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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Keskusta vaatii
julkiseen rakentamiseen 

puuta s. 3
Baden-Württembergin 

maapäiväpresidentti
Pudasjärvellä s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 19.5.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 24.5., ke 31.5., ke 7.6.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

PUUTARHALTA KAIKKEA KOTIPIHALLESI!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 
MA-SU 9-18

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa uudistettuun myymälään!

ORVOKKI 10,- /12 kpl
HYÖTYKASVIT  

(Yrtit, tomaatit, kurkut yms.)

Kekkilän Puutarhamulta 50 l    
15,90/5 pss

Siemenperunat ja sipulit

Puut, pensaat ja  
monivuotiset kukat

Kalkit, lannoitteet ja  
tarvikkeet !

Vietämme puutarhapäiviä 
helato-su 25.5.-28.5.

MITEN SAAT HENKILÖSTÖSI 
OSALLISTUMAAN YRITYKSESI
KEHITTÄMISEEN?

Tervetuloa tilaisuuteen, jossa pohditaan 
miten innostaa ja ottaa henkilöstö 
mukaan yrityksesi kehittämiseen 
– otetaan yhdessä keskustellen selvää 
millaisia haasteita ja ratkaisumalleja 
niihin liittyy

Ohjelma:
8:30 Makoisat aamukahvit
8:55 Yritykset kehittämispolulle / 

Jukka Koutaniemi
9:00 Miten saat henkilöstösi osallistumaan 

yrityksesi kehittämiseen:
Heini Salmu, Valmennuskumppani Oy

10:00 Kokemuksia teemaan liittyen:
Profin Oy / Tommi Riehunkangas
Kysymyksiä & keskustelua

Tilaisuus on maksuton ja järjestetään 
yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa

ILMOITTAUTUMINEN: 
jukka.koutaniemi@ely-keskus.fi

0295 038 735

AIKA: Tiistaina 30.5.2017 klo 8:30–11:00
PAIKKA: Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pudasjärvi

    Tiedustelut: 
Niemelä 0400 581 585, Torvinen 0400 698 334, Harju 040 418 2429

HUUTOKAUPPA
KONTIOTUOTE OY:llä

 Pudasjärvi

Pe 26.5.2017 klo 10.00
MYYDÄÄN:

• kakkoslaatuhöylätavaraa ym.
• kakkoslaatuikkunoita ym.

Tarjoukset voimassa 19.5.-27.5. tai 
niin kauan kuin varatut erät riittävät.

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

KEINU CLUSTER 
KOLMEN ISTUTTAVA 

BEIGE

289 00

RUOKARYHMÄ LILY 
(4 TUOLIA + PÖYTÄ) 

249 00

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

HUOM! POIKKEUSAUKIOLOAJAT 
PUIKKARISSA

Tervetuloa!
Ke 24.5.    12-18
Helatorstai 25.5.    12-18

 
 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

 

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja 

kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms.
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OULUN PESULAPALVELU
Vastaanottopiste: Perhemarket

Pietarilantie 48, Pudasjärvi
p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

Myös yrityksille! Ilmainen 

kuljetus!

Vietämme kahvilan 

AVAJAISIA 
pe 19.5. klo 9-19, la 20.5. klo 11-16

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

ENSI VIIKON TARJOUKSET:

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

Pe 9-19. 
To 25.5. suljettu

Lauantaisin mahdollisuuksien 
mukaan 11-16. 

Su suljettu.

sisältää leivät, juomat, jälkiruoan. 
Ma savuporojuustokeitto, Ti kasvissosekeitto, 

Ke kaalikeitto ja Pe lohikeitto

Täytetty ruisleipä ja 
kahvi 

3€

Juustokakku ja 
kahvi 

3€ 

ENSI VIIKON KEITTOLISTA:

avoinna ti ja to klo 14-17.
Os. Rimmintie 15, Pudasjärvi

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 21.5. kello 10, Timo Lii-
kanen, Jukka Jaakkola.Kaatuneitten muistopäivä, sep-
pelpartion lähettäminen sankarihaudalle.
Messu Sarakylän kappelissa su 21.5. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Hannele Puhakka, kappelikuoro. Kaatu-
neitten muistopäivä, seppeleenlasku sankarihaudalla.
Kaiken kansan Torimessu Pudasjärven torilla hela-
torstaina 25.5. kello 10, Timo Liikanen,  avustaa: Juha 
Kukkurainen, Valtteri Laitila, Tiina Inkeroinen, Helena 
Koivukangas, Eeva Leinonen,  Marko Väyrynen, kant-
torina Jukka Jaakkola, musiikkiavustus: kirkkokuoro. 
Messun jälkeen  kirkkokahvit ja makkaratarjoilu.
Seurakuntakodin kirkkosalissa on mahdollisuus seu-
rata presidentti Koiviston valtiollisia hautajaisia videoty-
kin kautta to 25.5. kello 13 alkaen.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ma 22.5. kello 18.
Kuorot: kirkkokuoro to 25.5. kello 18.
Kaikille avoin Sauvakävely ti 23.5. kello 17.15 ja ti 
23.5. kello 17.15 lähtö seurakuntakodilta. Iltapala Kant-
torilassa.
Sauvakävelijöiden virkistysilta Hilturannassa ti 30.5. 
kello 17, yhteinen lenkki, jumppa, saunomista, iltapala 
ja hartaus. Leppoisaa yhdessä oloa. Ota mukaan sau-
nomiskamppeet. Ilmoittautumiset ti 23.5. mennessä 
0400 866 480.
Hautausmaan siivoustalkoot ma 22.5. kello 12-15. 
Tervetuloa kokemaan yhdessä tekemisen iloa kirkon-
mäelle. Talkooväelle tarjolla nuotiomakkarat ja pulla-
kahvit.

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAKEE  
KIRKONESITTELIJÄÄ ajalle 26.6.-31.7.2017.  
Vapaamuotoiset hakemukset  pe 26.5. mennes-

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

Kirkkoherranvirasto ja toimistot suljettuna pe 19.5.
Siionin virsiseurat Maire ja Mikko Puhakalla, (Kaup-
patie 50)  pe 26.5. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 19.5. kello 19 ja lauluseurat Janne 
Kummalalla su 21.5. kello 19. Myyjäiset ja seurat Pauk-
kerinharjun kylätalossa pe 26.5. kello 19 (Risto Lau-
hikari). Kevätjuhlaseurat Kurenalan ry:llä su 21.5. kel-
lo 16 (Mikko Tuohimaa). Seurat Aittojärven koululla to 
25.5. kello 16 (Kyösti Hyry, Pekka Sipilä).
Haudattu: Lauri Herman Hepola 91 v, Maria Esteri 
Mertala 79 v, Kauko Matti Hiltunen 72 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Ihan Helmi äiti -äitienpäi-
väjuhlaa vietettiin Hirsi-
kampuksella äitienpäivänä 
14.5. Tervetuliaissanoissaan 
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen puheenjohtaja Hely 
Forsberg-Moilanen kertoi 
juhlan ideasta ja taustavoi-
mista.

-Viime vuoden lopul-
la syntyi ajatus laajemmas-
ta äitienpäiväjuhlan jär-
jestämisestä Suomen 100 
-juhlavuoden kunniaksi. 
Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton Pudasjärven yh-
distys, Hirsikampuksen yh-
tenäiskoulu ja lukio Sari 
Hukarin johdolla, Lakarin 
koulun kuoro Seppo Kemp-
paisen johdolla ja Jenni Jaak-
kola yhdistivät voimansa ja 
näin saimme aikaiseksi tä-
män juhlan. Apuna ja tukea 
edellä mainittujen lisäksi ta-
pahtuman toteuttamisek-
si ovat antaneet Pudasjär-
ven kaupunki, Hautaus- ja 
kukkapalvelu Räisänen sekä 
Apetit. 

Ohjelmassa oli hienoja 

Ihan helmi äiti -äitienpäiväjuhla

esityksiä lapsilta ja nuoril-
ta: laulua, soittoa, runoja ja 
tekstejä ”millainen on äiti”. 
Jenni Jaakkola esiintyi yksin 
ja Lakarin kuoron kanssa yh-
dessä. 

MLL:n Pudasjärven yh-
distys jakoi tukioppilaiden 
avustamana ruusuja juhlaan 
osallistuneille äideille, noin 
120 ruusua jaettiin. Jokai-
seen ruusuun oli kiinnitetty 
teksti ”Onni löytyy arjesta” 
ja MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen logo 

Ruusuja oli varattu 200 
kappaletta. Jäljelle jääneet 
ruusut toimitettiin Kuren-
kartanon ja Hirsikartanon 
asukkaille ja henkilökunnal-
le. 

Juhlan järjestäjät haluavat 

vielä lausua kiitokset kaikille 
juhlassa esiintyneille esiinty-
jille ja järjestämiseen osallis-
tuneille sekä kiitos yleisölle, 
että saapuivat juhlaan! HT

Aurinko paistaa.
Lunta sataa.
Pohjoistuuli tekee
ilmasta kylmän tuntuisen.
Katselen ikkunasta takapihaa.
Ei näy vielä hienoa järveä.

Joka kevät on ollut,
niin mukava katsella.
Kuinka aurinko laskee.
Koivun rungot heijastuvat,
kuin peilikuva veteen.
Männyn kasvu on
keväisen vihreä.

Voisikohan tulvavedestä
kalastaa ongella.
Mietin mielessäni.
Olen kuullut, että katiskalla
ovat saaneet haukea.

Tänä keväänä voisi kokeilla
onkimista.
Kunhan tuulen henkäys
kääntyy lounaalle,
että ilma lämpenisi.

Anna-Riikka Huhta

Kevät tulvia odotellessa

Lämmin kiitos teille kaikille, 
jotka kunnioititte rakkaamme

Lauri HEPOLAN 
muistoa ja otitte osaa suruumme.

Kiitämme isän hoitoon osallistuneita sekä Hautaustoimisto 
Pihlajaa ja Pitopalvelu Ekholmia hyvästä palvelusta.

Puoliso ja lapset

Päiväkerhon eteisessä käy aikamoinen ku-
hina. Alkamassa on syyskauden ensimmäi-
nen kolmevuotiaiden pallerokerho. Siinä 
hän seisoo edessäni, pieni poika katsoen 
minua kysyvästi. Minä olen Sinikka, kuka 
sinä olet? Minä olen Mauno, kolme vuotta 
ja haluan leikkiä. Olet tullut juuri oikeaan 
paikkaan, vastaan hänelle hymyillen. Pie-
ni käsi tarttuu luottavaisesti käteeni. Oh-
jaan Maunon kerhohuoneeseen satukirjo-
jen pariin. Kun olen ottanut lapset vastaan, 
liityn heidän seuraan. Katsoessani leikkiviä 
lapsia tunnen suurta kiitollisuutta, mutta 
samanaikaisesti myös vastuuta. Nämä pie-
net ihmistaimet on uskottu hetkeksi hoi-
vaani. 

