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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Profin Oy 
liittyy yrityskaupassa 

osaksi Inwidoa s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 15.6.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

ÄLÄ KÄRSI NIVELRIKOSTA 

TURHAAN!  SOITA 044 9786084!

Yksi pistos voi lievittää 

kipua jopa vuoden!

Lääkäriasema

Kauppatie 1 L 3, 93100 

Pudasjärvi 

www.medipudas.fi
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Varaa 

aika!

Tervetuloa tutustumaan 
uudistuneeseen liikkeeseen

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Liike täynnä hurjia tarjouksia... mm.

Aurinko-
laseja -50%

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Optikon näöntarkastus 0€
Kaikkien ke 20.6. mennessä näöntarkastuksessa 

käyneiden kesken arvotaan

Lääkäriajat: ke 11.7., ke 18.7. ja ke 25.7.

Mustangin laadukas kaasugrilli!

Silmälasien ostajalle
POLAROIDUT

aurinkolasit kaupan päälle!

Ennennäkemätön silmälasitarjous!

Vielä ehdit hyötymään
Kirjakaupan avajaistarjouksista!

● Kaikki valokuva-albumit -50%
● Satukustannuksen puuhakirjat 3 kpl 10 €
● Erä toimistotarvikkeita huippuedullisesti

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

Palvelemme normaalisti myös juhannusviikonloppuna

Katsasta uudet verkkosivumme 
www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

Löydät meidät nyt myös 
Facebookista!

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

puh. 044 082 1040

Tule pian! Tarjoukset voimassa vielä lauantaina 16.6.

AVOIMET OVET
Coronaria Terameri Kuntoutuksen uusissa 

tiloissa Pudasjärvellä ke 20.6.2018 klo 14-18. 
Tervetuloa tutustumaan! 

 
OSOITE: JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI 

 
Tapahtumassa mm. keppijumppaa, Aapo-poni, 
kahvi- ja mehutarjoilu, arpajaiset, ongintaa sekä 
fysioterapeutin vastaanottoajat tarjoushintaan! 

Paikalla myös Lääkäriasema Medipudas klo 14–16.

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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MONIVUOTISET KUKAT 
OTA 5 MAKSA 4

HYÖTYKASVIT! Pensaat, puut, havut yms....

Tervetuloa kukkaloistoon!

Kauniit RUUSUBEGONIAT 6,-
Suurikukkainen BEGONIA 6,50

RIIPPUBEGONIAT 7,-
Uutuus! 

Kestävät KESÄBEGONIAT, 
KESÄLEIMUT ja ISO 

HOPEALEHTI 10,-/3 kpl

Komeat PELARGONIAT 20,-/4 kpl

Tuuheat LOBELIAT 17,-/10 kpl

LUMIHIUTALE alk. 3,90 kpl

JÄTTIAMPPELIT 25,-  
vähän pienemmät 22,50

PIKKUJÄTIT 16,50 
vähän pienemmät 15,-

OMENAPUUT 32,- kpl 60,-/2 kpl

HERUKKAPENSAAT 30,-/4 kpl

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Kahden istuttava keinu, jonka istuinosa 
on helppohoitoista ja nopeasti kuivuvaa 

textileneä. Väri musta.

TEXTILENE KEINU MUSTA

Trampoliini UV-suojatulla turvaverkolla. 
Vain yli 3-vuotiaille. Käyttäjän maksimipaino 

50 kg. Jousia 48 kpl, harmaat tolppa- ja 
jousisuojat. Ulkohalkaisija 244 cm, koko-
naiskorkeus 214 cm, trampoliinin korkeus 

maasta 60 cm.

TRAMPOLIINI 2,44 m 
TURVAVERKOLLA

119 00

89 00

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.

10,90

79,90

 TUNTURI 
LUMO
• Mattamusta 
• kerman
valkea

299,-
(429,-)

(159,-)29,90

 RAPALA / 
ABU GARCIA 
VIRVELI SETTI

PUDASJÄRVI Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: mato 917,  pe 918,  la 914 

TERVETULOA!
VERKKO KAUPPA 
ON AVATTU 
kesportpudasjarvi.fi

 VIEHE VALIKOIMA 
PARHAIMMILLAAN 
• Lotto Bete • Kuusamon Uistin
• Nilsmaster • Rapala

25,- / PKT

Kaupan päälle
Rapala-lasit! 
(arvo 29,90)

 SUFIX 832 
KUITUSIIMA + 
RAPALA -LASIT

 DURA-4 
KUITU-
SIIMA

 DIPLOMAT 
COMBO

20,-
/ SETTI

 RAPALA 
FILETTI + 
TYÖKALU

Liikunnan iloa 
30 vuotta!

KALASTUSKAUSI ALKAA

4,- / KPL

 MEPPSIT
Esim.

KESPORTIN KESÄALE ALKAA
Kesä-
TEKSTIILEJÄ
(mm. shortsit)

-50%
ovh.

29,90
 LENKKIKENKIÄ

Alkaen

teltta, makuupussi, 
makuualusta

50,-
yht.

Juhannus-
RETKEILYYN
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 17.6. kello 10, Ari 
Kokkonen, Tiina Inkeroinen, Keijo Piirainen. Kesä II –
rippikouluryhmän konfirmaatio. Messu on katsottavis-
sa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivu-
jen kautta.Taksi seurakuntakodilta kirkkoon lähtee kello 
9.30, ei omavastuuta.

Kesäillan musiikkihetket kirkossa ke 20.6. kello 19, 
pudasjärveläisiä yksinlaulajia, Jukka Jaakkola.

Kesäkerho Liepeessä,  3-6 vuotiaille lapsille. Ei ennak-
koilmoittautumista ja mukaan pääsee 15 ensimmäistä 
lasta. Säänmukainen vaatetus ja oma välipala mukaan. 
Aamuryhmä kello 9-12 ja iltapäiväryhmä kello 12-15. 
Viikoilla 24 kerhot ovat ma, ti, to, pe. Viikolla 25 kerhot 
ovat ma ja ti.

Perhekerho Liepeessä ke 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: Seurat Hirvaskoskella entisellä 
Hirvaskosken ry:n toimitalolla su 17.6. kello 18 (Samuli 
Leppänen). Hetekylän kesäseurat Leea ja Martti Holmil-
la su 17.6. kello 13. Kesäseurat Ervastissa ry:n mökillä 
su 17.6. kello 13 ja 19 (O.Carlson, P. Kantola). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 17.6. kello 16  (Iivari Jurmu, Mikko 
Tuohimaa).

Kastettu: Pekko Elmeri Palosaari.

Haudattu: Esko Parviainen 79 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

Kiitos kaikille 
95-vuotismerkkipäivääni 

muistaneille! 
Aili Puurunen

Muutama viikko sitten menin lapsiystä-
vieni kanssa katsomaan  karitsoita. Haas-
sa, aivan aidan  vieressä oli vain yksi pieni 
lammas, muut söivät uutta nurmea aitauk-
sen takareunalla. Pieni karitsa oli jäänyt 
kaus, eksynyt emostaan, kadottanut ’rak-
kaimpansa’. Voin vieläkin kuulla korvissani 
hätäisen äänen. Surkean määkimisen kuu-
li myös emolammas ja juoksi vauhdilla ka-
ritsansa luokse. Molemmat tunsivat löytä-
jän iloa!

Tässä tapauksessa paimen, lammasten 
omistaja ei etsinyt ’kadonneita’. Raama-
tussa kerrotaan rakastavan Hyvän Paime-
nen, Jeesuksen etsivän eksyneitä, syntiin 
joutuneita lampaita ja kutsuvan heitä: 
”Seuraa minua.” Tuon kutsun Jeesus esit-
ti sunnuntain evankeliumin mukaan (Matt. 
9:9-13) kaupungin tulliasemalla olleelle 
Matteus-nimiselle tullimiehelle. Hän otti 

kutsun vastaan, lähti työpaikaltaan seu-
raamaan Jeesusta ja kutsui Hänet kotiin-
sa aterialle.

Jeesuksen ja opetuslasten lisäksi ateri-
alla oli monenlaisia vieraita: useita ’publi-
kaaneja ja muita

syntisiä’. Kun fariseukset näkivät ruo-
kavieraat, he moittien kysyivät opetuslap-
silta: ”kuinka teidän opettajanne syö yhdes-
sä publikaanien ja muiden syntisten kanssa”.

Tämän kuultuaan Jeesus alkoi puhua 
terveistä ja sairaista. Terveet eivät tarvitse 
parantajaa. Sairailla Jeesus  tarkoitti hurs-
kaita, joita Jeesus ei ollut saanut hoitaa ar-
mollaan, eivätkä he olleet Hänen seuraa-
jiaan. Puheellaan Jeesus tahtoi osoittaa 
tehtävänsä Vapahtajana, pelastajana syn-
nin ja kuoleman vallasta. Hän etsi ja kutsui 
rakkaudessaan ja armollisuudessaan synti-
siä ihmisiä auttaakseen heitä ja parantaak-

seen heidät. Monet ottivat Jeesuksen kut-
sun vastaan, parantuivat syntisairaudesta 
ja lähtivät seuraamaan  Häntä ’opissa, elä-
mässä ja kärsimisessä’.

Jumalan valtakunnan kutsuva ja armah-
tava evankeliumi etsii vielä Pyhän Hengen 
työnä Jeesuksen seuraajien, tämän päivän 
opetuslasten kautta eksyneitä, synnin har-
hateille joutuneita ihmisiä uskon aarteen 
omistajiksi. Vapahtajan nimessä ja veressä 
omistettu kaikkien syntien anteeksianta-
mus on kadonneelle löytö. Siitä hän saa 
itse iloita, ja ’Taivaassa myös iloitaan yh-
destä syntisestä, joka kääntyy’. - Kaksin-
kertaista löytäjän iloa!

Arvo Niskasaari

Kadonnut ja jälleen löytynyt

Muistelua vuosikymmen-
ten takaa.

Tuosta pellon pääs-
tä männiköstä ne tuli po-
rot pellolle. Eikä siinä vie-
lä syömistä oo.

Poroasiasta riidellään 
turhaan. Poron omista-
jat pitävät karjaansa mail-
laan, omalla tai vuokra-
tulla.

Lehmät pidetty haas-
sa 40—50 vuotta. Haettu 
pois, jos haasta poistuneet.

Kun raivattiin heinä-
maata, nousi ensin oraat, 
jopa porot osu siihen pol-
kemaan. Juoksin naapurin 
puhelimesta soittamaan 
poroisännälle. Tulkaa 
poistamaan ne. No, hän 
tuli autolla, toi tyhjän nel-
jän litran öljykalloonan ja 
sano, laita vähän tähän ki-
viä, juostessa heiluta, tätä 
ne pelkää!

Voi luoja. Minusta tun-
tu pahalle, pilkkasi köy-
hää, nuorta asutustilallis-
ta. 

Nyt isäntä nukkuu siu-
natussa kirkkomaassa. 
Rauha muistolleen.

Hän menetti eläessään 
talot, navetan, karjaakin. 
Se tuli on ottava isäntä.

Nyt navettani on tyhjä. 
10 lehmää myytiin. On po-
roille laidunta luvatonta.

Ne porot, jotka meni-
vät saman tien pois, kut-
suiko omistajat ne pelloil-
leen, jotka tyhjänä.

Niinhän lehmiäkin kut-
suttiin illalla kotiin ja tuli-
vat iltalypsylle.

Aili Ojala 

Ne tuli, ne meni!

Leikkipuistotoimintaa lapsille
Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto Pudasjärven yhdis-
tys järjesti kesäkuun toisella 
viikolla leikkipuistotoimin-
taa lapsille ja lapsiperheille 
eri leikkipuistoissa. Toimin-
taa järjestettiin Rajamaan-
rannassa, Lakarin koululla, 
Hirsikampuksella, Liiken-
nepuistossa ja Laidunalueen 
puistossa. Leikkipuistotoi-
mintaa vetivät kesätyönteki-
jät Maria Mattinen ja Minja 
Kaijala, jotka MLL oli pal-
kannut Osuuspankin myön-
tämällä kesätyö -palkkatu-
ella.

Päivä puistoissa alkoi 
leikkipuistotreffeillä ja yh-
teisellä tapaamishetkellä 
lapsiperheiden kanssa. Aa-
mupäivällä hiekkalelut ja 
saippuakuplien puhaltelu 
olivat todella monen pienen 
lapsen mieleen. Loppupäi-
västä puistoon saapui kou-
luikäisiä lapsia, joille jär-
jestettiin erilaista ohjattua 
toimintaa ja erilaisia kilpai-
luja. Esimerkiksi polttopal-
loa ja viestejä. Päivän aikana 
maalattiin myöskin katulii-
duilla, hypittiin hyppynarua 
ja pelattiin erilaisia pallope-
lejä. Päivän aikana leikki-
puistotoimintaan osallistui 
kymmeniä lapsia vanhem-
pineen.

Puistoissa oli tarjolla 
myös mehua ja keksiä, sekä 
osallistujien kesken järjestet-
tiin arvontaa.

Leikkipuistotoimintaa 
tullaan järjestämään vielä 

heinäkuun alkupuolella, vii-
kolla 27 puistokiertue peri-
aatteella. 

Maria Mattinen ja
Minja Kaijala
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Jyrkkäkosken Retrofestivaalit oli 
onnistunut tapahtuma 

Jyrkkäkoskella kolmannen 
kerran lauantaina 9.6. järjes-
tetyt Retrofestivaalit oli on-
nistunut tapahtuma. Ilma 
oli hyvä, hieman kolea, mut-
ta sateeton. Lippuja tilaisuu-
teen myytiin noin 800. Toki 
enemmänkin yleisöä olisi 
mahtunut.

