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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Muisti ja liikunta
-kiertue pysähtyi 

torilla s. 4

Alpo Laakkosen
monipuolinen ja tunteikas 

muistokonsertti s. 10
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Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Kela-kyydit 
0100 86 500
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"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

6,30€ (norm. 7,88)
100 
tabl.

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tarjoushinnat ovat voimassa 31.5.2018 asti.

17,82€ (norm. 22,28)
300 
tabl.

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 

puh. (08) 821 122
0400 330 058

KEVÄÄN
    JUHLIIN
Upeat ruusut ylioppilaille
ja valmistuneille

Asetelmat juhlapöytiin
Palvelemme:
pe 1.6. klo 9-21, la 2.6. 7-16, su 3.6. 10-14

KATI POIJULA VOC.

PETRI AHO 

SAX.

TIMO AHONEN
KEY.TIMO KUKKONEN

BASS.

TIMO VUORMA

DRM.

REIJO KOSSIKEY.

LASSE AALTONENGTR.

KANSALAISOPISTON SALIKKI 
SU 27.5. KLO 18.00

OHJELMAMAKSU 5€         PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkärille tai 
optikolle P. 040 821 1819. 

Tervetuloa!

Nähdään pian! 
Liikkeen avajaiset ke 6.6.! 

Tulevat silmälääkäriajat: 
Ke 6.6., ke 13.6. ja ke 20.6. 

VUOTTA
56

1962
2018

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄ OY
Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi 

• Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14.

 www.huonekaluliikeheikkila.fi

ULLA SALMELA.
Onnettarena toimi Miia Runtti.

HUONEKALULIIKE HEIKKILÄN 56-V 
TAPAHTUMAPÄIVÄN ARVONNASSA

PIRTTIKALUSTON VOITTI:

KUKKALOISTOA 25 VUOTTA!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   AVOINNA: JOKA PÄIVÄ 
MA-PE  9-19, LA-SU 9-16www.pudasjarvenpuutarha.fi

Vietämme perinteisiä puutarhapäiviä 
Kukkahuoneella pe-su 25.-27.5.

Orvokki 
8€/10 kpl  12€/20 kpl  
Upeat Pelargoniat

20€/4 kpl  

Kestävä valk. Marketta
20€/4 kpl  

Lumihiutale  
alk. 3,90 kpl  

Juhlan kunniaksi 
ISOT AMPPELIT 

25€/kpl  

Tuuheat yrtit ja 
hyötykasvit 4,50 kpl  

Kekkilän Puutarhamulta 
50 l 16,90/ 5 sk  

Amppelimulta 50 l 
astioihin, ammattilaatua 

16€/ 2 sk

Erä koristepensaita
5,50/kpl  25€/5 kpl  

Omenapuut
32€/kpl  60€/2 kpl  

Monivuotiset kukat
OSTA 5 MAKSA 4

Meiltä myös kestävät 
alppiruusut, kirsikat, 

marjapensaat, puut,havut, 
tyrnit, mustikat, ruusut, 
köynnökset, vadelmat, 

mansikantaimet...

Lavakaulukset viljelyyn 
80x120cm

15€/kpl  25€/2 kpl  

Arvomme Kekkilän tuotepaketteja!

Tarjoukset voimassa vain 
puutarhapäivien ajan

PIHASUUNNITTELIJA 
SANNA PÄIVÄNIEMI 

paikalla la-su klo 10-16
LAUANTAINA klo 10-16 

tarjoamme perinteiset herkulliset 
MUURINPOHJALÄTYT 

hillon, kahvin ja mehun kera!

Järjestäjä: Suomen Keskusta r.p. 
Pudasjärven kunnallisjärjestö

YLEISÖTILAISUUS

Lämpimästi tervetuloa!

Liikenne- ja viestintäministeri 
Anne Berner vierailee 
Pudasjärvellä ma 28.5. 

Tilaisuus järjestetään
 kaupungintalolla valtuustosalissa 

klo 12.45-13.30. 
Aloitamme kahvitarjoilulla klo 12.30. 

Paikalla myös kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä.

Onnea uusille ylioppilaille!
Pudasjärven Kirjakauppa
onnittelee uusia ylioppilaita
antamalla 15% alennuksen
normaalihintaisesta kirjasta.

Kirjakauppa palvelee
 MA-PE  10-17
 LA  10-14

Lauantaina 26.5. kirjakauppa on poikkeuksellisesti suljettu

Merkkaa kalenteriisi:
Avajaiskahvit

perjantaina 1.6.2018
klo 11-16.
Tervetuloa!

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

puh. 044 082 1040

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 
www.tauonpaikka.fi

Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00

Joka päivä hyvää ruokaa

Tervetuloa!

1 % CB
1 SP

NOUTOPÖYDÄSTÄ:
AAMIAINEN klo 9.00-11.00
LOUNAS klo 11.00-15.00

KEITTIÖSTÄ PIZZAT ja BURGERIT 
klo 10.00-17.30

PUBI PALVELEE
Pe 25.5. klo 18-24

KARAOKE
La 26.5. klo 15-24

Monacon GP aika-ajot
Karaoketanssit by
JENNI JAAKKOLA

Su 27.5. klo 15-18.30
Monacon GP

TULOSSA la 30.6.

ZENITH 
REUNION

Liput ennakkoon 

aki@tauonpaikka.fi

ANNISKELU-

OIKEUDET

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

K-maatalous on nyt 
Lantmännen Agro

HYÖNTEIS-
KARKOTE 
DR REPEL 1L

2995
plo

Ylivoimai-
sen tehokas 
hyönteiskarkote. 
Pitkäkestoinen 
vaikutus, yhdellä 
käsittelyllä jopa 
2 viikkoa. Rekis-
teröity tuote.

KRAFFT SPORT 
ORIGINAL 20 KG
Krafft Sport Original 
on täysrehu kilpa-
hevosille suureen 
energiantarpeeseen.

2095
säkki
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 27.5. kello 10, Valtte-
ri  Laitila, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Messu on katsot-
tavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen 
kautta. Kirkkokahvit.
Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot ma 28.5. 
kello 12-18. Alkuhartaus, Marko Väyrynen. Talkooväelle tar-
jolla nuotiomakkarat ja pullakahvit. Haravat ja käsineet mu-
kaan.
Kylvön siunaus Juha Heikkilällä Hetekylässä ti 29.5. kel-
lo 11, Valtteri Laitila.
Kuorot: Vox Margarita ke 30.5. kello 18.15 kirkossa. Kirk-
kokuoro to 31.5. kello 18.
Päiväkerhoon kaudelle 2018-2019 (2013-2015 syntynei-
den lasten) ilmoittaminen soittamalla lastenohjaajille ma 
28.5. ja ti 29.5. kello 8.00-16.00, Heli 040 868 4730 tai Kert-
tu 040 586 1217.
Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Livolla Livokas-talolla 
su 27.5. kello 12 ja 18 (Eero Kaski ja Veikko Jurvakainen). 
Seurat Sarakylän kappelissa su 27.5. kello 19 (Valtteri Lai-
tila). Seurat Kurenalan ry:llä su 27.5. kello 16 (Jukka Jaak-
kola, Timo Liikanen).
Haudattu: Eino Aukusti Savela 89 v, Elvi Niskala 89 v, Eila 
Inkeri Raiskio 83 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Tervetuloa  
juhlimaan!

Lämmin kiitos kaikille teille,
jotka kunnioititte rakkaamme

Elvi NISKALAN
muistoa ja otitte osaa suruumme.

Omaiset

Johannan lakkiaiskahville 
la 2.6. klo 14 alkaen 

kotiimme Jokelantielle.

Tervetuloa

Paula ja Tauno Nyman 

poikamme 
Johanneksen 
lakkiaisiin 

la 2.6. klo 15 alkaen ja 
su 3.6. klo 12 alkaen. 

Tervetuloa

Merja ja Heikki Putula 

poikamme Artun 
lakkiaiskahville kotiimme 

lauantaina 2.6. 
klo 16 alkaen.

Tervetuloa

Johanna ja Samuli Leppänen 

Rakkaamme

Eino Aukusti
SAVELA 

s. 16.5.1928 Pudasjärvi
k. 26.4.2018 Pudasjärvi

Kiittäen, kaivaten
Pentti ja Sirkka
   Kimmo ja Tiina
      Veera ja Reetta
Signe-sisko
Lilli
sukulaiset ja ystävät

Emme toivoneet päiviä lisää,
vaan pyysimme:
”Herra, hae väsynyt
kotiin taivaaseen”

Siunaus toimitettu 19.5.2018 läheisten läsnäollessa.
Kiitämme osanotosta.

Lämpimät kiitokset Einon hoitoon osallistuneille.

Roosan lakkiaisiin 
kotiimme Hirvaskoskelle 

(Mäkeläntie 14)
la 2.6. klo 14.00 alkaen.

Katri ja Heimo Kemppanen

Tervetuloa

poikamme Juhan 
lakkiaiskahville kotiimme 

Mutkantie 17 
la 2.6.2018 klo 14 alkaen. 

Tervetuloa

Anne Vasara ja 
Timo Kukkonen 

Jonin 
lakkiaiskahville 

la 2.6. klo 16 alkaen! 

Tervetuloa

Helena ja Risto Karlbom 

Tervetuloa

Suoma ja Pasi Ojala

Iidan kaksoistutkinnon- 
ja Emman 

valmistujaisjuhlaan 
la 2.6. klo 13 jälkeen 

Railontie 20.

Rakkaamme

Eila Inkeri
RAISKIO 
os. Kelahaara

s. 15.9.1934
k. 14.4.2018

Me muistamme silmäsi kirkkahat
me muistamme hymysi hyvän.
Jätit meille muiston niin valoisan, 
niin kauniin, rakkaan ja syvän.

Rakkaudella kaivaten 
Lapset perheineen
Sukulaiset ja ystävät 

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa. 
Kiitos osanotosta surussamme.

Lämmin kiitos Hirsikartanon henkilökunnalle 
Inkerin hyvästä hoidosta. 

poikamme Aleksin 
lakkiaiskahville 

la 2.6. klo 14 alkaen 
kotiimme Urheilutielle. 

Tervetuloa

Mervi ja Ilkka Illikainen 

Elinan 
lakkiaiskahville 

la 2.6. klo 14 alkaen. 

Tervetuloa

Riitta ja Ilpo Jaakola
Metsämiehentie 9

Opinnot takana, 
elämä edessä! 

Erkki Niskala 

Tervetuloa kakkukahville 
la 2.6. klo 12 alkaen 

äitini luo, 
Pärjänsuontie 123. 

Lindan 
lakkiaiskahville 

la 2.6. klo 16. alkaen.

Tervetuloa

Helena ja Olli Nevakivi 

tyttäremme Sara-Liinan 
lakkiaiskahville 

la 2.6. klo 14 alkaen 
kotiimme Varstatie 1. 

Tervetuloa

Kristiina ja Ilkka Tolonen 

Pannu kuumana
95 v merkkipäivänäni
ke 6.6. Jonguntie 466

Aili PuurunenTervetuloa!

Ensi sunnuntaina kirkossa puhutaan Ju-
malasta. Eikö ole vähän erikoisesti sanot-
tu, kyllähän jokaisessa jumalanpalvelukses-
sa Jumala on puheenaiheena? Eikä hänestä 
ole vain puhuttu vaan olemme saaneet to-
della kohdata hänet. Kuitenkin erityisesti 
tulevana sunnuntaina pysähdytään mietti-
mään, millainen Jumala on. On Pyhän Kol-
minaisuuden päivä.

Jumalasta puhuminen saattaa tuntua 
vaikealta. Monelle 2000-luvun ihmiselle us-
konto ja Jumala tuntuvat yhä vieraammilta 
asioilta. Silti ihmisen sydämessä on kaipuu 
Jumalan yhteyteen, vaikka asiaa ei aina näin 
sanoitetakaan. Tästä kertoo muun muassa 
uskonnon piirteitä sisältävien itämaisten fi-
losofioiden kasvava suosio länsimaissa. Toi-
saalta asiasta puhuminen voi olla vaikeaa, 
vaikka ihminen uskoo Jumalaan. Itse aina-
kin koen Jumalasta puhumisen vaikeaksi, 
vaikka olen pappi ja usko Jumalaan on elä-
mäni tärkein asia.

Voimme liittää Jumalaan monia Hän-
tä kuvailevia sanoja: näkymätön, ääretön, 

kaikkivaltias, kaikkitietävä, pyhä, vanhurs-
kas, rakastava, armollinen, kolmiyhteinen ja 
niin edelleen. Katekismuksen mukaan Ju-
mala on salattu. Emme voi saada tietoa hä-
nestä ja päästä tuntemaan häntä, ellei Hän 
itse kerro meille itsestään – ilmoita itse-
ään, kuten Katekismuksessa sanotaan.

Yksi Jumalan keskeinen piirre on rakka-
us. Viime sunnuntaina kirkossa kuultiin pie-
noisevankeliumi: Jumala on rakastanut maa-
ilmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, 
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi ka-
dotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän 
(Joh. 3:16). Ethän koskaan unohda, miten 
rakas olet Jumalalle? 

Keskeisiä asioita Jumalasta on sanottu 
uskontunnustuksessa. Siinä tunnustamme 
ja muistamme, mitä Jumala lahjoittaa meille 
Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. Apos-
toli Jaakobin mukaan kaikki hyvä tulee Ju-
malalta (Jaak. 1:17). Näin asia ilmaistaan 
myös uskontunnustuksessa. Luojalta olem-
me saaneet elämän ja saamme joka päivä 
kaikki elämämme tarpeet. Jumalan Poika 

on valmistanut meille syntien anteeksian-
tamuksen ja avannut tien taivaaseen. Pyhän 
Hengen toiminnan kautta pääsemme osal-
liseksi Kristuksen työstä ja Hänen johdos-
saan perimme kerran iankaikkisen elämän. 
On siinä uskomista, ihmettelemistä ja kii-
toksen aihetta.

Usko kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja 
Poikaan ja Pyhään Henkeen, on kristinus-
kon kivijalka. Kirkko opettaa, että on yksi 
Jumala. Tällä Jumalalla on kolme persoonaa 
eli ilmenemismuotoa. He eivät ole erillisiä 
olentoja, vaan he ovat yksi Jumala. Järkem-
me ei ymmärrä. Onneksi saamme uskoa.

