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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven kaupungin 
alijäämäinen tilinpäätös 

hyväksyttiin 
yksimielisesti s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 18.6.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

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

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

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!

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I 0400-396 058

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

Olemme kesälomalla 
19.6. - 12.7.2020

Hyvää kesää!

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 Pudasjärvi, 
Puh. (08) 821 185

PaLvELEMME: arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

PaLvELEMME
Torstaina 18.6. klo 9-18

juhannusaattona 19.6. klo 9-14
juhannuspäivinä 20.-21.6. suljettu

Hyvää Juhannusta!

Hoidamme erilaiset 
piHa- ja kotityöt

Soita tai laita viestiä!
Janne puh. 040 417 4664
Lauri puh. 040 416 2269

4H-yritys

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

Palvelemme juhannusaattona 8-12, Pyhät suljettu.

PIHAVARASTO GOODIY 
KALMAR 3,3 m2 184x178 cm
Käytännöllinen pieni varasto pa-
riovella. Varastovaja toimitetaan 
elementteinä ja se on nopea kasa-
ta. Siinä on täydellinen osatoimi-
tus; alushuopa, helat ja lattia sekä 
suomenkieliset kokoamisohjeet.

SOUTUVENE SUVI 420 SVK 3 HLÖÄ 
489-.

Suvi 420 on kevyempi savolaismallinen 
soutuvene mökki- ja kalastuskäyttöön. 
Turvallinen, uppoamaton, hiekka-
hartsikölillä varustettu malli. 
Erittäin kevyt soutaa. Lyhyt-
rikiselle moottorille. Kevey-
tensä ansiosta sähköperämoottori 
on hyvä vaihtoehto moottoriksi. 990-.

VIELÄ RIITTÄÄ KUKKIA!

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

www.pudasjarvenpuutarha.fi

RUUSUBEGONIAT
6,-

PELARGONIA, 
MARKETTA, 

TÄHTISILMÄ, 
VERBENA 20,-/4 kpl LOBELIA 

10,-/5 kpl

OMENAPUUT!

...ja paljon muita tarjouksia!

MONIVUOTISET 
KUKAT 

OSTA 5 MAKSA 4!

KESÄBEGONIA, 
KESÄPÄIVÄNHATTU, 
RUUKKUNEILIKKA, 

KESÄLEIMU
10,-/3 kpl

TUOKSURUUSUT 
25,-

AvoinnA:
mA-to 8-19, 

juhAnnus pe 8-14, 
20.-21.6. suljettu
22.6. mA-pe 9-18, 

lA 10-16, su 12-16
Olemme facebookissa!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

Hyvää, Lämmintä sekä 
Aurinkoista Juhannusta!

Toivoo Pudasjärvi-lehden toimitus

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 24.6., ke 1.7. ja ke 15.7. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Optikko ja silmälääkäri tekevät näöntutkimuksia normaalisti, 
mutta erityistä hygieniaa noudattaen.

Koronaepidemian 
vuoksi liikkeemme 
on auki 
supistetusti:
ma-ke klo 10-17, 
to-la KIINNI
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
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

Rakkaamme

Aino Helena
HARJU
o.s. Riekki
s. 6.2.1936 Pudasjärvi
k. 23.5.2020 Pudasjärvi

On hiljaisuus ja sanaton suru,
mutta on myös loppumaton rakkaus
ja kiitollisuus.
Vaikka olet nyt poissa,
olet yhä lähellämme.
Sydämissämme kuljet aina.

Esa, Kari ja Heikki perh.
sisarukset perh.

Onnelliset ovat jälleen yhdessä -
isoäiti on taivaassa,
yhdessä isoisän kanssa.

lastenlapset

Siunaus on toimitettu 13.6.2020. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitämme Pudasjärven Terveysasemaa äitimme hyvästä 

hoidosta ja huolenpidosta.

Tätä kirjoitusta ennalta pohtiessani, odot-
taminen-sana tuli ensimmäisenä mieleeni. 
Luulen, että minä kirjoittajana ja te luki-
joina olette viime aikoina kaivanneet mo-
nia asioita, ehkä tärkeimpänä kesä. Nyt ju-
hannuskesän kaunein vihreys, kukkaloisto 
ja lämpö ovat pimeän, lumisen talven jäl-
keen jo ilonamme. Runsaan valon ja läm-
mön vaikutuksesta luonnon uusi elämä 
kukoistaa parhaimmillaan ennen kuin päi-
vät taas alkavat lyhetä. Koronakaranteenin 
hellittäessä odotettu ystävien ja tuttujen 
tapaaminen on voinut vähitellen toteutua 
jopa pieninä perhejuhlina.

Tätä lukiessasi juhannusjuhlan valmis-
telut lienevät jo loppusuoralla; siivoukset 
tehty, leipomiset leivottu, juusto keitet-
ty, juhannuslohi hankittu ja juhannuskoi-
vujakin mietitty. Mikä on juhannus, mistä 
se on saanut nimensä? Juhannus on kir-
kollinen juhlapäivä, jota vietetään Johan-
nes Kastajan syntymäpäivänä. Evankelista 
Luukas ajoittaa hänen syntymänsä kuu-
si kuukautta ennen joulua, Jeesuksen syn-
tymää. Valkeuden todistajan Johanneksen 

muistopäivä sopii hyvin kesän valoisim-
paan aikaan.

Johannes oli vanhoille Sakariaalle ja 
Elisabetille kauan odotettu ensimmäinen 
lapsi. Luukas kertoo seikkaperäisesti Jo-
hanneksen koko suvun ja lähinaapureiden 
keskeisestä iloisesta nimenantojuhlasta. 
Pojalle ehdotettiin perinteisesti isän, Saka-
riaan nimeä, mutta Elisabet sanoi: ”Ei, hä-
nen nimekseen tulee Johannes.” Puhekykyn-
sä menettänyt isä-Sakarias vahvisti nimen 
kirjoittamalla sen tauluun. Samalla hän sai 
puhekykynsä takaisin ja kiitti Jumalaa ar-
mollisuudesta. Johannes-nimi tarkoittaa: 
Herra on armollinen. Sillä seudulla olevat 
ihmiset joutuivat pelon valtaan ja kyseli-
vät: ”Mikähän tästä lapsesta tulee?” Pyhän 
Hengen täyttämä Sakarias puhui profee-
tallisin sanoin ylistäen Jumalaa armosta, 
jonka Hän on osoittanut kansalleen.

Sakariaan ja Elisabetin elämä jää Raa-
matun mukaan taka-alalle ja Johannes 
Kastajan valmistautumisesta työhön tien-
raivaajana Jeesukselle alkaa. Israelin kansa 
odotti pelonsekaisin tuntein, mitähän ta-

pahtuu; heidän tiedetään odottaneen jo 
Messiasta. He eivät tienneet, mitä heidän 
pitäisi tehdä, jotta osaisivat toimia oikein. 
Johanneksen tehtävä oli valmistaa kansaa 
Jeesuksen tulolle ja selkeästi saarnata pa-
rannusta ja syntien anteeksiantamusta hä-
nen jälkeensä tulevan Messiaan, Jeesuksen 
sovitustyön ansiosta. Monet sydämessään 
pelkoa tuntevat saivat rauhan Johannek-
sen saarnan jälkeen, löysivät elämäänsä 
armollisen Jumalan.

Juhannus, odotettu keskikesän lämmön 
ja valon juhla on myös taivaallisen valon, 
armon auringon juhlaa sitä etsiville ihmi-
sille. Johanneksen parannussaarna jatkuu 
Jumalan valtakunnan saarnana edelleen 
muuttumattomana, ei pelkona, vaan va-
pautta, rauhaa ja ilosanomaa Jeesuksesta 
ja syntien sovittajasta sen uskovalle. Juma-
lan armon omistajalle koittaa kerran ru-
noilijan sanoin ’ikisuven sun-
nuntai’.

Arvo Niskasaari

Odotettu juhannus

Lähetämme jumalanpalvelukset edelleen videoituna seura-
kunnan YouTube-kanavan kautta. 
Sanajumalanpalvelus kirkossa juhannuspäivänä la 20.6. 
kello 10, Eva-Maria Mustonen, Hannele Puhakka. Kirkko-
kyyti seurakuntakodilta kello 9.30, omavastuu 5 € edesta-
kainen matka.
Messu kirkossa su 21.6. kello 10, Eva-Maria Mustonen, 
Hannele Puhakka.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 28.6. kello 10, Timo Lii-
kanen, Keijo Piirainen.
Kesäillan musiikkihetki kirkossa ke 24.6. kello 19, Tert-
tu Puurunen ja Markku Kemppainen, laulu. Keijo Piirainen, 
urut ja piano ja Timo Liikanen, urut ja hartaus. Musiikki-
hetkeä voi seurata suorana lähetyksenä seurakunnan You-
Tuben kautta.
Nuotioillat: seurakunta pitää nuotioiltoja sivukylillä 6.-
30.7. (ma-to) yhteistyössä kylien kanssa. Nuotioillan oh-
jelmaan kuuluu yhdessäoloa, makkaranpaistoa ja hartaus. 
Nuotioillan voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherran-
virastosta 08 882 3100.
Kirkkoherranvirasto avoinna  ma-pe kello 9-11 ja 11.30-
14, puhelin 08 882 3100.  
Kastettu: Ruuben Johannes Oskari Kiuru.
Haudattu: Toivo Jalmari Keränen 89 v, Aino Helena Har-
ju 84 v, Väinö Johannes Pihlaja 72 v, Risto Juhani Moila-
nen 58 v.

Pudasjärven lukioon on hyväksytty 43 uutta opiskelijaa. Näistä 
lukion ilmailulinjalle 9 opiskelijaa.

Julkaistavat nimet:
Demir Sara, Ervasti Niila, Hallikainen Venla, Harju Nea, Harju 
Sofia, Heikinheimo Henri, Heikkilä Joose, Hiltula Anton, Hol-
mi Henrik, Hussein Ali Fawad, Hyytinen Anton, Juurikka Jon-
na, Juurikka Milla, Kokko Niklas, Kortelainen Tatu, Kuoksa Kaar-
lo, Kyngäs Ville, Laakkonen Emilia, Laakkonen Jesper, Lasanen 
Tiia, Luokkanen Oskari, Malinen Ellamari, Nazari Hamidullah, 
Nurmela Mirva, Pihlaja Ennamari, Pikkuaho Aleksi, Perälä Eelis, 
Puirava Jere, Riekki Tilda, Sääskilahti Joona, Talala Niilo, Torkko-
la Anna, Tuohimaa Helmilotta, Väyrynen Minja, Vääräniemi Lauri

Pudasjärvi-lehti

Lukioon hyväksytty 
43 uutta opiskelijaa

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ P. 0400 385 281 

Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.
Luonnonkukat tuovat keskikesän tunnelmaa tonkassa. 
Koivut on haettu portaiden pieleen. Suomenlippu on salossa. 
Kannan vedet pihasaunaan. Puhdistan pihasaunan ja vaih-
dan kesäiset verhot.
Saunavasta odottaa juhannussaunaa.