Kerhoaika kuluu nopeasti tutustumis-
leikkien ja vapaan leikin temmellykses-
sä. Kerhon lopuksi hiljennymme alttarin 
äärellä. Käsi kädessä vielä ennen kotiin 

lähtöä kiitämme Taivaan Isää kerhosta ja 
pyydämme siunausta kotimatkalle. Kerho-
huone hiljenee, jään hetkeksi huoneeseen 
ajatuksieni kanssa.

Jeesuksen opetuksesta nousee vahva 
ymmärrys lapsen arvosta ja merkitykses-
tä. Lapsella on oikeus olla aktiivinen toi-
mija seurakunnassa aikuisen rinnalla. Lapsi 
otetaan huomioon tavalla, joka mahdol-
listaa hänelle aidon osallistumisen ja vai-
kuttamisen. Lapsi oppii tuntemaan Juma-
lan, itsensä, lähimmäiset ja lähiympäristön 
hänelle merkityksellisten asioiden kaut-
ta: liikkuen, leikkien, kysellen, tutkien ja 
ihmetellen. Hengellisyys on kokonaisval-
taista elämistä yhteydessä Jumalaan.  Kas-
te on lahja ja kutsu. Kasteessa saatu siuna-
us on lupaus Jumalan aidosta rakkaudesta, 
läsnäolosta ja huolenpidosta ihmisen elä-
mässä. Lapsi on aarre ja siunaus. Olemuk-

sellaan hän avaa uskon salaisuutta ympä-
rillä oleville ihmisille. Nämä ajatukset ovat 
olleet kantavana voimana toimiessani las-
ten parissa. Olen tehnyt työtäni rakkau-
desta lapseen. 

Käsi kädessä olen saanut kulkea lasten 
kanssa 30 vuotta kotiseurakuntani lapsi-
työssä. Rakkaita muistoja on kertynyt elä-
mäni helminauhaan. Kiitos vanhemmat ja 
isovanhemmat, kun olette saattaneet lap-
sia mukaan seurakunnan eri toimintoihin! 

”Sinun turvanasi on ikiaikojen Jumala, si-
nua kantavat ikuiset käsivarret” (5. Moos. 
33:27).

Kaikista vuosista kiittäen, 
Marja-Sinikka 
Luokkanen,
lapsityönohjaaja

Vielä hetki käsi kädessä

Blomster Annika, Harju 
Aleksi, Harju Kati, Har-
ju Moona, Hemmilä Anni, 
Hiltula Maria, Huhtela 
Oona, Hukari Jussi, Hök-
kä Henri, Jaakola Emma-
Noora, Jokikokko Oskari, 
Juurikka Petteri, Jylhän-
lehto Olli, Karppinen Jen-
nika, Kemppainen Tero, 
Keränen Hanna, Keränen 
Jaakko, Kortetjärvi Jutta, 
Kujala Ella, Kuusela Heik-
ki, Leinonen Tiia, Leppä-

nen Laura, Matero Jaakko, 
Moilanen Lasse, Musto-
nen Niklas, Niemelä Eetu, 
Niva Tiia, Ojala Matti, Ou-
tila Joel, Paavola Anni-
ka, Parkkinen Tomi, Par-
tala Jenna, Perätalo Ari, 
Pihlaja Iida-Lotta, Riekki 
Sara, Roininen Suvi, Simo-
nen Laura, Takkinen Sara, 
Tauriainen Nea, Tauri-
ainen Noora, Tuomaala 
Iida, Törmänen Vilja-Elina 
ja Ylisirkka Jani. 

Kevään 2017 ylioppilaat 
Pudasjärven lukiosta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Huhtikuussa järjestettiin en-
simmäistä kertaa Suomessa, 
täysin uudenlaisella näkö-
kulmalla deittailu tapahtu-
ma Helsingissä. Tulossa on 
myös Suomenkiertue, joka 
tuo tapahtuman myös Ou-
luun sunnuntaina 21.5. Hel-
singin tapahtuma oli suo-
sion takia aivan täyteen 
buukattu. 

-Osallistuin itse tähän ta-
pahtumaan Helsingissä ja 
ilokseni huomasin, kuinka 
innostavasti tätä deittailu-ai-

hetta lähestyttiin. Näin nai-
sen näkökulmasta sain pal-
jon hyviä vinkkejä, kuinka 
sinkkuna kannattaa lähestyä 
miehiä ja vielä tärkeämpää, 
kuinka olla vastustamat-
tomampi miesten silmis-
sä. Mutta ehkä vielä parem-
mat kokemukset kuulin 
miespuolisilta osallistujilta. 
Oli hienoa huomata kuin-
ka helppoa ja luontevaa ta-
pahtumassa oli oppia pyy-
tämään treffeille ja saada 
treffikutsuja. Nainen 28

Uudenlainen 
näkökulma deittailuun

Keskusta vaatii 
julkiseen rakentamiseen puuta

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin sääntömääräi-
nen vuosikokous pidettiin 
Pudasjärven Hirsikampuk-
sella lauantaina 13.5. Ko-
kouksessa oli mukana 111 
virallista edustajaa ja 63 
asianharrastajaa. Kokouksen 
aluksi Keskustan aatteesta 
ja arvoista alustivat Keskus-
tan varapuheenjohtaja, kan-
sanedustaja Antti Kurvinen 
ja VTT Tytti Isohookana-
Asunmaa. Kokoukseen osal-
listui meppi Hannu Takku-
la sekä Pohjois-Pohjanmaan 
kansanedustajista Niilo Ke-
ränen, Ulla Parviainen, Juha 
Pylväs ja Mirja Vehkape-
rä. Kokousväen toivotti ter-
vetulleeksi Keskustan Pu-
dasjärven kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä toimien myös kokouksen 
puheenjohtajana. Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtaja Eero Oi-

nas-Panuma toivotti koko-
usväen tervetulleeksi Suo-
men hirsipääkaupunkiin. 
Hän muistutti kaupungin-
valtuuston yksimielisestä 
linjauksesta, jossa on pää-
tetty tutkia kaikissa tulevis-
sa rakennuskohteissa aina 
hirsirakentamisen mahdolli-
suudet. Oinas-Panuma roh-
kaisi Pohjois-Pohjanmaan 
keskustaväkeä toimimaan 
omissa kunnissaan entistä 
voimakkaammin puuraken-
tamisen puolesta.

Kokouksen käytännön 
järjestelyihin osallistui run-
saasti paikkakunnan keskus-
talaisia aktiiveja. 

Kokous otti julkilausu-
massaan vahvasti kantaa 
puurakentamisen puolesta.

Puurakentamisen edis-
täminen on osa hallituksen 
kärkihankkeita. Puun käyt-
töä rakennusmateriaali-
na puoltavat muun muassa 

Hirsikampukselle kokoustamaan saapui noin 200 henkeä.

terveellisyys- ja ympäristö-
syyt. Puurakentamiseen liit-
tyy myös alueen kannalta 
merkittäviä työllisyysnäkö-
kulmia. Suomen kannattaa 
olla edelläkävijänä kehittä-
mässä uusiutuviin luonnon-
varoihin perustuvia ratkai-
suja rakentamisen tuleviin 
haasteisiin. Puurakentami-
sen lisääminen edellyttää 
myös uusia tekijöitä ja osaa-
jia. On huolehdittava puu-
rakentamisen opetuksesta 
kaikilla oppiasteilla. Piiriko-
kouksen osallistujat näkevät 
hyvänä esimerkkinä Pudas-
järven kaupunginvaltuus-
ton yksimielisen päätöksen, 
missä edellytetään, että kai-
kessa julkisessa rakentami-
sessa selvitetään ensin mah-
dollisuus rakentaa hirrestä ja 
puusta.

Keskustaväki kiittää hal-
lituksen puoliväliriihen pää-
töksiä, kuten Oulun sataman 

VTT Tytti Isohookana-Asunmaa ja Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen alustivat Keskustan aatteista ja arvois-
ta kokouksen aluksi.

väylän syvennys sekä muun 
infran kehittäminen, jotka 
edesauttavat merkittäväs-
ti Pohjois-Suomen teollisuu-
den vientimahdollisuuksia.

Kokousväki kiittää Si-
pilän hallitusta myös tie-
verkoston kunnostamiseen 
tekemistään rahoituspäätök-
sistä. Korjausvelan voittami-
seksi panostuksia tarvitaan 
edelleen.

Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piiri lähtee ta-
voittelemaan tuleviin maa-
kuntavaaleihin täyttä 118 
henkilön ehdokaslistaa. Tu-
levissa maakunnissa pääte-
tään ihmisen arkeen keskei-
sesti liittyvistä asioista mm. 
sosiaali-ja terveyspalveluis-
ta. 

Keskusta P-P piiri  
tiedotus,  
kuvat Sanna-Mari Talala

on mahdollisuus tulla tutustumaan 
ti 23.5. klo 14-17.30. 

Pudasjärven vanhusten tehostetun 
palveluasumisen yksikkö, 

Kauppatie 41. 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
HIRSIKARTANOON

KIRPPIS
ma-ti 22.-23.5. klo 11-18.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Toukokuu on kulunut yli puolen välin ja on aika kaivaa tanssikengät 
kaapista, jos niitä ei vielä ole ehtinyt ulkoiluttaa.

Lauantaina Pudasjärven tanssinystävät voivat suunnata esimer-
kiksi Sarapirtille tai Pintamolle.

Sarapirtin tansseissa musiikista vastaa Ville Kortesalmi & Lappi-
Set. Soitto alkaa soida kello 21.00.

Pintamolla pyörähdellään tällä kertaa Harrin & Coronetin tah-
tiin. Myös siellä ilta alkaa kello 21.00 jatkuu aina yli puoleen yö-
hön asti.

Myös ensi viikolla tanssiminen luonnostuu vallan mainiosti, kun 
helatorstaina kokoonnutaan Suojalinnalle iltapäivätansseihin. Pu-
dasjärven nuorisoseuran Iijoen Tanssijoiden järjestämissä tansseis-
sa esiintyy suosikkiartisti Jore Siltala. Suojalinnalla on siis tarjol-
la hieno mahdollisuus nauttia tanssin ilosta keskellä kevätpäivää!

Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

Viikonloppuna tanssimaan!

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

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

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

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

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

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

LASTENPÄIVÄT 
PE-TI 19.- 23.5.2017

Tuliaiset, 
Lahjat,
Matkamuistot,
Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut, 
...ja Paljon Muuta!

  

Värityskilpailu 
lapsille!

Paljon Uutuuksia,
Hyviä Tarjouksia
koko perheelle!

Kivoja YLLÄTYKSIÄ!
ARVONTAA!