Pysähdythän miettimään, miten hyvä Ju-
mala on? Tähän on erinomainen mahdolli-
suus tulevana sunnuntaina perhemessussa 
seurakuntakodilla. Silloin saat yhdessä tois-
ten kanssa käydä kuulemaan, 
mitä asiaa salatulla Jumalalla 
on juuri sinulle, ja iloita hänen 
armostaan.

Valtteri Laitila

Sunnuntaina perhemessuun!

Johannan 
lakkiaiskahville kotiimme 

Piukkalantielle, 
la 2.6. klo 14 alkaen. 

Tervetuloa

Leila ja Heino Ruuskanen 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

PERÄKÄRRYKIRPPIS SEKÄ 
TUOTE-ESITTELYPÄIVÄ

TULE MYYMÄÄN JA
TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ

Livon maa- ja kotitalousnaiset

la 16.6.2018 klo 10-15 Livon koulun kentällä.
Ei paikkamaksua, halutessaan voi kannattaa 

Livon maa- ja kotitalousnaisia laittamalla 
lippaaseen muutaman euron.

Vesisateen sattuessa mahdollisuus siirtyä sisätilaan.
Lapsille puuhaa koulun piha-alueella.
Maatalousnaiset myyvät kahvia ja 

lättyjä sekä makkaraa.
Arvontaa, jossa tunnetusti paljon palkintoja.

LÄMPIMÄSTI 

TERVETULOA!

Paikkavaraukset ma 11.6. mennessä: 
Birgitta 044 261 4844

Hae tehtävää 8.6.2018 mennessä
www.op-ura.fi

Haemme määräaikaiseen 30.6.2019 asti 
kestävään opintovapaan sijaisuuteen

palveluneuvojaa

Korpiselle halutaan 
uusia lähipalveluja
Korpisen kylällä aikoi-
naan olleet tavalliset palve-
lut, kuten kaupat, koulut ja 
posti ovat paenneet kym-
menien kilometrien päähän 
ja jotkut jopa Pudasjärven 
kaupungin keskustaan. Vii-
me aikoina kylällä ovat vir-
tailleet kehityksen tuulet, 
joiden ansiosta kylälle toi-
votaan lähipalveluja.

Kylätalolla olleessa tou-
kokuun kerhossa kyläläiset 
kuulivat uusista suunnitel-
mista, joita varten kunnos-
tetaan ulkorakennuksen 
yhteyteen monitoimiti-
la. Sihteeri Liisa Törmäsen 
mukaan tilan rakentamisen 
kustannuksiin on saatu jo 
rahoituspäätös ja remontti-
työt alkavat kevätkiireiden 
jälkeen. 

Kerhossa olivat muka-
na lääkäri Ilona Ritola ja 
sairaanhoitaja Vesa-Mat-
ti Ritola ja he esittelivät hil-
jattain perustamaansa Lää-
käriasema Medipudaksen 
toimintaa ja palveluja. Mo-
nitoimitilaan olisi mahdol-
lista järjestää jopa lääkärin- 
tai etälääkärinvastaanottoa. 
Kun suunnitelmat toteutu-
vat, näin saataisiin Kurenal-
le suuntautuvat lääkärimat-
kat vähenemään. 

Monitoimitila taipuu 
moneen, kuten kuntosali-, 
askartelu-, peli- ja palvelu-
tilaan. Kylätalolla kerran 
kuussa olevan kerhopäi-
vän yhteydessä on jo hyvin-
vointipalveluja ollut tarjol-
la, mutta uudistilan jälkeen 
palvelutarjontaa voisi laa-

jentaa. 
Kerho ja pelitilojen tarve 

on ilmeinen, koska kyläl-
le on muuttanut lapsiper-
heitä. Lapsille on järjestetty 
kylätalon ahtaissa tiloissa 
4H-kerhoa, jossa on enim-
millään ollut mukana tois-
takymmentä yli kuusivuo-
tiasta lasta. Esikoulunsa 
aloittaa ensi syksynä vii-
si lasta. Jotkut ovat huu-
morimielessä kaavailleet 
tarjottavan koulutilojakin 
peruskoulun tarpeisiin. Ky-
lätalon tiloissa on toiminut 
aktiivisesti myös kansalais-
opiston käsityöpiiri.  

Kerhoon oli kutsuttu 
myös Pudasjärven Osuus-
pankin toimitusjohtaja 
Pertti Purola, joka pääsi tu-
tustumaan Korpisen ky-

lään, kyläläisiin sekä kuuli 
kyläyhdistyksen suunnitel-
mista. Kyläläiset heittivät 
toimitusjohtajalle ajatuk-
sen ilmaan pankkipalvelu-
päivän järjestämisestä kylä-
talolle silloin tällöin, koska 
kylälle on muuttanut asu-
maan Osuuspankissa töissä 
kulkeva Riikka Alatalo. 

Purola kertoi, että va-
kaavaraisen Pudasjärven 
Osuuspankin kautta löy-
tyvät kattavat pankki-, va-
kuutus- ja sijoituspalvelut 
kaikille sekä maa- ja met-
sätalous- sekä yritysasiak-
kaille. Asukkaiden lisäksi 
pankki tarjoaa palvelujaan 
myös kaikille niille, jotka 
asuinpaikastaan riippumat-
ta omaavat siteitä Pudasjär-
velle. RR

Pudasjärven Osuuspankin toimitusjohtaja Pertti Purola keskustelemassa Korpisen kyläseuran puheenjohtaja Juha Ylita-
lon ja hallituksen jäsenen Veikko Törmäsen kanssa.   

Ministeri Anne Berner 
vierailee Pudasjärvellä
Liikenne- ja viestintäminis-
teri Anne Berner vierailee 
Pudasjärvellä maanantaina 
28.5. Vierailu oli jo sovittu 
helmikuun alkuun, mutta 
silloin se peruuntui sairas-
tumisen vuoksi.  

Ministeri haluaa tulla 
tutustumaan Suomen hir-
sipääkaupunkiin. Hänel-
le esitellään paikkakunnan 
hirsirakentamista ja hirren 
käyttöä julkisissa raken-
nuksissa sekä valtakunnal-
lisestikin esimerkillistä tie-
toliikenneverkostoa, Kairan 
kuitu Oy:n valokuituverk-
koa.  

Ajankohtaisista asiois-
ta esillä on liikenneasioista 
tiestön kunto ja kunnostus-
tarpeet niin perustienpi-
dossa kuin silloissa. Pitkien 
etäisyyksien vuoksi oman 
auton käyttö on välttämä-
töntä palveluiden saami-
seksi sekä työmatkoilla. 
Keskustelua käydään erito-
ten tiesuunnitelmasta kos-
kien uutta sisääntuloväylää 
sekä kiertoliittymää valta-
tielle 20. Maantieliikenteen 
lisäksi mahdollisuus rauta-
tieyhteyden rakentamiseen 
kiinnostaa. Esille otetaan 
myös kännykkäverkko-on-

gelmat. Ministerille esitel-
lään kaupungin uusi kas-
vustrategia ja Syötteen 
kasvusuunnitelmat. 

Vierailun päätteeksi Kes-
kustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö järjestää kello 
12.45 yleisötilaisuuden kau-
pungintalon valtuustosalis-
sa, jonne kuntalaiset ovat 
tervetulleita tapaamaan 
ministeriä ja toimittamaan 
kuntalaisten terveiset pää-
töksentekoon.  

Jorma Kouva,  
Mirka Pääkkö

Ministeri Anne Berner vie-
railee Pudasjärvellä ensi vii-
kon maanantaina. 

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
81 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

KIRPPIS
to-pe 31.5.-1.6. klo 11-17.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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Muisti ja liikunta 
-kiertue pysähtyi torilla
Pudasjärven torilla maa-
nantaina 21.5. oli mahdol-
lisuus tutustua Oulun seu-
dun muistiyhdistyksen 
toimintaan, kuulla vinkke-
jä työikäisen muistin ja ai-
vojen terveyden ylläpi-
tämiseen sekä testauttaa 
kehonkoostumus. Paikal-
la oli Pohjois-Pohjanmaan 
liikunta ry:n Kyläkisälli-
hankkeen Eikka-bussi sekä 
Oulun seudun muistiyhdis-
tyksen asiantuntijoita. Yh-
teistyössä mukana oli myös 
Pudasjärven kaupungin lii-
kunta- ja terveysneuvon-
ta. Liikuntapalveluita oli 
edustamassa Elina Wachira 
ja muistisasioissa neuvo-
massa muistihoitaja Helena 
Kokko. Eikka-bussissa jär-
jestetään monesti muitakin 
mittauksia, mutta tällä ker-
taa siellä oli mahdollisuus 
mittauttaa kehonkoostu-
mus InBody-mittauksella 
sekä varata aika muistiris-
kitestiin. Mittaukset olivat 
suunnattu pääasiassa työ-

ikäisille, mutta kaikki ha-
lukkaat saivat testauttaa 
terveyttään.

Jos muistamatto-
muus huolestuttaa, 
varaa aika  
muistihoitajalle
Pudasjärven kaupungin 
muistihoitaja Helena Kokko 
kertoi tapahtumassa syys-
kuussa toimintansa aloitta-
vasta muistikahvilasta, joka 
järjestetään kerran kuussa. 
Sinne on luvassa asiantun-
tijavierailuja sekä muuta 
muistiin liittyvää toimintaa. 
Tarkemmin asiasta tiedo-
tetaan lähempänä syksyä. 
Jos jollakulla herää huo-
li omasta tai läheisen muis-
tista, voi joko Kokolta tai 
muistihoitaja Tanja Aarnil-
ta varata ajan muistitestei-
hin. Puhelintunti on arkisin 
aamukahdeksasta yhdek-
sään. Pudasjärven kaupun-
gin tarjoamien palveluiden 
kautta pääsee helposti tut-

Eikka-bussin vierellä Muisti- ja liikuntakiertueen asiantuntijoita Juulia Mourujärvi, Helena Kokko, Minna Kaltio, Paula Yli-
kulju sekä Ilkka Kurttila.

Muista suojata aivojasi:
+  Lepo ja uni
+  Ravitsemus
+  Liikunta
+  Hyvä mieli
+  Muistin tuet
+  Sosiaaliset suhteet
+  Aktiivisuus ja 
 haasteet
-  Pään iskut
-  Alkoholi

kimuksiin alkuselvittelyis-
tä aina diagnoosiin, mutta 
omaisten ja muistisairaiden 
tukitoiminnot eivät ole niin 
hyvin ajan tasalla resurssi-
pulan vuoksi, kertoo Kok-
ko. Pudasjärvellä on myös 
oma geriatri, Mervi Niemi-
nen.

Tukea, tietoa ja  
toimintaa 
Oulun seudun muistiyhdis-
tyksen asiantuntijat Minna 
Kaltio, Paula Ylikulju sekä 
Juulia Mourujärvi kertoivat 
vinkkejä työikäisen muis-
tiongelmien ehkäisyyn. 
Muistiyhdistys toimii Muis-
tiliiton alaisena, ja sen toi-
minta rahoitetaan Veikka-
uksen tuotoilla.

Suomessa on 18 Muisti-
luotsi-keskusta, jotka tarjo-
avat tukea, tietoa ja toimin-
taa muistisairaille ja heidän 
läheisilleen. Pudasjärveä lä-
hinnä oleva Muistiluotsi-
keskus sijaitsee Oulussa.

Pudasjärveläisiä selväs-
ti kiinnostaa terveys, sillä 
paikalla oli heti kahden jäl-
keen hyvin väkeä. Paikalla 
olivat myös Hannu ja Kert-
tu Simu, jotka toimivat tä-
män kesän ajan tori-isäntä-
nä ja -emäntänä. He olivat 
tulleet paikalle osittain to-
ri-isännyyden velvoitta-
mana, osittain mielenkiin-
nosta omaa terveyttään 
kohtaan. Kerttu kertoi, että 
aiemmin oli tarkoitukse-
na perustaa Pudasjärvelle 
oma muistisairaiden ja hei-
dän omaisten kerho, mutta 
se jäi suunnitelmien tasol-
le muiden kiireiden vuoksi. 
Torin toimintaa Kerttu ha-
luaisi kehittää ja saada sin-
ne lisää tapahtumia. 7.6. on 
kesätorin avajaiset, ja silloin 
järjestettävälle peräkärry-
kirppikselle on varattu jo 40 
peräkärrypaikkaa. RT

Pidä huoli muististasi töissä:
1.  Varmista työsi rajat
2.  Vähennä tietotulvaa
3.  Luo toimivat työstrategiat
4.  Anna aikaa ammattitaidon ylläpitämiselle
5. Hallitse keskeytyksiä 
6.  Anna työrauha myös muille
7.  Käytä muistin apuvälineitä
8.  Älä lisää kuormitustasi
9.  Luo avoimuuden kulttuuria
10.  Ylläpidä positiivista ilmapiiriä
+1.  Yhdistä liikunta ja työ

KESÄTORIN
AVAJAISJUHLA

PERÄKÄRRYKIRPPIS-
TAPAHTUMALLA

PUDASJÄRVEN TORILLA
TORSTAINA 7.6. klo 10-15

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

Kurenalan kyläyhdistys ry

Tori elämään!

TERVETULOA!

-  Klo 10  tilaisuuden avaus kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä

-  Seurakuntapastori  Valtteri Laitila 
 siunaa torin kesätoimintaan ja työhön.
-  Säestää Keijo Piirainen 
-  Yllätysohjelmaa

Kirpputoripaikka on avajaispäivänä
ILMAINEN

Paikkavaraukset ti 5.6. mennessä.
Kerttu Simu 

puh. 040 7309 481 tai 040 1633 070

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdis-
tys ry:n jäseneksi ja yhteistyöhön! 
Jäsenmaksu vuosittain 10 € ja yrityk-
sen / yhdistyksien kannatusmaksu 20 €. 
OP Pudasjärvi FI86 5360 0420 1031 71. 
Viestikenttään nimi ja 
osoite jäsenrekisteriä varten. 
Meidät löydät myös Facebookista!

Metsäteiden 
rakentamisen ja 

kunnostamisen tuet 
nousevat

Yksityisteiden perusparan-
nuksiin ja uusien metsätei-
den rakentamiseen myön-
nettävä Kemera-tuki nousee 
1.6.2018 alkaen eteläisessä ja 
keskisessä Suomessa. Suo-
men metsäkeskus voi ottaa 
vastaan korotetun tuen saa-
via hakemuksia jo nyt heti, 
sillä asetuksen mukaan uu-
det tukitasot koskevat myös 
Metsäkeskuksessa vireillä 
olevia hankkeita.