Festarikansan herätti juh-
latunnelmaan ensimmäi-
seksi esiintynyt Moskah, 
joka on energisesti esiinty-
vä rockpumppu Kiimingis-
tä. Tiukka setti koostui co-
verkappaleista sekä bändin 
omista värssyistä. Setistä 
löytyi tiukkaa tykitystä kuin 
myös balladeja.

Matti Airaksinen on suo-
malainen radiotoimittaja ja 
DJ. Hän juonsi YleX-kana-
valla perjantaisin esitettäviä 
Disko2000- ja Parasta ennen 
-ohjelmia. DJ-keikoillaan Ai-

raksinen soittaa lähinnä Pa-
rasta ennen -ohjelmasta tut-
tua 1990-luvun musiikkia. 
Päivätyökseen Airaksinen 
opettaa kuvataidetta Vaski-
vuoren lukiossa Vantaalla. 
Airaksinen veti tiukan kah-
den tunnin setin saaden ylei-
sön helposti mukaansa lau-
lamaan.

Illan viimeisenä esiinty-
nyt ja paljon odotettu Bad 
Boys Blue räjäytti pankin. 
Bad Boys Blue on Kölnistä, 
Saksasta lähtöisin oleva kan-
sainvälinen popyhtye jon-
ka tämänhetkiset playback- 
keikkaa tekevät jäsenet ovat 
John McInerney, Sylvia McI-
nerney ja Edith Miracle. Jyr-
källä esiintyivät John McI-
nerney ja Sylvia McInerney.

Pudasjärven Urheilijoi-
den toiminnanjohtaja Mar-
ko Koivula kertoi, että aika-

taulut pitivät erinomaisesti. 
Moskah aloitti esiintymisen 
kello 19.30, Matti Airaksinen 
aloitti kello 22 ja Bad Boys 
Blue heti puolen yön jälkeen. 
Äänentoisto pelasi hyvin. 
Makkaraperunat ja juomiset 
riittivät loppuun asti ja ran-
nekelippujen kiinnityksetkin 
saatiin järjestettyä niin, että 
ruuhkia ei syntynyt.  

Janita Puolakanaho ja Su-
sanna Peltoniemi Syötteel-
tä tulivat festivaaleille Oulu-
laisen ystävän Janika Salon 
kanssa. Tytöt tulivat paikan 
päälle jo kiiminkiläisen Mos-
kahin esiintyessä ja aikoivat 
viihtyä ”tappiin asti” eli kel-
lo kahteen yöllä, johon saak-
ka Bad Boys Blue esiintyi.

– Me tulemme tänne ve-
restämään vanhoja muistoja. 
Samalla pidetään Jyrkkäkos-
ken huvikeskusta pystyssä, 
Susanna kertoi.

Janita puolestaan muiste-
li, että hän on käynyt täällä 
joka kesä, kun on juhlia ol-
lut ja tällä kertaa odotti eten-
kin Matti Airaksisen esitys-
tä. Myös Oulun vieras Janika 
kertoi odottavansa Airaksis-
ta, mutta kiiminkiläistenkin 
esitykset olivat hyvää tasoa 
hänen mielestään.

Susanna Peltoniemi (vas.) Janita Puolakanaho ja Janika 
Salo aikoivat viihtyä festivaaleilla ”tappiin asti”. 

Järjestysmies Vesa Pesälä, vastaava järjestäjä Marko Koi-
vula ja ”jokapaikan höylä” Sauli Harju olivat tyytyväisiä, 
kun porukkaa alkoi virrata Jyrkkäkoskelle. 

Festarikansan herätti juhlatunnelmaan ensimmäisek-
si esiintynyt Moskah, joka on energisesti esiintyvä rock-
pumppu Kiimingistä.

Jouko Kettunen ja Jaakko Suomela saivat kiitosta äänen-
toiston hoitamisesta.

Yleisö oli Jyrkkäkosken huvikeskuksen piha-alueella mukana täysipainoisesti musiikkiesitysten aikana.

Illan viimeisenä esiintynyt ja paljon odotettu Bad Boys Blue räjäytti pankin.

Radiotoimittaja ja DJ Matti Airaksinen veti tiukan kahden 
tunnin setin saaden yleisön helposti mukaansa laulamaan.

Äänentoisto oli festivaa-
leilla annettu Oulun kong-
ressitekniikan hoidettavaksi. 
Jyrkkäkoskella kolmen yhty-
een ääniä säätelivät Jaakko 
Suomela ja Jouko Kettunen. 
Miehet kertoivat, että heil-
lä on paljon keikkoja kesä-
aikaan eli lähes joka viikon-
loppu. Yrityksellä on kolme 
vakituista ja viidestä kym-
meneen freelancer-tyyppis-
tä toimijaa. 

-Sodankylän elokuvajuh-
lille lähdemme seuraavaksi, 
miehet kertoivat.

Äänentoiston tärkeydes-
tä ja vaativuudesta kerto-
nee se, että miehet saapuivat 
Pudasjärvelle jo iltapäiväl-
lä, vaikka ensimmäinen esi-
tys alkoi kello 19.30! Äänen-
toistolaitteiden purkaminen 
sen sijaan käy huomattavasti 
nopeammin ja miehet arveli-
vat pääsevänsä kotimatkalle 
pari tuntia esitysten jälkeen 
eli neljän aikaan aamuyöllä.

Tänä vuonna Retrofesti-

vaalit järjestetään kahdessa 
osassa. Festivaalien toinen 
osa on heinäkuun 17. päi-
vä ja tällöin saadaan Jyrkkä-
koskelle ainakin Oku Luuk-
kainen ja Basic Element ja 
Revontulidiskossa häärii Dj 
Adams. 

-Kolmas esiintyjä on vielä 
avoin, kertoi Marko Koivula. 

Asko Kurki, 
Erkki Riihiaho  
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KALALLE 
M-MARKETIN KAUTTA:

PERJANTAI-
LAUANTAI 15.-16.6.

MAANANTAI-
TIISTAI 18.-19.6.

1195
kg

995
kg

1190
kg

199
plo

379
pkt

100

259
pkt

100

095

499
pkt

100
prk

399
pkt

895
kg

2 kalaa/talous

pkt

pkt

595
kg 895

kg

2 pkt/talous

239
pkt

099
pkt199

kg

695
kg

595
kg

2 kg/
talous

299
pkt

kpl

249550 300 059
kpl

200
pkt

149
ras

149
ras

pkt

2 pkt/talous

100

100

159
prk

149

100
pkt

kpl

199
prk

300

pkt

plo

2,7 l

199
prk

169
ras

Putaan 
Pullan

TUOTE-
ESITTELY/

MAISTI-
AISET

2 pkt/
talous

PERJANTAI 15.6.            LAUANTAI 16.6. MAANANTAI 18.6.        TIISTAI 19.6.

Naudan
PALAPAISTI

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai 
siivuina

Valio
VOI 500 g
normaali-
suolainen

HK Viljaporsaan
FILEEPIHVIT 
600-640 g
maustamaton, ranch 
tai ruohosipuli-pippuri

Snellman
NAUDAN 
JAUHELIHA
400 g 10%

Valio
HÖRPPY
MEHUJUOMAT
1 l

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

RAUTAOSASTOLTA

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

Valio
OLTERMANNI 
250 g

KULTA 
KATRIINA 
500 g

Korpelan
KANA-
NUGGETTI
200 g

Iittala Kartio
JUOMALASI
2 cl 4 kpl/pkt
kirkas ja harmaa

Kotimainen tuore
KIRJOLOHI 
kokonainen, 
raj. erä

Porsaan
KASSLERPIHVI
marinoitu 
tai naturell

KARJALAN-
PAISTI
luuton

KANANMUNAT
10 kplSuomalainen

VARHAIS-
PERUNA

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Porsaan
GRILLI-
KYL-
JYKSET

Jaffa
LEIVOSKEKSIT
300 g

Saarioinen
GRILLITASSU

4 kpl/300 g

PE-TI 15.-19.6.

HK
BURGERI

100 g

HK
PIKKUPRINSSI

300 g

Boström
KUNINGATAR-
KÄÄRETORTTU 

360 g

WIPU
MEHUJUOMAT

1 l

Atria Perhetilan
KANAN SISÄFILEE

maustettu tai naturell,
480-600 g

PERSIKKA 
500 g

Paraquayo

3 prk

Kotimainen
KIRSIKKA-

TOMAATTI 250 g

Ballerina
TÄYTEKEKSIT
190 g

Eldorado
KIVENNÄISVEDET 
tai VICHY 0,95 l sis. 
pantin 0,20

Valio
JOGURTTI
1 kg

Atria
HIILLOS
GRILLIMAKKARAT 
400 g

Ingman
JÄÄTELÖTUUTIT
120 ml

HK KASTIKKEET 
300 g
kermainen, pippuri, 
punaviini tai bearnaise

Pringles
PERUNA-
LASTUT
175-190 g

2 prk

3295 

3495

Ötökkä 
MAGNEETTI
OVIVERHO

Ötökkä
OVIVERHO
KIRKAS

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

Rakentajan
PUUÖLJY
esim. pähkinä
0,9 l

599 1595
Markki
TAITTUVA 
MATTOTELINE

125,-

Kota
VAIPPA-
SÄILIÖKIUAS

599,-

Lalizas
PELASTUS-
LIIVIT

ERÄ!

2990
kpl

ONKISETTI
3 m

ONKISETTI
4 m

Koottava
KATISKA

Ahti
KALAVERKOT
30-90 mm

590

690

1595

1995

2 pkt

MyllynParas
LETTU- tai

 VOHVELIJAUHE
250 g

Herkkumaan
HILLOT 460 g

mansikka, vadelma, lettu 
tai kuningatar

Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

VESIKANISTEREITA
Alkaen

285KYLMÄLAUKUT

Alkaen

895
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Alkaen

VAPAA-AIKAOSASTOLTA

ILMAPATJA
191x73x22 cm

1490
4-hengen
RETKITELTTA
210x240x130cm. 
Materiaali polyester 170T. Kankaan 
tiheys 0,07 MM

3950
RETKI-
JAKKARA

495
RETKI-/
LEPOTUOLI 
KOKOONTAITTUVA

1195

MAKUUPUSSI
Pituus 210 cm, 
leveys 50-75cm. 
Polyester. 
Käyttölämpötila 0C°-+18C°

1495
Atom minilight
MAKUUPUSSI
230x80x55 cm. Käyttöalue +2-+18 
astetta. Paino 800 g. Pussissa on ve-
toketju joka mahdollistaa 2 samanlai-
sen pussin yhdistämisen

4390

Mustang Cherokee KAASUGRILLI
2 poltinta. Grillin koko koottuna 102 x 52 x 111cm. 2 kpl 2,7 kW 
rst-poltinta. Kokonaisteho 5,4 kW. Grillausala 42,5*39cm. 
Poltinsuojat aluminoitua terästä. Lämpöhylly emaloitua 
terästä. Grilliritilä ja -parila valurautaa. Yksinkertainen 
maalattu kupu lämpömittarilla. Mustat pulverimaalatut 
sivupöydät. Sivupöytien etulistat ja ohjauspaneeli 
mustapulverimaalattua terästä. Musta pulveri-
maalattu etupaneeli. Kromatut ABS / nylon 
käyttökytkimet. Automaattinen piezosy-
tytys integroitu venttiileihin. Kaasuluokka 
I3B/P(30). Kaasunpaine 30mbar. Käytä S-kokois-
ta Mustang-suojapeitettä.

159,-
Mustang Kraken KAASUGRILLI 
3+1 poltinta. Grillin koko 139 x 58,5 x 111,5 cm.  3 kpl 10,5kW rst-putkipoltin-
ta ja 3,5kW sivupoltin. Kokonaisteho 14kW. Grillausala 63,5 x 
40,6 cm. Valurautainen grilliritilä ja -parila. Lämpöhyl-
ly 61,5 x 12,5 posliiniemaloitua terästä. Poltinsuo-
jat posliiniemaloitua terästä. Kaksinkertainen 
pulverimaalattu teräskupu lämpömittarilla ja 
rst-kahvalla. Ohjauspaneeli ruostumatonta 
terästä. Sivupöydät, runko ja etupaneeli 
pulverimaalattua terästä. Etupaneelissa tarvike- / 
maustehylly. Käyttökytkimiin integroitu push & turn 
-sytytys. Kaksi isoa muovipyörää, joissa Mustang-logo-
painatus.

249,-
GRILLIN-
SUOJUS

795

Mustang 
SÄHKÖSAVUSTIN
2-kerros 1200w . Ruostumatonta terästä 
#202.  Halkaisija 29 cm, pituus 45 cm.
Teho: 1200W 230V 50Hz, suojaluokka 
I, IPx4. Savustus 2-kerrosritilä, tarjotin 
savustuslastuille, rasvapelti ja vastusyk-
sikkö.

7990

Atom
MAKUUPUSSI
220x80x50cm
190T polyester,mikrokuituvuori
Käyttöalue -5C°-+15C°
0,9kg

2490

KARAVAANISETTI 
ISTUIMILLA
Kokoontaitettava, alumiinirunkoinen 
karavaanarisetti kiinteillä istuimilla.

5995

Hornet
SÄHKÖGRILLI
lasikannella 

4590

PALLOGRILLIT

2650
Mustang
LOIMUTUSLAITE
Vahva teräksinen loimutuslaite 
kääntyvillä jaloilla, 3 kuusipuista 
loimutuslautaa,  puunaulat 20 kpl. 

8950

Mustang
SAVUSTUS-
LAATIKKO
45x23x16 cm, harjattua ruostuma-
tonta terästä, pohja 0,4 mm, kansi 
0,8 mm, kaksi ritillää,  21x40 cm 
ja rasvapelti, tiivis liukuva kansi, 
vahvistetuilla reunoilla.

