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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven lukiossa taso 
Suomen huippua s. 6

Koulutuksien kehittämisellä 
lisätään paikkakunnan 

vetovoimaa s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 8.6.2018
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

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

 Kaikki merkkikehykset
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 KAIKKI MERKKI- 
AURINKOLASIT
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Tarjous koskee uusia aurinkolasi- tai silmälasitilauksia, kun  
ostat kehykset ja linssit, eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin.  
Kaikille optikon yksilöllinen näöntutkimus 0 € (norm. 35 €),  
ei koske piilolinssitutkimusta. Tarjous voimassa 21.6.2018 asti.

PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

PUUTARHALLA KÄYNTI ON ELÄMYS!

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

AVOINNA:
JOKA PÄIVÄ 

MA-PE  9-19, LA-SU  9-16
www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!
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ORVOKKI 10,-/12 kpl
Tuuhea LOBELIA 2,-/kpl

17,-/10 kpl
Komeat PELARGONIAT 
5,50/kpl   20,-/4 kpl
RUUSUBEGONIAT 6,-
JÄTTIAMPPELIT 25,-        
PIKKUJÄTTI    16,50

MONIVUOTISET KUKAT 
hyvät valikoimatOTA 5 MAKSA 4

OMENAPUUT 32,-  60,-/2 kpl
HERUKKAPENSAAT 30,-/4 kpl
Marja- ja koristepensaat, havut, puut, 

kestävät alppiruusut ja kirsikat!
Mustikat, tyrnit ja vadelmat! Hyötykasvit!

LAVAKAULUKSET 27,-/2 kpl
(80x120)

Tervetuloa kukkaloistoon!

189 00

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Edullinen 
kolmipolt-
timoinen 
Lucifer-

kaasugrilli, 
jota on helppo 

liikutella 
keveytensä 
ja pyöriensä 

ansiosta. 
Sopii mainiosti 

kevyeen 
grillaukseen 
tai vaikkapa 

kakkosgrilliksi 
saunan teras-

KAASUGRILLI LUCIFER 
CHARLIE 3

Tukeva kolmen istuttava puutarhakeinu, 
jossa beigenväriset polyesteripehmusteet 

sekä katos. Katoksessa PVC-pinnoite. Runko 
pulverimaalattua kuparinruskeaa terästä.

KEINU CLUSTER KOLMEN 
ISTUTTAVA BEIGE

149 00
sille. Teho 

8,1 kW. 
Emaloidut 
teräsritilät. 

Takuu 2 
vuotta.

4H-kesäyritys 
TYÖPALVELU N. ERVASTI
Tarvitsetko apua?
- pihatyöt
- maalaustyöt
- halkotyöt
- +kaikki mahdolliset työt
 8€/tunti

Kysy: Nuutti, puh. 044 321 9770 ja 
sp. nuutti.ervasti@gmail.com

TOIMINTAA LAPSILLE 
JA LAPSIPERHEILLE

•	 klo	10-12	leikkipuistotreffit,	yhteinen	leikki-	ja	tapaa-
mishetki lapsiperheille

•	 klo	12.30-14.30	ohjattua	toimintaa	kouluikäisille
•	 osallistuminen	maksutonta
•	 omaa	välipalaa	tarvittaessa	mukaan	
•	 mehu-	ja	keksitarjoilu,	arvontaa
•	 vaihtuvaa	ohjelmaa	(mm.	kivimaalausta,	

katuliidut,	yhteisleikit,	kasvomaalaus,	 
Sulevi-maskotin	vierailu,	liikuntaleikit-	ja	pelit)	

ma-pe 11.-15.6.2018 klo 10-14.30 

TERVETULOA LEIKKIMÄÄN 
JA PELAAMAAN!

BONGAA OMA LEIKKIPAIKKASI TAI 
TULE TUTUSTUMAAN UUTEEN!
Maanantai 11.6. Rajamaanranta 
Tiistai 12.6. Lakarin koulu
Keskiviikko 13.6. Hirsikampus 
Torstai 14.6. Liikennepuisto
Perjantai 15.6. Laidunalueen puisto 
(sateen sattuessa toiminta Tuomas Sammelvuo-salissa)

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 13.6. ja ke 20.6. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

VASTAANOTAMME LIHAA PALVAUKSEEN
Huom! Purkitusta ja makkaran valmistusta ei vielä tehdä.

VILJAPOSSUN 
GRILLIKYLKI

995
kg

1990
kpl

HIRVI- tai 
POROSALAMI 

N. 1,1 kg

GRILLIMAKKARA 
1 kg  

629
pkt

MUNKKIKAHVIT
VAIN 150

JOKA PÄIVÄ

KEITTOLOUNAS 5,90
LOUNAS 6,90

ARKISIN 10.30-14.00
SAVUPEKONI  

1,5 kg 

9,90€/kg

18,08€/kg

1490
pkt
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu	 kirkossa	su	10.6.	kello	10,	Valt-
teri	Laitila,	Marko	Väyrynen,	Jukka	Jaakkola.	Kesä	I	–
rippikouluryhmän	konfirmaatio.	Messu	on	katsottavis-
sa	suorana	videolähetyksenä	seurakunnan	kotisivujen	
kautta.	 	Taksi	 seurakuntakodilta	 kirkkoon	 lähtee	 kello	
9.30,	ei	omavastuuta.

Kesäillan musiikkihetket kirkossa	ke	13.6.	kello	19,	
Pudasjärven	kirkkokuoro	Jukka	Jaakkolan	johdolla,	Mi-
kael	Säily,	sello,	hartaus	Timo	Liikanen.

Kesäkerho Liepeessä	alkaa	ma	4.6.,	kerho	on	3-6	vuo-
tiaille	 lapsille.	 Ei	 ennakkoilmoittautumista	 ja	 mukaan	
pääsee	15	ensimmäistä	lasta.	Säänmukainen	vaatetus	
ja	oma	välipala	mukaan.	Aamuryhmä	kello	9-12	ja	ilta-
päiväryhmä	kello	12-15.	Viikoilla	23	 ja	24	kerhot	ovat	
ma,	ti,	to,	pe.	Viikolla	25	kerhot	ovat	ma	ja	ti.

Perhekerho Liepeessä	6.6.,	13.6.	ja	20.6.	kello	10-14.

Varhaisnuorten kesäleirit	Hilturannan	leirikeskukses-
sa	2.-3.7.	(6-9	vuotiaat)	ja	4.-6.7.	(10-13	vuotiaat).	Si-
tovat	ilmoittautumiset	ke	20.6.	mennessä	kirkkoherran-
virastoon	08	882	3100.	Leirille	sopii	25	lasta/leiri.	Leirit	
täytetään	ilmoittautumisjärjestyksessä.

Rauhanyhdistykset:	 Pirttiseurat	 Livolla	 vanhas-
sa	Perttulassa	su	10.6.	kello	13	(Eero	Illikainen,	Pek-
ka	Lehto).	Seurat	Paukkerinharjun	kylätalolla	su	10.6.	
kello	 13	 (Tapani	Mikkonen,	Tarmo	Väisänen).	 Seurat	
Kurenalan	 ry:llä	 su	10.6.	 kello	13	 (Heimo	Kuha,	Aar-
ne	Mikkonen)	

Kastettu:	Olivia	Alexandra		Ekdahl.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: 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

Lämpimät 
kiitokset 

muistamisesta!

Aleksi Illikainen 

Kiitos
muistamisesta 
lakkiaispäivänäni.

Arttu Leppänen 

Kiitos!

Johanna Nyman 

Kiitos! 

Johanna Ruuskanen 

Lämmin kiitos
muistamisesta 
lakkiaisissani. 

Johannes Putula

Lämmin kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänä. 

Joni Karlbom 

Kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni! 

Juha Vasara 

Kiitos! 
Linda Nevakivi 

Lämmin kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni. 
Sara-Liina Tolonen 

Lämmin kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni. 

Erkki Niskala 

KIITOS  
muistamisesta ammattiin 
valmistumisen johdosta! 

Iida ja Emma Ojala

Kiitos
muistamisesta!

Jari Riekki 

Kiitos 
muistamisesta! 

70-vuotismerkkipäivääni 
muistaneille.

Kiitos kaikille

Pentti Kuopusjärvi

Elina Jaakola

Lämmin 
kiitos

 muistamisesta!
Roosa Kemppanen

Lämpimät 
kiitokset
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.

Kiitos!

Muutoksia
Me ihmiset pidämme mielellämme kiin-
ni tutusta ja totutusta, vaikka vanhan sa-
nonnan mukaan vain muutos on pysyvää. 
Usein se tuttu vaihtoehto tai totuttu tapa 
on myös helpointa meille. Omassa työssä-
nikin joudun jatkuvasti tasapainoilemaan 
sen kanssa, mikä määrä tuttua on tarpeek-
si. Toisaalta se, että tyydymme vain totut-
tuun, voi saada meidät menemään sieltä, 
mistä erään toisen sanonnan mukaan ”aita 
on matalin”.

Tulevana sunnuntain teemana on ”Kut-
su Jumalan valtakuntaan”. Päivän aihe 
muistuttaa meitä siitä, että Jumala on lu-
vannut olla meitä lähellä joka päivä. Meil-
tä ihmisiltä tämä asia tuppaa unohtumaan. 
Menemme päivittäisillä rutiineilla eteen-
päin ja emme aina muista, että Jumala kut-
suu meitä seuraansa joka päivä. Kutsu on 
aina voimassa. Siksi olisi hyvä muuttaa jo-
takin päivittäistä käytäntöä niin, että Juma-

lakin saisi puhutella meitä. Voisitko tänään 
ajatella avaavasi virsikirjan tai Raamatun, 
vaikka ehket ole sitä tehnyt pitkään aikaan. 
Virsikirjaa ei aina ole pakko laulaa, teks-
tejä voi myös lukea. Lyhimmillään Raama-
tun lukeminen voisi olla vaikka sitä, että 
katsomme jokaiselle päivälle osoitetun 
muutaman jakeen mittaisen päivän tun-
nussanan. Se löytyy mm. Pudasjärven seu-
rakunnan kotisivulta tai usein myös sano-
malehdistä. Toinen mahdollisuus on myös 
Ylen teksti-tv, joka julkaisee Pipliaseuran 
valitsemaa päivän sanaa teksti-tv:n sivulla 
894. Tai muistatko jonkun lapsena oppima-
si iltarukouksen, jota et ole lausunut ää-
neen pitkään aikaan. Voisiko siitä tulla uusi 
elementti nukkamaanmenon valmistelui-
hin. Jo tällainen pieni muutos saattaa saada 
meissä aikaan sen, että kuulemme Juma-
lan kutsun tulla hänen luokseen. Hän on 
omassa kutsussaan uskollinen. Jumala itse 

määrittää valtakuntansa rajat. Siksi saam-
me kaikki lähestyä häntä lapsen oikeudel-
la. Hän ottaa meidät iloiten vastaan juh-
liinsa. Saamme myös olla välittämässä tätä 
Jumalan rakkautta, kun kohtaamme lähim-
mäisemme palvellen ja iloiten. 

Virsi 951:1
Oi Jeesus, muuta minua,
vie likemmäksi sinua. 
Voimalla pyhän uhrisi
tee valoksi, tee suolaksi.

3.Et tullut loistoon, kunniaan,
vaan autoit armoon uskomaan,
niin että tieni kulkisin
rakkautesi askelin. 

Keijo Piirainen

Oletko ajatellut, mitä on työ, jota ei voi rahalla/kunnialla mitata? 
Se on toisen ihmisen kohtaaminen tasavertaisena. Se on vierel-
lä kulkemista, tukemista ja kannustamista. Se on kuuntelemisen 
taito, taito kohdata rehellisesti läsnä oleva ihminen, pysähtyä.

Joka ainoa ihminen pieni tai suuri. Joka ainoa hetki on pysäh-
dyttävä, kuunneltava. Vihainenkin, sillä voit olla ainoa joka häntä 
kuuntelee, puhuttelee, kohtaa.

Kaikkien kanssa ei tarvitse pärjätä, kaikista ei tarvitse tykätä. 
Mutta, jokaisen voit kohdata arvokkaasti. Ihminen elää siitä, mi-
ten toiset ihmiset näkevät, kokevat.

Ei siinä auta korkeapalkkainen työ, ei pino huippu tutkintoja, 
ei ylevään sukuun kuuluminen. Jos sinulla ei ole sosiaalista koh-
taamisen taitoa. Peli on menetetty, kuljet siellä omissa piireissä, 
itseäsi täynnä ja jäät vaille pienen ihmisen suurta rakkautta, rak-
kautta toisia kohtaan. 

Voit kohdata sen kadulla, torilla, kaupassa, terveyskeskuksen 
odotushuoneessa, kaikkialla. Pysähdy, kohtaa, kuuntele, kysele 
(mitä kuuluu, oikeasti). 

Kohtaat helmen, joka paljastuu timantiksi, toisen ihmisen.

Elämän makuista päivää, kaikille.
Onerva Ronkainen

Työ, jota ei voi 
rahalla mitata

Lukijan kynästä

Viime viikon Pudasjärvi-leh-
dessä olleen jutun ”Eläkelii-
ton seniorit pellon laidalla”, 
oli kirjoittanut Eeva Lehtola, 

ei Eeva Lehtonen. Pahoitte-
lemme nimivirhettä.