Yksityisteiden perus-
parannuksen Kemera-tuki 
nousee eteläisessä Suomes-
sa 35 prosentista 50 prosent-
tiin ja keskisessä Suomessa 
45 prosentista 50 prosenttiin 
tiehankkeiden kokonaiskus-
tannuksista. Pohjois-Suo-
messa tuki pysyy ennallaan 
60 prosentissa kunnostusku-
luista.

Uusien teiden Keme-
ra-tuki nousee eteläises-
sä Suomessa 20 prosentista 
30 prosenttiin ja keskisessä 
Suomessa 35 prosentista 40 
prosenttiin tien rakentami-
sen kokonaiskustannuksista. 
Pohjois-Suomessa tuki py-
syy ennallaan 50 prosentis-
sa. Käytännössä tuet palau-
tetaan vuoden 2015 tasolle.

- Metsätieverkostossam-
me on iso kunnostusva-
je. Toiveissa on, että tämä 
tuen korotus osaltaan moti-
voi metsänomistajia ja toi-
mijoita laittamaan tiet kes-
tävään kuntoon, ettei puun 
liikkuminen jäisi siitä kiin-
ni. Kemera-tukivaroja näyt-
täisi kyllä olevan riittävästi, 
sanoo hankehallinnon asian-
tuntija Yrjö Niskanen Suo-
men metsäkeskuksesta.

Korotettua tukea  
voi jo hakea
Metsänomistajat ja toimijat 
voivat jättää jo toukokuus-
sa metsätiehankkeiden Ke-
mera-tukihakemuksia Met-
säkeskukseen ja saada töihin 
korotettua tukea.

Metsätiehankkeisiin 
myönnetään korotettu tuki, 
kun hakemukset hyväk-
sytään kesäkuun puolella. 
Tämä koskee kaikkia Metsä-
keskuksessa jo vireillä olevia 
tiehankkeiden rahoitushake-
muksia. Metsäteiden Keme-
ra-tukihakemusten käsittely 
vie aikaa noin kuukauden.

Kemera-tukien aluera-
jat näkyvät Metsäkeskuksen 
verkkosivuilla.
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199595

199

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 25.-26.5.

199

699

149

249

695
kg

099

795
kg

399

199

399
kg

099
pss

100

099

595

1295
kg

raj. erä

399
kg

pkt

pkt

795
kg

MAANANTAI-TORSTAI 28.-31.5.

199

499

995
kg

349
pkt

kg

pkt

795
kg

pkt

pkt

plo

ras

199
kg

695
kg

199

pss

pkt

300

149
pkt

199
pkt

kpl

299
pkt

pkt

239
ras

pkt

149
pkt

369
ltk

3290

3690

4350

10,-

110,-

65,-

9850

1090

pkt pkt

2 pkt/talous

Koottava
KATISKA

1599

KE-TO 30.-31.5.

Pouttu 
ohuen ohut

SAVUKINKKU ja 
POSSUPAISTI

200 g

PE-TO 25.-31.5.

Popsi 
ISO VITONEN
900 g

HK Venäläinen
MEETVURSTI
200 g

Makea
FRISEESALAATTI-

PUSSI
100 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Atria LIHAPULLAT JA 
MUUSI, NAKKIKASTIKE 
JA MUUSI, JAUHELIHA-

PIHVI JA MUUSI
tai BROILERKASTIKE JA 

RIISI 300 g

PE 25.5.

Snellman
KUNNON
LENKKI 

500 g

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 28.-29.5.

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Tuore Norjan
LOHI
1-2 kg
kokonainen
2 kalaa/talous

Porsaan
KYLJYKSET

Hartwall
PEPSI tai 
PEPSI MAX
1,5 l
sis. pantin 0,40

HK 
PERHEPALVI

350 g

200

LA 26.5.

Atria 
VERIOHU-
KAISET
400 g

JAUHELIHA SIKA-
NAUTA

Hätälä LOHI-
PYÖRYKKÄ
250 gIRTO-

KARKIT

HK
AITO NAKIT

420 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

Kinnusen Myllyn 
VEHNÄJAUHO
2 kg

Hyvä
NAUTAJAUHE-
LIHA

pkt

Snellman
MAATIAISPOSSUN

SISÄFILEEPIHVI
4 kpl/400 g

HK
KABANOSSI 
GRILLIBALKAN
400 g

Grillattu
BROILERI
kokonainen
raakapaino n. 1,3 kg

Suomalainen
TOMAATTI

Porsaan GRILLIKYLKI
pintamaustettu

Irto KARJA-
LANPAISTI

Kananpojan 
GRILLIBOKSI
n. 7.7 kg/
pkt

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

2 kg/ 
talous

Kysytyt
FARKKU-
LEGGINSSIT
S-XXL

Valio
JUUSTORAASTEET

150 g

pss

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

9900
Aicon 24L 3HP 2-syl 
KOMPRESSORI 
Teho 3.0hp/2.2kW  
• Suoravetoinen  
• 2-sylinterinen V-lohko  
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz
• Vapaatuotto 413 l/min, paineen 
alainen tuotto noin 330 l/min
• Max. työpaine 8 bar
• 1 kpl pikaliitin ulosottoa
• 2 mittaria
• 5” umpikumirenkaat
• Paino: 37 kg

259,-
AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Kananpojan paneroidut 
NUGGETIT tai 
POPPIS 
PYÖRYKÄT 200 g

Vaasan HOTDOG 
324g/12kpl tai 
HAMPURILAIS-
SÄMPYLÄT 480g/6 kpl

PUUTERVA
esim. 2,5L 

3295

HK Amerikan
PEKONI
340 g

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l 2,7 l

599 1595

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g 
naturell tai marinoitu

KEVÄÄN JUHLIIN:

Leivon
PIKKULEIPÄ-
LAATIKKO
400-500 g

Atria HIILLOS 
GRILLIMAKKARAT 
400 g tai 
GRILLIPIHVI 320 g

195

Carman
AUTOSHAMPOO
1 litraa

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

2 ras

3895

Chempioil
HYDRAU-
LIIKKAÖLJY 20 l

KAUNIIT KESÄKUKAT 
SAAPUNEET!

Naisten
PITSIPUSERO
musta ja 
luonnonvalkoinen

Naisten
TUNIKA

Naisten
PITSI-
MEKKO

CAT
PUKU-
SUKAT

Top Man miesten
JUHLAKENKÄ
nahkaa

Cantana naisten
JUHLAKENKÄ

Janita naisten
AVOKAS
leveälesti

Valkea
PÖYTÄLIINA
kolme eri kokoa

Alkaen

2 pkt/ 
talous

KAUNIIT YO- 

ja VALMISTUJAIS-

RUUSUT

Kuljetus veloituksetta 

lukiolle
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Kesselin 15-vuotisjuhlaa vietettiin 
Wapputapahtuman yhteydessä

Avustustyötä Vienan Karja-
lassa tekevä Kesseli ry viet-
ti 15-vuotisjuhlaa Wauvasta 
Waariin Wapputapahtuman 
yhteydessä sunnuntaina 1.5. 
Lakarin koululla. Perhevap-
pujuhlaa vietettiin nyt vii-
dettä kertaa. Päivän aikana 
oli runsaasti monipuolista 
ohjelmaa. Vienan Karjalan 
Vuokkkiniemen kylästä saa-
punut kahdeksanhenkinen 
Kataja-ryhmä esitti iloisia 
karjalaisia lauluja päivän ai-
kana useaan otteeseen. Mar-
ko Väyrynen lauloi ja laulat-
ti yleisöä tutuilla laulelmilla. 

Kouluikäisille oli askarte-
lupaja, jossa saattoi askarrel-
la vappunaamion. Perheen 
pienimmille, 0-3-vuotiaille oli 
oma ”Formulakisa”. Lapset 
vanhempien kanssa kokei-
livat onneaan onginnassa ja 
vaarit ja mummot bingossa. 
Pika-arpajaisissa voitti aina 
jotain. Lisäksi myytiin juhla-
arpoja, jossa palkintoina oli 
mm. kännykkä, potkulauta 
ja muita palkintoja. Kaikkien 
kävijöiden kesken arvottiin 
yllätyspalkintoja. Nonstop-
pina tapahtuvassa juhlassa 
palkittiin lasten hauskat vap-
puasut. Pudasjärvisten kou-
luluokkien piirustuksista oli 
näyttely jossa, aiheena oli aut-
taminen. Kolme parasta työtä 

palkittiin luokkaretkistipen-
deillä, jotka saivat Hirsikam-
puksen 6B, Hirsikampus 4B ja 
Hirsikampus 6A. Lisäpalkin-
not voittivat Hirsikampus 4A 
ja Lakarin 6A luokat. 

Kahvilasta sai kahvia, tee-
tä, simaa, mehua, kaakaota ja 
munkkeja, ulkona oli makka-
ranmyyntiä.

Lopuksi vietettiin yhdis-
tyksen 15-vuotisjuhlaa, jossa 
puheenjohtaja Ape Nieminen 
kertoi Kesselin 15-vuotisjuh-
lan teemasta. Sanoin ja kuvin 
esitetyssä yhdistyksen histo-
riikissa kerrottiin, että Kes-
selin puolesta on tehty 492 
avustusmatkaa 22 eri kylään 
tai kaupunkiin Vienan Kar-
jalan ja Murmanskin alueelle. 
Nieminen itse kertoi nykyisin 
tekevänsä vuosittain noin 30 

Vuokkiniemestä saapunut Kataja-ryhmä esitti lauluja ja tarinoita Karjalasta. Lauluryhmän 
johtaja Lilja Vesselova (toinen oikealta) selosti laulujen sisältöä ja käytti puheenvuoron. 
Hanurisäestyksestä ja ohjauksesta vastasi Ilja Vatanen. 

Aimo Pietilä esitti Marko Väyrysen säestyksellä sanoitta-
mansa ja säveltämänsä uuden Kesselilaulun. 

Satuhahmot hauskuuttivat koko perheen vappujuhlaan 
osallistuneita. 

Sinikka Pietilä kuljettaa 7-vuotiasta Paulia lasten vauhdik-
kaassa formulakisassa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ape Nieminen esitteli yhdistyk-
sen toimintaa kuvin ja sanoin. 

Kongosta muuttaneet Olive Nyirarukundo ja Busime Rudu-
ga esittivät lauluja syntymämaansa kielellä. 

Arpajaisissa jokaisella arvalla sai jonkin voiton. 

Tapahtumaan ja 15-vuotis-
juhlaan saapuneet vieraat 
olivat tuoneet tuliaisia, jotka 
olivat kaikkien nautittavina. 

Noin neljä tuntia kestävän Vappujuhlatapahtumapäivän päätteeksi oli 
Kesseli ry:n 15-vuotisjuhla.

matkaa, matkapäiviä kertyy 
kolmesta neljään kuukaudes-
sa. Matkoilta on kuvia arkis-
tossa noin 40 000 kappaletta, 
joista pyöri kuvaesitys koko 
tapahtuman ajan. Aimo Pieti-
lä oli sanoittanut ja säveltänyt 
uuden Kesselilaulun, jonka 
esitti juhlassa Marko Väyry-
sen kitarasäestyksellä. Kon-
gosta muuttaneet Olive Nyi-
rarukundo ja Busime Ruduga 
esittivät persoonallisia lauluja 
omalla äidinkielellään.  

Kataja-ryhmä esitti laulu-
ja, joista aiheina olivat muun 
muassa Vuokkiniemen kyläs-
sä Kuittijärven rannalla karja-
lainen sauna, Matalan torpan 
nättiä tyttöä sekä Millaiset ta-
vat ovat Karjalassa. 

Itärajan takaa tulleet vie-
raat kiittivät toinen toisen-
sa jälkeen Kesselin tekemästä 
työstä ja lausuivat myönteisiä 
sanoja yhdistyksen edustajil-
le. Aimo Pietilälle vieraat lau-

loivat Vuokkiniemen valssin 
sekä muistivat yhdistyksen 
puheenjohtaja Ape Niemistä 
muistolahjalla. 

Vapputapahtumassa ja 
yhdistyksen 15-vuotisjuhlas-
sa kävijöitä oli noin 300 hen-
keä. 

Heimo Turunen
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Runotyttöjen saarella
Kun joskus 50-luvulla kai-
velin lainakirjojen kaappia 
Pintamon koululla, enpä ar-
vannut, että pieni lettipää 
penkoisi tulevaisuuttaan. 
Kaapista löytyi monia ihania 
satu- ja tyttökirjoja. Ahmin 
L. M. Montgomeryn Anno-
ja ja Runotyttöjä aavistamat-
ta, että joskus tulevaisuudes-
sa kirjoittaisin kirjailijasta ja 
suomentaisin hänen kirjo-
jaan. Ja että kävisin Prinssi 
Edwardin saarella.

Teemamatkakohteek-
si Prinssi Edwardin saari 
on erinomainen. On sanot-
tu, että Luojan jälkeen Lucy 
Maud Montgomery on eni-
ten muuttanut saaren kas-
voja. Kanadan itärannikolla 
sijaitsevassa meriprovinssis-
sa kirjailijaan liittyvät paikat 
syntymäkotia ja sukulais-
taloja myöten on taitavas-
ti tuotteistettu museoiksi ja 
elämyskohteiksi. 

Tärkeimpiin käyntikoh-
teisiin kuuluu Cavendishin 
kylä, jossa puoliorpo Mont-
gomery asui lapsuutensa ja 
nuoruutensa. Kodista, joka 
oli hänen isovanhempien-

sa talo, on jäljellä enää kella-
ri ja kaivo. Kirjailijan muis-
toa vaalivat pieni puutarha 
ja museokauppa. 

Cavendish oli esikuva-
na Anna-kirjojen Avonleal-
le. Annan Vihervaara, Green 
Gables, on sekin oikeasti ole-
massa ja toimii nykyisin mu-
seona. Siellä kävijä tutustuu 
Marillan siistiin keittiöön ja 
kiipeää Annan romanttiseen 
ullakkokamariin.  