2995

GRILLIBRIKETTI
2 kg

390
Grillisti LEHTIPUUHIILI
15 l  30 l

499 895
Muurikka 48cm
MUURINPOHJA-
PANNU

4990
MUOVITUOLI
valkoinen

995
PÖYTÄ + 2 TUOLIA
kokoontaittuva

69,-
RIIPPUTUOLI
Tokio musta

199-

RIIPPUMATTO 
kankainen riippumatto , 200x90 , 
100% polyester, max :100 kg

55,-

RUOKAILUPÖYTÄ 
PIHAPUU
Alumiinirunkoinen pöytä. 
165x90x72cm. Runkoputki 50x13mm. 
5mm printattu musta lasi. Pakkauksen 
koko 167x84x6,5cm.

125,-

ÄLÄ HUIDO!

SÄÄSKIMYRKYT, 

KARKOTTIMET,  

OVIVERHOT, 

SÄNKYVERHOT

PIKNIK-
 ASTIASTO
48-osainen

1995
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Eläkeliiton liittokokousta ja 
kesäjuhlaa vietettiin 6.-7.6. 
Jyväskylässä. Eläkeliitto on 
jäsenmäärältään Suomen 
suurin järjestö. Virallisen ko-
kouksen ja uuden puheen-
johtajavalinnan lisäksi päi-
viin mahtui paljon myös 
viihdettä ja yhdessäoloa. 
Juhlaväkeä, joita oli paikal-
la 2000 henkeä, viihdytti-
vät upeat musiikkiesityk-
set, kansallispukukavalkadi 
ja koskettavat runot. Juhla 
päättyi Maamme-lauluun ja 
lippukulkueeseen. 

Liittovaltuusto valitsi Elä-
keliiton uudeksi puheenjoh-
tajaksi hallintotieteen tohtori 
Raimo Ikosen, joka puhees-
saan totesi muuttuvan toi-
mintaympäristön haasta-
van tulevaisuudessa myös 
Eläkeliittoa. Sote- ja maa-
kuntauudistus korostavat 
edunvalvonnan merkitys-
tä entisestään eli liiton täy-
tyy panostaa vaikuttamis-
toimintaan. Ikonen seuraa 
tehtävässä Eeva Kuuskos-
kea, joka toimi puheenjohta-
jana vuosina 2015-2018. 

Torstain juhlapuhuja Mi-
nisteri Annika Saarikko 
nosti esiin suomalaisen yh-
teiskunnan muuttumisen 
kolmen sukupolven yhteis-
kunnasta neljän sukupolven 
yhteiskunnaksi. Ikääntyvä 
väestö voi olla yhteiskunnan 
kehityksessä vahva voima-

Eläkeliiton vuosikokous:
Oikeus käteisen rahan ja pankkipalveluiden  

saamiseen kuuluu kaikille

Eläkeliiton  järjestöjen ko-
koama metsäaiheinen näyt-
tely. 

vara ja ikääntyvien ihmisten 
tietämystä tulisi käyttää pal-
velujärjestelmää uudistetta-
essa. Ministeri toivoi, että tu-
levaisuudessa vanhusten ja 
ikääntyvien palvelujen te-
hokkuuden sijaan alettaisiin 
keskittyä niiden sisältöihin. 
Myös ministeri Saarikko pu-
heessaan painotti eläkejär-
jestöjen kuulluksi tulemis-
ta heidän edunvalvonnassa, 
kun toteutetaan kunnissa ja 
maakunnissa tulevia uudis-
tuksia, mm. sote-palveluja. 

-Mielestämme vaikutta-
misen tapoihin ja toteutuk-
seen on syytä tarttua myös 
paikallisesti, sillä väestöstä 
vanhusväestö on jopa 45-50 
prosenttia palvelujen käyt-
täjistä (kaikkien palvelujen).

Kokouksessa hyväksyt-
tiin useita eläkeläisjärjestö-
jen laatimia ja esittämiä kan-

nanottoja. Eläkeläisliittojen 
etujärjestö EETU ry. muis-
tuttaa kannanotossaan, että 
ketään ei saa asettaa eriar-
voiseen asemaan iän perus-
teella pankki- ja vakuutus-
palveluissa. Oikeus käteisen 
rahan ja pankkipalveluiden 
saamiseen kuuluu kaikil-
le, myös ilman internetyh-
teyttä oleville ikäihmisille. 
EETU ry:n puheenjohtaja 
Eeva Kuuskoski muistuttaa, 
että finanssialan digitalisaa-

tiosta huolimatta käteinen 
raha ja konttoreissa tarjot-
tavat pankkipalvelut ovat 
ikääntyneille kansalaisille 
tärkeitä edelleen. Suomes-
sa on edelleen satoja tuhan-
sia yli 60-vuotiaita, jotka ei-
vät ole koskaan käyttäneet 
internetiä. Heillä ei ole näin 
ollen minkäänlaisia mahdol-
lisuuksia hoitaa pankkipal-
veluita sähköisesti, Kuus-
koski täydentää. 

Lopuksi totean, että Elä-

keliitto on meidän ikäihmis-
ten oma ääni. Siinä on eri-
laisia sävyjä, koska olemme 
ainutkertaisia ihmisiä ja elä-
mä on meitä eri tavalla kou-
linut. Mutta Eläkeliiton ää-
nessä on vahva yhteinen 
sointi. Toivomme Hyvää ja 
valoisaa kesää Teille kaikille 
ikäihmisille!

Heleena Talala 
Pudasjärven  
EL:n puheenjohtaja

Eläkeliiton liittokokousta ja kesäjuhlaa vietettiin 6.-7.6. Jy-
väskylässä.

Juhlaväkeä, joita oli paikalla 2000 henkeä, viihdyttivät upeat musiikkiesitykset, kansallis-
pukukavalkadi ja koskettavat runot.

Pudasjärven kaupungin 
vuoden 2017 tilikauden tu-
los oli miljoonaa euroa yli-
jäämäinen ja poisto- sekä va-
rauserien jälkeen tilikauden 
ylijäämäksi muodostui 1,5 
miljoonaa euroa. Saavutus 
oli hyvä siihen nähden, että 
talousarviossa viime vuo-
delle oli varauduttu selväs-
ti alijäämäiseen tulokseen. 
Hallintokuntien ja yhteistoi-
minnan tulosalueet pysyivät 
hyvin talousarviossa, kun 
samaan aikaan tulopuolella 
erityisesti verotulot ylittivät 
ennakko-odotukset. Uusien 
kiinteistöjen käyttöönotto, 
vanhoista luopuminen, kiin-
teistöjen purkaminen ja alas-
kirjaukset, väistötilojen vä-
heneminen ja niin sanotusti 
normaalitilanteeseen palaa-
minen näkyvät sekä sivis-
tystoiminnan että teknisen 
toiminnan toimintakatteissa 
siten, että sivistys- ja hyvin-
vointitoiminnan toiminta-
kate alittui ja myös teknisen 

Vakaalla tiellä kohti kasvua ja entistä vetovoimaisempaa mainetta
Kaupunginjohtaja Tomi Timonen esitti 

kaupunginvaltuuston kokouksessa katsauksen, 
jossa käsitteli tilinpäätöstä ja viime vuoden 

kaupungin toimintaa.

ja ympäristötoiminnan kate 
ylittyi enää vain hieman. 
Sote-palvelujen tuottaminen 
yhtä kuntaa leveämmillä 
hartioilla näkyi Pudasjärvel-
lä jo kahdeksatta vuotta sii-
nä, että Oulunkaari onnistui 
jälleen kerran pitämään kus-
tannuskehityksen kurissa 
ikärakenteen tuomasta pal-
velutarpeen kasvusta huoli-
matta.

Pudasjärven kaupungin 
toimintavuosi 2017 oli edel-
lisvuosien tapaan menes-
tyksekäs monilla mittareil-
la mitattuna. Taloudellisen 
tilanteen vakauden säily-
misen lisäksi moni asia ete-
ni niin suunnittelupöydillä, 
päätöksentekoelimissä kuin 
konkreettisina kuntalaisil-
le näkyvinä rakennushank-
keina ja uusina palvelui-
na. Lisäksi toimintavuoden 
aikana näkyivät vahvasti 
Suomen 100-vuotiseen itse-
näisyyden juhlavuoteen liit-
tyvät lukuisat tapahtumat. 

Erillisellä määrärahalla, Suo-
mi 100-vuotta työryhmäl-
lä ja kaikkien toimijoiden 
saumattomalla yhteistyöllä 
saimme juhlavuodesta iki-
muistoisen ja näimme Pu-
dasjärvellä hienon tapahtu-
mavyöryn.

Tilinpäätösvuoden aika-
na uusittiin myös kaupun-
gin toimintaa ohjaavia kes-
keisiä asiakirjoja. Uusittu 
hallintosääntö hyväksyttiin 
valtuustossa maaliskuus-
sa ja uusi kaupunkistrate-
gia toukokuussa. Hallinto-
säännössä koottiin keskeistä 
kaupungin toimintaa ohjaa-
vaa säännöstöä uuden kun-
talain hengen mukaisesti 
valtuutetuille ja kuntalaisille 
helpommin hahmottuvaan 
yhteen kokonaisuuteen. 
Kaupunkistrategian valmis-
telu oli käynnistetty jo edel-
lisen toimintavuoden ai-
kana, mutta voimavaroja 
vaatinut loppurutistus teh-
tiin alkuvuonna yhdessä val-
tuutettujen, kuntalaisten ja 
yrittäjien kanssa. Pudasjär-
ven kaupunki päätti strate-
giassaan ottaa suunnakseen 
kasvun. Tavoittelemme seu-
raavan kymmenen vuoden 
aikana selkeää suunnan-

muutosta aiempaan kehityk-
seen. Vuonna 2027 Pudas-
järvellä tulisi olla tavoitteen 
mukaan 10 000 asukasta, 500 
uutta työpaikkaa ja 100 uutta 
yritystä. Tämä kokonaista-
voite on haasteellinen, mut-
ta niin tulee olla myös keino-
jenkin, joilla siihen päästään. 
Elinvoimaohjelma on par-
haillaan valmistelussa ja 
strategian hengen mukaises-
ti esimakua tulevasta saatiin, 
kun marraskuussa kaupun-
ginvaltuustossa hyväksyt-
tiin matkailun investointien 
puitesopimus, jossa kaupun-
ki ja alueen yrittäjät sitoutu-
vat yhdessä erityisesti Syöt-
teen alueen kehittämiseen 
mittavilla investoinneilla. 
Päärooli on yksityisissä in-
vestoinneissa, mutta kau-
punkikin on valmis tuo-
maan kehittämiseen oman 
panoksensa. Joulukuussa 
hyväksytyssä talousarvios-
sa, erityisesti sen investoin-
tiohjelmassa, näkyy omalta 
osaltaan tämä myönteinen 
kehitys ja halukkuus panos-
taa kaupunkia voimakkaasti 
eteenpäin vieviin työpaikko-
ja lisääviin kehittämisinves-
tointeihin.

Pudasjärvellä otettiin 

käyttöön toimintavuoden 
alussa Hirsikartano, uusi 
hieno ikäihmisten tuetun 
palveluasumisen 54-paikkai-
nen yksikkö Iijokirannassa. 
Vuokrataloyhtiön Pietarilan 
suuntaan rakennuttamat hir-
sirakenteiset vuokra-asun-
not alkoivat loppuvuodes-
ta saada hahmoaan. Meillä 
on suunnittelupöydällä kau-
punginhallituksen perusta-
man tilatyöryhmän vakaas-
sa ohjauksessa useita uusia 
investointihankkeita, nekin 
pääosin hirsirakenteisina to-
teutettavia, jotka etenevät 
suunnittelusta toteutuspää-
töksiin lähiaikoina ja joita 
yhdessä valtuutettujen kans-
sa ennen päätöksentekoa 
valtuustoseminaareissa vie-
lä pureskelemme. Pudasjär-
ven asema Suomen hirsipää-
kaupunkina siis vahvistuu 
tulevina vuosina entisestään 
ja kaikki tämä pohjautuu 
pitkäjänteiselle kehittämis-
työlle ja kaupungin omista 
vahvuuksista ammennetta-
valle tulevaisuudenuskolle. 
Toimintavuosi 2017 oli taas 
hyvä osoitus tämän työn 
mielekkyydestä ja oikeasta 
suunnasta. Monia pieniä sig-
naaleja suunnan kääntymi-

sestä positiiviseen kasvuun 
saatiin jo viime vuoden ai-
kana. Nämä näkyvät muun 
muassa tarpeina käynnistää 
Kipinän kyläkoulun laajen-
nus ja selvittää päivähoito-
resurssien lisääminen. Myös 
yksityisten investointien 
myönteinen kehitys sekä 
matkailun vahva kasvu ylei-
sen taloudellisen tilanteen 
elpymisen myötä antavat 
vahvaa uskoa ja voimaa nyt 
toteutettaviin toimenpitei-
siin. Pudasjärven kaupunki 
on vakaalla tiellä kohti kas-
vua ja entistä vetovoimai-
sempaa mainetta Suomen 
kuntakentässä!

