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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Unelmatehtaalla
vilkasta avoimien ovien 

päivänä s. 3
Kaupungin johtavat 

luottamushenkilöpaikat
alkavat olla selvillä s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 26.5.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

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.

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 

puh. (08) 821 122
0400 330 058

KEVÄÄN
    JUHLIIN
Upeat ruusut ylioppilaille
ja ammattiin valmistuneille

Asetelmat juhlapöytiin
Palvelemme:
pe 2.6. 9-21, la 3.6. 7-16, su 4.6. klo 10-14

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. (08) 823 350 gsm. 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi

Onnittelumme uusille
ylioppilaille ja ammattiin 

valmistuville!
Palvelemme

ma-to 29.5.- 1.6. klo 9-17, pe 2.6. klo 8-21, 
la 3.6. klo 7-15, su 4.6. kukkakaappi klo 10-21 

KATSO 
TARKEMMIN  
FACEBOOKISTA !

PALVELEMME MYÖS HELATORSTAINA
Tuotantotie, Pudasjärvi  
puh. 08-824 335.

VIETÄMME PERINTEISIÄ PUUTARHAPÄIVIÄ KUKKAHUONEELLA TO-SU 25.-28.05.

LAUANTAINA KLO 10-16
Tarjoamme perinteiset herkulliset 

MUURINPOHJALÄTYT  
hillon, kahvin ja mehun kera.

PIHASUUNNITTELIJA
Sanna Päiväniemi paikalla  

pe-su klo 10-16.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA-PE 9-20, LA-SU 9-18

Upeat 
PELARGONIAT

MARJA PENSAAT

ORVOKKI 7,-   10,-10 KPL 20 KPL

Hyvät valikoimat RUUKKUJA
savisia ja muovisia

20,-

40,-

4 KPL

5 KPL

Kestävä valk.  
MARKETTA 20,-4 KPL

Laadukkaat  
AMPPELIT 10,-KPL

alk.

Tuuheat  
YRTIT JA 
HYÖTY KASVIT 3,90

KPLHyvä 
valikoima!

KEKKILÄN  
PUUTARHAMULTA

AMPPELI MULTA

Istutukseen

astioihin, ammattilaatua

15,90

8,50

5 SK

50 L

OMENA PUUT
sis. runkosuojan 60,-32,- 2 KPLKPL

Monivuotiset  
KUKAT 5 4OSTA MAKSA

TARJOUKSET VOIMASSA VAIN PUUTARHAPÄIVIEN AJAN.

Meiltä myös alppiruusut, koriste pensaat, 
puut, havut, tyrnit, mustikat, ruusut, 
köynnökset, vadelmat, mansikan taimet

KASVU PUSSIT 8,50KPL

viljelyyn, 
80x120 cm 25,-15,- 2 KPLKPL
LAVA KAULUKSET

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

Olemme nyt myös 
VALOKUVAAMO!

Kysy tarjous valmistujaiskuvauksesta tai 
rippikuvauksesta.

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut.
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Asiakkaiden kesken arvomme heinäkuussa 100 euron lahjakortin. 

Onnittelut  ylioppilaille ja 
valmistuneille!

Ylioppilaalle. Valmistuneelle. Rippilapselle
80 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

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

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

KYNNYSMATTO 
HARJAKSILLA 

40x60x4 cm MUSTA

199 00

Musta 
harjaksilla 
varustettu 
kynnysmatto 
auttaa pitä-
mään hiekan 
ja roskat 

Painepesuri 
auton ja piha-
piirin puhdis-
tukseen. 6 m:n 
paineletku, au-15 95

ulkona. Maton runko on mustaksi 
käsiteltyä pyökkiä.

PAINEPESURI 
KÄRCHER K3 
CAR & HOME 
T50 1601-820

tosetti (pesuharja ja 0,3 l vaahtosuutin 
sekä autoshampootiiviste), kotisetti 
(terassipesuri ja yleispuhdistusaine), 
suihkuputki ja Rotojet-suutin.

Ajetaan koko päivä. Tule testaamaan ajoneuvosi 
suorituskyky valvotuissa olosuhteissa. 

Ajajat 35 €, katsojat 5 €. Paikalla tarjoilua.
 Tervetuloa! Kyltitetty Oulu-Kuusamo -tieltä. 

Lisäinfoa, Tepolta p. 045 138 6960.

Taivalkosken moottorikerho ry:n 
KIIHDYTYS- JA TESTIPÄIVÄ

la 27.5. alkaen klo 10 
Pudasjärven lentokentällä. 

Katso tulevat tapahtumat www.taivalkoskenmoot-kerho.fi 
SÄÄVARAUS turvallisuussyistä! 

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 31.5., ke 7.6., ke 21.6.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Liike suljettu pe 26.5.

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

Tervetuloa juhlimaan!

Mari Puhakka
(vp Mervi-äidille 040 961 7921)

Tervetuloa lakkiaisiini 
kotiini Metsokankaalle 
3.6 klo 14.00 jälkeen.

Elämä on päämäärien 
saavuttamista - yksi elämän 

etapeista on takana. Joel-Akselin 
lakkiaiskahville 

la 3.6.2017 
alkaen klo 15.

Sirpa ja Ari Outila 

Tervetuloa

tyttäremme Nooran 
lakkiaisiin lauantaina 

3.6. alkaen klo 15 Liepeen 
pappilan väentupaan.

Tervetuloa

Arja ja Mikko 
Tauriainen 

tyttäreni Kati Harjun 
lakkiaiskahville 
lauantaina 3.6. 
klo 14 alkaen 

Kalliorannantie 38 
Sotkajärvi.

Tervetuloa

Anna-Liisa Kauppila

Petterin lakkiaiskahville 
kotiimme la 3.6. 
klo 14. alkaen.

Tervetuloa

Taina Laakkonen ja 
Kari Juurikka

Josefiinan lakkiaisiin 
lauantaina 3.6. 

klo 16 alkaen Tallukkaan.

Tervetuloa

Helena ja Timo Kosamo 

 juhlimaan kanssamme 
Emma-Nooran pääsyä 

ylioppilaaksi la 3.6. 
klo 15 alkaen.
Riitta ja Ilpo Jaakola

Metsämiehentie 9

Tervetuloa

Annin lakkiaiskahville 
kotiimme la 3.6. 
alkaen klo 14.

Tervetuloa

Tarja Isoniemi ja 
Esa Hemmilä

juhlimaan valmistumistani 
lähihoitajaksi Hilturannan 

leirikeskukseen 
la 3.6. alkaen klo 14. 

Tervetuloa

Tea Lehmikangas

Niklaksen lakkiaiskahville 
la 3.6. klo. 15 alkaen 

kotiimme Parkkilantielle.

Tervetuloa

Teija ja Tarmo Mustonen

Kaiken kansan Torimessu Pudasjärven torilla hela-
torstaina 25.5. kello 10, toimittaa Timo Liikanen, avus-
taa: Juha Kukkurainen, Valtteri Laitila, Tiina Inkeroinen, 
Helena Koivukangas, Eeva Leinonen,  Marko Väyry-
nen, kanttorina Jukka Jaakkola, musiikkiavustus: kirk-
kokuoro. Messun jälkeen kirkkokahvit ja makkaratarjoi-
lu.

Messu seurakuntakodissa su 28.5. kello 10, Valtteri 
Laitila, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. 

Seurakuntakodin kirkkosalissa on mahdollisuus seu-
rata presidentti Koiviston valtiollisia hautajaisia videoty-
kin kautta helatorstaina 25.5. kello 13 alkaen.

Kuorot: kirkkokuoro to 25.5. kello 18.

Hautausmaan siivoustalkoot ma 29.5. kello 12-18.  
Alkuhartaus kappelissa, kirkkoherra Timo Liikanen. Ter-
vetuloa kokemaan yhdessä tekemisen iloa kirkonmäel-
le. Ota mukaan harava ja hanskat. Talkooväelle tarjolla 
nuotiomakkarat ja pullakahvit. 

Miesten ilta Hilturannassa ti 30.5. kello. 15, Marko 
Väyrynen, Timo Liikanen

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.

Siioninvirsiseurat Maire ja Mikko Puhakalla, (Kauppa-
tie 50) pe 26.5. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat Aittojärven koululla to 
25.5. kello 16 (Kyösti Hyry, Pekka Sipilä), myyjäiset ja 
seurat Paukkerinharjun kylätalossa pe 26.5. kello 19 
(Risto Lauhikari), käsityö- ja nuotioilta Vesa Sarajärvel-
lä pe 26.5. kello 19, kesäseurat Nappikankaalla (os.Sa-
rakyläntie 2943 B) su 28.5. kello 12 ja 18 (Jukka Aikkila, 
Timo Luokkanen), seurat Kurenalan ry:llä su 28.5. kle-
lo 16 (Urpo Illikainen, Jukka Jaakkola), lauluseurat Sa-
rakylän kappelissa su 28.5. kello 19 (Mikko Tuohimaa)

Kastettu: Jooa Markus Manninen, Iina Johanna Kujala, 
Helmiina Sofiel Luokkanen

Haudattu: Lauri Aukusti Oinas-Panuma 93 v, Ville Ta-
pio Alatalo 27 v, 

Katariinan 
valmistujaiskahville 
la 3.6. alkaen klo 12. 

Juhlimme mummolassa 
Jonguntie 355 B.

Tervetuloa

Aino ja Kari Komulainen

Tyttäremme Suvi Roinisen 
ylioppilasjuhlaan 
kotiimme la 3.6. 
klo 15 alkaen. 

Kivarintie 1901, Pärjänsuo.

Tervetuloa

Riitta ja Pekka Roininen 

Kirkkovuodessa pääsiäisen jälkeinen juhla-
aika alkaa olla lopuillaan. Ensi sunnuntaina 
on 6. sunnuntai pääsiäisestä, joka teemaltaan 
viittaa vahvasti kirkkovuoden seuraavaan 
suureen juhlaan, helluntaihin. Tästä kertoo 
pyhän teema, Pyhän Hengen odotus. 

Tämä pyhäpäivä, 6. sunnuntai pääsiäises-
tä on itselleni erityisen merkityksellinen. Pi-
din nimittäin nuorena teologian opiskelijana 
ensimmäisen saarnani yhdestä sunnuntain 
teksteistä, Johanneksen evankeliumin lu-
vusta 17. Tämä tapahtui touko-kesäkuun 
vaihteessa 2003 Pyhäselän seurakunnan 
kirkossa Joensuun lähellä ollessani siellä ke-
säteologina. Saarnavirsikin jäi mieleen, se oli 
numero 123, ”Oi Jeesus Kristus Herramme!”. 
Aina kun tätä virttä lauletaan, ajatukseni pa-
lautuvat ensimmäiseen saarnaani. 

Tulevan sunnuntain evankeliumissa Jo-
hanneksen evankeliumin 7. luvussa kerro-
taan Jeesuksen puheesta juutalaisten leh-
timajanjuhlissa. Kyseessä oli sadonkorjuun 

juhla, jonka aikana muistettiin myös Israe-
lin kansan 40 vuoden mittaista korpivael-
lusta Egyptin orjuudesta takaisin kohti lu-
vattua maata. Jeesus sanoi puheessaan: ”Jos 
jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja 
juokoon”. Jokainen metsässä vaeltava tietää, 
millaista on päästä janoisena raikkaan vesi-
lähteen äärelle. Jano, josta tässä yhteydessä 
Jeesus puhuu, liittyy siihen kaipuuseen, joka 
meissä ihmisissä on sisäänrakennettuna, jo 
luomisen perusteella. Onhan Jumala luonut 
meidät elämään hänen yhteydessään. Länti-
sen kirkon merkittävimmän kirkkoisän Au-
gustinuksen mukaan ihminen on levoton, 
kunnes hän löytää levon Jumalassa.