Majapaikkani Shining 
Waters Inn kuului myös 
Montgomeryn kirjalliseen 
maailmaan. Kirjailijan ai-
kana se oli Pierce ja Racha-
el Macneillin talo. Macneillit 
olivat halunneet saada kas-
vatikseen pojan, mutta heil-
le tulikin tyttö. Tämän idean 
Montgomery kopioi Annan 
nuoruusvuosien lähtökoh-
daksi. Itse talo toimi Anna-
fiktiossa Rachel Lynden ta-
lon mallina. 

Cavendishiin rakennet-
tu Avonlea Village tarjoaa 
Montgomery-faneille mo-
nia aktiviteetteja. Siellä voi 
ajaa Matthewin kieseillä 
sekä tavata Annan, Dianan 

montista, jossa Montgomery 
toimi opettajana.

Vaikka Montgomeryn 
kirjoissa saarella matkus-
tetaan junalla, rautatie on 
siellä jo historiaa. Julkista 
liikennettä on vähän. Ma-
japaikassa tai turistitoimis-
tossa kannattaa kysyä bus-
sien (shuttlet) aikatauluja. 
Taksi on kätevä ja edulli-
nen, ellei halua vuokrata 
omaa autoa tai polkupyö-
rää. Cavendishissa kohteet 
ovat muutaman kilometrin 
säteellä, joten niihin pääsee 
kävelemälläkin. Kauempa-
na kävin taksilla ja shuttlella.  

Saarelle ei ole suoria len-
toja Suomesta. Lensin Hel-
singistä Frankfurtin kautta 
Torontoon ja sieltä potku-
rikoneella saaren pääkau-
punkiin Charlottetowniin. 
Lentoja on myös Mont-
realin kautta. USA:n puolel-
le voi lentää Bostoniin ja jat-

kaa matkaa Halifaxin kautta 
Charlottetowniin.

Saari on kaunis, kesäl-
lä vehmas ja talvella kylmä, 
pakkasta voi olla -40 astet-
ta. Montgomery rakasti mer-
ta. Hän kirjoitti, että saarel-
la syntyneelle meren kohina 
on mennyt vereen. Meren 
kohina, idylliset kylät, he-
delmätarhat, punaiset tiet ja 
auringonlaskut lumoavat sa-
tunnaisenkin kävijän.     

Sisko Ylimartimo

Kirjoittaja on pudasjärveläis-
lähtöinen tietokirjailija, joka 
asuu nykyisin Rovaniemel-
lä. Kirjallisuutta mm.: L. M. 
Montgomery & Sisko Ylimarti-
mo: Alppipolku. L. M. Montgo-
meryn elämä ja teokset. Miner-
va, Helsinki 2017.  

Anna-kirjojen Vihervaaran esikuva on nykyisin museona.

Montgomery-fantasiaa: punatukkainen Anna Gilbertin ja 
Dianan kanssa Avonlea Villagessa.

L.M. Montgomery (1874-1942). (Kuva: University of Guel-
ph Library)

ja Gilbertin. Siellä on kau-
niiden puutarhojen keskel-
lä 1800-luvun tyyliin raken-

nettuja taloja, on kauppa, 
kirkko ja koulu. Viimek-
si mainittu on siirretty Bel-

Lahtelainen tietokirjailija 
Jari Lehtinen piti iltapäiväl-
lä Muumi -luennon.

Kirjastossa suuri Muumipäivä
Pudasjärven kirjastossa oli 
suuri Muumipäivä perjan-
taina 18.5. Päivän alkaessa 
kirjaston ovella oli jo jonoa 
odottamassa Muumi-puf-
fettiin osallistumista, jolloin 
saattoi katsoa Muumeja niin 
paljon kuin jaksoi. Muumi-
laakson tarinoita ja tv-sarjo-
ja näytettiin kirjaston isolta 
valkokankaalta koko päivän 
ajan. Päivän aikana elokuvia 
kävi katsomassa ja tapah-
tumaan osallistui noin 250 
henkeä. 

Lahtelainen tietokirjaili-
ja Jari Lehtinen piti iltapäi-
vällä Muumi -luennon. Leh-
tinen on erikoistunut laajasti 
japanilaiseen populaarikult-
tuuriin.  Lehtinen lähes-
tyi muumiteemaa lähinnä 
aiheista tehtyjen elokuva- 

ja televisiosarjasovitusten 
kautta, aina 1950-luvun lo-
pun saksalaisista marionet-
titöistä tähän päivään, mai-
nintana myös suunnitteilla 
oleva monikansallinen 3D-
tietokoneanimaatio. Luen-
non pääpaino oli japanilai-
sissa muumisovituksissa, 
joista ensimmäinen - Tove 
Janssonin inhoama - tehtiin 
vuonna 1970. Suomalais-
tuottaja Dennis Livson sai 
1980-luvun lopulla Toven ja 
tämän veljen Larsin suostu-
maan uudelleen yhteistyö-
hön japanilaisten kanssa, 
tuloksena huippusuosittu 
Muumilaakson tarinoita -te-
levisiosarja, jota esitettiin 
kirjaston tapahtumassa usei-
ta jaksoja, sekä siihen kyt-
keytyvä kokoillan elokuva 

Muumipeikko ja pyrstötähti. 
Livson vakuutti Jans-

sonit aiemmalla Alfred J. 
Kwak -animaatiosarjallaan 
sanomalla, että muumisar-
jasta tulee vähintään yhtä 
hyvä. Esiin nousi se, miks-
eivät suomalaiset ole teh-
neet täysin ikiomia muumi-
tulkintojaan, myöhempiä 
monikansallisia yhteistuo-
tantoja kyllä on. Näytteenä 
luennoitsijalla oli ruotsalais-
ten 1970-luvun alussa tuot-
tama Mumintrollet-televisi-
osarja, jonka pääosissa olivat 
suomalaiset Lilla Teaternin 
näyttelijät Lasse Pöysti, Bir-
gitta Ulfsson, Nils Brandt 
ym., sekä ohjaajana suoma-
lainen Vivica Bandler. 

Luennon lopussa keskus-
telun aikana kysyttiin muun 

muassa, missä muumit käy-
vät vessassa sekä mikä on 
Nuuskamuikkusen ja Pikku 
Myyn sukulaisuussuhde. 

Loppupäivästä näytettiin 
Muumipeikko ja pyrstötäh-
ti -elokuva, joka on ensim-
mäinen täyspitkä Muumi-
elokuva nyt restauroituna 
ja alkuperäisäänillä. Eloku-
va perustuu Tove Janssonin 
vuonna 1946 julkaistuun sa-
mannimiseen kirjaan. Muu-
mipäivän kaikki näytökset 
olivat sallittuja kaikenikäisil-
le ja niihin oli vapaa pääsy. 
Tapahtuman järjestivät yh-
teistyössä Oulun Elokuva-
keskus ry, Pudasjärven nuo-
risotoimi ja kirjasto.

Heimo Turunen,  
kuvat Sauli Pesonen
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Janna Renko 
seurakunnan 

nuoriso-ohjaajaksi
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokousti 
maanantaina 21.5. Nuoriso-
työnohjaajan sijaiseksi ajal-
le 1.8.2018-31.5.2019 valittiin 
Janna Renko Helsingistä. Si-
jaisuutta oli hakenut seitse-
män henkilöä. Nuorisotyön-
ohjaajan vastuualueena on 
seurakunnassa tehtävä nuo-
riso- ja rippikoulutyö. 

Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli on antanut 
pastori Valtteri Laitilalle vi-
ranhoitomääräyksen Pudas-
järven seurakunnan kappa-
laisen virkaan ajalle 1.6.2018 
- 31.5.2019. 

Tuomiokapituli on kut-
sunut TM Ari Kokkosen 
Kittilästä ennen pappis-
vihkimystä tapahtuvaan 
ordinaatiokoulutukseen 
seurakuntapastorin viran-
sijaisuutta varten. Papiston 
työnjaosta on sovittu, että 
vs. seurakuntapastori hoi-
taa diakonian ja lähetyksen 
työalajohtamisen, sekä dia-
koniatyöntekijöiden lähiesi-
miehen tehtävät. 

Tulevana syksynä piis-
pa Samuel Salmi siirtyy 
eläkkeelle ja Oulun hiippa-
kunnalle vihitään uusi piis-
pa. Piispan vaihtuminen on 
kaikkia seurakuntia kosket-
tava tapahtuma. Pudasjär-
ven seurakunta osallistuu 
piispan vaihdoksesta aiheu-
tuviin kustannuksiin 100 eu-
rolla.

Metsähallituksen luon-
topalveluissa on laadittu 
suunnitelmaa Pudasjärven 
Natura-alueen hoitoon. Tör-
rönsaaren omistaa Pudasjär-
ven seurakunta, jolta pyy-
detään lupaa suunnitelman 
mukaiseen saaren hoitoon. 
Neuvosto myönsi luvan Pu-
dasjärven luonnonsuojelu-
yhdistykselle Törrönsaaren 

raivaamiseen ja maksaa tal-
kookorvauksen niitosta ja 
käsiraivauksesta Ely-kes-
kuksen talkookorvaustak-
san mukaisesti. Kattona kor-
vaukselle 900 euroa.

Pudasjärven kirkon ener-
giakorjausten urakoitsijaksi 
valittiin Jiipee Talotekniik-
ka Oy, jonka urakkatarjo-
uksen kokonaishinta oli 276 
520 euroa. Urakkatarjouksia 
saapui määräaikaan men-
nessä kolme kappaletta. 

Rakennuspalvelu Ilk-
ka Tolonen Oy oli tutustu-
nut Liepeen pappilasta va-
pautuneeseen asuntoon ja 
laatinut suunnitelman kus-
tannusarvioineen asunnon 
eteistilojen remonttitarpees-
ta sekä muiden huoneiden 
pintamateriaalien ajanta-
saistamisesta. Hyväksyttiin 
rakennustoimikunnan esi-
tys, että Rakennuspalvelu 
Ilkka Tolonen Oy:lle anne-
taan tehtäväksi mm. kuis-
tiin, sokkeliin ja keittiöön 
kohdistuvat korjaustoimen-
piteet lisättynä alapohjan 
tutkimisella. 

Hyväksyttiin yhteistyö-
toimikunnan ehdotus työ-
suojelun toimintaohjelmaksi 
sekä työmarkkinakeskusjär-
jestöjen uudistaman suosi-
tuksen työpaikoille päihde-
haittojen hallintaan. 

Sosionomi-diakonik-
si Oulussa opiskellut Tii-
na Honkanen teki viime 
talvena Pudasjärven Mieli-
hankkeelle opinnäytetyön 
”Mielen hyvinvoinnin opas 
maahanmuuttajalle”. Dia-
koniatyön kannalta opas 
on myös erinomainen tie-
tolähde kirkon palveluista. 
Diakoniavihkimyksen 20.5. 
saaneelle Honkaselle myön-
nettiin stipendi E A Hiltulan 
rahastosta. RR

Siuruan kylän kuulumisia
Ala- Siuruan Kyläyhdis-
tys ry:n kevätkokous pi-
dettiin sunnuntaina 20.5. 
Siuruan Työväentalolla, tut-
tavallisemmin Moskovas-
sa. Paikalla oli runsaasti 
osallistujia ja joukolla yh-
dessä tuumattiin hyviä ide-
oita tulevaan. Päätettiin yh-
distää koko Siuruan kylä ja 
näin myös yhdistyksen nimi 
muuttuu, uusi nimi on Siu-
ruan Kylä ry. Uusittu yhdis-
tys kattaa koko Siuruan ky-
län alueen ja tarkoituksena 
on muun muassa helpottaa 
yhteistyötä kylän alueella. 

Puheenjohtajaksi valittiin 
Christa Van Der Vegt, vara-
puheenjohtajaksi Marko Ke-
husmaa, sihteerinä toimii 

Tarja Heikkinen, rahaston-
hoitajana Timo Heikkinen ja 
jäsensihteerinä Mirja Taiva-
loja. Muina hallituksen jäse-
ninä ovat Mari Kälkäjä, Kari 
Tykkyläinen, Tauno Koivu-
kangas, Raimo Tapojärvi, 
Sanna Kehusmaa, Orvokki 
Pahkala, Jani Uitto, Marja-
Leena Tykkyläinen, Tuovi 
Määttä ja Eija Kantoniemi. 
Varalle valittiin Kalevi Tai-
valoja ja Marko Kälkäjä. 

Yhdistyksen toimintaan 
on saatu mukaan joukko 
ihania ihmisiä joilla riittää 
intoa ja tahtoa tehdä yhdes-
sä kylästämme aktiivisempi 
ja tarjota mukavia tapahtu-
mia kyläläisille, sekä paran-
taa kylän yleistä viihtyvyyt-

tä.
Kylällä on uusittu Face-

book- sivu, jossa tiedotetaan 
tapahtumista ja raataillaan 
kylän kuulumisia.  Ihmiset 
on tosi kivasti laittaneet sin-
ne vanhoja ja uusia valoku-
via kylältä. Tarkoitus olisi 
jossain vaiheessa koota ku-
via yhteen ja tehdä näyttely 
tai ihan vaan kirjanen.

Tulevia tapahtumia Työ-
väentalolla ovat Kyläneu-
voston kokous 5.6. kello 18, 
jossa kuullaan paikallisten 
kylien edustajilta kuulumi-
sia sekä muita puhujia. Tilai-
suus on kaikille avoin.

Jo perinteeksi muodostu-
nut Rompetori järjestetään 
9.6. kello 11 alkaen. Rompe-

torilla kaikki voivat myydä 
kirpputoriperiaatteella esi-
merkiksi leipomuksiaan tai 
tavaroitaan. Paikkaa ei etu-
käteen tarvitse varata, eikä 
myyjiltä veloiteta vuokraa. 
Lisää myyjiä kaivataan, jo-
ten kaikki vaan mukaan. 

Pienten kylien vahvuus 
on niiden asukkaissa, yhdes-
sä voimme tehdä kylästäm-
me paikan, jossa on entistä 
parempi olla, asua ja lomail-
la. Tapahtumissa on mukava 
vaihtaa kuulumisia ja tavata 
muita kyläläisiä.

Tervetuloa mukaan 
 tapahtumiin ja toimintaan!

Christa van der Vegt

Siuruan Kylä ry kattaa koko Siuruan kylän alueen ja parantaa yhteistyötä kylän alueella.