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

2 PKT 10 KPL

BUFFALO 
GRILLIKOIPI

900 g

5,00
pkt

HIILLOS
MAKKARAPIHVIT

320 g

1,79
pkt

GRILLI-
KASVIKSET

500 g

2,99
pkt

DELISANA
KELTA- JA TOFFEE-

KUKKAKEKSI 1 kg

4,95

9,95

HIILIGRILLIT

pkt

SAGHERS 
KÄÄRETORTUT

mansikka kaakao, 
250 g

0,99
pkt

ANNA-TÄDIN 
VOHVELIT

kuningatar, sitruuna
325 g

1,99
2 PKT

2,00

Wella
SHAMPOO 200 ml ja
HOITOAINE 180 ml

1,79

FAIRY
520 ml

0,99

@home
ILMANRAIKASTIN
SPRAY
400 ml

0,99

Nord Clean
WC-PUHDISTAJA
750 ml

0,99

Nord Clean
YLEISPUHDISTUS-
AINE 1 l
sitruuna tai ruusu

2 PLO

plo plo plo plo

149,-

HORNET
MINIUUNI
+ 2 KEITTOLEVYÄ

990,-

YKI
VENEET

495,-

MÖNKIJÄN
KUPUKÄRRY
vahva

19,95

SAVUSTIN-
LAATIKOT

49,95

SÄHKÖ-
SAVUSTIN 
1100W

49,-

KOIRAN KULJETUSHÄKIT

149,-

SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORIT

590,-

PUUCEE
120x140

199,-

HORNET
KAASUGRILLI
3 poltinta

59,-

KISSAN
KIIPELYPUUT
112 cm

249,-

ISO
KANAKOPPI

149,-

KEINU
LUGANO

799,-

HONDA
PERÄMOOTTORIT

790,-

VARASTO
200x200

249,-

HORNET
KAASUGRILLI
sivupolttimolla 3+1

99,-

KISSAN
KIIPELYPUUT
170 cm

59,-

FRISBEEGOLF
MAALI

199,-

KORITUOLIT
musta ja valkoinen

1590,-

PE-MUOVI-
KYLPYTYNNYRI
100% kotimainen, 
lämmittimellä 35 kW 
+ kovakansi

199,-

ISO 
RIIPPUKEINU
telineillä

Alkaen

Alkaen

90x56x63 cm

60x43x50 cm

120x74x80 cm

79,-

99,-

Alkaen

Alkaen

Alkaen

NYT

kuva viitteellinen
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Perjantaina 8.6 aamulla en-
simmäinen joukko suunta-
si matkaan kohti Sotkamoa. 
Ilma oli vähän kolean har-
maa, mutta se ei haitannut. 
Jorma Kouva, Elmi Kouva, 
Kaisa Nivala, Matti Holm-
ström, Martti Räisänen ja 
allekirjoittanut suuntasim-
me matkaamme ensin koh-
ti Kontiomäkeä ajatuksena 
saada se kupponen kahvia ja 
kuulostella toisiltamme odo-
tuksia reissusta. Keskusta-
lainen kädenpuristus on reh-
ti ja rehellinen ja sellaisen 
me myös odotimme puolue-
kokouksen olevan. Hyvis-
sä ajoin saavuimme perille, 
vaikka loppumatkasta meitä 
kulki jo pitkä letka arvaten-
kin kaikki matkalla Sotka-
moon Katinkultaan puolue-
kokoukseen. 

Avajaiset olivat arvok-
kaat lippujen sisääntuloi-
neen ja tervetulotoivotuksi-
neen. Konsta Pylykkänen toi 
vähän omaa huumoriaan esi-
tyksellään ja kainuulaisten 
oma murre oli todella haus-
kaa kuunneltavaa. Monet 
kasvot joukossa olivat tuttu-
ja jo aikaisemmilta reissuil-
ta ja keskustalaiseen tapaan 
luotettava kädenpuristus 
vahvisti sen. Kokoukseen oli 
suunnannut matkansa myös 
toiselta suunnalta tullen 
Seppo ja Mervi Sammelvuo, 
jotka tapasimme Pohjois- 
Pohjanmaan penkkiriveil-
lä. Sinne oli saapunut myös 
Erkki Hyttinen ja Raimo Ter-
vonen. Koko illan Katinkul-
lassa oli erilaisia paneeleja 
ja keskustelutilaisuuksia eh-
dokkaina puolueen eri joh-
totehtäviin olevilla, joihin 
kukin oman harkinnan mu-
kaan sai mahdollisuuden 
osallistua. Me suuntasim-
me illalliselle Katinkultaan, 
jossa Mari ja Marko Kälkä-
jä odottelivat meitä pudas-
järvisiä, koska he saapuivat 
paikalle vähän myöhemmin. 
Siellä tapasimme Koillis-
maan kansanedustajan Ulla 
Parviaisen ja monia muita 
kansanedustajia kuin myös 
ministereitä ja Keskustapuo-

lueen johtotehtävissä olevia. 
Osa puoluekokousväestä 
suuntasi matkansa pesäpal-
lo-ottelua seuraamaan, jos-
sa taisteli paremmuudesta 
Vimpelin Veto ja Sotkamon 
Jymy. (Vimpeli voitti 1-2). 

Naisia johtoon
Lauantaina viralliset edus-
tajat ja asian harrastajat saa-
puivat majoituksiensa suun-
nilta mittavaan ja tärkeään 
puoluekokouspäivään.  Pu-
dasjärvisiä ilmestyi lisää Ii-
vari Jurmu, Vesa Riekki, 
Anni-Inkeri Törmänen puo-
lisoineen ja Taina Vainio 
puolisoineen. Oli helppoa 
huomata tutut, kun kaikil-
la piireillä ovat kokoukses-
sa omat penkkirivit. Muuten 
yli neljäntuhannen ihmisen 
menevästä joukosta ei olisi 
tuttuja löytänytkään. Meitä 
oli paljon ja se tunne on var-
masti monelle päättäjänä toi-
mivalle kantava voima. Sipi-
län puhe oli kannustava. Se 
valoi uskoa yhteistyöhenki-
sestä kokouspäivästä ja an-
toi uskoa tulevaisuuteen. 
Hänen ”luottamuksen api-
la” ns. ”kakkara”, jonka hän 
kokosi puheen aikana, toi 
havainnollisesti esille tärke-
ät painotusalueet puolueen 
ohjelmassa. Apilasta löytyi 
” osaava kasvu”, ”huolenpi-
to”, ”realistinen vihreys” ja 
”vastuunkanto”. 

Valitsimme puolueen pu-
heenjohtajaksi suurella ää-
nivyöryllä Juha Silpilän 
edelleen jatkamaan, ensim-
mäiseksi varapuheenjoh-
tajaksi saimme Katri Kul-
munin reippaan pohjoisen 
naisen ja toiseksi varapu-
heenjohtajaksi nousi uutena 
Hannakaisa Heikkinen. Kol-
mantena varapuheenjohtaja-
na jatkaa Juha Rehula. Puo-
luesihteeriksi valitsimme 
myös suurella äänienemmis-
töllä Riikka Pirkkalalaisen, 
joka on toiminut peruspalve-
luministeri Annika Saarikon 
erityisavustajana. Näiden 
valintojen perään tulikin sit-
ten useammasta suusta, että 
nyt tuli ”Akkavalta taloon”! 

Marssilla  
maakuntalauluja 
laulaen
Naapurivaaraan suuntasim-
me osa matkamme illanviet-
toon ja tapaamaan tuttuja 
tietenkin. Paikalle saapui-
vat puolueen johtoon vali-
tut. Paula Lehtomäki ja Ant-
ti Kaikkonen vetivät heidän 
haastattelunsa ja Mikko Ala-
talo lauleskeli kitaraa soitel-
len laulujaan. Tanssilattialla 
pyörähtelimme hyvän or-
kesterin tahdittamana. Puo-
len yön aikaan monet meistä 
kiirehtivät nukkumaan, kos-
ka seuraavana aamuna sun-
nuntaina oli aikainen nousu 
naisilla pukemaan kansal-
lispuvut ja miehilläkin pu-
kunsa ylle ja matkaamaan 
liput kainalossa Katinkul-
taan jatkamaan loppu koko-

uksesta. Tämän jälkeen kello 
yksitoista Sotkamo ”pysäy-
tettiin” liikenteen suhteen. 
Onnikoita kerääntyi koko-
uspaikalle 31 kappaletta, 
joilla siirryimme järjestäyty-
mään lippumarssipaikalle. 
Liikkeelle lähdimme kello 
12. Edessä kulki Suomenlip-
pu ja seuraavana Keskusta-
puolueen lippu, jota kantoi 
puolueen puheenjohtaja Si-
pilä. Jäljessä seurasivat piiri-
järjestöt laulaen omaa maa-
kuntalauluaan ja kantaen 
ylpeänä oman yhdistyksen, 
järjestön tai piirin lippua. 
Tunnelma on aina niin kat-
sojille kuin marssiin osal-
listuville herkistävä. Liput, 
laulut, kansallispuvut ja 
suuri joukko samanhenkisiä 
ihmisiä marssimassa saman 
aatteen puolesta. Marssireit-
ti suuntautui Pesäpallosta-
dionille ja matkan varrelle 
oli kokoontunut paljon sot-
kamolaisia ja tiedotusväli-
neiden edustajia ihailemaan 
kulkuetta.

Lippumarssin jälkeen 
siirryimme jälleen samoilla 
onnikoilla takaisin kokous-
paikalle Katinkultaan. 

Pudasjärvelle  
vierailukutsuja
Loppujuhla oli arvokas. 
Sauna elementtinä oli tuo-
tu ohjelmaan, jonka lauteilla 
istuivat niin Annika Saarik-
ko kuin Tytti Isohookana-
Asunmaa keskustelemassa 
sekä uusi vastavalittu puo-
luesihteeri Riikka Pirkka-
lalainen. Lauteille saapui 
myös kaksi nuorta. Kum-
pikin olivat vasta Keskus-
tapuolueen jäseneksi liitty-
neitä. He kertoivat, että he 
olivat tutustuneet Keskusta-
puolueen periaateohjelmaan 
ja löytäneet sieltä varmuu-
den liittyä jäseneksi. Sipilän 
tuli karistamaan naiset ui-
maan ja toi miehet lauteil-
le. Tunnetustihan saunas-
sa tehdään hyviä päätöksiä 
aina.

Ohjelmanumeroista tans-
siryhmien lasten ja aikuis-

ten ryhmät olivat todel-
la hyviä. Tanssiryhmä Äijät 
niittää varmasti mainetta 
omaperäisillä esityksillään 
ja sai meiltäkin suuret suo-
sionosoitukset. Kuhmon 
Kamariorkesterin nuoret 
esiintyivät myös juhlassa. 
Puheenjohtaja Juha Sipilä 
piti puheen, jota kuunnel-
lessamme, saatoimme to-
deta tehneemme oikean va-
linnan. Koko puolueen uusi 
johto kukitettiin ja saatettiin 
matkaan tulevaan arkeen 
puoluetyössä. 

Me pudasjärviset saim-
me kokouksessa tavata 
niin pääministeri Juha Sipi-
län kuin myös muita minis-
tereitä ja kansanedustajia. 
Toivotimme heidät kaikki 
tervetulleiksi meille Pudas-
järvelle vierailemaan. Tun-
tui olevan monella kiin-
nostuksen kohteena uusi 
Hirsikampus. Hirsirakenta-
misesta piti tulla Pudasjär-
velle brändi ja tässä kohtaa 
voidaan todeta, että näin on 
käynytkin. 

Onnistuneet  
kokousjärjestelyt
Sotkamoa pitää puolueko-
kouksen järjestelystä kiit-
tää monella tapaa, että se oli 
onnistunut! Ihmisiä oli par-
haimmillaan yli neljätuhat-
ta. Äänestysjonot olivat tii-
viit suurelle joukolle, mutta 
sopuisa joukko käytti hy-
väksi tilannetta keskuste-
luun. Samoin teimme ruo-
kajonossa ja saimme monta 
uutta tuttavuutta näin teh-
den. Valtava määrä onnikoi-
ta sunnuntain kuljetuksessa 
kuin yleensäkin bussilii-
kenne, joka liikennöi puo-
len tunnin välein majoitus-
kohteista kokouspaikalle ja 
takaisin unohtamatta Naa-
purivaaraa, on kyllä kiitok-
sen arvoinen asia järjesteli-
jöille. Talkootyön määrä on 
ollut mittava ja huomioita-
vaa on se, että siihen osal-
listui myös muita kuin kes-
kustalaisia. Yhteistyö ja 
yhteishenki ovat kaikessa 

Keskustan puoluekokous Sotkamossa

Yhteistyö ja yhteishenki kantavana voimana

työssä kantava voima.
Jätimme Sotkamon vä-

hän haikein mielin yhdessä 
vietettyjen päivien jälkeen 
kuitenkin ”reppu täyn-
nä evästä” ja toiveena, että 
Vantaalla tavataan vuon-
na 2020 puoluekokouksessa 
viimeistään.

Ajaessamme Kontiomä-
keä kohti tavoitteena vetää 
kokemuksia yhteen ja ruo-
kailla, hyräilimme loppu-
laulun sanoja ”Kuulkaa kor-
peimme kuiskintaa”.  Tästä 
jatkamme eteenpäin tyy-
tyväisin mielin. Puolueko-
kouskäynti oli onnistunut.

Elvi Räisänen, 
kuvat toimitti 
Mari Kälkäjä 

Pudasjärveläisiä puoluekokousväkeä Matti Holmström, Elvi Räisänen, Mervi Sammelvuo, Mari Kälkäjä, Martti Räisänen, 
Seppo Sammelvuo ja Marko Kälkäjä. 

Kokousväki istui maakun-
nittain. Siten järjestyi tilai-
suus tavata tuttujakin. 

Edessä kulki Suomenlippu ja seuraavana Keskustapuolu-
een lippu, jota kantoi puolueen puheenjohtaja Sipilä. Jäl-
jessä seurasivat piirijärjestöt laulaen omaa maakuntalau-
luaan ja kantaen ylpeänä oman yhdistyksen, järjestön tai 
piirin lippua. Kuva Sotkamo-lehti.

Sipilän puhe antoi uskoa 
tulevaisuuteen. Hänellä oli 
”luottamuksen apila” ns. 
”kakkara”, jonka hän ko-
kosi puheen aikana. Kuva: 
Sotkamo-lehti. 
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Oulun Seudun Leader ry:n 
hallitus on valinnut järjestäy-
tymiskokouksessaan Kempe-
leessä 13.6. uudeksi puheen-
johtajaksi Veijo Väänäsen 
Ylikiimingistä. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Pauli Määt-
tä Kempeleestä. 

