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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kesätori ja Tietopiste 
avattu! s. 3

Virkeä 90 -vuotias 
Pudasjärven 

4H-yhdistys s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 11.6.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

-  Asiantuntija- ja  
isännöintipalvelut 

 (tiekunnat, vesiosuus-
kunnat, haja-asutus-
alueen jätevesi- ja 
jätehuoltoasiat)

-  Yksityisteiden ja 
jätevesijärjestelmien 
rakennuttamispal-
velut (suunnittelu, 
valvonta, avustusten 
hakeminen ym.)

Tarkempaa tietoa palveluis-
ta verkkosivuillamme osoit-
teessa www.rtinfra.fi

Ota yhteyttä, laitetaan 
lakisääteiset tie-, vesi- ja 
jätevesiasiasi kuntoon!

Ritva Kinnula
p. 0400 151 394
ritva@rtinfra.fi
Sivakkatie 11

93100 Pudasjärvi

KUTSUJOUKKOLIIKENNE
Koronavirusepidemian aikana 

KESKIvIIKKOISIN
Syöte-Iinattijärvi-Pintamo-Pudasjärvi

Lähtö n. 8.30, meno-paluu. Perillä n. 2-3 h.
Tilaukset ti iltaan klo 18 mennessä.

Matkan hinta Matkahuollon linja-autohinnasto.
P. 0400 158 258

Liikennöinnin järjestää Iso-Syötteen Taksimatkat Oy ja 
STP Liikenne sekä Pudasjärven kaupunki

www.northweld.fi

joni.outila@northweld.fi       
050 322 1007
Korvenperäntie 232, 
93140 Kipinä

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

North Weld oy
hitsaus ja 

Asennuspalvelut 
Ammattitaidolla

• hitsaukset (myös erikoismetallit)

• levytyöt • Putkityöt
• teräsrakenteet • Koneistus

Meidän kautta myös teräkset 
putket, levyt, akselit, palkit, verkot, 

myös erikoismetalleina!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PUDASJÄRVEN TEE SE ITSE HALLI 

25 €/1h tai 90 €/8h, sis. alv. 24%

Teollisuustie 12, Pudasjärvi
AJANVARAUkSET p. 040 531 6262

● Ajoneuvonostin, painepesurit
● Imurit, paineilma

Myytävänä laadukkaat auton pesu- ja hoitotuotteet

Nissan Navara 2.5 DSL 4x4,
ml. 263 tkm.........................................-08 10.950
Opel Astra 1.6i Sedan, ml. 253 tkm..... .-08 4.650
Opel Astra 1.6i farm., ml. 218 tkm... .....-08 4.350
MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm............ .-03 4.250
Audi A3 1.6i, ml. 238 tkm.. ..................-04 3.950
Mazda 6 2.0i farm., ml. 262 tkm ..........-07 3.950
Mazda 6 1.8i HB, ml. 227 tkm ..............-03 3.850
Kia Ceed 1.4i HB, ml. 227 tkm .............-07 3.750
BMW 316 1.9i, ml. 270 tkm .................-00 3.250
VW Bora 1.6ui, ml. 221 tkm.. ...............-04 2.950
Ford Mondeo 1.8i, ml. 252 tkm. ...........-05 2.950
KIA Cerato 1.6i HB, ml. 157 tkm.. .........-06 2.950
Mazda 3 1.6 HB, ml. 254 tkm...............-06 2.750
Volvo V40 1.8, ml. 267 tkm ....................-03 2.750
Volvo V40 1.8i, ml. 267 tkm............ .....-03 2.750
Nissan Almera 1.5i, ml. 221 tkm ........ ..-05 2.750
Nissan Primera 1.8i, ml. 216 tkm.. .......-03 2.750
Nissan Almera 1.5, ml. 231 tkm.. .........-03 2.450
Toyota Yaris 1.3 VVT-i, ml. 323 tkm .......-03 1.450
Nissan Primera 1.6i .............................-99 890
MB C220 CDI ......................................-02 750
Opel Vectra 1.8i..... ..............................-02 

Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h......... -99 20.800+alv
Valmet 865 4-veto, ml. 5650 h..-96 17.700+alv
Valmet 555 4-veto, ml. 9830 h.. -91 13.700+alv

RENKAAT EDULLISESTI
Avoinna ma-pe 8-16 tai sop. mukaan, 
soitot joka päivä 8-21 p. 0400 536 937

AUTO- JA KONEPIHA
MOILANEN

Ämmänsaari, Ämmänkatu 7
myös iltaisin ja viikonloppuisin

www.autojakonepiha.com

MYYNTI - VAIHTO - OSTO!

AUTOJEN PESUT JA VAHAUKSET, 
SISÄPUHDISTUKSET SEKÄ PENKKIEN PESUT. 

KYSY
KESÄRENGASTARJOUS

  KALAKAVERI

KalaKaveri 
Pudas-Koneen 

edessä 
Ke-To 17.-18.6. 

kalakaveri.fi    koirakaveri.fi
040 952 8336

Kivikankaan käsinpauloitetut 
loKKaverKoT
digivaaKa
40 kg/10 g

2950
2 kpl

790

raPaloiTa

680
kpl

loToT

950

Miesten reisi-
TasKuhousuT 2950

PauKKuliiviT
(Huom! Noste 180N) 7900

TimanTTi-
hiomarauTa 
5 in 1, 2 karkeutta + saksien ja veitsen teroitin

1850

TimanTTiviila tai
KouKKuviila 3 kpl1000

pkt

uisTimeT, KelaT, vavaT, 
siimaT, PeruKKeeT, 
leiKariT, haaviT, 

onKivavaT, PelasTus- 
ja veneilyliiviT ym. ym.

oKsasaha 1000
Elbe Sensor (Striker) 
hyrräKela (69,-)  
+ veTovaPa 1950

Shimano KL. avoKela + vaPa 
+ uisTin (69,80) 1950

Likaa ja vettä hylkivä. Takapuoli ja
polvet: joustavat, 

Miesten TreKKinghousuT

4950hengittävät, 
vedenpitävät.

Myynnissä kahvia, teetä, pullaa, 
jäätelöä, limsaa.

Avoinna  toistaiseksi ma-pe 9-15
- Noudatamme turvavälejä! -

Tervetuloa!

Kysytty ja odotettu

TIETOPISTE 
avattu Torilla!

Kurenalan kyläyhdistys ry.

VALTAVAT VALIKOIMAT!

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

AvoinnA:
 MA-PE 8-19
LA-SU 8-16

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa kukkaloistoon!

JÄTTIAMPPELIT 27,-
 PIKKUJÄTIT 22,50 
”vähän” PIEnEMMÄT 

16,50 ja 15,-
Komeat 

RUUSUBEGOnIAT
6,-

PELARGOnIAT JA 
MARKETAT
20,-/4 kpl

RUUKKUnEILIKKA JA 
KESÄLEIMU 
10,-/3 kpl

Runsaasti 
OMEnAPUITA ja 
MARJAKASVEJA!

.....ja niin paljon myös muita tarjouksia!

MOnIVUOTISET 
KUKAT 

OSTA 5 MAKSA 4!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14, su 10-14  www.k-rauta.fi

TULIPATA ESPEGARD 60 CM
60-senttinen tulipata, 
paino n. 27 kg. Perus-
pakettiin kuuluvat gril-
liritilä ruostumatonta 
terästä, ketju esim. 
kahvipannua varten 
ja padan alle tuleva 
tuhkankerääjä. Pata 
on emaloitua terästä.

PARVEKEDIVAANISOHVASETTI 
CELLO RIMINI

229-.
Kaupan päälle 

kahvipannu 
rst 2,5 l

Trendikäs, pieneenkin 
tilaan sopiva Cello 
Rimini -divaanisohva-
ryhmä sisältää 3:n is-
tuttavan sohvan sekä 
pöydän. Pehmusteet 
sisältyvät hintaan. 299-. Pesiöläntie 21, 93400 Taivalkoski

Puh. 0400 518 080 
puutarha@pesiola.fi TerveTuloa!

www.pesiolanpuutarha.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Aika laittaa haudat kuntoon
 - Meiltä lAAjA vAlikoiMA 
hAutAkukkiA, begoniAt, 

verenpisArAt, luMihiutAleet, 
hopeAlehDet jA pAljon MuitA 

Juhannuksen jälkeen puutarha 
avoinna ma-pe 9.00-17.00, 
la 9.00-14.00, su suljettu

KesTäväT 
ruusu-
begoniaT

(norm. 6.90€/kpl)
18€ /3 kpl

Tarjous voimassa 11.6.-13.6.

loppuviikon tarjous:

Puutarha palvelee 
ma-pe 8.00-20.00, la 8.00-16.00, 
su suljettu. 

• Mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput ja  
ilma-vesilämpöpumput

• Uponor putkiremontit
• Muut LVI työt

A&H Lämpötekniikka Oy
041 317 9114
Info@ahlampo.fi

Varmasti järkevään hintaan,  
soita ja kysy tarjous!

ilmalämpö-

pumput 
nyt 

edullisesti!
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Lämpimät 
kiitokset

muistamisesta!

Kiitos!Maria Mattinen

Kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.

Rakkaamme

Väinö Johannes
PihlaJa
s. 8.9.1947
k. 22.5.2020

Rakkaudella muistaen ja kaivaten
Vuokko
Henna ja Antti, Emma ja Ville
Siskot perheineen
Veljien lapset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Emme arvanneet iltana kesäisen, 
että oli päiväsi viimeinen.
Tuli lähtösi meille niin odottamatta, 
monet kiitokset jäivät lausumatta.
Oli rakkaamme vuoro lähteä pois, 
vaikka emme sinua vielä antaneet ois.
Muistosi on kaunis, kirkas ja hyvä. 
Meillä on tunne, olet luonamme yhä.

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa. 
Kiitos teille kaikille muistamisesta ja osanotosta 

suureen suruumme. Kiitos Pudasjärven hautaustoimisto ja 
Kukka Ky Pihlajalle ja halla Cafe&Cateringille. 

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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimitus ja ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Maaliskuussa apteekkarin kalenteri ilta-
menoineen tyhjeni. Myös työssä kasvok-
kain kohtaamiset yhteistyökumppaneiden 
kanssa loppuivat. Arkinen asiakaspalvelu-
työ piti miettiä aivan uudella tavalla: miten 
toimisimme niin, että kaikilla asiakkailla 
olisi turvallista asioida apteekissa. Keski-
tyimme niin henkisesti kuin fyysisestikin 
pelkästään olennaiseen. Kriittiseen henki-
löstöön kuuluvana tuli varjella itsensä kai-
kilta ylimääräisiltä kohtaamisilta. Elämä ra-
joittui työpaikalle ja kotiin.  

Taakse jääneet kolme kuukautta ovat 
olleet hyvin poikkeuksellisia. Siinä missä 
ahkeruus ja joukolla uurastaminen ennen 
täytti arkemme, olemme joutuneet miet-
timään, miten tehdä arjestamme turval-
lista. Omasta kodista ja läheisistä ihmisis-
tä on tullut entistä tärkeämpiä. Myös aika 
on saanut uudet mittasuhteet: Jos minul-
le tai läheisilleni sattuisi jotakin, mikä on 
tärkeintä? Pysähtyminen on saanut mo-

net meistä miettimään asioiden arvojär-
jestystä uudella tavalla. Arjen karsiminen 
on erottanut välttämättömän vähemmän 
tärkeästä.