Tervetuloa!
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Oulun ja Pohjois-Suomen 
pitkäaikaisen yhteistyöalu-
een Baden-Württembergin 
maapäiväpresidentti Muh-
terem Aras delegaatioineen 
vieraili Oulussa ja Pudas-
järvellä kuluneella viikolla 
15.-18.5. Pudasjärven Hir-
sikampukseen ja hirsira-
kentamiseen vieraat tutus-
tuivat keskiviikkona 17.5. 
Vierailua emännöi Poh-
jois-Suomen aluehallinto-
viraston ylijohtaja Terttu 
Savolainen. Pudasjärvellä 
vieraiden isäntinä toimivat 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen, kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Timo 
Vähäkuopus, kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Riekki ja lukion reh-
tori Mikko Lumme, joka 
myös toimi Hirsikampuk-

sella esittelijänä.
Presidentti Aras ja lä-

hinnä eri puolueiden kan-
sanedustajista koostuvat 
vierailijat olivat tavatto-
man kiinnostuneita Hirsi-
kampuksesta ja jättäneen 
erittäin positiivisen vaiku-
telman. He kertoivat vie-
vänsä kokemukset takaisin 
kotimaahansa. Ympäris-
tövaikutukset ja luonnos-
ta otettujen menetelmien ja 
materiaalien käyttäminen 
rakentamisessa, on otettava 
huomioon rakentamisessa. 

Presidentti Aras ker-
toi kiinnittäneensä huomi-
ota hyvään akustiikkaan ja 
mm. koulun kaikkien tilo-
jen puhtauteen. 

-Koulu on kaunis ja tääl-
lä vallitsee lämminhenki-
nen ja keskusteleva ilmapii-
ri. Kaikille näyttää olevan 
erilaista tekemistä. Koulu-
laisilla on vapaata tilaa ja 
vapauksia ja lapset ja nuo-
ret näyttävät oppineen nii-
tä käyttämään. Kouluruoka 
oli erinomaista. 

Kirkossa ja  
Kontiotuotteella
Hirsikampukselta vieraat 
siirtyivät tutustumaan hir-
restä rakennettuun kirk-
koon, jossa heidät Pudasjär-
ven seurakunnan puolesta 
otti vastaan kirkkoherra 
Timo Liikanen. Viimeise-
nä tutustumiskohteena oli 
Kontiotuote Oy, jossa toi-
minnasta kertoi toimitus-
johtaja Jalo Poijula. Hän 
valotti myös puurakentami-
sen lainsäädännön muutok-
sista ja korosti, että pitäisi 
ymmärtää puurakentami-
sen olevan ekologista koko 
rakennuksen elinkaaren 
ajan; rakentamisen alkami-
sesta purkamiseen saakka. 
Keskustelussa olivat esillä 
myös tulevaisuuden mah-
dolliset yhteistyökuviot. 
Poijulalta myös kysyttiin, 
että asuuko hän itse hirsi-
talossa, johon tuli myöntä-
vä vastaus. 

Vierailua emännöinyt 

ylijohtaja Terttu Savolai-
nen kertoi, että ulkomaalai-
sia delegaatioita käytetään 
mielellään Pudasjärvel-
lä. Seuraava vierailu on jo 
noin kuukauden kuluttua 
kesäkuussa, jolloin Euroo-
pan valtioiden aluehal-
lintojen kokoontumisessa 
Oulussa on tutustumismat-
ka Pudasjärvelle. Hirsira-
kentamisen lisäksi vieraita 
kiinnostaa maahanmuut-
toasioiden hoitaminen. Ko-
kouksen 70 osallistujasta 50 
henkilöä lähtee Pudasjär-
velle. He edustavat 13 eri 
Euroopan maata. 

Vierailu vahvisti  
pitkäaikaista  
yhteistyötä
Vierailu vahvistaa jo vuon-
na 1990 käynnistynyttä ja 
yli 27 vuotta kestänyttä alu-
eiden ja sen toimijoiden vä-
listä yhteistyötä. Keskei-
simpinä teemoina ovat 
koulutus-, tutkimus-, inno-
vaatiotoiminta ja niihin liit-
tyvä yhteistyö. Yhteistyö 

Baden-Württembergin maapäiväpresidentti 
Pudasjärvellä

on poikinut Suomalais-sak-
salaisia talous- ja innovaa-
tiofoorumeita, joista vii-
meisimmät ovat käsitelleet 
energia-alaa ja terveystek-
nologiaa. Uutta yritys- ja in-
novaatioyhteistyötä onkin 
virinnyt mm. Business Ou-
lun, Centre of Health and 
Technologyn sekä Baden-
Württembergin osavaltion 
eteläosassa sijaitsevan ter-
veysteknologian keskitty-
män Tuttlingenin alueen 
partnereiden kanssa. Asu-
kasluvultaan lähes 11 mil-
joonan asukkaan Baden-
Württembergin osavaltio 
on valittu Euroopan uni-
onin innovatiivisimmaksi 
alueeksi jo useampana vuo-
tena peräkkäin.

Vieraat tutustuivat Suo-
men koulutusjärjestelmään 
ja keskeisinä teemoina ovat 
yleissivistävä- ja ammatil-
linen koulutus, sekä am-
mattikorkeakoulu- ja yli-
opistokoulutus. Oulun 
yliopistolla, Kajaanin ja Ou-
lun ammattikorkeakou-
lulla sekä Oulun seudun 

ammattiopistolla, on usei-
ta yhteistyöpartnereita Ba-
den-Württembergin osaval-
tion alueella. Opiskelija- ja 
työharjoittelu sekä koulu-
tuksen kehittämishankkeet 
ovat keskeisiä yhteistyö-
muotoja. Myös peruskou-
lun yläastelaisille ja lu-
kiolaisille on järjestetty 
säännöllistä koululaisvaih-
toa.  

- Saksan kielen ja kult-
tuuriosaamisen aktivoin-
ti on tärkeää, koska Saksa 
on Suomen suurin kauppa-
kumppani, muistutti ylijoh-
taja Savolainen.

Oulun yliopistolla ja 
VTT:llä esiteltiin myös uu-
sia innovaatioita, joissa näh-
dään potentiaalisia yhteis-
työmahdollisuuksia muun 
muassa painetun elektro-
niikan ja puurakentamisen 
aloilla. 

- Oulun ammattikorkea-
koulun pelikampus Oulu 
Game Lab herätti myös eri-
tyistä kiinnostusta. Talous-
elämän yhteistyömahdolli-
suudet nousivat esille myös 

Turkkilaissyntyinen kurdi 
Muhterem Aras on Saksan 
ensimmäinen ulkomaalais-
syntyinen maapäiväpresi-
dentti, Saksan ensimmäinen 
Vihreitä edustava maapäi-
väpresidentti, samoin en-
simmäinen muslimi, ja 
lisäksi 11 miljoonan asuk-
kaan Baden-Württembergin 
ensimmäinen naispuolinen 
maapäiväpresidentti. 

Rehtori Mikko Lumme esittelemässä Hirsikampusta sujuvasti englannin kielellä. Presidentti Muhterem Aras ja ylijohtaja 
Terttu Savolainen edessä. 

Oulun kaupungin, Business 
Oulun sekä Oulun kauppa-
kamarin sekä Euroregion 
ry:n edustajien tapaamisis-
sa sekä yritysvierailuilla.

Myös Saksan Helsin-
gin suurlähettiläs Dorot-
hee Janetzke-Wenzel saapui 
Ouluun ja osallistui maa-
nantain 15.5. verkostota-
pahtumaan.

Vierailun loppukeskus-
teluissa nousi esille vielä 
nuorten asiat. 

-Halusimme molemmat 
lisätä alueidemme nuori-
son keskinäistä kanssakäy-
mistä. Tätä voidaan edis-
tää mm. nuorisovaihdolla. 
Mielestäni nuorten kannat-
taa panostaa saksan kielen 
opiskeluun englannin kie-
len ohella. Hyvin monet 
suomalaiset osasivat puhua 
saksaa tai ainakin ymmär-
sivät sitä. Tällä oli positii-
vinen vaikutus vierailun il-
mapiiriin, kertoi ylijohtaja 
Savolainen. 

Heimo Turunen

Pudasjärven kaupun-
ki toivotti vieraat terve-
tulleeksi paikkakunnal-
le. Kaupunkia esittelivät 
kaupunginjohtaja sekä 
valtuuston- ja hallituksen 
puheenjohtajat ja Mooses-
poro oli ottamassa vierai-
ta vastaan Hirsikampuk-
sen pihalla. Koulutuksen 
ja hirsirakentamisen li-
säksi saksalaisille jäi mie-
leen ainakin Korkoken-
käkukkamekkosuohiihto 

Mooses-poro vieraita vastaanottamassa  
– Stöckelschuheblumenk-
leidsumpfschilanglauf.  

Suomen koulujärjes-
telmään vieraat tutustui-
vat Hirsikampuksen an-
taman esimerkin kautta. 
Koulutusasiat kiinnosta-
vatkin erityisesti seuruet-
ta, jossa mukana oli johtoa 
kaikista Baden-Wurttem-
bergin viidestä suurimmas-
ta puolueesta. Koulutus 
on osavaltiotasolla Saksas-
sa tärkeimpiä kehittämis-

kohteita ja Suomi saksalai-
sillekin tärkeä mallimaa. 
Terveellinen, oppilail-
le ilmainen kouluruoka oli 
myös innostava esimerkki. 
Yhdeksäsluokkalaisten juh-
lapäivän kunniaksi ruoka-
listalla oli poronkäristystä, 
ja saksalaiset ihastuivatkin 
paikallisen lihan ja marjojen 
käyttöön.  

Puurakentamisesta ja 
sen ympäristö- ja muis-
ta vaikutuksista entuudes-

taan jo erittäin hyvin sel-
villä olevat vieraat olivat 
vaikuttuneita Pudasjärven 
hirsirakennuksista ja siitä, 
miten kaupunki on omalla 
panostuksellaan edistänyt 
ekologista rakentamista. 
Pudasjärven hirsirakenta-
misperinteen pitkät juu-
ret, joihin tutustuttiin kirk-
koalueella, Pudasjärven 
nykyiset maailman johta-
vat hirsikohteet ja se, että 
painumattomasta hirres-

tä voidaan alkaa rakentaa 
kerrostaloja, oli vakuutta-
va kokemus. Kontiotuot-
teen kehittämistyö sekä toi-
minnan laajuus viimeistään 
näyttivät, että väestöpohjal-
taan pieni ja metsävaroil-
taan vaikuttava Pudasjärvi 
todella kuuluu puurakenta-
misen jättilaisiin. 

Vieraiden kiinnostuk-
sesta kertoi se, että lisäky-
symyksiä riitti kaikista ai-
heista useilta osallistujilta 

ja keskusteluita olisikin 
voinut jatkaa pitkään. 
Yhteistyön jatkaminen 
sekä koulutuksen kehit-
tämisessä että jo lähitu-
levaisuudessa puura-
kentamisen osalta aivan 
konkreettisilla toimilla 
näyttää hyvin todennä-
köiseltä. 