Seurakunnan kyläilta Siurualla
Seurakunnan kyläiltaa is-
tuttiin Siurualla 20.4. Työ-
väentalolla. Iltaan kuului 
makkaroilla herkuttelun li-
säksi hauskoja leikkejä ja 
leikkimielinen tietovisa Tii-
na Inkeroisen vetämänä. Il-
lan pienimmät osallistujat 
taisivat pestä kyllä aikuiset 
6 – 0 tiedoillaan! Oli muka-
vaa huomata, että paikal-
la oli runsaasti kyläläisiä ja 
väki tuntui viihtyvän hy-
vin.

Tämänkaltaiset illanis-

tujaiset ovat 
ihan par-
hautta, het-
ken hengäh-
dyksiä arjen 
aherrukseen 
mukavassa 
seurassa. Kii-
tokset kirk-
koherra Timo 
Liikaselle ja 
muulle seu-
rakunnan 
väelle tilai-
suuden jär-
jestämisestä!

Christa Van 
der Vegt

KUKKAKAUPPIAS
Pudasjärven torilla

la 26.5. klo 9 alkaen.
Orvokit 0,50 €, Petuniat 0,60 €, 

Pelargoniat 3 €, Ruusubegoniat 3 €. 

Raumalan tilaTervetuloa!

YHTEYSTIEDOT: 
Riikka Takalo

p. 050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi
Heimo Turunen 
p. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Aineiston tulisi olla 
lehden tekijöillä ma 28.5., 

viimeistään ti 29.5. 

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärvi-lehden 
Kesäinen Pudasjärvi-Syöte, 
ilmestyy kesän kynnyksellä 

pe 1.6.2018. 

KesäTE
EM

ANUMERO 2018KESÄINEN
PUDASJÄRVI
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Laavu-hankkeen palkitut 
toimintamallit ovat esil-
lä Yhessä etteenpäin –ta-
pahtumassa maanantai-
na 28.5. Unelmatehtaalla. 
Pudasjärvi on ennakko-
luulottomasti raivannut 
tietä työllistämisen saral-
la. Yhdistystoimijat ovat 
ottaneet suuren roolin 
kunnan työllistämisessä. 
Tapahtumassa kerrotaan 
hyvistä käytännöistä, toi-
mijoiden kokemuksista ja 
miten toimintamallit on 
juurrutettu. 

Päivän ohjelmassa on 
kello14-16 Yhessä etteen-
päin -seminaari (etäyh-
teys). Laavu-hankkeessa 
eteenpäin vietyjä ryhmä-
työllistämisen ja osallis-
tuvan budjetoinnin toi-
mintamalleja esittelevät 

projektipäällikkö Tiina 
Tauriainen ja projekti-
koordinaattori Aili Jussi-
la. Pudasjärven yhdistys-
ten Livokas, Pudasjärven 
4H, Työpetari, Jongun 
alueen kyläyhdistys ja 
Korpisen kyläseura toi-
mijat kertovat omia ko-
kemuksia työllistämises-
tä. Seminaarissa kuullaan 
myös Laavu-hankeen asi-
akkaiden kokemuksia ja 
kommentteja. Kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
ja urakoordinaattori Irina 
Hallikainen avaavat mi-
ten yhteistyö Pudasjär-
vellä yhdistysten kanssa 
työllistämisen saralla jat-
kuu.

Laavu-hanke tiedotus

Työllistämisestä ja 
hyvinvoinnista 

poristaan 
Unelmatehtaalla 

Laserkeilaukseen perus-
tuvaa metsien inventoin-
tia tehdään Pudasjärven ja 
Taivalkosken keilausalu-
eella tänä vuonna 110 000 
hehtaaria. Laserkeilauk-
sen lisäksi alueet myös il-
makuvataan. Keilaukset 
ja ilmakuvaukset tehdään 
kesäkuun puolesta vä-
listä syyskuun loppuun. 
Keilaus kuuluu osana 
Maanmittauslaitoksen kor-
keusmallituotantoon. Osa 
em. kuntien keilauksista on 
tehty jo aikaisemmin.

Laserkeilaus on kauko-
kartoitusmenetelmä, joka 
tuottaa kolmiulotteista tie-
toa metsän ja maaston ra-
kenteesta. Puustotietojen 
tuottaminen on mahdollis-
ta, kun yhdistetään laser-
keilaus, ilmakuva ja tarkat 
koealatiedot. Menetelmä on 
nopea, maastotyön tarve on 
vähäisempi ja kustannuk-
set ovat alhaisemmat kuin 
maastossa kerätyn metsä-
varatiedon. Metsävaratieto 
pysyy laserkeilauksen an-
siosta myös paremmin ajan 
tasalla.

Keilausalueelta mitataan 
yhteensä noin 800 tarkkaan 
paikannettua maastokoea-
laa kesällä ja syksyllä 2018. 
Maastokoealamittaukset 

ovat ratkaisevan tärkeitä 
puustotietojen tuottamises-
sa laserkeilaus menetelmäl-
lä. Koealojen tavoitteena on 
saada edustava kuva alu-
een metsistä.

Laserkeilausmenetel-
mällä tuotetulle puusto-
tiedolle tehdään myös laa-
dunarviointia, jota varten 
käydään maastossa mittaa-
massa joitakin metsikköku-
vioita ja verrataan saatuja 
tuloksia puustotulkinnalla 
saatuihin tuloksiin.

Kun laserkeilausalueen 
maastotyöt on tehty, aloi-
tetaan varsinainen metsä-
varatietojen tuottaminen, 
missä koko keilausalueel-
le tuotetaan puustotiedot ja 
hakkuu- ja metsänhoitoesi-
tykset.

Metsänomistajilla on 
mahdollisuus päästä kat-
somaan tilansa uusia met-
sävaratietoja kesällä 2019 
Metsään.fi –palvelun kaut-
ta. Kaikille alueen metsän-
omistajille tiedotetaan uu-
sien metsävaratietojen 
valmistumisesta.

Suomen Metsäkeskus 
tiedotus

Laserkeilausta 
Pudasjärven 

metsissä

Viiltohaavoja -kirja julkistettiin

Pudasjärven kirjastossa pi-
dettiin torstaina 17.5. Pir-
jo Riihiahon kirjan Viilto-

Yleisöä oli kuulolla yli 20 henkilöä.

Pirjo istuu, kun Ullamaria lausuu.

Markku Kemppainen laulaa 
venäläisen rakkauslaulun.

haavoja julkistamistilaisuus. 
Kirja on Riihiahon 16. julkai-
su, josta kirjan lukija Laila 
Heiskanen on sanonut näin: 
Kirja on hyvä, täynnä sisäis-
tä voimaa ja ihania havain-
toja.

Väkeä oli paikalla muka-
vasti. Pirjon runoja lukivat 
Ullamaria Stenius ja Mark-
ku Kemppainen ja Pirjo itse. 
Markku huolehti myös il-
lan musiikkiannista. Pirjon 
ja Markun yhdessä laulama 
Suuret setelit -laulu tuli yllä-
tyksenä tilaisuuden lopussa.

Eräs vieras luonnehti ti-
laisuutta lämminhenkiseksi 
kulttuuritapahtumaksi. Kol-
me erilaista lukijaa rikas-
tuttivat tekstien sanomaa ja 
Markun musisointi toi juh-
lan tuntua.

Kirjasto ja Pirjon ystävät 
tarjosivat lopuksi vieraille 
kahvit. HT

Kirpputori Yli-Siurualla
Yli-Siuruan entisellä kou-
lulla pidettiin kyläläisten 
järjestämä kirpputori lauan-
taina 19.5. Muutaman hel-
lepäivän jälkeen ilma tun-
tui hivenen viileältä, mutta 
auringonpaisteessa pystyi 
tarvittaessa välillä lämmit-
telemäänkin. Paikalla oli tu-
sinan verran myyjiä. Vaikka 
tapahtumaa mainostettiin 
myös sosiaalisessa medi-
assa, myytävää olisi riittä-
nyt useammallekin ostajal-
le. Makkara, kahvi ja Oilin 
leipomat pullat maistuivat 
kävijöille. Myös gluteeni-
ton piirakka sai kehuja. Ar-
van ostoon oli välillä jopa 
jonoa. Päivän aikana muun 
muassa nuket, polkutrakto-
ri ja kylpytynnyri vaihtoi-
vat omistajaa. 

Kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille, erityisesti Eilalle ja Jormalle!

Irja Säkkinen 
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Alpo Laakkosen 
monipuolinen ja tunteikas muistokonsertti

Viime vuoden syksyllä edes-
menneen, monissa har-
rastustoiminnoissa muka-
na olleen Alpo Laakkosen 
muistokonserttia vietettiin 
kansalaisopiston juhlasali 
Salikissa tiistaina 15.5.

Juhlan juontanut ja kon-
sertin organisaattorina toi-
minut Reijo Kossi totesi, että 
Alpo oli monessa mukana ja 

kokoonpanoissa, näyttelijä-
nä sekä monissa eri harras-
tustoiminnoissa. 

Esiintyjiä olikin runsaasti 
eri kokoonpanoissa yli kaksi 
tuntia kestäneessä konsertis-
sa. Yleisöä oli salin täydeltä, 
noin 200 henkeä. 

Alpon puoliso Tarja Iso-
viita muisteli Alpoa eri tilan-
teissa tunteita herättävässä 
puheessaan. Hänen rinnal-
laan seisoi Sinikka Illikainen, 
joka soitti puheen yhteydes-
sä panhuilullaan Keijo Pii-
raisen säestämänä. 

-Alpo kuunteli ja oli aina 
valmis auttamaan sekä kan-
nusti toisia. Ilmoille usein 
lennähtänyt nauru tempai-

si mukaansa. Huumoria riit-
ti mitä kummallisimpiin 
tilanteisiin sekä taidon heit-
täytyä eri rooleihin. Hän oli 
uusia haasteita pelkäämä-
tön, valmis auttamaan ja 
kannustamaan toisia. Kalal-
la ollessaan Alpo oli onnel-
lisimmillaan. Hänellä riit-
ti kärsivällisyyttä ohjata 
sekä kehua verkonlaskuka-
veria. Kalaa riitti jakaa ystä-
villekin. Kuvittelisin Alpon 
arvostavansa ja hämmäs-
televänsä tätä konserttia – 
olevansa siitä ylpeäkin. No, 
en minä niinkään itsestäni, 
vaan siitä, että on näin hie-
noja ystäviä, jotka ovat tä-
män juhlan mahdollistaneet!

Kansalaisopiston mies-
laulajat esittivät Alpon sä-
veltämät ja sanoittamat Hir-
vasjärvi, Laulu Iijoelle ja 
Suloinen aamu. Aimo Pie-
tilä, Marjut Kossi-Saarela, 
Keijo Piirainen ja Reijo Kos-
si esiintyivät yhdessä ja erik-
seen. Kati Poijula, Sara Kesä-
niemi, Usko Kokko ja Alpo 
Puhakka esittivät yksinlau-
lua. Rentukka kuoro ja Elä-
keliiton kuoro esittivät kuo-
rolaulua, jonka yhteydessä 
Jorma Alatalo muisteli Al-
pon toimintaa Eläkeliiton 
Pudasjärven yhdistyksen 
puheenjohtajana. 

Kansanmusiikkiyhtye 
esitti yhtyeessä soittaneen 

Reijo Kossi toimi juontaja-
na ja eri instrumenttien soit-
tajana.

Eläkeliiton kuoron esiintymisen yhteydessä Jorma Alatalo (oikealla) muisteli Alpon esimerkillistä toimintaa yhdistyksen puheenjohtajana. 

Veli-Matti Juurikan sävel-
tämän ja sanoittaman sekä 
hänen isänsä Eero Juurikan 
laulaman Ahvenlammen 
muistojen valssin. Timo Pe-
siö ja haitarisoittajakaverit 
soittivat ja muistelivat Al-
pon kanssa noin 20 vuoden 
yhtäjaksoista esiintymistä 
heinäkuun Pimpinkankaan 
tansseissa. Konsertti päättyi 
Wanhan musiikin orkeste-
rin Kaunis maa, Vanha kul-
kuri ja Unikuva -esityksiin. 
Orkesterissa oli seitsemän 
eri instrumenttien soittajaa, 
solisteina Anelma Outila ja 
Risto Puhakka. HT

Sara Kesäniemi ja Usko Kokko lauloivat kansalaisopiston 
orkesterin säestyksellä. 

Konsertti päättyi Wanhan musiikin orkesterin esityksiin Risto Puhakan ja Anelma Outilan 
toimiessa juontajana. 

Tarja Isoviita muisteli puolisonsa Alpon elämänvaiheita. Sinikka Illikainen soitti puheen 
yhteydessä panhuilua Keijo Piiraisen säestyksellä. 

Pimpinkankaan tansseissa hanuristit Timo Pesiö, Ahti Leinonen, Esko Parkkila ja Timo 
Ahonen soittivat lähes 20 vuoden ajan Alpo Laakkosen toimiessa puuhaihmisenä ja so-
listina. 

Muistokonsertti kokosi salin täyteisen yleisön. 

oli helppo saada esiintyjät 
konserttiin. Hänet muistam-
me solistina eri yhtyeiden 
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Terveysaseman avohoitotilat 
tiivistetään kapseloimalla

Pudasjärven kaupunginhalli-
tuksen kokouksessa tiistaina 
22.5. todettiin terveysaseman 
avohoitotilojen rakennuksen 
olevan rakennettu vuonna 
1982 ja laajennettu 1991. Laa-
jennuksen jälkeen rakennus-
ta on myös remontoitu. WSP 
Finland Oy on teknisten pal-
veluiden toimeksiantamana 
kilpailuttanut terveysaseman 
avohoitotilojen kapseloin-
tiurakan, jonka perusteella 
urakan suorittajaksi hyväk-
syttiin Rakennusliike Asun-
toinsinöörit Oy hintaan 167 
000 euroa. Samalla annettiin 
teknisille palveluille töiden 
aloituslupa.

Urakassa tiivistetään ala-
pohjan ja ulkoseinien väliset 
liitokset. Lisäksi tiivistetään 
suunnitelmien mukaisesti 
väliseinien, ikkunoiden ja lä-
pivientien liitokset ulkosei-
nän höyrynsulkumuoviin. 
Rakennuksen ilmanvaihto 
säädetään ylipaineiseksi. Tila 
on töiden ajan käytössä niiltä 
osin kuin se on mahdollista. 