Ensi sunnuntaina jumalanpalvelukses-
sa puhutaan katoavista ja katoamattomis-
ta aarteista ja siitä, miten oppisimme erot-
tamaan ne toisistaan. Meitä kannustetaan 
kohtuullisuuteen maallisten aarteiden ke-
räämisessä ja toisaalta rohkaistaan myös 
niiden käyttämiseen lähimmäistemme 
parhaaksi. Samalla meitä opetetaan katoa-
mattomien aarteiden keräämiseen ja säi-
lyttämiseen elämämme perustana.

Katoamatonta aarretta ei tarvitse kät-
keä, että se säilyisi. Katoamattomassa aar-
teessa on lisäksi se hyvä puoli, että se kes-
tää myös poikkeusaikoja. Se on turvakallio, 
joka pysyy. Katoamaton aarre tuo meille 
mukanaan myös mittaamattoman arvok-
kaan yhteydenpitovälineen aarteen anta-
jaan – rukouksen. Sen voimaan kannattaa 

turvata niin normaaleissa kuin poikkeus-
oloissakin.

 Kristinusko opettaa meille elämänpo-
lun kulkijoille sitä, miten nousta ylös kun 
kaadutaan. Kristuksen ylösnousemuksen 
voimasta me voidaan epätoivoisessakin ti-
lanteessa säilyttää toivo, jatkaa eteenpäin 
ja auttaa myös muita kaatuneita. Ja pysyä 
sillä oikealla polulla, että kerran päästään 
perille.

Raamatussa opetetaan meille myös 
näin: Missä on aarteesi, siellä on myös sy-
dämesi (Matt. 6:22). Jospa tämä poikke-
usaika kannustaisi meitä miettimään asi-
oidemme tärkeysjärjestystä myös tämän 
Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Milloin 
sinä viimeksi olet pohtinut sitä, missä on 
sinun sydämesi?

Terttu Puurunen

Missä on aarteesi?

Leikkikentillä ohjattua kesätoimintaa
Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Pudasjärven yh-
distys järjesti jälleen leikki-
puistotoimintaa lapsille ja 
lapsiperheille. Tämän kesän 
teemana oli omatoimisuus. 
Leikkipuistotyöntekijät 
Essi Hinkula ja Aino Ojala 
suunnittelivat temppurato-
ja erikseen isoille ja pienil-
le lapsille toteutettavaksi eri 
leikkipuistossa Kurenalla.

Yhdistyksen puoles-
ta Hely Forsberg-Moilanen 
kertoi kaiken sujuneen oi-
kein hienosti ja tytöt ovat 
löytäneet mukavia, moni-
puolisia tehtäviä omatoimi-
radoilla toteutettaviksi. TS

Leikkiä ja ulkoilua
Kaksiviikkoinen kesätyöm-
me lähenee loppua. Työ 
on ollut luovaa sekä ren-
toa, mistä olemme pitäneet. 
Fiiliksemme siis ovat hy-
vät näistä kahdesta viikosta. 
Päivittäinen leikkiminen las-
ten kanssa on toiminut hy-
vin, sillä jokaisen toiveita on 
kuunneltu sekä toteutettu. 
Hankaluuksia ovat tuotta-
nut lasten eriävät mielipiteet 
leikeistä, mutta kompro-
missein olemme niistä sel-
vinneet. Luovuutemme on 
päässyt näkyviin rastiratojen 
suunnittelussa sekä leikkien 
ideoimisessa. Kaiketi olem-
me erittäin tyytyväisiä tästä 
kesätyöstä! 

Aino Ojala ja Essi Hinkula

Pietarilan Lähiliikuntapuistossa kesätyöntekijät leikittivät lapsia ja suunnittelivat temppu-
ratoja.

Aurinkoiset ilmat hellivät sekä ohjaajia että lapsia liikuntapuistoissa.

Pytky Cafen juhannus  
Naamankajärven rannalla Syötteellä

Kahvila auki 
19.-21.6. klo 12-18 

Myynnissä:
- Perinteiset munkit
- dippimunkit
- jäätelöä
- makkaraa
- kylmiä ja kuumia juomia

Tervetuloa!

Juhannusaattona laulamme 
ikivihreitä klo 12-15 

@ene.band säestyksellä. 

P. 040 529 2317
Syötekyläntie 382, Syöte

Kesäkuun kerhokokoontuminen 
ulKoilutapahtumana 
ma 15.6. klo 11-13.30 Rajamaanrannassa. 
Klo 11 kaupungin liikunta- ja hyvinvointipalveluiden 
koordinaattori Elina Wachiran vetämä verryttelyjumppa 
sekä tietoisku liikunnan merkityksestä. Sen jälkeen ohjat-
tu yhteinen kävely Rajamaanrannan reiteillä. 
Klo 12 grillimakkaran paistamista, nokipannukahvia, 
pullaa, mehua, yhteistä seurustelua ja kesäkuulumisten 
vaihtamista. Vierailijakin 
luvassa. Arvontaa, voitto-
jen tuomista toivotaan. 
Jäsenmäärämme on jo 70. 
tervetuloa!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

SADASTA TOISELLE
– Pudasjärven Osuuspankin 
100-vuotisjuhlarahaston

tarkoitus on tukea ja edistää monipuolista henkistä ja 
taloudellista hyvinvointia ja menestystä Pudasjärvellä.

Pyydämme yksityisiä henkilöitä ja eri yhteisöjä tekemään 
esityksiä ja aloitteita rahaston toimikunnalle avustusten, 
apurahojen ja palkintojen myöntämiseksi rahaston varois-
ta. Näitä voidaan myöntää erilaisille yhteisöille tai erityisen 
painavin perustein luonnollisille henkilöille taloudellisesta 
innovatiivisuudesta tai innostavasta kulttuurillisuudesta 
taikka muista rahaston tarkoitusta edistävistä ansioista 
tai aloitteista.

Kirjalliset esitykset ja aloitteet perusteluineen pyydetään 
toimittamaan 30.6.2020 mennessä postitse tai sähköpos-
tilla osoitteeseen: 
Pudasjärven Osuuspankki
Pertti Purola
Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI
tai pertti.purola@op.fi

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa toimitusjohtaja 
Pertti Purola, p. 044 7797 100.

Kesäruokaa,
olkaa hyvä

TARJOUKSET VOIMASSA To-SU 11.-14.6. ELLEI TOISIN MAINITA

NAUghTy BRgR

naUdan  
hampUrilaiSpihvi
2 kpl/280 g  (14,25/kg)

225
pS

VAASAN ThE BRgR

naUghTy bUrger
4 kpl/320 g (7,03/kg)

269
pS

VAASAN

The dog naUghTy
6 kpl/300 g (8,97/kg)

299
pkT

NAUghTy BRgR

dog  
grillimakkaraT
240 g (12,46/kg) 

399
rS

 

veSimeloni
eSpanja

banaani
CoSTa riCa exTra

149
kg099

kg

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

199
pkT

ATRIA

hiilloS grillimakkaraT 
ja makkarapihviT 
320-400 g (4,98-6,22/kg) 

699
kg

Voimassa TO-LA 11.-13.6.

SUOMI
erä 

TUore  
kokonainen 
kirjolohi
kaSvaTeTTU kainUU, SUomi
rajoiTUS 2 kalaa/TaloUS

450
kimppU

pioni
3 okSaa 
ranSka/hollanTi

begonia 
beTUlia
koriSSa, 19 Cm 
hollanTi

1590
kpl

VAAsAn TummA
maalaiS  
ChiabaTTa
320 g (9,34/kg) 299

kpl

Tarjoamme kaUppamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSiakkaillemme 

aSioinTimahdolliSUUden ennen kaUpan 
normaalia avaUSajankohTaa.

mahdolliSTamme riSkiryhmään 
kUUlUville aSioinnin 

pe 12.6., ma 15.6. ja ke 17.6. klo 7-8
Toivomme, eTTä riSkiryhmiin kUUlUmaTTomaT 

aSiakkaaT aSioiSivaT mUina ajankohTina. 

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

WORRy fREE
valko- 
SUklaa 
maidoTon lUomU 
70 g, (56,43)

LEIVON LEIpOMO 
JyVäJEMMARI
rUiSSiemen-
kUivaleipä 
8 kpl/400 g, 
(10,63)

Asiakkaidemme 
tuotetoiveet!

395
kpl

425
kpl

Kesätori ja Tietopiste avattu!
Torilla sijaitseva Tietopiste 
avasi luukkunsa keskiviik-
kona 10.6. aamuyhdeksältä. 

- Pitkälle kesään tätä jou-
duttiin odottamaan ja ko-
vasti on Tietopisteen avaa-
mista kyselty, mutta nämä 
kokoontumisrajoitukset vä-
hän sotkivat tapahtumia. 
Nyt on taas kioskista ostet-
tavissa kahvia, teetä, pullaa, 
jäätelöä, limsaa. Mikä paras-
ta, juttuseuraa ja naurua saa 
ihan ilmaiseksi!

Noudatamme tietenkin 
suosituksen mukaisia tur-
vavälejä, muistutteli torie-
mäntä Kerttu Simu Hannun-
sa kanssa.

Tänä kesänä Tietopistees-
sä työskentelee Enni Ven-
gasaho maanantaista per-
jantaihin klo 9 – 15 välisenä 
aikana. 

- Toiveessa on, että torin 
elämä vilkastuu ja saadaan 
suosittuja yhteislauluhetkiä 
sekä torimyyjiä ja kaiken-

laista muuta toimintaa. Kesä 
on kauneimmillaan ja torilla 
pääsee kaikenlaisia elämän 
asioita puntaroimaan. To-
rin siunausta ei vielä ole saa-
tu aikaiseksi, mutta jos mah-
dollista niin sekin tehdään 
perinteiseen tapaan, lupai-
lee Kerttu.

Torin ylläpito on tälle 
Kurenalan kyläyhdistyksen 
puuhaparille kovaa kesätyö-
tä. Vaikka nuorta polveakin 
on mukana, kokonaisvastuu 

on kuitenkin Simuilla. 
Torin avajaisissa kävi 

porukkaa ihan mukavas-
ti nisukahveilla ja istuskele-
massa hellivässä kesäaurin-
gossa. 

Toriemäntä ja -isäntä ovat 
tyytyväisiä, kun jälleen saa-
daan torille ihmisiä ja juttu-
seuraa kaipaavat pääsevät 
tapailemaan tuttujansa.

Terttu Salmi
Kuva Heimo Turunen

Juuri avatun torin Tietopisteen ensimmäiset asiakkaat viihtyivät kesäisen lämpimässä säässä.
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Virkeä 90 -vuotias Pudasjärven 4H-yhdistys
Pudasjärven 4H-yhdistys 
ry:n sääntömääräinen kokous 
pidettiin ma 1.6.2020 TOPI-
tuvan tiloissa. 

Hallituksen puheenjohta-
ja Maija Siliämaa suoritti ava-
uksen. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Eemeli 
Honkanen ja sihteeriksi Tiina 
Salonpää.

Alussa palkittiin ahkeria 
kerholaisia, piirustuskilpai-
lussa menestyneitä sekä mer-
konomiksi valmistunut Noo-
ra Lasala.

Pudasjärven 4H-yhdistyk-
sen toimintavuosi 2019 oli yh-
distyksen 90. juhlavuosi.

Viime vuoden 4H-nuo-
risotyö Pudasjärven yhdis-
tyksessä sisälsi kerhoja ja 
teemakerhoja yhteensä 11 
kappaletta, joiden osallistu-
miskertojen määrä oli kaik-
kiaan 1518, nuorten kurssi-, 
leiri- ja kilpailupisteitä kertyi 
yhteensä 1300, työllistyneitä 
13-29-vuotiaita nuoria oli 140. 

Lisäksi 4H-yrityksiä oli 11 
kappaletta ja niiden yhteen-
laskettu myyntitulo oli 11 
413,61 €.

