
bingoa, mäenlaskua ja mak-
karanpaistoa. Pihagrillistä 
myytiin lettukahveja, mut-
ta makkarat tarjottiin niin sa-
notusti firman piikkiin. Lun-
ta oli vielä pihalla jäljellä sen 
verran paljon, että traktorilla 
saatiin kasattua lapsille kun-
non liukumäki. Kaikki bin-
goon osallistuneet eivät mah-
tuneet ravintolan puolelle, 
joten juhlasalikin valjastettiin 
bingotilaksi.

Sää suosi pääsiäisenä ul-
kona liikkujia, ja auringon-
paisteesta olikin paikalle 
tullut nauttimaan noin 200 
ihmistä. Tämä on Puhosky-
län pääsiäistapahtuman kä-
vijäennätys, ja alueen mök-
kiläisiä yritetään jatkossa 
kannustaa vielä entistä enem-
män osallistumaan kyläseu-
ran toimintaan ja tapahtu-
miin. Lisäksi lauantai-iltana 
järjestettiin karaoke ilta ky-
lätalolla, ja pitkänä perjan-
taina oli tanssit. Toimintaa 
oli siis runsaasti tarjolla pää- Bingossa oli niin suuri kiinnostus, että otettiin käyttöön myös juhlasali. 

Ulkogrillistä myytiin lettukahveja ja tarjottiin grillimakkaraa.

Pudasjärven seurakunta 
järjestää joka kevät kaikel-
le kansalle suunnatut Rie-
kinkankaan hautausmaan 
siivoustalkoot. Maanantai-
na 6.5. oli vuoden 2019 en-
simmäinen talkoopäivä ja 
toinen tapahtuma on maa-
nantaina 13.5. Talven myrs-
kyt ovat tehneet tälle män-
tykankaalle melkoisen 
määrän siivottavaa kaiken 
muun jätteen lisäksi. Vii-
me viikon takatalvi loi omat 
haasteensa, kun lunta oli 
vielä monin paikoin ja osit-
tain maa ihan litimärkää. 
Toki laajalta hautausmaalta 

Hautausmaatalkoot tuo kesän

Kuusamosta talkoisiin saapuneet ystävykset Asta Kanni-
ainen ja Britta Kupsu iloitsivat keväisestä päivästä ja siitä 
että työn jälki näkyy!

Seurakunnan vakituiset kesätyöläiset Jouni Juntunen ja 
Heikki Niemitalo istahtivat ansaitulle tauolle nuotiomakka-
ran äärelle.

löytyi kymmenpäiselle tal-
kooväelle myös kuivia alu-
eita siivottavaksi.

Siivoustalkoissa olleet 
ystävykset Asta Kanniai-
nen ja Britta Kupsu saapui-
vat Kuusamosta saakka ha-
ravan varteen.

- Olemme ihan ensim-
mäistä kertaa näissä tal-
koissa ja mukavaa on ollut. 
Omat eväät oli kyllä muka-
na, mutta seurakunta on pi-
tänyt huolen että tankkaus-
ta saadaan myös järjestäjän 
taholta, iloitsivat koko päi-
vän talkoissa touhunneet 
kuusamolaiset ystävykset.

Kuudetta kesää palkat-
tuna työntekijänä toimiva 
Elsa Tyni kertoi, että ensim-
mäinen talkoopäivä meni 
keväisen sään merkeissä ja 
jätettä on kertynyt kankaan 
märkyydestä huolimatta 
suuria määriä.

- Miehille on riittänyt töi-
tä isojen puunoksien paloit-
teluissa moottorisahalla. 
Jatkuvasti me viisi palkat-
tua työntekijää tiirailemme 
yläilmoihin, että näkyykö 
tipahtamisvaarassa olevia 
oksia jotka poistetaan tur-
vallisin konstein ammatti-
laisten toimesta, kertoi Elsa 
Tyni.

Seurakuntamestari Pent-
ti Riekki sanoi, että taka-
talvi sotki hieman tätä en-
simmäistä talkoopäivää ja 
talven jäljeltä lumimassaa 
piisaa takalaidalla vielä jon-
kin aikaa. 

- Kyllä meillä hautaus-
maata perinteisesti huolle-
taan läpi kesän. Kesäkuun 
alusta saadaan siivoukseen 
vahvistusta, kun koululai-
sia palkataan kahden vii-
kon työjaksoihin ihan elo-
kuulle saakka ulottuvalla 
jaksolla, muistutti Pentti 
Riekki.

Terttu Salmi

siäisen ajalle, ja kyläseuran 
johtokunta kiittääkin kaik-
kia osallistujia onnistuneis-

ta tapahtumista. Tulevien ka-
raokeiltojen ja tapahtumien 
ajankohtia voit seurata kylä-

seuran facebook- sivuilta.

Eero Hyttinen

Eero Hyttinen Keskustan  
Pudasjärven kunnallisjärjestön 

puheenjohtajaksi

Keskustan ylimääräinen yleinen kokous kokoontui Pohjan-
tähden uusitussa elokuvateatterissa. 

Pudasjärven keskustan kun-
nallisjärjestö kokoontui yli-
määräiseen yleiseen koko-
ukseen sunnuntaina 28.5. 
Pohjantähdessä. Esillä oli 
kunnallisjärjestön puheen-
johtajan ja sihteerin valin-
ta aikaisempien puheen-
johtajan ja sihteerin erottua 
tehtävistä.  Valittiin myös 
Keskustan osalta luotta-
mushenkilöt kunnallisvaa-
likauden toiselle 2-vuotis-
kaudelle. Kunnallisjärjestön 
hallitus oli pyytänyt pai-
kallisyhdistyksiltä esityk-
siä luottamusmiespaikkojen 
täyttämiseksi. Paikallisyh-
distysten esitysten mukai-
sesti kunnallisjärjestö linjasi 
esityksessään, että nykyiset 
luottamushenkilöt saisivat 
jatkaa tehtävissään, mut-
ta syystä tai toisesta tyhjänä 
olevat paikat täytetään. Ylei-
nen kokous hyväksyi kun-
nallisjärjestön esityksen ja 
kunnallisjärjestön esittämät 
henkilövalinnat yksimieli-
sesti.