Vuosikokouksessa 30.5. va-
litut hallituksen jäsenet ovat: 
Ii Tauno Kova, (Ritva Piri), 
Kempele Pauli Määttä (Tapio 
Juvani), Haukipudas Lauri 
Halonen (Niina Halonen), Yli-
kiiminki Veijo Väänänen (Suvi 
Helanen Oulunsalo), Kiimin-
ki Hannele Kutilainen (An-
neli Rautio), Pudasjärvi Pau-
la Paukkeri (Jukka Puurunen), 

Utajärvi Heikki Pirttikoski 
(Anna-Liisa Valtanen), Yli-Ii 
Päivi Ylisiurua (Asta Siurua), 

Oulun Seudun Leaderin 
hallituksen alaisuudessa toi-
mivaan Perämeren rannikon 
kalatalousryhmään nimet-
tiin Timo Karjalainen Hauki-
pudas, Kari Heinikoski Kemi, 
Timo Matinlassi Simo, Lau-
ri Halonen Oulu, Marko Väli-
mäki Hailuoto, Minna Pekuri 
Oulu, Heikki Eskola Siikajo-
ki, Juha Tilus Kalajoki, Harri 
Lahti Kokkola, Tapio Kangas 
Oulu ja Piia Karttunen Kem-
pele. Perämeren rannikon ka-
latalousryhmä kehittää me-
rialueen ammattikalastusta 

Kokkola-Tornio välisellä me-
rialueella. 

Oulun Seudun Leader on 
myöntänyt rahoitusta uusiin 
Nuoriso Leader-hankkeisiin. 
Tukea yrityskokeiluihin ovat 
saaneet mm. 4H-yritys Ruoho 
& Leikkuri Pudasjärvelle työ-
vaatteiden ja trimmerin han-
kintaan.

4H- yritys Sarakylän Ke-
säkahvila Sarka Pudasjärvelle 
vohvelirautojen, termospullo-
jen ja pöytäryhmien hankin-
taan. 

Nuoriso Leader-rahoitus-
ta myönnetään Oulun Seu-
dun Leaderin toiminta-alueen 
nuorten yrityskokeiluihin ja 

yhteisiin harrastusvälinehan-
kintoihin sekä muihin nuor-
ten omiin projekteihin. Tukea 
myönnetään 100-500 euroa. 
Hakuaika on jatkuva. Lisätie-
toa asiasta www.nuorisolea-
der.fi 

Pirjo Hongisto
toiminnanjohtaja

Hyvän Olon Keskus- ja jäähalli -hankkeet etenevät 

Ammattiopistojen ja lukioi-
den kevään yhteishaun opis-
kelijavalinnat on julkaistu 
torstaina 14.6. Oulun seudun 
ammattiopistoon on valittu 
1634 opiskelijaa. Opetushal-
litus lähettää sähköisen tu-
loskirjeen kaikille hakijoille. 
OSAO on julkaissut valitut 
opiskelijat myös verkkosi-
vuillaan www.osao.fi.

Opiskelupaikka on otetta-
va vastaan viimeistään 28.6. 
Lukuvuosi käynnistyy OSA-
Ossa 8.8. Mikäli nuori ei saa 
opiskelupaikkaa yhteishaus-
sa, hän voi hakea opiskele-
maan jatkuvan haun kaut-
ta. Yksi vaihtoehto on myös 

ammatilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus VAL-
MA, johon on haku paraikaa 
käynnissä. 

OSAO Ovi -hakijapalve-
lu Oulun keskustassa auttaa 
ja neuvoo hakijoita koko ke-
sän. OSAO Ovessa on kaikki 
tieto, esimerkiksi yksiköiden 
ajantasainen tilanne vapaista 
opiskelupaikoista. 

-Meille on helppo tul-
la käymään tai yhteyttä voi 
ottaa chatilla tai puhelimel-
la. Tarjoamme henkilökoh-
taista ohjausta ja neuvon-
taa jokaiselle. Jos olet vailla 
opiskelupaikkaa tai paikan 
vastaanottaminen herät-

tää kysymyksiä, ota yhteyt-
tä, neuvoo Raija Lehtonen 
OSAO Ovi -hakijapalvelusta.

Yhteishaussa saatu opis-
kelupaikka kannattaa ottaa 
vastaan, jotta varmistaa itsel-
leen opiskelupaikan syksyk-
si. Vaikka nuori ottaisi vas-
taan alemman hakutoiveen 
paikan, hän jää silti jonotta-
maan ylemmän hakutoiveen 
paikkaa. 

-Kaikkien OSAOon valit-
tujen tulee ottaa paikka vas-
taan, muistuttaa Lehtonen.

Oulun seudun ammatti-
opistoon haki kevään yhteis-
haussa 2425 henkilöä. Valta-
kunnallisesti aloituspaikkoja 

ammatillisessa koulutukses-
sa on tarjolla 41 900. 

Ammatillisen koulutuk-
sen tärkein tavoite on luoda 
sellaista osaamista, jolla hen-
kilö työllistyy. Oulun seudun 
ammattiopisto OSAO on mo-
nialainen ammattiopisto, jos-
sa on noin 10 000 päätoimista 
opiskelijaa. Koulutusyksiköt 
sijaitsevat Kempeleessä, Li-
mingassa, Oulussa, Muhok-
sella, Pudasjärvellä ja Tai-
valkoskella. OSAO kuuluu 
Oulun seudun koulutuskun-
tayhtymään Osekk.

OSAO tiedotus

Oulun seudun ammattiopistoon 
valittu 1634 opiskelijaa

Veijo Väänänen Oulun Seudun Leaderin uusi puheenjohtaja

100€:n lahjakortti 
toimitetaan 

hänelle sovitusti.

Valinnassa oli jopa 
pohtimista, 

koska hyviä töitä 
oli useampia.

LOGO-KILPAILUN

VOITTI
Katja Tolkkinen 
piirroksellaan. 

IIJOEN TAITELIJAT RY:N

Kiitämme kaikkia osallistujia! 

TYÖTÄ TARJOLLA
TAKSINKULJETTAJALLE 

heti töitä vakituiseen 
työsuhteeseen Pudasjärvellä.

Lauri Lantto p. 0400 288 221
Pudasjärven Taksipalvelut Oy

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

Veijo Väänänen.

Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 12.6. Hyvän Olon 
Keskuksen rakentamisesta 
keskusteltiin, jonka kuluessa 
Marja Lantto esitti, että keila-
halli jätetään suunnitelmista 
pois tässä vaiheessa. Eija Iko-
nen ja Jorma Kouva kannatti-
vat Lanton esitystä.

Antti Tihinen esitti, että 
tässä vaiheessa ei karsita mi-
tään suunnitelmista pois, 
vaan karsintaa voidaan teh-
dä tarvittaessa myöhemmin. 
Reijo Talala, Vesa Riekki ja 
Onerva Ronkainen kannatti-
vat kaupunginjohtajan pohja-
esitystä.

Suoritettiin nimenhuuto-
äänestys, jossa kaupungin-
johtajan esitys sai viisi ääntä; 
Riekki, Ekdahl, Ronkainen, 
Talala ja Tihinen. Lanton esi-
tystä kannattivat Törmä-
nen, Ikonen, Kouva ja Lantto. 
Näin keilahalli jäi vielä suun-
nitelmaan kaupunginjohtajan 
pohjaesityksen mukaan. 

Kaupunginvaltuustol-
le esitettiin, että tarveselvitys 
hyväksytään ja rakentaminen 
toteutetaan elinkaarimallilla, 
jossa rahoitus tapahtuu kiin-
teistöleasingrahoituksella. 
Rakennuspaikkana on enti-
sen Kurenalan koulun tontti. 

Hankkeen urakkasopimuksen 
allekirjoittaminen edellyttää 
sosiaali- ja terveysministeriön 
myöntämää rakennusinves-
tointia koskevaa poikkeus-
lupaa. Teknisille palveluille 
annettiin oikeus jatkaa suun-
nittelua ja urakkakilpailutuk-
sen valmistelua.

Suunnitteilla olevasta jää-
hallista oli toukokuun lopus-
sa valmistunut hankesuunni-
telmaluonnos, joka esitetään 
hyväksyttäväksi. Jäähalli to-
teutetaan kokonaisvastuu-
rakentamismallilla. Raken-
nuspaikkana on entisen 
Kurenalan koulun tontin lä-
histöllä valtatien varrella ole-
va VU-alue. Teknisille palve-
luille annettiin oikeus jatkaa 
suunnittelua ja urakkakilpai-
lutuksen valmistelua.

Kaupunginvaltuusto oli 
hyväksynyt kokouksessaan 
12.4. Kurenalan kouluraken-
nuksen purkamiseen 900 000 
euron lisämäärärahan. Asiaa 
käsiteltäessä varavaltuutet-
tu Irma Ingetin puheenvuo-
ropyyntö oli jäänyt puheen-
johtajalta huomaamatta, 
josta Inget oli tehnyt valituk-
sen Pohjois-Suomen hallin-
to-oikeuteen. Tämän johdosta 
esitettiin, että kaupunginval-

tuusto päättää käsitellä ja rat-
kaista asian uudelleen ja hy-
väksyä vuoden 2018 teknisten 
palveluiden talousarvioon 
Kurenalan koulurakennuksen 
purkamiseen lisämäärärahan 
900 000 euroa.

Kipinän koulun  
rakennusurakat
Kipinän koulun laajennuk-
sen Rakennusurakan suorit-
tajaksi hyväksyttiin Raken-
nusliike Asuntoinsinöörit Oy 
urakkahintaan 976 000 eu-
roa, hirsiurakan suorittajak-
si Kontiotuote Oy 221 900 eu-
roa, LVI-urakan suorittajaksi 
Talepolar Oy 289 000 euroa 
ja sähköurakakan suoritta-
jaksi Koillissähkö Oy 98 900 
euroa. Optiot hyväksytään 
erikseen rakennustöiden ede-
tessä siten, että määrärahan 
riittävyys tarkastellaan inves-
tointiohjelman päivityksen 
yhteydessä loppuvuonna. 
Teknisille palveluille annet-
tiin töiden aloituslupa.

Hyönteistuotanto-hanke
Kuluvan vuoden helmikuus-
sa päätetystä hyönteistuo-
tannon osaamisen kehittämi-
nen ja pilotointi Pudasjärvelä 

-hankkeesta saatiin tilanne-
katsaus. Kaupungin kehittä-
mistoimi jatkaa hankkeen val-
mistelua hakemalla mm. 
sirkkojen kasvatuksesta kiin-
nostuneita henkilöitä ja yri-
tyksiä Pudasjärveltä. Myö-
hemmin päätetään hankkeen 
toteutumisesta, kun toteutus-
tapa ja osallistujat ovat selvil-
lä. Mikäli hankkeeseen ei saa-
da riittävästi kiinnostuneita 
pudasjärvisiä osallistujia, ve-
detään rahoitushakemus pois 
rahoittajan käsittelystä ja pu-
retaan rahoitusvaraukset. 

Kaava-asioita
Iso-Syötteen asemakaavaa 
korttelissa 76 päätettiin muut-
taa rakennusoikeuden osalta 
ja periä kaavoituksesta aiheu-
tuneet kustannukset Metsä-
hallitukselta. Kaavaehdotus 
asetetaan nähtäville ja pyyde-
tään tarvittavat lausunnot. 

Siuruanjoen kaavoituk-
seen liittyvän ennakkokyse-
lyn toteutus merkittiin toteu-
tuksen. Kaavoitusprosessi 
päätettiin keskeyttää kyselyn 
ajaksi, jonka jälkeen asia vie-
dään kaupunginvaltuuston 
käsittelyyn.

Hyväksyttiin Metsähal-

lituksen kanssa neuvoteltu 
Iso-Syötteelle rakennettavan 
Lumiareenan maanvuokraso-
pimus. Iso-Syötteen asema-
kaava-alueen kortteliin 55 ja 
VU-1 alueille sijoittuvan ton-
tin pinta-ala on noin 1854 ne-
liömetriä ja rakennusoikeus 
1840 kerrosneliömetriä. 

Puskurilainoja ja  
metsienhoitosopimus
Panumajärvi ry:lle Panuma-
ojan kunnostuksen toteutta-
miseen myönnettiin puskuri-
rahalainaa 8 000 euroa. 

Livokas ry:lle Livon mat-
kailuhankkeen toteutta-
miseen puskurirahalainaa 
myönnettiin 21 135 euroa. 

Pudasjärven kaupunki on 
tehnyt hankintasopimuksen 
Pudasjärven Metsänhoitoyh-
distyksen kanssa kaupungin 
talous- ja taajamametsien met-
sänhoitotyöstä, jota päätettiin 
jatkaa ensi vuoden loppuun 
saakka. 

Yksityinen päiväkoti 
Hartsun tontille
Touhula Varhaiskasvatus Oy 
suunnittelee yksityisen päi-
väkodin rakentamista kau-

pungin omistamalle Pikku-
Paavalin päiväkodin vieressä 
olevalle entisen Hartsun ton-
tille, jonka pinta-ala on noin 
4880 neliömetriä. Tontti pää-
tettiin varata Touhula Var-
haiskasvatus Oy:lle joko 
vuokrattavaksi tai ostettavak-
si sillä ehdolla, että rakenta-
minen tapahtuu hirrestä.