Kävelen pirttiin. Ajokoira katselee uteliaana häkistä touhu-
jani. 
Pihaan saapuu usean auton kuljetuksella eläimiä.
- Kanoja, lampaita ja suomenhevonen, sanon ajokoira Riesal-
le, joka katselee häkistä pää kallellaan.
Navetta on siivottu piian kanssa. Puhtaat heinät ja vedet on 
laitettu 
eläimille. Piika ja renki ovat lähteneet juhannuslomille.
Jokaisessa parressa on luonnonkukkia. 
Nostan huivia ja kääräisen esiliinaa tiukemmalle samalla, 
kun ohjaan eläimet omille paikoilleen.
- Kiitoksia kuljetuksesta, sanon kuljettajalle. 
Otappa juustokeittoa kellarista ja vasta porstuasta. Saat si-
näkin juhannustunnelmaa, huikkaan samalla heiniä nostel-
len eläimille. 
- No, minäpä otan. Kiitoksia paljon. 
Hyvää juhannusta taloon, toivottaa kuljettaja. 
- Kiitoksia, samoin, vastaan. 
Hiljalleen kuljetusautot lähtevät pihasta. 
Suomenhevoselle annan porkkanoita ja omenoita. Kanoille 
on pienet tikapuut ylös orsille. 
Niiden on mukava oleskella puhtaissa heinissä.
Lampaille on rakennettu aitaus navetan taakse, jossa ne 
saavat tehdä maiseman parannustöitä syömällä heinää ja 
pajua.
Aurinko paistaa korkealta, vaikka on ilta. On keskikesä, ju-

hannuksen aika.

Astelen pirttiin. Navettakissa Musti seuraa perässäni mau-
kuen.
Pihaan kantautuu traktorin ääni. Isäntä tulee puuhommil-
ta kotiin.
Pääskyset lentelevät navetan edessä. Lämmin lounatuuli hi-
velee väsyneitä kasvojani. Ajokoira otetaan pirttiin nukku-
maan räsymatolle. 
Laitan emaliastiaan maitoa Mustille. Kissa juo maitoa ja sen 
jälkeen hypähtää uuninpankolle nukkumaan.
Juhannuksena syödään hyvää ruokaa. Saunotaan pihasau-
nassa. 
Maalla on mukava nauttia kävellen luontopoluilla ja ihaillen 
luonnonkukkaniittyjä.

Hyvää ja rauhallista Juhannusta 
kaikille lukijoille!

-Anna-Riikka Huhta-

Juhannus maalla
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TARJOUKSET VOIMASSA ma-SU 15.-21.6. ELLEI TOISIN MAINITA

1295
kg

HäTäLä

TUore lohifilee
C-leikaTTU, vakUUmipakaTTU, 
kaSvaTeTTU Norja 
rajoiTUS 2 fileeTä/TaloUS

KARINIEMEN KANANpOJAN

grillimariNoiTU  
fileepihvi
HK

viljaporSaaN grillikyljyS, 
grillimariNoiTU  
Ulkofileepihvi Tai NaUdaN  
grillimariNoiTU pihvi
500-900 g (6,61-11,90/kg)

595
rS

Ilman korttia  7,95 rs (8,83-15,90/kg)

grilli- 
kvarTeTTi

VALIO

aUra  
SiNihomejUUSTopala
170 g (14,71/kg)

5.- 3.- 10.-

 AINO

kermajääTelöT
850-900 ml (3,70-3,92/l)  
ei lakTooSiTTomaT eikä kaUrajääTelöT 
rajoiTUS 1 erä/TaloUS

-10%
Plussa-kortilla

-48%
Plussa-kortilla

-24%
Plussa-kortilla2

kpl
2
ps

3
rs

Ilman korttia 2,79 kpl (16,41/kg) Ilman korttia 2,89 ps (8,89-12,30/kg) Ilman korttia 4,39 rs (4,88-5,16/l) 

ATRIA

SUomalaiNeN  
TakUUmUrea  
NaUdaN SiSäfilee
kokoNaiSeNa

2995
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

-25%
Plussa-kortilla

Tarjoamme kaUppamme riSkiryhmääN 
kUUlUville aSiakkaillemme 

aSioiNTimahdolliSUUdeN eNNeN kaUpaN 
Normaalia avaUSajaNkohTaa.

mahdolliSTamme riSkiryhmääN 
kUUlUville aSioiNNiN 

 ma 22.6., ke 24.6., pe 26.6. klo 7-8
Toivomme, eTTä riSkiryhmiiN kUUlUmaTTomaT 

aSiakkaaT aSioiSivaT mUiNa ajaNkohTiNa. 

SAARISTOMEREN

kylmä- ja lämmiN- 
SavUSTeTTU  
kirjolohifilee
N. 700 g

1895
kg

SNELLMAN

maaTiaiSpoSSUN  
iSo lihaiSa Spare ribS
N. 800 g,  NaTUrel Tai  
vaiN k-kaUpoiSTa grillimaUSTeTTU ribS

699
kg

TAffEL

perUNalaSTUT
SipS, broadway, grillS, 
jUUSToSNaCkS ja raffel  
235-325 g (4,62-6,38/kg)

grillijUUSToT
250 g (10,00/kg)

fRESH

perheSalaaTiT
850 g (11,75/kg)

999
kpl

CoCa-Cola 
virvoiTUSjUomaT
15x0,33 l (1,16/l) 
SiS. paNTiT 2,25 
rajoiTUS 2 erää/TaloUS

799

VALIO

voi 
NormaaliSUolaiNeN
500 g (4,98 /kg)
rajoiTUS 2 pkT/TaloUS

249
pkT

ATRIA

hiilloS grillimakkaraT  
Tai makkarapihviT 
320-400 g(3,75-4,69/kg) 

3.-
OLVI

vihCy Tai kevyTolo kiveNNäiSveSi 
12 x 0,33 l (1,21/l) SiS. paNTiT 1,20 
ei kevyTolo mehUkiveNNäiSveSi  
vaiN k-kaUpoiSTa kevyTolo  
SiTrUUNa kiveNNäiSveSi

599

Ilman korttia 3,09 rs (6,18/kg)) 
-19%

Plussa-kortilla

2
pkt

-24%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 1,99 pkt (4,98-6,22/kg) 

089
NippU

3.-
Yksittäin 1,79 pkt (4,48/kg)

2
pkt

799
kg

995
kg

Voimassa KE-PE 17.-19.6.

Voimassa KE-PE 17.-19.6.

1995
kg

Voimassa KE-PE 17.-19.6.

palvelemme jUhaNNUkSeN aikaaN: To 18.6. klo 8.00-22.00
pe 19.6. jUhaNNUSaaTToNa klo 8.00-19.00, la 20.6. jUhaNNUSpäivä klo 10.00-21.00, SU 21.6. klo 10.00-21.00

Hyvää 
juhannusta!

5.- -10%
Plussa-kortilla2

kpl

Ilman korttia 2,79 kpl (11,16/kg) 

-34-37%
Plussa-kortilla15

-pack

Ilman korttia 10,99-11,49 15-pack (1,77-1,87 /l) sis. pantit 2,25

12
-pack

SipUliNippU
SUomi, SäävaraUS

SUOMI

kypSä maiSSi
400 g (3,75/kg) eSpaNja

TUore kokoNaiNeN 
kirjolohi
kaSvaTeTTU, SUomi
rajoiTUS 2 kalaa/TaloUS

SUOMIerä

TUore  
peraTTU mUikkU
SUomi, SäävaraUS

SUOMI
erä

K-RUOKAMESTARIN

TakUUmUreaT
NaUdaN  
UlkofileepihviT

SUOMI

TO herkkutori 8-18
PE herkkutori 8-16
LA herkkutori suljettu
SU herkkutori suljettu

Juhlistetaan keSkikeSää

rUodoToNerä

veSimeloNi
eSpaNja

149
kg
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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) 

JUHANNUSHERKUT M-TAVARATALOSTA

199
ras

695
ras

100

695
kg

895
pkt

159
kg

149
pkt

TO-PE 18.-19.6. MA-Ti 22.-23.6. KE-TO 24.-25.6. TO-TO 25.6.-2.7. 

3 pkt

2 prk

179
pss2 prk

199
pkt

189
pss

Palvelemme:
to 8-19
pe 8-14

la-su suljettu

TO-PE 18.-19.6.Atria
gRiLLi-
SALAATiT
350 g

Atria 
Viljaporsaan
KASSLER-
PiHVi 
1 kg marinoitu

Del Monte
ANANAS-
MURSKA
230/175 g

Porsaan
gRiLLiKyLKi
talon 
mausteella tai
gRiLLi-
KyLJyKSET

Atria
gRiLLi-
PALETTi
1 kg

Kotimainen
TOMAATTi

Esikeitetty
MAiSSi
2 kpl/450 g
Espanja

Tuore irto
NORJAN
LOHifiLEE
raj.erä, 
2 fileettä/talous

Pingviini
VANiLJA-
JääTELö
1 l

Valio
gRiLLi-
JUUSTO
200 g, eila

Atria
KAiSER-
VURSTi
palana

Hartwall
PEPSi MAx
1,5 l
sis. pantin 0,40

Valio
JOgURTiT
200 g

Vaasan
REViTTy
LEiPä
350 g

JAUHELiHA
SiKA-NAUTA
2 kg/talous

KANAN-
MUNAT
10 kpl
2 pkt/talous

Atria
LAUANTAi-
MAKKARA
palana

Arla
VOi 500 g 
normaali-
suolainen
2 pkt/talous

Vaasan
RUiS-
PALAT
6 kpl/330 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELiHA
rasvaa max 10%

Atria porsaan
fiLEEPiHVi
430 g

PullaPirtin
POSSU-
MUNKKi

Taffel SiPSiT 
SNAKSiT MEgA-
PUSSEiSSA 
235-325 g

Saarioinen
gRiLLi-
TASSUT
4 kpl/300 g

Arla
APETiNA 
SNAcK 
JUUSTOT
60-70 g

299
pss

299
pkt

179
pkt

1295
kg

169
pkt

299
pkt

995
kg

149
plo

100

100
pss

695
kg

099
pkt

499
kg

269
pkt

100
pss

795
kg

449
pkt

099
kpl

599
kpl

1000

Niemitalon
LEiPäJUUSTO
500 g
pakaste

Saludo
KAHVi 450 g

Paistovalmiit
PORSAAN-
LEiKKEET 1195

kg

100
ploOlvi

LiMSAT
0,95 l
sis. pantin 0,20

Apetit
SAdONKORJUU-
KASViKSET 
KASViS-
SEKOiTUS 300 g

Atria 
wiLHELM
gRiLLiMAKKARAT
320-400 g

PullaPirtti
OHRARiESKA
3 kpl/450 g
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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) 