Elämässä suhteemme Jumalaan voi tun-
tua erilaiselta eri vaiheissa. Aina ei ole help-
poa uskoa, ja luottaa Hänen huolenpitoon-
sa ja johdatukseensa. Kun elämässä tapahtuu 
odottamatonta, kohtaamme surua ja kärsi-
mystä, ajatus rakastavasta ja hyvästä Jumalas-
ta tuntuu etäiseltä. Ajatuksemme liittyy van-

han testamentin matkamiehen rukoukseen: 
”Herra, kuule kun huudan sinua! Ole minulle 
armollinen, vastaa pyyntööni!” (Ps. 27:7). 

Lähestyvä helluntai muistuttaa Pyhän 
Hengen rohkaisevasta ja virvoittavasta työs-
tä. Jeesus ei jättänyt seuraajiaan yksin taivaa-
seen astumisensa jälkeen. Kristuksen työ 
maan päällä jatkuu Pyhän Hengen työnä hä-
nen seurakunnassaan. Jumala rohkaisee mei-
tä luottamaan evankeliumin sanan vahvoihin 
lupauksiin kaikissa hetkissä, niin ilossa ja on-
nessa, kuin surun ja pettymystenkin keskellä. 
Virsirunoilija Fredrig Gabriel Hedbergin sa-
noin saamme rukoilla:

”Murheissa meitä lohduta, suo armopäivän 
paistaa. Taas anna Hengen iloa 
yhdessä meidän maistaa. Näin 
yksi sydän meihin luo ja Hen-
gen yhteyttä suo ja vyötä rau-
han vyöllä”. (Vk 123:4)

Timo Liikanen 

Pyhän Hengen odotus

tyttäremme Jennan 
ylioppilaskahville la 3.6.
klo 15 alkaen kotiimme 
Mustanlammentielle. 

Tervetuloa

Aija-Mari ja 
Jorma Partala

poikamme Oskarin 
lakkiaiskahville la.3.6. 

klo 14 alkaen 
kotiimme Huhtotie 29.

Tervetuloa

Minna Nevanperä-Jokikokko ja 
Tuomo Jokikokko 

Teron lakkiaisjuhlaan 
la 3.6. klo 14 alkaen, 
Kellokankaantie 53. 

Tervetuloa

Tuula Kemppainen, 
Pekka Kemppainen 

lakkiaiskahville 
kotiini 

su 4.6. alkaen klo 14.

Tervetuloa

Suvi Väyrynen

lauantaina 3.6. 
klo 15 alkaen kaksosten 

valmistujaiskahville 
Paukkerinharjulle!

Tervetuloa

Lauri ja Onerva Ronkainen 

Tervetuloa
valmistujaisiini kotiini 

Uittomiehentielle 
la 3.6. klo 14 alkaen.

Saara Pirinen 

Eetun  sähkö- ja 
automaatioasentajaksi-

valmistumis- sekä 
ylioppilasjuhlaan 

Hilturannan leirikeskukseen 
la 3.6. klo 14 alkaen. 

Teija ja Toni Niemelä

Tervetuloa

Henrin sähkö- ja automaatio- 
asentajaksi valmistumis- ja 

ylioppilasjuhlaan 
la 3.6.2017 klo 15 alkaen

Lukiontie 9.

Tervetuloa

Terhi ja Kyösti Hökkä

tyttäremme Vilja-Elinan 
lakkiaisiin la 3.6. 

klo 15 alkaen.

Tervetuloa

Soile ja Pekka Törmänen 

lakkiaiskahvilleni 
la 3.6. alkaen klo 15. 

Tihiäahontie 71.

Tervetuloa

Tiia Niva
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TYÖTURVAKORTTI 
ti 30.5. klo 8.00

Merita Pizzeria, Pudasjärvi.
Tied. OV-Laatu Oy

045 677 5875

PALVELUA YKSITYISTEILLE
 • Tiekokoukset
 • Yksiköinnit, taloushallinto
 • Perusparannussuunnitelmat

Peskin Palvelut Oy, 
Pohjois-Suomen Tieisännöinti 

040 570 7664, 
markku.koistinen@windowslive.com 

STREET 
PARTY
KEVÄTJUHLA

Unelmatehtaalla 
vilkasta avoimien ovien päivänä

Unelmatehtaalla Rimmin-
kankaalla vietettiin avoimia 
ovia ja samalla kaiken kan-
san kohtaamiseen tarkoite-
tun Pirtin avajaisia torstaina 
18.5. Tilojen esittelyn lisäk-
si paikalla olleet kaupungin 
kehittämistoimen ja Unel-
matehtaan työntekijät esitte-
livät toimintaa ja vastailivat 
kysymyksiin ja lisää tietoa 
sai yrityksen esittelyvideol-
ta. Kehittämistoimesta olivat 
paikalla kiikkutuolissa istu-
nut kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen sekä lähes koko 
kehittämistoimen väki eri 
toiminnoissa ympäri taloa. 
Unelmatehtaalta olivat mu-
kana toiminnan vetäjät Ante-
ro Oinonen ja Marjatta Rum-
mukainen. 

Avajaistapahtumassa oli-
vat yhteistyössä mukana Pu-
dasjärven 4H, Työpetari ry, 
syksyllä toimintansa aloitta-
va Kööki tuotekehityskeit-
tiö, Karhupaja ja kaupungin 
kehittämistoiminta ja -hank-
keet. 

Kierrätysmyymälässä oli 

mahdollisuus tehdä löytöjä 
ja kesän aikana myymälä on 
avoinna tiistaisin ja torstaisin 
kello 14-17. Arpajaisiin saat-
toi osallistua ja koko tapah-
tuman ajan oli kahvitarjoilu. 
Iltapäivällä tapahtuman aue-
ttua Pirtti oli täynnä väkeä. 
Pirttiä voi vuokrata kokouk-
siin ja tapaamisiin ja tarvitta-
essa järjestyy myös tarjoilu. 

Heimo Turunen

Ulkona pihalla valmisteltiin pihalle tuleviin kasvatuslavoihin pajusta koristeita, joita tekemässä Aili Laavu hankkeesta, 
Ekram, Tiina 4H-yhdistyksestä ja Claudele. 

Tuomi-Tuulia Ervasti, Ulla Ekdahl, Kerttu Simu ja Marjatta Rummukainen keskustelemas-
sa kehittämisideoista.

Rimminkankaan 
pihapiiriin on tulossa 20 

kierrätysmateriaalista 
tehtyä kasvatuslavoja, 

joissa voi viljellä vihannek-
sia, kukkia, juureksia. 

Varauksia voivat tehdä 
maahanmuuttajat, Unelma-
tehtaan väki ja Rimmin pai-

kalliset asukkaat.  

Avajaisiin osallistuneella 
Mikko Nevakivellä oli 
hyviä kierrätysaiheisia 
ideoita Antero Oinoselle ja 
Jorma Pietiläiselle. 

Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto on myöntä-
nyt liikuntapaikkojen ra-
kentamishankkeisiin 
valtionavustusta yhteen-
sä 1 200 000 euroa. Val-
tionavustusta haettiin 26 
hankkeeseen, joista 18 sai 
myönteisen avustuspää-
töksen. 

Suurimmat avustukset 
myönnettiin uusien kou-
lukeskusten Kuhmon 
Tuupalan koulun ja Pu-
dasjärven Hirsikampuk-
sen lähiliikuntapaikkojen 
rakentamiseen. Pudas-
järvi sai avustusta lähilii-
kuntapuiston rakentami-
seen 198 000 euroa. 

1 200 000 euroa  
liikuntapaikkojen  
rakentamiseen  

Tervetuloa shoppailemaan 
MARIN JA MIRJAN KIRPPIKSELLE 

KIRPPIS ON AUKI: 
La 27.5.  klo 10-14
Ma 29.5. klo 10-16

Pe 9.6.  klo 10-16
To 15.6.  klo 10-16
Pe 16.6.  klo 10-16

TERVEISIN: 
Mari Kälkäjä 
050 387 2656 
Mirja Luusua 
040 511 4535

ent. Pudisfoorumin tiloihin 
(Topi-torin ja Kirjakaupan keskellä).

Käteismaksu! 
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Yhteistä tekemistä 
mielen hyvinvoinnin edistämiseksi

Pudasjärvellä on aloittanut 
maaliskuussa kaksivuoti-
nen maahanmuuttajia kos-
keva Mieli-hanke. Hankkeen 
työntekijöinä toimivat Kok-
kolasta kotoisin oleva pro-
jektipäällikkö Marja-Liisa 
Hiironen ja pudasjärveläi-
nen projektityöntekijä Tarja 
Hemmilä. He työskentelevät 
kaupunginvirastolla kehittä-
mistoimen työntekijöinä. 

Hiironen ja Hemmi-
lä ovat saaneet työn hyvin 
käyntiin tapaamalla eri ta-
hojen ihmisiä ja vierailleet 
verkostojen ja eri organisaa-
tioiden tapahtumissa. Kehit-
tämistoimen ilmapiiriä he 
kuvailevat innostavaksi ja 
kannustavaksi yhteistyöhön 
eri toimijoiden kanssa. 

Hyötyä kaikille  
pudasjärveläisille
Mieli-hanke on vuosina 
2017−2018 toteutettava, yli 
17-vuotiaille Euroopan ul-
kopuolisista maista tulleille 
kuntalaisille sekä maahan-
muuttajien kanssa työsken-
televille suunnattu hanke, 

jonka tarkoituksena on luo-
da Pudasjärvelle uusi maa-
hanmuuttajien psyykkistä 
terveyttä ylläpitävä, mie-
lenterveyden ongelmia eh-
käisevä ja oikea-aikaista 
hoitoon pääsyä edistävä toi-
mintamalli. Palvelujärjestel-
män kehittämisestä hyöty-
vät kaikki pudasjärveläiset. 
Hankkeen rahoituksesta 75 
prosenttia saadaan Euroo-
pan Unionin sisäasioiden 
AMIF-rahastosta.  

Mieli-hankkeen tavoit-
teena on lisätä maahan-
muuttajien tietoa psyyk-
kisestä terveydestä ja 
mielenterveyspalveluista. 
Hankkeessa kartoitetaan uu-
sien, erityisesti vähemmän 
kieleen sidoksissa olevien 
hoitomuotojen toteuttamis-
mahdollisuuksia, esimerkik-
si musiikki- ja taideterapiaa. 
Maahanmuuttajille järjeste-
tään hankkeen toimesta mie-
lenterveyttä ja hyvinvoin-
tia tukevaa ryhmätoimintaa 
ja vertaistukea. Keskustel-
laan suomeksi, Mielen hy-
vinvointi ja Voimauttava va-

lokuvaus -ryhmät aloittavat 
toimintansa kesäkuun alus-
sa. Ryhmät kokoontuvat ker-
ran viikossa Unelmatehtaan 
tiloissa. Ryhmiä ohjaa Mieli-
hankkeen projektityöntekijä 
Tarja Hemmilä. 

