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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tomi Timosesta Pudasjärven 
uusi kaupunginjohtaja s. 4

Karhukunnaalla 
hirsirakentamisen

mallia maailmalle s. 6-7

Tarjous voimassa 1.5.-31.5.2014, kun ostat normaalihintaiset kehykset ja 
linssit. Ei muita alennuksia.

10€
Suuri

 erä 

merkkik
ehyksiä

mmememe

Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.
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TYYLIHETKI

SILMÄASEMALLA

Tyylipäivä
16.5.2014

Paikalla:
● Stylisti Paula Nikka
● Dolce&Gabbana 
 maahantuojan mallisto

2,39
rs

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

RUISLÄTKÄ 240 g JA
KAURALÄTKÄ 280 g

0,99
pss

ALK.

UUTUUS!

meeTvURSTI 
II siivu

4,50
kg

mARINeTTI-
PIHvI 
400 g

SOKeRImUNKKI
6 kpl/240 g

1,99
pss

PALvIKINKKU 
II siivu

4,50
kg

0,89
kpl

HOT dOg 
115 g

UUTUUS!

0,69
kpl

TULINeN 
KINKKUPIzzA 

200 g

PALJON UUTTA SISUSTUSTAvARAA
eSIm. KUKKA-AIHeISeT 
meTALLIKORISTeeT 12,95

LOve -KeHyS

8,90

PUU-
AUTO 6,90
ROTTINKIKORI 9,90

10,90
11,90

LASIPURKKI 
2-kerroksinen

9,90
ovh 14,90

PAPeRI-
PUNOSKORI 6,90

10,90
11,90

LOPUT JALALLISeT LASImALJAT

3,00 kpl norm. 11,90

TeRveTULOA -KyLTIT

5,90
ALK.

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

Avoinna: 
MA-SU   9-18

 TERVETULOA!

KESTÄVÄ ORVOKKI     
10,- / 12 KPL

KEKKILÄn  
PUUTARhAmULTA 50 l    

20,90 / 6 kpl

 TARJOUS!  
Ammatilaisten valinta KEKKILÄ!

- mOnIVUOTISET KUKAT
- KORISTE- JA mARJAPEnSAAT

- KORISTE- JA OmEnAPUUT
   - SIEmEnSIPULIT JA -PERUnAT

   - nURmIKOnSIEmEnET
   - TORJUnTA-AInEET JA  

TARVIKKEET
   - LAnnOITTEET nURmIKOLLE, 

PERUnALLE, PEnSAILLE jne.

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe klo 9-16, la suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle

samoilla 
voimakkuuksilla 
kaupan päälle!!!

aurinkolasit

suojaa silmäsi kevätauringolta 
uudet aurinkolasimallistot saapuneet!

Mm. rayBan, oakley, Bollé... 

Yksiteho 
aurinkolasit 
voimakkuuksilla79,-

alk.

lääkäriajat: 
ke 14.5., ke 21.5. ja ke 28.5.

Varaa aika

Optikon näöntarkastus 0 €

HuoM! nyt myös iltapäiväaikoja! 

keVään juHliin 
uudet keHYkset!

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17, 
auki myös launtaisin 
sopimuksen mukaan SaraSaraKangas ja Ompelimo

Ompelupalvelu

Alkaen

KANGASUUTUUKSIA 

SAAPUNUT!

VERHOKANKAITA POISTOHINNOIN 

VARASTON 
TYHJENNYSMYYNTI! 

4€ 6€ 10€
LOPUT TIKKIKANKAAT 

PUOLEEN HINTAAN

12,50 TULE TEKEMÄÄN 

LÖYTÖJÄ!

Niin ilosta kuin surusta
ILmOITA PUDASJÄRVI-LEhDESSÄ

P. 040 1951 732 

AarreArkussa paljon Uutuuksia! 
Hyviä Tarjouksia!

mm. Askartelutarvikkeet ja Kortit -10% ALE
Tule tekemään löytöjä,

osallistu samalla YLLÄTYSARVONTAAN!
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija/ 
toimittaja
Pertti Kuusisto
050 313 6344
pertti.kuusisto@
vkkmedia.fi

Toimittaja (harjoittelija) 
Petri Turunen
040 418 8979
tervastulilla@gmail.com

Vieraassa ympäristössä ihminen potee helposti ikä-
vää. Tästä tunteesta kertominen ei ole helppoa. Minä 
muistan, kun olin ensimmäistä kertaa poissa kotoa. Il-
lalla tuli itku kurkkuun. Siinä ei auttanut, vaikka tie-
si, että seuraavana päivänä vanhemmat tulevat hake-
maan minua kotiin.