995,-

soutuvene
450 vihreä

1395,-
3895

pari

tAsAPeRÄvene 410

AiRot 
240 cm

790,-
iso KAnootti

790

390 8903490

990

690

3290

490

Alkaen

690

109,-
1590

1790

695

995

1895

795

695

7990

1990

8950

12990

3990

595

159,-

99,-

Alkaen

995
30 l

390

JuHAnnus-
tARJous:

Kaupan päälle:
* lehtipuuhiili 15 L
* savustuslastu 3 L
* sytytysneste 1 L

RAutAosAstoLtA

teKstiiLiosAstoLtA

vAPAA-AiKAAn

kpl

Eurol
JARRu 
cLeAneR 
500 ml

399 10,-
3 kpl

65,-

Sievin 
Kumi-
sAAPPAAt
turvakärjellä tai 
nauhoilla

PuuteRvA
esim. 2,5 l

2995

PAKLA
LAsiKuitusARJA

1195
sAAtAvAnA eRiKseen 

myös HARtsiA JA 
LAsiKuitumAttoA

Kungs 
Auton-
PesuHARJA
teleskooppi varrella

1595

Koottava
KAtisKA

1599
Pisla
RuLLAKAiHtimet
pimentävät
- luonnonvalk.
Esim. 120x180 cm

2890

Dometic
KAAsuJÄÄ-
KAAPPi
RGE2100

1099,-

Naisten  
cAPRi
maleerattu harmaa

Naisten 
tuniKA
Koot: 36-46

Naisten 
sHoRtsit

vARReton
suKKA
Koot: 35-38,39-42
4 paria/pkt

Miesten 
LyHytHiHAnen 
KAuLusPAitA

Lasten 
t-PAitoJA

Miesten 
HiHAton
toPPi
eri värejä

KenKÄosAstoLtA

Naisten 
vARvAs-
sAndAALi

PistoKAs
Koot: 36-41, 42-46

Paljon erilaisia 
leluja, vesi- ja 

ulkoleikkeihin!

veneiLyyn

Mustang Liesi/uuni
Näppärän kokoinen retki-
uuni asuntoautoon, kesä-
mökille tai kesäkeittiöön. 
Keittolevyä ja uunia voi-
daan käyttää samanaikai-
sesti. Uunin tilavuus 46 l. 
Teho: uuni 1600 W, iso keit-
tolevy 1000 W, pieni keitto-
levy 750 W. Kokonaisteho 
3350 W. Lämpötila 90-230 
C. 60 minuutin ajastin. Yksi 
uunipelti ja yksi uuniritilä.

Atom 
RetKiPAtJA
50*180cm 6mm

tiKKAtAuLu
+ tiKAt

Mustang 
sAvustus- 
LAAtiKKo

Mustang Mecano  
HiiLigRiLLi

4living Lisa 
PuutARHA- 
KALuste- 
setti 
pöytä, neljä tuolia

KuPoLiteLttA

FRisbeegoLF-
setti
3 kpl

suLKAPALLo-
PeLi setit

Mustang 
LoimutusLAite
kalan loimutukseen,
kestävä teräksinen, 3kuu-
sipuista loimulautaa ja 20 
puunaulaa

Grillisti  
LeHtiPuuHiiLi
15 l

Mustang Pispala 
HiiLisAvustin
grillihiilillä tai -brigetillä 

toimiva savustin. 
Mitat: 60,00x46,00x103,00

Paino: 16,30 kg

Atom outdoors 
LAsten
mAKuuPussi
160*65*45 cm,  -
 5 - +15 c

PALiKKAPeLi

Mustang 
sÄHKösAvustin
2-KeRRos
ruostumaton teräs
1200w

Prego 
sÄHKö-
gRiLLi

Mustang  
gRiLLi-
bRiKetti
2 kg
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Pudasjärven kaupungin alijäämäinen tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti
Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi 

maanantaina 15.6. kokouksessaan yksimielisesti 
viime vuoden tilinpäätöksen ja myönsi 

vastuuvapauden tilivelvollisille. Kokous pidettiin 
poikkeuksellisesti Hirsikampuksen juhlasalissa.

Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi, että kaupun-
gin taloudessa vuosi 2019 
muodostui lähes yhtä huo-
noksi kuin edellinen vuo-
si. Tulorahoituksessa vero-
tulojen toteuma oli viime 
vuonna 1,27 miljoonaa eu-
roa alle talousarvion. Heik-
koon toteumaan vaikuttivat 
ennen kaikkea tulorekiste-
rin käyttöönottoon ja vero-
korttiuudistukseen liittyvät 
muutoksen verotilityksissä. 
Menopuolella ylitystä ker-
tyi Oulunkaaren kuntayh-
tymän tuotannon lisämak-
susta, jota tuli yhteensä 1,65 
miljoonaa euroa. Summaan 
sisältyy palkkaharmonisoin-
nin kertakorvaus 0,6 miljoo-
naa euroa.

Vuosikate jäi negatiivi-
seksi. Poistojen jälkeen ti-
likauden tulos oli 4,03 mil-
joonaa euroa negatiivinen. 
Poistoero-, varaus- ja rahas-
tosiirtojenkin jälkeen tilikau-
den alijäämäksi muodostui 
3,54 miljoonaa euroa. Tämän 
jälkeen taseeseen jää enää 
2,56 miljoonaa euroa aikai-
sempien vuosien ylijäämää, 
jolla voidaan kattaa mah-
dollisia tulevien vuosien ali-
jäämiä. Tulojen ja menojen 
välillä on tällä hetkellä kes-
tämätön epäsuhta. Talou-
den tasapainottamiseksi on 

Kaupungin talouden korjausliikkeiden tarpeellisuus on tiedostettu
Pudasjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Anni-Inkeri Törmänen käytti kaupunginvaltuuston 
kokouksessa 15.6. puheenvuoron tilinpäätöksen 

2019 hyväksymisen yhteydessä, jonka 
julkaisemme Pudasjärvi-lehdessä.

Vuosi 2019 oli Pudasjärven kaupungissa tulevaisuuden kannalta mer-
kittävien investointien ja investointipäätösten vuosi. Hyvän Olon 
Keskuksen investointipäätös syntyi valtuustossa toukokuussa ja ra-
kentamaan päästiin loppukesällä. Syötteen liikennejärjestelyt ja Lumi-
Areena valmistuivat avattavaksi kuluneelle talvikaudelle. Pudasjärven 
vuokrataloyhtiön hirsikerrostalon ja kehitysvammaisten asumispal-
velun tarvitseman investoinnin suunnittelu saatiin vuoden aikana to-
teutettua ja rakennustyöt ovat käynnistyneet kuluvan vuoden puo-
lella. 

Elinkeinopalveluiden toteuttamisessa Pudasjärven Kehitys Oy:n 
kautta on päästy yritysten kanssa konkreettiseen yhteistyöhön. Ve-
rotulojen kasvattaminen on oleellinen osa kuntatalouden hoitoa ja 

siksi kaupunki on panostanut erityisesti yritysneuvontaan ja yrittäjien 
toivomien tilaisuuksien ja koulutusten järjestämiseen. Juuri valmistunut 
Suomen Yrittäjien julkaisema kuntabarometri osoittaa, että Pudasjär-
ven kaupunki on tehnyt oikeita ratkaisuja. Työtä vielä riittää esimerkiksi 
kunnan tekemien hankintojen avaamisessa myös pienille yrittäjille tar-
jottavaksi. Näin saadaan kaupungin ostopalvelut paremmin tukemaan 
tämän alueen elinvoimaa.

Kaupungin oma palvelutuotanto pysyi budjetissa teknisen hieman 
ylittäessä ja hyvinvointi- ja sivistystoiminnan alittaessa budjettinsa. Toi-
mintatuottojen kasvu paikkasi hyvin toimintakulujen kasvua budjetoi-
tuun nähden.

Alijäämä 3,5 miljoonaa euroa syntyi, kun verotulot toteutuivat 1,3 
miljoonaa euroa arvioitua alhaisempina, Kurenalan koulun purkuun tar-
vittiin 750 000 euroa ja Oulunkaaren kuntayhtymä tuotti 1,6 miljoonan 
euron alijäämän verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. 

Edellisen vuoden alijäämistä viisastuneena, kaupunki uudisti vuoden 
2019 aikana sopimuksensa OSAOn Pudasjärven yksikön toiminnasta 
OSAOn kanssa. Yksiön talous pysyi vuonna 2019 kohtuullisen lähel-
lä budjetoitua. Aluetta parhaiten palvelevien opintosuuntien ja koulu-

tuksen järjestämisen kehittäminen tuottaa hyvää taloutta jatkossakin.
Oulunkaaren kuntayhtymän omistajaohjausta on kehitetty vuoden 

2019 aikana kaikkien jäsenkuntien toimesta yhdessä. Kuntayhtymän pe-
russopimus on päivitetty ja kuntaneuvotteluprosessi on uudistettu. Ta-
voitteena on parempi taloudenhallinta ja tietoisuuden lisääminen jä-
senkuntien taloudellisesta kantokyvystä sekä palveluiden laadullisen 
kehittämisen varmistaminen joustavan vuoropuhelun kautta. Kunta ja 
kuntayhtymä ovat kuntalaisia varten ja toimivat verovaroin. Yhteinen 
työnäky on kuntalaisten etu.

Vuoden 2019 aikana Oulunkaaren kuntayhtymässä toteutettiin 
palkkaharmonisointi, joka rasitti taloutta Pudasjärven osalta 0,6 mil-
joonaa euroa. 

Talouden korjausliikkeiden tarpeellisuus on laajasti tiedostettu. Ko-
ronakriisin työllistäessä keväällä 2020 johtoryhmä ei ole pystynyt to-
teuttamaan talousohjelman valmistumisesta nyt kesään mennessä, 
mutta talouden eteen tehdyt havainnot ja toimenpiteet käydään lävit-
se johtoryhmän ja hallituksen yhteiskokouksessa vielä torstaina 18.6. 
Näin saadaan kevätkauden nostamat asiat jo linjatuksi syksyn valmis-
telua ja toimia varten. Kaupungin talousohjelman on tarpeen valmistua 

tehtävä nopealla aikataulul-
la toimenpiteitä.

Lapsiperheiden  
palveluja kehitetty
Pudasjärven väkiluku jatkoi 
laskuaan. Syntyvyyden vä-
heneminen ja kuolleisuuden 
enemmyys suhteessa synty-
neiden määrään pitävät vä-
estökehityksen edelleen ne-
gatiivisena. Kuntien välinen 
nettomuutto on kolmena ai-
empana vuonna kehittynyt 
parempaan suuntaan suh-
teessa pitkän ajan trendiin. 
Tässä luvussa on konkreetti-
sesti näkynyt onnistunut työ 
Pudasjärvellä toimivien lap-
siperheille suunnattujen pal-
velujen kehittämisessä. 