Toimitus

Oikaisu
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Yhessä etteenpäin –seminaarissa  
käännettiin katseet tulevaisuuteen
Pudasjärven kaupungis-
sa työllistämisen asioita ke-
hittänyt Laavu-hanke järjes-
ti maanantaina 28.5. Yhessä 
etteenpäin-seminaarin. Työl-
listämisen toimenpiteitä on 
kaupungilla kehitetty aktii-
visesti jo vuosia ja hankkeen 
aikana mukaan on saatu ak-
tivoitua myös kolmas sekto-
ri aivan uudella tavalla. Se-
minaarin tavoitteena olikin 
kääntää katseet kohti tule-
vaisuutta ja jatkotoimenpi-
teitä.

Seminaariin kokoon-
tui iltapäivällä viitisenkym-
mentä työllistämisen alalla 
työskenteleviä ja toimenpi-
teissä mukana ollutta väkeä. 
Paikalla oli myös kolman-
nen sektorin toimijoita, jot-
ka ovat ottaneet aktiivisen 
roolin työllistämisen saral-
la Pudasjärvellä. Kyläkoh-
taisesti aktiivisia toimijoita 
ovat paikkakunnalla olleet 
Jongun kyläyhdistys ry, Li-
vokas ry sekä Korpisen ky-
läyhdistys ry, joiden kaut-
ta on saatu hyödynnettyä 
ryhmätyöllistämisen mal-
lia. Näiden lisäksi 4H sekä 
Työpetari ry ovat osallistu-
neet aktiivisesti työllistämi-
sen toimenpiteiden kehittä-
miseen sekä toteutukseen. 

Pudasjärvellä on tehty 
pitkäjänteistä työtä työllistä-
misen edistämiseksi paikka-
kunnalla. Kelan kuntaosuus-
maksujen kasvu on ollut 
viime vuosina trendinä use-
assa kunnassa. Pudasjärvellä 
tehtiin jo vuonna 2014 pää-
tös tarttua tilanteeseen siten, 
että maksuihin käytettävä 
raha käytetään työttömien 
aktivointiin ja työllistymi-
sen mahdollisuuksien pa-
rantamiseen. Yksi näistä kei-
noista oli se, että lähdettiin 
kehittämään voimakkaam-
min kumppanuutta yhdessä 
kolmannen sektorin kanssa 
ryhmätyöllistämisen kautta. Illalla vielä istahdettiin Unelmatehtaan laavulle kyläporinoitten merkeissä. 

Rennon ja lämminhenkisen päivän päätteeksi seminaarivä-
elle esiintyi naiskaksikko Inkeri Mari Kivimerkki ja Barbara 
von Siideribissis Taivalkoskelta. He pähkäroivät työllistä-
misen vaikeita termejä humoristisella otteella ja kirvoittivat 
useat naurut seminaarilaisten keskuudessa. 

Tähän ja osallistavan budje-
toinnin kehittämiseen haet-
tiin Laavu-hanke. 

Ruohonjuuritasolla toimi-
vassa hankkeessa keskeinen 
Laavu-hanke on saanut asi-
akkailtaan hyvää palautet-
ta. Henkilöt ovat arvostaneet 
hankkeen avulla kasvanutta 
jaksamista, uskoa omiin haa-
veisiin ja unelmiin. Tilaisuus 
työllistyä uutena Pudasjär-
vellä ja tässä Laavu on autta-
nut. Mahdollisuus rakentaa 
omaa polkua takaisin työelä-
mään. On ollut muun mu-
assa mahdollisuus työllistyä 
nopeastikin kyläyhdistyk-
seen. Mahdollisuuksia osal-
listua harrastustoimintaan ja 
viettää mukavaa aikaa mui-
den laavulaisten kanssa. On 
myös koettu, että hankkeen 
aikana on tutustunut paitsi 
uusiin ihmisiin, myös itseen-
sä paremmin. Uusia koke-
muksia erilaisten töiden pa-
rissa ja ennen kaikkea hyvää 
mieltä! 

Hanke on edesautta-
nut myös kaupungin omi-
en prosessien kehittymistä 
osallistavampaan suuntaan. 
Osallistava budjetointi tar-
koittaa sitä, että myös kun-
talaisilla on mahdollisuus 
vaikuttaa kaupungin bud-

jetin käyttöön. Käytännös-
sä osallistavaa budjetointia 
on hyödyntänyt esimerkik-
si liikuntatoimi, jossa ky-
syttiin kuntalaisilta millai-
siin välineisiin 10 000 euron 
budjetti käytettäisiin. Nuori-
sotoimessa nuorilla on mah-
dollisuus vaikuttaa skeit-
tiparkkiin ja lapsiperheillä 
suunnitteilla olevaan lasten 
leikkipuistoon. 

Seminaarissa nousi aja-
tuksia myös tulevien hank-
keiden aihioiksi. Pohdittiin 
sitä, miten yksittäiset työt 
saataisiin koko pitäjän alu-
eella näkyville siten että työ 
ja työntekijä kohtaisivat en-

tistäkin helpommin. Sen li-
säksi esiin nostettiin myös 
korkeakoulutettujen henki-
löiden työllistyminen paik-
kakunnalla. 

Rennon ja lämminhen-
kisen päivän päätteek-
si seminaariväelle esiintyi 
naiskaksikko Inkeri Mari Ki-
vimerkki ja Barbara von Sii-
deribissis Taivalkoskelta. He 
pähkäroivät työllistämisen 
vaikeita termejä humoristi-
sella otteella ja kirvoittivat 
useat naurut seminaarilais-
ten keskuudessa. 

Kaupungin tiedotus

Tilaisuudessa Pudasjärvellä ryhmämäisesti työllistäville yhdistyksille jaettiin Terve SOS 2018 -palkinnon kunniakirjan. 
Sitä vastaanottamassa Työpetari ryn Tuomo Jokikokko, Livokas ryn Anni Inkeri Törmänen, Pudasjärven 4h yhdistys ryn 
Tiina Salonpää, Jongun alueen kyläyhdistys ryn Onerva Ronkainen ja Korpisen kyläseura ry:n Liisa Törmänen. Jongun 
kyläseura lupasi pitää huolen, että kilpailusta palkinnoksi saadut 3000€ käytetään työllistettyjen virkistystoimintaan. Laa-
vu-hankkeen työntekijät Tiina Tauriainen ja Aili Jussila saivat kukat ja karhut kiitokseksi yhteistyöstä. 

Mökki upealla paikalla
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä myy upealla 
paikalla Pudasjärven Rytilammella olevan mökin 
piharakennuksineen nettihuutokaupalla osoit-
teessa: https://huutokaupat.com/928198, josta 
löydät kohteen lisätiedot. Tarjousaika päättyy 
20.6.2018 klo 12.

 

Suometsien hoito- ja korjuunäytös 

Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 13.6. mennessä
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai 
puh. 044 710 4219/Anne Palkki

Pohjoisen metsätilat kasvuun -hanke järjestää

Keskiviikko 20.6. klo 10.00 - 14.00 Pudasjärvellä  
Kohteet sijaitsevat Viinikoskella Hetekyläntiellä, 

jonne opasteet Ouluntieltä.
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

ROMPE/KIRPPUTORIPÄIVÄ
Siuruan työnväentalolla ”Moskova”

la 9.6. klo 11.00-15.00

Säävaraus, 
sateella 

sisätiloissa.

Järj. Ala-Siuruan kyläyhdistys/siuruan kylä, Siuruantyöväentalo
TERVETULOA!

Tule myymään ylimääräiset 
tavarat pois nurkista 

kuleksimasta.
Myytävänä myös 

kahvia ja makkaraa. 
Pienimuotoiset 

arpajaiset.

Kauneimmat kiitokset 
yhteistyökumppaneille, 
asiakkaille ja kaikille

tutuille vuosikymmeniä 
kestäneestä yhteistyöstä. 

Aune Ekdahl

Paljon on ollut ihania 
hetkiä, joita voi muistella ja 

muistot ovat ilo 
tulevinakin päivinä.

Kaunis kiitos Pudasjärven 
Kirjakaupan uudelle 

yrittäjälle 
Tuija Walgrenille 

kahvituksen järjestämisestä 
ja mukavasta 

perjantaipäivästä. 
Muistitte monin eri tavoin. 

Kiitos siitä. 

Toivon Tuijalle menestystä ja iloisia hetkiä 
yrittämisen parissa ja voimia
jokaiseen päivään - jokaiselle! 

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/
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Terveyden edistämis- ja palveluseteliasiaa 
Hyvinvointivaliokunnan 
kokouksessa 24.5. tervey-
den edistämisen koordinaat-
tori Ismo Miettinen esitteli 
terveyden edistämisen pal-
velukokonaisuuden toimin-
taa ja palveluita. Kokonai-
suuteen kuuluu Puikkari, 
liikuntatoimi ja liikuntapai-
kat. Henkilöstöä on 11 hen-
kilöä. Terveyden edistämi-
sen palvelukokonaisuuden 
tehtävä on edistää liikunta-
mahdollisuuksia ja liikun-
nan harrastamista, järjestää 

terveyttä edistävää liikun-
taa, ylläpitää liikuntapaik-
koja, arvioida kuntalaisten 
liikunta-aktiivisuutta, kan-
salais- ja seuratoiminnan tu-
keminen, terveysvalistus ja 
liikuntaneuvonta.

Yhteistyössä terveyspal-
velujen kanssa järjestetään 
terveyspalvelujen asiak-
kaille henkilökohtaista ter-
veysneuvontaa. Asiakkaat 
tulevat terveydenhuollon 
kautta. Hyvinvointivalio-
kunta pohti tällaisen palve-

lun järjestämisen mahdol-
lisuutta tulevaisuudessa 
ennaltaehkäisevänä toimin-
tana kaikille kuntalaisille.

Kaupunkistrategiassa hy-
vinvointi on nostettu vah-
vasti esille, jota liikunta-
palvelut toteuttaa vahvasti 
nykyisessä toiminnassaan. 
Miettinen kehotti valiokun-
taa pohtimaan palveluiden 
maksullisuuden vaihtoehto-
na maksuttomuutta. Koor-
dinaattori Miettinen tutus-
tuu käytännössä eri kuntien 

liikuntapalveluihin. Hyvin-
vointivaliokunta ohjeisti 
häntä tekemään seikkape-
räisen selvityksen tutustu-
mismatkansa tuloksista va-
liokunnalle.

Opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holappa kertoi val-
mistelussa olevasta palvelu-
setelistä, joka on eräänlainen 
”maksusitoumus”, jolla 
kunta sitoutuu maksamaan 
yrittäjälle tietyn summan 
varhaiskasvatuspalvelun 
järjestämisestä. Asiakas 

maksaa tietyn osan palve-
luista. Palveluseteli voidaan 
myöntää vain varhaiskasva-
tusoikeuden piirissä olevien 
lasten varhaiskasvatukses-
ta aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseen. Palveluseteli 
ei koske esiopetuspalveluja.

Pudasjärvelle on laadit-
tu Sitran mallia noudatta-
va palvelusetelin sääntökir-
jamalli. Päätettiin ohjeistaa 
palvelusetelin käyttöönoton 
valmistelun jatkamista ja 
valmiin palvelusetelin käyt-

töön ottamista. Opetus- ja si-
vistysjohtaja kertoi kaikkien 
päivähoitopaikkojen olevan 
tällä hetkellä täynnä. Vuo-
den 2019 puolella hoitopaik-
kojen tarve lisääntyy ja lisä-
hoitopaikkoja tarvitaan lisää 
noin 50. 

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Koulupsykologin 
viran perustamista 

esitetään
Hyvinvointivaliokunnan 
kokouksessa 31.5. Oulun-
kaaren perhepalvelujohta-
ja Mirva Salmela ja vs. ter-
veyspalvelujohtaja Matti 
Vähäkuopus kertoivat psy-
kologipalvelujen ja joh-
tavan lääkärin tilanteesta 
Pudasjärvellä. Terveyskes-
kuspsykologin perhevapaan 
viransijaista ei ole saatu rek-
rytoitua sijaisuuden lyhyt-
aikaisuuden vuoksi. Perhe-
neuvolan psykologi hoitaa 
noin 75 prosenttisesti kou-
lupsykologin tehtäviä teh-
den lähinnä testejä ja tut-
kimuksia. Oppilasmääriin 
nähden psykologi resurssi 
on hyvin alimitoitettu tällä 
hetkellä. Jonotustilanne psy-
kologin tutkimuksiin ei ole 
kaoottinen, koska psykolo-
gin työ painottuu tutkimuk-
siin. Yksilökohtaista oppi-
laan palvelutyötä psykologi 
ei pysty toteuttamaan, joten 
koulukuraattorit ja tervey-
denhoitajat ovat joutuneet 
tekemään tätä työtä. Psyko-
logipalveluja on ollut mah-
dollisuus hankkia ostopal-
veluna. Koulupsykologiasia 
viedään Oulunkaaren ja Pu-
dasjärven kuntaneuvotte-
luihin, jossa esitetään, että 
Pudasjärvelle perustetaan 
koulupsykologin vakanssi.

Valiokunnassa keskustel-
tiin oppilashuoltoryhmäs-
tä tullutta ongelmaa puhe-
terapeutin puutteesta. Tiina 
Vuononvirran mukaan pu-
heterapeutti ei ole yleinen 
ammattilainen kouluilla. 