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin 
varapuheenjohtajana toimi-
nut Eero Hyttinen. Näin ko-
koukselle tuli valittavaksi 
myös uusi varapuheenjoh-
taja. Tilanne tuli kokousvä-
elle siinä määrin yllätykse-
nä, että varapuheenjohtajan 

valinta päätettiin jättää kun-
nallisjärjestön hallitukselle 
tehtävään halukkaiden kar-
toittamista ajatellen. Kun-
nallisjärjestön sihteeriksi va-
littiin yksimielisesti tehtävää 
jo aiemminkin useita vuosia 
hoitanut Mirja Luusua. Pu-
heenjohtaja ja sihteeri vali-
taan uudelleen syyskokouk-
sessa. 

-Puolueiden riveissä on 
ollut viime aikoina liikeh-
dintää, mutta tuleva kau-
punginvaltuuston kokous 
on seuraava suuntaa näyt-
tävä tapahtuma, minkä jäl-
keen katsotaan selkeytynyt-
tä tilannetta ja suunnitellaan 
Keskustan tulevaisuutta yh-
dessä, totesi puheenjohtaja 
Eero Hyttinen.

Uusi puheenjohtaja pai-
notti omassa toiminnassaan 
sitä, että kaikkien keskus-
talaisten tulee saada äänen-
sä kuuluville kunnallisjär-
jestössä paikallisyhdistysten 
kautta. Tämä kuitenkin vaa-
tii kaikilta aktiivista osallis-
tumista yhteisten asioiden 
hoitamiseen. Näin varmiste-
taan reilu peli kaikille ja yh-
tenäisyyden tunne kaikkien 
Keskustan jäsenten kesken.

Heimo Turunen
kuva Reijo Talala

Kaupunginvaltuuston kokous on torstaina 9.5. Kokouksessa esil-
lä olleet henkilövalinnat päätetään siellä, joten niiden uutisoin-
ti tapahtuu ensi viikon Pudasjärvi-lehdessä. Samalla tulee julki 
myös valtuuston pienryhmien henkilövalinnat.
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Suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa
Suomalaiset ruuan tuottajat ja 
koko elintarvikesektori ovat 
jo 24 vuotta olleet osa EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan 
järjestelmää. Siinä on hyvät ja 
huonot puolensa. Suomen jä-
senyyden aikana maailman-
kauppa on vapautunut kai-
killa aloilla. Suomi olisi yksin 
liian pieni neuvottelija koko 
maailmankaupan pelisääntö-
pöydissä. Tässä olemme hyö-
tyneet EU:sta. 

EU:n maatalouspolitiik-
ka on myös vakauttanut vil-
jelijöiden tuloa yksittäisistä 
vuosista 5-7 vuoden ennustet-
taviin budjettijaksoihin. EU-
jäsenyytemme aikana tilojen 
on ollut mahdollista saada 
merkittäviä investointitukia.

Mutta onpa ollut huonoa-
kin. Esimerkiksi päätös maa-
kohtaisten maidon tuotan-
tokiintiöiden poistamisesta 
puraisi ankarasti Suomen 
maatalouden arvokkainta ki-
vijalkaa. Olen samaa mieltä 
Euroopan maidontuottajien 
etujärjestön EMB:n (Europan 
Milk Board) kanssa: tuotantoa 
on jollakin tavalla säännel-
tävä, jotta vältetään edullis-
ten olosuhteiden maiden laaja 
ylituotanto ja turvataan myös 
Suomen tuottaville tiloille riit-
tävä tulotaso.

Maataloustuottajia ja elin-
tarvikesektoria on haitannut 
myös EU:n ja Venäjän keski-
näisten pakotteiden kierre. 
Siitä pois pääsemiseksi tar-
vitaan EU:n ja Venäjän pa-
laamista yhteiseen neuvotte-
lupöytään. Hankaluuksista 

huolimatta: kannattaa miet-
tiä kaksi kertaa, onko Suo-
men syytä tukea sellaista po-
litiikkaa, että hyväksymme 
Venäjän menettelyn liittää 
osa naapurimaastaan itseen-
sä. Kannattaa myös huoma-
ta, että elintarvikkeiden osalta 
pakotteet asetti Venäjä nos-
taakseen omaa maatalout-
taan.

EU:n kautta on avautunut 
jo uusia mittavia maatalous-
tuotteiden kauppaväyliä: Ja-
panin ja Etelä-Korean vapaa-
kauppasopimukset ovat myös 
suomalaisen tuottajan mah-
dollisuus. Kiinaan on jo syn-
tynyt Suomi-ruuan buumi.

Komission esitys uudes-
ta maatalouspolitiikasta pa-
rantaa mielestäni monta asi-
aa. Siinä taataan enemmän 
tuottajien kaipaamaa kan-
sallista joustavuutta. Toisek-
si, komissio on huomannut, 
että maatalous ei ole ilmasto- 
ja ympäristöongelma, vaan 
molempien keskeinen ratkai-
su. Kolmanneksi, EU edel-
leen lähtee siitä, että ruokaa 
on tuotettava kaikilla unionin 
alueilla. Käykö näin – sitä ha-
luan olla varmistamassa Eu-
roopan parlamentissa.

Omissa parlamenttitehtä-
vissäni näen jatkuvasti, mi-
ten kotimaisen maatalouden 
arvo kasvaa: kansainvälisen 
turvallisuuden horjuessa oma 
tuotanto on olemassaolon tae. 

Kansainvälisten ruokavää-
rennösten paljastuessa mei-
dän järjestelmämme osoittau-
tuu kuluttajille turvalliseksi. 
Suomalainen elintarvikeketju 
työllistää joka päivä satoja tu-
hansia kansalaisia.

Maatalouspolitiikka on jat-
kossakin tärkeimpiä EU:n toi-
mialoja. Kun pyrin jatkokau-
delle Euroopan parlamenttiin, 
lupaan kolme asiaa. Ensiksi-
kin ”äänestäjätakuu”: jos tu-
len valituksi, sitoudun koko 
kaudeksi parlamentin työ-
hön Suomen ja suomalaisten 

puolesta. Toiseksi: en hyväk-
sy heikennyksiä suomalaisen 
maatalouden asemaan. Kol-
manneksi: olen käytettävissä 
Suomen maakuntien ja ruo-
kasektorin edunvalvonnan 
ankkuriksi EU:n ytimessä. 
Euroopan parlamentin jäsen-
ten valinta osaltaan ratkaisee 
nämä kysymykset 2020-luvul-
ta tulevaisuuteen.