Kesämökki järjestöjen ja  
yhdistysten käyttöön
Kempeleessä asuneella Pek-
ka Juhani Pöyhösellä on ol-
lut Puhoksella, Puhosjärven 
pohjoisrannalla sijaitseva va-
paa-ajan asunto. Omistaja on 
kuollut viime vuoden elo-
kuussa ja häneltä ei jäänyt 
sukulaisia, jotka olisivat pe-
rineet kesämökin. Päätettiin 
hakea valtionkonttorilta kuo-
linpesän omaisuuden luovut-
tamista Pudasjärven kaupun-
gille. Käyttötarkoituksena 
olisi kiinteistön varaaminen 
pudasjärveläisten järjestöjen 
ja yhdistysten käyttöön pientä 
vuokraa vastaan. Pudasjärvel-
lä toimii lukuisia järjestöjä ja 
rekisteröityjä yhdistyksiä, joil-
la ei ole omaa kokoontumis- 
tai virkistyspaikkaa. HT
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Coronaria Terameri kuntou-
tus on toiminut Pudasjärvel-
lä vuoden 2015 alusta lähti-
en. Toimipaikkana on ollut 
valtion virastotalon toinen 
kerros, josta tämän vuoden 
maaliskuussa muutettiin Ju-
kolantie 3 naapuritaloon. 
Uusissa aikaisempaa laajem-
missa toimitiloissa ovat avoi-
met ovet keskiviikkona 20.6. 
kello 14-18.  Ohjelmaa on 
niin sisällä kuin ulkonakin; 
keppijumppaa tasatunnein, 
kahvakuulaharjoitteluun 
vinkkejä, vauvoista vaarei-
hin leikkimieliset pihaolym-
pialaiset sekä terapeuttien 
asiantuntijainfoja. Lapsille 
on temppula, ongintaa ja Aa-
po-poni, jota voi rapsutella. 
Kaikille on kahvi- ja mehu-
tarjoilu sekä arpajaiset. Ta-
pahtumassa varatut fysiote-
rapeutin vastaanottoajat ovat 
tarjoushinnalla. Paikalla ovat 
myös kello 16 saakka lääkä-
riasema Medipudakselta lää-
käri ja sairaanhoitaja -yrittä-
jät. 

Coronaria Terameri kun-
toutuksen vaativan lääkin-
nällisen kuntoutuksen palve-
luita ovat fysio-, toiminta- ja 
puheterapia. Lisäksi saata-
villa on hierontapalvelua. 
Asiakaskunta on monipuoli-
nen ja tervetulleita ovat kai-
kenikäiset asiakkaat vauvas-
ta vaariin. Terapeutit tekevät 
myös paljon kotikäyntejä asi-
akkaiden omiin toimintaym-
päristöihin koteihin, koului-
hin, päivä- ja hoivakoteihin. 
Valkoinen Terameren fiesta 
onkin jo tuttu näky Pudasjär-
ven katukuvassa. 

Henkilökunta kertoo, että 
kuntoutuksen vaikuttavuu-
den kannalta on keskeistä 
tehdä työtä siellä missä asi-
akas on. Tällöin ollaan siellä 
missä asiakkaan toimintaky-
vyn haasteet näkyvät arjessa. 

-Luonto on lähellä Pu-
dasjärvellä, ja asiakkaan ta-
voitteiden ja mielenkiinto-
jen mukaan hyödynnämme 
tätä mahdollisuutta terapi-

Coronaria Terameri kuntoutuksessa avoimet ovet

Toimintaterapeutti 
Sanni Jörgensen
Työkokemusta minulla on 
sekä lasten että aikuisten 
kuntoutuksesta. Teen työ-
tä asiakkaan kanssa hänen 
omassa toimintaympäris-
tössä kotona, koulussa tai 
päiväkodissa, osana hänen 
arkeaan. Tavoitteena on löy-
tää yhdessä keinoja suju-
vampaan arkeen asiakkaalle 
merkityksellisten ja kiinnos-
tavien toimintojen avulla. 
Työssäni pidän tärkeänä 
asiakaslähtöisyyttä ja tiivis-
tä yhteistyötä asiakkaan lä-
hiympäristön kanssa.

Fysioterapeutti,  
tiimivastaava  
Riitta Tiainen
Olen Tampereelta vuon-
na 1995 valmistunut fysio-
terapeutti, kotoisin Valkea-
lasta Kymenlaaksosta ja 
Tampereen kautta Pudas-
järvelle asettunut asumaan 
15 vuotta sitten Iijoen hou-
kuttamana. Valmistumisen 
jälkeen toimin erityisryhmi-
en liikunnanohjaajana Tam-
pereen kaupungin liikun-
tatoimessa. Pudasjärvelle 
muutettuani työskentelin 
ammatinharjoittajana rei-
lut kymmenen vuotta ja nyt 
pian kolme ja puoli vuotta 
aluksi Terameri Kuntoutuk-
sen, sitten Coronaria Tera-
meren palveluksessa. Asia-
kaskuntani on pääasiassa 
Kelan vaativan kuntoutuk-
sen asiakkaita ja läheteasi-
akkaita. Kymmenkertainen 
mummo, joka harrastaa rat-
sastamista ja kaikkea siihen 
liittyvää oheistoimintaa.

Fysioterapeutti  
Jarno Saari
Olen Espoossa syntynyt ja 
kasvanut, pohjoiseen van-
hempien juurille muuttanut 
leppoisa sälli. Olen koulut-
tautunut alalle ja valmistu-
nut urheiluhierojaksi sekä 
myöhemmin fysiotera-
peutiksi. Olen toiminut kah-
den kunnan terveyskeskus-
fysioterapeuttina ja nyt 3,5 
vuotta Coronaria Terameren 
palveluksessa. Vapaa-ai-
kaani kulutan perheen kes-
ken, mihin kuuluu puolison 
lisäksi tytär ja koira. Harras-
tan penkkiurheilun lisäksi 
mm. luonnossa liikkumis-
ta koiran kanssa, pyöräilyä, 
frisbeegolfia, golfia sekä 
hiihtoa.

Puheterapeutti  
Johanna Holmström
Olen Oulusta kotoisin ole-
va puheterapeutti, valmis-
tunut Oulun yliopistosta ja 
työskennellyt 10 vuotta pu-
heterapeuttina Kuopiossa. 
Olen työskennellyt puhe-
terapeuttina Pudasjärvellä 
nyt kahden ja puolen vuo-
den ajan. Pudasjärvi on tut-
tu paikkakunta lapsuudesta 
lähtien. Harrastan luonnos-
sa liikkumista ja olen ollut 
ilahtunut kansalaisopiston 
sekä Pudasjärven liikunta-
palveluiden hyvästä tarjon-
nasta. 

Toimintaterapeutti 
Heidi Perkiö
Työskentelen Pudasjärven 
alueella toimintaterapeutti-
na. Asiakkainani ovat lap-
set ja nuoret perheineen 
sekä aikuiskuntoutujat (toi-
menkuvassa mm. neurolo-
ginen, neuropsykiatrinen 
ja psykiatrinen kuntou-
tus, erilaiset kehitykselliset 
haasteet). Olen ammatilta-
ni myös fysioterapeutti, ja 
hyödynnän tätä osaamista 
perustyössäni sekä lisäksi 
sijaistamalla mm. loma-ai-
koina yksikkömme fysiote-
rapeutteja.

Maaliskuun puolivälistä läh-
tien Coronaria Terameren 
Pudasjärven toimipiste on 
toiminut Jukolantie 3 kiin-
teistössä, jossa on myös 
esteetön kulkureitti. 

assa. Yksilöllisyys, asiakas-
lähtöisyys ja yhteistyö ovat-
kin kuntoutuksen lähtökotia. 
Suunnittelemme kuntou-
tuksen sisällön ja toteutuk-
sen aina yhdessä asiakkaan 
kanssa, jotta terapia olisi mo-
tivoivaa ja mielenkiintois-
ta. Esimerkiksi lasten kanssa 
harjoittelussa korostuu lei-
kin kautta oppiminen. Teem-
me yhteistyötä asiakkaan 
läheisten, avustajien, opetta-
jien ja ohjaajien kanssa, jot-
ta myös lähi-ihmiset voivat 
kannustaa ja tukea asiakasta 
kuntoutuksessa. Päivän sana 
kuntoutuksessa on moniam-
matillinen yhteistyö, jossa eri 
ammattiryhmät yhdistävät 
ja jakavat tietonsa, näkökul-
mansa ja taitonsa asiakkaan 
kuntoutusta toteutettaessa, 

kerrotaan henkilökunnan ta-
holta.

Terameren asiakkaak-
si voi tulla Kelan maksusi-

toumuksella, lähetteellä tai 
myös itsemaksavana asiak-
kaana. 

-Me Pudasjärven toimi-

pisteen terapeutit teemme 
tiivistä yhteistyötä moniam-
matillisesti ja meiltä asiakas 
voi saada halutessaan kaikki 

tarvitsemansa terapiat hel-
posti saman katon alta.  

Heimo Turunen

Pudasjärven seurakunnan kesän ensimmäiseltä rippikoululeiriltä konfirmoitiin 17 nuorta.

17 nuorta pääsi ripille
Pudasjärven seurakunnan 
tämän vuoden toinen kon-
firmaatiomessu vietettiin 
sunnuntaina 10.6. Pudasjär-
ven kirkossa. Ripille pääsi 
tällä kertaa 17 nuorta. Vuo-
den ensimmäinen konfir-
maatiomesssu pidettiin hiih-

toloman jälkeen ja kolmas 
konfirmaatio on luvassa tu-
levana sunnuntaina.

Kappalainen Valtteri Lai-
tila kertoi saarnassaan, että 
tämänkertaiset nuoret opis-
kelivat aktiivisesti rippikou-
lussa ja esimerkiksi katekis-

mus tuli nuorille tutuksi. 
Käskyjen ja Isä meidän ru-
kouksen lisäksi nuoret opet-
telivat ulkoa useita katekis-
muksen kappaleita.

Konfirmaatiomessussa 
kanttorina toimi Jukka Jaak-
kola ja avustajina diakonia-

työntekijä Marko Väyrynen 
sekä kesätyöntekijä Annika 
Blomster.

Konfirmaatiomessun lo-
puksi jaettiin todistukset ja 
nuoret kukitettiin, jonka jäl-
keen asetuttiin vielä yhteis-
kuvaan.  AK

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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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Profin Oy liittyy yrityskaupassa osaksi Inwidoa
Pudasjärvisen Profin Oy:n ja 
Joutsassa toimivan Sydän-
puu Ikkunat ja Ovet Oy:n 
omistus siirtyy 1.7. alka-
en Inwido Finland Oy:lle. 
Kauppakirja allekirjoitettiin 
Pudasjärvellä keskiviikko-
na 13.6. 

Profin Oy sai alkunsa 
Martti ja Pirjo Haapalan pe-
rustettua Kynkään Puu ja 
Puutarha Ky:n vuonna 1977. 
Useiden kehitysvaiheiden 
jälkeen on yhtiö toiminut 90 
-luvun alusta lähtien nykyi-
sellä Profin-nimellä. Martti 
Haapalan veljenpoika Mik-
ko Haapala on toiminut pää-
omistajana ja toimitusjohta-
jana vuonna 2012 suoritetun 
sukupolvenvaihdoksen jäl-
keen. Yritys vietti 40-vuotis-
juhlaa viime vuoden syys-
kuussa. 

Profin on keskittynyt vii-
me vuosien aikana vahvas-
ti lasiliukuseiniin ja noussut 
tässä segmentissä kotimaan 
selkeäksi markkinajohtajaksi 
ja myös vahvistanut asemaa 
vientimarkkinoilla. Lasiliu-
kuseinät ovat osoittautuneet 
arkkitehtuurisesti kiinnosta-
vaksi tuoteryhmäksi. Tämä 
yhdistettynä vahvaan brän-
diviestintään ja T&K -toi-
mintaan on vienyt yhtiötä 
myötätuulessa eteenpäin. 

Profinin ja Sydänpuun 
palveluksessa Pudasjärvel-
lä, Kempeleessä, Joutsas-
sa, Vantaalla ja Tukholmas-
sa työskentele yhteensä noin 
70 työntekijää. Konsernin lii-
kevaihto vuonna 2017 oli 12 
miljoonaa euroa ja vuoden 
2018 budjetti on 15 miljoo-
naa euroa. Yhtiön kasvu- ja 
tuloskunto on ollut vahvaa 
ja viime vuonna yritys oli 
yksi toimialan kannattavim-
pia yrityksiä. 

-Yhdistettynä yrityksen 
positiivinen tilanne, selke-
ät tulevaisuuden näkymät, 
henkilöstön osaaminen sekä 
ostajan kiinnostus yritystä 
kohtaan syntyi päätös Pro-
finin myymisestä. Ratkaisu 
ei ollut alkuun helppo, mut-
ta kokonaisuus huomioiden, 
on olo kaupan julkistamisen 
jälkeen helpottunut ja tyyty-
väinen, totesi Haapala kau-
pan julkistamispäivänä. 

Inwido on alan suurin 
toimija Suomessa ja Euroo-
passa. Inwidon tekemisen 

kulttuuri ja halu kehittää toi-
mintoja antavat Haapalalle 
luottavaisen mielen tulevai-
suutta kohtaan. Niin Profin 
kuin Sydänpuu tulevat ke-
hittymään ja kasvamaan en-
tisestään uuden omistajan 
kautta. Profinin tuotteiden 
valmistus ja toimipaikka säi-
lyvät nykyisissä tiloissa Pu-
dasjärvellä. Nykyinen hen-
kilökunta jatkaa uuden 
yhtiön palveluksessa. 

Haapala jatkaa Profinin 
ja Sydänpuun toimitusjohta-
jana saaden lisäksi Inwidon 
premium -segmentin veto-
vastuun. Haapala on jatkos-
sa myös Inwidon johtoryh-
män jäsen. 

-Uusi tilanne tuo luontai-
sia muutoksia, mutta perus-
tekeminen ja into kehittää 
Profinista Euroopan johta-
va lasiliukuseinien valmista-
ja on entistä kovempi! Oma 
intressi yhtiön kehittymi-
seen ja kasvuun on jatkossa 
myös suuri. Kiinteistöt niin 
Pudasjärvellä kuin Joutsassa 
jäävät Martti ja Pirjo Haapa-
lan Pro-Up -yrityksen omis-
tukseen, joten vahva side toi-
mintaan jatkuu myös heillä. 