Aila Ryhänen 
projektipäällikkö 
Moderni hirsikaupunki
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA
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Atria
XS TEXAS PORSAAN

GRILLIPIHVI 360 g 

tai KASLERPIHVI
500 g

marinoitu

Atria

HIILLOS GRILLI-

MAKKARA 400 g 

tai GRILLIPIHVI
320 g

Atria
KERMA-, GOUDA tai

CHEDDAR JUUSTO-
VIIPALEET 
480-500 g

NEKTARIINI tai

PERSIKKA
RASIA
1 kg

Uncle Bens
KASTIKKEET
450 g

Suomalainen
JÄÄSALAATTI
PUSSI

PERJANTAINA 19.5. LAUANTAINA 20.5. MAANANTAINA 22.5. TIISTAINA 23.5.
Putaan Pulla
AAMUPALA tai 
VÄLIPALA 
VIIPALEET

Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

Irto tuore
NORJAN
LOHIFILEE

MAALAIS-
PALVI-
KINKKU
palana tai siivuina

HK
SININEN 
LENKKI
500-580 g

Grandiosa
KIVIUUNI-
PIZZAT
300-350 g

First price
RANSKAN-
PERUNAT
1 kg

HK Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Saarioinen
SALAATTIATERIAT
250 g, tonnikala, 
broileri tai kinkku

Tuore
SILAKKAFILEE
pyyntivaraus

Valio
OLTERMANNI
250 g

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

Porsaan
KASLER
palana tai pihvei-
nä, naturell tai 
marinoitu

HERKKUTISKILTÄ:
Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Atria Perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKALE
250-300 g 
naturell tai
marinoidut

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Korpela XXL 
porsaan
WIENER-
LEIKE
225 g

Naudan 
luuttomat
KEITTO-
LIHA-
PALAT

SAVU-
LUUT

RAUTAOSASTOLTALELUOSASTOLTA

TEKSTIILIOSASTOLTA

Shell
VAHA-
SHAMPOO 
0,5 litraa

Shell
HYÖNTEIS-
SIROTE 
0,5 litraa

Shell
PIKAVAHA 
0,5 litraa

Shell
VANTEIDEN 
PUHDISTAJA
0,5 litraa

Carman
AUTO-
SHAMPOO
1 litraa

Carman
AUTON 
PESUHARJA
TELESKOOPPI-
VARRELLA
Alumiinivarsi 98-168 cm
Harjan leveys 20 cm, 
letkuliitin.

Carman
REKKAHARJA
TELESKOOPPI-
VARRELLA
Alumiinivarsi 98-168 cm
Harjan leveys 25 cm, 
letkuliitin.

Stanley SXPW14E
PAINEPESURI
max paine 110 bar, toi-
mintapaine 74 +/- 5 
bar, virtaus 390 l/h, 
teho 1400 W, 
letkun pituus 5 m, 
takuu 2 vuotta. 

Stanley SXPW18E Plus
PAINEPESURI
TERASSI-
PESURILLA
max paine 135 bar, toiminta-
paine 100 +/- 5 bar, virtaus 440 
l/h, teho 1800 W, letkun pituus 
6 m, takuu 2 vuotta. 

Black+Decker
AGGREGAATTI 
2,4 kW. 2,1/2,4 kW, ulosotto 
2x230 V, manuaallinen käynnis-
tys, 4-tahti, 196 m2, 6,5 HP, 15 l 
polttoainesäiliö,  
käyttöaika 10 h, 
95 db, 44 kg.

METALLI-
KAIVURI

Plasto
KUORMA-AUTO/
KAUHAKUORMAAJA 30 cm

Plasto
TYÖAJO-
NEUVOT

Plasto 40 cm
KUORMA-AUTO/
KAIVURI-
SETTI

OSALLISTU 

KILPAILUUN 

MYYMÄLÄS-

SÄMME! 
Voit voittaa 

Plasto-lelun.

Naisten
JUHLA-
MEKKO
oranssi ja 
luonnon-
valkoinen

Naisten
PITSIBOLERO
luonnonvalkoinen ja 
musta

Naisten
KUKKA-
MEKKO

Miesten REISITASKU-
HOUSUT
C, D -mitotus

MIEHILLE

ERILAISIA
KAULUS-

PAITOJA!

E -mitotus
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Lukijan kynästä

Olen luvannut tehdä töitä asumisen vapauden puolesta. Tä-
hän asiaan on saatu alkusoitto jo hallitusneuvotteluissa, ja koh-
ta aletaan olla maalissa. Muutamia viikkoja sitten hyväksyttiin 
ministeri Tiilikaisen esittämä maankäyttö- ja rakennuslaki, joka 
tuo kunnille lisää valtaa helpottaen kaavoitusta ja rakentamista. 
Asemakaavaa voi vastedes muuttaa vaiheittain, eikä lisäraken-
nuksiin tarvita aina rakennuslupaa. Jatkossa myös vapaa-ajan 
asunnon voi muuttaa pysyvään asuinkäyttöön entistä jousta-
vammin. Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset 
kaavoittamattomat alueet, joissa muutoksen voi tehdä ilman 
poikkeuslupaa.  

Samalla ELY-keskuksen rooli muuttuu neuvonnalliseksi. Se 
ei jatkossa enää ohjaa kuntien alueiden käyttöä ja rakennustoi-
men järjestämistä. Myös ELY-keskusten valvonta- ja valitusoike-
utta rajataan. Tämä on todellista alueellistamista ja vallan jakoa 
kunnille - niille tahoille, jotka seutunsa tuntevat.  

Edellisellä hallituskaudella ympäristöministeriössä ja monis-
sa ELY-keskuksissa oli vielä vallalla ideologia, jonka mukaan ih-
miset pitäisi eheän yhdyskuntarakenteen nimissä pakata isoi-
hin keskuksiin. Minun mielestäni hölmö ajatuskin, sillä tilaa jos 
jotain meillä Suomessa on. Oli jopa ohjeistusta, jonka mukaan 
viittä kilometriä kauemmas koulusta ei saisi myöntää rakennus-
lupia. Nyt päätöksenteon siirtyessä kuntiin toivon, että kunnis-
ta löytyy uusia innokkaita päättäjiä, joilla on rohkeutta käyttää 
valtaansa kunnan elinvoiman kasvattamiseksi. Valtuutetut ovat 
nimittäin tässäkin asiassa avainasemassa. 

Kunnan rakennusjärjestystä kannattaa muuttaa niin, että 
laista saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Kampanja paluu-
muuttajille ei olisi pahitteeksi sekään. Jos joku asuu puolet ajas-
taan mökillä, miksipä hän ei muuttaisi kokonaankin mökkipaik-
kakunnalleen, kunhan siihen annetaan mahdollisuus. 

Anne Kalmari

Tervetuloa 
asumaan maalle!

Mielenterveys ja päihdekuntoutuksen kuulumisia 
Lady-kerho

Tämän kerhon ensiaskeleet 
otettiin vuonna 2010 silloi-
sessa Neli-Ikkalassa. Yksi 
ohjaajistamme Pirkko kek-
si idean. Naisten hemmotte-
lu heti kahvikupposen kera. 
Kokoonnumme noin 2 vii-
kon välein jonkun ladyn ko-
tona. Välillä on ollut taukoja, 
pitkiäkin, mutta aina on joku 
halunnut jatkaa kokoontu-
mista. Mikäpä sen nautin-
nollisempaa, istua kaiken 
keskellä hetkeksi hyvien ys-

tävien, vierellä kulkijoiden 
joukkoon. Vailla mitään suo-
rittamisen painetta. Retkiä-
kin on tehty, tänä keväänä 
käytiin Oulussa, ihan akka-
porukalla. Voitte vain kuvi-
tella sitä naurua, iloa ja pu-
heen porinaa. Juodaan hyvät 
kahvit rähmä munkin kera. 
Ostellaan vaateita, herkku-
ja ja käsityötarvikkeita ja lo-
puksi syödään hyvin. Ja ker-
hon taika on siinä, ei jäädä 
yksin kotiin, aina joku tulee 

houkuttelemaan. Lähdetään 
yhdessä Lady-kerhoon, tule 
hakemaan, missä tavataan?  
En tiedä missä kerhon nyt 
on? Kuka ottaa seuraavan 
kerhon? Ota sinä, leivotaan 
yhdessä. Viimeksi tuolit oli-
vat käydä vähiin, kun kah-
viteltiin. Sinnekin oli ystä-
vä leiponut herkkuja ja iloa 
riitti. Matkan varrelle liittyy 
myös surua/murhetta, mut-
ta ne jaetaan, niistä puhu-
taan. Välillä riidellään/so-

vitaan. Tavallista ihmisten 
välistä matkantekoa. Ei jäte-
tä ketään ulkopuolelle. Aina 
ei todellakaan ”kemiat” sovi 
yksiin. Mutta kukaan ei ole 
täydellinen ja ei niin ole tar-
koituskaan. Jokainen jättää 
oman näköisen jäljen elämän 
polulle. 

Seuraavaa  
Lady-kerhoa odotellessa
Onerva Ronkainen
Ruskapirtin ohjaaja

Puupohjaisessa biotaloudessa on Suomen tärkein tulevaisuuden 
potentiaali. Tähänastisella tutkimus-ja kehitystyöllä on saatu aikaan 
useita puupohjaisia uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita ja ratkaisu-
ja, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

Painotan puupohjaisten tuotteiden tutkimus- kehitystoiminnan 
turvaamista. Paljon vesivaroja ja maatalousmaata tuhlaavaa puu-
villatuotantoa voidaan korvata tulevaisuudessa puupohjaisella uu-
siutuvalla tekstiilikuidulla, jolla on globaalit kymmenien miljardien 
markkinat. Samanlaiset markkinat odottavat täysin kierrätettävää, 
uusiutuvaan selluraaka-aineeseen perustuvaa kartonkia, josta voi-
daan tuottaa kertakäyttökuppeja ja -astioita korvaamaan nykyisin 
käytössä olevia muovisia ja kierrätykseen kelpaamattomia materi-
aaleja. Maailman meriä uhkaavan muovin ja muovikassien korvaami-
nen uusiutuvalla, hajoavalla puubiopohjaisella materiaalilla on vain 
ajan kysymys.

Tärkeintä on, että turvaamme näiden korkean jalostusasteen 
tuotteiden tutkimus- kehitystoiminnan edellytykset. Tämä edel-
lyttää tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kesken, jotta 
saamme tutkimustiedon tuotekehityksen käyttöön. Niinpä T&K 
rahoituksen turvaaminen uusien ratkaisujen ja innovaatioiden luo-
miseksi on välttämätöntä. Kun uusilla tuotteilla tavoitellaan globaa-
lia markkinaa, on myös alan yritysten markkinointiin ja vientiin tar-
vittava apu turvattava.