Kerhoissa ohjaajina toimi 
24 nuorta ja 8 aikuista sekä 
vapaaehtoisia vastuuaikuisia. 

Pudasjärven 4H-yhdis-
tys teki vuonna 2019 perin-
teiseen tapaan kouluyhteis-
työtä paikkakunnalla olevien 
oppilaitosten kanssa. Järjes-

timme kymmeniä taitavat kä-
det kursseja sekä kaksi tekno-
logia aiheista kurssia. Näille 
kursseille osallistui kaikkiaan 
899 lasta ja nuorta. Pidimme 
myös työelämäkursseja, ker-
honohjaajakursseja ja 4H-yri-
tyskurssin.

Työllistimme kesäduuni 
2019 -kampanjan kautta 121 
nuorta yhteistyössä kaupun-
gin, yritysten ja yksityisten 
työntilaajien kanssa.

90-vuotisjuhlaa vietim-
me Liepeen Pappilan väen-
tuvassa 16.11.2019. Nuoret 
olivat järjestämässä vierail-
le kahvitusta, keppihevoste-
lua ja makkaranpaistoa. Juh-
lavierasväkeä kävi runsaasti 
päivän aikana ja tapahtuma 
oli erittäin lämminhenkinen.

Ylläpidimme kierrätys-
myymälä TOPI-toria sekä 
matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikkaa TOPI-tupaa ja kä-
sityömyymälää. Huolehdim-
me kaupungin kesäkukkien 
hoidosta, järjestimme kotisii-
vousta veteraani-ikäiselle vä-
estölle sekä teimme erilaisia 
siivoustöitä yrityksille.

Olimme aktiivisesti mu-
kana osallistuvan budjetoin-
nin toimissa eli toteutimme 
ryhmämäisen työllistämisen 
mallia tehokkaasti. Toteutim-
me myös maahanmuuttaja-
taustaisten kotoutumista.

Vuonna 2019 Pudasjärven 

Piirustuskilpailun isompien 
sarjassa Azra Gör palkittiin 
kunniamaininnalla.

Jimi Koivula sai piirustuskilpailussa ensimmäisen palkin-
non 6-9 -vuotiaitten sarjassa. Onnittelemassa Pudasjärven 
4H-yhdistyksen puheenjohtaja Maija Siliämaa. 

Noora Lasala valmistui mer-
konomiksi ja työskenteli 
4H:lla. Vuosikokouksessa 
yhdistys muisti Nooraa hy-
vin suoritetusta työstä. Äi-
din mukana kuvassa pikku 
Neea.

4H -yhdistys oli osatoteutta-
jana Livokas ry:n hallinnoi-
massa Me-toimisto -hank-
keessa.

Hallinnoimme ja toteutim-
me myös Pohjois-Suomen 
Aluehallintoviraston rahoit-
tamaa Arjen toimintaa nuo-
rille -hanketta ja teimme ison 
porukan kanssa vuoden ai-
kana sellaista mitä emme il-
man tätä hanketta olisi saa-
neet tehtyä.

Muuta järjestettyä toimin-
taa vuoden aikana oli TOPI-
tuvan käsityömyymälän ava-
jaiset, KV-kahvilatoiminta 

TOPI-tuvalla, retkiä eri paik-
koihin, erilaisia tapahtumia 
TOPI-tuvalla, järjestimme toi-
mintaa Pudasjärvi-päivään, 
Syötteen sienipäivä, joulu-
kahvit TOPI-torilla ja paljon 
muuta.

Pudasjärven 4H-yhdistyk-
sen hallitus arvioi vuoden 
2019 toimintakertomukseen, 
että aktiivinen porukka te-
kee, suunnittelee ja hakee ra-
hoitusta, kehittää toimintaa ja 
keksii uusia ideoita, samalla 
huomioiden toimintaympä-
ristössä tapahtuvat muutok-

set.
Hyväksi koettujen toimin-

tojen juurruttaminen ja ke-
hittäminen toteutuu hyvin. 
Toiminta on tällä hetkellä va-
kaalla pohjalla. Riskinä ovat 
rahoitusten saannin muuttu-
minen ja tietenkin työnteki-
jöiden jaksaminen. 

Nyt on vallalla  
positiivinen kierre!

Tiina Salonpää
toiminnanjohtaja 
Pudasjärven 4H

*2000/14/EC, 2500/88/EC

GENERAATTORI

EU22i
Joka paikan virtalähde. Hiljainen ja taloudellinen. 
Rakennuksille ja varavirtalähteeksi vaikka kotiin. 
Tyhjäkäynti automatiikka säästää polttoainetta. 

Erinomainen sähkönlaatu. Polttoainehana.

Moottori GX120

Maks. teho kVA 2,2

Jatkuva teho kVA 1,8

Jännite (V) 230 / 12–96 W

Käynnistys käsi

Polttoainesäiliö (l) 4,1

Maks. kulutus (l/h) 1,0

Melutaso* (dB(A)) 90

Paino (kg) 21

Mitat p x l x k (mm) 509 x 290 x 425

Hinta (€) 1 590 € (sh. 1 890,-)

WWW.HONDAPOWER.FI

TARJOUS!

VESIPUMPPU

WX10
Kevyt. Hiljainen ja taloudellinen. Tuotto max. 130 l/min.  

Täytä palju, kastele nurmi tai laita saunavedet valmiiksi - 
WX10 hoitaa sen puolestasi. 

Moottori GX25

Polttoainesäiliö (l) 0,65

Maks. kulutus (l/h) 0,3

Paino (kg) 6,4

Liitännät (mm/tuuma) 25/1

Tuotto (l/min.) 130

Nostokorkeus (m) 35

Imukorkeus (m) 7

Mitat p x l x k (mm) 325 x 220 x 300

Hinta (€) 395,- (sh. 495,-)

WWW.HONDAPOWER.FI

TARJOUS!

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 • Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 

Puh. (08) 822 007 • www.pienkonehuolto.fi

*2000/14/EC, 2500/88/EC

GENERAATTORI

EU22i
Joka paikan virtalähde. Hiljainen ja taloudellinen. 
Rakennuksille ja varavirtalähteeksi vaikka kotiin. 
Tyhjäkäynti automatiikka säästää polttoainetta. 

Erinomainen sähkönlaatu. Polttoainehana.

Moottori GX120

Maks. teho kVA 2,2

Jatkuva teho kVA 1,8

Jännite (V) 230 / 12–96 W

Käynnistys käsi

Polttoainesäiliö (l) 4,1

Maks. kulutus (l/h) 1,0

Melutaso* (dB(A)) 90

Paino (kg) 21

Mitat p x l x k (mm) 509 x 290 x 425

Hinta (€) 1 590 € (sh. 1 890,-)

WWW.HONDAPOWER.FI

TARJOUS!

VESIPUMPPU

WX10
Kevyt. Hiljainen ja taloudellinen. Tuotto max. 130 l/min.  

Täytä palju, kastele nurmi tai laita saunavedet valmiiksi - 
WX10 hoitaa sen puolestasi. 

Moottori GX25

Polttoainesäiliö (l) 0,65

Maks. kulutus (l/h) 0,3

Paino (kg) 6,4

Liitännät (mm/tuuma) 25/1

Tuotto (l/min.) 130

Nostokorkeus (m) 35

Imukorkeus (m) 7

Mitat p x l x k (mm) 325 x 220 x 300

Hinta (€) 395,- (sh. 495,-)

WWW.HONDAPOWER.FI

TARJOUS!

nyt meiltä tuotteet sekä veneet!
esim.

799€
kAmPAnJA

Ovh. 990€

1.190€
kAmPAnJA

Ovh. 1550€

1.350€
kAmPAnJA

Ovh. 1730€

*2000/14/EC, 2500/88/EC

GENERAATTORI

EU22i
Joka paikan virtalähde. Hiljainen ja taloudellinen. 
Rakennuksille ja varavirtalähteeksi vaikka kotiin. 
Tyhjäkäynti automatiikka säästää polttoainetta. 

Erinomainen sähkönlaatu. Polttoainehana.

Moottori GX120

Maks. teho kVA 2,2

Jatkuva teho kVA 1,8

Jännite (V) 230 / 12–96 W

Käynnistys käsi

Polttoainesäiliö (l) 4,1

Maks. kulutus (l/h) 1,0

Melutaso* (dB(A)) 90

Paino (kg) 21

Mitat p x l x k (mm) 509 x 290 x 425

Hinta (€) 1 590 € (sh. 1 890,-)

WWW.HONDAPOWER.FI

TARJOUS!

VESIPUMPPU

WX10
Kevyt. Hiljainen ja taloudellinen. Tuotto max. 130 l/min.  

Täytä palju, kastele nurmi tai laita saunavedet valmiiksi - 
WX10 hoitaa sen puolestasi. 

Moottori GX25

Polttoainesäiliö (l) 0,65

Maks. kulutus (l/h) 0,3

Paino (kg) 6,4

Liitännät (mm/tuuma) 25/1

Tuotto (l/min.) 130

Nostokorkeus (m) 35

Imukorkeus (m) 7

Mitat p x l x k (mm) 325 x 220 x 300

Hinta (€) 395,- (sh. 495,-)

WWW.HONDAPOWER.FI

TARJOUS!

BF 2.3 BF 4 BF 5

TERHI SAIMAN
Perinteinen suomalainen soutuvene Terhin tapaan toteutettuna. Tämä avovene liik-
kuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen että moottorilla, mutta on paljon perinteisiä 
veneitä huolettomampi. Saimanin vankka ABS-muovista tehty sandwich-runko kes-
tää puu- ja lasikuituveneitä paremmin kovatkin iskut ja esimerkiksi rantautumisen 
aiheuttamat kolhut. Saimanissa on paikat kahdelle airoparille sekä pienelle perä-
moottorille. Vene on varustettu lukittavilla säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkil-
lä. Terhi Saiman on saatavissa valkoisena ja vihreänä.

1.650€ Ovh. 1900€

1.590€ 395€Ovh. 1890€

Ovh. 495€
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

MAANANTAI-KESKIVIIKKO
15.-17.6.

399

299
pkt

Porsaan
KyljyKSET

Atria viljaporsaan
KASSlErSIIVu
350 g
sweety 
smoky 795

kg

1195

199

169
kg 895

599

3 filettä/talous

165

kg

350

189

179

pkt

pss

kg

1295
kg

rajoitettu erä

pkt

kg

pss

300

315

1000
pkt

269

100

159179
pkt

pkt

pkt

550
prk

100 795

099
pkt

995
kg

250

100
pss

695
kg 295

795
kg 599

pkt

189
pkt 199

tuubi 250
kg

pss

2 kpl

2 pkt/talous

prk

pss kg kg

3 pkt

2 pkt/talous

3 pkt

4800

990 490 750 290

450 490 590

2 kpl

2 kalaa/talous

2900

MA-TI 15.-16.6.          KE 17.6.

PE-TO 12.-18.6.

jääVuOrI-
SAlAATTI
Tanska/Ruotsi

Snellman
NAudAN

jAuhElIhA
10% 400 g

Atria
lIhA-
PyöryKKä
360 g

PE 12.6.    lA 13.6.

Irto
KArjAlAN-
PAISTI

Kariniemen 
brOIlErIN KOIPI-
rEISI 3 kpl/ras 
marinoitu

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

Oboy 
KAAKAO-
juOMAjAuhE
450 g

Keski
VANIljA-
rINKElI
378 g

Myllyn Paras
lETTu&VOhVElI-
jAuhE 250 g

Norjan
KIrjOlOhI-
fIlEE D-trimmattu

Viennetta
jääTElö-
KAKKu
0,65 l

SATOjA TArjOuKSIA 

jOKA PäIVä!