Tulevaisuudessakaan ei 
luultavasti pystytä tarjoa-
maan nykyistä enempää pu-
heterapiapalveluja koulu-
ikäisille. Oulunkaarelle on 

saatu rekrytoitua puhete-
rapeutteja vakinaisiin paik-
koihin, joskin vaihtuvuus on 
suuri. Ostopalveluja on jou-
duttu lisäämään merkittä-
västi. 

Juha Auvinen valittiin 
Oulunkaaren johtavaksi lää-
käriksi. Hyvinvointivalio-
kunnalle tuli kysymyksiä 
Pudasjärven oman johtavan 
lääkärin mahdollisuudes-
ta. Vs. terveyspalvelujohta-
ja Matti Vähäkuopus selvitti, 
että Oulunkaari on kuntien 
muodostama terveyskeskus 
ja lain mukaan terveyskes-
kuksella on yksi johtava lää-
käri. Auvinen toimii kaik-
kien Oulunkaaren kuntien 
terveysasemien johtavana 
lääkärinä. Kullakin terveys-
asemalla voi olla vastaava 
lääkäri. Vähäkuopus selvit-
ti valiokunnalle myös joh-
tavan lääkärin ja vastaavan 
lääkärin työtehtävien ero-
avaisuutta. Pudasjärven ter-
veysasemalle vastaavaksi 
lääkäriksi on tulossa Aleksi 
Harju. Pudasjärven terveys-
keskuksessa on ollut johta-
va lääkäri ennen kuin Pu-
dasjärvi liittyi Oulunkaaren 
kuntayhtymään. Osana Ou-
lunkaaren kuntien muo-
dostamaa terveyskeskusta 
Pudasjärvelle ei ole mahdol-
lista saada omaa johtavaa 
lääkäriä, koska johtavan lää-
kärin virkaa ei enää ole.

Hyvinvointivaliokunta 
päätti osallistua Pudasjär-
vi-Markkinat tapahtumaan 
6.-7.7.esittelemään toimin-
taansa.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

POSION PUHKOTTUA 
MUIKKUA 

PUDASJÄRVEN TORILLA 
MA 11.6. KLO 11.-12.15.   

P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. 
SÄÄVARAUS KOVAN TUULEN VUOKSI.

Kokoontumistilat tärkeitä kylillä

Hyvänä esimerkkinä kylätapahtumien merkityksestä voidaan mainita Kyläneuvoston tuo-
rein kokoontuminen tiistaina 5.6. Siuruan työväentalolla.

Kyläyhdistykset ja –seu-
rat sekä kyläaktiivit ovat 
oleellinen osa kylien elin-
voiman ja yhteisöllisyyden 
ylläpitämisessä sekä vah-
vistamisessa. Erilaiset ko-
koontumistilat mahdollis-
tavat kyläläisten yhteiset 
tapahtumat suunnittelusta 
toteutukseen. Nuorisoseu-
rat, käytöstä poistetut ky-
läkoulut ja metsästysseuro-
jen tilat pidetään kunnossa 
talkoovoimin. Niiden yhte-
yteen on mahdollista järjes-
tää tapahtumia, joihin voi 
osallistua isompikin ihmis-
joukko. Tilat ovatkin varsi-
naisia monitoimitiloja, jot-
ka muokkaantuvat moneen 
eri tarkoitukseen.

Pudasjärvellä hieman yli 
puolet väestöstä asuu taa-
jamassa, kun vielä vuonna 
2014 enemmistö keskittyi 
kylille. Kurenalan ympä-
rillä on yhteensä neljätois-
ta laajempaa kylää ja ne 
jakaantuvat vielä pienem-
piin osa-alueisiin. Pitkien 
etäisyyksien kaupungissa 
mahdollisuus kokoontua 
omalla kylällä on arvossa 
arvaamattomassa. Vapaa-

ajanasukkaat kasvattavat 
lomasesonkeina Pudasjär-
ven asukasmäärän lähes 
kaksinkertaiseksi. Loma-ai-
koina järjestettävät tapah-
tumat keräävät runsaasti 
osallistujia ja kiitosta myös 
vapaa-ajan asukkaiden kes-
kuudesta. 

Hyvänä esimerkkinä 
kylätapahtumien merki-
tyksestä voidaan mainita 
Kyläneuvoston tuorein ko-
koontuminen tiistaina 5.6. 
Siuruan työväentalolla, tut-
tavallisemmin Moskovassa. 
Tilaisuus veti paikan pääl-

le puolen sataa osallistujaa 
kaupungin eri laidoilta. Ky-
lien terveisiä toi kyläyhdis-
tysten aktiivit, samoin kau-
pungilta ja Nuorten Polku 
–hankkeesta olivat edusta-
jat paikalla. 

Kylien terveisiä kuun-
nellessa ei voinut välttyä 
ajattelemasta, kuinka mo-
nipuolista toimintaa kylil-
lä järjestetäänkin siivoustal-
koista juhannustansseihin 
ja yhteisiin makkaranpais-
tokekkereihin. Tilaisuuksia, 
joita hyvässä yhteishenges-
sä porukalla kerta toisensa 

jälkeen järjestetään ja joihin 
aktiivisesti osallistutaan.

Aina toimintaa ei ole ve-
tämässä rekisteröity ky-
läyhdistys, vaikka se mo-
nesti asioiden hoitoa 
helpottaakin. Toimintaa ei 
ole ilman tekijöitä ja osallis-
tujia, näille tärkein resurssi 
on tilat. Jokaiselta kyläkul-
malta toivoisi jonkinlaisen 
kokoontumistilan löytyvän 
ja kylien toimintaa muu-
toinkin tuettavan kaikin 
mahdollisin keinoin.

Mirka Pääkkö

TE-toimistossa työnhaun 
neuvontaa maanantaisin
TE-toimiston Pudasjärven 
toimipisteessä on saatavilla 
henkilökohtaista työnhaun 
ja verkkoasioinnin neu-
vontaa maanantaisin kel-
lo 9-16 ilman ajanvaraus-
ta 4.6. lähtien. Työnhaun ja 
verkkoasioinnin valmen-
taja auttaa muun muassa: 
TE-toimiston verkkoasioin-
nissa, kuten työttömäksi 
työnhakijaksi ilmoittau-
tumisessa sekä CV-netin 
ja työllistymissuunnitel-
man laatimisessa, työnhaun 
asiakirjojen (esim. CV ja 
työhakemus) laatimises-
sa, eri työnhakukanavien 
käytössä, työllistävien alo-
jen etsimisessä sekä opis-
kelumahdollisuuksien kar-

toituksessa työttömyyden 
vaihtoehtona.

Työnhaun valmenta-
ja neuvoo ja ohjaa työnha-
kuun liittyvissä prosesseis-
sa sekä kannustaa ja sparraa 
työnhaussa. Valmentajan 
kanssa voi myös muun mu-
assa luoda tai päivittää Lin-
kedIn-profiilin. 

Verkkoasioinnin mah-
dollistamiseksi mukaan tar-
vitsee ottaa verkkopank-
kitunnukset. Työnhaun 
käynnistämistä varten mu-
kaan kannattaa ottaa myös 
työ- ja opiskelutodistuk-
set tai olemassa oleva CV, 
mistä käy ilmi työ- ja opis-
keluhistoria. Palvelussa on 
kolmen viikon tauko hei-

näkuussa alkupuolella, kun 
Pudasjärven TE-toimisto on 
kiinni.

TE-toimisto tiedotus

Työnhakuvalmentaja Hanna Maria Kotovaara Oulusta käy 
Pudasjärven TE-toimistossa maanantaisin antamassa hen-
kilökohtaista työnhaun ja verkkoasioinnin neuvontaa.
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129

279

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 8.-9.6.

149

549

100

199

300

100

795
kg

995

699

995
kg

169
pss

299

250

500

1195
kg

raj. erä

1195
kg

pkt

MAANANTAI-TORSTAI 11.-14.6.

199

399

199
pkt

250
pkt

kg

1090
kg

pkt

2 pkt

pkt

kpl

kg

100
pss

795
kg

249

pkt

ras

169

099
pkt

499
kg

100
kpl

pkt

2 pkt/talous

100

kg

159
prk

100

pss prk

kpl

595

199
pkt

150
kpl

rasvaa
max 10%

pkt

plo

pss

495

690

450

2350

695

850

750

1350

1650 995

12951695

KE-TO 13.-14.6.

PE-TO 8.-14.6.

Ingman
JÄÄTELÖ-
TUUTIT
120 ml

Korpela
PORSAAN 
FILEEPIHVI 1 kg, 
grillimarinoitu

Oolannin
UUNIRAPEAT 

RANSKAN-
PERUNAT

500 g

Kivikylän
TUHTI GRILLI-
MAKKARA
400 g

HK
JAUHELIHAPIHVIT 

330 g tai
LIHAPYÖRYKKÄ 

360 g

PE 8.6.

Keski
VANILJA- tai 

KAHVIRINKELI
378 g

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 11.-12.6.

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

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

Paneroitu PORSAAN-
LEIKE

HK BALKAN-
MAKKARA-
TANKO 
500 g

Uncle Ben’s
KASTIKKEET

440-450 g

599

10 kpl

LA 9.6.

KANAN-
MUNAT
10 kpl

JAUHELIHA SIKA-
NAUTA

VARHAISKAALI
HK
BURGERI
100 g

Snellman Tosi 
murea PALVI-, 

KORPPU- tai 
KEITTOKINKKU 

200 g, viipale

Popsi
PERHE-
NAKKI
600 g

Perinteiset 
JOGURTIT 
150 g

Naudan luuttomat
KEITTOLIHAPALAT

Kariniemen 
Kananpojan

SISÄFILEEPIHVIT
400-500 g

maustamaton tai 
maustetut

2 pkt

IRTO-
KARKIT

Atria Perhetilan
KANAN 
FILEESUIKALET 
250-300 g g

JÄÄSALAATTI-
PUSSI

Hyvä
NAUTAJAUHELIHA

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kerma-
pippuri

Naudan PALAPAISTI

Arla
VIILI, 
KEVYT VIILI tai
1% VIILI 200 g

Atria
KAISER-
WURSTI
palana

2 kg/ 
talous

NEKTARIINI tai
PERSIKKA RASIA 

1 kg

kpl

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

Viennetta 
JÄÄTELÖ-
KAKUT 
0,65 l

Riitan Herkku
METRI-
PIZZA
750 g

Onkimiehen
KALAPIHVIT
n. 1.5 kg/pkt

Oululainen
PEHMO-
VIIPALEET 450 g 
kaura tai vehnä

VAPAA-AIKAOSASTOLTA

Eldorado
KIVENNÄIS-
VEDET 0,95 l 
sis. pantin 0,20

Valio
JOGURTIT
1 kg

3295 

3495

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERHO

Ötökkä
OVIVERHO
KIRKAS

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

9900

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

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

599 1595

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

3 kpl

Atria HIILLOS
GRILLIMAKKARAT 

400 g tai
GRILLIPIHVI 

320 g

Pringles
PERUNA-
LASTUT

190 g

10 kpl

Markki
TAITTUVA 
MATTOTELINE

125,-
SPRAYMAALIT
perusvärit

399

KARTIO 4 KPL
+ PALLO

RENKAAN-
HEITTOPELI

KOURU-
PALLOPELI

TÖRMÄYSRENKAAT
ilmatäytteinen

KORI-
PALLOPELI

Duudsonit
KESÄPELI

DIABOLO

Magneettinen
TIKKATAULU

Puhallettava
JUMBO KEILASETTI

FRISBEEGOLF 
KIEKKO 3 kpl

PALIKKAPELI 
verkkopussissaKROKETTIPELI 

neljälle
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Pudasjärven lukiossa taso Suomen huippua

Pudasjärven lukion yliop-
pilasjuhla oli lauantaina 2.6. 
toista kertaa Hirsikampuk-
sen juhlasalissa. Pudasjär-
ven lukiosta sai valkolakin 
25 uutta ylioppilasta. 

Rehtori Mikko Lumme 
kertoi keskimäärin kah-
den kolmasosan Pudas-
järven lukion ylioppilais-
ta onnistuvan saamaan 
korkeakoulu- tai yliopis-
to-opiskelupaikan valmis-
tumisensa ja mahdollisen 
varusmiespalveluksen jäl-
keen. Tämä on maakunta-
kohtaisessa vertailussa erit-
täin hyvä tulos. 

Pudasjärven lukios-
sa työskentelee hänen mu-
kaansa opettajia, joilla on 
korkea ammatillinen moti-
vaatio ja osaaminen. Se nä-

Hirsikampuksen juhlasali täyttyi jo toisena keväänä ylioppilaista ja juhlayleisöstä.

Vuoden 2018 ylioppilaat yhteisessä kuvassa Hirsikampuksen yläkerran portailla. 

Lukion yhtye esitti Laura Sippolan kappaleen Kesäyö.

Muutamat ylioppilaat osallistuivat juhlan jälkeen vielä ruu-
sujen toimittamiseen sankarihaudalle. 

kyy osaltaan opiskelijoiden 
työskentelyssä ja työntulok-
sissa. 

- Kun arvioin teidän elin-
aikananne tapahtunutta 
työelämän, elämäntapojen 
ja kulttuurin muutosta, voin 
todeta, ettei muutoksen no-
peutta olisi voinut uskoa ta-
pahtuvaksi näin nopeasti. 
Päätä huimaa arviot siitä, 
kuinka digitalisaatio ja au-
tomatisaatio ovat vasta ot-
tamassa askeleitaan kiih-
tyvää harppausta kohden. 
Luottavaisin mielin kuiten-
kin kohti uusia haasteita – 
kyllä työ tekijäänsä opettaa.