Jo useampana vuonna 
varhaiskasvatuksessa ja pe-
rusopetuksessa olevien lap-
sien määrä on ollut kasvava, 
joskin nyt hieman tasaantu-
en. Kasvustrategiasta poik-
keava toteutunut kehitys 
edellyttää kuitenkin väestö-
kehitysennusteen uudelleen 
arviointia parhaillaan työn 
alla olevan kuntastrategian 
päivitystyössä.

Tulevaisuuteen entistä 
vahvempina
-Suomessa on voimassa poik-
keusolot eduskunnan säätä-

män valmiuslainsäädännön 
mukaisesti. Yhteiskunnan 
toimintoja on ollut koronavi-
rusepidemian vuoksi laajalti 
suljettuna. Ihmisiä on keho-
tettu pysymään kotona tai ai-
nakin välttämään kontakte-
ja muiden ihmisten kanssa. 
Kirjasto, uimahalli, liikun-
tatilat ja monet muut kau-
pungin tuottamat palvelut 
ovat olleet kiinni kesäkuun 
alkuun saakka. Suomessa 
elämme yhteiskunnassa, jos-
sa tällaisestakin vakavasta 
häiriötilanteesta on kansa-
kunnallamme maailman par-
haat edellytykset selviytyä. 
Uskon, että kriisin jälkeen 
olemme oppineet paljon, ar-
vomme ovat kirkastuneet ja 
yhteisöllisyys on vahvistu-
nut. Selviytymiseen tarvitta-
vien uhrauksien jälkeen me-
nemme tulevaisuutta kohti 
entistä vahvempina.

Lämpimät kiitokset hen-
kilöstölle, luottamushenki-
löille, kuntalaisille, yrittäjil-
le ja yhteistyökumppaneille 
arvokkaasta työstänne kau-
pungin eteen, totesi kaupun-
ginjohtaja Timonen. 

Tilinpäätöstä hyväksyt-
täessä käytti puheenvuoron 
myös kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen, jonka julkaisem-
me tämän jutun yhteydessä. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymän kehitys- ja resurssi-
johtaja Anu Vuorinen oli ti-
linpäätöstä hyväksyttäessä 
mukana etäyhteydellä ja vas-
tasi valtuutettujen esittämiin 
kysymyksiin. 

Tarkastuslautakunnan 
arvioita
Kaupungin tarkastuslauta-
kunnan kertomuksen esitteli 
lautakunnan puheenjohtaja 
Juha Heikkilä. Kertomuksen 
olivat allekirjoittaneet Heik-
kilän lisäksi myös jäsenet 
Taina Vainio, Aune Ekdahl, 
Eija Ikonen, Marko Koivula 
ja Timo Vähäkuopus. 

Toiminnalliset tavoitteet 
oli viime vuonna olennai-
silta osin saavutettu. Kerto-
musvuoden taloudellinen 
tulos oli kehno ja tappiol-
linen myös talousarvioon 
nähden. Kumulatiivinen yli-
jäämä on enää 2,6 milj. euroa 
ja kaupungin talous ei kestä 
tällaista talouden suuntaa.

Tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen pohjalta tar-
kastuslautakunta edellyt-
tää kaupunginhallitukselta 

sekä johtavilta virkamiehil-
tä tarkkuutta ja huolellisuut-
ta erityisesti talousasioiden 
seurannassa ja kaikessa toi-
minnassa sekä ajantasais-
ta raportointia valtuustolle. 
Tulevaisuudessa investoin-
teja pitää harkita tarkoin tai 
jäädytettävä kokonaan. Yli-
jäämää on kaupungin ta-
seessa vain 2,6 milj. euroa ja 
on hyvin todennäköistä, että 
tämänhetkisten ongelmien 
(korona ja velkaantuminen) 
seurauksena kuluvan vuo-
den tulos kääntyy negatii-
viseksi ja ylijäämä on syöty. 
Niinpä talouden tasapainot-
tamiseen suunniteltua -1.3 
prosentin säästötavoitetta on 
arvioitava uudelleen. Koro-
nan tuomat positiiviset vai-
kutukset pitää hyödyntää 
kaupungin kehittämisessä ja 
toiminnassa.

Asumisen markkinoin-
tia voisi suunnata Oulun 
suuntaan tarjoamalla laa-
dukkaita, kaavoitettuja 
asuinalueita kaupungin län-
silaidalta. Kaupungin imago 
näyttäytyy positiivisena ja 
sen monipuolista asemaa lii-
kenteellisessä ”Suomen kes-
kipisteessä” pitää hyödyntää 
edelleen.

Janne Karhu  
tekniseksi johtajaksi
Tekniseksi johtajaksi valit-
tiin kaupunginhallituksen 
esityksestä Janne Karhu, 
joka oli pärjännyt parhai-

ten myös kesäkuun alussa 
kuuden hakijan kesken to-
teutetussa haastattelussa. 
Karhu on tulossa teknisen 
johtajan virkaan Oulun kau-
pungilta, työnantajana Ou-
lun Tilapalvelut -liikelaitos. 
Kaupunginhallitus oli tee-
tättänyt myös haastatteluun 
kutsutuista hakijoista kol-
melle parhaiten pärjänneel-
le soveltuvuusarvioinnin. 
Nykyiselle tekniselle johta-
jalle Eero Talalalle on myön-
netty virasta ero 1.4.2021 al-
kaen. Karhu työskentelee 
31.3.2021 saakka määräai-
kaisena sijaisena. 

Talousarvion toteuma 
alkuvuodelta
Kaupunginjohtaja esitte-
li kaupungin alkuvuoden ta-
lousarvion toteuman maa-
liskuun loppuun. Siinä oli 
hänen mukaansa korona-ai-
kaa kahden viikon ajan, jon-
ka vaikutukset näkyvät vii-
veellä. Poikkeustilanteen 
alkuajan pahimmat ennusteet 
ovat kuitenkin lieventyneet 
muun muassa Suomen halli-
tuksen tukipaketin ansiosta. 
Sotemenot ovat kasvaneet, 
johon ei ole tiedossa kom-
pensaatioita. Korona-ajan 
poikkeustilanteen aikana on 
peruttu paljon kiireettömiä 
hoitoja, joiden kulut toteutu-
vat myöhemmin. Korona vai-
kuttaa myös yrityksien vero-
tulokertymään, jota on tässä 
vaiheessa vaikea arvioida. 

Kokouksen alussa YIT:n edustajat kertoivat ajankohtaisia ja hyviä uutisia Hyvän Olon Kes-
kuksen rakentamisen edistymisestä. Puhumassa projektipäällikkö Janne Kittilä. Mukana 
olivat myös työpäällikkö Sami Uusitalo ja vastaava työnjohtaja Niko Stenius. 

Kaupunginvaltuusto kokoontui turvavälit huomioiden. poikkeuksellisesti Hirsikampuksen 
juhlasalissa. 

Teknisen johtajan virkaan 
valittiin Janne Karhu Oulus-
ta. 
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Hankekuvioita ja järjestöyhteistyötä  
palvelusuunnittelijan työssä
Palvelusuunnittelija Sinikka 
Mosorin on ollut kaksikym-
mentä vuotta töissä Pudasjär-
ven kaupungin palvelukses-
sa. Hän on kotoisin Raahesta, 
josta muutti miehensä koti-
seudulle Pudasjärvelle vuon-
na 1992.

Alkuun Mosorin työsken-
teli kehittämistoiminnan pa-
rissa Pohjantähdessä. Hän ha-
lusi pätevöityä työssään ja 
opiskeli tradenomiksi kym-
menen vuotta sitten. Nykyi-
sin hänen työnkuvansa on hy-
vin monipuolinen. Työhön 
kuuluu muun muassa palve-
lusuunnittelijan ja järjestöyh-
dyshenkilön töitä. Työpiste si-
jaitsee Karhukunnaalla. 

- Palvelusuunnittelijan 
työssä käsitellään suurempia 
kokonaisuuksia, kuten hank-
keita, joihin minun työajastani 
menee runsaasti aikaa, Sinikka 
mainitsi. 

Hän hallitsee hankehallin-
non ohjauksen ja neuvonnan. 
Viime viikkoina hän on ollut 
tukena mm.  kahden eri työl-
listämishankkeen valmiste-
lussa. Likistä Digiä -hankkeen 
päätavoitteena on kaupungin 
työllisyyspalveluiden tuotta-
minen etä- ja digipalveluina. 
Samalla työllisyyspalvelui-
den henkilöstöä koulutetaan 
digilaitteiden ja etäpalvelui-

den käyttämiseen sekä tar-
vittavan etäpalvelumateriaa-
lin tuottamiseen. Hän on ollut 
myös mukana Iijoen lähikalas-
tushankkeen valmistelussa ja 
taustatukena muissakin kau-
pungin hankkeissa. 

Pudasjärvellä on paljon yh-
distyksiä ja järjestöjä, joilla on 
tarpeita toimintansa kehittä-
miseen ja hankkeisiin. Sinikka 
toimii linkkinä järjestöyhteis-
työssä kaupungin ja yhdis-
tyksien välillä. Hän neuvoo ja 
opastaa mielellään yhdistys-
väkeä, joiden hän toivoo ot-
tavan häneen yhteyttä suun-
nitelmiensa kanssa, kuten he 

yleensä tekevätkin. Pitkäai-
kainen työsarka kaupungilla 
helpottaa asioiden eteenpäin 
viemistä, koska henkilöstö ja 
heidän työtehtävänsä ovat tut-
tuja palvelusuunnittelijalle. 

- Työhöni kuuluu muun 
muassa kaupungilta haetta-
vat kehittämis- ja toimintatu-
kiasiat, joiden vuoksi teen yh-
teistyötä yhdistysten kanssa. 
Vedän kehittämis- ja toimin-
tatukityöryhmää, jossa käsitel-
lään yhdistysten hakemuksia. 
Kutsun kyläneuvoston koolle 
3-4 kertaa vuodessa ja seuraa-
van kerran alkusyksystä, jos 
koronatilanne sallii. 

Sinikka kertoi pitävän työs-
tään, joka on hyvin monialais-
ta ja jossa hän voi olla tausta-
vaikuttajana. Työ on monin 
osin tiimityötä eri työntekijöi-
den kanssa. Hän toimii myös 
sihteerinä yhteisöllisyysvalio-
kunnassa.  