Keskustellaan suomeksi 
-ryhmässä pyritään vuoro-
vaikutteiseen keskusteluun 
eri maista sekä kulttuureista 
tulevien osallistujien ja kan-
taväestön kesken. Keskuste-
luryhmät ovat vapaamuo-
toisia ja rentoja tapaamisia, 
joissa keskitytään puhumi-
seen. Tämän vuoksi olisi 
tärkeää, että ryhmään osal-
listuisi myös suomea äidin-
kielenään puhuvia henkilöi-
tä. 

Mielen hyvinvointi -ryh-
mässä etsitään keinoja 
omaan hyvinvointiin taiteen 
ja toiminnan kautta. Taide-
lähtöiset työmenetelmät voi-
vat tarjota lisäkeinoja saa-
vuttaa laajempaa tietoa ja 
ymmärrystä asiakkaan tilan-

Projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen ja projektityöntekijä 
Tarja Hemmilä ovat saaneet Mieli-hankkeen parin kuukau-
den aikana hyvälle alulle, edessä on vilkas toiminnallinen 
kesä. 

Hiironen ja Hemmilä esittelemässä Mieli-hanketta maalis-
kuussa kokoontuneelle kaupunginvaltuustolle. 

teen helpottamiseksi. 
Voimauttava valokuva-

us -ryhmässä pyritään ker-
tomaan omaa tarinaa ja et-
simään omia vahvuuksia 
valokuvauksen avulla. Me-
netelmässä voimauttavana 
tekijänä on katse ja näkemi-
sen tapa; se miten valitsem-
me tietoisesti tavan katsoa 
toisin. Tavoitteena on yksi-
lön itsestään löytämä kyky 
katsoa itseään lempeämmin, 
arvostavammin ja rakasta-
vammin.

Teematunteja ja  
tietoiskuja
Syyskuun alussa käynnisty-
vät maahanmuuttajille han-
ketyöntekijän pitämät tee-
matunnit ja tietoiskut. Niistä 
kerättävän kokemuksen ja 
palautteen avulla raken-
netaan maahanmuuttajille 
mielenterveyttä käsittelevä 
koulutusosio, joka liitetään 
osaksi kaupungin tarjoamaa, 
suomen kielen ja kulttuu-

rin opetusta ja alkuvaiheen 
ohjausta yhdistävää, kaikil-
le yli 17-vuotiaille maahan-
muuttajille tarkoitettua Suo-
mistartti-koulutusta.

Palvelujärjestelmää ja 
yhteistyöverkostoa
Mieli-hankkeen tavoitteena 
on kehittää palvelujärjestel-
mää, rakentaa yhteistyöver-
kostoa ja tehdä monialaisen 
verkostotyön yhteistyömal-
li. Kehittämistyötä tehdään 
tarjoamalla täydennyskou-
lutusta ja perehdytystä maa-
hanmuuttaja-asiakkaita 
työssään kohtaaville työn-
tekijöille, kehittämällä yh-
teistyötä kolmannen sek-
torin kanssa, tehostamalla 

etsivää työtä sekä poistamal-
la hoitoon pääsyn esteitä. 
Koulutukseen sisältyy osi-
oita mm. maahanmuutta-
ja-asiakkaan kohtaamisesta, 
kotoutumisen prosessista, 
pakolaisuudesta, trauman 
vaikutuksista, ilmenemisestä 
ja tunnistamisesta, kulttuu-
risensitiivisestä työtavasta, 
maahanmuuttajaperheiden 
ja vanhemmuuden tues-
ta, selkosuomenkielen ja 
tulkkien käytöstä ja uu-
denlaisista, erityisesti toi-
minnallisista menetelmistä 
mielenterveystyössä. Palve-
lujärjestelmän kehittämises-
tä hyötyvät kaikki pudasjär-
veläiset.

Heimo Turunen

Kaupungin johtavat luottamushenkilöpaikat 
alkavat olla selvillä

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestön yleinen ko-
kous käsitteli lauantaina 
20.5. kuntavaalien tuloksen 
pohjalta kesäkuun alusta al-
kavalle valtuustokaudelle 
luottamushenkilöpaikkoja. 
Aiemmin oli jo tehty paikko-
jen jaossa vaaliliitto Kokoo-
muksen kanssa ja neuvoteltu 
muiden puolueiden kanssa. 
Kokouksen päätösten mu-
kaan näyttäisi, että ensim-
mäistä kertaa Pudasjärvellä 
nainen nimetään kaupungin-
valtuuston puheenjohtajak-
si. Hallituksessa on kerran 
aiemmin ollut naispuheen-

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön kokouk-
sen puheenjohtaja Seppo 

Sammelvuo ja tulevat kau-
pungin ykköspuheenjohta-
jat Mari Kälkäjä ja Anni-In-

keri Törmänen. 

johtaja, Paula Taskila. 
Kaupunginvaltuuston pu-

heenjohtajaksi esitetään Mari 
Kälkäjää sekä valtuuston en-
simmäiseksi varapuheenjoh-
tajaksi Eero Oinas-Panuma ja 
kolmanneksi varapuheenjoh-
tajaksi Sointu Veivo. 

Kaupunginhallituksen jä-
seniksi päätettiin Anni-Inke-
ri Törmänen (Mirka Pääkkö), 
Vesa Riekki (Paavo Kortet-
järvi), Reijo Talala (Kauko 
Seppänen), Onerva Ronkai-
nen (Outi Lehtimäki), Marja 
Lantto (Eero Hyttinen) ja Jor-
ma Kouva (Urpo Puolakan-
aho). 

Hilkka Parkkisenniemi on 
varalla Kokoomuksen Aune 
Ekdahlin kaupunginhallituk-
sen paikalla. Kahden vuoden 
kuluttua Parkkisenniemelle 
on sovittu varsinainen paik-
ka ja Ekdahl siirtyy varapai-
kalle. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan paikalle esi-
tetään Anni-Inkeri Törmä-
nen ja varapuheenjohtajaksi 
Vesa Riekki, jolla oli voima-
kasta kannatusta myös yk-
köspuheenjohtajaksi. 

Lisäksi nimettiin myös 
Keskustalle kuuluvien valio-
kuntien ja lautakuntien jä-

senet ynnä muut valtuuston 
valitsemat luottamushenki-
löt.

Kokouksessa oli 71 osallis-
tujaa, joista virallisia edusta-
jia 62. Puheenjohtajana toimi 
Seppo Sammelvuo ja sihtee-
rinä Jouni Piri ja Erja Komu-
lainen. 

Heimo Turunen

Kaupunginvaltuuston pienpuolueet Sdp, Vasemmistoliitto, Vihreät 
ja Perussuomalaiset ovat tehneet 13.5. teknisen vaaliliiton luot-
tamushenkilöiden jakamisesta tulevalla valtuustokaudella 2017-
2020. Neuvottelut on käyty myös Keskustan ja Kokoomuksen 

edustajien kanssa paikkojen jakamisesta.
Kaupunginhallitukseen ovat jatkamassa SDP:n Eija Ikonen, (Ta-

pio Pohjanvesi) ja                Vasemmistoliiton Paavo Tihinen (Antti 
Tihinen). Valtuuston varapuheenjohtajaksi valitaan Vihreiden Kari 

Tykkyläinen. Perussuomalaisista Juho Kellolampi valitaan Viran-
omaislautakuntaan (Antti Niemitalo) sekä SDP:n Paula Soronen 
(Suvi Kipinä). HT

Valtuuston pienpuolueilla tekninen vaaliliitto

Taiteesta keinoja mielen hyvinvointiin. Kuva Wasim Khu-
zam. 
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

KAUNIIT KESÄKUKAT 
SAAPUNEET!

499
pkt

159
ras

199
ras 199

pkt 199
ras 299

pss

995
kg

699
kg

995
kg

1195
kg

100
ras

099
kg

099
ltk

099
prk

795
kg

149
kg

299
kg

149
prk

099
kg

100
pkt

129
pss100

ras

2 kalaa/talous

499
kg

2 kg/ 
talous 499

kg

995
kg199

2 ltk/talous

199,-

259,-

99,-

599 15,-

ras

3290

3650

1690

1650

495

2990

2990

450

1390

1190

1090

178 cm Ø

140x180 cm

KAUNIIT YO/

VALMISTUJAISRUUSUT

Toimitamme veloituksetta 

koulun yliopilasjuhliin

Kariniemen
BROILERIN 

MINUUTTIPIHVIT
330-390 g

Vihreä

RYPÄLERASIA
500 g

Snellman
SIKA-
NAUTA
JAUHELIHA 
400 g

Atria 
Wilhelm
GRILLI-
MAKKARA
400g

Atria
GRILLI-
SALAATIT
350 g

Findus
KANELI-
PULLAT
12 kpl/420 kg

PERJANTAINA 26.5. LAUANTAINA 27.5. MAANANTAINA 29.5. TIISTAINA 30.5.
Atria Viljaporsaan
SISÄFILEE 
n. 500 g/kpl
naturell, pintamaustettu 
tai pehmeänpippurinen

Naudan
PALA-
PAISTI

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI
raj. erä

KANAN-
MUNAT
10 kpl
koko: XL

VESI-
MELONI

Vip
OMENA
TÄYSMEHU
1 litraa

VARHAIS-
PERUNA
Ruotsi

Atria MAKSA-,
LIHAMAKARONI-, 
LIHAPERUNASOSE-
LAATIKKO tai LIHA-
PERUNAPANNU 400 g

Valio
JOGURTIT
1 kg

Suomalainen
TUORE-
KURKKU

Vaasan
REVITTY
LEIPÄ
350 g

Vaasan HERKKU-
RÄISKÄLEET tai
PINAATTI-OHUKAI-
SET HILLOLLA 200 g

Porsaan
KYLJYS

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Kariniemen
BROILERIN 
KOIPI-REISI
3 kpl/ras
marinoitu

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

Atria BROILERIN
FILEE-
SUIKA-
LEET
250-300 g

Naudan 
luuttomat
KEITTO-
LIHA-
PALAT

SAVU-
LUUT

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

Arla
TUORE-
JUUSTOT
150 g

Metabo LIUKUJIIRISAHA KGS216M

Timco
KOMPRESSORI
24L 2hp

189,-

Rebel salute 3i KAASUGRILLI

Rebel Solid 3i steel KAASUGRILLI
Suosittu 3-poltin perhegrilli sivukeittimellä!

• Maks. sahausleveys 
90°/45° 305 mm/205 mm 

• Maks. sahaussyvyys 
90°/45° 65 mm/36 mm 

• Sahanterä Ø 216 x 30 mm 
• Nimellinen ottoteho  

1,5 kW 
• Laser sahauskohdan tark-

kaan näyttöön 

• Integroitu työvalo 
• Paino 14 kg 
• Takuu 1 vuosi tai Metabo 

XXL-takuu 3 vuotta (rekis-
teröitymällä valmistajan si-
vuilla 4 viikon sisällä osto-
päivästä) 

• Suoravetoinen   
• 2-sylinterinen V-lohko   
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz 
• Vapaatuotto 413 l/min, pai-

neen alainen tuotto noin 
 330 l/min 

• tuotto 206 L/min

Aicon KOMPRESSORI
24L 3HP 2-syl. Teho 3.0hp/2.2kW   389,-

Meister 6ton
HALONTEKOKONE
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterä.