Mirja Vehkaperä, Oulu, 
Euroopan pohjoisin 
meppi

Mirja Vehkaperä vieraili Syötteellä pääsiäislauantaina, ja 
ennätti eurovaalikampanjoinnin ohessa testaamaan Syöt-
teen loistavat maastopyöräilymahdollisuudet. 

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistys 

kevätkokouksen merkeissä
Viime syksynä miehen ikään 
ehtinyt Pudasjärven Sosiali-
demokraattinen työväenyh-
distys ry vietti kevätkokousta 
hyvin menneiden eduskun-
tavaalien jälkeen tyytyväise-
nä puolueen menestykseen. 
Oulun vaalipiirin kaksi edus-
kuntaan päässyttä kansan-
edustajaa tuovat uskon pa-
rempaan huomiseen. 

Oulun piiristä vieraana oli 
viime vuoden marraskuus-
sa aloittanut uusi toiminnan-
johtaja Sanna Husa. Hän toi 
terveiset edellispäivän piiri-
kokouksesta, samalla kertoen 
Oulun piirin tilanteen olevan 
tällä hetkellä hyvä ja vakaa. 

-Nyt Oulun piirin so-
sialidemokraateilla on hy-
vät edellytykset olla raken-
tamassa oikeudenmukaista 
yhteiskuntaa ja tulevaisuut-
ta. Meidän täytyy yhteisrinta-
massa tehdä töitä perheiden 
hyvinvoinnin, sosiaalitur-
vauudistuksen, työntekijöi-
den oikeuksien, ympäristön 
ja pohjoisen elinvoiman lisää-
misen saavuttamiseksi, tote-
si Husa. 

Kevätkokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asi-
at sekä valittiin johtokuntaan 
uudeksi jäseneksi eronnei-
den tilalle loppukaudeksi 
Ari Pohjanvesi. Johtokuntaan 
kuuluvat myös Päivi Pohjan-
vesi (pj), Tuula Kuukasjär-
vi, Håkan Blomqvist, Hilkka 
Blomqvist ja Tapio Pohjan-
vesi.

Pudasjärven Sosiaalide-
mokraattinen työväen yhdis-
tys on juuriltaan vahva ja sen 
tulevaisuuden haasteet tule-
vat nyt olemaan uusien ja in-
nostuneiden ihmisten mu-

kaan saaminen. Uskon niitä 
ihmisiä löytyvän täältä Pu-
dasjärveltä, jotka tuntevat pa-
loa yhteisten asioiden hoita-
miseen juuri SDP:n aatteisen 
mukaisesti paikallisten ih-
misten ja oman elinympäris-
tönsä hyväksi. Meillä täällä 
Pudasjärvellä on hyvä muis-
taa myös asia, jonka SDP:n 
puheenjohtaja Antti Rinne toi 
esille pitämässään puheessa 
eduskunnassa, puhemiehe-
nä 24.4. Siinä hän muistutti 
kaikkien ihmisten kunnioit-
tamisesta ja siitä, ettei kaikki-
en tarvitse olla asioista samaa 
mieltä, kunhan muistam-
me hyvän käytöksen. Tämä 
mielestäni sopii myös hyvin 
myös paikallispolitiikan su-
jumiseen täällä Pudasjärvel-
lä. Kuten eduskunnassa, tääl-
lä valitut luottamushenkilöt 
ovat kuntalaisten äänillä va-
litut, se on iso luottamuksen 
osoitus, joka on ansaittava 
joka päätöksenteossa uudel-
leen ja yhä uudelleen. 

Hyvää kevättä kaikille. 
Tervetuloa mukaan 
toimintaamme, ota 
rohkeasti yhteyttä! 

Päivi Pohjanvesi 
Pudasjärven Sos.dem. työ-
väenyhdistys ry:n puheen-
johtaja

Pudasjärven kaupunginvaltuustossa edustettuna olevat pienpuo-
lueet pitivät yhteisen neuvottelukokouksen sunnuntaina 5.5. kau-
pungintalossa. Paikalla olivat Perussuomalaisten, Vihreiden, Va-
semmistoliiton ja Sdp:n valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Käsiteltävänä oli luottamushenkilövalinnat valtuuston toiselle 
kaksivuotistoimikaudelle. Ryhmä päätti yksimielisesti, että henki-
lövalinnat julkaistaan vasta, kun ne käsitellään valtuustossa.

Ryhmä keskusteli myös Pudasjärven kaupungin taloudellisesta 
tilanteesta ja tulevista mittavista rakennushankkeista.

Kannanottoina ryhmä päätti seuraavaa:
– Ryhmä ei kannata hirsistä jäähallin rakentamista. Vaadimme, että 
valtuusto lopettaa hirsisen jäähallin suunnittelun ja aloittaa suun-
nittelun halvemmasta materiaalista. Jäähalli tulee rakentaa Suo-
jalinnan yhteyteen, jolloin se sijainniltaan palvelee parhaiten sen 
ensisijaisia käyttäjiä; paikallisia koululaisia ja nuoria. Suojalinnan 
yhteydessä jo olevia tiloja voidaan myös hyödyntää.

– Kaupungin kiinteistöistä on pidettävä huolta ja kiinteistö-
jen kunnostamiseen ja huoltamiseen on varattava vuosittain riit-
tävästi määrärahaa.

– Pudasjärven kaupungin ei pidä ”hirttäytyä” hirteen. Val-
tuuston on tehtävä uusi päätös rakennusinvestointien rakennus-
materiaalia koskien: ”tutkitaan ensisijaisesti hirsirakentamisen 
vaihtoehto” tulee korvata lauseella ”tutkitaan ensisijaisesti puu-
rakentamisen vaihtoehto”.

Pudasjärven 
pienpuolueilla 

yhteinen neuvottelu

Takatalven sää yllätti, kun Mirja tapasi äänestäjiä ja tarjosi kahvia Pudasjärven S-marke-
tilla perjantaina 3.5. 

Vesa Riekki oli kannusta-
massa Mirjaa hänen euro-
vaalikiertueellaan.

Uutta ulkoilukarttaa esitteli-
vät julkistamistilaisuudessa 
liikuntapaikkamestari Heino 
Ruuskanen Pudasjärveltä ja 
Taivalkosken kunnan edus-

tajana työvalmentaja
 Ulla Majava.