Ikävän tunne on syntynyt ihmiseen paratiisin syn-
tiinlankeemuksessa. Jumala karkotti ihmisen pois luo-
taan.  Vaikka meidän tulee usein kulkea maastoon 
tiettömään, emme koskaan opi hallitsemaan huomis-
ta päivää ja tulevaisuutta. Nuoren poismuutto on van-
hemmille kova paikka. Eikä nuorikaan ilman kolhuja 
itsenäistymisestä selviä. Toivottavasti poismuuttaneilla 
nuorilla säilyy lapsuuden koti, jonne voi tulla kauem-
paakin. Monesti kuulemme kehotuksen: Olkaa kuin 
kotonaan. Luonnon ankarissa olosuhteissa pärjää-

vät ne, jotka ovat juurtuneet syvälle. Pahiten käy sille, 
joka on ilman juuria ja joka ei tiedä omaa historiaansa. 

Jeesus sanoo, että ketuilla on luolansa, mutta Ihmi-
sen Pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Tunsiko Jeesus 
myös ikävää? Hänen kotinsa oli Taivaassa. Jeesus puhui 
omilleen usein siitä, miten ennustukset käyvät toteen 
ja hän joutuu kärsimään kaikkien syntisten puolesta. 
Hän toivoo jo ratkaisevien tapahtumien tuloa. Meidän 
elämässä on joskus asiat niin hyvin, että toivoisimme 
tulevien tapahtumien tapahtuvan heti. Jeesus ei toivo-
nut kuolemaa, vaan ylösnousemusta ja ikuista elämää. 
Tästä ihmeestä syntyi koko kristinuskon sanoma, jon-
ka uskovia löytyy vielä tänä päivänä. 

Tuhlaajapoikakertomuksessa juhlittiin kotiintuloa 
monta päivää. Nuoremmalla veljellä oli tieto, mistä 
löytyy koti, mutta hän epäilee, uskaltaako palata. Hä-

nelle tuli yllätyksenä se, että isä ei ollut vihainen. Raa-
mattu on täynnä kertomuksia parannuksesta. Jeesus 
sanoo, että ”taivaassa enkelit iloitsevat yhdestä, joka 
kääntyy”. Jos uskosi on loppunut ja epäilet, on mah-
dollisuus palata Isän kotiin. Jeesuksen seuraajat toi-
vottavat sinut tervetulleeksi. Antavat sen, mitä itse 
ovat saaneet. Jumalan valtakunnan evankeliumi on 
syntien anteeksiantamus Jeesuksen nimessä. Joka us-
koo ja kastetaan, pelastuu.

Jaakko Sääskilahti

Koti-ikävä

Messu/kaatuneitten 
muistopäivä seurakunta-
kodissa su 18.5. kello 10, 
Juha Rauhala, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen. 
Diakonissa Eeva Leinosen 
tehtävään siunaaminen. 
Diakonian  ja lähetystyön 
ryhmien kiitosjuhla. Kirk-
kokahvit.
Messu/kaatuneitten 
muistopäivä Sarakylän 
kappelissa su 18.5. kel-
lo 10, Jaakko Sääskilah-
ti, kanttorina Marja-Leena 
Jurmu, Sarakylän koulun 
oppilaat avustavat.

PUDASJÄRVEN  
SEURAKUNTA HAKEE 
KIRKON ESITTELIJÄÄ 

ajalle 23.6.-1.8.2014. 
Vapaamuotoiset     

hakemukset 16.5.2015 
mennessä osoitteella: 

Pudasjärven     seurakunta, 
kirkkoherra Juha Rauhala, 
PL 58, 93100 PUDASJÄRVI  
Tiedustelut Juha Rauhala, 

0400 225 055.