Gern pro  KLAPISIRKKELI

199,-

189,-
Rakentajan PUUÖLJY esim. pähkinä 
 0,9 litraa                 2,7 litraa

• Teho: 1500W (S6 
40%)

• Induktiomoottori
• Terä Ø 405 

mm/30 
mm/3,2/40 H

• Leikkauskapasi-
teetti 30-120 mm

• 2800/min
• IP54
• Lämpösuoja
• Paino 35 kg 

Kolmen (3) polttimen kaasugrilli sivukeitti-
mellä. Kestävät rosteriputkipolttimet, jois-
ta kahden polttimen päällä on lämmönja-
kopellit, jotka suojaavat polttimia, tasaavat 
lämpöä sekä estävät liekkien leimahtelua 

Grillausala on jaettu 2/3 osaa valurautaritilän ja 1/3 osaa 
kaksipuolisen valurautaparilan kesken. Parilassa on sileä 
puoli ja parilaraitapuoli, joten se on mo-
nikäyttöinen varuste kaikessa grillaami-
sessa. Grillissä on 3 tehokasta rosteriput-
kipoltita sekä erillinen tuulelta suojaan 
upotettu kannellinen 
sivukeitin. Oikeas-
sa sivutasossa on ir-
rallinen tarjoiluastia, 
jota voi myös grillissä 
käyttää.

Naisten
PUSERO
+ KORU

Naisten
HAME
kuminauha-
vyötärö

Poikien
KAULUS-
PAITA
koot: 92-122 cm

Kuutti
pikku-tyttöjen-
MEKKO
koot: 92-122 cm

Tyttöjen valkoiset
SUKKA-
HOUSUT
koot: 98-110, 
116-122, 134,146 cm

Miesten
valkea
KAULUS-
PAITA

Miesten
SUORAT-
HOUSUT
mustat

PITSILIINA
40x120 cm

JUHLA-
PÖYTÄ-
LIINOJA
140x260 cm

Naisille erilaisia

TOPPEJA

Erilaisia

MATKA-

LAUKKUJA
Alkaen

Erilaisia

lasten
JUHLA-

KENKIÄ

• Max. työpaine 8 bar 
• 1 kpl pikaliitin, ulosottoa 

varten 
• 2 mittaria 
• 5” umpikumirenkaat 
• Paino: 37 kg 
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Lukijan kynästä

Vaativassa ja muuttuvassa maailmassa Pudasjärven kaupungin yk-
kösalueena tulisi olla kunnan sivistys ja opetustoimi, johon kuuluu, 
varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen 
koulutus, vapaa sivistystyö, taide ja kulttuuripalvelut, kirjastopal-
velut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut! Eli lyhyesti sanottuna si-
vistyksen, koulutuksen ja osaamisen edistäminen erilaisten pal-
velujen kehittämisen avulla. Jokaisella paikkakunnalla on omat 
erityispiirteensä ja vahvuutensa, jotka mahdollistavat jopa hyvin-
kin pitkälle menevän erikoistumisen kunnan sisäisten toiminto-
jen alueella! Pudasjärvellä erityisenä ongelmana on tällä hetkellä 
nuoremman väestön poismuutto alueeltamme kouluttautumisen 
jälkeen. Tähän kehityssuuntaan tuleekin erityisesti kiinnittää huo-
miota tulevassa kaupungin kehittämissuunnitelmassa kehittämällä 
erityisesti elinkeinoelämää tukevan koulutuksen järjestämistä. Ta-
voitteenamme tuleekin olla hyvinvoinnin, elinvoiman ja työllisyy-
den kehittäminen! Maakuntahallinnon uudistus omalta osaltaan 
tulee vaikuttamaan alueemme kehittämiseen, jättäen enemmän 
mahdollisuuksia kehittää kaupunkiamme omista lähtökohdistam-
me parempaan ja elinvoimaisempaan suuntaan!  

Kaupungin tuleviin tehtäviin kuuluu myös elinympäristön ke-
hittäminen paremmin asukkaita palvelevaan suuntaan, maapoli-
tiikalla, kaavoituksella, tieverkkojen rakentamisella, ylläpidolla ja 
kehittämisellä, yleisten palvelujen järjestäminen niin vesi kuin jä-
tehuollonkin osalta. Edellä mainittuihin palveluihin, voidaan lisätä 
vielä energian tuotanto ja -jakelu, unohtamatta yleistä rakennus-
valvontaa ja asuntotointa. Myös viihtyisämmän ja turvallisemman 
elinympäristön luominen kuuluu asiaan! Pudasjärven elinvoimai-
suuden edistämisessä ollaan hyvin haastavien tehtävien edessä. 
Paikkakunnan vetovoimaisuutta tulisi lisätä elinkeinopolitiikalla ja 
erilaisilla houkuttelevilla tarjouksilla unohtamatta resurssiviisai-
ta toimintatapoja! Suurimpiin haasteisiin kuuluu jatkuvasti kor-
keana pysyvän työttömyyden poistaminen, joka aina vain tuntuu 
jatkuvan kaikista tuntuvista tukitoimista huolimatta. Se on hyvin 
suuri ongelma, johon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Erityi-
sesti korkeana pysyvä nuorisotyöttömyys haittaa paikkakunnan 
elinvoimaa ja sen kehittämistä viihtyisämpään ja elinvoimaisem-
paan suuntaan. Korkeana jatkuva työttömyys vaikuttaa, myös kau-
pungin verotuloihin heikentäen mahdollisuuksia kehittää ja moni-
puolistaa elinkeinoelämää elinvoimaisempaan ja työllistävämpään 
suuntaan! 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi alueen asukkaille tulee 
taata monipuoliset osallistumismahdollisuudet kehittämällä pai-
kallista yhteisöllisyyttä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja kehittä-
mällä ja erilaisten kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia li-
säämällä, perustuen alueen asukkaiden omaehtoiseen toimintaan! 
Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia voitaisiin kehittää ja 
tukea niin sanottujen kolmannen sektorin toimijoiden avulla. Tä-
ten voitaisiin kehittää alueen asukkaiden viihtyisyyt-
tä, toimintakykyä ja turvallisuutta myös sivukylien 
osalta! 

Raimo Tervonen

Mietteitä  
Pudasjärven päättäjille

Kulje vierellä -konsertti jo perinteenä
Kulje vierellä -hyvänteke-
väisyys konsertti loppuke-
väällä on muodostunut jo 
perinteeksi. Tämän kevään 
konsertti järjestettiin seura-
kuntasalissa torstaina 18.5. 
Konsertissa esiintyivät Pir-
jo Pekkala, Heikki Höyh-
tyä, Eero Räisänen, Hilkka 
Liikanen ja Kalevi Vattula. 
Juontajina ja runon lausuji-
na esiintyivät Pirjo Riihiaho, 
Helena Ylipahkala, Hilk-
ka Liikanen ja Tanja Heik-
kilä. Esityksiä säestivät Juk-
ka Jaakkola, Lasse Aaltonen 
ja Harri Inkeroinen. Terveh-
dyksiä esittivät Tanja Heik-
kilä Oulunkaari, Timo Lii-
kanen seurakunta ja Ari 
Tapper Kajastus

Konsertin historia ja idea 
juontavat siihen, ettei meillä 
ollut rahaa retkiin ja virkis-
täytymiseen. Jotain oli kek-
sittävä. Myyjäisiä ei voitu 
ajatella. Välttämättä mielen-
terveys kuntoutujalla ei ole 
virtaa alkaa leipoa ylimää-

räisiä, hyvä kun jaksaa päi-
vittäisen ruuan laitaa. Mut-
ta musiikki ja runot - ne me 
osataan. Kuntoutujat ovat 
tunnetusti lahjakkaita, herk-
kiä ja taiteellisesti luovia ih-
misiä. Sieltä löytyy taitoa ja 
osaamista.

Nyt kun päästään vielä 
esiintymään. Ajattele, ihmi-
nen joka taistelee oman jak-
samisen kanssa. Nyt ollaan 
jo voittajia, selviytyjiä. Vuo-
si vuodelta tiimin yhteistyö 
hitsautuu. Kajastus, Ruska-
pirtti, Osviitta, Pudasjärven 
seurakunta ja yleisö.  Emme 
saa unohtaa myöskään tu-
kihenkilöitä, jotka mahdol-
listavat kaiken onnistumi-
sen. Tämä yhteistyö, siinä 
on voimaa ja konsertin suo-
sio upeaa. 

Sydämellinen kiitos taas 
kerran, että olette jaksaneet 
muun työn ohella urakoida 
upean konsertin kokoon. Ja 
esiintyjät, te jokainen, olet-
te kaupungin helmiä. Vaa-

Edessä konsertissa esiintyjiä ja seurakunnan tervehdyk-
sen esittänyt kirkkoherra Timo Liikanen.

Ari Tapper ottamassa vas-
taan konserttivieraita ja 
myymässä samalla arpoja. 
Kuva Päivi Koivukangas.

timattomasti tuotte lahjanne 
esiin ja Luojalle kiitos, jaatte 
sen hyväntekeväisyyden hy-
väksi. 

Nyt kuntoutujamme pää-
sevät osallistumaan Kajas-
tuksen ja Osviitan retkille. 
Voimme järjestää kerhoja, 
grilli-iltoja, kalaretkiä, yh-
dessäoloa, kaikkea mitä 
vain hoksaamme järjestää. 

Sillä saamme iloa ja voi-
mia elämään. Ja kiitos Ou-
lunkaaren/Pudasjärven 
kaupungin ja Pudasjärven 
Vuokratalo Oy:lle. Kaikilla 
on oma koti. 

Onerva Ronkainen
Ruskapirtin ohjaaja

Kirpputoria ja 
kierrätystä

Ystävykset Mari Kälkäjä ja 
Mirja Luusua tuskastuivat 
tavaran paljouteen kotonaan 
ja päättivät laittaa muuta-
maksi päiväksi kirpputorin 
kylälle entisiin Pudisfooru-
min tiloihin.

-Meillä on tulossa yliop-
pilasjuhlat ja ylimääräisestä 
tavarasta haluaa eroon. Pi-
hapiirin vanha talo on myös 
täyttynyt vuosien varrella ta-
varasta, joka ei kotiin mah-
du, mutta on kuitenkin vielä 
käyttökelpoista, toteaa Mari. 

Mirja on samoilla linjoilla 
ja sanoo olevan haaskausta 
heittää käyttökelpoista tava-
raa roskiin, kun jollekin toi-
selle se voi olla tarpeellinen.

-Iän myötä asioita miettii 
myös eettisesti ja ainakin itse 
yritän välttää turhaa ostelua 
eli vain tarpeellinen hom-

mataan kotiin. Ostan itselle-
ni vain yhden merkin vaat-
teita, joten heräteostoksia ei 
tule tehtyä ja kaapit pysy-
vät jokseenkin siistinä. Lap-
silla on samat säännöt eli 
ennen kuin ostetaan uutta, 
niin alta myydään pois pie-
net tai pitämättömät vaat-
teet. Arjenhallintakin helpot-
tuu kummasti, kun vaatteita, 
koriste-esineitä astioita ja le-
luja on kohtuullisesti, Mari 
kertoilee.

-Helppoa se ei ole, kun 
joka tavaran kohdalla tulee 
mietittyä, että josko tätä vie-
lä joskus tarvitsee”, toteavat 
naiset yhdestä suusta. 

Kirpputori on auki aina-
kin kuutena päivänä tässä 
kesän korvalla ja päivät il-
moitetaan erikseen Pudas-
järvilehden mainoksessa. HT

Pudasjärven kaupun-
ginhallitus päätti myön-
tää kokouksessaan 23.5. 
Kouvanjoen yksityistien 
tiekunnalle avustusta joen 
ylittävän sillan uusimisek-
si. Avustusta myönnetään 
15 prosenttia toteutuneis-
ta kustannuksista, kuiten-
kin enintään 54 000 euroa. 
Avustus maksetaan toteu-
tuneiden kustannusten 
mukaan. 