Pudasjärven kaupunki on 
uudistanut ulkoilukartan 
Pudasjärven ja Taivalkos-
ken alueelta. -80 luvulla alun 
perin tehty kartta on uudis-
tettu useaan kertaan. Nyt 
huhtikuun lopulla julkistet-
tu kartta on järjestyksessään 
kuudes. Kartassa on merkit-
ty reitit vesiretkeilylle, moot-
torikelkkailulle, maastopyö-
räilylle ja patikoijille.

Julkistamistilaisuudes-
sa karttoja esitellyt liikun-
tapaikkamestari Heino 
Ruuskanen kertoi karttojen 
olevan 1:75 000, joka mah-
dollistaa sen, että samaan 
kaksipuoleiseen karttaan on 
saatu mahdutettua Pudas-
järven ja Taivalkosken alu-
eet. Kartasta on valmistettu 

Uusi ulkoilukartta 
Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle

myös säänkestävä versio.
Karttoja on myytävänä 

muun muassa Pudasjärven 
kirjakaupassa, Neste Pudas-
järvellä ja Syötteen luonto-
keskuksessa sekä useissa 
yrityksissä Taivalkoskella. 
Normaalille materiaalille 
tehty kartta maksaa 18 euroa 
ja säänkestävänä 25 euroa. 

Heimo Turunen
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

MYYDÄÄN OSTETAAN

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

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Ota yhteys pankkiisi

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

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

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

HIERONTAA

Hierontapalvelua 
Toritie 2 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta) 

KOULUTETTU HIEROJA 
MIKA LUOKKANEN

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

e-passi käy maksuvälineenä

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

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

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

Haluaisin ostaa noin 2 m pitkän 
ja n. 50-60 cm hakaisijaltaan 
olevan kuusi- , mänty- tai 
honkapölkyn, (ei lahoa), p. 
0400 185 955.

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

VUOKRATTAVANA KOLMIO 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

lyhyemmäksi aikaa kalustettuna.
Tiedustelut: p. 050 501 9090.

Suomi 440r pulpettivene ja 
perämoottori Johnson 15hv. 
Erittäin hyväkuntoinen ja vä-
hän ajettu, 3000 €. P. 0400 613 
563.

Toyota Avensis vm 2002, aj. 
vain 205 350 km, automaatti, 
juuri kats. ja huollettu. Kesä-
renkaat aluvant ja talvirenkaat 
metalliv. Siisti ja ruosteeton. P. 
040 665 0205.

Myytävänä aito Tunturi mum-
mopyörä, sekä muutama ta-
vallinen polkupyörä. Lisäksi 
tarpeettomana uusi älypuhelin 
Honor (takuu 2 v). P. 040 504 
2814.

VUOKRATAAN

VUOKRATAAN LIIKETILA 
n. 50 m2 katutasossa kes-
keisellä paikalla Pudasjärven 
keskustassa. Yhteydenotot 
puh. 040 524 2545.

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!



14 15nro 19PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti9.5.2019 9.5.2019nro 19
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

KURSSITASOT JA TUNTIJAKO:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

10.5.  Cha-Cha (A+A-J), Tango (J)
17.5. Bugg (A+A-J), Cha-Cha (J)

os. Koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: 
Tuula Kemppainen 
p. 040 702 6478.

Särkelän Osakaskunta Ry:n  
VUOSIKOKOUS
su 26.5.2019 Syötteen Kylätalo 

(Särkisuontie 12, 93280 Syöte) klo 16.00.

Hoitokunta

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 15.30
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
- sääntöjen 11§ mukaiset asiat 
- pilkkisäännöt
- saalistilaston palautus palkinto
Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen 
on nähtävillä Näköalatie 1062, 9380 Syöte 2.–15.6.2019

Osakkaat tervetuloa!

Posonojan osakaskunnan
VUOSIKOKOUS

la 18.5.2019 klo 12.00 Kyllössä,
Suvannontie 254.

Sääntömääräiset asiat.
Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä Kyllössä 25.5.-8.6.2019.

Hoitokunta

PUDASJARVI.FI

PUUTARHAJÄTTEIDEN 
VASTAANOTTO
Pudasjärven kaupunki ottaa vastaan pihojen sii-
vouksesta tulevaa kompostoituvaa, puhdasta puu-
tarhajätettä (puiden/pensaiden lehtiä sekä heinää, 
ei kokonaisia oksia) puutarhajätteiden loppusijoi-
tuspaikalla osoitteessa Kuusamontie 823 (ent. kaa-
topaikka) seuraavasti:

• pe 10.05.2019 klo 12-18
• la 11.05.2019 klo 10-16

Vastaanottopaikalla on opastus. 

Kesäkuun alkupuolella on toinen vastaanotto – päi-
vistä ilmoitetaan myöhemmin.

Tekninen ja ympäristötoiminta

TYÖPETARI ry jakaa

EU-RUOKA-
PAKETTEJA 

Perjantaina 10.5.2019 klo 9.00 
Suojalinnalla, Urheilutie 2. 

Paketteja jaetaan, niin kauan kuin niitä riittää. 
Ei puhelinvarauksia.

             Tervetuloa!                            Työpetarin hallitus

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
pidetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 18.00
Paikka: Pudasjärven Hirsikampus, 
os. Nyynäjäntie 5, Pudasjärvi
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokouksen pu-

heenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja kokouksen osanot-
tajat.

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 
tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 sekä tilintarkastus-
kertomus.

4. Päätetään tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tilin-
päätöksen vahvistamisesta.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018 – 
31.12.2018

6. Päätetään tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 alijää-
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. Hallitukselle annettava valtuutus liittymismaksun 
määräämiselle.

11. Päätetään miten kutsu osuuskunnan kokouksiin toi-
mitetaan.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven Vesi-
osuuskunnan toimistossa 13.5. – 20.5.2019,
arkipäivinä ma - pe klo 09 - 11 ja 12 – 15. Toimiston 
osoite on Tuotantotie 8, 93100 Pudasjärvi.

Pudasjärven Vesiosuuskunta, hallitus

Siuruan Kylä Ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään su 19.5.2019 klo 14.00 alkaen Yli-

Siuruan Metsästysseuran Hirvipirtillä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Siuruan Kylä ry hallitus

Puhoskylän vesiosuuskunnan 
VARSINAINEN KOKOUS 

Pidetään Möykkälässä lauantaina 
18.5.2019 klo 12.00.