- Kokeisiin valmistau-
tuessa myös uusi teknolo-
gia on ollut hyötykäytössä, 
kun WhatsApp-ringissä on 
valmistauduttu fysiikan tai 

matematiikan kokeeseen ja 
ratkottu yhtälöitä. Digitaa-
liset oppimisympäristöt ja 
niissä edellytettävät taidot 
ovat osaltaan harjaannut-
taneet teitä, ja suuren osan 
yo-tutkinnostakin suori-
titte digitaalisesti. Olet-
te viimeisten ylioppilaiden 
joukossa, jotka aloititte kir-
joitusurakan perinteisillä 
paperikokeilla. Tuloksien-
ne perusteella menestyitte 
molemmissa hyvin, kiitteli 
Lumme. 

Epäonnistumisista  
onnistumisiin
Ylioppilaan puheen pitänyt 
Saana Kokko kertoi pitä-
vänsä puhetta tunteikkaal-
la ja haikealla mielellä. Hän 

kertoi Pudasjärven lukion 
olleen kolme vuotta sitten 
itsestään selvä valinta. Hän 
kertoi opiskelussa vallin-
neen tasa-arvon opettajien 
ja henkilökunnan sekä op-
pilaiden välillä. 

-He olivat ohjaajina opin-
tojen tiellä. Emme antaneet 
epäonnistumistenkaan lan-
nistaa, vaan ponnistimme 
niistä onnistumisiin, kuten 
elämässä usein tapahtuu. 

Kaupungin tervehdyk-
sessään kaupunginhallituk-
sen varapuheenjohtaja Vesa 
Riekki kehotti ylioppilaita 
olemaan myönteisen vies-
tin viejiä Pudasjärvestä. 

Pudasjärven seurakun-
nan tervehdyksessään kirk-
koherra Timo Liikanen ke-
hotti uusia ylioppilaita 
kuuntelemaan herkällä kor-
valla oman sisimmän ään-
tä sekä olemaan itselleen ar-
mollisia. 

Riemuylioppilaita eli 50 
vuotta sitten Pudasjärven 
lukiosta valkolakin saaneita 
henkilöitä oli myös juhlassa 
mukana 12. Heidän edusta-
janaan puhunut, nykyisin 
Posiolla asuva, Reijo Lantto 
kertoi 50 vuotta sitten val-
mistuneen 32 ylioppilasta. 
Heistä seitsemän on siirty-
nyt ajasta iäisyyteen. 

-Älkää unohtako juuri-
anne, kehotti Lantto.

Myös Pudasjärven Ro-
taryklubin ja Senioriopet-
tajien yhdistyksen edustaja 
Esko Ahonen käytti lyhyen 
onnittelupuheenvuoron sti-
pendien luovuttamisen yh-
teydessä. 

Lukion yhtye esiintyi 
musiikinopettaja Sari Tu-
rusen johdolla, Juho Lum-
me soitti käyrätorvea Sa-
lome Ervastin säestyksellä 
ja lausuntaa esitti Tuulian-
na Tuohimaa. Perinteinen 
Gaudeamus Igitur ja Suvi-
virsi laulettiin yhteislaulu-
na.

Juhlan lopuksi ylioppi-
laat poistuivat salista kul-
kueena ryhmäkuvaan, 
jonka jälkeen kävivät pa-
reittain luovuttamassa yh-
den ruusun aulassa olevan 
sankarivainajien muisto-
laatan yhteyteen. Juhlan 
jälkeen kukat toimitettiin 
sankarivainajien muisto-
merkille. 

Vuoden 2018  
ylioppilaat
Hagelberg Kasperi, Illikai-
nen Aleksi, Isomursu Alek-
si, Jaakola Elina, Jylhän-
lehto Reeta, Kemppanen 
Roosa, Kerälä Jonna, Kok-
ko Saana, Leppänen Arttu, 
Liikanen Mirjami, Nyman 
Johanna, Oinas-Panuma 
Olga, Ojala Lotta, Ojala Olli, 
Parkkila Essi, Pesälä Linda, 
Riekki Jari, Ruokangas Isa-
Melissa, Ruuskanen Johan-
na, Talala Topi, Tauriainen 
Henri, Tolonen Sara-Liina, 
Turpeinen Mira, Urmala 
Miika, Vasara Juha.

Stipendit ja palkinnot
Pudasjärven kaupungin sti-
pendirahasto  Saana Kokko 
ja Lotta Ojala, Pudasjärven 
Yrittäjät Henri Tauriainen, 
Profin Oy Haapalan stipen-
dirahasto Topi Talala ja Olli 
Ojala, Pudasjärven Osuus-
pankki Olga Oinas-Panu-
ma ja Reeta Jylhänlehto, 
Paavo Tolosen säätiö Olga 
Oinas-Panuma, Rakennus-
liike Asuntoinsinöörit Oy 
Aleksi Illikainen, LC Pudas-
järvi Saana Kokko, LC Pu-
dasjärvi Hilimat Lotta Oja-
la, Pudasjärven Rotaryklubi 
Saana Kokko ja Lotta Oja-
la, Pudasjärven seurakun-
ta Elina Jaakola ja Johanna 
Nyman, Pudasjärven seni-
oriopettajat Saana Kokko 
ja Lotta Ojala, Riemuyliop-

pilaiden stipendi Johanna 
Nyman, MLL Pudasjärven 
yhdistys Olga Oinas-Panu-
ma, Pudasjärven Kirjakaup-
pa Olga Oinas-Panuma, Ii-
jokiseutu Reeta Jylhänlehto, 
Kaleva-lehden vuosikertas-
tipendi Elina Jaakola, Ra-
vintola Meritan stipendi 
Mirjami Liikanen, Pohjola 
Nordenin kirjapalkinto Eli-
na Jaakola, Pudasjärven lu-
kion stipendi musiikillises-
ta ansiosta Saana Kokko, 
Pudasjärven lukion stipen-
di Jonna Kerälä ja Isa-Me-
lissa Ruokangas, Kasperi 
Hagelberg ja Roosa Kemp-
panen, Pudasjärven luki-
on stipendi 2. vsk:n opiske-
lijoille Anniina Sarajärvi ja 
Aada Satokangas, 1.vsk:n 
opiskelijoille Ilmari Kokko, 
Juho Lumme, Sara Ervas-
ti ja Emmi Pikkuaho sekä 
2. vsk:n opiskelijalle Ali-
na Terho, 1. vsk:n opiske-
lija Mette Tyni ja 2. vsk:n 
opiskelija Salome Ervas-
ti, Kemia-lehden vuosiker-
talahjoitus Saana Kokko, 2. 
vsk:n opiskelijat Salome Er-
vasti, Esa-Matti Lauhika-
ri ja Miikka Matero sekä 1. 
vsk:n opiskelijat Elice Haa-
taja, Topias Malinen ja Met-
te Tyni, Uusiouutiset –lehti-
lahjoitus 2. vsk:n opiskelijat 
Aada Satokangas ja Sonja 
Hanhisuanto. 

Teatteritaiteen lukiodip-
lomin olivat suorittaneet 
Reeta Jylhänlehto, Lotta 
Ojala ja Olga Oinas-Panu-
ma. Kun Pudasjärvi Ruot-
siin lähti -teoksen ohjaus-
ryhmä lahjoitti ylioppilaille 
kirjalahjan. Todistuskansiot 
oli lahjoittanut Pudasjärven 
Osuuspankki.

Heimo Turunen
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Rehtori Mikko Lumme ojensi lakin ja todistuksen mahdollisi-
ne stipendeineen, ja ryhmänohjaajat antoivat ruusut. Olga Oi-
nas-Panuma saamassa rehtorilta todistuksen ja stipendejä.

12 riemuylioppilasta yhteisessä kuvassa.

Saana Kokko ja Lotta Ojala kirjoittivat tänä vuonna par-
haimmat arvosanat ja saivat useita stipendejä: mm. kau-
pungilta, leijonilta ja rotareilta (kuvassa).

Yhteiskuvan jälkeen ylioppilaat luovuttivat yhden ruusun 
aulassa olevan sankarivainajien muistolaatan yhteyteen, 
josta kukat toimitettiin sankarivainajien muistomerkille. Ai-
rueina olivat Johanna Pesonen ja Jarno Vääräniemi. 

Juhlaan osallistui salin täydeltä lukion väkeä sekä ylioppi-
laiden perheenjäseniä ja läheisiä. 

Metsänhoitoyhdistyksel-
lä tapahtui työtehtävänkier-
toa, kun pitkäaikainen met-
säneuvoja Hannu Juurikka 
erikoistuu metsänhoitoesi-
mieheksi koko Pudasjär-
ven alueelle. Juurikan tilalle 
Syötteen, Livon, Iinattijär-
vi, Sotkajärven alueella va-

Sami Vengasaho siirtyi 
metsänhoitoyhdistyksen 

palvelukseen
littiin metsäneuvojaksi Sami 
Vengasaho, joka siirtyi OT-
SO-Metsäpalvelun paikalli-
sen toimiston asiakasvastaa-
van tehtävästä.

– Katson työpaikan vaih-
doksen tuovan itselle vä-
hän enemmän aikaa, kun on 
maantieteellisesti suppeam-

pi toimialue eikä matkusta-
miseen mene niin paljon ai-
kaa, toteaa Pudasjärvellä 
vakituisesti asuva Sami Ven-
gasaho. 

Vengasaho on hyvin pe-
rillä metsänhoitoyhdistyk-
sen toiminnasta ja tarkoituk-
sesta. 

– Nyt kun markkinat ovat 
metsäpuolella mukavasti pi-
ristyneet, täytyy metsän-
omistajalla olla saatavilla 
tarvittavaa ammattiapua hä-
nen itsensä näkökulmasta, 
tietää Sami Vengasaho. 

Metsänomistajan kan-
nalta yhdistyksen henkilös-
tön työjako on asioita hel-
pottava, kustannustehokas 
ja aikaa säästävä tapa hoitaa 
omaa metsäomaisuuttaan. 

- Työnjako tuo selvyyt-
tä toimihenkilöiden työnku-
vaan. Verrattuna entiseen 
työnkuvaan, on uusi työn-
kuva selvästi laajempi. Sil-
loin metsätalouden koko 
kuva pysyy paremmin itsel-
lä tietämyksessä, jatkaa Ven-
gasaho.

– Metsäneuvoja on tär-
kein henkilö metsänomista-
jan palvelemisessa, koska he 
toimivat metsänomistajan 

luottohenkilönä, toteaa Ven-
gasaho. 

Hän toivoo metsänomis-
tajilta runsaasti yhteydenot-
toja liittyen kaikkiin metsä-
asioihin. 

– Juurikan Hannu on vie-
reisessä huoneessa, joten 
keskeneräisetkin työmaat 
tulee hoidettua sopimusten 
mukaan, eikä tiedonkulkua 
vanhalta neuvojalta uudel-
le ainakaan voi moittia, nau-
rahtaa Vengasaho.

Lämpimän toukokuun ai-
kana luonto heräsi kauneim-
paan olemukseensa. 

– Eniten huolestuttaa, et-
tei tulisi kovia yöpakkasia, 
jotka tuovat haittaa kuusen 
uudelle kasvulle. Mänty ei 
pakkasesta niin välitä. Myös 
lintujen pesimisen onnistu-
misessa eletään kriittisiä ai-
koja. Ensimmäiset päivät ja 
viikot ovat metsäkanalin-
nuille tärkeitä. Silloin pitäi-
si olla sopivan lämmintä ja 
hyönteisruokaa tarjolla, tuu-
mailee innokkaana metsäs-
tyksen harrastajana Sami 
Vengasaho.

Antti Härkönen 
Sami Vengasaho on heti uudessa työssä aloittaessaan jo 
hyvin perillä metsänhoitoyhdistyksen toiminnasta ja tar-
koituksesta. 

Avajaiset 
vesivahinkoremontin jälkeen

Pudasjärven Optiikan ti-
loissa tapahtui helmikuussa 
vesiputkistossa vuoto, jon-
ka seurauksena liikkeen ti-
loihin pääsi vuotamaan rei-
lusti vettä. Liike oli kiinni 
korjauksen ajan. Uudistu-
nut liike avattiin jälleen kes-
kiviikkona 6.6. Asiakkaille 

tarjottiin kahvit paikallisen 
pitopalvelun leipoman ra-
parperipiirakan kera. Liik-
keessä oli avajaispäivänä 
tarjouksia muun muassa, 
aurinkolaseja myytiin puo-
lella hintaa sekä silmälasi-
en ostajalle annettiin pola-
roidut aurinkolasit kaupan 

päälle. Optikon näöntarkas-
tus oli maksuton palvelu ja 
kaikkien 20.6 mennessä nä-
öntarkastuksessa käynei-
den kesken arvotaan kaa-
sugrilli. Kehysedustaja oli 
paikan päällä esittelemässä 
kesän uutuuksia. 