 - Työnkuva on muuttu-
nut useaan kertaan, kahta sa-
manlaista työpäivää ei ole ja 
ajankäytön suhteen on oltava 
jämpti, jotta ehtii kaiken tehdä, 
Sinikka kuvaa työtään. Hän 
pitää Pudasjärven kaupunkia 
sopivan kokoisena työyhteisö-
nä, jossa yhteistyö pelaa ja jos-
sa on hyvä toimia. RR

Sinikka Mosorin on ammatiltaan tradenomi ja hän on mukana niin kaupungin kuin yhdis-
tysten hankkeiden suunnittelussa ja taustatukena. Vapaa-aikoinaan hän viihtyy mökillään 
ja harrastaa uimista ja pihatöiden tekemistä. 

hyvissä ajoin ennen vuoden 2021 budjetin hyväksymistä.
Oulunkaaren kuntayhtymässä on hankittu sekä Oulunkaaren 

että kuntien talouden tarkastelua varten konsulttipalvelua FCG-Per-
lacon Oy:ltä. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat pystyneet nyt kevään ai-
kana nostamaan esiin useita säästöjä tuovia esityksiä. Omistajaoh-
jauskokouksissa niitä on käsitelty ja esityksiä tullaan esittelemään 
kuntien valtuustoille elokuussa. Keskiviikkona 17.6. yhtymähallituk-
selle esitetään yt-neuvottelujen aloittamista tuotannollisin ja talou-
dellisin syin Oulunkaarella.

Taloustilanne on tiukka. Sitä se on monissa Suomen kunnissa täl-
lä hetkellä. Pudasjärvellä säästöjä etsitään kehittävällä otteella. Pitä-
jän elinvoimasta ja kuntalaisten kannalta riittävästä palvelutasosta ei 
voida tinkiä. Jokainen kivi on kuitenkin käännettävä, 
sillä pienistä puroista saamme kootuksi merkittävän 
muutoksen talouteemme.

Anni-Inkeri Törmänen

-Meidän vain täytyy tasa-
painoilla ja elvyttää, että sel-
vitään kriisistä. Asioita käsi-
tellään jo kuluvalla viikolla 
kaupungin johtoryhmän ja 
kaupunginhallituksen yhtei-
sessä kokoontumisessa sekä 
käsittely jatkuu muun mu-
assa tulevissa valtuustose-
minaareissa, joita on jäänyt 
poikkeustilan aikana myös 
väliin. 

Kaupunginhallituksen 
esityksestä hyväksyttiin ku-
luvan vuoden talousarvioon 
viiden miljoonan euron li-
säys talousarviolainasum-
maan. 

Henkilöstöraportti
Kaupungin henkilöstöra-
porttia hyväksyttäessä todet-
tiin kokonaiskuvan olevan 
myönteinen muun muas-
sa henkilöstön ikärakenteen 
suhteen. Lyhytaikaiset pois-
saolot olivat lisääntyneet 
vuodesta 2018. Henkilöstön 
palautteiden mukaan työ-
taakkaa pitäisi pystyä hel-
pottamaan. Kaupungin to-
teuttamat sisäilmaratkaisut 
ovat olleet oikeansuuntaisia. 
Määräaikaisia työsuhteet 
ovat vähentyneet aikaisem-
masta. Yhteenvetona todet-
tiin, että on menty oikeaan 
suuntaan. Raporttia käsitel-
täessä valtuutettujen kysy-
myksiin vastasi henkilöstö-
päällikkö Heli Huhtamäki. 

Kuntalais- ja  
valtuustoaloitteet
Kokouksessa annettiin sel-
vitys viime vuoden kunta-
lais- ja valtuustoaloitteista ja 
niiden pohjalta tehdyistä toi-

menpiteistä. Käsittelyselos-
tukset merkittiin valtuustol-
le tiedoksi saatetuksi. 

Keskustelun kulues-
sa äänestämään jouduttiin 
kymmenen valtuutetun te-
kemästä lapsiraha-aloittees-
ta. Taina Vainio esitti Mir-
ka Väyrysen kannattamana, 
että se käsiteltäisiin vielä uu-
delleen. Siinä oli heidän mu-
kaansa hyvänä tavoitteena 
saada muuttamaan lapsi-
perheitä Pudasjärvelle ja 
sitä kautta muuttotappiota 
saada lieventymään tai jopa 
kääntymään positiiviseksi. 
Äänestyksessä Vainion esi-
tys sai seitsemän valtuute-
tun kannatuksen. 

Hyvän Olon  
Keskuksesta tietoa ja 
muistamisia
Kokouksen alussa valtuutet-
tu, maatalousyrittäjä Marja 
Lantolle luovutettiin kukki-
en kera tasavallan presiden-
tin viime itsenäisyyspäivänä 
myöntämä Suomen valkoi-
sen ruusun ritarikunnan I 
luokan mitali kultaristein. 
Samoin onniteltiin valtuu-
tettu Paavo Kortetjärveä hä-
nen 60-vuotismerkkipäivän-
sä johdosta. Merkkipäivä on 
20.6., jota Kortetjärvi kertoi 
viettävänsä juhannuksena 
perhepiirissä.

Hyvän Olon Keskuksen 
rakentamisen edistymistä 
selostivat kokouksen alus-
sa YIT:stä projektipäällik-
kö Janne Kittilä, työpäällik-
kö Sami Uusitalo ja vastaava 
työnjohtaja Niko Stenius. 

Heimo Turunen

Kokouksessa valtuutettu Marja Lantolle luovutettiin tasa-
vallan presidentin myöntämä Suomen valkoisen ruusun ri-
tarikunnan I luokan mitali kultaristein sekä muistettiin Paa-
vo Kortetjärveä 60-vuotismerkkipäivän johdosta.

Kellolammen 
lossilla Iijoen yli

Yli-Kuressa Kellolammen 
lossilla pääsee ylittämään 
Iijoen tänäkin kesänä. Ke-
säkuun ensimmäisenä lau-
antaina kokoontui paikalli-
nen talkooporukka lossille ja 
teki tarpeelliset kunnostus- 
ja huoltotoimenpiteet. Kesän 
aikana uusitaan vielä lossille 
johtavaa ajoramppia, liiken-
nemerkkejä ja opasteita.

Juho Kellolampi

Tärkein ominaisuus poliitikolle on oikeus muuttaa kantaansa, 
mikäli uusi tieto kumoaa vanhan.

Kymmenvuotinen lapsiraha-aloite oli viime vuonna oivalli-
nen valtuustoaloite, joka käynnisti kaupungissamme todella laa-
jan keskustelun lapsiperheiden asioihin liittyen. Aloite on kah-
lannut läpi kaikki valiokunnat, kaupunginhallituksen ja tuli vielä 
viime valtuuston käsiteltäväksi. Yksi tavoite siis täyttyi varsin 
mallikkaasti.

Aloitteen ydinasia on se, että Pudasjärvellä syntyneen lap-
sen huoltajalle maksettaisiin 500 euroa, joka vuosi 10 vuoden 
ajan. Tarkoituksena on saada syntyvyyttä kasvatettua ja hel-
potettua perheiden rahallista taakkaa. Kuitenkin selvityksissä 
on käynyt julki, että ainakaan THL:n tutkimus ei tue syntyvyy-
den nousua lapsirahan myötä. Toisekseen palveluiden saata-
vuus ja joustavuus on nostettu lapsiperhearjen suurimmiksi 
kulmakiviksi, muun muassa kuntalehti on tuottanut artikke-
lin (23.8.2018); ”Vauvarahan sijasta hyviä palveluita?”. Kyseessä 

olevassa artikkelissa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Hannele 
Salminen toteaa ”Synnytyspalkkion sijaan kunnat voisivat hou-
kutella lapsiperheitä palveluilla”.

1,65 miljoonaa euroa ensimmäisen kymmenen vuoden ai-
kana. Se on rahamäärä, joka tulee maksuun, mikäli kaupungis-
samme syntyy 60 lasta joka vuosi ja 10-vuotinen lapsiraha as-
tuu voimaan. Tällä rahalla voisi kehittää lapsiperheille tuotettuja 
palveluita huomattavasti. Nimenomaan palveluiden kehittämi-
nen ja vanhemmuuden tukeminen näyttäytyykin suuressa roo-
lissa kaupunkimme tulevaisuuden kannalta.

Nyt ei kuitenkaan ole aika jakaa helikopterirahaa, vaan ra-
hankäyttöä pitää seurata tarkasti ja päätöksillä 
pitää olla selvästi havaittavia positiivisia kerran-
naisvaikutuksia. Siksi irtisanouduin aloitteesta val-
tuuston kokouksessa maanantaina 15.6.2020.

Antti Tihinen

Irtisanoudun 10-vuotisen lapsirahan aloitteesta
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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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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 

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Sanotaan, että pienistä puroista ne isot virrat syntyvät. Pudasjär-
ven kuntapäättäjät ja virkaihmiset ovat olleet valmiina huolehti-
maan kuntalaisten palveluista niin isoissa ja näyttävissä toimissa 
kuin pienemmissäkin palvelujen tarjoamisissa. Näitä pienempiä, 
mutta tärkeitä palveluja ovat ehdottomasti lasten liikennepuiston 
ohjattu monipuolinen kesätoiminta sekä tuiki tärkeän matonpe-
supaikan järjestäminen Rimminkankaalle. Molemmista näistä on 
tullut kuntalaisilta yllättävän paljon kiitosta ja kehuja. Hyvinvointi-
valiokunnan puheenjohtajana ja kuntapäättäjänä kiitosten vastaan-
ottaminen on ollut varsin mukavaa ja kannustavaa.

 Eri-ikäisten ja eri puolilla laajaa kuntaa asuvien ihmisten palve-
lutarpeet ja kehittämisideat ovat kullanarvoista materiaalia tämän 
päivän ja tulevaisuuden päätöksen tekoon. Pudasjärviset ovat-
kin rohkaistuneet ottamaan yhteyttä monenlaisten haasteiden ja 
kannustusten tiimoilta. Keväällä jaetut kehittämis- ja toimintatuet 
mahdollistavat monen kuntamme alueella toimivan yhdistyksen ja 
yksityisen tekijän elinvoimaisen toiminnan ylläpitämisen tai käyn-
nistämisen. Taajamassa ja sen ulkopuolella ahertavan yhdistysväen 
ja muiden aktiivisten kuntalaisten toiminta on Pudasjärven kasvo-
ja virkeäksi kohottava voima. Pudasjärven Kehitys Oy:n tarmokas 
asiantuntijaväki on rientänyt vauhdikkaan kiitettävästi ja laajasti 
kuntamme kaikenkokoisten yrittäjiemme avuksi ja tueksi. Paikka-
kuntamme yrittäjät eivät lamaannu vaikeidenkaan aikojen ja tapah-
tumien edessä, vaan ottavat tarvittaessa avun vastaan ja jatkavat 
entistä ehommin hyvää työtään.

Mieltä lämmittävät myönteiset päätökset avustuksista ja toi-
mintatuista, joita tipahtelee tuon tuostakin Ely- keskukselta ja 
muualtakin erilaisten hankkeiden rahoittamiseen tai toiminnan yl-
läpitämiseen. Etsivä nuorisotyö ja Nuorten työpa-
ja Karhupaja saivat molemmat mukavan määrän 
valtionavustusta toimintojensa jatkamiseen.