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Keskustellaan 
mahdollisesta vapaavuodesta 2020. 

Hallituksen kokous klo 11.00.
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€ 

Aukioloajat: 

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

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

Tervetuloa!

Lauantaina 11.5.
Tanssittaa tanssiyhtye

Lippu 12 € sis. ep.

Sunnuntaina 12.5.
ÄITIENPÄIVÄN 

LaPaSet PÄIVÄ-
TANSSIT
klo 16-19Seuraamme Jääkiekon 

MM-kisoja
Pe 10.5. klo 17.15  Suomi-Kanada
La 11.5. klo 21.15  Slovakia-Suomi
Ei karaokea pelin aikana

Pärjänsuon Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

su 26.5.2019 klo 18 Hirvihallilla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Pudasjärven RHY:n ampumakokeen vastaanottajien 
koulutustilaisuus ke 15.5. klo 18 alkaen Pudasjärven 

Ampujien sisäampumaradalla, Ranuantie 249A. 
Ampumakokeen sähköinen vastaanotto!

Kesän ensimmäinen koeammuntapäivä ke 22.5. 
klo 17 alkaen Hanhiojalla.

Naisille kohdennettu ampumaharjoituspäivä Hanhiojan 
radalla la 25.5. klo 10 alkaen, järjestää Pudasjärven 

Ampujat ry ja Riistanhoitoyhdistys. 
Ei ennakkoilmoittautumista, omia metsästysaseita mukaan.

Toiminnanohjaaja, 040 238 3257

RIISTANHOITOYHDISTYS 
TIEDOTTAA: 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 12.5. klo 13 Jouni Vikström
Su 19.5. klo 13 Katja ja Juan Castillo 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Mitä tehdä? 
Minne mennä?
Lumpeet - Paavo Ahosen taidetta 4.5.-
5.6.2 Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, 
Pudasjärvi. Näyttely on avoinna ma-ke klo 
13-20 ja la-su klo 13-17. Suljettu to-pe.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puik-
karin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Koulutusta järjestötoimijoille:  Yhdis-
tysten toimintaedellytykset kuntoon - 
uudenlainen yhteistyö kunnan kanssa 
tuo tuloksia to 9.5. klo 17-19. Kaupugin-
talo, Varsitie 7.
EU-ruokapakettien jako pe 10.5.  klo 
9.00, Suojalinna, Urheilutie 2.
Ylijäämäruoan jako ma 13.5. klo 9-9.30. 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Kunnon keikka ma 13.5. klo 15-18,  Virkis-
tysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Wirtapiiri Sarakylän koululla 13.5. klo 
10.30-13.30. Paikalla diakoniatyöntekijät He-
lena Koivukangas ja Marko Väyrynen.

Siuruan vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

pe 24.5.2019 klo 18.00 
Siuruan työväentalolla. 

Esillä sääntömääräiset ym.esille tulevat asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Aittojärven Vesiosuuskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

VUOSIKOKOUS
pe 17.5.2019 klo 18.00 Kyläkolossa. 

Tervetuloa! Hallitus

Kaita-ahon vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

su 26.5.2019 klo 13.00 Timo Ahosella, 
Ritolammentie 165.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!            Hallitus

Kokouskutsu
Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Kokouspaikka: 
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte, 
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte
Kokousaika: 27.5.2018 klo 10.00 

Särkivaaran Vesiosuuskunnan 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
ke 22.5.2019 klo 18 

Syötteen kylätalolla. 
Tervetuloa! Hallitus

Hetejärven Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

pe 24.5.2019 klo 19 Hetepirtillä.
Esillä sääntömäiset ja muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa!
Hallitus
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Puikkarissa pidettiin kau-
den viimeiset uintikisat 
sunnuntaina 28.4. Kilpai-
luun osallistui yhteensä 22 
uimaria. Samalla pidettiin 
kauden päätöstilaisuus ja 
palkintojenjako. Vuoden ke-
hittyneimmäksi uimarik-
si palkittiin Iiris Piri ja vuo-
den ahkerimmaksi uimariksi 
Venla Leino. Vähintään kol-
meen uintikisaan kevään ai-
kana osallistuneet saivat pal-
kinnoksi pokaalit ja muut 
saivat mitalit. Kaikille osal-
listujille annettiin myös 
karkkipussit.

Uimajaoston listoilla on 
yhteensä 29 uimaria tällä 
hetkellä, mutta vielä mahtuu 
mukaan innokkaita uimarei-
ta. Toiveissa olisi saada uin-
tivalmennusta Oulusta syk-

Uimareita palkittiin kauden päätöskisassa

Kauden viimeisessä uintikisaan osallistui 22 uimaria.

syn -19 aikana.
Syksyllä jatkamme toi-

mintaa uintikisojen merkeis-
sä heti, kun uimahallin re-
montti saadaan valmiiksi. 
Uimajaoston toimintaa ovat 
vielä toukokuun aikana jär-
jestettävät lasten (5-7-vuoti-
aat) kesäuimakoulut, joihin 
on ilmoittautunut yhteensä 
30 lasta.

Toivotaan lämpimiä 
kelejä, että voisimme 
uida luonnonvesissä 

kesän aikana!

Aini Seppänen

Tulokset 
Tytöt 4v Vapaa 10m 1. 
Neemi Puominen 40.9. 
Tytöt 5v Vapaa 10m 1. Ma-

rianne Kaukko 20.2. 
Pojat 5v. Vapaa 10m 1. 
Luukas Kumpula 23.2, 2. Aappo 
Piri 23.5, 3. Iiro Piri 24.3. 
Tytöt 6v Vapaa 25m 1. Vil-
ma Kettunen 42.0. 
Pojat 5v vapaa 25m 1. Ee-
meli Ylilehto 1.02.1. 
Tytöt 9v Vapaa 25m 1. El-
len Kumpula 29.8, 2. Iiris Piri 
31.0, 3. Neela Puominen 41.5. 
Pojat 9v Vapaa 25m 1. Topi 
Kettunen 21.5, 2.Antti Kokko 
47.6. 
Pojat 10v Vapaa 25m 1. 
Jere Kaukko 19.9, 2. Antton 
Kumpula 26.5, 3. Matias Har-
ju 30.0. 
Tytöt 11v Vapaa 25m 1. 
Sara Leino 22.5, 2. Miila Puomi-
nen 26.0. 
Pojat 11v Vapaa 25m 1. 
Elias Ylilehto 22.2, 2. Ossi-Mati-