Yrittäjä Mikko Vilppo-

la näki tärkeänä, että kaik-
ki kosteudelle alttiina olleet 
tilat on saatu varmuudel-
la kuivaksi ja yrityksen toi-
minta jatkuu nyt uudistu-
neissa tiloissa. HT

Pudasjärven Optiikan yrittäjä Mikko Vilppola laskemassa silmälaseista avajaispäivän tarjousta Sisko Alatalolle.
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OSAOn kevätjuhla:

Koulutuksien kehittämisellä lisätään  
paikkakunnan vetovoimaa

Oulun seudun ammattiopis-
ton kevätjuhlaa vietettiin 
perjantaina 1.6. OSAOn pää-
rakennuksessa Jyrkkäkos-
kella. Pudasjärven yksikös-
tä todistukseen saajia oli 61, 
joista ammattiin valmistui 
40 ja valmistavasta koulu-
tuksesta todistuksen sai 21. 
Luku 61 sisältää myös yh-
deksän lähihoitaja-oppiso-
pimusopiskelijaa, jotka ovat 
opiskelleet Pudasjärvellä, 
mutta ovat Kontinkankaan 
yksikön opiskelijoita.

Tervetulosanat lausui Pu-
dasjärven yksikönjohtaja 
Keijo Kaukko 

-Teette historiaa olemalla 
viimeiset opiskelijat, joiden 
valmistumisjuhla pidetään 
tässä rakennuksessa. Kesä-
kuun lopussa tämä rakennus 
on tyhjä, sillä toimintam-
me siirtyy juhannusviikol-
la Ranuantielle ns. sähkön 
ja matkailun rakennuksiin: 
puualaa, hevostaloutta, ter-
veydenhoitopalveluita ja 
asuntolatoimintaa lukuun 

ottamatta, sanoi Kaukko.
-Ammatillisen koulutuk-

sen isoin muutos on ollut 
reformi, mikä tuli voimaan 
tämän vuoden alussa. Re-
formilla uudistettiin koulu-
tusta osaamisperusteiseksi 
ja asiakaslähtöiseksi koko-
naisuudeksi. Lisäksi lisättiin 
työpaikoilla tapahtuvaa op-
pimista ja yksilöllisiä opinto-
polkuja sekä purettiin sään-
telyä ja päällekkäisyyksiä.

Kaukon mukaan OSAO 
Pudasjärven yksikön mah-
dollisuus turvata tulevai-
suuttaan on kehittää yhdes-
sä niitä tekijöitä, jotka luovat 
kunnan veto- ja pitovoimaa 
niin OSAOlle kuin koko Pu-
dasjärvellekin. Tässä teh-
tävässä on ylläpidettävä ja 
kehitettävä osaamista, jota 
rakennetaan yhdessä alu-
een, yritysten ja kouluttajien 
kanssa. Koulutuksien kehit-
täminen on myös yksi keino 
lisätä paikkakunnan veto-
voimaa ja sitä kautta asukas-
määrää. Osaaminen onkin 

paras ratkaisu Pudasjärven 
veto- ja pitovoimaan. 

-Kannustan pohtimaan 
myös jatko-opintoja ja huo-
lehtimaan siitä, ettei oma 
elinikäisen oppimisen polku 
sammaloidu koskaan, totesi 
Kaukko.

Nauttikaa  
saavutuksestanne
Puheen valmistuneille piti 
Oulun kotihoidon esimies 
Aila Tauriainen-Lohvan-
suu Oulunkaaren kuntayh-
tymästä. 

-Elämän kokonaisuuden 
eri osa-alueiden keskinäi-
nen suhde vaikuttaa koulu-
tukseen hakeutumiseen ja 
tällöin myös lähiyhteisössä 
olevilla on merkitys päätök-
sen tekemisessä. Perheen-
jäsenillä on valtava merki-
tys opintojen aloittamisessa, 
mutta myös opiskelujen ai-
kana. Opiskelullanne on ol-
lut myös suuri merkitys työ-
yhteisöissä rikastuttamalla 
työpaikkaohjaajia, esimie-

Valmistuneet  
opiskelijat 
(joilta lupa nimien julkaise-
misesta)

Matkailualan perustut-
kinto, matkailupalvelujen 
tuottaja Kseniia Belova, Ja-
nica Halonen, Elina Jaakola

Hevostalouden perus-
tutkinto, hevostenhoitaja 
Saana Kiuru, Jukka-Pekka 
Soininen, Annika Suojärvi. 
Aiemmin valmistuneet Tea 
Muotka ja Saaraliisa Kaik-
konen.

Hevostalouden perustut-
kinto, ratsastuksenohjaaja 
Anne Tikka. Aiemmin val-
mistuneet Karoliina Holap-
pa ja Maiju Leppäjärvi.

Sähkö- ja automaatiotek-
niikan perustutkinto, säh-
köasentaja Roope Heikki-
nen, Samuel Hökkä, Samuli 
Pernu, Henri Ruokangas, 
Ari Räihä. Aiemmin valmis-
tunut Alexandr Zukov.

Prosessiteollisuuden pe-
rustutkinto, prosessinhoi-
taja Kalle-Jaakko Liikanen, 
Tarita Naumanen, Saku 
Puolakanaho.

Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, lähihoitaja, 
sairaanhoidon ja huolenpi-
don osaamisala

Haverinen Hannele, Kuu-
sijärvi Mika, Egne Tomin-
gas. Aiemmin valmistunut 
Jenni Honkanen, 

Vammaistyön osaamis-

hiä ja muita jäseniä sekä asi-
akkaita, lausui Tauriainen-
Lohvansuu.

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen esittänyt kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Mari Kälkäjä kertoi 
rovaniemeläisenä opiskelija-
na valmistuneensa itse am-
mattiopistoa edeltäneestä 
Maatalousoppilaitoksesta 28 
vuotta sitten. Se johti työpai-
kan löytymiseen maatalous-
lomittajana sekä perheen ja 
kodin perustamiseen Pudas-
järvelle.

Kälkäjä korosti, että am-
mattiopiston toiminta on 
erittäin tärkeä Pudasjärven 
kaupungille 

-Haasteiden keskellä kou-
lun jatkuminen on turvatta-
va kehittämällä sen toimin-
taa, hän totesi. 

Lähihoitajien lupauksen 
lausumisen johti Pudasjär-
ven Superin puheenjohtaja 
Anja Nyström.

-Olkaa onnellisia ja naut-
tikaa saavutuksestanne!

Edellisen vuoden juhla-
puhuja, Pudasjärven Yrit-
täjien puheenjohtaja Tom-
mi Niskanen jakoi yrittäjien 
stipendin kehottaen valmis-
tuneita urallaan etenemises-
sään uskomaan omiin vah-
vuuksiinsa ja pyrkiä niitä 
parantamaan. Hän piti erit-
täin tärkeänä ammattikou-
lutuksen säilymisen ja ke-
hittämisen Pudasjärvellä. 

Koulutuslinjoja hän toivoi 
pystyttävän vielä jopa lisää-
mään.

Pudasjärvellä mukava 
opiskella
Opiskelijakunnan terveh-
dyksen esitti oppilaskunnan 
puheenjohtaja Annika Suo-
järvi. Hän kertoi opiskelijoi-
den erilaisuuden olevan rik-
kautena. 

-Pudasjärvellä on ol-
lut mukava opiskella, kiitos 
opettajille ja henkilökunnal-
le!

Laulua esitti Sara Kesä-
niemi Riina Ylikosken säes-
tämänä, joka säesti myös yh-
dessä lauletun Suvivirren. 

Tilaisuuden juontaja-
na toimi hevosalan opetta-
ja Tapio Ojala ja juhlan jär-
jestelytehtävissä olivat myös 
opettaja Liisa Lehto, opinto-
päällikkö Kaisu Möttönen 
sekä liiketoimintajohtaja Tii-
na Ruotsalainen. Salin koris-
teluna oli Kaisa Loukusan 
ideoimana katosta riippu-
neet Marja Kuusinivan ja 
matkailuopiskelijoiden te-
kemät silkkipaperi pom, po-
mit. 

Todistusten ja stipendien 
jaon yhteydessä muistettiin 
myös vuoden ratsastuksen 
opettajana toiminutta opet-
tajaa Henna Pakkasta. 

Heimo Turunen

Lähihoitajat, oikealla opettaja Merja Kokko. Kuvassa myös Emmi Kuusijärvi 1,5v. 
Sähkölinjalta valmistuneet, opettaja Esko Sivén. Kuvassa myös Tilda Petäjäjärvi 6v. 

Matkailulinjalta valmistuneet, opettajat Liisa Lehto ja Marja Kuusiniva.

Valma-ryhmä, opettaja Liisa Lehto.
Hevostalouden linjalta valmistuneet, vasemmalla opettajat Anna-Kaisa Airaksinen ja Ta-
pio Ojala. 
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ala Jenny Eskola, Tero Saari-
niemi ja Tuija Särkelä.

Mielenterveys- ja päih-
detyön osaamisala Kir-
si Laakkonen, Eila Kuurola, 
Sirpa Perätalo. 

Valmasta todistuksen 
saavat Hasanain Abbas, Ma-
hamuud Abdi Husen, Mo-
hamud AbdiAziiz, Ghait Al-
Asadi, Mohamed Ali Fadhil, 
Karishma Babla, Waite Ba-
bla, Jomeh Hatami, Ahmed 
Jeite Suufi, Valtteri Juurikka, 
Joonas Kantoniemi, Heida-
ri Mostafa, Habibo Muhidin 
Hassan, Mohammed Omar 
Ibrahim, Sofia Puolakanaho, 
Ali Yusuf Nur. 

Aiemmin valman todis-
tuksen ovat saaneet Musta-
fa Ahmadi, Ruhollah Akhla-
gi, Amin Ghalanderi, Zlata 
Samoilova ja Daria Vasileva.

Runsaasti stipendejä
Pudasjärven Rotaryklubi 
Annika Lehtosaari, Pudasjär-
ven kaupunki Pia Valkama 
ja Ari Räihä, LC Pudasjärvi 
Kalle Liikanen, Pudasjärven 
yrittäjät Sirpa Törmä, Pudas-
järven Osuuspankki Henri 
Ruokangas, Super Hannele 
Haverinen, JHL Mika Kuu-
sijärvi, Puumiesliitto Niko 
Torvinen, LC Hilimat Egne 
Tomingas, Bioklapi Tari-
ta Naumanen, Koillis-Poh-
janmaan maataloudellisten 
koulujen oppilasavustusra-
hasto Jukka-Pekka Soininen

OSAOn Pudasjärven yk-
sikön opiskelijayhdistys: 
Henri Väyrynen ja Nana Ka-
monchanok, Nuorten tuki 
Tiia Ylikerälä ja Saana Kiu-
ru, Virkamiessäätiö Anni-
ka Suojärvi, Anne Tikka ja 
Nea Leppänen, Profin Oy 
Kalle Liikanen ja Jani Ylita-
lo, Nuoriso- ja vapaa-ajan-
keskus Pikkusyöte Oy Aapo 
Vuorma ja Iina Valkama, 
PUmamt16-ryhmän stipendi 
Janne Klemetti. 

OSAOn stipendit: 1 vuo-
siluokat: matkailu Samu-
li Haaga, prosessiteollisuus 
Julia Kamppila, hevostalous 
Saaga Järvenpää, sähkö- ja 
automaatiotekniikka Ramzi 
Riahi, sosiaali- ja terveysala 
Anna-Erika Leppänen. 

2. vuosiluokat: matkailu 
Iida Karppinen, prosessite-
ollisuus Markus Siltala, he-
vostalous Riikka Heikkinen, 
sähkö- ja automaatiotekniik-
ka Jarkko Kosamo. Valma 
Mohamud Abdi Aziiz.

OSAOn Pudasjärven yksilön kevätjuhlaa vietettiin viimeistä kertaa ammattiopiston päära-
kennuksen suuressa luokassa. Edessä Hilkka Parkkisenniemi, Tommi Niskanen, Mari Käl-
käjä, Keijo Kaukko, Tiina Ruotsalainen ja Tapio Ojala. 

Opiskelijakunnan tervehdyksen esitti Annika Suojärvi.

Yksilön johtaja Keijo Kaukko luovutti ruusun muuanne siir-
tyvälle Henna Pakaselle, joka toimi vuoden ratsastuksen 
opettajana. 

Prosessilinjalta valmistuneet, opettaja Jari Ruutikainen. 

Koulun henkilökunta kokoontui juhlan lopuksi yhteiseen 
kuvaan.

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT JA 
ULKOMAALAUKSET

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE MATERIAALISTA JA MAALISTA,
TAATUSTI PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

Työkykykoordinaattori-
koulutuksesta valmistuttiin
Kuusamon Oivangin Lo-
makartanossa juhlittiin 6.6. 
juuri valmistuneita työky-
kykoordinaattoreita. Val-
mistujaispäivä ei ollut ko-
vin aurinkoinen, mutta vasta 
valmistuneita keli ei haitan-
nut. Pudasjärveltä koulutuk-
seen osallistui Arja Lammin-
kangas, Juha Mertala, Teija 
Kuha-Kaarre, sekä Pudas-
järvellä työskentelevä, tai-
valkoskelainen Tiina Tauri-
ainen. 