Metsätyöryhmä 
Päätettiin perustaa viime 
vuoden malliin metsätyö-
ryhmä, jonka työkohteina 
ovat kaupungin omistamat 
metsät ja maa-alueet. Hy-
väksyttiin Työpetarin tar-
jous metsätyöryhmän sekä 
vetäjän palkkaamiseksi, 
kustannukset ovat noin 45 
000 euroa. Palkattavat ovat 
työllistämistukeen oikeu-
tettuja. Ryhmää voidaan 
käyttää kaupungin ja yh-
distyksen muihin työtehtä-
viin muun muassa maise-
manhoitoa. Metsäpalveluja 
voidaan tarjota yksityisil-
le henkilöille, esimerkiksi 
puunkaadot ja muut teh-

Avustusta Kouvanjoen siltaan
tävät. 

Talotekniikka-hanke
PPudasjärven kaupunki 
osallistuu Iin Micropoliksen 
valmistelemaan Talotekniik-
ka-hankkeeseen. Pudasjär-
ven kuntarahaosuus on 20 
000 euroa. Ohjausryhmään 
nimettiin tekninen johtaja. 
Hankkeessa käsitellään ta-
lotekniikkaan liittyviä alhai-
sen kynnyksen ratkaisuja 
kuntien ja yritysten kiinteis-
tökohteisiin. Tavoitteena on 
saada pienillä investoinneil-
la ylläpitokustannukset ja 
hiilipäästöt alas. Hanke kes-
tää 2,5 vuotta ja se alkaa ensi 
vuoden alussa.

Nuorten palveluiden 
koordinaattori 
Kaupungin vapaa-aikaoh-
jaajan virka liikuntapalve-
luissa muutetaan liikunta- ja 
hyvinvointikoordinaattorin 
viraksi elokuun alusta. Sa-
malla perustetaan kasvun 
ja osallisuuden vahvistami-
sen palvelukokonaisuuteen 
nuorten palvelujen koordi-
naattorin virka.

Kurssihintoihin  
muutoksia
Kansalaisopistojen kurssi-
hintoihin on tulossa muu-
toksia, jotka hyväksyttiin. 
Aikaisemmassa kurssi-
hinnastossa määriteltiin 
kiinteä kurssihinta tunti-
määrän asettuessa tietyl-
le vaihteluvälille. Esimer-
kiksi 11 – 20 opetustuntia 
sisältävien kurssien hinta 
oli aikaisemmin 25 euroa. 
Uudessa hinnoittelumal-
lissa kurssimaksu on liu-
kuvasti tuntiperusteinen. 
Alle 20 opetustuntia sisäl-
tävien kurssien tuntihinta 
on 1,50 euroa. Uuden hin-
noittelumallin mukaan esi-
merkiksi 11 tunnin kurssin 
hinta on 16,50 euroa ja 20 
tunnin kurssin hinta 30 eu-
roa. Niinpä joidenkin kurs-
sien hinta laskee ja joiden-
kin kurssien hinta nousee.

Muutoksella tavoitellaan 
ensisijaisesti hinnoittelun 
yksinkertaistamista, ja näin 
pyritään ehkäisemään kurs-
sien hinnoittelussa tapahtu-
via virheitä. Hinnat tulevat 
voimaan elokuun alusta.

Pudasjärven  
kyläverkot  
kaupungilla
Päätettiin ostaa Kairan 
Kuitu Oy:ltä Pudasjärven 
Kyläverkot Oy:n koko osa-
kekanta. Osakkeen hinta 
oli 25 euroa, ja kokonais-
summa kaupalla oli 2500 
euroa. Kairan Kuitu Oy:n 
myyntitarjous perustuu 
Viestintäviraston kanssa 
käytyihin neuvotteluihin. 
Viestintäviraston mielestä 
Kairan Kuitu Oy:lle myön-
netyn hankerahoituksen 
kannalta olisi edullisem-
paa, että Pudasjärven Ky-
läverkot Oy:n omistus olisi 
yhtiön alkuperäisellä pe-
rustajalla.

Lentokenttä  
suviseurapaikaksi
Päätettiin esittää Pudas-
järven lentokentän vuok-
raamista Kuusamon rau-
hanyhdistys ry:lle vuoden 
2022 suviseurojen järjes-
tämiseen. Samalla huomi-
oidaan puolustusvoimain 
tarpeet. 

Konserttiin saapui runsaasti yleisöä.
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pkt pkt

SIKSPÄK
VANILJA ja TOFFEE

300 g

pkt
2,49

HIILLOS
GRILLI-

MAKKARA
400 g

1,79

PORSAAN 
KASSLER 

500 g

ras
2,99

ELONA 
KAURALEIPÄ

450 g

pss
1,59

PIZZAT
200 g

jauheliha, 
kinkku-ananas, 

meetwursti

0,99

pss

Halvan Suomi 100 v
LAKU-

SEKOITUS 
390 g

pss
1,95

Halvan Suomi 100 v
MIX MAKEIS-

SEKOITUS
390 g

1,95

Leivon
PIKKULEIVÄT

400-500 g
raitatanko, murokranssi, 
vadelmaruusu, hilloleipä

ras
3,95

Prix
KERMA- ja 

LAKULEHMÄ 
KERMATOFFEE

350 g

pss
1,99

Alpino
VOHVELIT
140 g, sitruuna, 

hasselpähkinä, suklaa

0,99

Aito
HIENOSOKERI

10 x 1 kg

mye
6,99

MULLAT JA LANNAT 

SAAPUNEET
MEILTÄ: PARVEKELAATIKOT

ISOT MUOVIRUUKUT
RUOHONRAJAUSAIDAT
NURMIKONSIEMENET

SAMMALSYÖPÖT
säkki

SIEMEN-
PERUNAA

10 kg

VIELÄ ERÄ!

15,90

Samurai 
GROSSI 125 cc

699,-
Samurai
GROSSI 70 cc

499,-
Rage
MÖNKIJÄ 110 cc

995,-

Kazuma
MÖNKIJÄ 50 cc

795,-
Keeway 
MÖNKIJÄ 110 cc

995,-
Keeway
SKOOTTERI RY6

1298,-

SkyTeam 
”MANKI MOPO”

1290,-

Fusian 
GROSSI 110 cc

1090,-
Fusian 
GROSSI 125 cc

1150,-
Logo 
AKKUMOPO 6V

139,-

Lasten
POLKUAUTO

79,-

Trapper 
MÖNKIJÄ 550 EFI EPS T3

7490,-
Hidea 
PERÄMOOTTORI 
2,5 HV 4-T

599,-
Hidea 
PERÄMOOTTORI 
4,0 HV 4-T

799,-

Velocifero  
AKKUSKOOTTERI

1190,-

+ toimituskulut

Kazuma
MÖNKIJÄ 90 cc

995,-

pkt

säkki
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Toukokuun kesselikirje

Kevään aikana on Kesselin toimesta tehty 19 avustusmatkaa Vienan 
Karjalaan. Monenlaista apua olemme antaneet ja vieneet. Seppo ja 
Tatjana Huitsi ovat tehneet pioneerityötä Segezassa mm. luomal-
la hyvät suhteet paikalliseen lastenkotiin. Sinne onkin viety paljon 
apua erityisesti isojalkaisille pojille talvikenkiä. Tätä kirjettä kirjotta-
essa pariskunta oli avustusmatkalla Kostamuksessa. Sinne he veivät 
noin 80 kiloa vaatetta. Kaupungin sosiaalitoimistosta saa lipukkeen, 
jota vastaan apua tarvitseva voi käydä hakemassa sopivaa vaatetta it-
selleen toimipisteestä. Hyvä systeemi. Apu menee heille, jotka sitä 
eniten tarvitsevat. Toimipisteessä vaatteet ovat hyvässä järjestykses-
sä ja pienimmät viat vaatteista korjataan. Vaatteita ei voi ostaa. Se ei 
ole kirpputori. 

Huhtikuun lopussa meillä oli vuosikokous. Muistimme Aija-Ma-
ri Partalaa hänen hyvästä ja erittäin tarkasta työstään rahastonhoi-
tajana. Kesselin puolesta annoimme hänelle kiitokseksi kauniin Kar-
jalan männystä tehdyn kellon. Vuosirenkaita oli puussa niin tiuhaan, 
että niitä oli mahdoton laskea! Hienoa käsityötä. Uudeksi hallituksen 
kokoonpanoksi tuli: Ape Nieminen puheenjohtaja, varapuheenjoh-
tajana Miika Sutinen Kiimingistä Heli Tauriainen sihteeri (uusi), Erk-

Jäsenmaksu: 10 €/hlö/vuosi, perhe 20 €/v, yritykset 50 €/v. 
Muistutamme jäseniämme maksamaan tämän vuoden jäsenmaksun. 

Emme lähetä pankkisiirtolappua, joten olkaa itse aktiivisia. 
Tili FI33 5360 0420 0467 01. 

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite.

ki Takkinen rahastonhoitaja (uusi) ja muina jäseninä Ari Tapper, Marika 
Tauriainen ja Seppo Huitsi, Aimo Pietilä, Eija Pohjanvesi, Laura Kokko ja 
uusina Tatjana Huitsi ja Aino Asikkala.

Edellisenä vuonna uusia henkilöjäseniä tuli 39 ja yksi yritysjäsen. 
Kaikkiaan jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 524. 

Lehtijuttuja oli eri lehdissä 17 ja facebookissa juttuja 216. Vuoden 
aikana Pudasjärvellä jaettiin 48 ruokapakettia ja jouluna 16. Stipendejä 
pudasjärvisiin kouluihin annettiin 54. Halusimme näin rohkaista koulu-
laisia ja opiskelijoita eteenpäin. 

Koko perheen vapputapahtuman lisäksi oli yhdeksäs joulupuuro yh-
teistyössä Työpetarin ja K-supermarketin kanssa. Puheenjohtaja vierai-
li joulupukkina vastaanottokeskuksen lapsille. Myönteisenä yllätyksenä 
oli Karjalan Sivistysseuran myöntämä 2000 euron stipendi yhdistyksel-
le. Kaupunki myönsi Kesselille 1000 euron toiminta-avustuksen. Tava-
ran lahjoittajia oli yhteensä 121, joista 33 oli uutta lahjoittajaa! Talou-
dellista tukea antoi 76 yritystä tai henkilöä. Kiitoksia vielä näin kaikille! 

Avustusmatkoja tehtiin Vienan Karjalaan 39 kertaa. Matkoilla oli 
mukana 15 eri ihmistä. Lasten leiripäivällä oli noin 90 ja kauneimpia 
joululauluja oli laulamassa 499 ihmistä! Se on paljon, kun ajatellaan, että 

Pudasjärviset 
voivat ottaa

 yhteyttä ruoka-
apuasiassa, 

rajoitettu määrä 
20 € ruokakasseja.

Heli Tauriainen 
045 195 2399 
Erkki Takkinen 
040 587 8818 

Marika Tauriainen 
040 960 4006

Nuori nainen odottaa kaksosia! Miehellä ei 
ole työtö. Pudasjärvisten äitien lahjoittamia 
vauvanvaatteita annettiin kaksin verroin. Kukapa voisi 
lahjoittaa kaksosten vaunut? Tai myöhemmin kaksosten-
rattaat?

Nämä ihanat sisarukset saavat paljon äidin rakkautta ja 
mummon huomiota! Pikkusisko Slata uskaltautui syliin 
ensimmäistä kertaa, mutta vain alle minuutiksi. Siitä on 
hyvä jatkaa luottamuksen rakentamista.