Riekinkankaan hautaus-
maan siivoustalkoot ti 13.5. 
ja ti 20.5. kello 12-19. Valitse 
itsellesi sopiva ajankohta ja 
ota mukaan harava ja hans-
kat. Välillä voit lepuuttaa 
kroppaasi ja nauttia pulla-
kahveista ja nuotiomakka-
roista.
Sarakylän hautausmaan tal-
koot ma 19.5. kello 17, omat 
haravat mukaan, talkoo-
kahvit kello 18.30 ja iltahar-
taus.
Ystävänkammarin yllätys-

retki ti 20.5. Lähtö seurakun-
takodilta kello 10.00 ja pa-
luu takaisin noin kello 15.30. 
Omavastuu retkestä  10 €, 
sis. matkan ja ruuan. Ilmoit-
tautuminen ja erityisruoka-
valiot to 16.5. mennessä kirk-
koherranvirastoon, puh. (08) 
882 3100.
Tänä vuonna 70 vuotta täyt-
tävien yhteinen juhla seu-
rakuntakodissa Helatorstai-
na 29.5. Juhla alkaa kello 10 
jumalanpalveluksella.  Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
juomme kakkukahvit ja vie-
tämme lyhyen juhlatuokion. 
Ilmoittautuminen juhlaan on 
ke 21.5.2014 mennessä kirk-
koherranvirastoon puh. (08) 
882 3100.
Perhekerho: Korpisen ke-
vään viimeinen perhekerho 
to 15.5. kello 14 satunäytel-
män merkeissä. Seurakun-
takodin perhekerhoissa mo-
lempien ryhmien yhteinen 
perhekerho ke 14.5. kello 10-
13, nyyttärit.

Seurakuntatalon päiväker-
hossa satuviikko, kaikki 
päiväkerholaiset vanhem-
pineen (lapsi ei voi  jäädä  
kerhooon yksin)  kutsutaan 
satuesitykseen ma 19.5. kel-
lo 10-12. Kevään viimeinen 
kerho.
Kuorot: Nuorisokuoro  to 
22.5. kello 17,  kirkkokuoro  
to  22.5. kello 18, Vox Marga-
rita ke 14.5. kello 18.15.
Siioninvirsiseurat Korpisel-
la Sirkka ja Pekka Honkasel-
la pe 16.5. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Myy-
jäiset ja seurat Jongulla An-
nukka ja Urpo Illikaisella pe 
16.5. kello 19 (Iivari Jurmu). 
Raamattuluokka Sarakyläs-
sä Heidi Mannisella pe 16.5. 
kello 19 ja lauluseurat Sara-
kylässä  Pasi Kummalalla su 
18.5. kello 19. Kevätjuhla Ku-
renalan rauhanyhdistyksellä 
su 18.5. kello 13 (Samuli Lep-
pänen).
Kastettu: Maija Eerika Ny-
ström, Eelis Oliver Kälkäjä, 

Lilja-Julia Kirsikka Koi-
vula.
Haudattu: Juho Aukusti 
Kokko 90v, Saimi Paavo-
la 88 v.

KUULUTUS
Pudasjärven seurakun-
nan kirkkovaltuuston 

kokous pidetään seura-
kuntakeskuksen isossa 

kahviossa keskiviikkona 
21.5.2014 kello 16.30.

Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 

14.5.–21.5.2014  kirkko-
herranvirastossa, Varsi-
tie 12, viraston aukiolo-

aikoina.
Kokouksen tarkistet-

tu pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 26.5.–25.6.2014 
viraston aukioloaikoina. 
Pudasjärvellä, 8. päivänä 

toukokuuta 2014 Arvo 
Niskasaari kirkkoval-

tuuston puheenjohtaja.

Lemminkäinen Talo Oy on 
aloittanut uuden koulukam-
puksen alueella Poroputaan 
tontin maisematyöt maanan-
taina 5.5. Nyt tehtävä työ kä-
sittää olemassa olevan kun-
nallistekniikan siirtotyöt 
sekä rakennusalueen maa-
työt mukaan lukien maahan 
tulevan kiinteistötekniikan. 
Töissä käytetään etupäässä 
paikallisia alihankkijoita.

Autoliikenne Ritolantien 
ja osittain Peltotien osalta 
katkaistiin torstaina 8.5., jon-
ka johdosta moottoriliikenne 
asuinalueelle johdetaan Nes-
teen liittymän kautta. Kevy-
en liikenteen väylät pysyvät 
toukokuun ajan pääosin en-
nallaan.

Lähde: Kaupungin www-
sivut. Kuvat Juha Nyman

Työt käynnistyneet 
Poroputaan tontilla

Lemminkäinen Talo Oy 
aloitti Poroputaan tontin 
maisematyöt maanantai-
na 5.5. Töissä käytetään 

etupäässä paikallisia 
alihankkijoita.