Yrittämisen ja onnistumi-
sen into, mahdollisuus työl-
listää, uusien tuotteiden ja 
palveluiden luominen sekä 
kansainvälinen toiminta on 
ollut keskeinen, innostava 
tekijä niin perustajien Mart-
ti ja Pirjo Haapalan yrittämi-
sen taipaleella, kuin omalla 
urallani. Nämä tekijät ei-
vät häviä minnekään, lausui 
Mikko Haapala. 

Hän lupasi jatkaa edel-
leen työtä Profinin eteen ja 
sen rinnalla olemaan muka-
na muissa yritystarinoissa.

Inwido-konserni  
alansa Euroopan 
suurin 
Euroopan suurimman ikku-
noiden valmistajan Inwido 
Finland Oy:n toimitusjohtaja 
Johan Berg Vantaalta oli yri-
tyskaupassa Pudasjärvellä 
ostajan edustajana. Hän ker-
toi Profinin ja Sydänpuun 
tulleen osaksi Inwidon tuo-
teperhettä, johon jo ennes-
tään kuuluvat Pihla, Tiivi, 
Klas1 ja Lämpölux -nimiset 
ikkuna- ja ovibrändit. 

Inwido-konserni on Eu-

Profin Oy:n yrittäjä Mikko Haapala myyjänä ja Inwido Finland Oy:n toimitusjohtaja Johan Berg ostajana allekirjoittivat 
keskiviikkona 13.6. yrityskaupan. Profin Oy:n perustaja Martti Haapala solmi samalla Profinin ja Sydänpuun kiinteistöjen 
vuokrasopimuksen Inwidon kanssa. 

roopan suurin ikkunoiden 
toimittaja ja johtava ovi-
en toimittaja. Suomen lisäk-
si Inwido toimii mm. Tans-
kassa, Norjassa, Ruotsissa, 
Virossa, Saksassa, Puolas-
sa ja Brittein saarilla. Vuon-
na 2017 Inwidon liikevaihto 

oli noin 670 miljoonaa euroa 
ja työntekijöitä on noin 4000. 

-Profin tulee olemaan 
strategisesti tärkeä osa In-
widon aseman vahvistamis-
ta suurten maisemaikku-
noiden sekä lasiliukuseinin 
premium-markkina seg-

mentissä, jossa Inwidol-
la on jo aikaisemmin ollut 
Klas1 brändi. Näin Inwido 
voi tarjota laajan ja täydelli-
sen ikkuna- ja ovimalliston 
ja ratkaisut erilaisiin entistä 
vaativimpiin asiakasryhmi-
en tarpeisiin. Tämä täyden-

nettynä Inwidon muiden 
tuotemerkkien tarjontaan 
tarjoaa vahvan kilpailu-
edun, kertoi Berg. 

Heimo Turunen

Viime syyskuussa Profin Oy vietti yrityksen 40-vuotisjuhlaa noin 200 kutsuvieraan ollessa juhlassa mukana. 

Pohjois-Suomen aluehal-
lintoviraston alueellinen 
rintamaveteraaniasiain 
neuvottelukunta päätti ko-
kouksessaan 13.6. vedota 
alueensa kansanedustajiin 
ja ministereihin veteraa-
nien kotiin vietävien pal-

velujen saamiseksi samal-
le tasolle sotainvalidien 
kanssa.

Veteraanijärjestöt ovat 
esittäneet sosiaali- ja ter-
veysministeriölle tätä kos-
kevan lain valmistelemista 
ja sitä on käsitelty valta-

kunnallisessa rintamave-
teraanien neuvottelukun-
nassa.

Ottaen huomioon ve-
teraanien korkean iän ja 
heidän toimintakykyn-
sä esitys tukee veteraani-
en kotona selviytymistä 

ja edistää veteraanien yh-
denvertaista kohtelua.

Terttu Savolainen
ylijohtaja
neuvottelukunnan 
puheenjohtaja

Veteraanien kotona 
selviytymistä edistettävä

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.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA! METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

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.

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

KATSASTUS

Vaativaa kuntoutusta ja yksilövalmennusta
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Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

PUDAS-
TORI

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

NUOHOUSPALVELUT

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VUOKRATTAVANA

MYYDÄÄN

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

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Dieselaggregaatti Kipor digi-
taalisella näyttöpaneelilla säh-
köstartti, voimavirta ulostulo 1 
kpl, valovirta ulostulo 1 kpl. Käy 
varavoimalaksi sähkökatkojen 
ajaksi. Uuden hinta 1320 € nyt 
vähän käytettynä vain 800 €. 
Kuitti on. P. 044 296 6173.

Kesämökki järvenrannalla, 
sähköt ja tie perille, tontti 5000 
m2. P. 0400 386 286.

Kesärenkaat 175x65x14 pintaa 
n.3-4mm pinnoitetut.Koko sarja 
50 €. ilman vanteita. P. 044 296 
6173.

Ha Toyota Corolla1.4 vm.-95, 
hyvin pidetty ja huollettu, ruos-
teeton, katsastus voimassa. Hp 
1800 €, p. 040 543 7039.

Opel Astra,1.6 bensiini. Vm 
01,siisti.kats.02.18, ajokm 245 
000, 950 €. P.040 743 6387.

RAKENNUSTONTTI 
Kiiminki Hannus Oulu.
Tontin pinta-ala n 1,5 Ha.

Tie ym. liittymät  
rakennuspaikan  
läheisyydessä.

Koulukuljetus likeltä 
rakennuspaikkaa, 

Hannuksen Ky pihalta.
Hinta 29 000 €

p. 040 506 8369

Vuokrattavana YKSIÖ (1h+kk+ 
s+ph+parveke) 34 m2, 2. ker-
ros, Pudasjärven keskustassa.
Lisätietoja p. 040 546 8734.

Wetterin myyntipäällik-
kö Jari Nylander ja auto-
myyjä Juha Aikio esittelivät 
Hyundain eri malleja Nes-
teellä lauantaina 9.6. Koe-
ajettavissa oli Hyundain eri 
malleja mm. kevään uutuu-
det Hyundai Kona 1,0 T-
GDI Comfort Launch Editi-
on ja Dacia Duster dCI 110 
4x4 Comfort. 

Nylander kertoi, että 
Wetteri tekee autoesitte-
lyjä kaksi kertaa vuodessa 
Pudasjärvellä. Välillä esit-
telyissä käy runsaastikin po-
rukkaa ja näyttelyt on koettu 
hyödyllisiksi. Kauppojakin 
on syntynyt.

Myös lauantaina heti 
kello 10 jälkeen esittelys-
sä oli vilkasta. Koko Hyun-

Wetteri esitteli Hyundai -malleja

Heti 10 jälkeen esittelyssä oli vilkasta ja päivällä hiljaisempaa. Kuvassa Juha Aikio esitte-
lee asiakkaalle Dacia Dusteria.

Myyntipäällikkö Jari Nylander esitteli ylpeänä uutta Konaa.

dai-mallistoon veloitukset-
ta tarjolla ollut metalliväri 
kiinnosti ihmisiä. Perheen 

pienimmille oli tarjolla jää-
telöä.

Kerrottakoon, että auto-

kauppojen syntyessä Wette-
ri tuo auton kotiovelle veloi-
tuksetta. AK

Vehkaperä ottaa mepin paikan vastaan
Keskustan kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä Haukipu-
taalta siirtyy eduskunnas-
ta Euroopan parlamentin jä-
seneksi. Paikka Brysselissä 
vapautui, kun eduskuntaan 
palaavan Paavo Väyrysen 
varasijalla ollut Mikael Pen-
tikäinen jätti eropyyntönsä 
jäsenyydestä tänään. 

-Otan uuden haasteen in-
nolla vastaan, ja hihat ovat 

käärittyinä. Tulevaa työlis-
taa määrittää osaltaan se, 
mitkä valiokuntajäsenyydet 
saan hoidettavakseni. Eu-
roopan parlamentissa aion 
vaikuttaa etenkin liikenne- 
ja aluekehittämiseen liit-
tyvään politiikkaan. Myös 
arktiset sekä maahanmuut-
tokysymykset kaipaavat pi-
kaisia ratkaisuja.

Vehkaperä lähtee Brys-

seliin koko perheen kanssa. 
Hänellä on puolisonsa kans-
sa kaksi lasta. Käytännön 
järjestelyt töiden sujuvaan 
aloitukseen ovat jo käyn-
nissä. Todennäköisesti työt 
käynnistyvät viikon sisällä.

-Haluan omalta osaltani 
tuoda Euroopan unionia lä-
hemmäksi kansalaisia. Työ-
tä on tehtävä sen eteen, että 
Euroopan unioni koettaisiin 

kansalaisten keskuudessa 
oikeudenmukaisemmaksi ja 
jokaisen EU-kansalaisen hy-
vinvointia lisääväksi yhtei-
söksi, Vehkaperä toteaa.

Tiina Kovalainen 

Mirja Vehkaperä vierai-
li Pudasjärvellä toukokuus-
sa ministeri Anne Bernerin 
kanssa.

ANNETAAN

Annetaan juhannuskokkoon 
vanhaa riukuaitapuuta,ja ra-
kentamisesta jäänyttä paneelia 
ja lankkua. Nouto Ala-Siurual-
ta. P. 040 732 3475.

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA
 ILMOITUSTILAA!
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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.

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.
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.

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
la 16.6. klo 21.00 – 01.00.

TanssiT 

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

PinTamolla
 TanssiTTajana 

Pohjolan Yö

Koskenhovilla su 17.6.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

PUDASJÄRVEN INVALIDIT RY
Järjestää 50 ensimmäiselle ilmoittautuneelle

TEATTERIRETKEN
Askanmäen kesäteatteriin su 15.7.2018 

klo 14.00 näytökseen ”Saman Kylän Väkeä”. 
Omavastuuosuus 10€ / hlö, sis. matkat, pääsylipun

sekä väliaikakahvit. ***Arpajaiset***
Ilmoittautuminen 30.6.2018 mennessä

puh. 0400 104 208/Annikki (ilt.) tai 0400 499 745/Terttu
e-mail: pudasjarveninvalidit@gmail.com

Lähtö S-marketin pysäkiltä klo 12.00.
TUTUSTUMISMATKA

Eero Räisäsen EETENIIN ke 27.6. klo 12.00.
Kimppakyytien järjestämiseksi ilmoittautuminen

Tertulle, puh. 0400 499 745 tai
e-mail: pudasjarveninvalidit@gmail.com

Perillä yhdistys tarjoaa nuotiomakkarat ja mehua.

Oulun Seudun Ammatti-
opiston Pudasjärven yksik-
kö aloittaa puuteollisuuden 
perustutkintoon johtavan 
koulutuksen Kuusamossa 
ensi syksynä. Koulutuksella 
halutaan vastata Kuusamon 
alueen puuteollisuuden yri-
tysten tulevaisuuden työ-
voimatarpeisiin ja tarjota 
puuteollisuuden alasta kiin-
nostuneille koulutusta omal-
la paikkakunnalla.  

Koulutus soveltuu saha- 

ja jatkojalostusteollisuuden, 
hirsitaloteollisuuden, raken-
nus- ja puusepänteollisuu-
den alasta kiinnostuneil-
le sekä niille, jotka haluavat 
saada tutkintotodistuksen 
osaamisestaan ja alan töitä. 
Haku koulutukseen on avat-
tu ja koulutuksen menestyk-
sekkäästi suorittaneilla on 
mahdollisuus työllistyä suo-
raan alan yrityksiin. 

OSAO tiedotus

Puuteollisuuden 
ammattikoulutusta 

Pudasjärveläislähtöisiä 
lentopallovastuussa 
Rovaniemellä
Hyvin on pullat uunissa pu-
dasjärveläislähtöisistä len-
topalloilijoista. Molemmis-
sa Rovaniemen joukkueissa 
vetovastuu on Pudasjärvellä 
juuret omaavilla pojilla. Wo-
Vossa vetovastuu Juha Kei-
häskoskella ja NaPan pää-
valmentajana Matti Alatalo, 

eli vois sanoa hyvä Pudas-
järvi! Matin isä pelasi Pudas-
järven urheilijoissa lempini-
mellä ”Hiski”. Pudasjärven 
maine ”lentopallo verissä” 
pysyy.

Anne Alatalo

Kurenpojat – kaupunki 5-1:
Tekonurmikenttä vihittiin käyttöön

Pudasjärven kaupunki nos-
ti profiilia jalkapalloilijoiden 
keskuudessa torstaina 7.6. 
vihkimällä viime kesänä val-
mistuneen Suojalinnan teko-
nurmikentän käyttöön. Sa-
malla jalkapallon pelaaminen 

Palloliiton edustaja Ville 
Luotola kertoi itsekin pelan-
neen aikoinaan hiekkaken-
tillä. Vaikka niistä ajoista on 
kivojakin muistoja, niin on-
neksi ne ovat historiaa.

Tapio Knuutinen Kontiotuot-
teelta mainitsi vaihtoaitioilla 
olevan iso mainosarvo.

Juhla aloitettiin kakkukahveilla.
Vihkiäistilaisuuden isäntäväki otti juhlavieraat vastaan kä-
tellen.

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen leikkasi ensimmäisenä kentän vihkimiseen käytetyn nauhan.

Pudasjärvellä on noussut uu-
delle tasolle.

Vihkiäisjuhla aloitettiin 
sillä, että kaupungin edus-
tajat kättelivät kaikki paikal-
le tulleet vieraat ennen täy-
tekakkukahvien nauttimista.