Valio
jOgurTTI 
1 kg

199
pkt

Kivikylän 
grIllErI

grIllIMAKKArA
400 g

9900

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

rAuTAOSASTOlTATEKSTIIlIOSASTOlTA

MAAlAIS-
lIhA-
hyyTElö

Filipinos
SuKlAAKEKSIT
135 g

Valio hyvä 
suomalainen
ArKIjuuSTO-
VIIPAlEET 400-500 g

Saludo
KAhVI
450 g

Suomalainen
TOMAATTI

Atria 
Perhetilan
KANAN

SISäfIlEE
480-600 g

PErjANTAI-lAuANTAI 
12.-13.6.

Dronningholm
MANSIKKA-
hIllO
1 kg

MINI-
VESIMElONI
Espanja

Valio
OlTErMANNI
juuSTOT
250 g

KANAN-
MuNAT
10 kpl

Kotimainen
TuOrE
KIrjOlOhI

Vaasan
ruISPAlAT
6 kpl/330 g

Atria
KAISErVurSTI
palana

jAuhElIhA
SIKANAuTA
2 kg/tal.

Vaasan hAMPurI-
lAISSäMPylä 6 kpl/ 
480 g tai hOTdOg 
SäMPylä 
12 kpl/324 g

Hyvä NAuTA 
jAuhElIhA

HK viljaporsaan
fIlEEPIhVI 640 g 
ruohosip. 
pippuri tai 
ranch

399
pkt

Atria
hIIllOS
grIllI-

MAKKArAT
400 g

Turun
SINAPPI

275 g

Saarioinen
PIzzAT

200 g

Snellman
fIlEEPIhVIT

410 g
ranch tai grillimarinoitu

kpl

Eurol
jArru 
clEANEr 
500 ml

399 10,-
3 kpl

65,-

Sievin 
KuMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

PuuTErVA
esim. 2,5 l

2995
Rawlink
PEräVAuNuN 
luKKO

1990

PAKLA
lASIKuITuSArjA

1195
SAATAVANA ErIKSEEN 

MyöS hArTSIA jA 
lASIKuITuMATTOA

Kungs 
AuTON-
PESuhArjA
teleskooppi varrella

1595

Koottava
KATISKA

1599

KENKäOSASTOlTA

lEluOSASTOlTA

Naisten
TuNIKA
100% pellava

Naisten
TuNIKA
50% pellavaa
50% puuvillaa

Naisille ja miehille
cAPrEjA ja
ShOrTSEjA!

Pienten lasten
KESäASujA!

Lapsille erilaisia
erikokoisia
uIMA-
AlTAITA

Alkaen

VESI-
Mylly-
SETTI

hIEKKA-
lElu-
SETTI

VESI-
PySSy

Alkaen

Lapsille
KESäPISTOKAS

Aikuisten PISTOKAS
Alkaen
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Suomistartit kotoutumisen avaimia
Maahanmuuttajien kotout-
tamisessa on suuri rooli Pu-
dasjärven kansalaisopiston 
Suomistartti-koulutuksel-
la, joka yhdistää kaksi kou-
lutuskokonaisuutta – suo-
men kielen ja alkuvaiheen 
ohjauksen sekä neuvonnan. 
Opiskelijat osallistuvat kou-
lutukseen oman elämänti-
lanteensa ja tavoitteidensa 
mukaisesti puolesta vuodes-
ta jopa kahteen vuoteen. 

Yhtenä osa-alueena Suo-
mistarttikoulutukset huo-
lehtivat muun muassa kie-
len oppimisessa. Lisäksi 
kansalaisopiston kursseil-
la ryhmien opiskelijoille an-
netaan taideopetusta, kä-
sityötaitojen opetusta niin 
tekstiili- kuin puutöissä, he 
osallistuvat myös liikunta-, 
musiikki- ja tanssitunneil-
le. Yhdessä opetellaan myös 
suomalaista ruokakulttuu-
ria, jossa vastaavasti kanta-
väestö oppii erilaisia ruu-
anvalmistustapoja sekä saa 
kokea uusia makuelämyk-
siä.

Pudasjärvi ei osta kilpai-
lutettavia koulutuksia, vaan 
täällä järjestetään maahan-
muuttajien opintoseteliavus-
tuksen tuella omia oppi-
misympäristöjä, jotka ovat 
rinnastettavia TE-koulutuk-
siin. Ensisijaisesti pudas-
järveläiselle maahanmuut-
tajalle tai tulossa olevalle 
oleskeluluvan saavalle hen-
kilölle laaditaan TE-toimis-
ton kanssa kotouttamis-
suunnitelman, jolloin hän on 
oikeutettu myös kaupungin 
tarjoamiin koulutuksiin.

Yli 18-vuotiaille suun-
natut Suomistartti -koulu-
tukset koostuvat kahdesta 
ryhmästä, alkeis- ja jatkoryh-
mät. Koulutukset ovat lähin-
nä tarkoitettu oleskeluluvan 
omaaville maahanmuutta-
jille, mutta mikäli ryhmistä 
löytyy tilaa, niin sinne voi-
vat mennä muutkin kielitai-
tojansa kartuttamaan.

Oululainen Olga Evdoki-
mova on opettanut Pudas-
järvellä maahanmuuttajille 
suomen kielen alkeisryhmää 

jo vuodesta 2011 alkaen. 
Olgan ryhmäkoko on 

10-15 opiskelijaa. Petros-
koista vuonna 1997 Suo-
meen muuttaneella Olgal-
la on vankka ammattitaito 
suomen kielen opettamises-
ta maahanmuuttajaryhmille, 
jotka muodostuvat eri maan-
osista ja erilaisista taustoista 
tulevista henkilöistä. Myös 
oppiminen ja uuden omak-
suminen on vaihtelevaa, sil-
lä jotkut eivät osaa lukea 
eikä kirjoittaa, kun taas toi-
silla saattaa olla korkea am-
matillinen koulutus pohjana.

Alkeisryhmässä on kul-
kenut myös Taivalkoskelta 
opiskelijoita. Kouluavusta-
jan tehtäviä tämän lukuvuo-
den aikana on hoitanut Mika 
Suoperä.

Oppimisetenemisen pe-
rusteella tavoitteet ovat 
erilaisia. Tasosta riippu-
en opiskelijat siirtyvät joko 
Suomistartti 2 -ryhmään tai 
ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentavaan opis-
keluun, josta on mahdollis-
ta siirtyä henkilökohtaisen 
opetussuunnitelman mukai-
sesti eteenpäin suoraan am-
mattiopintoihin tai aikuisten 
perusopetuksen ryhmään.

Suomistartti 1 -ryhmä 
opiskeli Hirsikampuksel-
la viitenä päivänä viikossa. 
Loppukevään opinnot suo-
ritettiin luonnollisesti etäyh-
teyksiä hyväksi käyttäen.

Olga Evdokimova pi-
tää työstänsä ja toivoo, että 
maahanmuuttajat saavat tar-
jottujen koulutusten avulla 
valmiudet elää ja toimia suo-
malaisessa yhteiskunnassa.

Erityiskiitoksen Olga ja 
opiskelijat haluavat antaa 

Luetaan yhdessä -verkos-
toon kuuluville vapaaeh-
toisille, jotka ovat käyneet 
lukemassa opiskelijoiden 
kanssa eri lähteistä olevaa 
suomenkielistä tekstiä. Aa-
pinen lienee myös tässä se 
tärkein työkalu!

Taivalkoskelainen Jaa-
na Väisänen on opettanut 
puolestaan Suomistartin jat-
koryhmää jo kolme vuotta. 
Tämän kevään aikana lop-
puopiskelu toteutettiin etä-
nä. Opiskelijat ovat joko 
kiintiöpakolaisia tai oma-
toimisesti paikkakunnal-

le muuttaneita ulkomaa-
laistaustaisia henkilöitä. 
Oppilaita tällä jatkokurssil-
la on ollut 6-8 ja ryhmä muo-
dostui erilaisilta kielialu-
eilta saapuneista aikuisista. 
Päämääränä heillä on oppia 
suomen kieli.

Väisäsen mukaan opis-
kelijat ovat erittäin ahkeria 
ja motivoituneita. Kaikilla 
on tähtäimessä kielen oppi-
misen myötä hakeutua am-
mattiin valmistaviin jatko-
opintoihin tai työelämään. 
Ihmisillä on kova halu op-
pia suomen kieltä. He ovat 

yhteiskuntaan tarttuvaa po-
rukkaa, jotka sopeutuvat 
paikalliseen kulttuuriin.

- Suomistartit ovat tär-
keä osa eri ympäristöstä tul-
leen ihmisen kotoutumises-
sa. Oppilaat ovat kiitollisia 
mahdollisuudesta oppia 
kieltä ja kulttuuria täällä Pu-
dasjärvellä, jolloin he tun-
tevat kuuluvansa tähän yh-
teiskuntaan, kertoi Väisänen 
oman ryhmän viestinä.

Terttu Salmi

Edessä opettaja Olga Evdokimova sekä Suomistartti 1 
opiskelijat Muse, Robert ja Odette nauttivat talven ensim-
mäisistä lumista.

Hirsikampuksella opiskelivat suomen kielen alkeita takarivissä Raid, Fatma, Marina, Nata-
lia ja Irina. Eturivissä istuvat Ahmed, Majed ja Reem.

Yhteistä pikkujoulua viettämässä pöydän ympärillä Ussama, Ahmed, Mehmed, Majed, 
Khaled, Raid, Concetta ja Irina. Seisomassa opettaja Jaana Väisänen ja takana istumassa 
avustaja Mika Suoperä.

Hirsiomakotitalojen markkinaosuus on edelleen kasvussa
Pudasjärvelle ollaan rakentamassa parhaillaan 

kahta suurta hirsitalokohdetta; Hyvän Olon 
keskusta ja hirsisiä kerrostaloja kaupungintaloa 

vastapäätä. Lisäksi Hotelli Iso-Syötteellä on 
valmistumassa toinen vaihe, sekin hirrestä. 
Näin mielellämme julkaisemme Pudasjärvi-
lehdessä Hirsitaloteollisuuden lähettämän 
ajankohtaistiedotteen hirsirakentamisesta.

Hirsirakentamisessa vuo-
si on alkanut hyvin. Hirsi-
rakenteisten talojen osuus 
uusien omakotitalojen ra-
kentamisessa on noussut 
tammi-huhtikuussa kappa-
lemäärissä laskettuna jo 27 
prosenttiin ja euroissa 22 
prosenttiin. Tiedot perustu-
vat Rakennustutkimus RTS 
Oy:n tekemään toukokuun 
alun markkinakatsaukseen.

Katsauksen mukaan 
kaikkiaan omakotitalojen ra-
kentamisen aloitusmääris-
sä oltiin tammi-huhtikuussa 
4–5 prosenttia vuoden 2019 
vastaavaa ajankohtaa edellä. 
RTS:n toimitusjohtaja Aarne 
Jussila arvioi, että koronavi-
rus siirtää tai peruuttaa jon-

kin verran loppuvuoden toi-
mituksia, mutta suurempi 
vaikutus näkyy vasta ensi 
vuonna. Katsauksen tekemi-
sen ajankohtana yritysten tä-
män vuoden myynnistä yli 
80 prosenttia oli jo tiedossa 
eli ne on joko toimitettu tai 
tilattu.

– Tässä valossa voi arvi-
oida, että uusien omakotita-
lojen rakentamisia käynnis-
tyy tänä vuonna suunnilleen 
sama määrä kuin vuonna 
2019 eli noin 7 000 kappa-
letta.