Suomalaisella puunjalostuksella on pitkä historia. Alussa meil-
lä oli työ- ja koskivoimaa sekä metsien raaka-ainetta. 1800-luvun 
puolivälin jälkeen alkanut metsäteollisuuden rakentamiseen tarvit-
tiin koneet, pääoma ja osaaminen ulkomailta. Nyt meillä on kaikki 
nämä palikat raaka-aineesta osaamiseen ja teknologiaan omissa kä-
sissämme. Tätä mahdollisuutta ei tule hukata, vaan Suomi voi tehdä 
metsäpohjaisesta biotaloudesta ison tarinan.

Kun Suomen metsät kasvavat enemmän kuin koskaan, meillä 
on erinomainen mahdollisuus toteuttaa metsäpohjaista biotalout-
ta huolehtimalla yhtä aikaa metsien kestävyydestä ja tuottaa uu-
siutuvia tuotteita öljypohjaisten tuotteiden sijaan. Metsäpohjainen 
biotalous on parasta ilmastopolitiikkaa, avaa suomalaiselle metsä-
teollisuudelle merkittäviä vienti- ja kasvunäkymiä sekä 
vahvistaa koko metsäsektorin työllisyyttä ja kansanta-
loutta.

Antti Rantakangas
kansanedustaja (kesk)

Biotalousyritysten 
tutkimus- ja kehitys-
rahoitus turvattava

Wilhelän Kotikuusi
Hetekylän Kuikkalammil-
la (Kuikkaperä), Wilhelän 
pihapiirissä seisoo kaksi-
haarainen kuusi. Ympärys-
mittaa kuusella on rinnan-
korkeudelta 3 metriä 35 cm 
ja halkaisijaltaan se on 1,1 
metriä. Ikää kuusella lienee 
250 – 300 vuotta.

Kun isoisäni Daniel Wil-
helm Grahn osti Rämä-ni-
misen tilan Kuikkalammilta 
1870-luvun lopulla, alettiin 
taloa kutsua isännän mu-

kaan Wilheläksi. Kuusi lie-
nee ollut jo silloin melko kor-
kea ja sijainniltaan sopivassa 
paikassa, kun kuusi on sääs-
tetty kotikuuseksi.

Kun Grahnin sukuseu-
ra perustettiin vuonna 2003, 
otettiin kuusi seuran symbo-
liksi. Katsottiin, että komean 
kuusen kaksi haaraa kuva-
sivat hyvin suvun alkujuu-
ria. Suku polveutuu kahdes-
ta veljeksestä: Johan (Jussi) 
Grahn (myöh. Pesälä) ja Da-

Kasvukairanäyte paljastaa, että kuusi kasvaa edelleen pak-
suutta. 

Kotikuusen ympärysmitta 
3,35 metriä.

Wilhellän kotikuuden iäksi 
arvioidaan 250-300 vuotta.

niel Grahn. Veljekset syntyi-
vät Jongun Pesälässä, jonne 
vanhempi veli Johan jäi asu-
maan Danielin muuttaessa 
Kuikkalammille. 

Jos kotikuusta katsoo 
tarkkaan, huomaa sen ty-
veltä lähtevän vielä kolman-
nenkin, vähän pienemmän 
haaran. Sikäli kolmekin haa-
raa kuvastavat sukua, että 
Daniel Wilhelm Grahnin jäl-
keläiset suomensivat suku-
nimensä kolmeen eri muo-

toon: Kuusiniva, Kuusisto ja 
Niva.

Tänään Wilhelän koti-
kuusi näyttää voivan hy-
vin. Kovasti se tuulessa huo-
juu, mutta katkennut se ei 
ole. Toivottavasti se kestää 
komeana kotikuusena vielä 
monen sukupolven ajan.

Matti Kuusiniva,  
Daniel Wilhelm Grahnin 
pojanpoika

Yhdeksi itsenäisen Suo-
men juhlavuoden 100 luon-
tohelmestä valittu Iijoki on 
ainutlaatuinen ja erittäin 
uhanalainen joki, jota ovat 
tuhannet ihmiset puolusta-
neet kymmeniä vuosia. Tänä 
vuonna luontohelmi Iijoella 
soudetaan jälleen - jo 35 ker-
ran - muun muassa alkupe-
räisten vaelluskalakantojen 
ja jokihelmisimpukan puo-
lesta heinäkuun ensimmäi-
sellä viikolla. 

Pohjois-Pohjanmaan hal-
ki virtaava Iijoki kuuluu 
”erittäin suuret joet”- luon-
totyyppiin, joka on määri-
telty erittäin uhanalaiseksi. 
Iijoella on monia erityisarvo-
ja, jotka nostavat sen omaan 
luokkaansa Suomessa. Kun 
joen alaosalle rakennettiin 
1960-luvulla ensimmäinen 
vesivoimala, Kalatalous-
säätiö otti joen alkuperäiset 
vaelluskalakannat, lohen, 
meritaimenen, vaellussii-
an ja nahkiaisen talteen ka-

lanviljelylaitokselle. Käy-
tännössä kaikkien muiden 
rakennettujen jokien merel-
liset vaelluskalakannat ovat 
kuolleet sukupuuttoon. Iijo-
ella omat vaelluskalat ovat 
palautettavissa takaisinkin 
luonnonkiertoon. Sen edis-
tämisessä tärkeä lähiajan 
toimenpide on kalatalous-
velvoitteen avaaminen ja 
uusiminen niin, että luon-
tainen elinkierto lähtee liik-
keelle. Se tarkoittaa kalojen 
vapaata kulkua ylös ja alas 
jokea ja ekologista virtaamaa 
voimalaitosten ohituksissa.

Uittoa varten perattiin 
aikanaan Suomessa lähes 
kaikki joet, noin 20 000 kilo-
metriä, mutta Iijoen pääuo-
ma säilyi käytännössä ilman 
perkauksia. Esimerkiksi Ou-
nasjoella ja Simojoella on 
tehty mittavat kunnostuk-
set, jotta joet on saatu palau-
tettua uiton jälkeen lähem-
mäs luonnontilaa. Iijoella 
tätä tarvetta ei edes ole. Ra-

kentamatonta ja perkaama-
tonta Iijoen pääuomaa on lä-
hes 200 kilometriä. 

Alkuperäisten vaellus-
kalakantojen lisäksi Iijoen 
vesistössä on jäljellä noin 
30 jokihelmisimpukka- eli 
raakkukantaa. Tällä vuosi-
kymmenellä tehtyjen sel-
vitysten ja tutkimusten 
mukaan Iijoen vesistön raak-
kukantojen arvo on vähin-
tään 200 miljoonaa euroa. 
Yhden raakun korvaus- eli 
luontoarvo on 589 euroa. 
Tavallisimmin raakut tar-
vitsevat lisääntyäkseen tai-
menta, mutta Livojoen raak-
kukanta on tutkimuksissa 
todettu lohisidonnaiseksi ja 
geneettisesti erittäin moni-
muotoiseksi. Ne siis tarvit-
sevat lisääntyäkseen Iijoen 
lohta, joka onneksi on ole-
massa, vaikkakin nykyään 
kalanviljelylaitoksissa. Iijo-
en vesistön raakkukannat-
kin tarvitsevat suojelu- ja 
elvytystoimia. Valitettavas-

ti Suomesta puuttuu suoje-
luohjelma raakulle.

Tänä vuonna koskien-
suojelulaki, johon myös Iijo-
ki kuuluu, täyttää 30 vuotta. 
Lain säätämiseen merkittä-
västi myötävaikuttanut Iijo-
kisoutu-tapahtuma soude-
taan 35. kerran heinäkuun 
ensimmäisellä viikolla. Kun 
vielä Suomi meloo järjes-
tetään kesäkuussa Iijoella, 
suomalaisilla on mahdolli-
suuksia päästä tutustumaan 
tähän virtaavaan luontohel-
meen muutenkin kuin ran-
nalta käsin.

Loppukesästä, 2.-3.9. ret-
keillään luonnonsuojelupii-
rin pienvesikurssilla Iijoen 
pienten sivuvesistöjen var-
silla Pintamon maisemissa 
ja opetellaan purojen inven-
tointia ja kunnostetaankin 
jokin kohde kulun esteistä.

Heikki Susiluoma
Hankekoordinaattori
100 luontohelmeä -hanke

Iijoen erityisarvot nostavat sen omaan 
luokkaansa Suomessa
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIHARAKENNUKSET MEILTÄ:

LilleVilla 26
TALLI 
2800x4600 mm, 
hirsi 28 mm

1990,-

LilleVilla 94
PARIAITTA/
VARASTO
5100x3000 mm +850 mm
harjakorkeus 3250 mm

2990,-

LilleVilla 20
AITTA
3000x3000 mm + 1500 mm
harjakorkeus 2670 mm

1990,-

LilleVilla Vaasa
VARASTO
2400x2450 mm
harjakorkeus 2400 mm

1190,-

LilleVilla 1
LEIKKIMÖKKI + 
VIERASAITTA 
2000x2000 mm+1000 mm
harjakorkeus 2390 mm

1190,-

LilleVilla 312
PUUCEE-
VARASTO
3000x2000 mm 
+ 280 mm.
harjakorkeus 2550 mm

1190,-

LilleVilla Toilet 8
PUUCEE
1200x1400 mm
harjakorkeus 2580 mm

690,-

LilleVilla Mikkeli
VARASTO
3000x3000 mm
harjakorkeus 2450 mm

1690,- 1990,-

pkt pkt

LilleVilla 207
VARASTOLIITERI 
3900x3000 mm
harjakorkeus 2530 mm

PIHARAKENNUKSET 
MYYDÄÄN 

PUUVALMIINA.

LISÄTIEDOT:
www.luoman.fi

PYÖREÄ
TRAMPOLIINI 
4,3 m + TURVA-
VERKKO

249,-
YHTEISHINTAAN

SUORAKAIDE
TRAMPOLIINI 
2,4x3,66 m
+ TURVA-
VERKKO

249,-
YHTEISHINTAAN

UUTUUS!