Lumiareena-hanke on 
etenemässä
Syötteen Lumiareenahank-
keella pyritään kaupungin 
toimesta tukemaan matkai-
lun edistämistä ja luodaan 

uusia mahdollisuuksia alu-
een matkailun kehittämiselle. 
Lumiareena on liikuntapai-
notteinen. Se suunnitellaan 
monipuoliseksi ja muunnel-
tavaksi siten, että se täyt-
tää myös muun kuin ur-
heilutoiminnan tarpeita. 
Monitoimiareenaa käyttävät 
matkailuasiakkaat sekä ur-
heiluharrastajat ja siellä voi-
daan järjestää mm. kilpai-
luja, messuja, näyttelyitä, 
konsertteja ja massatapahtu-
mia. Enimmillään tilassa voi 
olla 1000 henkeä yhtä aikaa.

Monitoimirakennus on 
tarkoitus rakentaa jo ole-
massa olevan Safaritalon 
yhteyteen. Rakennus tulee 
olemaan pääosin hirsiraken-
teinen 1.–2. kerroksinen ra-
kennus, joka yhdistetään 
kiinteästi viereiseen Safarita-
loon. Rakennuksen halutaan 
olevan ”Iso-Syötteen portti”. 
Hallitus hyväksyi rakenta-
misen ehdollisena, että han-
ke voidaan toteuttaa, kun 
Safaritalon välittömään lä-
heisyyteen suunnitellun ho-
tellihankkeen rakentamises-
ta saadaan varmuus ja antaa 
teknisille palveluille oikeu-
den jatkaa suunnittelua ja 
urakkakilpailutuksen val-
mistelua.

Suomen vesilaitosyh-
distyksen antamissa ohjeis-
tuksessa on perusteet kiin-
teistötyypin mukaisille 
kertoimille, jonka mukaisesti 
liikerakennuksen ja julkisen 
rakennuksen kerroin tuli-
si päivittää Syötteen vesi – ja 
viemärilaitoksen uuteen tak-
saan kertoimesta neljä kertoi-
meen 2,5. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä taksamuu-
toksen 1.8.2018 alkaen.

Ranta-asemakaava-
muutos  
Ylä-Huuhkaselle
Sweco Ympäristö Oy on laati-
nut maanomistajan aloittees-
ta luonnoksen Huuhkasen-
kankaan ranta-asemakaavan 
osittaisesta muutokses-
ta Syötteen Ylä-Huuhkasen 
pohjoisrannalle. Kaavaluon-
nos on päivätty 15.5. Kaa-
voitus koskee Naamangan 
kylän tilaa Lotja 1:27. Ranta-
asemakaavan muutos koskee 
kortteleita 13-15 sekä niihin 
liittyviä venevalkama-, py-
säköinti- virkistys- ja katu-
alueita. Kaupunki kuuluttaa 
kaavoituksen vireille tulos-
ta ja asettaa kaavaluonnok-
sen sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman nähtäville 
sekä pyytää kaavaluonnok-

sesta tarvittavat lausunnot.

Metsätyöryhmä
Tekninen toimi ja Kehittä-
mistoimi esittivät yhteisesi-
tyksenä kaupungin metsä-
työryhmän perustamista. 
Työkohteina ovat kaupungin 
omistamat metsät ja maa-alu-
eet. Lisäksi metsätyöryhmä 
voi tehdä kokonaisvaltais-
ta maisemanhoitoa. Tarvitta-
essa metsätyöryhmän palve-
luja voidaan toteuttaa myös 
yksityisten mailla. Hallitus 
hyväksyi Työpetarin tarjo-
uksen metsätyöryhmän vetä-
jän ja metsäryhmän palkkaa-
miseksi.

Ammattikalastusta 
viritellään
Pudasjärvellä on kaupun-
gin uuden strategian mukai-
sesti ryhdytty panostamaan 
lähiruoan edellytysten pa-
rantamiseen. Yksi osa tätä 
prosessia on keväällä 2018 
järjestetty Elintarvikesemi-
naari, joka keräsi lähes 50 pu-
dasjärveläistä kuulemaan li-
han, kalan ja keruutuotteiden 
paikallisista mahdollisuuk-
sista. Ammattikalastaja Juha 
Korhonen arvioi, että Pudas-
järvellä olisi karkeasti lasket-
tuna mahdollisuus nostaa 

300 000 kiloa kalaa vesistöis-
tä vaarantamatta kalakanto-
ja. Kaupunginhallitus tukee 
ammattikalastuksen synnyt-
tämistä Pudasjärvellä siten, 
että maksimissaan 20 am-
mattimaisesta tai ammatti-
kalastuksesta kiinnostuneel-
le henkilölle kustannetaan 
opintomatka Kuusamoon.

Älyliikenne-hankkee-
seen mukaan
Micropolis Oy on hakenut ra-
hoitusta Pohjois-Pohjanmaan 
liitolta Älyliikenne 2020 
-hankkeeseen. Hankkees-
sa kehitetään ja käyttööno-
tetaan älyratkaisu liikkumi-
sen edistämiseen alueella 
kohteena matkailu- ja työ-
matkaliikenne. Liikkumisen 
ympäristöystävällisyys -työ-
paketissa pyritään mahdol-
listamaan sähköautoilu ak-
selilla Oulu – Pudasjärvi 
–Kuusamo. Kaupunginhal-
litus päätti osallistua Älylii-
kenne 2020 –hankkeeseen. 

Topitorille lisää tilaa
4 H:n Topi-tori on toiminut 
tähän asti kierrätysmyymä-
länä, mm. palkkatukityöllis-
tyjien työpaikkana, linja-au-
tomatkustajien odotustilana 
ja erityisesti vuonna 2017 

kotouttamisen/ohjaamisen 
paikkana. Toiminnan laa-
jentuessa tilat ovat käyneet 
ahtaiksi. Kaupunginhallitus 
päättää vuokrata entiset Pu-
disfoorumin tilat 4 H:lle ja 
avustusten perusteet ja tar-
peellisuus tarkistetaan vuo-
sittain.

Takaus-asiaa,  
peltojen vuokraus
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy on päättänyt hakea lai-
naa kaikkia kiinteistöjä kos-
keviin pieniin sisäilmankor-
jaustöihin ja investointeihin. 
Lainalla on tarkoitus ra-
hoittaa sisäilmanlaatua pa-
rantavia korjauksia ja ottaa 
käyttöön Kairan kuidun tar-
joamat nettipalvelut. Pää-
tettiin esittää, että kaupun-
ginvaltuusto myöntäisi 
omavelkaisen takauksen Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy:n 
Kuntarahoitus Oy:ltä nostet-
tavalle 227 000 euron lainal-
le. Laina-aika on 10 vuotta.

Päätettiin vuokrata Pu-
dasjärven koulutilaan kuu-
luneet Hoikkasuon pellot 
Mauri Liikaselle ja Pekka 
Törmäselle vuoden 2019 
loppuun saakka. RR

Voit tehdä tilauksen tällä kupongilla, sähköpostilla tilaukset@iijokiseutu.fi, netissä www.iijokiseutu.fi tai soittamalla tilaajapalveluun puh. 08 5370 370 ma-pe klo 9-15.
Tilaus alkaa heti, kun tilaajapalvelumme on käsitellyt tilaukset. Hinta kotimaan määräaikaisiin tilauksiin, vain uusille tilaajille. Tarjous voimassa 31.7.2018 saakka. 

Kolmen kuukauden lehdet vain 26 €
LUKEMISTA KESÄKSI

Tilaa nyt

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Tunnus 5007681
00003 Vastauslähetys

Lehden saaja 

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puh.

Sähköpostiosoite

Jos lahjatilaus...

Maksaja

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puh.

Sähköpostiosoite

Tilaus saa jatkua tämän jälkeen kestotilauksena

Olen täysi-ikäinen ja haluan saada Joutsen Media Oy:ltä tietoa 
tarjouksista ja kilpailuista sähköpostilla tekstiviestillä.

Tilaan Iijokiseudun tarjoushintaan 3 kk / 26 € 
(vain uusille tilaajille)
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PUDASTORI

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

Meiltä:

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

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

KATSASTUS- JA 
REKISTERÖINTIPALVELUT

JÄTEHUOLTO

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

TIETOKONEIDEN 
ASENNUKSET, 

PÄIVITYKSET ja HUOLTO
Ma-pe klo 8-16.

IT-lähituki 
Pudasjärvellä

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

IT-TUKI JA TIETOKONE-
ASENNUKSET

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

Korennolla paritalon puoli-
kas 3h+k+s 73 m2 heti vapaa,  
2h+k+s 53 m2 heti vapaa. P. 
0400 512 997.

Vuokrataan kolmio n. 75 m2 
keskustassa. P. 0400 384 118.

Myytävänä Ruottisenharjulla 
omakotitalo järven rannalla, 
18 km keskustasta. Hp. 80 000 
€. P. 0400 722 054, 0400 948 
851.

Koti-irtaimistoa (huonekaluja, 
lamppuja ym.) Kurenalan kes-
kustassa Iikantie 7:ssä la 26.5. 
klo 12-18. Maksu käteisenä ja 
ostettujen tavaroiden poisvienti 
lauantai-iltaan mennessä.

Siistikuntoinen SYM Orbit II, 
4-tahtinen. Ajettu 3200 km. Vm. 
2011, rekisterissä oleva. Hinta 
750€. P. 040 737 2661.

Kirjahylly: väri piikki tai pöykki, 
98 cm kaappi, alhaalla vetolaa-
tikko, kaksi lasikaappia. 51 cm 
leveä avokaappi vain hyllyjä. 
98 cm leveä TV-taso laatikoilla, 
kaksi hyllyä mahdollisuus lait-
taa TV yläpuolelle. 51 cm hylly-
jä 2 kpl, kummassakin keskellä 
lasikaapit ylhäällä ja alhaalla 
ovikaapit, hopean väriset pitkät 
vetimet, kaunis kokonaisuus. 
Hp. 250€. Petauspatja 80 cm, 
vähän käytetty 8€. P. 040 535 
5829.

KADONNUT

Pudonnut Parkkilantien var-
teen ruohonleikkurin kerääjän 
kuomu 22.5. Havainnot puh. 
0400 156 488.

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi
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Pudasjärvi ja mahdollinen uusi Sote
Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon alueella on tapahtunut 
paljon koko ajan siitä asti, 
kun oli säädetty 1943 Kes-
kussairaalalaki, eli laki kun-
nille yleisestä sairaanhoi-
dosta. Samaan aikaan tuli 
myös äitiys- ja lastenneuvo-
lajärjestelmää koskeva laki 
Arvo Ylpön aloitteesta. Pal-
jon tärkeitä ja meille suoma-
laisille jopa itsestään selviä 
perusasioita sopii tähän ih-
misen koko elämänkaaren 
sisältävään Soten kehityk-
seen ja historiaan.

Kansanterveyslaki 1972 
velvoitti perustamaan jo-
kaiseen kuntaan oman ter-
veyskeskuksen. Sen seu-
rauksena perustettiin 
Kansanterveystyön kun-
tainliittoja, jollaiseen myös 
Pudasjärvi kuului. Laki ny-
kyisistä sairaanhoitopiireis-
tä tuli voimaan 1989. Vuo-
situhannen vaihteessa myös 
erityishuoltopiirien kun-
tayhtymiä sulautettiin sai-
raanhoitopiireihin. Eli aina 
on perustettu uusia ja myös 
yhdistetty jo olemassa olevia 
palveluja. Sama kehityksen- 
ja toiminnankaari on ollut 
myös Pudasjärven kunnan 
Sotehistoriaa ja -käytäntöä.

Vuosituhannen vaihtees-
sa tehtiin Pudasjärven val-
tuustossa kauaskantoinen 
päätös, jonka pohjalta on 
pystytty rakentamaan kes-
tävää kuntayhteistyötä tä-
hän päivään asti. Päätöksen 

seurauksena Pudasjärven 
kunta liittyi Iin Seutukun-
taan kesällä 2000. Myöhem-
min nimi muutettiin Ou-
lunkaaren seutukunnan 
kuntayhtymäksi, jotta nimi 
kuvaisi paremmin Oulun 
läheisyyttä. Uuden seutu-
kunnan kuntien yhteisenä 
tekijänä on se, että näissä 
seutukunnan kunnissa Oulu 
ja Oulun seutu on ollut aina 
kaikille luontainen asioimis- 
ja työssäkäynnin suunta. Jo 
tässä yhteydessä Kuntayh-
tymän toiminta-ajatukseen 
lisättiin, että tehtäviin kuu-
luu myös kuntien palvelu-
tuotannon yhteistyön kehit-
täminen.

Kunta- ja palveluraken-
neuudistus (PARAS-han-
ke) oli kesällä 2005 Vanha-
sen hallituksen käynnistämä 
kehittämishanke. Sen tar-
koituksena oli mm. Sotepal-
velujen tuottaminen talou-
dellisesti ja rakenteellisesti 
riittävän vahvoina yksikköi-
nä. Pudasjärven kaupungil-
la ja Oulunkaaren seutukun-
nalla oli hyvät edellytykset 
aloittaa palvelurakenteita 
koskeva läpikäynti kuntata-
solla ja seutukunnan kunnis-
sa toteutettiinkin yhteinen 
palvelustrategiatarkastelu. 
Tarkastelun tuloksena kun-
taliitosneuvotteluja kävivät 
kaikki seudun kunnat jossa-
kin muodossa. Pudasjärven 
kaupunginvaltuusto teki yk-
simielisen aloitteen Pudas-

järven ja Taivalkosken mah-
dollisesta kuntaliitoksesta 
vuonna 2006. Tämä kunta-
liitosneuvottelut ei kuiten-
kaan edennyt valtuuston 
päätöstä pidemmälle. Seu-
dullisen tarkastelun lin-
jaukset johtivat yhteiseen 
sosiaali- ja terveydenhoito-
hankkeeseen. Tässä selvi-
tystyössä oli mukana myös 
Taivalkosken kunta. Kaksi 
vuotta myöhemmin Oulun-
kaaren kunnat päättivätkin 
PARAS-puitelain mukai-
sesta yhteistoiminta-alueen 
muodostamisesta vuoden 
2010 alussa. Kuntayhtymän 
perussopimusta uudistettiin 
jälleen ja nimi yksinkertais-
tettiin Oulunkaaren kun-
tayhtymäksi. 