Toiminnallista kesää toivottaen
Sointu Veivo

Kiva saada ja antaa kiitosta Kupson kutsun vaellusreittiä parannetaan

Korpisen kyläseuran vuo-
sikokous hyväksyi sunnun-
taina 14.6. tämän vuoden 
toimintasuunnitelman, jo-
hon oli kirjattu luontopolku 
Kupson Kutsun perusparan-
nus. Luontopolun rakenteis-
ta kunnostetaan taukopaikat, 
pitkospuut, polut, rummut ja 
sillat sekä raivataan ympä-
ristö reitistölle tuulen kaata-
mista puista. Reitistö koos-
tuu kolmesta eripituisesta 

reitistä: Elämys, Lumous ja 
Keidas. Pisimmälle reitille 
kertyy mittaa 9,1 kilometriä.

- Olemme jo kunnostuk-
sessa hyvällä mallilla. Tal-
koissa on ollut reilut 10 hen-
kilöä sekä kaivinkone ja 
useita traktoreita. Polku on 
jo kuljettavassa kunnossa, 
sillä raivaukset on tehty, la-
hot pitkospuut poistettu, tu-
lipaikat kunnostettu ja lai-
tettu polttopuut sekä sillat 
valmistettu, Paula Paukkeri 
kertoi tehdyistä töistä.

Vuosikokousväki keskus-
teli polun tarpeellisuudes-

ta ja hyödyistä. Kyllikki Syr-
jäpalon mukaan polku on 
tarpeen ennen kaikkea ka-
santerveyden kannalta. Kup-
sossa käy Merja Jumisko-Pu-
tulan mukaa paljon väkeä 
kauempaakin kuten Oulun 
seudulta. Polkuverkoston 
vaatimat huoltotoimet ja kor-
jaukset voivat tulla kyläseu-
ran puheenjohtajaksi valitun 
Juha Ylitalon mukaan yhdis-
tykselle jatkossa raskaiksi, 
jos reitin haltijana on kylä-
seura. Matkailuyrittäjä Vesa 
Tervosen lupauksen mukaan 
yritys on mukana polun vaa-

Vasemmalta Juha Ylitalo pj, Jorma ja Kyllikki Syrjäpalo(takana), Taavi ja Risto Ojala, Vesa 
Tervonen, Merja Jumisko-Putula ja Paula Paukkeri (takana) ja Elisa Ojala. 

Kupson kutsu -hankkeen 
vetäjä Paula Paukkeri ker-
toi kokouksessa luontopo-
lun kunnostamisesta.

timissa talkootöissä. 
Kyläseuran kokousväki 

hyväksyi myös viime vuo-
den toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen. Uusina jä-
seninä valittiin hallitukseen 
Jaakko Piiran tilalle Paula 
Paukkeri ja erovuorossa ol-
leen Olli Alatalon tilalle Eli-
sa Ojala. Muut hallituksen jä-
senet ovat Kyllikki Syrjäpalo, 
Toivo Piira, Merja Putula-Ju-
misko ja Veikkö Törmänen. 
Kokousta johti Erkki Alatalo 
ja sihteerinä toimi Liisa Tör-
mänen.  RR
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Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYöT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OvET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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!

RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Turves Tiina 010 257 1915

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Illikainen Katri 010 257 1949

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

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

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

TYÖVAATTEET

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Iso-Syötteellä avaa juhannuksena uusi Ravintola Tovaglia ovensa 
perjantaina 19. kesäkuuta. Ravintola sijaitsee uuden KIDE ho-
tellin ja kokouskeskus Lumiareenan yhteydessä hiihtokeskuk-
sen paraatipaikalla. Uusi italialaishenkinen ravintola tarjoaa päi-
vittäin aamiaista, lounasta, kahvilatuotteita sekä illallismenun.

  Täältä hoituvat myös kansainväliset mitat täyttävän kak-
si kerroksisen Lumiareenan kokousasiakkaiden tarjoilutarpeet.

Yrittäjät Jarkko Koskenmäki ja Aake Tenttula kertovat, että 
paikka on kuin matalan kynnyksen olohuone, jonne voi piipah-
taa hetkeksi kahville, nauttimaan lasillisen viiniä juustojen kera 
tai tuoda kumppanin romanttiselle illalliselle. Päivää voi paista-
tella terassilla.

–Tarjontamme tuo alueelle uutta vaihtelua sillä vastaavaa 
menukokonaisuutta ei alueella ole aiemmin ollut, Jarkko Kos-
kenmäki toteaa.

Pudasjärvi-lehti

Uusi Ravintola Tovaglia 
avataan Iso-Syötteellä 

juhannuksena

Turvallisesti yhdessä kävellen
Ulkoilimme Pudasjärvellä 
mukavassa kesäsäässä tors-
taina 11.6. ja lähdimme to-
rilta kohti Paavalin- puistoa. 
Kerttu Simu järjesti meil-
le opastuksen ja tapasimme 
puistossa myös uusia ihmi-

siä, jossa  tutustuimme istu-
tuksiin ja kylvölaatikoihin 
sekä ulkoliikuntalaitteisiin. 
Tilaisuuteen osallistui kaik-
kiaan kahdeksan henkilöä. 
Kerroimme puistossa osal-
listujille OmaisOiva toi-

minnasta ja keskustelim-
me omaishoidosta. Kävelyn 
jälkeen OmaisOiva toimin-
ta tarjosi kahvit torin Tieto-
pisteellä. Olemme tulossa 
uudestaan Pudasjärven to-
rille pitämään OmaisOiva 

kioskia 2.7.2020 klo 10 – 14. 
Jaamme tietoa toiminnasta 
ja haluamme tavata omais- 
ja läheisperheitä, sekä mui-
ta omaishoidon asioista 
kiinnostuneita. SK-K, kuva: 
Alexander Niemitalo

Kävelijät lähdössä kohti Paavalinpuistoa. Keskellä tilaisuuden toisena vetovastaavana toiminut Saila Käsmä-Karjalainen 
sekä äärimmäisenä oikealla Laila Setämaa Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva. 
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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.

PuU YLEISURhEILUJAOSTO
Cooperin testi Suojalinnalla 
ma 22.6. klo 19.00.  
3 kertaa kesän aikana osallistuneet mukana 
liikunta-aiheisten tavarapalkintojen jaossa.
Tervetuloa!

Peräkärry-
kirppis

la 4.7.2020 klo 10.00 - 13.00
Ervastin kyläkaupan pihalla.

Tervetuloa myymään, penkomaan,  
tekemään löytöjä ja samalla nauttimaan  

koivikon kesäkähvilan tarjonnasta.
Ilmoittautuminen Airalle 2.7. mennessä 

puh. 040 507 2948, (myyntipaikkoja rajoitetusti)
Mikäli et ilmottaudu niin myyntipaikkaa ei ole.

Tervetuloa!    järj. Ervastin Kyläyhdistys

hetejärven vesiosuuskunnan 
vUOSIKOKOUS
pe 26.6. klo 19 Hetepirtillä.

Esillä sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Iso-syötteen asemakaavan 
osIttaInen muutos
Asemakaavan muutos koskee Iso-Syötteen asema-
kaavan kortteleita 40, 54 ja 55a sekä niihin liittyviä 
katu- virkistys- ja pysäköintialueita. Muutosalue 
sijaitsee valtion maalla, Iso-Syötteen laskettelukes-
kuksessa, Romekievarintien, Tupasvillantien ja Syö-
tetien ympäristössä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tehostaa majoitus- 
ja matkailupalvelurakentamista Iso-Syötteen mat-
kailukeskuksessa.

Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan maankäyt-
tösopimus.

Tällä kuulutuksella varataan osallisille tilaisuus 
esittää mielipiteensä asemakaavaa laadittaessa. 
Kaavaluonnos pidetään MRA 30 §:n mukaisesti näh-
tävänä 18.6.-20.7.2020.

Kaavamuutokseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
internetissä www.pudasjarvi.fi ja etukäteen sopimal-
la (040 826 6417) Pudasjärven kaupungintalolla kaa-
voitus- ja mittaustoimistossa 3.7.2020 saakka. Näh-
tävänäolon aikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä 
mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjalli-
sesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen 
osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpos-
tilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, 
tekninen toimisto, PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi, 
puh. 040 038 9972, markku.mattinen@pudasjarvi.fi ja 
kaavoitusarkkitehti Elina Marjakangas, Rautatienka-
tu 33, 90100 Oulu, puh. 040 8271 160, elina.marjakan-
gas@sweco.fi.

Pudasjärvellä 9.6.2020
Kaupunginhallitus

pudasjarvi.fi

SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 
KEvÄTKOKOUS 

to 25.6. klo 18.00 seurakuntatalolla.  
Tervetuloa! 

Pudasjärven maa- ja 
kotitalosnaistet ry:n ja 
Pudasjärven maamiesseura ry:n 

Hallitus

PuU SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT ke 24.6. 
Syötteellä Teerivaarassa,  
luontokeskuksen p-paikalla klo 17.30 alkaen. 
A-, B- ja C-radat. Tied. 040 163 9224.

TerveTuloa!(Pintamontie 321).

Juhannuskaraoke  

Baari avoinna 
klo 16.00-23.00. 

KaraoKe 
alkaa klo 18.00 ja 

pidetään terassilla. 

Pintamon kyläseura

PinTamon kyläseuran Talolla
 lauantaina 20.6.2020.

lauantaina 27.6. klo 12 
Hirvaskosken koululla

Huoltopisteillä tarjoillaan vain juotavaa, 
omat juomat saa mielellään ottaa mukaan. 

Sisävessa käytössä, muuten toimitaan ulkona.

Ilmoittautumiset:
Mirja Laakkonen 040 702 6306. 

Osallistumismaksu 15€, lapsilta ei 
maksua. Maksu SoVe:n tilille 

FI87 5360 0450 1860 54. Ilmoittautu-
minen ja maksu 25.6. mennessä. 

Tervetuloa juoksemaan!

IX KOrenTOKangas-
juOKsu

(jussintie 10, 93270 sotkajärvi)

järj. sotkajärven Veto

Puolimaraton: 
M/n yl, M/n 40, 
M/n 50, M/n 60

12,6 km: M/n
1,7 km: P/T 12

sarjaT:

Matkat juostaan mukavilla kangaspoluilla ja hiekkateillä.

Kollajan vesiosuuskunnan
vUOSIKOKOUS
la 27.6.2020 klo 12.00

Taina ja Pentti Rantalalla, Ollilantie 9.
Esillä sääntömääräiset sekä 

muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! Hallitus

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Perjantaina 19.6. Lauantaina 20.6.