Mitä  
työkykykoordinaattori 
tekee?
Työkykykoordinaattorit 
ovat suhteellisen uusi am-
mattikunta kunnissa. He 
auttavat esimiehiä, henki-

Kuvassa kouluttaja Raija Tiainen, Arja Lamminkangas, 
Juha Mertala, Teija Kuha-Kaarre, Tiina Tauriainen, koulut-
taja Sirpa Tujunen sekä kouluttaja Riitta Malkamäki.

löstöhallintoa ja työntekijöi-
tä työssä jatkamista ja työky-
kyä tukevassa toiminnassa. 
Työkykykoordinaattori on 
työelämän ja palvelujärjes-

telmän asiantuntija, jonka 
tehtävänä on yhdessä osa-
työkykyisen kanssa löytää 
räätälöityjä ratkaisuja työl-
listymiseen. JM

Pentti Kuopusjärven 70-vuotis-
juhlaa vietettiin Koskenhovilla
Harrastajanäyttelijä Pentti 
Kuopusjärvi vietti 70-vuotis-
merkkipäiväänsä perjantai-
na 1.6. Koskenhovilla yh-
dessä näyttelijäkavereiden, 
muiden ystäviensä ja suku-
laisten kanssa. Laulua esit-
tivät kansalaisopiston mies-
laulajista koottu ryhmä. 
Pentti itse muisteli aikanaan 
Irwin Goodmanin tapaamis-
ta esittäessään Alpo Puha-
kan kanssa Irwinin lauluja, 
Elina Harjun ja Janette Taka-
raution toimiessa taustalau-
lajina ja Lasse Aaltosen yh-
tyeen säestäessä. Oli myös 
onnittelupuheita ja yhteis-
laulantaa. Lopuksi oli tanssit 
Lasse Aaltonen yhtyeen tah-
deissa. 

Pentti kertoi syntyneen-
sä Pudasjärven Metsälän ky-
lässä. Työelämässä hän toi-
mi autonosturin kuljettajana 
sekä telakalla sekä autoteh-
taalla töissä Uudessa kau-
pungissa. Työrupeamia on 

myös Ruotsissa ja Etelä-Suo-
messa. Viimeiset lähes 20 
vuotta Pentti on asunut Ku-
renalla. Näytteleminen on 
muodostunut yli 10 vuo-
den ajan rakkaimmaksi har-
rastukseksi. Esityksiä on 
ollut Kansalaisopiston näy-
telmäpiirin ja Pudasjär-
ven näyttämön järjestämä-
nä. Tulevanakin kesänä on 
Koskenhovilla Pudasjärven 

näyttämöllä Palvelutalo Il-
takuutamon vauhdikasta ar-
kea, ensi-ilta on 30.6. 

Näyttelemisen ohella 
Pentti harrastaa päivittäin 
kävelyä yhdessä 12 vuoti-
aan Kapo Cordonin setterin 
kanssa. 

Perheeseen kuuluu avo-
vaimo, neljä aikuista lasta ja 
yksi ekaluokalla oleva lasten 
lapsi. HT

Pentti Kuopusjärvi kukka- ja lahjapöydän äärellä.
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HOTELLI

KURENKOSKI
PUDASJÄRVI

K-18

Pudasjärvi

Jyrkkäkosken 
ratsastajilla estekisat

Jyrkkäkosken ratsastajat 
järjestivät estekisat lauan-
taina 26.5. Kisoissa oli vii-
si luokkaa alkaen ristikko-
luokasta päätyen metriin. 
Osallistuja oli muun mu-
assa Kuusamosta, Oulusta, 
Utajärveltä ja yksi myös Pu-
dasjärveltä. Lähtöjä oli yh-
teensä 33, tuomarina toimi 
Outi Lehtimäki ja ratames-
tarina Hanna Niskasaari. 
Katsojiakin oli paikalla jon-
kin verran.

Keppihevosestekisois-
sa oli viisi osallistujaa, jois-
ta kaksi alle kouluikäisiä ja 
kolme kouluikäistä. Muka-
vaa oli ja kaikki palkittiin.

Tarkoitus olisi pitää uu-
sia kisoja tapahtumien yh-
teydessä ja ihan omana 
juttunakin. Keppihevostoi- Emma, Petra ja Mirjam osallistuivat keppihevoskisaan. 

Nea Kallunki ja suomenhevonen Nurmineiti Kuusamosta 
vauhdissa.

mintaa olisi tarkoitus viri-
tellä Pudasjärvelle kaiken 
ikäisille. Lisätietoja löytyy 

osoitteesta viuhku.net. Ki-
soista ilmoitetaan puskara-
dioissa ja kauppojen ilmoi-
tustauluilla. Pudasjärvellä 
toimii ratsastusseura Jyrk-
käkosken ratsastajat ry, 
jonka puitteissa keppihe-
vostoimintaa järjestetään. 
Tällä hetkellä peritään osal-
listumismaksua kulujen 
kattamiseksi. Lisätietoja voi 
kysellä osoitteesta: jyrkkä-
koskenratsastajat@gmail.
com

Tarja Tumelius, 
kuvat Maria Hankisuanto

Ministeri Anne Bernerille ajankohtaisia toiveita Pudasjärveltä
Liikenne- ja viestintäminis-
teri Anne Berner vieraili Pu-
dasjärvellä maanantaina 28.5. 
Seurueeseen kuuluin myös 
liikennevaliokunnan jäsen, 
kansanedustaja Mirja Vehka-
perä, Vehkaperän eduskun-
ta-avustaja Tiina Kovalainen 
sekä Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piirin toiminnanjoh-
taja Antti Ollikainen. 

Ministerille esiteltiin paik-
kakunnan hirsirakentamis-
ta ja hirren käyttöä julkisissa 
rakennuksissa sekä valtakun-
nallisestikin esimerkillistä tie-
toliikenneverkostoa, Kairan 
kuitu Oy:n valokuituverkkoa. 
Liikenneasioista oli esillä ties-
tön kunto ja kunnostustarpeet 
niin perustienpidossa kuin 

silloissa. Bernerille painotet-
tiin, että pitkien etäisyyksi-
en vuoksi oman auton käyttö 
on välttämätöntä palveluiden 
saamiseksi sekä työmatkoil-
la. Ministerille esiteltiin myös 
kaupungin uusi kasvustrate-
gia ja Syötteen kasvusuunni-
telmat.  

Virallisesti kaupunki esit-
ti, että Liikenne- ja viestintä-
ministeriö osoittaisi syksyn 
talousarviossa vuodelle 2019 
erillismäärärahan Pudasjär-
ven kaupungin uuden taaja-
maliittymän rakentamishank-
keen VT 20:n ELY:n tiealueen 
liikenneympyräinvestointiin. 
Määrärahatarve on noin 1,8 
miljoonaa euroa. Uusi taaja-
maliittymä sisääntuloväyli-

Ministeri Anne Berner kertoi olleensa vaikuttunut Hirsikampuksella ja siellä myös eri luokissa vierailusta. Hän vakuutti 
myös, että Suomen tiestön korjausvelkaa on otettu kiinni, vaikka vielä on paljon tehtävissä.  

Yleisötilaisuuden lopuksi Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jorma Kouva ja sih-
teeri Mirka Pääkkö muistivat Berneriä sekä myös Vehkaperää pudasjärvisellä muistolahjalla. 

Ministeri Anne Berner kävi kättelemässä kaikki kuulijat. 
Tervehtimisvuorossa Matti Holmström. 

neen ja liikenneympyröineen 
mahdollistaisi Pudasjär-
ven kaupungin kehittämisen 
kasvustrategian mukaises-
ti. Investointi saisi liikkeelle 
määrärahaan nähden monin-
kertaisesti sekä yksityisiä että 
julkisia investointeja.

Vierailun päätteeksi Kes-
kustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestö järjesti yleisö-
tilaisuuden kaupungintalon 
valtuustosalissa, jonne osallis-
tui noin 30 henkeä. Tilaisuu-
dessa puhui ministeri Anne 
Berner ja kansanedustaja Mir-
ja Vehkaperä, jonka jälkeen 
oli vilkas keskustelu ja yleisöl-
tä runsaasti kysymyksiä.

Heimo Turunen
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Jotta emme unohtaisi - juttusarja

D-Day

Valkoisia ristirivejä jatkuu 
miltei loputtomiin. Välissä 
pilkottaa jokunen daavidin-
tähti. Hiljaisuudessa, jonka 
rikkoo vain Atlantin aaltojen 
vaimea kohina, täytyy yrit-
tää eläytyä siihen melskee-
seen, joka näillä rannoilla al-
koi 6. kesäkuuta 1944. 

Liittoutuneiden maihin-
nousulla Normandiassa, 
operaatio Neptunella, oli sel-
keä päämäärä. Sen piti nu-
jertaa lopullisesti Saksa. 
Neptune oli osa operaatio 
Overlordia, jonka tavoitteena 
oli saada vuosia Euroopassa 
raivonnut, suunnatonta tu-
hoa ja kärsimystä tuottanut 
sota loppumaan. 

Uhkarohkea D-Day mak-
soi lukemattomien sotilai-
den hengen. Normandian 
maihinnousurannikko onkin 
yhtä suurta muistomerkkiä 
ja hautausmaata. Amerik-
kalaisten maihinnousukais-
taleet tunnetaan legendaari-
silla nimillä Utah ja Omaha 
Beach. Britit nousivat maihin 

Gold ja Sword Beachilla, ka-
nadalaiset puolestaan Juno 
Beachilla. 

Bayeux’n pikkukaupun-
gin kautta saapuva turisti 
voi aloittaa rannikkoon tu-
tustumisen Arromanches-
les-Bainsista, jossa sijaitsee 
D-Daylle omistettu museo. 
Pienoismallit ja esineet ha-
vainnollistavat maihinnou-
sun kulkua.

Kuuluisin hautausmaa 
sijaitsee Omaha Beachil-
la Colleville-sur-Merissä. 
Matkailija ohjataan sinne 
amerikkalaisten rakentaman 
tyylikkään muistokeskuk-
sen kautta. Lippulinnassa 
ovat liittoutuneiden puolel-
la taistelleiden maiden liput. 
Siniristiä siellä ei näy – Suo-
mihan taisteli Saksan asevel-
jenä.  

Hautausmaalle saavu-
taan kaarenmuotoisen pyl-
väikön kautta. Se rajoittuu 
maihinnousussa kadonnei-
den muistoksi rakennettuun 
puutarhaan. Pylväskaaren 

keskelle pystytetty figuu-
ri kuvaa Amerikan nuori-
son henkeä, joka nousee aal-
loista. 

Kookkaan lummelam-
mikon vieritse lähestytään 
vihreästä nurmikosta ko-
hoavaa valkoisten marmo-
riristien vyöhykettä. Jonkin 
ristin juurella on pieni kuk-
kakimppu, daavidintähtien 
sakaroiden päälle on asetel-
tu juutalaiseen tapaan muis-
toksi pieniä kiviä. Opas ker-
too lukuja: ristejä on 9238, 
daavidintähtiä 149. Taiste-
luissa kaatuneille veljeksille 
on 45 muistomerkkiä.    

Puiston toisessa pääs-
sä on pieni muistokappeli. 
Sen sisäkaton mosaiikit ku-
vaavat kahta naista. Toinen 
symboloi Amerikkaa, joka 
siunaa meritse ja ilmateit-
se sotaan lähteviä poikiaan. 
Toinen nainen, kiitollinen 
Ranska, seppelöi kaatuneet.  

Käymme myös saksalais-
ten sotilaiden hautausmaal-
la. Samanlaisia tummanhar-

maita ja karheasti veistettyjä 
kiviristejä olemme nähneet 
Narvikissa. Kappelissa on 
haalistuneita kuvia saksa-
laisten muistomerkeistä Eu-
roopassa, myös Norvajärven 
mausoleumista. 

Pitkin rannikkoa on jäl-
jellä saksalaisten puolustuk-
sekseen rakentamia tykistö-
asemia. Ne ovat aavemaisia 
ja luotaantyöntävän synk-
kiä. Joku rohkea uskaltau-
tuu haamuja pelkäämättä 
bunkkerin sisäänkin. Pilvi-
nen päivä ja mereltä puhal-
tava kolea tuuli vahvistavat 
alakuloista tunnelmaa.

Tämä kirjoitukseni aloit-
taa muutaman kohdemat-
kailujutun sarjan Jotta emme 
unohtaisi. Sotahistoriaa har-

Valkoisten marmoriristien hiljaista armeijaa.

Maihinnousussa kaatui 
myös juutalaisia. Daavidin-
tähti muistokivineen.

Amerikkalaisten muistokeskuksen lippulinnaa.

Amerikan nuorison henki nousee aalloista.

Normandian rannikkoa Arromanchesissa. Uskaltaako bunkkeriin sisään?

rastavan puolisoni kans-
sa olen käynyt useissa toi-
sen maailmansodan muistoa 
vaalivissa kohteissa. Muis-
tomerkkejä ei ole pysty-
tetty uhoamisen vuok-
si vaan niiden tavoitteena 
on kunnioittaa uhreja ja 
muistuttaa sodan mielet-

tömyydestä. Tulevienkin 
sukupolvien täytyy tietää. 
Jos emme unohda, voimme 
ehkä vaimentaa sitä vihapu-
hetta, jossa itää mahdollisten 
uusien sotien siemen.  

Teksti ja kuvat
Sisko Ylimartimo
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Seven Steps to Save the Oce-
an -niminen ympäristötai-
deteos avautuu alkukesäs-
tä 2018 Ranuan eläinpuiston 
alueella olevaan, noin 100 x 
150 metrin laajuiseen kivi-
rakkaan. Mittavan kokoinen 
ympäristötaideteos on suun-
niteltu ja rakennettu var-
ta vasten osaksi kivikkois-
ta maisemaa, johon yleisölle 
avautuu pääsy teoksen myö-
tä ensimmäistä kertaa.