Trampoliinin
TURVAVERKKO 
4,3 m

89,-
Trampoliinin
REUNA-
PEHMUSTE 4,3 m

49,-
Trampoliinin
JOUSTOMATTO 
4,3 m

79,-
Trampoliinin
TIKKAAT

18,90
Trampoliinin
JOUSET 22 kpl

Kuva viitteellinen

14,90

MÖKKIPULLA 
6 kpl/390 g

pss
2,99

WILHELM
GRILLI-

MAKKARA
350 g

1,99

COLESLAW
SALAATTI

300 g

ras
1,49

SÄMPYLÄ
tumma ja vaalea

8 kpl/ 320 g

pss
1,00

BUFFALO 
BROILERIN 

GRILLIKOIPI
900 g

2,50

VENÄLÄINEN
MEETVURSTI

200 g

pkt
1,99

PYYKINKUIVAUS-
TELINE SIIVILLÄ
18 metriä kuivatustilaa

9,90
SÄNGYNALUS-
LAATIKKO

9,90
FRISKIES 
ADULT
15 kg

16,90
säkki

KEVÄÄN JUHLIIN!
Naisten
PITSIMEKKO

Naisten
BOLERO

Naisten
MEKKO

19,95

49,50

Miesten
KAULUSPAITA

Miesten
KAULUSPAITA

29,90

27,80

Naisten
MEKKO

46,90

44,50
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

KELLOSEPÄNLIIKE

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

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

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)
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MYYDÄÄN

OSTETAAN

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTITMETALLIROMUN KERÄYS

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PUDAS-
TORI

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

ROMUT RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

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

Poistamme rekisteristä veloituksetta. Isot ja pienet erät. 

"

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

OKT-tontti Haapokarinasema-
kaava, Parkkilantie, Karikuja, 
Iijoen pohjoisranranta. Oma 
tulvimaton, luonnonkaunis ran-
ta. Kalavedet ”ikkunan alla”. oi-
keus: 2 KRS/250m2. Juha Päi-
väniemi, Seinäjoki. P. 0400 539 
827, lynkaround@live.fi.

Painonnostajan tukivyö esim. 
selkäsairaalle. Vyön pituus 
118 cm, leveys selän kohdalta 
10 cm, siisti, 50 €. P. 044 582 
2015.

Siisti ja toimintavarma skootteri 
MBK Ovetto vm.2003, aj.7840 
km, 500 €.P. 040 665 0205.

Ajokuntoinen Bashan taka-
vetomönkijä BS 200 S-7 vm. 
2008. H. 430 € P. 040
549 1685

Naisten Tunturi-merkkinen pol-
kupyörä, sininen, norm. ren-
kaat. Yhtenä kesänä ajettu, 
on ollut hyvässä varastossa, 
Myydään tarpeettomana. Tied. 
iltaisin p. 045 214 3022.

käyttämätön Tunturi-relax, ma-
talarunkoinen, 3-vaihteinen 
polkupyörä tarpeettomana, 250 
€. Huoltokirja on, josta näkee 
hankinnan. P. 040 534 9761.

Lasikuituvene p. 040 760 6701. 

Liiko – Liikuntapalvelui-
den lauantaina 13.5. Tuo-
mas Sammelvuo -salilla 
järjestämässä hyvä henki-
sessä firmojen sählyturna-
uksessa nähtiin tiukkoja, 
mutta reiluja otteluita. Täl-
lä kertaa turnauksessa oli 
mukana kuusi liikkuvaa 
työyhteisöä. Pudasjärveltä 
joukkueen olivat raapineet 
kasaan Kiinteistöhuolto 
Riekki, Metsäpesälä, MTK 
– Pudasjärvi sekä VPK. Ul-
kopaikkakuntalaisia työ-
paikkoja edustivat Lumi-
jokelainen Lumitrans sekä 
Iiläinen FinDoor.

Turnauksen pelisys-
teemissä kaikki joukkueet 
saivat pelata kerran toisi-
aan vastaan. Peliaika oli 
alkupeleissä lyhyehkö 15 
minuuttia ja se toikin pe-
leihin lisäjännitystä, sil-
lä ensimmäisenä maalin 
tehnyt joukkue oli useas-

Firmaturnauksessa tiukkoja otteluita
sa pelissä vahvoilla. Otte-
lut olivat muutenkin vähä-
maalisia ja jännitys säilyi 
miltei joka pelissä aivan 
loppuun asti. 

MTK – Pudasjärvi ja 
VPK onnistuivat hyödyn-
tämään alkusarjan lyhy-
en peliajan parhaiten. VPK 
rynnisti välillä hieman 
sääntöjen rajamaillakin pe-
laten alkusarjan voittoon 
ja MTK komppasi hienos-
ti perässä. Ervastin Hei-
kin kipparoiman VPK:n ja 
Siliämaan Tuomon kippa-
roiman MTK:n keskinäi-
nen mittelö päättyi VPK:n 
niukkaan voittoon luvuin 
2 – 1. Näin VPK hienos-
ti jatkoon alkusarjan voit-
tajana ja MTK toisena. Mi-
talipeleihin ylsivät myös 
kolmantena iiläinen Fin-
Door ja neljäntenä lumi-
jokinen Lumitrans. Riekin 
poikien edustama KHR ja 

Pesälän veljeksien Metsä-
pesälä putosivat pois jat-
kopeleistä. Turnauksen 
jumboksi jääneen metsä-
pesälän joukkueen kaptee-
ni Jouni Pesälän mukaan 
harjoittelun puute oli ha-
vaittavissa joukkueen pe-
liotteissa.

Ensimmäisessä väli-
erässä kohtasivat VPK 
ja Lumitrans. Ottelu ete-
ni tasaväkisesti ja molem-
mat joukkueet onnistuivat 
maalinteossa pelin alku-
minuuteilla kertaalleen. 
Pelin loppua kohden alkoi 
ote siirtyä yhä enemmän 
ja enemmän Viinikan Vil-
len kipparoiman Lumit-
ransin joukkueen eduksi. 
Myllytys tuottikin lopul-
ta tulosta, kun Lumitran-
sin pelaajat saivat pallon 
toistamiseen turnauksen 
parhaana palkitun VPK:n 
maalivahdin Miikka Jaak-

kolan selän taakse. Täs-
tä VPK ei enää toiennut, 
vaan Lumitrans sai juhlia 
finaalipaikkaa viimeistel-
len tyhjiin loppulukemat 
3 – 1. Toisessa välierässä 
Penttilän Mikon kipparoi-
ma FinDoor oli lähtökoh-
taisesti ennakkosuosikin 
asemassa, vaikka MTK 
onnistuikin alkulohkos-
sa yllättämään sen. Otte-
lu olikin taputeltu jo mel-
ko aikaisessa vaiheessa, 
kun FinDoorin nuoret mie-
het mättivät palloa maalin 
minkä kerkesivät. Iiläiset 
lopulta finaaliin luvuin 5 
– 1.

Pronssiottelussa kohta-
sivat hienon turnauksen 
pelanneet VPK ja MTK. 
VPK uusi lopulta viime-
vuotisen pronssimitalinsa, 
kun se kukisti MTK:n tiu-
kan väännön jälkeen lu-
vuin 3 – 2. Finaalista Fin-

Metsäpesälä puolustaa Antti – Jussi Lauhikarin vartioimaa maalia. VPK:n rautainen pronssijoukkue.

Doorin ja Lumitransin 
välillä kehkeytyi myös 
turnauksen muiden otte-
luiden tapaan erittäin ta-
sainen. Tilanteet vaihteli-
vat ja peli eteni päädystä 
päätyyn. Ratkaisu nähtiin, 
kun FinDoorin Eetu Ruo-
nakangas otti joukkueen-
sa reppuselkään ja veivaili 
turnauksen parhaan pelaa-
jan esimerkillä Lumitrans-
sin kumoon. Näin iiläiset 
pääsivät juhlimaan Firma-
turnauksen mestaruutta 
vuonna 2017. 

Kiitoksia kaikille turna-
ukseen osallistuneille yh-
teistyötahoille, joukkueil-
le, pelaajille ja yleisölle. 
Turnaus oli erittäin onnis-
tunut ja tullaan järjestä-
mään ensi vuonna jälleen 
uudelleen. 

Juho Koivukangas 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

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

Taksi Piipponen Oy

Vaellus väreissä - Harri Ahosen valokuvia 11.4.-31.5. Luontokeskus kahviloi-
neen on avoinna 22.4. saakka joka päivä klo 10-16, 23.4.-31.5. keskiviikosta lauan-
taihin klo 10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Kaunottaria ja utareita 4.5.-30.6. Kari Tykkyläisen ja Jenni Naumasen veistoksia 
ja valokuvia. Näyttely avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu, 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 18 - 20. Järjestää Pudasjärven 
nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla la 20.5. klo 21, Pintamontie 321.
Tanssit Sarapirtillä la 20.5. klo 21, Sarakyläntie 4863.
Kuntotanssit su 21.5. klo 18-20 Syötteen kylätalolla. Lippu 2 e.  Järj. Syötteen 
kyläyhdistys.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 22.5. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Elokuvakerho ke 24.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Karhunveistoviikko ke-la 24.-27.5.  Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Kaiken kansan torimessu Helatorstaina 25.5. klo 10.00 Pudasjärven torilla.
Messun jälkeen kirkkokahvit sekä makkaratarjoilu. Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Iltapäivätanssit helatorstaina 25.5. klo 14–18, Suojalinnalla. Järjestää Pudasjärven 
nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat.
Karaoketanssit Ruostehovilla pe 26.5. klo 20.30, Ruostehovi, Sarakyläntie 
1314.
Kiihdytyspäivä la 27.5. klo 8, Ilmailukeskus, Lentäjäntie. 
MLL:n kirppis la 27.5. klo 10-13 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla la 27.5. klo 21, Pintamontie 321.
Tanssit Möykkälässä la 27.5. klo 20, Näljängäntie 1391.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 29.5. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Elokuvakerho ke 31.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Alakouluikäisten koulunpäättäjäisdisko Jyrkkäkoskella ke 31.5., 18-20.30, 
Jyrkkäkosken huvikeskus, Huvikeskuksentie.
Koulujen päättäjäisdisko Jyrkkäkoskella la 3.6. klo 20.30, Jyrkkäkosken huvi-
keskus, Huvikeskuksentie.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla la 3.6. klo 21, Pintamon kyläseuran talo, 
Pintamontie 321.
Tanssit Sarapirtillä la 3.6. klo 21, Sarakyläntie 4863.
Retrofestarit pe-la 9.-10.6. Jyrkkäkosken huvikeskus, Huvikeskuksentie.
Ruohonleikkureiden kokoontumisajot la 10.6. lisää tapahtumasta osoitteessa 
livo.fi. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Kiihdytyspäivä la 10.6. klo 8, Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Peräkärrykirppis ja perennojen vaihto Unelmatehtaalla to 15.6. klo 15- 
18. Unelmatehas, Rimmintie 15.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokous-
huone Otavassa tiistaina 30. 
päivänä toukokuuta 2017 
alkaen klo 15:00. Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 22.5.2017 
alkaen kaupungin ilmoitustau-
lulla ja internetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pide-
tään nähtävänä keskustoimis-
tossa 2.6.2017 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 15.5.2017 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Yli-Livon vesiosuuskunnan
YLEINEN KOKOUS

pidetään lauantaina 27.5.17 klo 12.00 
Sirkka ja Juha Pankinaholla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 11.00. Tervetuloa!