Kalevalan evankelisen srk:n naiset lupautuivat jakamaan 
vauvapaketteja apua tarvitseville. Näissäkin pusseissa on 
20:n pudasjärvisen äidin lahjoittamia vauvanvaatteita. 

Vienan Karjalassa ei sellaista perinnettä ole. Kesselin toimesta on 
lauluperinne aloitettu joissakin kylissä jo yli 10 vuotta sitten. Paljon 
oli käyntejä sairaiden, vanhuksien ja yksinäisten luona, kodeissa, las-
ten- ja vanhustenkodeissa. 

– Kiitos, kun ette unohda meitä! Aina jäi iloinen mieli heille ja 
meille. 

Seuraava kirje ilmestyykin sitten kesän jälkeen.

Ape Nieminen 
Puheenjohtaja 

Elinvoimavaliokunta:

Asukasmäärän lisääminen suurimpana tavoitteena 

Kokouksen päätteeksi otettiin valiokunnasta ryhmäkuva; Sointu Veivo, Onerva Ronkai-
nen, Sinikka Mosorin, Juho Kellolampi, Urpo Puolakanaho, Paula Soronen, Jorma Pietiläi-
nen, Paula Manninen ja Erkki Honkanen.

Nykyisen elinvoimalauta-
kunnan viimeinen kokous 
pidettiin keskiviikkona 17.5.

Unelmatehtaalla tehdään 
remonttia koko ajan ja Pirt-
ti avattiin  torstaina 18.5. 
Kehittämistoimen henki-
löstöä on siirtynyt  Unel-
matehtaalle ja Työpetari ry 
ja 4H ovat alkaneet toimia 
3-rakennuksessa ryhmä-
työllistämisen ja maahan-
muuttajien kokkauskurssien 
toteuttajina. Unelmatehtaan 
tilannekatsauksen yhteydes-
sä kiinteistöpäällikkö Kari 
Rissanen kertoi 3-rakennuk-
seen tehdyistä toimenpiteis-
tä.  Kaikki mahdolliset si-
säilmatutkimukset on tehty 
ja 3-rakennus on todettu ter-
veimmäksi Rimmillä olevis-
ta rakennuksista. Tehtyjen 
viemärikuvausten jälkeen il-
meni viemäreiden sukituk-
sen tarve. Remontointiin on 
varattu 150 000 euroa vuo-
delle 2017, josta tällä hetkel-
lä on kulunut 107 000 euroa.

Honkalampisäätiön edus-
tajat Marjatta Rummukainen 
ja Antero Oinonen selosti-
vat Unelmatehas-yhteisön 
toiminnoista, joita ovat mm. 
kierrätysmyymälän avaami-
nen, Kurenalan koulun tyh-
jentäminen, 11 työsuhteisen 
ja kahden työkokeilijan palk-
kaaminen, kolmen hankeha-
kemuksen jättäminen (pois-
totekstiilihanke, Nuorten 

Typo-hanke, Aiko-ideaha-
ku), opinnollistamisen, koti-
työpalvelujen- ja osuuskun-
takoulutuksen valmistelu. 
Unelmatehas Oy:ssä on täl-
lä hetkellä kaksi työntekijää. 

Unelmatehtaan kehittä-
miseen on varattu 200 000 
euroa, josta 175 000 euroa 
Honkalampisäätiön kanssa 
tehtyyn sopimukseen Unel-
matehtaan ylösnostamisek-
si. Tuotekehittämö-hanke 
on osa Unelmatehas-yhtei-
sön toimintaa. Hankkeessa 
on keskitytty 4-rakennuk-
sessa sijaitsevan entisen kes-
kuskeittiön muuttamiseksi 
yleisesti vuokrattavaksi tuo-
tekehityskeittiöksi. Hank-
keen selvityksen tuloksena 
kaupunginhallitus on hy-
väksynyt  50 000 eruon mää-
rärahan tarvittaviin muu-
tostöihin 4-rakennuksessa 
sijaitsevaan entiseen keskus-
keittiöön. Asia käsitellään 
seuraavassa valtuustossa. 

Kaupunki on tänä vuon-
na varannut 200 000 euroa 
toiminnan kehittämiseen eli 
immateriaalisiin toimintoi-
hin sekä 200 000 euroa re-
montointi- ja rakentamisku-
luihin. 

Ainoastaan nuorten työt-
tömyysluku on noussut 
maaliskuun työllisyykat-
sauksessa. TYPO-hankkeen 
kautta palkataan kaksi hen-
kilöä selvittämään kunnan 

työttömien nuorten tilanne. 
Kuntaosuusmaksu oli reilut 
24 000 euroa.

Maahanmuuttajat 
merkittävä  
väestönosa
Monikulttuurisen työn koor-
dinaattori Liisa Ronkaisen 
mukaan Pudasjärvellä on 
noin kaksi prosenttia asuk-
kaista maahanmuuttajia. Lu-
vussa on kiintiöpakolaisia, 
turvapaikan saaneita sekä 
työn ja perheen takia muut-
taneita. Muita kuin suo-
men-tai ruotsinkielisiä oli 
yhteensä 170 henkilöä. Mui-
ta kuin Suomen kansalai-
sia oli yhteensä 163 henki-
löä. Maahanmuuton luomat 
työpaikat: perheryhmäko-
ti ja tuettu asuminen 20 työ-
paikkaa kehittämistoimi 5,5, 
alakoulu 4,5), yläkoulu 2,5, 
kansalaisopisto 2, kotout-
tamiskoulutus 2, OSAO 2, 
työllistämispalvelut 1, per-
hepalvelut 3, terveyspalve-
lut 0,5, vastaanottokeskus 10 
eli yhteensä 53 työpaikkaa. 

Pudasjärvi on sitoutunut 
ottamaan 20 kiintiöpakolais-
ta joka toinen vuosi.  Alusta-
van tiedon mukaan Syyrias-
ta on tulossa Pudasjärvelle 
elo-syyskuussa 20 henkilöä. 

ELY-keskus haluaa lak-
kauttaa toisen ryhmäko-
din, sillä asiakkaiden mää-

rä laskee vuoden vaihteessa. 
Tämä tarkoittaisi sitä, että 
7-8 työpaikkaa häviäisi kau-
pungista. Kehittämistoimi 
tulee esittämään, että mo-
lemmat perheryhmäkodit 
voisivat jatkaa ja ottaisimme 
siirtoja Etelästä ja odotamme 
tiedon kiintiöpakolaisista.

Kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen ja puheen-
johtaja Sointu Veivo kiitti-
vät elinvoimavaliokuntaa 
nelivuotisesta kaudesta. 
Isoimpana asiana kehittä-

misjohtaja näki elinvoimava-
liokunnassa esille nousseen 
Pudasjärven asukasmäärän 
lisäämisen, jota ollaan nyt 
viemässä uuteen kuntastra-
tegiaan. Puheenjohtaja kävi 
pääpiirteittän läpi nelivuo-
tiskauden asioita, kuten toi-
minta-ja kehittämistukien 
uudistamisen, osallistavan 
budjetoinnin jalkauttamisen, 
päätösten teon vaikutus-
ten arvioinnin alullepanon, 
kyläasiamiehen palkkaus-
esityksen ja elinvoimava-

liokunnan jäsenten hyvän, 
aktiivisen ja keskustelevan 
kokousilmapiirin kasvun. 
Lopuksi valiokunnan jäse-
niä muistettiin Raivaajapitä-
jä Pudasjärvi -kirjalla. 

Monipuolisista, kehittä-
vistä ja elinvoimaisista va-
liokuntatyöskentelyvuosista 
elinvoimavaliokunnan 

jäseniä, sihteeriä ja 
esittelijää kiittäen, 
Sointu Veivo
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SEKALAISTA

MYYDÄÄN

OSTETAAN

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METALLIROMUN KERÄYS

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

KONEPAJA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

PUDASTORI

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ROMUT RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

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

Poistamme rekisteristä veloituksetta. Isot ja pienet erät. 

"

VUOKRATTAVANA

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Vuokrattavana 2h+keittiö 42 
m2, Korentojärven rannalla. 
Heti vapaa. P. 0400 512 997. 

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Peugeot moposkootteri vm. 
2010, ajettu 1980 km. H. 700 €. 
P. 040 501 7962.

MYYTÄVÄNÄ 
PARITALOSTA 

3 h, k + s ja 
varasto.

Rakennusvuosi 2000, 
71 m2, oma tontti.

Vap. sop. mukaan.

Tiedustelut iltaisin 
puh. 0400 498 420/ Sari

ISTUTUS- JA  
PUUTARHATYÖTÄ 

TARJOLLA Jongulla.  
P. 050 584 2080.

2 tai 3 siipinen kyntöaura. Toi-
miva. P. 0400 930 168.

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

Karaoketanssit Pintamolla
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna 
pääsee tanssimaan karaoketansseis-
sa Pintamolla. Lauantaina kello 21 al-
kavissa tansseissa voi laulaa ja tanssia 
omia suosikkikappaleitaan. 
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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
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.

Särkivaaran 
Vesiosuuskunnan 

VUOSIKOKOUS 
pidetään ke 31.5.2017 klo 18 

Syötteen Kylätalolla. 
Tervetuloa! Hallitus

Pintamon kyläseura R3TerveTuloa!Lippu 5€. Huom. Käteismaksu!

PinTamolla Pintamontie 321

KaraoKe-
TanssiT

 lauantaina 27.5. klo 21.00–01.00.
Baari aukeaa klo 20.00.  C-oikeudet (olut, siideri)

Lauantaina 3.6. Selena.

Tapahtumapaikkana on Karvosenrannan venesatama 
Jonguntien päässä.

Tapahtumassa on Haukiuistelukilpailu klo 10-14. 
Ilmoittautuminen klo 9 alkaen tapahtumapaikalla. 

Osallistumismaksu kaikissa sarjoissa: 5 €. 
Sarjoina: naiset, miehet ja alle 16-vuotiaat. 

Kilpailualueena Jongunjärvi ja kalana hauki. Kilpailussa palki-
taan jokaisessa sarjassa suurin hauki sekä suurin kokonais-

saalis. Uistelu voi tapahtua joko vetouisteluna tai virvelöimällä 
joko veneestä tai maalta. Sallittu yksi vapa kilpailijaa kohden. 

Tarkempia sääntöjä annetaan Karvosen rannassa ennen 
kilpailua tai Aimo Lehmikankaalta puh. 044 5118 601 tai 

sähköposti aimo.lehmikangas@siikalatva.fi.

HAUKITAPAHTUMAN
JONGUNJÄRVELLÄ
lauantaina 17.6. klo 9 alkaen

Jongun alueen kyläyhdistys ja 
Jongun kalaveden osakaskunta järjestävät

JONGUN KALAVEDEN OSAKASKUNTA ja 
JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYS

             TERVETULOA!

Jongunalueen kyläyhdistys myy 
tapahtumassa mm. kahvia ja 

muita virvokkeita.

TEHOKÄVELY su 28.5. klo 18, 
Lähtö Jyrkkäkosken Camping piha-alue. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Kansanterveys ja kansanta-
lous kytkeytyvät kiinteäl-
lä tavalla toisiinsa. Terve-
yttä edistävillä poliittisilla 
päätöksillä on kauaskantoi-
sia taloudellekin myönteisiä 
vaikutuksia. Toisaalta päin-
vastaiset, terveyden näkö-
kulmasta haitalliset päätök-
set johtavat kustannusten 
nousuun vuosikymmenten-
kin päästä. Kansalaisten ter-
veyteen voidaan vaikuttaa 
taloudellisilla ohjauskeinoil-
la, joista terveysperustai-
nen verotus on monien ar-
vioiden mukaan hyvä keino 
edistää kansalaisten terve-
yttä.  