Kahvittelun jälkeen siir-
ryttiin tekonurmikentän lai-
dalle, missä kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen lausui 
juhlan avaussanat. Hän 
muistutti, että Pudasjärven 
kaupunki on jo pitkään pyr-
kinyt parantamaan kaupun-
kilaisten liikuntamahdolli-
suuksia. 

-Kaupunki on investoinut 

viime vuosina noin viisi mil-
joonaa euroa liikuntaa edis-
täviin kohteisiin. Tekonurmi-
kentän kustannukset olivat 
miljoonan euron luokkaa, jo-
hon saatiin 122 000 euroa val-
tionavustusta.Pohjois-Suo-
men palloliiton hallituksen 
jäsen Ville Luotola iloitsi sii-
tä, että hiekkakentillä tarpo-
minen hauskoine muistoi-
neen on jäänyt historiaan.

– Ilolla tulin tänne juh-
laan, kun olen itsekin hiekka-
kentillä pelannut. Nyt täällä 
on maakunnan hienoin kei-
nonurmikenttä. 

Kontiotuotteen kuljetus-

päällikkö Tapio Knuutinen 
kertoi, että yrityksen teke-
mät kentän vaihtoaitiot ovat 
myös hyvä mainosarvo niis-
sä olevine kyltteineen. Ne 
toimivat yrityksen mainok-
sina.

Puheiden jälkeen kaupun-
ginhallituksen varapuheen-
johtaja Vesa Riekki avasi 
kaupungin ja FC-Kurenpoi-
kien välisen jalkapallo-otte-
lun. Vaikka kuuluttaja pelin 
jälkeen totesi, että tuli tasape-
li, niin jalkapallon harrastajat 
sen kylläkin voittivat 5-1.

Asko Kurki

Majoitus Kylpylähotelli Kiannon Kuohut. 
Matkan hinta 100 €/2h huone. 

Hintaan sis. hotelliaamiainen, kylpylän käyttö, 
teatteriliput. Lauantai käynti Raatteen tiellä, 

oppaana kirjailija, näyttelijä Eero Schroderus, 
Sunnuntaina Suomussalmen kesäteatteri, 

NAVETTAMAISTERI käsikirjoitus Eero Schrode-
rus, dramatisointi ja ohjaus Ulla Schroderus. 

Kysy ruokailu- ym. lisäpalvelut, edulliset hinnat. 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään su 8.7. 
klo 16. mennessä eero.maatta@gmail.com, 

p. 0400 195 479 (miel. tekstiviesti). 
Paluupostina saat tilinumeron maksusuoritusta 
varten, kun matka ja lopullinen hinta varmistuu.

KESÄTEATTERI- KULTTUURIMATKA 
SUOMUSSALMELLE
la 11.08.- su 12.8. 

Lähtö S-marketin vierestä klo 12. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KAUPUNGIN TYÖLLISTÄ-
MISPALVELUT MUUTTAVAT
Pudasjärven kaupungin työllistämispalvelut 
muuttavat Pudasjärven virastotalolle, osoittee-
seen Jukolantie 1  maanantaista 18.6.2018 al-
kaen. Työllistämisen palveluita tarjoavat uudessa 
osoitteessa urakoordinaattori, kuntouttavan työ-
toiminnan ohjaaja, työhön valmentaja sekä pal-
velusihteeri. 
Samassa rakennuksessa toimii myös TE-toimisto.

Lisätietoja
kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen 
puh. 050 455 2915, jorma.pietilainen@pudasjarvi.fi

pudasjarvi.fi

KEHITTÄMISTOIMINTA

SuPer 
Pudasjärvi ao 211

ARPAJAISTEN VOITTAJAT:
nro 304 Elma Moilanen, mökki viikonloppu Iso-Syötteellä
nro 100 Mervi Illikainen, älypuhelin
nro 79 Satu Rahkola, lahjakortti 100 € (S-ryhmä)

Kiitos arvontaan osallistujille! 

Ikärit Suojalinnan urheilukentällä
Kesän ensimmäiset ikärit pi-
dettiin Suojalinnan urheilu-
kenttä maanantaina 11.6.

Tulokset:
P5 40m 1) Niilo Holmström 
10,60, 2) Daniel Mattinen 11,30, 
3) Aappo Piri 12,40, 4) Iiro 
Piri 13,20, 5) Oskari Puurunen 
18,10. 

Pituus 1) Daniel Mattinen 
1,55, 2) Niilo Holmström 1,23, 
3) Iiro Piri 0,87, 4) Aappo Piri 
0,81, 5) Oskari Puurunen 0,72. 
P7 40m 1) Antton Hökkä 
8,10, 2) Niilo Lampela 9,30. Pi-
tuus : 1) Antton Hökkä 2,33, 2) 
Niilo
Lampela 1,83. 
P9 60m 1) Liinus Lampela 

10,90, 2) Pauli Alahäivälä 13,10. 
Pituus 1) Pauli Alahäivälä 2,05. 
P11 60m 1) Veeti Purola 9,70, 
2) Lenni Lampela 9,80, 3) Jaak-
ko Parkkila 9,80. 
Pituus 1) Jaakko Parkkila 3,50, 
2) Lenni Lampela 3,36, 3) Veeti 
Purola 3,32. 
P13 60m 1) Luukas Lampe-
la 9,30. 

Pituus 1) Luukas Lampela 
3,70. 
T5 40m 1) Selja Lampela 
11,90, 2) Tinja Klemetti 13,20, 
3) Elvi Lauhikari 15,0, 4) Eevi 
Vikström 17,0, 5) Hilla Puuru-
nen 17,60, 6) Elsi Holmström 
23,30, 7) Emma Kuusijärvi 30,0, 
8) Alma Vikström 34,70. 
Pituus 1) Elsi Holmström 
1,52, 2) Selja Lampela 1,34, 3) 
Eevi Vikström 1,12, 4) Elvi Lau-
hikari 0,92, 5) Tinja Klemetti 
0,80, 6) Alma Vikström 0,53. 
T7 40m 1) Sonja Paakki 9,30, 
2) Sara Puolakanaho 10,20, 3) 
Essi Puolakanaho 10,80. 
Pituus 1) Sonja Paakki 1,59, 2) 
Sara Puolakanaho 1,35.
T9 60m : 1) Taika Purola 10,60. 
Pituus 1) Taika Purola 2,93. 
T11 60m 1) Silja Alahäivälä 
10,40. 
Pituus 1) Silja Alahäivälä 2,96. 
T13 60m 1) Essi Parkkila 9,60. 
Pituus 1) Essi Parkkila 3,61

Pienpoikasistutuksia Iijoella
Iijoelle ja sen sivujokiin istutet-
tiin toukokuun alussa yhteen-
sä noin 350 000 lohen ja 200 
000 meritaimenen vastakuo-
riutunutta poikasta. Istutukset 
tehtiin osana Iijoen vaelluska-
lakärkihanketta. Kalat hankit-
tiin Luonnonvarakeskukselta 
ja niiden istuttamisesta vasta-
si Metsähallitus. 

Istutuksilla tuetaan jokeen 
leimautuneiden lohikalakan-
tojen syntymistä ja selvitetään 
potentiaalisia pienpoikasalu-
eita. Kalojen lähtiessä vaelluk-
selle kohti merta voidaan niitä 

myös hyödyntää alasvaelluk-
seen liittyvässä tutkimukses-
sa. Pienpoikasistutukset ovat 
osa Iijoen lohen ja meritaime-
nen luonnonkierron palautta-
mista. 

-Istutukset onnistuivat hy-
vin. Loppukesästä teemme is-
tutuskohteissa seurantaa säh-
kökoekalastamalla, kertoo 
eräsuunnittelija Kari Sarajärvi 
Metsähallituksesta.    

Iijoen vaelluskalakärki-
hankkeen rahoittajia ovat 
maa- ja metsätalousministeriö, 
PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, 

Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuu-
samo, Metsähallitus, Pohjois-
Pohjanmaan liitto sekä Iijoen 
vesistön kalastusalue. Han-
ketta hallinnoi Pohjois-Poh-
janmaan liitto. Hankkeen ko-
konaisbudjetti on yli neljä 
miljoonaa euroa. 

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus 

Metsähallituksen Jaakko 
Mattila ja Päivi Piiroinen 
istuttamassa pienpoika-

sia Iijoen Jurmun seudulla. 
Kuva Kari Sarajärvi

Kaupunginvaltuuston oli helppo
hyväksyä ylijäämäinen tilinpäätös
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui 30.5. tämän 
vuoden kolmanteen kokouk-
seensa. Vuoden 2017 tilikau-
den tulos oli miljoonaa euroa 
ylijäämäinen ja poisto- sekä 
varauserien jälkeen tilikau-
den ylijäämäksi muodostui 
1,5 miljoonaa euroa. Tilin-
päätös hyväksyttiin ja tilivel-
vollisille myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus. 

Tilinpäätökseen liittyen 
kuultiin viime vuodesta tar-
kastuslautakunnan kertomus 
lautakunnan puheenjohta-
ja Juha Heikkilän esittämä-
nä. Lautakuntaan kuuluvat 
Heikkilän lisäksi Tuula Kuu-
kasjärvi, Timo Vähäkuopus, 
Ruut Tuohimaa, Marko Koi-
vula ja Mirka Pääkkö. Ta-
voitteiden toteutumisessa vi-
siona todettiin Pudasjärven 
olevan Suomen luonnonmu-
kaisin kasvukaupunki, joka 
on luonnonantimien ja hir-
ren koti, vahvasti kasva maa-
seutumainen, suurkaupun-
gin aktiivista kumppanuutta 

hyödyntävä monikulttuu-
rinen ja persoonallisuuksia 
kiinnostava kaupunkialue. 
Strategiaksi on valittu kas-
vustrategia, jonka mukaan 
kymmenessä vuodessa kau-
pungin väkiluku kasvaa 10 
000 asukkaaseen ja jona ai-
kana luodaan 500 uutta työ-
paikkaa. Tavoitteiden to-
teutumiseksi painopisteet 
vuoteen 2027 saakka ovat: 
Elinvoima ja työllisyys – eri-
koistuminen, hyvinvointi ja 
asukkaat, elinympäristö ja 
asuminen – kansallispuiston 
kotikaupunki sekä vetovoi-
ma ja kasvu. 

Väestön vähenemistä ei 
ole onnistuttu vielä pysäyt-
tämään, mutta väestömäärän 
väheneminen 85 henkilöl-
lä oli ennakoitua pienempi. 
Syntyvyys oli huolestuttavan 
alhainen – 64 vauvaa. Lauta-
kunta edellyttää toimenpitei-
tä lapsiperheille kotiin tarjot-
tavan avun lisäämiseksi. 

Lautakunta oli saanut pa-
lautetta, että terveysasemalla 

on edelleen haasteita hoitoon 
pääsystä ja työterveyshuol-
lon lääkäripalveluita on ol-
lut huonosti saatavilla, joten 
työntekijäresursseihin tulee 
kiinnittää huomiota.

Takauksia  
hyväksyttiin
Kairan Kuidu Oy:n ja Pu-
dasjärven Kyläverkot Oy:n 
lainatakauksia jouduttiin 
tarkistamaan vastaamaan 
Danske Bank Oyj:n uusia 
lainatarjouksia, jotka olivat 
Kairan Kuitu Oy:lle 4 095 
000 euroa ja Pudasjärven Ky-
läverkot Oy:lle 2 825 000 eu-
ron suuruisia.

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy on hakenut lainaa Kun-
tarahoitus Oy:ltä 227 000 eu-
roa kiinteistöjä koskeviin 
pieniin sisäilmankorjauksiin 
ja investointeihin sekä Kai-
ran Kuidun tarjoamiin laa-
jakaista- ja nettipalveluihin. 
Lainaan myönnettiin kau-
pungin takaus. HT

Kairan Kuitu Oy:n toimitus-
johtaja Marianne Mäntyleh-
to selosti valtuutetuille yhti-
ön kuulumisia.

Pudasjärven Vuokratalon 
Oy:n toimitusjohtaja Sami 
Vartiainen kertoi valtuus-
ton kokouksessa Vuokrata-
loyhtiön ajankohtaisia kuu-
lumisia.

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002

Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Juhannusaattona pe 22.6. suljettu

Ranuan Kenkätalo

ALE ALKAA….

-50%

(norm.hint.)

LASTEN-, NAISTEN- JA 
MIESTEN SANDAALIT, 
MYÖS TYÖSANDAALIT

-30%
KAIKKI VAATTEET, 
ESIM. PUSEROT, 

HOUSUT, TOPIT YM.

KAIKKI KENGÄT 

-20%
(tarjous ei koske kumisaappaita)

NAISTEN OHUT 
POLVISUKKA valkoinen, 

musta, ruskea 1€ 2 paria

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Hyvä ruoka, parempi mieli.

ISMO MYYMÄLÄSSÄMME

___.___ KLO ___-___

ONNISTUUKO PIHVINPAISTO?

TULE KUULEMAAN VINKIT

10  1718 6.

Juhannusviikolla
tapahtuu!

Maanantaina 18.6. pihallamme 
Atrian Grillauspäivä klo 10 - 17!

Tule kuulemaan Ismon vinkit onnistuneeseen grillaukseen!

Päivän tarjous 
GRILLIÄMPÄRI!
Ämpäri

Atria Wilhelm kukko  
makkarapihvi 320 g

Atria Grillikasvikset 500 g
Atria Aasialainen Vinaigrette 

kaalisalaatti 300 g

Atria Merisuola Kanan  
paistileike 500 g

Meira Grillausmauste 35 g
Turun sinappi 125 g

Apetina aurinkokuivatut  
fetakuutiot öljyssä 265 g

Sisältäen:

TARJOUS VOIMASSA VAIN MA 18.6!

12.-
Olemme auki kesän 

jokaisena päivänä!

Rajoitettu

 200 kpl erä!

Kesän 
uutuuksista 
maisitiaisia 

tarjolla!