Kaupunginhallituksen ko-
kous pidettiin maanantai-
na 29.4. Suunnitteilla ole-
va Hyvän Olon Keskus on 
päätetty toteuttaa elinkaa-
rimallilla ja rahoituskiin-
teistöleasingrahoituksel-
la. Kaupunginvaltuustolle 
päätettiin ehdottaa Hyvän 
Olon Keskuksen elinkaari-
hankkeen toteuttajaksi YIT 
Suomi Oy, jonka tarjous 

on todettu tarjouspyynnön 
mukaiseksi. Hankkeen ai-
kataulutavoitteena on, että 
hankintapäätös tehdään 
toukokuussa ja hankintaso-
pimus allekirjoitetaan kesä-
kuussa. Rakennustyön ar-
vioidaan alkavan elokuussa 
ja tavoitteena on, että Hy-
vän Olon Keskus voidaan 
ottaa käyttöön elo-syys-
kuussa 2021.

Perttu jatkaa  
edunvalvojan sijaisena
Minna Perttu on toiminut 
edunvalvojan sijaisena, jota 
sijaisuutta jatkettiin siihen 
saakka, jonne edunvalvojan 
osa-aikaisuus jatkuu.

Kaupunginhallitus oli 
huhtikuussa hyväksynyt JP 
Matic Oy:n Syötteen mat-
kailukeskuksen liikennejär-

jestelyiden ja vesihuollon 
urakoitsijaksi. Kreate Oy 
oli tehnyt hankintaoikaisu-
vaatimuksen ja esitti, että 
hankintayksikkö hylkää 
tarjouksen sekä kumoaa 
kaupunginhallituksen te-
kemän virheellisen hankin-
tapäätöksen ja tekee asiassa 
uuden hankintapäätöksen. 
Hankintaoikaisuvaatimus 
hylättiin perusteettomana.

Iijoen neuvottelukun-
taan nimettiin kaupun-
gin edustajaksi Anni-Inke-
ri Törmänen, varalle Tomi 
Timonen. Ohjausryhmään 
valittiin kaupungin edusta-
jaksi Tomi Timonen, varalle 
Anni-Inkeri Törmänen. RR

YIT Suomi Oy Hyvän Olon Keskuksen rakentajaksi

MIEHET  
NELONEN 
Miesten jalkapallokau-
den avaus Kurenpojat 
- KTU Suojalinnalla 
la 11.5. klo 13.30. 
Kioski palvelee katsojia, 
vapaa pääsy.
8.6. klo 14.00 
FC Kurenpojat - Terva-
rit-j/JuPa
25.6. klo 19.00 
FC Kurenpojat - OuRe
13.7. klo 14.00 
FC Kurenpojat - Hau-
Pa/2
11.8. klo 13.00 
FC Kurenpojat - Villan 
P-OTP
25.8. klo 13.00 
FC Kurenpojat - Ajax
27.8. klo 19.00 
FC Kurenpoja - OuTa
14.9. klo 14.00 
FC Kurenpojat - JuNsU
28.9. klo 14.00 
FC Kurenpojat - ToTa
12.10. klo 13.00 
FC Kurenpojat - FC 
Santa Claus

P15 
MESTARUUSSARJA
KEVÄTKIERROS
18.5. klo 14.00 
FC Kurenpojat -  
Tervarit-j 05/YJ
2.6. klo 14.00 
FC Kurenpojat - OLS/05

P12 YKKÖNEN
KEVÄTKIERROS
19.5. klo 12.00      
FC Kurenpojat - RoPS/
Valk
9.6. klo 11.00 
FC Kurenpojat - LaFK

JLM-TURNAUKSET
P11 26.5. 
P9 25.5.

Naisten  
harrasteturnaus 19.5.

Ikämiesten KKI35  
Koillis-Euroopan 10v 

juhlaturnaus  
Pudasjärvellä

Heinäturnaus 5.-6.7.
Hippo-jalkapallokoulu 

8.-12.7.

HARJOITUS- 
VUOROT 
SUOJALINNA 
(muutokset mahdollisia)
P/T7 (2013-2012)  
ke klo 16.30
P/T9 (2011-2010)  
ti klo 16.30
P/T11 (2008-2009)  
ti ja to klo 16.30
P/T12 (2006-2007) ti  
ja to klo 16.30
P15 (2003-2005)  
ma ja to klo 18
Tytöt (2009-2005)   
ke klo 16.30
Äijäfutis ti klo 19.30
Kotovuoro ke klo 18
Naiset ke  klo  18
Miehet edustus  
ke ja pe  klo 19.30 

KURENPOIKIEN 
kesä 2019 
Suojalinnalla

Kurenalan koulun purku-
urakka käynnistyi kesällä 
2018. Urakoitsijan, Powerpe-
te Oy:n ajauduttua vaikeuk-
siin niin toiminnallisten kuin 
taloudellisten velvoitteiden 
osalta on Kurenalan purku-
urakka jäänyt kesken ja työ-
maa on ollut pysähdyksissä 
usean kuukauden ajan.

WSP Finland Oy on kilpai-
luttanut Kurenalan koulun 
purku-urakka 2019 -hank-

keen Cloudia -sähköisen han-
kintakanavan kautta. Tar-
jouksia määräaikaan 12.4. 
saapui Cloudia-hankinta pal-
veluun kolme.

Pudasjärven kaupungin-
hallitus teki päätöksen 23.4., 
jossa se hyväksyi Suomen Te-
hopurku Oy:n tarjouksen Ku-
renalan koulun purkamisen 
urakoitsijaksi. Pudasjärven 
kaupunki on allekirjoittanut 
uuden urakkasopimuksen 

Suomen Tehopurku Oy:n 
kanssa 6.5. 

Purkamiseen liittyvät työ 
alkavat vanhojen purkujäte-
kasojen läpikäymisellä ja pu-
rettujen ongelmajätteiden toi-
mittamisella keräyspisteisiin. 
Arvioitu siivoamiseen kulu-
va aika on noin yhdestä kah-
teen viikkoa. Heti sen jälkeen 
alkaa varsinainen purkutyö 
ja vanhan purkujätteen kier-
rätys ja murskaus. Melua-

via töitä kuten murskaus teh-
dään kello 7 – 18 välillä. Työt 
lopetetaan kello 20:n mennes-
sä. Työmaalle on siirretty jo 
kalustoa ja työmaan suojaus 
käydään läpi. 