Pudasjärvellä on ollut jo-
kaisena vuosikymmenenä 
viisaita ja toimeliaita päät-
täjiä, kunnanjohtajia, viran-
haltijoita ja kunnan työnte-
kijöitä. Meillä on ollut onni 
pitää hyvät sidosryhmäsuh-
teet omaavat ja ennakkoluu-
lottomat kunnan- ja kaupun-
ginjohtajat. Päättäjinä meillä 
on ollut hyvin monesti etu-
linjan tietoa kulloisenkin 
ajanjakson tulevista uudis-
tuksista ja mahdollisista jär-
jestelyistä. Näin olemme ol-
leet vuosikymmenten aikana 
luomassa tulevaisuuteen no-
jaavaa päätöksentekokult-
tuuria. Ilman aikaisemmin 
rakennettua yhteistyötä ja 
luottamusta naapurikunti-

en kesken emme olisi yksin 
pystyneet uudistusten syk-
keessä mukana olemaan.

Ole saanut olla mukana 
PARAS-hankkeen eri vai-
heissa, ja kaupungin ja kun-
tayhtymän hallinnon johta-
vana luottamushenkilönä 
Oulunkaaren Kuntayhty-
män rakentamisen, käyn-
nistämisen ja toiminnan va-
kiinnuttamisen eri vaiheissa. 
Ihmisten peruspalvelui-
den turvaamisen, henkilös-
töä koskettavien monenlais-
ten asioiden ja käytäntöjen 
sovittamisen eteen on teh-
ty paljon töitä. Kuntien eri-
laiset taloudelliset tilanteet 
ja monet muut perustavan-
laatuiset asiat ovat vaatineet 
paljon aikaa ja monen ihmi-
sen työpanoksen. Nyt kun 
kahdeksan toimintavuo-
den jälkeen katsoo kokonai-
suutta, täydellisen valmista 
ei ole tullut. Korjattavia asi-
oita löytyy ja niitä on saatu 
yhteistyössä kuntien ja kun-
tayhtymän kanssa uudelleen 
tarkastella ja muutoksiakin 
on tehty. Yksi esimerkki sii-
tä on viikonloppupäivystyk-
sen palauttaminen takaisin 
Pudasjärvelle. 

Yhteistoiminta-alueen 
perusajatus, palvelutason 
turvaaminen ja kustannus-
ten hallinta, on meillä toteu-
tunut verrattain hyvin, kus-
tannusten hallinnan osalta 
erittäin hyvin. Palautteen 
perusteella joidenkin palve-

luiden kohdalla on tapahtu-
nut selkeää palvelutason pa-
ranemistakin, mainittakoon 
lastensuojelupalveluiden 
kehittyminen. Taloudellises-
ti yhteistoiminta-alue on ol-
lut vakautta ja ennakoivuut-
ta lisäävä. - Leveämmillä 
hartioilla on helpompi kan-
taa painavampia taakkoja.

Kun nyt ollaan rakenta-
massa uutta Sotea, uskon, 
että Pudasjärvi on valmis 
siirtymään uuteen Soteen 
kohtalalaisen kivuttomas-
ti. Hankalaksi koettuja asi-
oita olemme jo Oulunkaaren 
kautta kertaalleen koepon-
nistaneet, kun toimintoja on 
yhdistetty ja keskitetty. Sote-
tilojen suhteen tilanne meil-
lä on paremmin kuin mo-
nessa muussa kunnassa. 
Olemme jo vuodesta 2006 
alkaen määrätietoisesti ra-
kentaneet elinkaarensa pää-
hän joutuneiden yksiköiden 
tilalle rakennusteknisesti ja 
toiminnallisesti uusia pal-
veluyksiköitä. Sama stra-
teginen suunta, joka aika-
naan otettiin käytännöksi, 
jatkuu edelleen. Seuraavak-
si suunnitelmissa on uuden 
terveyskeskuksen rakenta-
minen. 

Todellinen ponnistusvai-
he maakunnallisessa Sotes-
sa tullee olemaan siinä vai-
heessa, kun vaaleilla valitut 
uudet maakuntavaltuute-
tut päättävät uudesta pal-
velustrategiasta maakunnan 

alueella. Silloin kysytään, 
ketkä pitää syrjäisten ja har-
vaanasuttujen kuntien pal-
velutasosta huolta. Ketkä 
on niitä, jotka pystyvät nä-
kemään kaikki maakunnan 
asukkaat asuinpaikasta riip-
pumatta yhdenvertaisina 
asiakkaina. 

Mieleeni tulee kolme eri 
Paavoa tältä paikkakunnal-
ta. Jokainen heistä on ke-
hottanut, että muistetaan 
aina se, että millä tämä kaik-
ki kustannetaan! Tässä jär-
jestyksessä: valtionosuudet, 
verotulot ja sen jälkeen eri-
näisiä pienempiä rippeitä. 
Muistutus on aina paikal-
laan. Valtionosuudet on ol-
lut se merkittävin, siitä päät-
tää politiikan raskassarja, eli 
maan hallitus ja eduskun-
ta. Uuden Soten aikana hy-
vinvointipalveluiden tarvit-
semia verotuloja kuntaan 
voimme lisätä ainoastaan 
viisaiden päätösten kaut-
ta, mutta huonoilla päätök-
sillä ja huonolla politiikalla 
voimme menettää paljon ly-
hyelläkin varoitusajalla. Py-
ritään olemaan edelleenkin 
kaukaa viisaita.

Vesa Riekki
kaupunginvaltuutettu

Riistametsänhoito 
kiinnostaa metsänomistajia
Metsänomistajien suhtautu-
mista riistametsänhoitoon 
selvitettiin Riistakeskuksen 
kyselyllä. Metsänomistajat 
ovat kiinnostuneita aiheesta, 
mutta palvelujen tarjonnan 
vähäisyys hidastaa käytän-
nön toteutusta. Metsäam-
mattilaisista lähes kaikki 
haluavat edistää riistamet-
sänhoitoa työssään.

Riistametsänhoito on ta-
lousmetsien hoitoa, jos-
sa otetaan metsäkanalinnut 
huomioon. Tavoitteena on 
tarjota linnuille runsaasti ra-
vintoa ja suojaa.

Metsänomistajista lähes 
61 prosenttia vastasi olevan-
sa kiinnostunut riistamet-
sänhoidon harjoittamisesta 

omissa metsissään. Toimin-
ta vaikuttaa kasvattaneen 
suosiotaan. Kohtalaisen suu-
rella osalla vastanneista oli 
kokemuksia riistametsän-
hoidosta omalla tilallaan.

Valtaosa metsänomista-
jista ei osannut sanoa palve-
lujen tarjonnasta, tai uskoi, 
ettei tarjontaa ole. Metsän-
omistajista suurin osa, jopa 
84 prosenttia, vastasi jää-
neensä ilman riistametsän-
hoitoon liittyvää koulutusta 
tai neuvontaa.

–Tilanteen korjaaminen 
vaikuttaisi vaativan katta-
vampien riistametsänhoito 
-palvelujen tarjoamista. Met-
sänomistajat ovat kyllä kuu-
lolla, tutkimuksen tekijä Piia 

Ikonen kertoo. 

Metsäammattilaisilla 
innokkuutta  
riistametsänhoitoon
Tutkimuksessa selvitettiin 
myös metsäalan toimijoiden 
näkemyksiä ja kokemuksia 
riistametsänhoidosta.  Lähes 
kaikki metsäalan toimijat 
vastasivat haluavansa edis-
tää riistametsänhoitoa omas-
sa työssään, ja yli 88 prosent-
tia uskoi riistametsänhoidon 
ja sen edistämisen kuuluvan 
toimenkuvaansa.

–Yleinen suhtautuminen 
riistametsänhoitoa kohtaan 
oli myönteistä, Suomen riis-
takeskuksen erikoissuun-

nittelija Marko Svensberg 
iloitsee.  Toivottavasti met-
sätalousyritykset vastaavat 
asiakkaidensa ja ammatti-
laisten toiveisiin ja kehittä-
vät riistametsänhoidon pal-
veluitaan, Svensberg jatkaa.

Tutkimus toteutettiin 
vuonna 2017 Itä-Suomen yli-
opiston Metsätieteiden osas-
tolla tehtynä pro gradu -työ-
nä. Kyselytutkimuksessa 
käytetyt yhteystiedot saatiin 
Suomen metsäkeskukselta. 
Kyselyihin vastasi 425 met-
sänomistajaa ja 480 metsä-
alan toimijaa.

Riistakeskuksen jutun vä-
litti toimitukseen Mika Ti-
monen.

Tanssileiri 
Pikku-Syötteellä

Marika ja Kimmo Lasasen 
tanssileiri on Pikku-Syötteen 
hotellilla viikonloppuna 26-
27.5. Kimmo on Pudasjärveltä 
lähtöisin ja hänen tanssiope-
tuksen alkutaival on alkanut 
Pudasjärveltä 2000-luvun tait-
teessa. Nykyisin hän omistaa 
yhdessä puolisonsa Marikan 
kanssa tanssikoulu Tanssi-
gurun Espoossa. Onnistuim-
me saamaan heidät pitämään 
tanssileiriä paikkakunnalle. 

Lauantain iltamissa Pin-
tamon kyläseuran talossa al-
kaen kello 20 muistelemme 
Pintamon tanssikurssiviikon-
loppua 16. vuoden takaa ja ilta 
jatkuu levytanssien merkeissä 
aina puoleenyöhön asti.  HP

2000-luvun alussa kuusi ker-
taa eri puolilla Pohjois-Poh-
janmaata juostu Kelterin 
viesti heräsi henkiin Iisun 
isännöimänä lauantaina 19.5. 
Iin Olhavassa. Kilpailun suo-
jelija iiläinen huippusuunnis-
taja Seppo Keltamäki ja Iisu 

ovat sopineet tapahtumana 
olevan jatkossa vuosittainen 
ja Iisun järjestämä.

Tänä vuonna tapahtu-
maan osallistui nelisen-
kymmentä kolmihenkistä 
joukkuetta. Pääsarjaa tuuli-
myllyjen maastoissa hallitsi 

SK Pohjantähti vieden kaksi 
kärkisijaa. Pudasjärven Ur-
heilijoiden joukkue suun-
nisti kuntosarjassa sijoittuen 
toiseksi. Joukkueessa suun-
nistivat Esa Hietala, Maire 
Kosamo ja Antti Härkönen. 
MTR

Pudasjärven Urheilijat Kelterin viestissä

Ensimmäiseen vaihtoon 
Pudasjärven Urheilijoiden 

Esa Hietala tuli kärjessä, 
lähettäen Maire Kosamon 

matkaan.
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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
Suomenpystykorva-näyttely Pudasjärven kaupunginkirjastossa 4.4.-31.5. 
klo 10-19. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Ihmisen osa - jouko alapartasen taidetta 5.-30.5. Kulttuurikeskus Poh-
jantähti, Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilu-
jaosto.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20, 29.5., 5.6., 12.6. ja 19.6. 
Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-
pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Retki Kuusamon Suurpetokeskukseen pe 25.5. Lisätietoja: www.
pudasjarvi.4h.fi.
Kati poijulan konsertti su 27.5. klo 18. Kansalaisopiston Salikki, os. Lukion-
tie 4, Pudasjärvi.
Yhessä etteenpäin -päivä ma 28.5. klo 14-19. Unelmatehas, Rimmintie 15. 
Kyläporinat ma 28.5. klo 17-19, Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8.
Hei nuori - nyt kokataan! kiinalainen ilta to 30.5. klo 17-20, (K-13).  
Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4.
Kyläneuvoston kokous ti 5.6. klo 18, Siuruan työväentalo (Moskova), Siu-
ruantie 2941.
Työkeskuksen ja Osviitan yhteiset Kesämyyjäiset pe 7.6. klo 10-14.30, 
Kauralantie 3.
Sinipyrstöretki Syötteen kansallispuistoon la 9.6. klo 9-14. Retki alkaa 
luennolla luontokeskuksen auditoriossa kello 9.00. Luennon jälkeen suunna-
taan maastoon, jonnekin päin Syötettä. Maastoon liikutaan kimppakyydein 
sekä omilla autoilla. Retken kesto 4-5 tuntia.
Peräkärrykirppis ja tuote-esittelypäivä Livon koululla la 16.6. klo 10-15.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 2.6. klo 21-01.00

TANSSITTAA

RENNE & 
MYÖTÄTUULTA

ORKESTERI

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 37. kerran.
 Jos et ole aiemmin ollut mukana Kunniakierroksella, nyt sinulla on 

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

Keräyslistoja saa Tuurintuvalta sekä mm. Heino Ruuskaselta 
p. 0400 346 097. Listoja on myös paikan päällä tapahtumassa 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Pudasjärven Urheilijat ry/ Yu-jaosto ja Kuntourheilujaosto

Kunniakierros 2018 kutsu
Perinteinen kunniakierrostapahtuma 

järjestetään Suojalinnan Urheilukentällä 
maanantaina 4.6. kello 18.00-19.00 

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).

la 26.5.2018 
klo 21.00–01.00

KaraoKeTanssiT 

C-oikeudet (olut, siideri).
Lippu 5 €.

Pintamon kyläseura

PinTamolla

Koskenhovilla su 27.5.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

YLEINEN KOKOUS
Pärjänsuon hirvihallilla su 27.5. 
Keskustellaan kävelytien tarpeellisuudesta 

sekä muista ajankohtaisista asioista.
Aloitamme mehu- ja makkaratarjoilulla klo 12.

Osallistujien kesken arvotaan palkinto.
Tilaisuus on avoin kaikille puoluetaustoista riippumatta.

Lämpimästi tervetuloa!
Järjestäjä: Keskustan Pärjänsuon py

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 27.5. klo 13
Su 3.6. klo 13 

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Koulutus on suunnattu varsinkin uusien kolmioiden 
perustamista varten, myös vesilintulaskenta huomioiden.

PUDASJÄRVEN 
RIISTANHOITOYHDISTYS 

TIEDOTTAA
Riistakolmion perustaminen ja laskenta 

-koulutus Virkistysuimala Puikkarin 
kokoustilassa ma 4.6. kello 17 alkaen. 

Toiminnanohjaaja

PUDASJARVI.FI

KELAN PALVELUT LAKKAAVAT 
1.6.2018 PUDASJÄRVEN 
YHTEISPALVELUPISTEESSÄ
Lähin Kelan palvelupiste Pudasjärvellä on 
osoitteessa Toritie 1.

Aukioloajat: 
ma ja pe klo 10-12 ja 13-15. 