RTS ennakoi, että tänä 
vuonna käynnistetään yh-
teensä 1 400 hirsiomakoti-
talon rakentaminen, missä 
olisi kasvua edellisvuodes-

ta 10–15 prosenttia. Eurois-
sa rakentamisen aloitusten 
arvo olisi 125 miljoonaa eu-
roa, missä olisi lisäystä vii-
me vuodesta 20–30 prosent-
tia.

Markkinaosuus  
kasvanut vuodesta 
2010
Teollisen hirren markkina-
osuus omakotitalojen ra-
kentamisessa on kasvanut 
kymmenessä vuodessa 11 
prosentista 27 prosenttiin ja 
kasvu näyttäisi vain kiihty-
vän.

– Omakotitaloissa teol-
linen hirsi on kasvattanut 
markkinaosuuttaan vuo-
desta 2010 prosenttiyksikön 
verran vuodessa ja viime 
vuosina jo 2–3 prosenttiyk-
sikköä, Jussila kertoo.

Rivitaloissa ja palvelu-
rakennuksissa teollisen hir-
ren käyttö on vasta alkanut, 
mutta on nyt markkinakat-
sauksen mukaan selkeässä 
kasvussa. RTS arvioi käytön 
tänä vuonna kaksinkertais-

tuvan edellisvuodesta ja ole-
van noin 20 miljoonaa euroa.

Myös monta vuotta ala-
mäessä ollut mökkirakenta-
minen osoittaa tänä vuon-
na piristymisen merkkejä. 
Viime vuosilta on nähtävis-
sä, että ihmisten suhde luon-
toon ja omaan mökkiin on 
syventymässä, mikä toivot-
tavasti näkyy kasvavana 
huolenpitona omaan mökki-
kiinteistöön. Mökkeilyn pi-
ristymisen arvioidaan osit-
tain myös johtuvan siitä, että 
koronan seurauksena ihmis-
ten kiinnostus perinteiseen 
suomalaiseen vapaa-ajan 
vieton muotoon koetaan tur-
valliseksi.

Menestyksen  
taustalla useita syitä
Toimitusjohtaja Aarne Jus-
silan mielestä hirren menes-
tyksen kasvulle on useita te-
kijöitä. Ihmisiä miellyttää 
hirsitalojen hyvä sisäilma 
sekä luonnonmateriaalin es-
teettisyys ja ekologisuus. 
Nykyaikainen hirsitalo on 

energiatehokas ja hirres-
tä syntyy monimuotois-
ta rakentamista. Erityisesti 
2010-luvulla yritykset ovat 
kehittäneet arkkitehtuuria, 
uusia talomalleja ja teknisiä 
ratkaisuja.

– Viime vuosina raken-
tajille on tullut myös uusia 
palveluita kuten avaimet kä-
teen rakentaminen.

Jussila arvioi teollisen hir-
ren laadun ja kilpailukyvyn 
hyväksi.

– Vaikka paljon käytetty 
24-senttimetrinen hirsi ulko-
seinässä on paksu, se on fy-
sikaaliselta toimivuudeltaan 
hyvin varma. Lisäksi ver-
rattuna keskimäärin 35–50 
senttimetriä paksuun puu- 
tai kivirakenteiseen seinään, 
se on ohut rakenne, minkä 
ansiosta esimerkiksi 150 ne-
liömetrin asuntoon tulee li-
sää käyttöalaa 5–12 neliö-
metriä eli noin 10 000–25 000 
euroa.

Rivitaloissa ja palvelurakennuksissa teollisen hirren käyt-
tö on vasta alkanut, mutta on nyt markkinakatsauksen mu-
kaan selkeässä kasvussa. Kuvassa Kontiotuotteen rivitalo.
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Kylmäsen makkaratapahtuma
Kesän perinteeksi muodos-
tunut Kylmäsen grillitapah-
tuma perjantaina 5.6. oli 
tuttuun tapaan sateen siivit-
tämä.

Aina niin iloisina palvele-
vat Kylmäsen ”luottogrillaa-
jat” Eila Puurunen ja Hannu 
Timonen olivat ensimmäis-
ten tuntien aikana myyneet 
pororyynäriä ja perinteistä 
herkkugrillimakkaraa satoja 
kappaleita.

Sade ei haitannut, vaan 
teltan edessä pyöri asiak-
kaita jatkuvasti. Osa naut-
ti makkarat ulkona ja jotkut 
siirtyivät syömään kahvion 
puolelle. Kylmäsen kahvio 
on kokenut hieman muo-
donmuutosta, kun asiakas-

paikkoja on harvennettu 
turvavälimääräysten mukai-
siksi ja pöydät ovat tätä ny-
kyä vain kahdelle asiakkaal-
le tarkoitettuja. Kahvilan 
puolelle on hankittu myös 
uudet tuolit.

Kahviosta saa jälleen os-
taa kahvia, munkkeja, pul-
laa, croisantteja ja nyt myös 
vanhanajan piimäkakkua ja 
pannaria! Näitä leivotaan 
asiakkaille myös tilauksesta 
kokonaisia pellillisiä. Help-
poa kotileivonnaista loma-
laisille! 

Lisäksi suolaiseen pikku-
nälkään kylmävitriinistä löy-
tyvät paikan päällä tuhdisti 
täytetyt sämpylät. Edullista 
keittolounasta saa ostaa joko 
kahviossa tai ulkona syötä-
väksi tai jopa omaan katti-
laan kotiin vietäväksi. Eten-
kin Lapinukon keitto on 
suosittua litrahinnalla myy-
tynä.

- Suurkeittiöille valmis-
tetut valmiiksi kypsenne-
tyt jauhelihat, käristykset 
ja lihapullat ovat saavutta-
neet suursuosion ja ihmiset 
ovat todella iloisia, kun saa-
vat ostaa valmiin, pakaste-
tun tuotteen, jonka voi vain 
lämmittää. Tämä alkukesän 
tarjous on ihan selvästi lisän-
nyt kokonaismyyntiä. Meil-
lä on myös kosolti valmiita 
tuotteita, kuten purkkikei-
tot, säilykkeet, palvituotteet 

sekä uutuutena maukkaat 
kasvispihvit ja -pyörykät, 
kertoi myymäläpäällik-
kö Isabella Silander ja jat-
koi, että koirille löytyy myös 
omia herkkuja kuten hirvi-
pyörykät raakapakasteena. 

Paikkakunnalla tuotettua 
lähiruokaa löytyy niin ikään 
Kylmäsen valikoimasta, 
sekä matkalle mukaan näp-
pärästi keksit, limsat, chip-
sit, karkit ja paljon muuta 
pientä naposteltavaa. 

Kylän ainoa  
italialaisen jäätelön 
jäätelöbaari
Viime kesänä itsensä läpi 
lyönyt jäätelötiski on tänä 
kesänä Kurenalla ainoa paik-
ka, josta voi ostaa italialaista 
irtojäätelöä joko aitoon voh-
veliin tai pikariin. Italialais-
ta IL Primo jäätelöä löytyy 

Hannu Timonen ja Eila Puurunen grillasivat satamäärin makkaroita asiakkaille.

Kylmäsen lahjatavaranurkkauksesta löytyy pienempää ja 
isompaa matkamuistoa sekä kortteja postitettavaksi.

Tiina Alatalo teki asiakkaal-
le IL Primo mansikkajääte-
lötötterön.

Kaikenlaiset poro- ja palvituotteet ovat myydyin artikkeli 
Kylmäsellä.

mansikan, suklaan, vanil-
jan, cappucinon ja brownie-
vaniljan -makuisina. Jäädy-
tetyn jugurtin makuina ovat 

mango ja metsämarja sekä 
sorbetissa mustaviinimarja 
tai sitruuna. Kaikissa tuot-
teissa maut ovat raikkaita, 

eikä liian imeliä.

Terttu Salmi

Metsänhoitoyhdistys Posion 
valtuusto kokouksessaan 3.6. 
ja mhy Koillismaan valtuusto 
5.6. kokouksessaan ovat päät-
täneet fuusiosta, jossa mhy 
Posion toiminta, talous, varat 
ja vastuut yhdistetään 1.8.2020 
mhy Koillismaahan. Käytän-

nössä mhy Posio toiminta lak-
kaa heinäkuun lopussa ja Mhy 
Koillismaan toimialue laaje-
nee Posion kunnan alueelle ja 
säännöt muuttuvat vastaavas-
ti elokuun alusta alkaen. 

Yhdistymisen jälkeen Mhy 
Koillismaa ry:ssä on noin 7000 

jäsentä. Yksityisiä metsän-
omistajia on yli 10 000 hen-
kilöä. Toimistoja on yhdis-
tymisen jälkeenkin viidellä 
paikkakunnalla; Kuivaniemi, 
Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuu-
samo ja Posio. 

Metsänhoitoyhdistysten 

valtuustovaalit järjestetään 
marraskuussa 2020. Ehdolle 
voi asettua 30.9. asti. Mhy Po-
sion nykyiset jäsenet äänestä-
vät mhy Koillismaan vaalilis-
toissa ja valitut tulevat mhy 
Koillismaan valtuustoon. En-
simmäisissä vaaleissa on vaa-

lipiirit käytössä. 
1.8. mhy Koillismaan hal-

litus täydentyy kahdella Posi-
on edustajalla ollen yhteensä 
kahdeksan jäseninen. Hallitus 
jatkaa vuoden loppuun saak-
ka, jonka jälkeen uusi vaalein 
valittu valtuusto valitsee seu-

raavan hallituksen. Hallituk-
sen puheenjohtajana jatkaa 
Matti Alatalo Pudasjärveltä ja 
valtuuston puheenjohtajana 
Veli Määttä Kuusamosta.

Pudasjärvi-lehti

Metsänhoitoyhdistykset Posio ja Koillismaa yhdistyvät

Puheenjohtaja Vesa Holmström avaamassa Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n vuosikoko-
usta seurakuntakeskuksessa.

Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry:n vuosikokous pidettiin 
keskiviikkona 3.6. seurakunta-
keskuksen tiloissa.

Koronan vuoksi myöhäis-
tetyn tilaisuuden avasi pu-
heenjohtaja Vesa Holmström. 
Seurakuntapastori Eva-Maria 
Mustosen pitämän hartausti-
laisuuden jälkeen pidettiin hil-
jainen hetki poisnukkuneiden 
veteraanin muistolle. Vesan 
sooloesityksenä esittämään 
Veteraanin iltahuutoon yh-
tyi kokousväki kertosäkeessä. 
Sen jälkeen Vesa muisteli ly-
hyen katsauksen menneeseen 
toimintavuoteen, samalla va-
lotti myöskin tulevan toimin-
nan suuntaviivoja.  Hän totesi 
veteraanien joukon vuosi vuo-
delta harventuvan. Muutaman 
vuoden jälkeen tulee järjestön 
toiminta suuntautumaan pe-
rinnetoimintaan, aluksi sen 
käynnistämiseen.  Hän tote-
si yhteistyön sujuneen seura-
kunnan ja kaupungin kans-
sa erittäin hedelmällisesti. 

Vesa Holmström jatkaa Pudasjärven sotaveteraanien puheenjohtajana
Kiitokset sai myös ansaitus-
ti paikallinen Lions Club huo-
mattavasta avustustoimin-
nasta veteraanien suuntaan. 
Tämän jälkeen luovutettiin 
huomionosoitukset kymme-
nelle yhdistyksen toiminnassa 
ansioituneelle toimijalle. So-
taveteraanien ansioristi Paa-
vo Pikkuaho, Henrik Hämä-
läinen ja Esko Törmänen. 
Pohjois-Pohjanmaan Sotave-
teraanipiirin kultainen an-
siomerkki Kaarlo Haapakos-
ki, Sampo Laakkonen ja Esa 
Pihlaja. Hopeinen ansiomerk-
ki Maija Hukari, Mirja Laak-
konen, Marjatta Peuraniemi, 
Ossi Hanhisuvanto ja Raimo 
Åkerlund sekä Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry:n standaari 
Valtteri Laitila, Henrik Hämä-
läinen ja Nevakivi Oy. 