Hallitus

Jaalangan 
Vesiosuuskunnan

VUOSIKOKOUS 
sunnuntaina 28.5.2017 klo 13.00 

Paukkerinharjun kylätalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Pintamon kyläseura R2TerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

lauantaina 20.5.2017 klo 21.00–01.00.

Lippu 12 € Huom! Käteismaksu. 

Harri & 
CoroneTin 

TaHTiin
Baari aukeaa klo 20.00. C-oikeudet (olut, siideri). La 27.5. Karaoketanssit 

Koskenhovilla su 21.5.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Kipinän Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS 

pe 26.5.2017 klo 18.00 Kipinän koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat ym. esille tulevat asiat. 

Tervetuloa! Hallitus

La 20.5. Maarit Peltoniemi & Coralia 
 Mikko Tapio & Mysteeri
La 27.5. Kalle Jussila & Ari Nylundin ork.
La 3.6. Kake Randelin & Company
La 10.6. T.T. Purontaka & Tähtitaivas
La 24.6. Jarkko Honkanen & Taiga 
 Hannu Kiviniemi yht.
La 1.7. Sari Koivikko & Seireenit
La 8.7. Leif Lindeman & Avec
La 15.7. Kyösti Mäkimattila & Valjokuva
La 29.7. Lasse Hoikka & Souvarit
La 5.8. A. Aallon rytmiorkesteri, Ässät
La 12.8. Janne Tulkki & Tulinen sydän
La 19.8. Yölintu, Armi Tenkula & Crystal
La 26.8. Teemu Roivanen & Energia
La 2.9. Taikakuu
La 9.9. Sikajuhla

TANSSIKESÄ 2017

www.nuijamiehet.net

KARAOKE ja DISCO. 
Bussi Oulusta, katso aikataulu netistä tai ilmoituksista

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 3.6. Trio Tukkijätkät

os. Sarakyläntie 4661
la 20.5. klo 21-01

VILLE 
KORTESALMI 

& LappiSet

Pudasjärven 
Livon paliskunnan 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

pidetään ti 30.5.2017 klo 18.00 alkaen 
Livon koululla.

Käsiteltävät asiat: PH-asetuksen 4 pykälän 
määräämät asiat, ym. esille tulevat asiat.

Hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

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

Perjantaina 19.5.

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

 • suljettu sunnuntaina 14.5. ja sunnuntaina 21.5.

Lauantaina 20.5.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Su 21.5. klo 13  Jouni Vikström
Su 28.5. klo 13  Aila Pyörälä ja  
 Vesa Asikainen 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

VUOKRATTAVANA
pidemmäksi aikaa vapaa-

ajanviettopaikka rakennuk-
sineen Rytinkijärven rannalla, 

Pudasjärvellä Rytinkisalmessa. 
Kelohirsimökki 100 m2, pikkumökki 30 m2, 

rantasauna järven rannassa, 100 m omaa rantaa.  
P. 040 372 0074.

Yli-Kollajan 
Nuorisoseura ry:n

YLEINEN KOKOUS 
Tönöllä la 3.6.2017 klo 12.  

Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! 

Puheenjohtaja 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

 pidetään perjantaina 26.5.2017 klo 18 
Ravintola Meritassa 

osoitteessa Jukolantie 4.

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

jo torstai-iltana!

Kyläyhdistyksen maksettujen jäsenmaksujen 
arvonnassa täytekakun voitti Joonas Baas.

Kiitos uusille ja entisille jäsenille!
Edelleen uudet jäsenet ovat tervetulleita.

Toivottaa
Kerttu Simu kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Kurenalan kyläyhdistys 
tiedottaa

Y

ILTAPÄIVÄTANSSIT
Järjestää:  

Pudasjärven nuorisoseura ry
/Iijoen Tanssijat

helatorstaina 25.5. klo 14–18. 
Suojalinnalla. Piletti 12  €.

Jore Siltala
Esiintyy

VUOKRATTAVANA
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Lukijan kynästä

Koko talven on kaupunkilaisia askarruttanut ja puhuttanut mei-
dän kaikkien verovarojen haaskaussuunnitelma kaupungin työn-
tekijöiden eduksi, vaikuttaa suoraan sanoen kohtuuttomalta.

Tartuimme kynään, että josko tämä viesti menisi perille ja saisi 
päättäjämme toimimaan asian korjaamiseksi. Meitä oli muutamia 
paikalla veteraanijuhlassa, jossa kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja vakuutti puheessaan juhlaväelle kaikkien kaupunkilaisten ta-
savertaista huomioonottamista ja rehellisyyttä päätöksenteossa!

230 000 euroa kaupungin henkilöstön virkistyksen hyväksi ra-
kentamalla vapaa-ajan mökki Syötteelle. Onko tämä kaikkien kau-
punkilaisten tasavertaista huomioonottamista? Laillinen yhteisten 
varojemme siirto lahjoituksena henkilöstöryhmälle?

Kaupungin työntekijöidenhän pitäisi mielestämme olla kiitol-
lisia, että ovat saaneet kymmeniä vuosia nauttia varmasta työpai-
kasta - eikä palkanmaksu ole tainnut viivästyä koskaan.

Meidän mielestämme tämä on niin sellaista touhua, jota ei 
pidä hyväksyä eikä sallia!

Päätämme tämän kirjoitelmamme tänä talvena eri tahoilta 
useasti kuultuun mielipiteeseen: "Miten ne kehtaa toimia näin”?

Ehdotuksenamme onkin, että 230 000 euron rahasumman 
käyttö tulisi laittaa kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistä-
miseen ja virkistykseen tasavertaisuuden nimissä - samalla se voi-
si parantaa yleistä "ilmapiiriä", joka kärsii näiden "ylilyöntien" seu-
rauksena!"

Nimim. ”Pohdinnassa mukana ryhmä työttömiä ja 
eläkeläisiä, (joukossa vain yksi vakituisessa työssä 
oleva), yhteensä 8 henkilöä”. 

Tasavertaisuus 
huomioon 
päätöksenteossa

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki toimitti virkis-
tysrahastoasiaan liittyvän kaupunginvaltuuston päätöksen, jossa 
hänen mielestään näkyy selkeästi ja avoimesti kaupunginhallituk-
sen ja valtuuston tahto ja ajatus asiaan liittyen. Asia on yhdessä 
kaupunginhallituksessa valmisteltu ja valtuusto teki siitä lopulli-
sen päätöksen, hän totesi.

Kaupunginvaltuuston 21.6.2016 päätös:
Pudasjärven kaupungin toiminta ja talous ovat olleet vakaalla 
pohjalla jo useita vuosia. Tähän pääseminen on vaatinut tiukkoja 
päätöksiä ja niihin sitoutumista, joiden toimeenpanossa kaupun-
gin henkilöstöllä on ollut merkittävä rooli.

Henkilöstön kehittämispanoksen palkitsemiseen liittyen on 
valmisteltu henkilöstön virkistysrahaston perustamista, johon 
osoitettaisiin noin 200 - 230 tuhannen euron suuruinen pääoma 
kaupungin taseeseen kertyneestä aiempien tilikausien ylijäämästä, 
jota on vuoden 2015 tilinpäätöksessä yli 10 miljoonaa euroa. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.4.2016 kokouksessaan 
henkilöstön virkistysrahaston perustamisen valmistelun kaupun-
ginhallituksen ja kesäkuun valtuuston päätettäväksi.

Henkilöstön virkistysrahaston sääntö on valmisteltu siltä poh-
jalta, että rahastoon siirretään perustamisen yhteydessä 230 000 
euroa kaupungin taseeseen kertyneestä aikaisempien tilikausien 
ylijäämästä. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa myöhempinä 
vuosina tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tuloksesta. 

Rahaston tarkoituksena on Pudasjärven kaupungin 
henkilöstön palkitseminen tuloksekkaasta ja pitkäjänteisestä 
työstä kuntalaisten laadukkaiden ja kustannustehokkaiden pal-
velujen tuottamisessa sekä kuntatalouden tasapainoon saattami-
sessa. Henkilöstön virkistysrahasto ei ole henkilöstörahastolain 
mukainen suoraan henkilöstön omistukseen ja päätösvaltaan tu-
leva palkkiorahasto, josta voitaisiin maksaa palkkaa tai palkkioi-
ta henkilöstölle. 

Rahaston varoja käytetään hankkimalla kaupungin palve-
luksessa olevan henkilökunnan käyttöön hirsinen lomamökki 
Syötteeltä ja mökkiin tarvittavat kalusteet ja tarvikkeet. 

Rahastoa varten avataan erillinen Pudasjärven kaupungin 
pankkitili Pudasjärven Op:stä. Rahaston käytöstä päättää kaupun-
ginhallitus henkilöstötoimikunnan esitysten perusteella kaupun-
ginvaltuuston yleislinjauksien mukaisesti. Rahaston käytöstä ra-
portoidaan kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. 

Henkilöstötoimikunta valmistelee myöhemmin henkilöstön 
käyttöön tulevan mökin käyttö- ja varaussäännöt kaupunginhalli-
tuksen hyväksyttäväksi. ”

Henkilöstöllä merkittävä 
rooli kaupungin hyvään 
talouteen

Kairan Kuitu Oy rakentaa 
valokuituverkkoa Pudasjär-
vellä kesällä 2017. Rakennet-
tavia alueita ovat keskustan 
lisäksi Levo-oja, Autioperä, 
Konttila, Malisensuo, Kosa-
monjärvi sekä Salmijärvi. 
Näille alueille, Pudasjärven 
keskusta mukaan lukien, 
liittymiä saa vielä 100 euron 
rakentamisajan hinnalla.

Rakentaminen aloitetaan 
heti, kun sääolosuhteet an-
tavat myöten. Hieman myö-
hässä oleva kevät vaikuttaa 
aloittamiseen siten, että aloi-
tus siirtyy kesäkuun puolel-
le. 

Valokuituverkkoa on 
rakennettu Pudasjärvel-
lä ja Taivalkoskella vuodes-
ta 2014 alkaen. Kyseessä on 
yksi Suomen suurimmista 
verkkohankkeista. Verkkoa 
on rakennettu lähes 2000 ki-
lometriä. Valokuituverkon 
päärakennusvaihe saadaan 
päätökseen kesän 2017 aika-
na. Tämän jälkeen liittymiä 
rakennetaan kysynnän mu-

kaan. Esimerkiksi Syötteen 
alueella tehtiin jo lisäraken-
tamisen kierros kesällä 2016 
ja todennäköisesti lisää ra-
kennetaan vielä 2017 kesällä. 