Konkreettisesti teos muo-
dostuu uudesta, noin 135 
metriä pitkästä puisesta po-
lusta, sekä kivikkoon asen-
netuista, 2 – 10 metriä leveis-
tä metallisista lauseista, joita 
voi katsella osana maisemaa 
polulla kulkien. Teoksen eri 
osat muodostavat kokonai-
suuden - polku muodos-

Uusi ympäristötaideteos Ranuan eläinpuistossa
Seven Steps to Save the Ocean

taa paikan tarinalle, jonka 
maisema lauseineen kertoo. 
Lauseet on toteutettu kol-
mella eri kielellä –suomeksi, 
kiinaksi, ja englanniksi - La-
pin matkailun ja teoksen ai-
heen kansainvälisyys huo-
mioiden. Kunkin lauseen 
yhteydessä on lisäksi kään-
nökset, sekä lisätietoa teok-
sen aiheista.

Teoksen viesti 
Teoksen on suunnitellut 
tamperelainen kuvanveis-
täjä ja arkkitehti Maija Ko-
vari: ”Teos sijoittuu Ranuan 
eläinpuistoon, joka on ark-
tisiin eläimiin erikoistunut 
puisto Suomen Lapissa. Ark-
tisen luonnon näkökulmas-
ta ajankohtainen aihe, josta 
halusin teoksella puhua, on 

arktisen luonnon selviyty-
minen ilmastonmuutokses-
ta. Ilmaston muuttuminen 
koettelee arktisia alueita kai-
kista voimakkaimmin, mut-
ta esimerkiksi ikuisiksi luul-
tujen jäiden sulaessa, ja sitä 
kautta merenpinnan nous-
tessa, koetaan muutoksen 
vaikutukset kaikkialla. 

Vakavan aiheen edessä 
on helppo tuntea voimatto-
muutta, mutta en halunnut 
taiteellani lisätä epätoivoa, 
vaan päinvastoin rakentaa 
toivoa. Monikielisellä teok-
sella olen halunnut viestiä, 
että aihe on globaali, ja jokai-
sella meistä on muutoksessa 
roolinsa. Kaikki voivat tehdä 
valintoja, joilla on merkitys-
tä. Teos kertoo näistä valin-
noista osana tavallista elä-

mää. Teoksen nimi Seven 
Steps to Save the Ocean viit-
taa askelien ottamisen lisäksi 
arktisiin meriin eri aikakau-
sina, sillä teoksen osana toi-
miva kivikko on muinaista 
merenrantaa.” 

Teoksen toteuttavat puu- 
ja metallialan ammattilaiset 
ovat kaikki Lapin alueelta. 
Toteuttajavalintojen tavoit-
teena on tuoda esiin ja tu-
kea paikallista osaamista. 
Valmistuessaan teos on yksi 
Suomen suurimmista ympä-
ristötaideteoksista.

Teoksen taustaa
Luonnos teoksesta syntyi 
Maija Kovarin työskennel-
lessä Lapin Yliopiston tut-
kimushankkeessa vuonna 
2017. Hankkeen tavoitteena 

oli tutkia, kuinka nykytai-
de voisi käsitellä ajankohtai-
sia ja aidosti Lappiin kytkey-
tyviä aiheita, muodostuen 
relevantiksi ja sosiaalises-
ti kestäväksi osaksi alueen 

kasvavaa matkailua. Tutki-
musta johti dekaani Timo Jo-
kela.

Eläinpuisto tiedotus 

Mari Kälkäjä kesätorin avajaisissa:

Pidetään tori siistinä ja eläväisenä

Kesätorin avajaisjuhla pi-
dettiin torstaina 7.6. Ti-
laisuuden avauspuheen 
hieman sateisessa säässä 
pitänyt Mari Kälkäjä ko-
rosti torin toimivuuden 
edesauttavan koko paikka-
kunnan elinvoimaisuutta.

– Kun torilla on vilkasta, 
se elvyttää koko kaupun-
gin toimintaa. Seurakunta-
kin on tämän huomannut 
ja jalkautunut tänne, Käl-
käjä totesi. 

Kälkäjä kertoi puhees-
saan, että Kurenalan ky-
läyhdistyksen puheen-

johtaja Kerttu Simu sanoi 
hyvin Pudasjärvi-lehdessä, 
että torista on muodostu-
nut pudasjärveläisten olo-
huone. Edelleen Kälkäjä 
kiitteli Torikahvilaa ja siel-
lä olevaa tietopistettä. Siel-
lä voi vaikkapa kysellä, 
missä uimaranta täällä si-
jaitsee. Torikahvila avataan 
11. kesäkuuta. Kesätyönte-
kijänä toimii Anna-Riikka 
Huhta Simun kaverina.

– Pudasjärvellä on joka 
kylällä erilaista toimintaa 
ja sieltä on hyvä ottaa mal-
lia. Kylät pysyvät elinvoi-

maisina, kun ihmiset siellä 
toimivat.

Kappalainen Valtteri 
Laitila kertoi muualta tul-
leena olleensa ilahtunut 
Pudasjärven torin toimin-
taan.

– Mieleeni tuli monia 
mukavia kahvihetkiä eri 
toreilta, missä olen käy-
nyt. On ollut kiva huomata, 
kuinka vireää torielämää 
täällä uudella paikkakun-
nalla on, hän sanoi.

Edelleen Laitila toivoi, 
että eri puolilta Suomea ja 
paikallisetkin kauppiaat te-

kisivät täällä hyviä kaup-
poja. Myös varsinaisessa 
torin siunauksessa kesätoi-
mintaan ja työhön Laitila 
pyysi Jumalaa siunaamaan 
torilla tehtävää työtä.

Monipuolista  
toimintaa
Kurenalan kyläyhdistyk-
sellä on torin ja torikah-
vilan lisäksi monenlais-
ta toimintaa ja yhteistyötä. 
4H järjestää kukkaset Ku-
renalan keskustaan ja ky-
läyhdistys on mukana kuk-

kalaatikoiden hoidossa ja 
kastelussakin. Paavalin-
puistoon yhdistys huoleh-
tii puutarhalaatikot viime 
kesän tapaan. Niihin lai-
tetaan kasvamaan vihan-
neksia ja perunoita. Simu 
toivoo, että puistossa vie-
railijat voisivat hoitaa laa-
tikoita vaikkapa kitkemällä 
rikkakasveja. 

Paavalinpuistoon tulee 
myös lyhyt kävelyreitti ja 
sen varrella on postilaatik-
ko, jonne kävelijät saavat 
laittaa nimilappunsa. Joka 
kuukausi arvotaan kahvi-
paketti kävijöiden kesken. 
Pudasjärven rannan uima-
paikka on Simun mukaan 
valmistumaisillaan juhan-
nuksen jälkeen, jolloin sin-
ne valmistuu myös grillika-
tos. Siellä ovat jo lintutorni, 
pukukopit ja invavessat. 

Kyläyhdistys palkkaa kak-
si nuorta siivoamaan ja pi-
tämään rannan siistinä ja 
kunnossa keskikesän ajan. 
AK

Avajaispäivänä kesätorilla oli toista kymmentä myyjää. Lisäksi kirpputoripaikat olivat avajaispäivänä ilmaiset.

Kappalainen Valtteri Laiti-
la oli muualta tulleena ilah-
tunut Pudasjärven torin vi-
reydestä.

Mari Kälkäjä piti aktiivista toritoimintaa koko paikkakuntaa 
elvyttävänä. Vierellä toriemäntä Kerttu Simu, joka kertoi 
myös Kurenalan kyläyhdistyksen toiminnasta.
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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

ILMOITA 
ILMAISEKSI!
VUOKRATTAVANA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

MYYDÄÄN

Moottorisaha	 Stihl	 170,	 vähän	
sahattu,	hyvässä	kunnossa.	P.	
040	354	2616.

Vähän	käytetty	poikien	rippipu-
ku,	musta,	koko	31/32,	uutena	
250€,	 hp.	 80€.	 Bensa	 käyttöi-
nen	jääkaira,	4v.	vanha,	vähän	
käytetty,	 tarpeeton,	 h.	 200€.	
Kääntövarsi	 lapikas	 nro	 43,	 h.	
70€.	Tuodaan	Kurenalle.	Soita	
klo	15.30	alk.	p.	0400	352	083.

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

Vuokrattavana	 3h+k,	 58,5	 m2,	
Juhontie	2D,	vuokra	480	€	kk	+	
sähkö	ja	vesi,	vuokraennakko	1	
kk.	Vapaa	1.7.	P.	0400	431	293.

VUOKRATAAN

Halutaan	 vuokrata	 	 mummon	
mökki	 tai	 vastaava	 5	 km	 sä-
teeltä	keskustasta.	P.	0400	671	
937.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksul-
linen, 22 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henki-
löille ja on ilmainen.  Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. 
numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai pa-
perille selkeästi kirjoitettuna 
osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi.  Puhelimitse (040 
195 1732) soitetuista ilmoituksis-
ta maksu on 22 € sis. alv:n. 
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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 Piipponen Oy 
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

KESÄAJAN KUTSUJOUKKOLIIKENNE
TIISTAISIN (7.8.2018 saakka)

Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi 

TORSTAISIN (9.8.2018 saakka)
Kouva – Ruuhensuo – Rytinki – Metsälä – Pudasjärvi

Lähtö n. klo 9.00, meno-paluu, perillä n. 2-3h. 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

KESKIVIIKKOISIN (voimassa toistaiseksi)
Asiointikuljetus Rytingin kauppaan Sarakylän Kyläseuran 

alueelta (2,50€/henk.). Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä 
päivänä klo 18.00 mennessä.

Jaalangan 
vesiosuuskunnan 

VUOSIKOKOUS 
su 17.6.2018 klo 13.00 

Paukkerinharjun kylätalolla.  
Esillä	sääntömääräiset	asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Paavo Ahosen Taidenäyttely 1.6.-8.7., Näyttely on avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 14-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Luonnon keskellä” ja ”Matkamuistoja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luontokes-
kuksella 5.6.-31.8. ti-la klo 10-16, 26.6. lähtien ti-su klo 10-16.
Luovuus on meissä kaikissa 4.6.-29.7. ma-pe 10-19. Pudasjärven kaupunginkirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Retrofestarit la 9.6. klo 20.30 Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 10.-
16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Sinipyrstöretki Syötteen kansallispuistoon la 9.6. klo 9-14. Retki alkaa luennolla 
luontokeskuksen auditoriossa kello 9.00. Luennon jälkeen suunnataan maastoon, jon-
nekin 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.
Pohjantähti games to 21. 6. klo 17.30, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Iso-Syöte mäkiajot pe 22.6. klo 14, Iso-Syöte, Romekievarintie.
Iijokisoutu ma-la 2.-7.7. Iijoki Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään.
Moskiito ralli -purjelentotapahtuma ma-su 2.-8.7. Pudasjärven ilmailukeskus, Len-
täjäntie.

Koskenhovilla su 10.6.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Terveysasema
- Hoidontarpeenarvio ja ajanvaraus vastaanotolla
  palvelee jonotusnumerolla arkisin klo 9-12.
- Ei-kiireellisen sairaanhoitajan vastaanotolle
  vastaanottoaikoja on arkisin klo 12.30–15.30.
- Sähköisen hoidontarpeenarvion/ajanvarauksen voit
  tehdä 24/7 osoitteessa oulunkaarenomahoito.com.
  Voit laittaa sieltä myös viestiä hoitajalle.
- Reseptien uusintapyynnöt voit jättää osoitteessa
  omakanta.fi , soittaa arkisin klo 8-10 ja 14-15
  numeroon 08 5875 6602 tai asioida vastaanotolla.
- Työterveyshuolto on kiinni 2.-27.7.
Perheneuvola on suljettu 30.7.–12.8.2018.
Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta jää lomalle 
25.6. ja aukeaa uudelleen 1.8.

Pudasjärven sote-
palvelujen kesämuutokset

oulunkaari.com

Pintamon Kyläseura ry:n
YLEINEN KOKOUS

 kyläseuran talolla sunnuntaina 17.6. 
klo 19.00 (Pintamontie 321). 

Asioina	mm.	henkilövalinnat. Hallitus

Pudasjärven Teollisuusliiton 
ammattiosasto (827)

TARJOAA JÄSENILLEEN 
JUHANNUSVIIKOLLA 

PULLAKAHVIT 
Pudasjärven Nesteellä. 
Kassalla	esitettävä	jäsenkortti.

Kurenpoikien P14- joukkueella yllätyksellinen alku Ykkösessä
Kurenpoikien P14 päätti 
talvella lähteä kokeilemaan 
ison kentän, 11v11, pelejä 
Pohjois-Suomen piirin Yk-
kösessä. Pelaajia oli nippa-
nappa joukkueellinen, jo-
ten jokaisen sitoutumista 
edellytettiin sarjaan lähte-
miselle. Joukkueen haastei-
ta lisää myös se, että muka-
na on myös vuoden, kaksi 
ja kolmekin vuotta nuorem-
pia pelaajia. 

Kauden ensimmäinen 
peli oli jo 10.5., jolloin har-
joittelu ja pelituntuma ison 
kentän peliin oli vähäistä. 
Edellisellä kaudella pelat-
tiin vielä puolen kentän pe-
lejä eikä edes harjoitusmie-
lessä oltu osattu ennakoida 
sitä, että pelaajia riittäisi 
piirisarjaan. Pohjois-lohkon 
ennakolta kovimmaksi ar-
vioitu FC SCJ saapui sar-
ja-avaukseen vieraaksi, ja 
Kurenpoikia vietiin kuin 
pässiä narussa. SCJ vei pis-
teet Rovaniemelle selkeästi 
luvuin 5-15. Kymmenet mi-
nuutit puoliaikojen molem-
min puolin antoivat kui-
tenkin merkkejä siitä, että 
Kurenpojilla on mahdolli-
suuksia petrata pelaamis-
taan.