Suurin osa Kela-asioinneista sujuu verkossa, puhe-
limitse tai postitse. Lisää tietoa osoitteessa  
www.kela.fi

Kela ja Pudasjärven kaupunki

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

HUUHKASENKANKAAN RAN-
TA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN 
MUUTOS
Maanomistaja on toimittanut Pudasjärven kaupungille 
käsiteltäväksi Huuhkasenkankaan ranta-asemakaa-
van osittaista muutosta koskevat asiakirjat. Kaavoitet-
tava alue sijaitsee Syötteen Ylä-Huuhkasen pohjois-
rannalla. Kaavoitus koskee tilaa Lotja 615-408-1-27. 
Kaavoituksen tavoitteena on kehittää leirikeskustoi-
mintaa alueella.

Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille 
tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuunni-
telma nähtäväksi 25.5.2018 alkaen. Rantaasemakaa-
valuonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 
25.5.-11.6.2018.

Kaavoitukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pu-
dasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoi-
mistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Osalli-
sille ja kunnan jäsenille varataan tilaisuus mielipiteen 
esittämiseen kaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on 
toimitettava nähtävänäolon aikana kirjallisesti osoit-
teeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Var-
sitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse osoit-
teeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 23.5.2018 
Kaupunginhallitus

Pärjänsuon metsästysseura ry:n
YLEINEN KOKOUS
Hirvihallilla la 2.6.2018 klo 11.00.   
Käsitellään kesän tapahtumien järjestämiset.

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

ASEMAKAAVAEHDOTUS  
NÄHTÄVÄNÄ
Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asema-
kaavan korttelia 76. Muutosalue sijaitsee valtion 
maalla, Iso-Syötteen laskettelukeskuksessa, Pikku-
talvikintiellä. 

Kaavamuutoksen tavoitteena alentaa korttelin ra-
kennusoikeutta. Kaavamuutos on vaikutukseltaan 
vähäinen.
Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtä-
vänä 23.05. – 07.06.2018 Pudasjärven kaupungintalon 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi. 
Valitusoikeus vaikutukseltaan vähäisestä asema-
kaavan muutoksesta on niillä, joiden oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa. Muistutus on toimitettava ennen nähtävä-
näoloajan päättymistä kirjallisesti osoitteeseen Pu-
dasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 
(PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 17.05.2018 
Kaupunginhallitus

Toukokuun kesselikirje
Kesselin hallituksen kokouksessa 22.03. päätettiin, että tänä vuon-
na varaamme jaettavaksi Pudasjärvellä 30 ruokapakettia. Ruoka-
paketin arvo on 30 euroa ja K-supermarketkauppias Tommi Nis-
kanen lupasi lahjoittaa jokaiseen pussiin kahvipaketin! Kesselin 
puolesta ruokapakettiasiaa hoitaa Heli Tauriainen, johon voi ot-
taa yhteyttä puhelimitse 045 195 2399, voi lähettää myös teks-
tiviestin.

Päätimme samaisessa kokouksessa, että tuemme pudasjärvi-
siä luokkaretkiryhmiä. Ideoimme, että luokat piirtäisivät aiheesta 
”auttaminen”. Työt olisivat esillä vapputapahtumassa ja yleisöää-
nestyksen perusteella jakaisimme palkinnot. Erkki Takkinen eh-
dotti palkintosummiksi: 300€, 200€ ja 100€. Piirustuksia tuli yh-
teensä viisi. Päätimme yllättää myös sijoille neljä ja viisi tulleet 
työt 50 euron luokkaretkituella!

Tänä vuonna tulemme antamaan kannustusstipendin Pudas-
järven Partiolaisille! Näillä tavoilla autamme tänä vuonna Pudas-
järvellä. Loppuvuodesta on taas perinteinen Joulupuuro-tapahtu-
ma työttömille ja vähävaraisille.

Kuluneen kevään aikana on julkisessa mediassa ollut kaksi aut-
tamisjärjestöihin liittyvää aihetta: seksuaalinen häirintä ja toimin-
nan luottamuksellisuus, josta on tehty kirjallinen ohje jo vuonna 
2006. Kesselin tarkoituksena on auttaa ihmistä kokonaisvaltaises-
ti. Apua annetaan tavarana, rahana ja koulutuksena, joka kohdis-
tuu apua tarvitsevien kulttuuriseen, sosiaalisen, fyysiseen, psyyk-
kiseen tai hengelliseen elämänpiiriin. Kesselin toiminta koetaan 
luotettavana, koska apu menee perille ja yhdistyksen toiminnas-
ta kerrotaan avoimesti. Kesselin hallitus on päättänyt kokoukses-
saan 13.2.2006, että Kesselin jäsenillä täytyy olla selvä eettinen 
linja lahjoitusten pyytämiseen eri kauppaliikkeistä. Lahjoitusten 
vastaanottamisessa olemme rehellisiä ja Kesselin nimeä ei käyte-
tä omien tarkoitusperien toteuttamiseen. Kaikki lahjoitukset kir-
jataan ylös ja kyseisen kauppaliikkeen, yrityksen, yhdistyksen, yk-
sityishenkilön tms. edustajan on todistettava allekirjoituksineen 
antamansa lahjoituksen määrä. Tämä kirjattu todistus toimitetaan 
Kesselin vastuuhenkilöille. Vastaavasti lahjoituksen jakamisessa 
Vienan Karjalassa tai Koillismaan alueilla toimitaan tarkoin ja vas-
tuullisesti. Meille on ollut kunnia-asia pitää kiinni periaatteesta, 
että jäsenmaksut menevät 100 prosenttisesti avustamiseen. Mm. 

Vielä haluaisin 
muistuttaa jäsenmak-
suista. Jokainen teistä 

on Kesseli, joka voi olla 
auttamassa. 

Pieni summa vuodessa, 
mutta suuri apu: 

10€ /hlö, 20€ /perhe. 
Tili: FI33 5360 0420 0467 01. 

avustusmatkoilla olevat maksavat itse polttoainekulunsa ja Kes-
seli kustantaa kotimajoituksen. Monet karjalaiset eivät tätä nykyä 
ota majoituksesta mitään! 

– Anna olla. Te autatte niin paljon meidän kylää, on tuttu lau-
sahdus. 

Karjalaiset haluavat näin olla itse auttamassa. Kiitos heille!
Olemme keskustelleet hallituksessa myös seksuaalisesta häi-

rinnästä ja hyväksikäytöstä. Halusimme ottaa asian puheeksi, kos-
ka monissa kansainvälisissä avustusjärjestöissä on ollut autet-
tavien seksuaalista hyväksikäyttöä auttamisen varjolla. Kesselin 
hallitus päätti yksimielisesti, että emme hyväksy seksuaalista häi-
rintää tai hyväksikäyttöä missään muodossa.

Kesselin vuosikokous pidetään 30.5. kello 18 Lentäjän majal-
la Pudasjärvellä. Seuraa facebookista tarkempi osoite ja muuta-
kin toimintaa voi seurata facebook/kesseli.ry. Sieltä löytyy kuvia, 
tekstiä ja videoita.Hyvät jäsenet, jos sähköpostiosoite muuttuu, 
niin ilmoittakaa siitä esimerkiksi kesselikontti@gmail.com   

Seuraava kirje ilmestyy alkusyksystä. 

Hyvää kesää!

Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Soija-mummun syntymä-
todistuksessa tekstit suo-
meksi ja venäjäksi.

Tässä piirustuksessa on hyvä sano-
ma. Apu voi tulla yllättävältäkin ta-
holta. Tämä piirustus palkittiin Wau-
vasta Waariin Wapputapahtumassa 
300 euron luokkaretkistipendillä. 
Onnea koko luokalle! 

Rospuuttoaika Vienassa hidastaa kulkemista. Laina lähetti Puhakan Ristolle 
ja Leenalle terveisiä.

KYSELY KOILLISMAAN KUNTIEN 
LIIKENNETURVALLISUUDESTA
PUDASJÄRVI
Koillismaan kunnat yhdessä Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen kanssa ovat käynnistäneet liikenne-
turvallisuussuunnitelman päivitystyön. Liikennetur-
vallisuussuunnitelmassa selvitetään alueen liiken-
neturvallisuusongelmia ja esitetään toimenpiteitä 
liikenneympäristön parantamiselle.

Asukkaiden mielipiteitä sekä kokemuksia vaaran-
paikoista ja esiintyvistä lii-kenneturvallisuusongel-
mista kerätään sähköisellä kyselyllä. Kyselyssä on 
mahdollista antaa sekä sanallista että suoraan kar-
talle kohdistettua palautetta. Kyselyn tuloksia käyte-
tään apuna toimenpiteiden suunnittelussa liikenne-
turvallisuuden parantamiseksi.

Kyselyyn pääsee vastaamaan alla olevasta osoit-
teesta, käyttämällä oheista QR-koodia tai kuntien 
kotisivujen kautta.

bit.ly/koillismaa_liitu 

Kyselyyn voi vastata 3.6.2018 saakka.  

Lisätietoja antaa:
Jouni Piri, 0400 380 104

PUDASJARVI.FI

PUDASJARVI.FI

KYLÄNEUVOSTON KOKOUS
Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan kuulumisia 
tiistaina 5.6.2018 klo 18.00 Siuruan työväentalolle 
(Moskova), os. Siuruantie 2941.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
• Kuulumiset kyliltä, kylien toimijoiden puheen-

vuorot ajankohtaisista asioista
• Kaupungin kuulumiset, kaupunginjohtaja  

Tomi Timonen
• Nuorten Polku -hankeen esittely

Kahvitarjoilu tilaisuuden alussa.
Lisätietoja: Aili Jussila p. 050 430 2198

Tervetuloa!

Ala-Siuruan kyläyhdistys ry ja  
Pudasjärven kaupunki

Anytime at all - Kati Poijulan konsertti
Pudasjärveläisellä laulajal-
la Kati Poijulalla on sunnun-
taina 27.5. kello 18 kansalais-
opiston juhlasalissa Salikissa 
Anytime at all – konsertti.

Poijula on kehittänyt it-
seään määrätietoisesti lau-
lajana, jonka repertuaari on 
kehittynyt vuosien varrel-
la yhä vaativampaan suun-
taan. Laulajana Kati suorit-
ti keväällä 2017 korkeimman 
laulututkinnon, jonka Pudas-
järvellä voi suorittaa. Aira 
Siuruainen-Kalliolan johdol-
la hän on syventänyt osaa-
mistaan laulajana, sekä kes-

kittynyt aineopintoihin. 
Myös suurien kokoonpano-
jen solistina hänet on nähty 
kevään aikana, mm. ystävän-
päivänä Muhoksella. Esi-
merkkinä kehityksestä voisi 
pitää tulevaa konserttia, jon-
ka kappaleet edustavat var-
sin laajan kattauksen laulajan 
tämänhetkisestä osaamises-
ta.

Ohjelmisto on koottu pel-
kästään englanninkielisis-
tä kappaleista. Vanha tuttu 
Beatles-kappale Anytime at 
all, saa seurakseen niin jazz-
kappaleita, kuin menevää 

rockia. Onpa joukossa myös 
elokuvasävelmiä, kuten Pe-
ralesin Porque te vas (Korp-
pi).

Vaativat sovitukset lait-
tavat testiin myös säestävän 
yhtyeen. Katin säestykses-
tä vastaa pääosin pudasjär-
veläisistä soittajista koottu 
6-miehinen yhtye. Kokoon-
pano on harjoitellut ohjelmis-
toa syyskuusta 2017 saakka 
Pudasjärven kansalaisopis-
ton opintoryhmänä Petri 
Ahon johdolla.

Konsertin järjestää Pudas-
järven kansalaisopisto. RK

Kati Poijula esiintyi viimek-
si Salikissa Alpo Laakkosen 
muistokonsertissa pari viik-
koa sitten.
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2 PKT 10 KPL

PIHARAKENNUKSET MEILTÄ:
PIHARAKENNUKSET 

MYYDÄÄN 
PUUVALMIINA.

LISÄTIEDOT: www.luoman.fi

pkt

OOH DONITSIT
200 g

1,99
pkt

NAUTA-SIKA
JAUHELIHA

700 g

3,99
pkt

KYTÖSAVU-
MEETVURSTI 

200 g

1,99
pkt

LEIVON PIKKULEIVÄT 
raitatanko, murokranssi,

vadelmaruusu, hilloleipä 500 g

3,95

LilleVilla 
Toilet 8
PUUCEE
1,20x1,4 m

590,-

LilleVilla 312
VARASTO-
PUUCEE
YHDIS-
TELMÄ

1290,-

LilleVilla 
Mikkeli
PARIOVI-
VARASTO
9 m2

1690,-

LilleVilla 20
PIHA-
AITTA
16,8 m2

1990,- 1990,-

LilleVilla 207
VARASTO-
LIITERI 
16 m2

LilleVilla 94
PARIAITTA
15,3 m2

2990,-

LilleVilla
Kuopio
VARASTO
2,0x2,0 m

790,-

LilleVilla
LEIKKI-
MÖKKI/
VIERAS-
MAJA

1190,-

pkt

DELISANA
KELTA- JA TOFFEE-

KUKKAKEKSI 1 kg

4,95

Alkaen

159,-

129,-
Alkaen

RYOBI
AKKUTRIMMERI
18V 2.5 Ah

RYOBI
AKKUTRIMMERI
18 V 1.3 Ah

329,-

RYOBI 
MURSKAAVA
OKSASILPPURI
230 V 2800 W 

RYOBI
RAIVAUSSAHA
52 cc

199,-

99,-

JONKÖPING
RAIVAUSSAHA
52 cc

JONKÖPING
MOOTTORISAHA
52 cc

895,-

990,-

NAKTO
SÄHKÖSKOOTTERI

YKI
VENEET

Poikien
SHORTSIT
koot 80-170 cm

poikien
T-PAITA
koot 90-130 cm

4,90

4,90

Poikien
HIHATON 
PAITA
koot 90-130 cm

Lasten ja Nuorten
LIPPALAKIT

3,90

2,70

Tyttöjen
SHORTSIT
koot: 80-170 cm

Tyttöjen
CAPRIT
koot: 90-170 cm

4,90

6,90

Tyttöjen
T-PAITA
koot: 90-120 cm

Tyttöjen
T-PAITA
koot: 130-170 cm

4,50

4,50
Alkaen

Alkaen

Alkaen

LOPUT SIEMENPERUNAT
10 kg 9,90 säkkiHUOM!

299,-