KARAOKE
klo 18.00-22.00

KARAOKE
klo 18.00-22.00

AvOINNA mAANANtAINA 
jA tIIStAINA:
klo 13.00-21.00

AvOINNA KESKIvIIKKONA:
13.00-23.00 

(anniskelu päättyy klo 22.00)

AvOINNA tORStAINA:
klo 13.00-21.00

AvOINNA pERjANtAINA:
13.00-23.00 

(anniskelu päättyy klo 22.00)

AvOINNA LAUANtAINA:
13.00-23.00 

(anniskelu päättyy klo 22.00)

AvOINNA SUNNUNtAINA:
klo 13.00-21.00

pudasjarvi.fi

Jalkapallokoulu on Suojalinnalla 
joka päivä klo 11-13.

Osallistumismaksu 10€. 
Ilmoittautumiset: 

fckurenpojat@hotmail.com

Hippo-jalkapallokoulu 
4-12- vuotiaille

Ma-pe 6.-10.7.
 (2008 ja myöh. syntyneet)

Mitä koiran elämään mahtuukaan? Lainakoirat Wilma ja 
Tessa.

Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

Sen viisaammat voi tehdä,
mä päivän kultaan jään.
Mä tunnen kaikki tuoksut
ja luonnon loiston nään.

Voi leikitellä mielikseen,
voi ottaa jättää paikoilleen
tai olla niin kuin luonnostaan
ja maata vaan.

Mä peikko siihen uskoon jään,
on maailmaa tää, minkä nyt 
mä nään.
– Tove Jansson –

Muumipeikon juhannusruno

Lainakoirani Tessa ja pikkuinen Wilma haluavat toivottaa 
Tove Janssonin runon sanoin kaikille lehden lukijoille hyvää ke-
sää ja juhannusta. 

Viettäkää hyvä kesä!

Lahja Nurmela

mitä koiranelämään mahtuIkaan

- LAINAKOIRIA 

Siuruan kylän puuhaihmi-
set avaavat juhannuksena 
20.6. kello 14 Siuruan työvä-
entalolla valokuvanäyttelyn 
1950 -luvulla polkupyöräil-
leen valokuvaaja Evert Siu-
ruaisen kunniaksi.

Evert on saanut paljon 
iloa aikaan kuvaamalla Siu-
ruankylän ihmisiä ja elämää. 
Sen vaikutus kantaa tähän 
päiväänkin. Siurualta kotoi-
sin olevat ja juuret Siurualla 
olevilla ihmisille Evertin ku-
vat ovat luoneet yhteisölli-
syyttä ja kyläläiset ovat löy-
täneet toisensa uudelleen. 
Kuvia on runsaasti esillä 
myös Siuruan työväentalon 
Facebook -sivuilla.

Näyttelyyn voi käydä tu-
tustumassa juhannuspäivä-

Evert Siuruainen 
polkupyöräilevä 

valokuvaaja Siurualla

Evert Siuruainen – 1950-lu-
vulla pyöräilevä valokuvaa-
ja.

nä 20.6. kello 14-20 ja aina 
kun talolla on tapahtumia.

Irma Mertala
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Suunnistuskauden avauk-
sessa edessä Antti Här-
könen ja Riina Lauhika-
ri, taustalla Ari Kokko ja 
Heikki Paukkeri. Kuva 
Irma Kinnula. 

Suunnistuskausi avattiin 
3.6. Jyrkkäkosken maastos-
sa 28 osallistujan voimin. 
Sää oli mitä mainioin ja 
löytämisen riemua oli sekä 
vanhoilla että varsoilla. 
Kevään rajoitusten jälkeen 
oli hienoa päästä näke-
mään tuttuja sekä aloitta-
maan jälleen talven jälkeen 
kesäisemmät harrastukset.

Suunnistuskausi 
avattiin Jyrkkäkoskella 

Tulokset 
A-rata 1.Esa Hietala 23.37, 
2. Tapani Alahäivälä 32,12, 3. 
Stepan Soukhov 35.33, 4. 
Julia Nifakina 37.02, 5. Mat-
ti Suorsa 41.04, 6. Harri 
Kujala 44.11, 7. Maire Ko-
samo 48.40, 8. Irma Kinnu-
la 1.01.53. 

B-rata 1.Silja Alahäivä-
lä 22.56, Taisto Luukkonen 
24.07, 3. Ari Kokko 25.58, 
4. Riina Lauhikari 26.12, 5. 
Marjo Kinnunen 28.05, 6. 
Annika Mattinen 28.08, 7. 
Väinö Hinkula 29.16, 8. 
Heikki Paukkeri 30.51, 9. 
Juhani Rajavaara 31.33, 10. 
Anna-Liisa Seppänen 35.33, 
11. Pauli Alahäivälä 35.39, 
12. Emilia Niskasaari 42.56, 
13. Hannele Puhakka 49.00, 
14. Antero Pätsi 49.15, 15. 
Heikki Heikkilä 1.05.29. 

C-rata 1.Niko Kuopus 
17.35, 2. Toni Kuopus 17.41, 
3. Katja Soukhov 20.18, 4. 
Kiira Soukhov 23.07, 5. Hil-
da Seppänen 23.38. EH

FC Kurenpojilla erilainen jalkapallokesä
Covid19-pandemia pysäyt-
ti keväällä monen muun 
ohella myös urheilun. Jänni-
tys urheilukesän alkamises-
ta kesti pitkälle kevääseen. 
Kun tilanne alkoi näyttää 
paremmalta, päästiin har-
rastuksia aloittamaan uudel-
leen parin kuukauden tauon 
jälkeen. Jalkapallokesäkin 
toteutuu - tosin supistetussa 
mittakaavassa.

Kurenpojat käynnisti har-
joittelun Palloliiton ohjeiden 
mukaisesti toukokuussa. 
Kuun lopulla tuli myös tie-
to, että jalkapallosarjat voi-
daan käynnistää kesäkuus-
sa. Kaudesta tulee kuitenkin 
erilainen. Miesten Nelonen 
muutettiin yksinkertaisek-
si, jolloin ottelumäärät puo-
littuvat. Lasten sarjat jaettiin 
lohkoihin, ja kaikki suurim-
mat turnaukset peruttiin. 
Pudasjärvisen jalkapallovä-
en vuosittain odottama ko-
hokohta Piteå Summer Ga-
mes peruttiin myös tältä 
vuodelta, joten suurturnaus-
ta Ruotsissa ei tänä vuonna 
päästä kokemaan.

Mutta paljon myös järjes-
tetään. P12 Kakkosen kausi 
alkoi jo torstaina 11.6. Suo-
jalinnalla. Oululainen OHF 
T08 tuli pelaamaan kotiotte-
lunsa Pudasjärvelle. Kuren-
pojilla on sarjassa alkuke-
sän aikana kolme kotiottelua 
sekä yksi vierasottelu. Tä-
män jälkeen viiden lohkon 
joukkueet kohtaavat lohkos-
sa samoille sijoille sijoittu-
neet joukkueet syyskierrok-
sella. Joukkue on harjoitellut 

jo vuosia yhdessä, mutta 
päävastuu valmentamises-
ta on siirtynyt nuorelle Otto 
Niemelälle. Apunaan hänel-
lä on miesten edustusjouk-
kueen pelaaja Joonas Pah-
kala.

Miesten Nelosessa on 
normaalisti pelattu touko-
kesäkuussa ensimmäinen 
kierros ja loppukesästä toi-
nen. Tänä kesänä joukkueet 
kohtaavat toisensa vain ker-
ran. Kurenpoikien pelit alka-
vat kotiottelulla Suojalinnal-
la 8.7. Kausi jatkuu syyskuun 
puoliväliin saakka. Mies-
ten joukkueessa on tapah-
tunut paljon. Vuosikymme-
nen joukkuetta luotsannut 
Albert Olamba N´Djeka on 
vetäytynyt sivuun, ja väliai-
kaisesti remmiin on astunut 
futsal-joukkuetta viime kau-
det valmentanut Toni Nie-
melä. Myös pelaajissa on 
tapahtunut nuorennusleik-
kaus, ja P17 sarjan pelaajat 
siirtyivät miesten mukaan 
kokonaisuudessaan. 

P10 pelaa turnausmuotoi-
sena oman sarjansa. Järjes-
täjille turnaukset asettavat 
haasteita, sillä jalkapallovä-
ki haluaa osaltaan olla edis-
tämässä koronan taltutta-
mista. Joukkuemääriä on 
supistettu, ja Kurenpojatkin 
osallistuu kesän aikana vain 
kolmeen turnaukseen, jois-
ta yksi järjestetään Pudas-
järvellä 13.9. Joukkue pelasi 
vielä viime vuonna kahdel-
la joukkueella, kun pelit pe-
lattiin 5v5. Valmentaja Tee-
mu Torvinen luotsaa ikäänsä 

nähden kokeneen joukkueen 
kohti uusia haasteita, kun 
kenttäkoko suurenee puolik-
kaaseen isosta kentästä ja pe-
limuodoksi tulee 8v8. Myös 
pallokoko suurenee, ja jouk-
kue lähtee sarjaan yhdellä 
joukkueella.

P8 aloittaa harjoitustoi-
minnan tauon jälkeen. Jouk-
kue ei vielä tänä vuonna 
osallistu sarjatoimintaan. Li-
sää lapsia mahtuu mukaan 
Jani Kantoniemen vetämään 
2012-2013 –syntyneiden tyt-
töjen ja poikien joukkoon. 
Lapset tutustuvat jalkapal-
loilun saloihin keskiviikkoi-
sin klo 16-17.30.

Naisten harrastesarjaan 
ei ole tarvinut tehdä muu-
toksia, sillä joukkuemäärä 
on pienempi kuin lasten ja 
miesten sarjoissa. Kurenpoi-
kien naiset pelaavat kesän 
aikana viidessä turnaukses-
sa Pohjois-Suomen alueella. 
Kotiturnauksen Kurenpojat 
järjestävät 8.8. 

Kesän tapahtumia 
järjestetään
Paikallisesti kaksi suosituin-
ta kesän tapahtumaa Heinä-
turnaus ja Hippo-jalkapallo-
koulu molemmat pidetään 
ohjelmassa heinäkuussa. 
Heinäturnaus pelataan tut-
tuna ajankohtana Pudas-
järven ns markkinaviikon-
loppuna 3.-4.7., vaikkakin 
markkinat jouduttiin peru-
maan. Tällä hetkellä AVI on 
ohjeistanut urheilutapahtu-
mista tarkemmin kesäkuun 

loppuun asti, mutta niil-
läkin ohjein Heinäturnaus 
voidaan järjestää. Turnaus-
väkeä ohjeistetaan vielä lä-
hempänä ajankohtaa sen ai-
kaisilla ohjeilla. Mutta se jo 
tiedetään, että kenttäalueen 
ihmismäärää voidaan jou-
tua rajoittamaan, mikä tar-
koittaa sitä, etteivät katso-
jat voi esimerkiksi oleskelle 
kenttien välisellä nurmialu-
eella. Katsojien oleskelua 
mahdollisesti joudutaan ra-
joittamaan muutoinkin. 
Kioskimyyntiä sijoitellaan 
eri pisteisiin, ja käsienpesu/
desinfiointipaikkoja lisätään 
urheilualueella. 