Terveysperustaista vero-
tusta on edistettävä. Näin 
valtiovarainministeri Orpo 
on luvannutkin. Hän totesi 
kuluvan vuoden helmikuus-
sa vastauspuheenvuoros-
sa suulliseen kysymykseen 
varhaiskasvatuksen mak-
suttomuudesta, että hän ai-
koo edistää terveysperustai-
sen verotuksen uudistuksen 
saantia eduskunnan käsitte-
lyyn. Tästä lupauksesta on 
tärkeää pitää kiinni. 

Terveysperusteinen vero-
tus on kustannusvaikuttava 
keino edistää kansalaisten 
terveyttä ja sen on todet-
tu vaikuttavan tuotteiden 
kulutukseen ja vähentävän 
niistä johtuvia terveyshaitto-
ja. Terveysperustaisella ve-
rotuksella annetaan myös 
vahva viesti siitä, että nämä 
tuotteet eivät kuulu säännöl-

lisesti käytettynä terveelli-
seen ruokavalioon. Suomes-
sa sokeriveron ulottaminen 
koskemaan muitakin lisätyn 
sokerin lähteitä on perus-
teltavissa kansanterveydel-
lisin näkökohdin. Myös so-
siaali- ja terveysvaliokunta 
on katsonut lausunnossaan, 
että makeisten, jäätelön ja 
virvoitusjuomien valmiste-
veroa on kehitettävä terve-
yttä edistävään suuntaan. 
Lausunnossaan valiokunta 
korosti, että tämä työ tulee 
aloittaa pikaisesti.  

Terveysperustaisella ve-
rotuksella on laaja yhteis-
kunnallinen tuki ja on tär-
keää, että uudistus saadaan 
eteenpäin. Hallituksen puo-
livälitarkistuksen yhtey-
dessä hallitus ilmoitti tar-
kastelevansa verotuksen 
kokonaisuutta syksyllä 2017.  
Tässä yhteydessä on hyvä ti-
laisuus edistää terveyspe-
rustaista verotusta.  

Keskustan sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan jäsenet 
ovat jättäneet hallitukselle 
kirjallisen kysymyksen, mi-
ten terveysperustaisen ve-
rotuksen valmistelu etenee 
tällä hetkellä valtiovarain-
ministeriössä. 

Kansanedustajat 
Niilo Keränen, 
Hannakaisa Heikkinen, 
Pekka Puska, Annika 
Saarikko, Martti Talja

Terveysperustaista 
verotusta edistettävä

Pudasjärven Urheilijoiden nai-
set olivat hyvässä vauhdissa 
lauantaina 20.5. Tervamara-
tonilla Oulussa. Puolikasma-
ratonilla Veera Mantere oli 
toinen ajalla 1.25,24 ja Hen-
na Vanhanen 8. ajalla 1.32,50. 
Naisten kympillä Iida Haataja 
oli toinen ajalla 38,34.

Maraton 79. Hannu Juurik-
ka 3.56,58. 

Puolikasmaraton Miehet. 
132. Olli-Pekka Kokko 1.43,26.

Naiset: 2. Veera Mante-
re 1.25,24, 8. Henna Vanha-
nen 1.32,50, 370. Minna Salme-
la 2.31,16

10 km Naiset 2. Iida Haa-
taja 38,34, 146. Leena Pesälä 
1,04,55. 

Juhannusaaton aaton Poh-
jantähti-Games -kisoissa nais-
kestävyysjuoksijat saavat vie-
raakseen Annemari Sandell 
Kiekaran, takavuosien maail-
man kärkijuoksijan. HR

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

jo torstai-iltana!

Naiset pärjäsivät 
Tervamaratonilla

Tapahtumassa liikutaan hyvässä hengessä ikään tai kuntoon kat-
somatta tunnin ajan kiertäen juoksurataa kävellen tai hölkäten sekä 
otetaan huomioon Pudasjärven Urheilijoiden Kunniakierrostukijoita!

Kunniakierros järjestetään tänä vuonna jo 36. kerran. 
Jos et ole aiemmin ollut mukana Kunniakierroksella, nyt sinulla on 

oiva tilaisuus lähteä mukaan liikkumaan ja keräämään varoja.
 Tule mukaan tapahtumaan sekä kerää tukikeräyslistaan itsellesi 

tukijoita. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta 
kierrokselta tai sovitun kertamaksun (minimi 15 €). 
Kerääjänä ei tarvitse ottaa tukijalta vastaan rahaa, 

vaan tukijalle tulee myöhemmin lasku sopimastaan summasta. 
Paikalla voit tavata urheiluseuran kärkipään edustusurheilijoita 

mm. Eetu Rantala ja Mikko Rahkola.
Keräyslistoja saa Heino Ruuskaselta p. 0400 346 097. 

Listoja on myös paikan päällä tapahtumassa. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Pudasjärven Urheilijat ry/ Yu-jaosto ja Kuntourheilujaosto

Kunniakierros 2017 kutsu
Perinteinen kunniakierrostapahtuma 

järjestetään Suojalinnan Urheilukentällä 
maanantaina 29.5. kello 18.00-19.00 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuo-
ne Otavassa maanantaina 
5. päivänä kesäkuuta 2017 
alkaen klo 17:00. Luettelo 
kokouksessa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 26.5.2017 
alkaen kaupungin ilmoitustau-
lulla ja internetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pide-
tään nähtävänä keskustoimis-
tossa 8.6.2017 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 22.5.2017 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja
Vesa Riekki  
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Oulun normaalikoulun lu-
kio Josefiina Kosamo. 

Oulun Suomalaisen Yh-
teiskoulun lukio Tolkki-
nen Katja.

Rovaniemen Lysen-
puiston lukiosta Tuulia 
Kälkäjä.

Ylioppilaita 2017:

Kattavat 
ehkäisypalvelut on 

taattava sotessa 
Kokonaisvaltaisilla ja helposti saatavilla olevilla ehkäisy- ja seksuaa-
literveyspalveluilla voidaan vähentää huomattavasti raskaudenkes-
keytyksiä, sukupuolitauteja sekä parantaa kansalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia.  

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä vastuu 
ehkäisypalveluista siirtyy kunnilta maakunnille. Uudistus tarjoaa ti-
laisuuden levittää toimivat käytännöt maakunnallisiksi tai valtakun-
nallisiksi. Toisaalta uhkana on toimivien ja kustannustehokkaiden 
kuntakohtaisten käytäntöjen loppuminen ja palveluiden heikenty-
minen, naisverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sark-
kinen (vas.) toteaa.  

Eduskunnan naisverkoston jättämässä kirjallisessa kysymykses-
sä kysytään hallitukselta, miten ehkäisypalvelut on ajateltu järjes-
tettävän tulevaisuudessa. Allekirjoittaneet haluavat tietää, tulevatko 
ehkäisypalvelut maakunnan liikelaitoksen vastuulle vai valinnanva-
pauden piiriin ja onko toimivista maksuttoman ehkäisyn käytän-
nöistä ja keskitetyistä ehkäisyneuvoloista mahdollista pitää kiinni 
uudistuksen yhteydessä. 

- Ylipäätään seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat jääneet 
vähälle huomiolle sote-uudistuksen ympärillä käydyissä keskuste-
luissa, puheenjohtaja Hanna Sarkkinen jatkaa.  

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuor-
ten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Maksuttoman eh-
käisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Korkea hankintahinta 
muodostaa kynnyksen erityisesti pitkävaikutteisten ehkäisymene-
telmien käytölle, vaikka niiden ehkäisyteho on paras ja elinkaari-
kustannus matalin. Hinta muodostaa kynnyksen erityisesti nuoril-
le ja pienituloisille naisille. Maksuttoman ehkäisyn 
ja kokonaisvaltaisia seksuaaliterveyspalveluita tar-
joavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkes-
keytysten määrä on laskenut merkittävästi ja suku-
puolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. 

Hanna Sarkkinen

Kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 22.5. Kokouk-
sessa käsiteltiin muun muas-
sa henkilöstön vuosilomat ja 
taloussääntöasia. 

Sarakylän hautausmaal-
le muistomerkin rakentajak-
si päätettiin tarjousten pe-

rusteella A&O Steel Oy, 
urakkahinta on 17 200 euroa. 

Lastenohjaajaksi valit-
tiin diakonissa-sairaanhoitaja 
Rauni Juntti Iistä. Hän aloittaa 
työt syyskuun alusta. Varalle 
valittiin Maiju Anttila. HT

Rauni Juntti 
lastenohjaajaksi
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Kädenvääntö on yksi maa-
ilman vanhimmista voima-
kilpailumuodoista. Kilpaur-
heilulajiksi kädenvääntö 
kehittyi 1960-luvulla, mis-
tä lähtien vääntäjien parem-
muudesta on mitelty aina 
maailmanmestaruustasol-
la. Pudasjärven Sarakyläs-
tä syntyisin oleva, nykyisin 
Oulun Pateniemessä asuva, 
Jani Kuukasjärvi on aktii-
vinen ja kilpailutoimintaan 
osallistuva kädenväännön 
harrastaja yhdessä veljensä 
Jarno Kuukasjärven kanssa. 

Jani osallistui EM-kisoi-
hin 13.-21.5. Puolassa. Kisat 
olivat jälleen suuri tapahtu-
ma, jopa suuremmat, kuin 
viime vuonna Romanias-
sa. Kisoihin osallistui 35 eri 
maata ja 800 kilpailijaa. Jani 
sijoittui tiukassa kisassa 10. 
sijalle niin oikean, kuin va-
semman käden väännössä. 

Kädenväännön EM-kisamatkalla
EM-Kisamatka- 
kertomus
Lähdin reissuun sunnuntai-
na ja tulin perjantaina aa-
mulla takaisin eli reissun 
tein tällä kertaa yksin. Paljol-
ti johtuu varmaan siitä, kos-
ka kaikki täytyy itse kustan-
taa, niin kalliiksihan se tulee 
olla monta päivää reissussa. 
Itse vielä sairaslomalla, kos-
ka särin töissä selän ja siellä 
on kaksi pahaa pullistumaa. 
Ne eivät pahemmin haitan-
neet vääntöjä, kun kilpailu-
tilanteessa ajattelee vain sitä 
suoritusta. 

Maanantaiaamu alkoi 
punnituksella, johon jänni-
tystä nosti kaverin vaa’an 
paikan päällä näyttämä 200-
300 g liikaa painoa. Onnek-
si tuli herättyä sen verran 
aikaisin, että kerkesin men-
nä kuumaan suihkuun, kos-
ka ei ollut saunaa hotellis-
sa. Siinä kuuman suihkun 

alla seisoessa sinnillä punai-
sena, kuin keitetty rapu, oli 
pakko ajatella, että samperi 
jos tänne saakka olen tullut, 
niin ei kisaan osallistuminen 
ei voi kaatua muutamaan sa-
taan grammaan. Sen jälkeen 
kyykkyjä ainakin sata pe-
rään ja kiireellä vaatteet pääl-
le ja taksiin. Sen verran hyvin 
toimi kuuma suihku, että ot-
saa sai pyyhkiä koko matkan 
punnituspaikalle ja ei joh-
tunut jännityksestä. Kaik-
ki meni hyvin. Kisapuntari 
näytti 79,5 kiloa eli ei muuta, 
kun tankkaamaan seuraavaa 
päivää varten. 