Tekninen toimi pahoitte-
lee purkutyön venymistä ja 
mahdollista haittaa ympä-
ristöön, mikä pyritään rajaa-
maan mahdollisimman hy-
vin. Toivomme edelleen, että 
vanhemmat puhuisivat las-

ten kanssa, että työmaa-alue 
on vaarallinen sivullisille ja 
työmaa- alueella ei saa olla 
sekä välttää myös oloa suoja-
aidan läheisyydessä. Urakka-
aika on heinäkuun loppuun 
2019, minkä jälkeen alueella 
alkaa infraan liittyvät linjojen 
siirrot ja rakentaminen.

Tekninen ja 
ympäristötoiminta 
tiedotus

Kurenalan koulun purku jatkuu

as Kettunen 22.6. 
Tytöt 11v Selkä 25m 1. 
Sara Leino 25.0, 2. Miila Puomi-
nen 27.7. 
Pojat 11v Selkä 25m 1. Os-
si-Matias Kettunen 26.0. 

Tytöt 12v Vapaa 50m 1. 
Ronja Ylilehto 47.1. 
Pojat 12v Vapaa 50m 1. 
Mikkal Puominen 55.3. 
Tytöt 13v Vapaa 50m 1. 
Venla Leino 43.0. 

Kirkko täyttyi komeasta kuorolaulannasta
Pudasjärven kirkon van-
hat hirsiseinät saivat kuulla 
6.5. maanantai-iltana kome-
aa musisointia, kun Suomen 
Kanttorikuoro kajautteli ne-
liäänisesti kirkkomusiikkia. 
Tämänkertaisen kuoron ko-
koonpano muodostui kah-
destakymmenestä nais- ja 
kuudestatoista mieskantto-
rista. Kuoron johtajana on toi-
minut vuodesta 2011 alkaen 
MuT Kari Turunen.

Kuten jo nimi antaa ym-
märtää, niin kuorolaiset ovat 
ammattikanttoreita ja tulevat 
ympäri Suomea.

Lyhytjaksoisia harjoitus-
leirejä pidetään muutaman 
kerran vuodessa eri puolella 
Suomea. 

Yksi kuorolaisista on Pu-

dasjärven seurakunnan kant-
tori Keijo Piirainen, joka kon-
sertin alkajaisiksi toivotti 
300-päisen yleisön sydämelli-
sesti tervetulleeksi illan kon-
serttiin.

- Ensimmäinen Pudas-
järvellä tapahtunut Suomen 
Kanttorikuoron leiritys oli jo 
30 vuotta sitten ja nyt olem-
me täällä neljättä kertaa, tie-
si Keijo Piirainen kertoa alku-
juonnossa.

Kuorolaiset kokoontuivat 
Hilturannan leirikeskukseen 
sunnuntai-iltana ja konsertoi-
vat vielä tiistaina Haukipu-
taan seurakuntakeskuksessa.

Pudasjärven kirkkoon oli 
tullut kahdella bussilla vie-
raita Kuusamosta ja Puolan-
galta. Suurin joukko kon-

Suomen Kanttorikuoro esiintymässä Pudasjärven kirkossa.

Pitkäaikainen kuoron johta-
ja Kari Turunen on nimetty 
Vancouver Chamber Choir 
-kamarikuoron taiteellisek-
si johtajaksi tämän vuoden 
syksystä alkaen.

serttivieraista oli kuitenkin 
pudasjärveläisiä.

Yleinen mielipide illan tar-
jonnasta oli ”henkeä salpaa-
van upeaa” ja kuten kuoron 
johtaja sanoi toisen ohjelma-

numeron jälkeen; ”Voiko tä-
män jälkeen enää pistää pa-
remmaksi!”

Terttu Salmi
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Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 0400 518 080
puutarha@pesiola.fi

Palvelemme toukokuussa
Ma-pe  8.00-20.00
La   8.00-16.00

TERVETULOA!

www.pesiola.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 
ETUKORTTI!

Äitienpäivämyynti 
puutarhan 

lisäksi kylän 
myymälässämme, 
Talonpojantie 2 

KUKKAMYYMÄLÄ 
AVOINNA

 PE 10.5. 10-17 
 LA 11.5.  9-14

Kevätretkelle Pesiölään!
Perinteiset Puutarhapäivät 17.-18.5. 
Pauluksen ensimmäinen kesä yrittäjänä
- sen kunniaksi kakkukahvitarjoilu.
Lasten istutuspaja - Istuta oma kesäkukka,  
tarjoamme sekä kukan että ruukun ja mullankin.
Ensimmäinen erä odotetusta salaattisekoituksesta  
myynnissä puutarhapäivillä! 
Lisäksi tuoretta jääsalaattia sekä  
muita vihanneksia ja yrttejä

Arvontaa ja  

pientä pähkäilyä

Kekkilä 
PUUTARHA-

MULTA 
50 l 

Kaikki 
Biolanin 

LANNOITTEET 

5 sk  15 € -30%

Puutarhapäivien erikoistarjoukset:
voimassa 17.-18.5.2019

40 ensimmäiselle yli 50 € ostavalle asiakkaalle 
Kekkilä 1l kanankakkasanko kaupan päälle!

ORVOKIT

12 kpl  9 €
24 kpl  15 €

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

HYÖDYNNÄ HURJAT ENNAKKOEDUT!

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

KYSY ERITTÄIN MONIPUOLISISTA 
RAHOITUS MAHDOLLISUUKSISTAMME! 

ESIM. 6 KK KOROTONTA JA 
KULUTONTA MAKSUAIKAA! TAI 

JOPA 120 KK  MAKSUAIKAA!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

PARK 416 P + 100 CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE

• STIGA 7750 
moottori

• 452 cm3 / 9,3 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Hydraulinen 

ohjaustehostin
• Aito runko-ohjaus
• Sähköinen 

leikkuukorkeuden 
säätö

• Leikkuuleveys  
100 cm

• Leikkuumene-
telmä multiclip / 
taaksepuhallus

• Vapaasti pyörivät 
terät

3990€

PARK 340 PX + 100CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE 

• 4WD
• Briggs & Stratton 

Intek 4155 AVS 
moottori

• 500 cm3 / 8,82 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Hydraulinen 

ohjaustehostin
• Aito runko-ohjaus

• Sähköinen 
leikkuukorkeuden-
säätö

• Leikkuuleveys 
100 cm

• Leikkuumene-
telmä multiclip / 
taaksepuhallus

• Vapaasti pyörivät 
terät

5290€

Kuva viitteellinen, 
leikkuulaite sama 

kuten PARK 416 P 
leikkurissa.