Seuraava peli oli heti kol-
men päivän kuluttua Ke-
missä KePS:a vastaan, mut-
ta Kurenpoikien esitys oli 
aivan toista maata. Valmen-
tajat muuttivat kentän ryh-
mityksen muotoon 4-5-1, 

kun edellinen peli pelattiin 
4-4-2- järjestelmällä. Tämä 
toimi huomattavasti parem-
min ja Kurenpojat alkoi hal-
lita keskikenttää. Kaikkien 
yllätykseksi pelistä Kuren-
pojille 4-9 voitto. 

KePS:lla oli revanssin 
paikka Pudasjärvellä jo seu-
raavana viikonloppuna, 
kun joukkueet kohtasivat 
toistamiseen kaksinkertai-
sen sarjan toisessa keskinäi-
sessä ottelussa. KePS, jon-
ka reservi on huomattavasti 
suurempi, oli saanut mu-
kaansa myös Mestaruussar-
jaa pelaavia pelaajia, mut-
ta Kurenpoikien tahtotila ja 
osaaminen riittivät, ja tiu-
kan kamppailun päätteek-
si pisteet Pudasjärvelle 4-2 
luvuin.

Tiiviin alkukauden kak-
si seuraavaa kohtaamista 
oli 20.5. ja 26.5. Toinen Ke-
minmaassa ja toinen Sodan-
kylässä. Molemmista vie-
rasotteluista Kurenpojat 
onnistui nappaamaan sel-
keän 1-6 voiton. Viiden pe-
latun ottelun jälkeen Ku-
renpojat on lohkossaan 
sarjakärjessä, tosin toisena 
olevalla FC SCJ:lla on kak-
si ottelua vähemmän. Maa-
lipörssin kärkipaikoilla on 
Kurenpoikien pelaajista 
Abdulkadirin veljekset Ab-
dalle (10 maalia) ja Omar 
(9 maalia). Kymmenen eni-
ten maaleja tehneiden jouk-
koon mahtuu Kurenpojista Sarja-avaus 10.5. Suojalinnnan kentällä, josta otettiin oppia tuleviin peleihin. 

Keminmaasta, Keminmaan Palloa vastaan vieraspeli meneillään. Kuva maalipörssiä johtava Abdulkadir Mohamed Abdalle.

lisäksi myös Joona Sääski-
lahti (5 maalia), Ville Kyn-
gäs (3) ja Ntambwe Nkas-
hama (2). 

Kevätkierroksen peleistä 
on jäljellä vielä kolme. Suo-
jalinnan kentällä Kurenpo-
jat kohtaa tulevana sunnun-
taina 10.6. kello 13 KemPan 
ja seuraavana lauantaina 
16.6. SoPan. Kevätkierrok-
sen viimeinen peli käydään 
pelaamassa Rovaniemellä 
17.6. Juhannusviikko hui-
litaan ja seuraavalla viikol-
la joukkue matkaa vuoden 
tauon jälkeen Piteån suur-
turnaukseen.

Teija Niemelä

Pudasjärven Perussuomalaiset ry
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Pudasjärven Perussuomalaiset ry
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

PIKKUJUHANNUS
Rajamaan rannassa la 16.6. alk klo 17

PIKKUJUHANNUS
Rajamaan rannassa la 16.6. alk klo 17

PIKKUJUHANNUS
Rajamaan rannassa la 16.6. alk klo 17

Luvassa ohjelmaa koko perheelle
- makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset
- hevosenkengän heittoa, jättisaippuakuplintaa

Luvassa ohjelmaa koko perheelle
- makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset
- hevosenkengän heittoa, jättisaippuakuplintaa

Luvassa ohjelmaa koko perheelle
- makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset
- hevosenkengän heittoa, jättisaippuakuplintaa

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin,
politiikasta kanssamme ovat porinoimassa
edustajat Pohjois-Pohjanmaan Piiristä
ja Naisjärjestöstä.

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin,
politiikasta kanssamme ovat porinoimassa
edustajat Pohjois-Pohjanmaan Piiristä,
Naisjärjestöstä, sekä kansanedustaja
Ville Vähämäki.

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin,
politiikasta kanssamme ovat porinoimassa
edustajat Pohjois-Pohjanmaan Piiristä,
Naisjärjestöstä, sekä kansanedustaja
Olli Immonen.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään lauantaina 16.6.2018 
klo 15.00 Kaupungintalolla, kokoustila Otsossa.
                                              

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään lauantaina 16.6.2018 
klo 15.00 Kaupungintalolla, kokoustila Otsossa.
                                              

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS pidetään lauantaina 16.6.2018 
klo 15.00 Kaupungintalolla, kokoustila Otsossa.
                                              

KOKOUKSEN JÄLKEEN:

KOKOUKSEN JÄLKEEN:
KOKOUKSEN JÄLKEEN:

Tervetuloa niin ylä- kuin alavirrastakin, politiikasta 
kanssamme ovat porinoimassa piirin 
puheenjohtaja Ahti Moilanen ja 
Naisjärjestön sihteeri Sinikka Jylhä.
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PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupunginta-
lolla kokoushuone Ota-
vassa tiistaina 19. päi-
vänä kesäkuuta 2018 
alkaen klo 16:00. Luet-
telo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on 
nähtävänä 14.6.2018 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 26.6.2018 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
26.6.2018 alkaen.

Pudasjärvi 6.6.2018 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Kunniakierros juostiin maa-
nantaina 4.6. jo 37. kerran. 
Alusta saakka yhtenä orga-
nisaattorina ja kuuluttajana 
on toiminut Aimo Pietilä ja 
oli jälleen kuuluttajana pai-
kalla. Haitaritaiteilija Timo 
Pesiö ilahdutti osallistujia 
samoin kuin sateen ja tuulen 
keskellä tällä kertaa harva-
lukuista yleisöä. Mukana oli 
myös Pohjois-Pohjanmaan 
yleisurheilu ry:n kunniakier-
rospäällikkö Kalevi Tervo 
Oulusta. Hän kertoi olleensa 
lähes joka vuosi Pudasjärven 
tapahtumassa paikalla. 

Juoksijoita ja kävelijöitä 
oli reilut 20. Parhaat kiersi-
vät radan tunnin aikana 25 
kertaa, kävelijät siitä puo-
let. Pudasjärven yleisurhei-
lujaoston puheenjohtaja Hei-
no Ruuskanen haluaa lausua 
kiitokset kaikille osallistujil-
le ja tukijoille. Keräyslupa on 
voimassa vuoden loppuun – 
joten voi olla halutessaan yh-
teydessä ja tukea nuorison 
eteen tehtävää työtä paikka-
kunnalla ja koko valtakun-
nassa. Itse tapahtumassa jo 
tuli merkittävä summa tu-
kieuroja. Kampanjan tuot-
to käytetään yleisurheilu-

Kunniakierros 
järjestettiin jo 37. kerran

työhön seuroissa, piireissä ja 
SULssa.

Tapahtuman jälkeen siir-
ryttiin sateesta ja tuulesta 
sisätiloihin Nesteen ravin-
tolaan, jossa jaettiin uudet 
urheiluasut niitä tilanneil-
le. Hopeinen ansiomerkki 
luovutettiin Iida Haatajalle 
hyvästä menestyksestä pi-
kajuoksussa sekä veteraani-
kisoissa yleisurheilussa 
menestyneelle Timo Vähä-
kuopukselle. Pronssinen an-
siomerkki on myönnetty 
maastojuoksija Veera Man-
tereelle, joka luovutetaan 
Pohjantähti-Games kisois-
sa juhannusviikolla. Kaikille 
tarjottiin täytekakkukahvit. 

Ikärit alkamassa  
Suojalinnalla
Maanantaisin ensi maanan-

taista 11.6. alkaen kello 18 
IKÄRIT Suojalinnan urhei-
lukentällä alle 5 v. sarjasta 
alle 15 vuotiaisiin. Jokaise-
na maanantaina kaksi – kol-
me lajia. Neljän kisan jälkeen 
jaetaan mitaleita. Vanhem-
mat – tulkaa mukaan toimit-
sijatehtäviin, silloin on yh-
dessä tekemisen meininkiä. 

Cooperin testit  
kahden viikon välein
Cooperin testit alkaa sama-
na maanantaina 11.6. Suoja-
linnalla kello 20 – ja on siitä 

eteenpäin aina kahden vii-
kon välein syyskuulle saak-
ka.

Eetu Rantala  
tavoittelee  
EM-kisapaikkaa
Pudasjärven urheilijoiden 
Eetu Rantala oli Paavo Nur-
men kisoissa tiistaina 5.6. 
100 metrin juoksussa toinen 
ajalla 10.57. Seuraava kisa 
hänellä on lähipäivinä Gene-
vessä 4x100 metrin pikavies-
ti maajoukkueessa tavoit-
teenaan joukkueena päästä 

juoksemaan Berliinissä EM-
kisoihin. Joukkueeseen on 
ehdolla kuusi juoksijaa, jois-
ta neljä saa paikan. Toivon 
mukaan Eetu on siinä mu-
kana. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den Sini Paukkeri on alit-
tanut pyörätuolikelauk-
sen EM-kisojen naisten 
yleisen sarjan tulosrajan ja 
on lähdössä näillä näkymin 
17-vuoden ikäisenä kilpai-
lemaan EM-kisojen naisten 
sarjassa. HT, HR

Kunniakierrospäällikkö Ka-
levi Tervo on tuttu vierailija 
Pudasjärvellä. Hänen äitin-
sä on lähtöisin Hirvaskos-
kelta. 

Kesän kylmin ja sateisin sää sattui kunniakierrostapahtumaan, mutta osallistujia oli silti mukavasti.

Aimo Pietilä on ollut kunniakierrostapahtumien kuuluttaja-
na alusta alkaen. Taustalla autossa sateelta suojassa hanu-
ristitaiteilija Timo Pesiö. 

Iida Haataja ja Timo Vähäkuopus palkittiin Pudasjärven Urheilijoiden hopeisella ansiomer-
killä, jonka kunniaksi he aloittivat täytekakun leikkaamisen. 

Kesäillan musiikkihet-
ket jatkuvat keskiviik-
kona 13.6. Pudasjärven 
kirkossa. Kirkkokuoro 
laulaa Jukka Jaakkolan 
johdolla ja selloa soit-
taa Mikael Säily. Kuoro 
laulaa kesäisiä, perintei-
siä lauluja. Ohjelmassa 
on mm. suvivirsi, Hein-
rich Schützin Laula-
kaa riemuin kaikki maa 
sekä Juhani Haapasa-
lon sovittama Mua sii-
peis suojaan kätke. Mi-
kael Säily soittaa sellolla 
suomalaista musiikkia. 
Säily esiintyy myös yh-
dessä kuoron kanssa. Il-
tahartauden pitää kirk-
koherra Timo Liikanen. 
Kesälaulut ovat täynnä 
tunnetta ja ne kertovat 
elämän kirjosta, luoma-
kunnan kauneudesta ja 
Jumalasta kaiken luoja-
na.  JJ

Kuoro- 
ja sello-

musiikkia 
kirkossa

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
su 10.6. klo 13 Aila Pyörälä, Vesa Asikainen
su 17.6. klo 13 Jouni Vikström 

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Ilmestyy poikkeuksellisesti 

juhannusviikolla 
to 21.6. Ilmoitusaineistot 

lehden tekijöille 
viimeistään ma 18.6.

To 21.6. ilmestyvä lehti on SYÖTTEEN ALUEEN JA JUHANNUS 
MÄKIAJOJEN TEEMALEHTI  yhteistyössä järjestäjien Racing 
Team 2000 ja Syötteen alueen yrittäjien kanssa. 

Iso-Syötteen 
Mäkiajokisat
-teemalehTI
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WETTERIN MYYNTINÄYTTELY PUDASJÄRVEN 
NESTEELLÄ LA 9.6. KLO. 10-14

WETTERI OULU
Äimäkuja 2-3  |  wetteri.fi
Avoinna ma-pe 9-18, la 10-15
Uudet autot 020 7788 902

PAIKALLA LAUANTAINA
Juha Aikio 040 6765 434
Jari Nylander 044 7814 638 Wetteri Oulu

Hyundai-myynti

KOEAJATTEVISSA: 
Hyundai i20 5d 1,0 T-GDI ISG Fresh  |  Hyundai i30 Wagon 1,4 T-GDI Comfort

Hyundai Kona 1,0 T-GDI Comfort Launch Edition
Dacia Duster dCi 110 4x4 Comfort

Jari ja Juha
Pudasjärvellä!

Esittelyssä uusi Kona. 
Korkeampi maavara  |  Huippuvarustein

Uusi Kona mallisto alk. 22 590 €
Hinta sisältää toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein. Kona-malliston EU-yhd. kulutus 5,2–6,7 l/100 km, CO2 117–153 g/km. 
*Voimassa vain myyntinäyttelyn ajan 9.6.2018 tehtyihin uusiin tilauksiin.

JÄÄTELÖTARJOILU!

KOKO HYUNDAI-MALLISTOON 
METALLIVÄRI VELOITUKSETTA!*