Samoin ohjeistuksin Ku-
renpojat järjestää myös pe-
rinteisen Hippo-jalkapal-
lokoulun 6.-10.7. Mikäli 
osallistujamäärä yltää viime 
vuosien 70-100 lapseen, voi-
daan eri ikäryhmien jalka-
pallokoulua pitää sekä nur-

Miesten edustusjoukkue näyttää mallia korona-ajan rajoitusten huomioimisesta harjoitte-
lussa.

Kurenpoikien kesä 2020, kotiottelut Suojalinnalla
Miehet Nelonen
8.7. 19.00  FC Kurenpojat – OsPa
12.7. 15.00  FC Kurenpojat – JuNsU 
25.7. 15.00  FC Kurenpojat – KTU
9.8. 15.00  FC Kurenpojat – FC Raahe
23.8. 15.00  FC Kurenpojat – Ajax
6.9. 15.00  FC Kurenpojat – Tervarit-j/JuPa
P12 Kakkonen 1.kierros
11.6. 19.00  OHF/T08 – FC Kurenpojat 
27.6. 13.00  FC Kurenpojat – OLS/Saksa
11.7. 13.00  FC Kurenpojat – ONS/punainen
P10 Sarjaturnaus 13.9.
Naiset harrastesarja sarjaturnaus 8.8.
Heinäturnaus 3.-4.7.
Hippo-jalkapallokoulu 6.-10.7. 
joka päivä klo 11-13. Osallistumismaksu 10 €/lapsi.

FC Kurenpojat

mi- että tekonurmikentällä. 
Myös jalkapallokoulussa 
vanhemmat ohjataan katso-
moihin, jotta kenttäalueen 
väkimäärä ei nouse yli sal-
litun rajan. Kurenpojat jär-
jestäjänä huolehtii voimassa 

olevien rajoitusten noudatta-
misesta, jotta kaikilla lapsilla 
olisi turvallinen ja mukava 
jalkapalloviikko luvassa.

Teija Niemelä

Tämän kesän 
ensimmäiset ikärit 

pidettiin maanantaina 
15.6. Suojalinnan 

kentällä. Kaikille jaettiin 
mitalit. 

Tulokset:
P5v 40 m 1. Veikka Koppelo 
8,9, 2. Valtteri Puolakanaho 9,9, 
3. Toni Kuopus 11,4, 4. Martti 
Liikanen 14,5, 5. Nooa Wachira 
15,7, 6. Uuno Klemetti 16,5, 7. 
Elmo Lauhikari 21,4, 8. Veikko 
Lauhikari 23,0, 9. Vertti Liika-

nen 31,8. 
T5v 40 m 1. Reeta Illikainen 
10,4, 2. Alma Vikström 11,1, 3. 
Isa Similä 11,5, 4. Elvi Lauhika-
ri 12,1. 
P7v 40 m 1. Aaron Illikainen 
8,1, 2. Niilo Holmström 8,3, 3. 
Daniel Mattinen 9,2, 4. Niko 
Kuopus 9,3, 5. Aappo Piri 4k,4, 
6. Iiro Piri 10,1, 7. Aatos Lauhi-
kari 10,6. 
T7v 40 m 1. Seela Similä 8,1, 
2. Sofia Aarni 8,2, 3. Anni Pe-
siö 8,6, 4. Elsi Holmström 8,7, 
5. Tinja Klemetti 9,6, 6. Eevi Vik-
ström 9,8. 
T9v 40 m 1. Kerttu Pesiö 9,1, 

2. Sara Puolakanaho 9,7, 
P11v 60 m 1. Matias Aarni 
10,5, 2. Pauli Alahäivälä 12,3.
T 13 v 200 m 1. Silja Alahäi-
välä 36,0. 
P 5v Pallo 1. Veikka Koppe-
lo, 2. Nooa Wachira, 3. Valtte-
ri Puolakanaho, 4. Toni Kuopus, 
5. Martti Liikanen, 6. Uuno Kle-
metti, 7. Elmo Lauhikari, 8. Veik-
ko Lauhikari, 9. Aaron Wachira, 
10 Vertti Liikanen.
T5v Pallo 1. Isa Similä, 2. Ree-
ta Illikainen, 3. Elvi Lauhikari , 4. 
Alma Vikström.
P7v pituus 1. Aaron Illikainen 
2,36, 2. Niilo Holmström 2,03, 

3. Iiro Piri 1,97, 4. Aatos Lauhi-
kari 1,82, 5. Niko Kuopus 1,40, 
6. Aappo Piri 1,28, 7. Daniel 
Mattinen 0,96. 
7v pituus 1. Seela Similä 2,47, 
2. Anni Pesiö 2,25, 3. Sofia Aarni 
2,11, 4. Elsi Holmström 1,90, 5. 
Eevi Vikström 1,31, 6. Tinja Kle-
metti 0,71. 
T9v pituus 1. Kerttu Pesiö 
2,10, 2. Sara Puolakanaho 1,74. 
P 11v keihäs 1. Matias Aar-
ni 10,81, 2. Pauli Alahäivälä 7,98. 
T13 v 800 m 1. Silja Alahäivä-
lä 3.27,72. 

Ikärit 15.6. Suojalinnan kentällä

Pudasjärven Urheilijoiden 
suunnistusjaoston iltaras-
tit suunnistettiin keskiviik-
kona 10.6. Hampusvaaran 
vaativissa maastoissa. Ra-
tamestarina toimi Tuomas 
Kaijala. 

Tulokset:
A-rata 6,7 km 1. Esa Hie-

tala 58,26, 2. Sauli Kuopus 
1.01,03, 3. Miika Harju 1.22,47, 
4. Jari Loukusa 1.37,40. Oman 
radan kiersivät Matti Suorsa, 
Tapani Alahäivälä, Suvi Päkkilä 
ja Moona Harju. 

B-rata 4,4 km 1. Stepan 
Soukhov 49,20, 2. Sanna Vär-
ränkivi 58,13, 3. Pentti Kuopus 
58,52, 4. Pertti Päkkilä 1.01,20, 

5. Ari Kokko 1.06,28, 6. Riina 
Lauhikari 1.06,29, 7. Toivo Pel-
konen 1.11,15, 8. Väinö Hin-
kula 1.12,00, 9. Antero Pätsi ja 
Hannele Puhakka 1.24,05, 11. 
Taisto Luukkonen 1.41,19, 12. 
Anna-Liisa Seppänen 1.57,53, 
13. Annika Mattinen 2.19,58, 
14. Marjo Kinnunen 2.20,05, 
15. Jonna Komulainen 2.36,04. 

Oma radan kiersivät Heik-
ki Paukkeri, Juhani Rajavaara, 
Lauri Suorsa, Risto Heinämaa, 
Julia Nifakina, Mette Moilanen 
+ äiti. 

C-rata 1,2 km 1. Silja 
Alahäivälä 11,21, 2. Pauli Ala-
häivälä 16,43 + äiti. 

Iltarastit Hampusvaaralla
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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€

LUPIINIEN 
POISTAMISTALKOOT

Kauralantien ”lupiinipellolla” 
pe 26.6. klo 14.00.

Omat niittovälineet, haravat sekä työkäsineet mukaan. 
Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset 

tarjoavat pientä purtavaa.

Lämpimästi tervetuloa! 
Lisätietoja puh. 0400 126 392/ Raija

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

Tietopiste tiedottaa
Torilla sijaitseva Tietopiste 
sulkee kahviluukun juhan-
nukseksi ja se on näillä nä-
kymin kiinni heinäkuun lop-
puun saakka.

- Tähän päädyimme, kun 
kaupungin toimesta ei järjes-
tetä heinäkuussa minkään-
laisia tilaisuuksia torilla, niin 
mekin päätimme pitää lo-
maa ja keskittyä Pudasjär-
ven Uimapaikka Rivieran 
hoitoon ja huoltamiseen, tie-
dotti Kerttu Simu tämän ke-
säkuun lopun ja heinäkuun 
tehtävistä.

Tori ja torikauppiaat toi-
mivat normaalisti omaan 
tahtiinsa. Ainoastaan Ku-
renalan kyläyhdistyksen yl-

läpitämä Tietopiste on sul-
jettu heinäkuun loppuun 
saakka! Tietoa torielämästä 
ja toiminnasta saa edelleen 
Kerttu Simulta puhelin 040 
730 9481.

Siuruantien varressa ole-
va Pudasjärven Uimapaikka 
Riviera odottaa kesävieraita 
hienolle hiekkarannalle. Ui-
mapaikalla on pukukopit, 
puucee, grillikatos ja ihan 
vieressä upea lintutorni. 

Luonnollisesti avotulen 
tekemisessä tulee noudattaa 
viranomaisten antamia alu-
eellisia metsäpalovaroituk-
sia. Pidetään alue siistinä ja 
paikat ehyenä! Näin on kai-
killa ilo nauttia kesästä ja 

Pudasjärven Uimapaikka Riviera löytyy Siuruantien varrelta.

puhtaasta Pudasjärvestä.
Kurenalan kyläyhdistys 

toivottaa kaikille oikein au-
rinkoista ja turvallista keski-

kesän juhlaa!

Terttu Salmi

Tokmannin avajaisissa jaettiin 2500 yllätysämpäriä
Suomen suurin halpakaup-
paketju Tokmanni avasi Per-
hemarket -nimellä tunne-
tun myymälän uudistettuna, 
valikoimiltaan laajennettu-
na ja Tokmanni-ketjunimel-
lä tiistaina 16.6. Tokmanni 
on tunnettu halvoista hin-
noista, mutta avajaispäivänä 
ja avajaisviikolla asiakkai-
ta hemmoteltiin tavanomai-
sesta poiketen myös runsain 
avajaistarjouksin. Myymä-
län liiketoiminta siirtyi Tok-
mannin haltuun huhtikuun 
alussa.

Avajaispäivänä liike 
avattiin perinteisesti nauhan 
leikkaamisella, jonka suorit-
tivat kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen ja Tokmannin 
myynti- ja markkinointijoh-
taja Mathias Kivikoski. He 
käyttivät myös puheenvuo-
rot, kuulijoina ovien avaus-
ta odottava runsas asiakas-
joukko.

Enemmän avajaisista ensi 
viikon Pudasjärvi&Syöte 
Kesälehdessä, joka on sa-
malla Pudasjärven Yrittäjien 
Kesälehti.

Tokmanni Pudasjärven avauksessa puhuivat myynti- ja 
markkinointijohtaja Mathias Kivikoski ja kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen. 

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 

www.vkkmedia.fi