Varsinaisen kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Kei-
jo Piirainen, pöytäkirjaa piti 
yhdistyksen sihteerinä ja 
hallituksen jäsenenä reilun 
kymmenen vuotta toiminut 

Henrik Hämäläinen.  
Sääntömääräisten asioiden 

mukaisesti käsiteltiin toimin-
takertomus edelliseltä vuodel-
ta. Samoin jo alkaneen vuoden 
toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio. Tulevan toiminnan 
tärkeimpänä painopistealuee-
na tulee olemaan veteraani-
en edunvalvonta sekä leskien 
ja puolisoiden tukeminen hei-
dän arjessaan. Tietoa uuden 
veteraanilain tuomista eduista 
ja mahdollisuuksista tullaan 
jakamaan heidän keskuudes-
saan.   Toimintasuunnitelma 
tuli hyväksytyksi hallituksen 
esityksen mukaisesti. Talous-
arvio hyväksyttiin reilusti ali-
jäämäisenä. Tuloja arvioitiin 
vuodelle kertyvän noin 8000 
euroa ja menoja reilut 12000 
euroa. Yhdistyksen tarkoituk-
sena on käyttää kertyneet vä-
häiset varat veteraanien hy-
väksi heidän elinaikanaan. 
Kun viimeinenkin veteraani 
saatetaan haudan lepoon, tu-
lee yhdistyksen tili olemaan 

tyhjä.
Hallituksen puheenjohta-

jana jatkaa Vesa Holmström. 
Erovuorossa ollut Mirja Laak-
konen esitti tilalleen Marjat-
ta Peuraniemeä, joka myös 
valittiin. Henrik Hämäläisen 
jäädessä pois paikkakunnalta 
muuton takia, hänen tilalleen 
hallitukseen valittiin Vesa Er-
vasti. Muina jäseninä hallituk-
sessa jatkavat Raija Niemelä, 
Esko Törmänen, Eero Aho-
nen ja Paavali Ervasti. Toimin-
nantarkastajiksi valittiin Mat-

ti Rantala ja Antti Härkönen. 
Kokouksessa oli kaikkiaan 

16 yhdistyksen jäsentä. 
Vuosikokouksen jälkeen 

piti uusi hallitus järjestäyty-
miskokouksen. Siinä sovittiin 
yksissä tuumin vastuualueet 
kullekin hallituksen jäsenelle. 
Varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Paavali Ervasti. Sihteerin 
tehtävät lupautui vastaisuu-
dessa hoitamaan uutena hal-
litukseen valittu Vesa Ervasti. 
Rahastoa hoitaa Eero Ahonen, 
merkkipäivävastaavana toi-

mii Esko Törmänen ja sosiaa-
livastavana Marjatta Peura-
niemi. 

Yhdistykseen kertyneen 
kirjallisen ja muun materiaa-
lin arkistointi tulee nyt ajan-
kohtaiseksi yhdistyksen lähi-
vuosina lakatessa ja siirtyessä 
perinneaikaan. Sen suunnitte-
lu ja toimeen ryhtyminen jäi 
Eero Ahosen, Marjatta Peura-
niemen ja Raija Niemelän teh-
täväksi.

Paavo Ervasti
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
ALASI  AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

PUDASTORI

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Sijoitus/Rahoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

MAANRAKENNUSTA

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

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)

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

p. 044 090 6400
www.lukkomatti.fi

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!
ALASI  

AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

KUN halUaT PÄÄSTÄ 
EROON  TaRPEETTOMaKSi 
 JÄÄNEESTÄ TaVaRaSTa,  

Tai TaRViTSET JOTaiN, 
ilMOiTa PUDaSTORilla.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoitteen. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@
vkkmedia.fi tai paperille selkeästi kirjoi-
tettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

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

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. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

Vuokrattavana Kurenalla 98 m2 
uudehko siisti kolmio, sauna, 
katutasossa palvelujen äärellä. 
P. 0400 992 999.

VUOKRATTAVANA

VARAA 

ILMOITUSTILASI 

HYVISSÄ AJOIN!

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
KESÄ

SYÖTE
PUDASJÄRVI

&
Pudasjärven Yrittäjien jokavuotinen 
Markkinalehti ilmestyy tänä kesänä 

Kesä Pudasjärvi&Syöte lehtenä 
to 25.6.2020. 

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
ma 22.6. klo 14.00 mennessä. 
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Iso-Syötteen asemakaavaluonnos tulee nähtäville

Keskustalaista vaikuttamista nyt ja tulevaisuudessa
Keskustan puolueko-
kous pidetään Oulussa 4.-
6.9.2020. Viime sunnuntai-
na 7.6. pidetty Keskustan 
Pudasjärven kunnallisjär-
jestön vuosikokous kan-
nustaa paikallisyhdistys-
ten edustajia osallistumaan 
tähän merkittävään tapah-
tumaan. Elämme poliitti-
sesti mielenkiintoisia aiko-
ja ja tapahtuma järjestetään 
näin lähellä tällä kertaa. 
Kokous päätti lähettää puo-
lueen puheenjohtaja Kat-
ri Kulmunille tsemppivies-
tin ja toivomuksen, että hän 
toimisi edelleen pohjoisen 
Suomen ja meidän edusta-

janamme valtakunnallises-
sa päätöksenteossa.

Kaikkia ihmisiä kannus-
tetaan aktivoitumaan po-
liittisessa toiminnassa, sillä 
nyt jos koskaan tehdään tär-
keitä päätöksiä vaikeiden 
aikojen selättämiseksi niin 
paikallistasolla kuin val-
takunnallisestikin. Yhtei-
sistä asioista kiinnostunei-
ta pyydetään harkitsemaan 
kuntavaaliehdokuutta ensi 
kevään kuntavaaleissa. 
Keskustalaisen arvopohjan 
omaavat kuntalaiset ovat 
tervetulleita kuntavaalieh-
dokkaiksi Keskustan listal-
le. 

Kokous keskusteli kun-
nallispolitiikan ajankohtai-
sista asioista. Kaupungin 
talouden kuntoon saami-
seksi tulee tehdä aktiivi-
sesti työtä. Suuri merki-
tys on myös Oulunkaaren 
kuntayhtymän menokuril-
la. Oulunkaaren toimimi-
nen yhteistoiminta-aluee-
na kunnallisten itsenäisten 
ratkaisujen sijaan tuottaa 
nykyistä taloudellisempaa 
palvelutuotantoa. Palve-
lurakenteen muuttaminen 
korjaavasta työstä ennal-
taehkäisevään toimintaan 
tulee myös sekä taloudel-
lisesti että inhimillisesti ny-

kyistä edullisemmaksi.
Kaupungin toiminnas-

sa talouden kestävyyden 
parantamiseksi tulee myös 
tehdä konkreettisia esityk-

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön vuosikokouksesta lähetettiin puolueen pu-
heenjohtaja Katri Kulmunille tsemppiviestin ja toivomus, että hän toimisi edelleen pohjoi-
sen Suomen edustajana valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Kokouksen puheenjohtajan toimi Eero Hyttinen ja sihteeri-
nä Mirja Luusua. 

Anni-Inkeri Törmänen ja Marja Lantto vaihtamassa keske-
nään kesäkuulumisia. 

Kaupunginhallitus kokous-
ti tiistaina 9.6. Hallitus on 
aiemmin päättänyt ryhtyä 
muuttamaan Iso-Syötteen 
asemakaavaa kortteleissa 40, 
54 ja 55a sekä niihin liittyvil-
lä katu-, viher- ja pysäköin-
tialueilla. Kaavamuutoksen 
on laatinut Elina Marjakan-
gas Sweco Ympäristö Oy:stä. 
Kaavamuutos mahdollis-
taa rakennuskantaan mer-
kittäviä muutoksia. Kortte-
lin 40 rakennusoikeutta on 
korotettu 2000:sta 5400 ker-
rosneliömetriin ja kerros-
korkeutta on korotettu kah-
desta neljään. Korttelissa 54 
majoitusrakentamista koske-
va rajoitus on poistettu. Lii-
kennejärjestelmän muutos 
on Romekievarintien linjauk-
sen kääntäminen Syötetien 
kiertoliittymään ja vanha osa 
muuttuu osittain pihakaduk-
si ja osittain rakennusmaaksi. 
Romekievarintien ja Sinihei-
näntien välille on merkitty 
kevytliikenneväylä. Mootto-
rikelkkojen pysäköintialue 
on siirretty uuden Romekie-
varintien itäpuolelle. Kaava-
merkintä mahdollistaa myös 
moottorikelkkojen tankka-
uspisteen sijoittamisen alu-
eelle. Merkittävä osa alueen 
latuverkkoa kiertää suun-
nittelualueen kautta. Ladul-
le on osoitettu ylikulkusillan 
paikka Romekievarintien yli. 
Asemakaavaluonnos päätet-
tiin asettaa nähtäville ja pyy-
tää siitä tarvittavat lausun-
not.

Suviseurat
Suviseurat on järjestetty 

Pudasjärven lentokentällä 
vuosina 1998 ja 2013. Seu-
raavan kerran suviseurat 
järjestetään siellä vuosina 
2024 ja 2027. Kentän omis-
taa Pudasjärven kaupunki. 
Jokaisella kerralla suviseu-
rojen valmistelu edellyttää 
panostuksia seurakentän 
pohjan, tiestön ja kevyen lii-
kenteen reitistöjen ja muun 
infrastruktuurin (mm. vesi 
ja sähkö) kehittämiseen ja 
rakentamiseen. Tehdyllä 
sopimuksella SRK:n kanssa 
sovitaan Pudasjärven len-
tokentällä vuosina 2024 ja 
2027 pidettävien suviseuro-
jen järjestämiseen liittyvistä 
periaatteista, vastuunjaosta 
ja korvauksista. Tämä sopi-
mus on voimassa 31.7.2027 
saakka. SRK:lla on oikeus 
jatkaa sopimuksen voi-
massaoloa vuosien 2030 tai 
2033 loppuun saakka. Pää-
tettiin hyväksyä kaupungin 
ja Suomen rauhanyhdis-
tysten keskusyhdistys ry:n 
(SRK) välillä laadittu puite-
sopimus.

Hankerahoituksia
Korpisen kyläseura on ha-
kenut Oulun Seudun Lea-
derilta hankerahaa 12 500 
euroa luontopolku Kup-
son Kutsun kunnostami-
seen. Luontopolku on ra-
kennettu 1997-1998 ja on 
kunnostamisen tarpeessa. 
Investointihankkeen ko-
konaiskustannusarvio on 
25 000 euroa. Kyläseuran 
osuudeksi jää 12 500 eu-
roa, josta talkootyön osuus 
on 10 200 euroa. Hanke to-

teutetaan tämän vuoden 
kesäkuusta ensi vuoden 
loppuun mennessä. Hank-
keelle myönnettiin pusku-
rilainaa yhteensä 11 820 
euroa. Takaisinmaksu on 
viimeistään 31.5.2022.

Pudasjärven kaupunki 
on hakenut rahoitusta Ou-
lun seudun Leaderilta Iijo-
en virkistyskäytön ja lähi-
kalastusmahdollisuuksien 
kehittäminen Pudasjärvel-
lä -hankkeeseen. Hanketta 
on valmisteltu liikuntapal-
velujen ja teknisen toimen 
yhteistyönä. Hankkeen 
budjetti on 199 512 euroa. 
Oulun Seudun Leader voi 
myöntää yhteen hankkee-
seen tukea enintään 180 000 
euroa, jolloin kaupungin 
omarahoitusosuudeksi jäisi 
19 512 euroa. Hankkeeseen 
päätettiin osallistua oma-
vastuuosuudella. 