PARK 340 PWX + 100CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE 

• 4WD
• Briggs & Stratton 

Intek 4155 AVS 
moottori

• 2 sylinteriä
• 570 cm3 / 11,82 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Hydraulinen 

ohjaustehostin

• Aito runko-ohjaus
• Sähköinen leikkuu-

korkeudensäätö
• Leikkuuleveys 
 100 cm
• Leikkuumenetelmä 

multiclip / taakse-
puhallus

• Vapaasti pyörivät 
terät

5990€

Kuva viitteellinen, 
leikkuulaite sama 

kuten PARK 416 P 
leikkurissa.

PARK 220 + 95 COMBI EL QF 
LEIKKUULAITE  

• Briggs & Stratton 
PowerBuild 3130 
AVS moottori

• 344 cm3 / 7,4 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Runko – ohjaus

• Sähköinen leikkuu-
korkeuden säätö

• Leikkuuleveys  
95 cm

• Leikkuumenetelmä 
multiclip / taakse-
puhallus

3180€

STIGA PARK 120 + 85 
COMBI LEIKKUULAITE

• Stiga 7250 
 moottori
• 414 cm3 / 7,1 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Runko – ohjaus

• Leikkuuleveys 
 85 cm
• Leikkuumenetelmä 

multiclip / taakse-
puhallus

2720€

ESTATE 3098 H

• Briggs & Stratton 
PowerBuild 4165 
AVS moottori

• 500 cm3 / 8,6 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Leikkuuleveys 98 

cm
• Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
• Keruusäiliön 

tilavuus 240 litraa
• Leikkuulaitteen 

pesuliittimet
• Pyörät edessä 15” 

takana 18”
• Mukana vakiona  

akkulaturi, 
vetokoukkusarja ja 
multiclip-laite

2690€

TORNADO 3098 H 

• Briggs & Stratton 
Power Build 4165 
AVS moottori

•  500 cm3 / 9 kW
•  Hydrostaattinen 

voimansiirto
•  Laikkuuleveys 
 98 cm
•  Leikkuumenetelmä 

sivulleheittävä / 
multiclip

• Leikkuulaitten 
pesuliittimet

•  Pyörät edessä 15” 
takana 18”

•  Mukana vakiona 
vetokoukku, akkula-
turi ja multiclip-laite

2090€

TORNADO 2098

• Stiga 7250 moottori
• 352 cm3 / 6,5 kW
• Vaihteet 5 + 1
• Leikkuuleveys 98 cm
• Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / 
multiclip

• Leikkuulaitteen 
pesuliittimet

• Pyörät edessä 15” 
takana 18”

• Mukana vakiona  
akkulaturi ja mul-
ticlip-laite

1590€

R 214 TC + COMBI 94 
LEIKKUULAITE  

• Briggs & Stratton 
Intek 7200 Twin 
moottori

• 2-sylinterinen
• 656 cm3 / 9,7 kW
• Painevoideltu 

moottori
• Hydrostaattinen 

3990€

+ 85 COMBI LEIKKUULAITE 

• Briggs & Stratton 
Power Build

•  344 cm3 /  6,4 kW
•  Hydrostaattinen 

voimansiirto

2990€

AUTOMOWER 420 ROBOTTI-
RUOHONLEIKKURI

• Hiljainen
• Automaattinen lataus
• Sääajastin
• Varashälyytin
• Leikkuuleveys 24 cm
• Maksimi leikkuuala 

2200 m3

2499€

AUTOMOWER 310 ROBOT-
TIRUOHONLEIKKURI

• Hiljainen
• Automaattinen 

lataus
• Varashälyytin
• Leikkuuleveys 
 22 cm
• Makksimileik-

kuuala 1000 m3

• Työalueen maksi-
mikaltevuus 22o

• Leikkuujärjestel-
mä 3 mattoveitsi-
mäistä nivellettyä 
terää

1595€

ENNAKKOEDUT VOIMASSA 17.5.2019 SAAKKA, TAI NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ.

PUUTARHATRAKTORIN 
OSTAJALLE STIGA SUOJAHUPPU 

KAUPAN PÄÄLLE! 
EDUN ARVO 89€!

ETULEIKKURIN OSTAJALLE 
STIGA HPS 235 R

 PAINEPESURI KAUPAN 
PÄÄLLE! EDUN ARVO 199€!

•  Takarunko-ohjaus
•  Leikkuuleveys 85 cm
•  Automaattinen leik-

kuuterien kytkentä

• Työalueen mak-
simikaltevuus 
24o

• Leikkuujärjes-
telmä 3 mat-
toveitsimäistä 
nivellettyä terää

PUHDISTUSSARJA 
KAUPAN PÄÄLLE 

ARVO 35€!

AUTOMOWERIN OSTAJA KYSY 
ASENNUSTA! ASENNUKSEN 
KULUT OVAT KOTITALOUS-

VÄHENNYSKELPOISIA!

AJOLEIKKUREILLE TOIMITUS 
KASATTUNA JA KOEKÄYTETTYNÄ 
VELOITUKSETTA PUDASJÄRVEN 

ALUEELLE! 
KÄYTTÖOPASTUS TOIMITUKSEN 

YHTEYDESSÄ!
TOIMITUSAIKA ASIAKKAAN 

TOIVEIDEN MUKAAN.

voimansiirto
• Takarunko - ohjaus
• Leikkuuleveys 94 cm
• Automaattinen leik-

kuuterien kytkentä 
• Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

R 112 C

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

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

YARAMILA 
PERUNALANTA

25 kg

SUOMEN-
SALPIETARI 

25 kg

NURMIKKO-
LANTA Y-3 

25 kg
Biolan

KUKKAMULLAT ja 
LANNOITTEET 
SAAPUNEET

SIEMENPERUNAT SAAPUNEET

15,90 säkki

ANNABELLA JA 
TIMO 10 kg

29,90 säkki

19,90 säkki

15,90 säkki