Taso oli todella kova, näki 
heti kohdalleni sattuneessa 
eka vasemman käden vään-
nössä, että huh, huh! Sijoi-
tus oli silti tavallaan parem-
pi, kuin viimevuotinen eli 10 
sija. Oikealla kädellä oli vii-
sitoista kilpailijaa ja siinäkin 
tulin kymmenenneksi. Eli 
Euroopan kympin sakissa ol-

laan, johon olen tyytyväinen 
näillä treeneillä. Ei ole voinut 
treenata kuin voimatreenejä 
ja miettimällä, miten valmis-
tautua kisavääntöihin. 

Minulle oli jo voitto, kun 
sain kunnian olla kantamas-
sa Suomen kylttiä, kun eri 
maat kuulutettiin yksitel-

len lavalle. Oli mahtava fii-
lis kahden joukkuekaverin 
kanssa kulkea punaista mat-
toa pitkin ja olla lavalla, kun 
maat käytiin läpi sekä palkit-
tiin pitkäaikaisia henkilöi-
tä, jotka ovat olleet mukana 
ja järjestämässä näitä kilpai-
luja.

Iso kiitos myös sponso-
reille, jotka mahdollistivat 
osallistumiseni kisaan. Par-
turi Kampaamo Piritta, Han-
nu Lehmikangas, Toppilan 
autohuolto (Toppilan poika-
koti) ja Kesäpilkin MM-kisat) 

Jani Kuukasjärvi

Jani Kuukasjärvi Suomen kyltin kantajana sininen takki oikealla. 

Jani Kuukasjärvi puolalai-
sen kovan vääntäjän kans-
sa.

Jani tositoimissa ja tuloksena 10 sija EM-kisoissa.

Lentokenttä vapautui lu-
mesta ja pian siellä testataan 
taas eri menopelien vauhtia

Lauantaina Pudasjärven 
lentokentällä riittää vauhtia, 
kun siellä virittäydytään ke-
vään ensimmäiseen kiihdy-
tys- ja testipäivään.

Taivalkosken Moottori-
kerhon puheenjohtaja Tep-
po Niskasaari kävi alkuvii-
kosta katsastamassa kentän 
kunnon.

-Putsasin viimeiset lumet 
pois kentältä. Nyt kaiken pi-
täisi olla kunnossa ajamista 
varten.

Niskasaari naurahtaa, 
että alkuperäisen suunnitel-
man mukaan kiihdytyspäi-
vä oli tarkoitus pitää jo ai-
emmin toukokuussa, mutta 
hidas kevät ei antanut sille 
mahdollisuutta.

Taivalkosken Moottori-
kerhon järjestämissä tapah-
tumissa osallistumiskynnys 
on matalalla.

-Kaikki ovat tervetullei-
ta kokeilemaan, millaista 
vauhtia oma menopeli kul-

Suositut kiihdytys- ja testipäivät alkavat lauantaina
kee, Niskasaari kannustaa.

Päivän aikana, muuta-
man kympin maksua vas-
taan, saa ajaa niin paljon 
kuin haluaa. Suljetulla alu-
eella ja valvotuissa olosuh-
teissa on turvallista ajaa. 
Myös alaikäiset pääsevät lu-
vallisesti kiihdyttelemään.

Radalla on nähdään pää-
asiassa erilaisia autoja ja 
moottoripyöriä. 

-Juniorikuskit ajavat mo-
nesti kevytmoottoripyörillä 
tai mopolla. Traktorilla en-
nätysvauhti taitaa olla 97 ki-
lometriä tunnissa varttimai-
lin matkalla.

Myös monenlaisia itse-
tehtyjä "härveleitä" on käyty 
testaamassa. Niskasaari toi-
vookin näkevänsä niitä lisää 
myös tänä kesänä.

Niskasaaren mukaan 
moottoriajoneuvojen raken-
tamisessa voi päästää luo-
vuuden valloilleen ja piile-
vät kyvyt esiin.

-Meillä ei ole väliä, millä 
ajaa. Vain taivas on rajana.

Nyt alkamassa on järjes-

Taivalkosken moottorikerhon puheenjohtaja Teppo Niskasaari seuraa menopelien suori-
tuksia myös tänäkin kesänä Pudasjärven lentokentällä.

tyksessään 11. testikesä.
-Suosio on ollut tasaisen 

taattu koko ajan. Ajajia tulee 
ympäri Suomen.

Taivalkosken Moottori-
kerhon väki on satsannut 
ajanottolaitteisiin, jotka ovat 
viimeisen päälle kunnossa. 
Järjestelyistä vastaa mootto-
rikerhon 6-10 hengen osaava 
ydinporukka.

-Kiihdytyspäivissä aje-
taan varttimaili eli 402 met-
riä.

Niskasaari kehuu Pudas-
järven lentokenttää erittäin 
hyväksi testipaikaksi.

-Tämä on ainut kenttä 
Suomessa, jossa ajetaan SM-
sarjan ulkopuolella. Täällä 
on hyvä pito äkäisemmille-
kin vehkeille.

Koska testipäivissä saa 
ajaa niin monta kertaa kuin 
jaksaa, ovat ne harjoittelun 
kannalta erittäin tehokkaita.

-Ajoon kehittyy rutiini 
ja varmuus, kun saa tehdä 
monta lähtöä.

Pientä kilpailua on myös 
ilmassa: päivän nopeimmat 

kuskit saavat myös ajaa toi-
siaan vastaan. Tapahtumissa 
nopein aika moottoripyöris-
tä ja autoista palkitaan po-
kaalilla.

Monet ajajat saavat testi-
päivistä kipinän jatkaa har-
rastusta ja edetä eri luokkiin. 

-Meillä on rento ja hyvä 
meininki.

Päivällä paikalla viihty-
vät myös kannustusjoukot. 
Myynnissä on kahvia, mak-
karaa ja virvokkeita, että ajo-
ja jaksaa seurata.

Kiihdytys ja No Speed 

Limit -tapahtumia on lu-
vassa pitkin kesää, yhteen-
sä seitsemänä viikonloppu-
na. Lisätietoja asiasta saa 
Taivalkosken Moottoriker-
hon internetsivuilta ja Teppo 
Niskasaarelta.

Rauni Juntti 
lastenohjaajaksi
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PUUTARHA JA PYÖRÄPÄIVÄT 
MAANANTAINA 29.5.  

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17,

Kesälauantait 9-13

PARK 220 + 95 COMBI 
EL  LEIKKUULAITE 

2995€

●  GGP WM 7250 moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW

TORNADO 2098 

1499€

●  Briggs & Stratton PowerBuild 4165 AVS moottori
● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys 98cm
● Leikkuumenetelmä keräävä / multiclip
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona  akkulaturi ja puskuri

2495€

ESTATE 3084 H

● STIGA RS 100 OHV moottori
● multiclip leikkuumenetelmä
● leikkuuleveys 45 cm 225€

269€

●  Briggs & Stratton Intek 4155 
AVS moottori

● 500 cm3 / 8,82 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeuden 

säätö
● Leikkuuleveys  100cm

● Leikkuumenetelmä multiclip / 
taaksepuhallus

● Vapaasti pyörivät terät

PARK 420 P + 100 CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE

St1 Automaatti Pudasjärvi
maanantaina 29.5.2017 klo 9–17

Polttoaineet erikoishinnoin

Varsitie 1, Pudasjärvi

- jopa 10 kuukautta korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa

- toimitus kasattuna ja koekäytettynä veloi-
tuksetta Pudasjärven alueelle

- käyttöopastus toimituksen yhteydessä
- toimitusaika asiakkaan toiveiden mukaan
- akkutrimmeri ja ja ajoleikkurin suojahuppu 

kaupan päälle (arvo 204 €)
ETULEIKKUREITA JA 

PUUTARHATRAKTOREITA HYVÄ 
VALIKOIMA HETI VARASTOSSA!

TOUKOKUUN AIKANA 
AJOLEIKKURIN OSTANEILLE 

KOVAT ENNAKKOEDUT!

Paikalla STIGA tehtaan edustaja 
Tero Haavisto.

MA 29.5. PUUTARHAKONEEN TAI POLKUPYÖRÄN OSTANEIDEN KESKEN ARVOTAAN SPECIAL TUUNATTU ”KESÄ JOPO”!

●  Briggs & Stratton Power-
Build 3130 AVS moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen voimansiir-

to
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeu-

den säätö
● Leikkuuleveys 95 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip 

/ taaksepuhallus

UUTUUS!

●  B&S P.B. series 3125
● 344 cm3 / 5,56 kW

BT 84 HCB

1995€

4520€

● STIGA ST 45 OHV moottori
●  leikkuumenetelmät keräävä, taakse 

puhaltava ja multiclip
● leikkuuleveys 46cm
● keruusäiliön tilavuus 60 litraa

COMBI 48 S ST

COMBI 48 ST

329€● Kuten COMBI 48 ST, 
mutta itsevetävänä

● B&S 450 E moottori
● leikkuumenetelmät multiclip ja sivul-

lepuhallus
● leikkuuleveys 45 cm

MULTICLIP 47 SQ B

MULTICLIP 47 Q B

299€

355€
● kuten MULTICLIP 47 Q B, mutta itsevetävänä

● Teho 80 V / 4 Ah
● Latausaika n. 60 min
● Työskentelyalue n. 800 m2

● Teräsrunko
● Kuulalaakeroidut pyörät

MULTICLIP 47 S AE

STIGA MULTICLIP 47 AE

595€

645€
● kuten MULTICLIP 47 AE, mutta itsevetävänä

Tyytyväisyystakuu. Kokeile kaksi viikkoa 
kotona. Kysy lisää myymälästämme!

● Hydrostaattinen vaihteisto
● Leikkuuleveys 84 cm

● Leikkuumenetelmä keräävä
● Pyörät edessä 13” takana 18”
● Keruusäiliö 200 litraa

DINO 47 RS

179€

●  STIGA RS 100 moottori
● sivulle puhaltava
● teräsrunko

● kuulalaa-
keroidut 
pyörät

● leikkuule-
veys 45 
cm

● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98 cm

● Leikkuumenetelmä sivulle heittävä / multiclip
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona  akkulaturi ja puskuri

269€

● kuten MULTICLIP 47 BLUE, mutta 
itsevetävänänä

MULTICLIP 47 BLUE 

KAUNOTAR 7 V  
● Jalkajarrut
● Turvalukko

399€

RAJOITETTU 

ERÄ!

Kuva viitteellinen

JOPO 1 V

369€

● Aito alkuperäinen
● Valmistettu Suomessa!
● Turvalukko

KULKURI 7 V
● Jalkajarrut
● Turvalukko

RAJOITETTU 

ERÄ!

399€

CE3 3V SÄHKÖPYÖRÄ
● Led-valot
● Pistosuojatut renkaat
● Turvalukko
● Avustustasot 3 kpl

1390€
Ma 29.5. koeajossa runsaasti 

Helkama sähköpyöriä!
Paikalla HELKAMA pyörätehtaan 

edustaja Antti Korpela

Jäätelökioski 
avautuu ma 29.5.

Valikoimassa Tötteröitä, 
Pehmytjäätelöä ja jäähilejuomaa!

Aukioloajat: 
MA-SU 12-19 

(säävaraus)

MULTICLIP 47 S BLUE

RAJOITETTU 

ERÄ!