Livokas ry:n Nuorten 
polku –hankkeen puskuri-
lainalle myönnettiin jatko-
aikaa neljä kuukautta, enin-
tään 30.4.2021 saakka.

Avustuksista  
oikaisuvaatimus
Vasemmistoliiton Siuruan 
osasto on jättänyt oikaisu-
vaatimuksen, jossa vaadi-
taan kaupunginhallitusta 
kumoamaan 12.5.2020 teh-
dyn päätöksen kehittä-
mis- ja toimintatukien 2020 
myöntämisestä. Yhteisöl-
lisyysvaliokunnan ohjaus-
esitys oli, että kaupun-
ginhallituksen linjauksen 
mukaisesti poliittiselle toi-
mijalle ei myönnettäisi tu-

kea ja hallitus päätti hylätä 
Vasemmistoliiton Siuruan 
osaston oikaisuvaatimuk-
sen.

Virkavalintoja
Teknisen johtajan haastat-
telut järjestettiin 1.6.2020. 
Haastatteluun osallistui 
kaupunginjohtajan ja hal-
lintojohtajan lisäksi kau-
punginhallituksen jäseniä 
ja valtuutettuja. Haastatte-
lujen lopuksi haastattelu-
ryhmä päätti, että kolmelle 
kokonaisvertailun perus-
teella eniten pisteitä saa-
neelle hakijalle Timo Es-
kolalle, Janne Karhulle ja 
Elina Timisjärvelle teetäte-
tään soveltuvuusarvioin-
ti. Kaupunginhallitus esitti 
kesäkuussa kokoontuvalle 
kaupunginvaltuustolle tek-
nisen johtajan virkaan so-
veltuvimmaksi Janne Kar-
hun. 

Hyvinvointipäällikön 
virka on julistettu päätök-
sen mukaisesti haettavak-
si ajalla 22.5. – 5.6. Hallitus 
päätti hyvinvointipäällikön 
virkaa hakeneista kutsua 
haastatteluun Ahokum-
pu Tuula, Hartojoki Jutta, 
Kemppainen Pasi, Niva-
koski Outi ja Vilenius Min-
na. Haastattelut pidetään 
22.6. Valintapäätös tehdään 
seuraavassa kaupunginhal-
lituksen kokouksessa 25.6.

Hirsikampuksen yhte-
näiskoulun ja Pudasjärven 
lukion apulaisrehtori Aro 
Rissalle on myönnetty ero 
virastaan. Koska tällä het-
kellä kumpaakaan apulais-

rehtorin virkaa ei hoida va-
kituisesti virkaan valittu 
henkilö, kaupunginhalli-
tus päätti julistaa Hirsikam-
puksen apulaisrehtorin vi-
ran täytettäväksi 1.8.2020 
alkaen tai sopimuksen mu-
kaan. Hakuaika päättyy 24. 
kesäkuuta.

Ilmailukoulutusta
Pudasjärven lukio ja Pu-
dasjärven ilmailukerho ry 
ovat laatineet kolme vuot-
ta kestävän sopimuksen il-
mailumääräysten mukaisen 
lentokoulutuksen järjestä-
misestä. Sopimus hyväksyt-
tiin ja valtuutettiin Hyvin-
vointi- ja sivistystoiminnan 
toiminta-alueen allekirjoit-
tamaan sopimus.

Urakkatöitä
Paavalin pysäköintialu-
een urakoitsijaksi valittiin 
halvimman 114 850 euron 
urakkatarjouksen jättänyt 
urakoitsija Kuljetuspudas 
Oy. Urakka suoritetaan 
kahdessa vaiheessa siten, 
että vuonna 2021 suorite-
taan pinnoitus- ja kiveys-
työt.

Pengertöitä
Pudasjärven penkereiden 
korottaminen kevään 2020 
tulvaa varten on aloitet-
tu lumitöillä huhtikuussa 
alueiden ylläpitourakoit-
sijan toimesta ja palvelu-
sopimusurakan mukaisin 
hinnoin. Penkereiden ko-
rotukset ovat olleet valmii-
na ennen kevättulvien alka-
mista, korotusten vihertyöt 

ja viimeistelyt tehdään ke-
säkuun aikana. Hyväksyt-
tiin penkereiden korotta-
miseen ja siihen liittyviin 
töihin 94 350 euroa.

Sarakylään  
led valaisimia
Päätettiin, että tekninen toi-
mi teettää suunnitelman 
Sarakylän koulun kentän 
valaistuksen muuttamises-
ta led valaisimiksi. Samas-
sa suunnittelussa valaistus 
liitetään koulun luistinken-
tän valaistukseen ja laadi-
taan kustannusarvio. Pää-
tettiin jatkaa neuvotteluja 
Sarakylän kyläseuran kans-
sa ja päättää jatkotoimista 
neuvottelujen jälkeen. 

Sähköinen arkistointi
Kaupunki on ottanut huhti-
kuussa käyttöön Dynasty10 
asiahallintajärjestelmän, 
joka hyväksyttiin Innofac-
tor Oyj:n tarjouksen poh-
jalta ja vahvisti tiedonoh-
jaussuunnitelman (TOS) 
käyttöönoton sähköisen ar-
kistoinnin pohjaksi sekä oi-
keutti hakemaan Kansal-
lisarkiston lupaa pysyvästi 
säilytettävien asiakirjojen 
sähköiseen arkistointiin.

Kutsuntaan edustaja
Kutsuntalautakuntaan 
vuodeksi 2020 kaupungin 
edustajaksi nimettiin Eero 
Oinas-Panuma ja varaedus-
tajaksi Tuula Kuukasjärvi.

siä ja päätöksiä. Keskusta-
laisten kokousedustajien 
yksimielisenä kantana vuo-
sikokouksessa todettiin, 
että yksityisteille esitetty 15 
prosentin omavastuuosuus 
kunnossapitoon ei kuiten-
kaan ole Pudasjärven laa-
jassa kaupungissa kanna-
tettava säästötoimi. Noin 
puolet kaupungin asuk-
kaista asuu yksityisteiden 
vaikutuspiirissä ja yksityis-
tiet mahdollistavat myös 
laajan vapaa-ajan asutuk-
sen kylillä. Yksityisteiden 
kunnossapito ei ole kau-
pungille lakisääteinen vel-
voite, mutta elinvoiman ja 
tasapuolisen asumisen pai-
kan valinnan kannalta mer-

kittävä toimi.
Keskustavetoinen Pu-

dasjärven kaupunginval-
tuusto on tehnyt vuoden 
2019 aikana monia merkit-
täviä päätöksiä. Kurenalan 
vuonna 2007 alkanut 
osayleiskaavoitus saatiin 
päätökseen, kaupungin his-
torian suurimman inves-
toinnin, Hyvän olon kes-
kuksen elinkaarihankkeen 
suunnittelu saatiin valmiik-
si ja rakentamispäätökseen 
sekä Oulunkaaren perusso-
pimus päivitettiin.

Keskustan  
kunnallisjärjestö,  
kuvat Heimo Turunen
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Taksi Piipponen Oy 
 arto 0400 244 195, Seija 040 507 23 18

KESäaJaN 2020 
KUTSUJOUKKOLIIKENNE 7.8.2020 saakka

PERJANTAISIN
Kouva–Livo välisiltä alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h. Linja-autotaksa.
TORSTAISIN 

Sarakylän alueelta Rytingin kauppaan. 2,50€/henk.
Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä.

      

    
Hae meille!

      JATKO-OPINTOIHIN TÄHTÄÄVÄT 
                              OPINNOT

         Musa 
        Sosionomi
        Oikeustiede  
        Lääketiede 

ROVALA-OPISTO

Rovala 5
96100 Rovaniemi   040 487 3010 
rovala-opisto@rovala.fi   www.rovala.fi

Haku opiston nettisivuilla

Pintamon vesiosuuskunnan
yleinen sääntömääräinen

vUOSIKOKOUS
la 27.6.2020 klo 12

Pintamon kylätalolla, Pintamontie 321. 
Tervetuloa! Hallitus

PuU SUUNNISTUSJaOSTO
Iltarastit ke 17.6. klo 17.30 alkaen 
Pintamovaarassa. 
Lähtö- ja maali Pintamon kylätalolla. 
A-, B- ja C-radat. Lisätiedot Antero Pätsi 040 582 755.

KOVALAMMEN RANTA-ASEMA-
KAAVAN OSITTAINEN MUUTOS
Maanomistaja on ryhtynyt muuttamaan Kova-
lammen ranta-asemakaavaa. Kaavoitettava alue 
sijaitsee Syötteen Kovalammen pohjoisrannalla. 
Kaavoitus koskee Naamangan kylän tilaa Kariaho 
615-408-2-69. Kaavoituksen tavoitteena on lisätä 
eräiden tonttien rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti näh-
tävänä 11.6.–13.7.2020 internetissä, ositteessa www.
pudasjarvi.fi sekä erikseen sopimalla Pudasjärven 
kaupungintalon kaavoitus- ja mittaustoimistossa 
(040 826 6417).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muis-
tutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava 
ennen nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti 
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhal-
litus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostil-
la osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 1.6.2020
Kaupunginhallitus

pudasjarvi.fi

KEväTKOKOUS 
pidetään kaupungintalolla, 

tiistaina 16.6.2020 klo 16.30.
Asioina sääntöjen mukaiset asiat.

sääntömääräinen

Jyty 
Pudasjärvi ry:n

Pudasjärven kehitysvammaisten 
tukiyhdistyksen    

yLEINEN KOKOUS    
maanantaina 29.6.2020 klo 17.30 

Ravintola Meritassa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 16.15.

Tervetuloa!

 Käsitellään sääntömääräiset, kalastus- ja muut asiat.
Päätetään täpläravun poistohankkeesta. Kokouksen tarkis-

tettu pöytäkirja on nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla 
ajan 6.7.-20.7.2020. Hoitokunta kokoontuu klo 10.00. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kollajan lohkokuntaan kuuluvan
Siuruan osakaskunnan

vUOSIKOKOUS
Siuruan työväentalolla su 28.6.2020 

alkaen klo 11.00.

Hoitokunta

TäLLE vUOdELLE SUUNNITELTU 
rETKI JOENSUUHUN PErUTTU. 
Retki siirretään vuodelle 2021.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koronatilanteen vuoksi 
Pudasjärven Syöpäosaston 

Johtokunta

Lukijan kynästä

Kun ollaan kävelyllä tai pyöräilemässä esim. Hetekylän Keinäs-
perätiellä, autot ajavat tuhatta ja sataa niin silmät ja suu on 
täynnä pölyä ja santaa.

Me muorit ajamme tarkoituksella keskikaistaa, jotta autoili-
jat älyäisivät hiljentää kohdallamme!

Muorit lenkillä

Teiden 
suolauksesta ja 
kastelusta

Helluntaiseurakunta
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Ei tilaisuuksia!
”Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala 

lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisim-
me hänen kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me 
rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä 

ja lähetti Poikansa meille syntiemme sovitukseksi”.
1 Joh 4:9-10

Kaupungintalous - kuralla, päätöksentekokyky - kuralla, kenen 
selän taakse piiloon? No konsultin tietenkin. Paitsi, että se EI 
kannata. 