Valokuituyhteys on in-
ternet-yhteys, joka tuo-
daan jokaiseen kotiin omal-
la kuidulla. Yhteyttä eikä 
sen kapasiteettia siten jaeta 
muiden kanssa. Se mahdol-
listaa etätyön ja -opiskelun, 
viihde-, TV- ja pelipalvelut, 
etäterveydenhoidon ja hoi-
vapalvelut, älykodin palve-
lujen hallinnan (lämmitys, 
ilmastointi ja turvapalvelut). 
Kairan Kuidun tarjoama 
100/100 Mbs yhteys on mo-
lempiin suuntiin 100 Mbs.

Liittymään kuuluu pää-
telaite, josta yhteyden voi 
ottaa joko langattomasti tai 
langalla. Päätelaite mahdol-
listaa siten oman sisäver-
kon luomisen ja esimerkik-
si älypuhelimet, tabletit ja 
muut kodin laitteet voivat 
hyödyntää samaa verkkoa. 
Palveluun kuuluu myös 

Maxivisionin IPTV-kanava-
paketti, johon tällä hetkel-
lä kuuluu lähes 20 kanavaa 
(ml. Eurosport ja Discove-
ry chanel) sekä lukuisia HD-
kanavia. IPTV-palvelussa 
HD-kanavien määrä lisään-
tyy ja päivittyy koko ajan.

Valokuituyhteyden mu-
kana tulevalla IPTV-palve-
lulla voidaan siis korvata 
kokonaan perinteinen an-
tenniverkko. Vuoden 2017 
aikana tehdään television 
antenniverkkoon merkit-
täviä muutoksia. Antenni-
verkon uusi lähetystekniik-
ka edellyttää tässä vaiheessa 
vähimmillään kanavien uu-
delleen lataamista ja jatkos-
sa HD-lähetysten vastaanot-
taminen edellyttää Antenna 
Ready HD-vastaanotinta. 
Monille kotitalouksille tämä 
tarkoittaa uuden TV:n han-
kintaa. Esimerkiksi DNA:n 
maksu-TV:n lähetykset edel-
lyttävät jo 17.5.2017 alka-
en Antenna Ready HD-vas-
taanotinta.

IPTV:n käyttöönotto edel-
lyttää valokuituyhteyden li-
säksi vain IPTV-digiboksin 
hankintaa. Esimerkiksi Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella 
bokseja myyvät paikalliset 
teleliikkeet. IPTV-digiboksi 
on mahdollista liittää myös 
vanhempaan televisioon, 
jolloin vältytään koko TV ja 
antennikaluston muutoksil-
ta.

Valokuituverkon käyttöi-
än arvioidaan olevan aina-
kin 50 vuotta. Valokuitu on 
siten pitkän ajan investointi. 
Tällä hetkellä käytössä ole-
vien 100/100 Mbs liittymi-
en nopeutta voidaan nostaa 
vuosien saatossa asiakkai-
den tarpeiden mukaan. Va-
lokuituyhteys rinnastetaan 
kodin muihin liittymiin, ku-
ten vesi- ja sähköliittymiin. 
Kuituyhteys nostaa siten 
myös kiinteistön arvoa.

 
Kairan Kuitu Oy:n tiedote

Kairan Kuidun valokuituverkon 
rakentaminen jatkuu Pudasjärvellä

Oulun Jätehuolto kutsui pu-
dasjärvisiä yhdistyksiä ja 
seuroja keskustelemaan mm. 
kyläpisteiden korjauksista ja 
valvonta-asioista sekä alue-
siivouksien teettämisestä. 
Keskiviikko-iltana 17.5. kau-
pungin valtuustosalissa oli 
paikalla noin parikymmentä 
osallistujaa ja kun vauhtiin 
päästiin, juteltiinkin vilk-
kaasti.

Asialistalla olevista asi-
oista saatiin tilaisuuden jäl-
keen sovittua jo ensimmäiset 
katselmukset ja toimenpiteet 
kyläyhdistysten kanssa. 

-Totta kai toivomme, että 
yhteydenottoja tulee meil-
le suoraan, koska haluamme 
tehdä töitä yhdessä paikka-
kuntalaisten kanssa. Koem-
me, että kylien asukkaat ovat 
erittäin arvokkaassa asemas-
sa siinä, kun kylien palvelu-
ja ylläpidetään tai niiden toi-
mintoja parannetaan, totesi 

Ilta jätehuoltoasioista
erityisasiantuntija Mari Jun-
tunen Oulun Jätehuollosta.

Keskustelu sivusi myös 
jätekuljetuksia. Uusi ura-
koitsija aloittaa 1.6. ja tällä 
kertaa kilpailutuksen voitti 
Kuljetuspudas Oy/Karilas-
si Oy, joka ajaa kuntalaisten 
jätteitä ainakin vuoden 2020 
loppuun. Samassa yhteydes-
sä keskusteltiin myös laajasti 
järjestettyyn jätteenkuljetuk-
seen liittymisestä ja siitä, mi-
ten Pudasjärven kaupunki ja 
Oulun Jätehuolto ovat asiaa 
talven aikana vieneet eteen-
päin. 

Kävi ilmi, että kaupungin 
alueella on runsaasti talouk-
sia, jotka eivät ole liittyneet 
kaupungin järjestämään jä-
tehuoltoon. Vs. tekninen joh-
taja Eero Talala sanoi asiaan 
kiinnitetyn huomiota. Kau-
pungilta on koottu osoittei-
ta, joista jätehuoltosopimus 
puuttuu ja lähipäivinä lä-

hestyy heitä kirjeellä, jossa 
kehotetaan tekemään jäte-
huoltosopimus tai antamaan 
selvitys, miksi sopimusta ei 
ole tehty.

Käyttöpäällikkö Mark-
ku Heinonen Oulun Jäte-
huollosta kertoi monenlaisia 
faktoja nykyaikaisesta jät-
teenkäsittelystä yleisökysy-

mysten perusteella ja lopulta 
kommentteja ja lisäselvityk-
siä oli kirjattu mittava luet-
telo. 

-Tästä se työ taas huo-
menna jatkuu, kommentoi 
Markku Heinonen hymyssä 
suin. HT  

Jätehuoltoasioista nousi alustuspuheenvuorojen jälkeen vilkas keskustelu.

Käyttöpäällikkö Markku Hei-
nonen selvitti nykyaikaista 
jätteiden käsittelyä.

Eritysasiantuntija Mari Jun-
tunen toivoi yhteydenottoja, 
koska halutaan tehdä töitä 
yhdessä kaupungin asuk-
kaiden kanssa
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Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!

Pertti: 040 195 1732, Heimo: 0400 385 281
Soita ja varaa ilmoitustilasi! 

Tervetuloa

Maija Meikäläinen

ja tähän oma 
valintainen teksti 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

YHTEYSTIEDOT: 
Pertti Kuusisto p. 040 195 1732 toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen  p. 0400 385 281 vkkmedia@vkkmedia.fi

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä ma 29.5., viimeistään ti 30.5. 

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärvi-lehden 
Kesäinen Pudasjärvi-Syöte, 

ilmestyy kesän kynnyksellä pe 2.6.2017. 

KesäTE
EM

ANUMERO 2017KESÄINEN
PUDASJÄRVI

VARAA 

ILMOITUSTILASI 

HYVISSÄ AJOIN!

Kaiken kansan 
messu torilla helatorstaina

Pudasjärven seurakunta 
järjestää helatorstaina 25.5. 
kaiken kansan torimes-
sun Pudasjärven torilla 
klo 10 alkaen. Tapahtuma 
liittyy kahteen juhlavuo-
teen: itsenäisen Suomen 
100 -vuotisjuhliin sekä re-
formaation 500 -vuotis-
juhliin. Messun musiikki 
on juhlavaa, paikalle kul-
jetetaan digitaaliurut siu-
nauskappelilta. Lisäksi 

kirkkokuoro laulaa. Messun 
jälkeen tarjotaan kirkkokah-
vit ja makkarat. Tarjoilun 
järjestämisessä Pudasjärven 
Martat ovat yhteistyökump-
panina. 

Helatorstaina kello 13 al-
kaen on mahdollista seurata 
presidentti Mauno Koiviston 
valtiollisia hautajaisia seura-
kuntakodin kirkkosalissa. 
Heijastamme hautajaislähe-
tyksen videotykillä kirkko-

salin seinällä olevalle isolle 
valkokankaalle. Presiden-
tin hautajaiset tuovat hela-
torstain juhlapäivään uu-
den sävyn. Tämän takia 
tapahtuman aikaa muutet-
tiin kello 10:een, jotta hau-
tajaisia ehditään seuraa-
maan. 

Timo Liikanen
kirkkoherra

KESÄTORIN
AVAJAISJUHLA

PERÄKÄRRYKIRPPISTAPAHTUMALLA
PUDASJÄRVEN TORILLA
TORSTAINA 8.6. klo 10-15

-Teemme yhdessä torin toimivaksi ja pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä -

Kurenalan kyläyhdistys ry

Tori
elämään!

TERVETULOA!

-  Klo 11 Tilaisuuden avaus 
 kaupunginjohtaja Tomi Timonen
-  kirkkoherra Timo Liikanen siunaa 
 torin kesätoimintaan ja työhön.
-  Säestää Jukka Jaakkola 
-  yllätysohjelmaa

Kirpputoripaikka
on avajaispäivänä

ILMAINEN
Paikkavaraukset
6.6. mennessä.
Kerttu Simu

puh. 040 7309 481 tai
040 1633 070

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdistys ry:n jäseneksi ja yhteistyöhön! 
Jäsenmaksu vuosittain 10 € ja yrityksen / yhdistyksien kannatusmak-
su 20 €. OP Pudasjärvi FI86 5360 0420 1031 71.
Viestikenttään nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten.
Meidät löydät myös Facebookista.

Toiminnallisia rasteja käytiin läpi ennen juoksua ja opettajat ohjeistivat oppilaitaan. Kuva 
Ismo Miettinen.

Juoksutapahtuma 
Rajamaanrannassa

Rajamaanrannassa järjes-
tettiin keskiviikkona 17.5. 
juoksutapahtuma, johon 
osallistui reilut 100 Hirsi-
kampuksen ja Lakarin kou-
lujen 3-4. ja 5.-6. luokkien 
oppilaita. Viestikilpailuna 
juostu kisa mentiin vauh-
dikkaasti läpi. Ensin alku-
erät ja sitten finaalit. Mo-

lemmista sarjoista palkittiin 
kolme parasta joukkuetta. 
Tapahtuma oli mielenkiin-
toa herättävä ja sillä on var-
masti tulevaisuudessa po-
tentiaalia olla isompikin 
koko kaupungin koolle ke-
räävä, ei niin vakavamie-
linen kilpailu. Rajamaan-
rannan puistojuoksusta 

haastetta löytyy varmasti 
niin kuntoilijoille kuin ko-
vemmallakin tasolla liikku-
ville. 

Ensi vuonna kaikki mu-
kaan koettamaan hieman 
extremetyylistä juoksua hy-
vässä hengessä!

Juho Koivukangas 