Kaupunkimme taloudellinen tilanne oli ennen koronaa huo-
lestuttava ja koronan jälkeisessä ajassa se näyttäytyy todella pa-
halta. Matkailuala ja laaja joukko muitakin toimialoja tulee saa-
maan ainakin väliaikaisesti todella kovan taloudellisen iskun. Se 
isku heijastuu myös väistämättä meidän kaupunkimme talou-
teen, eikä sote-menojen kasvu sitä tilannetta paranna yhtään.

Nyt olemme kaupunkina tienristeyksessä ja suuntana ovat 
joko vastuullinen ja suoraselkäinen talouspolitiikka tai popu-
listinen talouspolitiikka. Jälkimmäinen tulee johtamaan muu-
tamien vuosien kuluessa rankkoihin toimenpiteisiin, joiden 
myllerryksessä kaupunkimme päättäjien talouteen liittyvä pää-
töksentekovalta käytännössä viedään meiltä pois.

Siksi on todella tärkeää, että kaupunkimme päättäjät ja vir-
kamiehet ottavat tosissaan edessämme olevat haasteet ja us-
kaltautuvat tekemään päätöksiä, jotka epäilemättä tulevat 
olemaan vaikeita. Näiden vaikeiden asioiden eteenpäin saatta-
misessa peräänkuulutan valtuuston sekä hallituksen puheen-
johtajistojen erityistä valtaa ja vastuuta käytettäväksi. Nyt ei 
ole aika mennä piiloon! Nyt on aika astua esiin! 

Vaikeina aikoina kaupunkimme tarvitsee päättäväisiä ja vas-
tuuntuntoisia poliitikkoja, eikä vallasta huumautuneita oman 
edun- tai puolueen edun tavoittelijoita. Saanen muistuttaa, että 
päättäjien tärkein tehtävä valtuustossa ja muissa päätöksiä te-
kevissä konklaaveissa on hoitaa kunnan asioita, eikä olla varmis-
tamassa seuraaviin kuntavaaleihin maksimaalista tulosta. Valtuu-
tetuille tiedoksi: äänestäjiä ei saa pelätä.

Suoraselkäisyys kannattaa, vaikka seuraavien vaalien ääni-
saalis saattaa siitä kärsiä. Siksi totean, että Vasemmistoliiton Pu-
dasjärven valtuustoryhmä on sitoutunut tekemään välttämät-
tömät päätökset, joilla voimme varmistaa talouden tasapainon 
saavuttamisen ja päätösvallan pysymisen meidän kuntamme 
päätöksentekoelimien käsissä.

Pidetään päätöksentekovalta meidän käsissämme, se on eh-
dottomasti kaupungin ja kaupunkilaisten etu!

Antti Tihinen 
Pudasjärven Vasemmistoliiton 
valtuustoryhmän puheenjohtaja. 

Pidetään päätöksentekovalta 
Pudasjärvellä

KIrPPIS ma-TI 
15.-16.6.  

KLO 11-15. 
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

yli-Livon vesiosuuskunnan
yLEINEN KOKOUS

to 18.6. klo 19 
Sirkka ja Juha Pankinaholla.

Hallitus kokoontuu klo 18.
Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! Hallitus

Puolustusvoimain lippu-
juhlan päivänä 4.6. LC Pu-
dasjärven leijonilla on pe-
rinteenä käydä laskemassa 
kukkalaite sankarihaudal-
le. Tänä vuonna kukkalait-
teen laski kuluvan kauden 

presidentti Juha Timonen 
ja perinteiseen tilaisuuteen 
osallistuivat myös Esko Tör-
mänen, Seppo Kukka, Antti 
Pesälä, Eero Ahonen, Seppo 
Sammelvuo sekä kuvan ot-
tanut Heimo Turunen.

Seppeleen lasku 
perinteenä puolustusvoimain 
lippujuhlan päivänä 

KOEammUNNUNNaT keskiviikkona 17.6. 
klo 17 alkaen Hanhiojan radalla. 

Tarkoitettu lähinnä niille, 
joilta puuttuu ampumakoesuoritus.

mETSäSTäJäTUTKINTO torstaina 18.6. 
klo 18 alkaen ampujien sisäampumaradalla.

Tilaisuuksissa noudatetaan koronasta johtuvia 
turvallisuusmääräyksiä.

Toiminnanohjaaja

PUdaSJärvEN 
rIISTaNHOITOyHdISTyS 
TIEdOTTaa

Heinäturnaus 3.-4.7. 
Mukaan mahtuu 16 joukkuetta. Osallistumismaksu 80 €. 
Ilmoittautumiset 040 716 0724 /Toni.  
P12 Kakkonen OHF/T08 - FC Kurenpojat tänään 11.6. 
Suojalinnalla klo 19. Kioski palvelee. Vapaa pääsy! 

FC Kurenpojat
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Koronakriisi koskettaa meitä kaikkia.
Ojennamme kätemme paikallisille yrityksille ja

tarjoamme uusille asiakkaille ensimmäisen
vuoden vuosimaksun 0€/henkilö, kun teette
työterveyshuollon sopimuksen kanssamme

kesäkuun aikana.

Open stage -tapahtuma 
tänä kesänä etälivenä

Open Stage on järjestetty 
Pudasjärven torilla kahte-
na kesänä aina heti juhan-
nuksen jälkeen. Ohjelmas-
sa on ollut monenlaista: 
musiikkia, tulennielen-
tää, yhteislauluja, teatte-
riesityksiä ja kaikenlais-
ta muuta pientä ohjelmaa. 
Tänä kesänä Open Stage 
toteutetaan etälivetapah-
tumana ja nettitallenteena 
koronatilanteen vuoksi. 

Open Stage on tapah-
tuma, jossa kuka tahan-
sa esiintymishaluinen saa 
mahdollisuuden esiin-
tyä. Tänä vuonna esiinty-
jät voivat lähettää omasta 
esityksestään kuvatun ly-
hyen videon sähköpostil-
la Open Stage -ryhmälle. 
Esitys voi olla mitä tahan-
sa rytmisen voimistelun 
ja tulennielennän välil-
tä. Pääasia on, että vide-
on sisältö on ihan omaa ja 
itse keksittyä. Kun vide-
on lähettää osoitteeseen 
openstagepudasjarvi@
gmail.com kesäkuun lop-
puun mennessä, niin vi-

Viime vuonna Open Stagessa torilla esiintymässä Marko 
Väyrynen, Markku Kaarre Juha Mertala, Jenni Jaakkola, 
Satu Hakoköngäs ja Netta Jyrkäs.

deo pääsee mukaan Open 
Stage 2020 -nettitallentee-
seen. Tämä videokooste jul-
kaistaan syyskuussa Open 
Stagen omalla YouTube 
-kanavalla.

Virallinen Open Stage 
-päivä on juhannuksen jäl-
keinen keskiviikko, jolloin 
Open Stagen somekanavil-
la (Facebook, YouTube) on 
livelähetyksiä. Niitä kan-
nattaa olla seuraamassa ja 

Aittojärvellä kahden päivän 
kalatapahtuma

Aitto-ojan kalaveden osa-
kaskunta järjesti lauantai-
na kahden päivän ajan 5.-
6.6. kalatapahtuman Eino ja 
Eija Taavitsaisen kodin pi-
hapiirissä Aittojärven ran-
nalla. Tapahtuma oli perin-
teisen lahnarallin tilalla, jota 
ei voitu järjestää korona-
poikkeustilan aikana. Kalas-
tuskunnan varojen kartut-
tamiseksi myytiin lahnaa ja 
haukea tuoreena ja savus-
tettuna. Edullisella hinnalla 
sai ostaa myös kahvia pul-
lan kanssa. Järjestäjien mu-
kaan ihmisiä kävi mukavas-
ti ja tasaisesti kummankin 
päivän aikana. Tosin per-
jantaipäivän ollessa vilk-
kaampi. Joku isompi kalaerä 

hoidettiin myös kotitoimi-
tuksena Kurenalle. Erikoi-
sen iloisia oltiin Pudasjärven 
Kehitys Oy:n yritysneuvoja 
Auvo Turpeisen ja lähiruo-
ka-asiantuntija Sirkku Kian-
non perjantain neuvontavie-
railusta. 

Eino Taavitsainen ja Ari 
Ari Isola olivat kalastaneet 

jäiden lähdettyä lahnoja jo 
reilut tuhat kappaletta ja li-
säksi yli sata haukea ja muu-
ta kalaakin oli noussut. Suu-
rin hauki oli painanut 9,6 
kiloa ja reilun kuuden kiloi-
nenkin vonkale oli verkkoon 
tarttunut. HT

Aittojärvestä 90 millin verkkoon 4.6. tarttunut hauki painoi 
9,6 kiloa, pituutta oli 120 senttiä. 

Eino Taavitsainen ja Ari Iso-
la ovat nostaneet jäiden läh-
dön jälkeen yli 1000 lahnaa 
ja reilut sata haukea. Tässä 
he ovat laittamassa ostajal-
le lauantaiaamuna kalastet-
tua viiden lahnan erää. 

Kalojen ja kalatuotteiden ostajia kävi kahden päivän ajan 
tasaisena virtana.

katselemassa. Tapahtu-
masta saa lisätietoa seu-
raamalla Facebookissa 
Open Stage - Pudasjärvi 
2020 -kanavaa tai olemal-
la yhteydessä sähköpostil-
la osoitteeseen openstage-
pudasjarvi@gmail.com.

Open Stage -työryhmä
Juha, Marko, Markku ja 
Teija
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uudistettu
pudasjärven tokmanni
avataan tiistaina 16.6. 

FAIRY

KONETISKI- 
TABLETTI  
70 kpl/pkt
(0,11/kpl)
Platinum  
All In One.
Norm. 11,90

790
-33 %

erä

995
-28 %

jopa

24-pack

BBQ KING

GRILLIHIILI tai 
BRIKETTI 2,5 kg
(1,20/kg)
Valmistettu eurooppalai-
sesta FSC-sertifioidusta 
lehtipuusta.
Norm. 3,49–3,99

BBQ KING

PALLOGRILLIØ 41 cm
Grillikupu ja hiilikaukalo ovat 
emaloitua terästä. Pyörillä 
varustettu jalusta helpottaa 
grillin siirtelyä. 
Norm. 19,95

PUDASJÄRVI Pietarilantie 48 | ma–pe 9–19, la 9–18, su 11–18
Tarjoukset voimassa torstaista sunnuntaihin 11.– 14.6.2020 ellei toisin mainita tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.

kaikkea kesään halvoin hinnoin!

LADATTAVA 
RETKISUIHKU
Kätevä, ladattava retki- tai
puutarhasuihku soveltuu 
monenlaiseen käyttöön. 
Vesivirtaus on 2,5 l/min 
ja käyttöaika 45–60 min 
yhdellä latauksella. 
Ladataan USB-laturilla.
Norm. 24,90

1499
-39 %

1599
-19 %

THERMACELL

HYTTYSKARKOTTIMEN 
TÄYTTÖPAKKAUS
Sisältää 4 kaasusäiliöt ja 12 
torjunta-ainetyynyä. Riittää 
36–48 tunnin käyttöön.

27952795
THERMACELL 

HYTTYSKARKOTIN
MR300G

IISI

KERTAKÄYTTÖINEN 
OLUTMUKI 25 kpl/pkt
(0,08/kpl)
Vetoisuus 500 ml, 
väri kirkas.
Norm. 2,49/pkt

400
-19 %

2 pkt

IISI

KERTAKÄYTTÖINEN 
GRILLILAUTANEN 
30 kpl/pkt
(0,06/kpl)
Norm. 2,29/pkt

350
-23 %

2 pkt
COCA-COLA tai  
COCA-COLA 
ZERO 0,33/pl  
24-pack 
(0,95/l) 
Hinta sisältää pantit. 
Norm. 12,95–13,95/24-pack

299
-25 %

jopa