Autoliikenne Ritolantien ja osittain Peltotien kohdalta 
katkaistiin.

KUTSU 
Tervetuloa su 18.5. klo 10.00 

jumalanpalvelukseen 
seurakuntatalolle!

Vietämme Kaatuneitten 
muistopäivää. 

Lisäksi jumalanpalveluksessa 
siunataan tehtävään diakonissa 

Eeva Leinonen.

Pudasjärven seurakunta

Jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit ja 

diakonian sekä 
lähetystyön ryhmien 

kiitosjuhla. 

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

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

Tarjoukset ovat voimassa niin kauan kuin tarjouseriä riittää, enintään 17.5. saakka.

Vuosipäivän kunniaksi 

dEntosAL 
totALfLEx 
hAMMAshArjA 
taipuisa varsi 
sekä pehmeä ja 
tiheä harjaosa 
(norm. 2,27/kpl)

PhArMAcArE 
MuoViPALALAAstAri 
vettä hylkivä ja 
mikroperforoitu. 
Laastarissa akryylipohjainen 
ihoystävällinen liima.
(norm. 2,28/20kpl)

suoMALAisEt orionin 
PErusVoitEEt 30g (norm. 3,24-3,46 / 30g)

juhlatarjouksena 130 sentillä

Pudasjärven apteekin apteekkari ja henkilökunta

Tänään keskiviikkona 14.5.2014 on kulunut 130 vuotta siitä, kun proviisori 
Karl Ludvig Sandell sai senaatin siviilitoimituskunnalta privilegiokirjeen 
Pudasjärven apteekin ensimmäiseksi apteekkariksi 14.5.1884. Vietämme 
juhlapäivää työn merkeissä. Juhlavuoden lupauksemme on palvella Teitä 
asiakkaitamme joka päivä entistä paremmin. Apteekki auttaa lähelläsi.

Pudasjärven apteekki 130 vuotta

Ylioppilaat ja 
Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme 
teille!

Sirkka-Liisa: 040 195 1732
Heimo: 0400 385 281

Soita ja varaa  ilmoitustilasi ! 

Tervetuloa

Maija Meikäläinen

ja tähän oma 
valintainen teksti

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Yksittäinen kutsu 
tai kiitos (1x40)

16€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
( 2 erillistä ilmoitusta)

25€
(sis. alv.)

Ilmoita
Pudasjärvi-lehdessä

Kaupunginhallitus käsit-
teli tiistaina 13.5. pitämäs-
sään kokouksessa Kurenalan 
koulun rehtorin virka-asi-
aa. Määräaikaista virkaa on 
hakenut viisi henkilöä: Juha 
Ahonen, KTM, FM, Janne 
Moilanen, KM, Jarkko Nii-
ranen, KM, Juha Pätsi, KM ja 
Tuula Uusitalo, FK. Kaikki-
en hakijoiden katsotaan täyt-
tävän viran muodolliset kel-
poisuusvaatimukset. Viran 
määräaikaisuuden (1.8.2014. 
– 31.7.2016) perusteena on 
uuden koulukeskuksen val-
mistumisen aiheuttamat teh-
tävämuutokset koulujen hal-
linnossa. Esityksen mukaan 
kaikki hakijat kutsutaan 
haastatteluun ja sitä varten 
nimetään työryhmä. Vara-
rehtori Juha Pätsi hoitaa reh-
torin virkaa väliaikaisesti 
ajalla 1.10.2013 -31.7.2014.

Peuraniemen  
eronpyyntö  
luottamustehtävistä
Kaupunginvaltuutettu ja 
monissa eri luottamustehtä-
vissä toiminut Kari Peura-
niemi pyytää eroa kaikista 
kaupungin luottamustehtä-
vistään muuttuneen elämän-
tilanteensa vuoksi.

Esityksen mukaan Peu-
raniemelle myönnetään ero 
tehtävistään ja valtuustolle 
esitetään valittavaksi uudet 
henkilöt. Esityksen mukaan 
valtuuston puheenjohta-
ja kutsuu varsinaiseksi val-
tuutetuksi jäljellä olevak-
si toimikaudeksi Keskustan 
ensimmäisen varavaltuute-
tun Jari Jussilan. Valtuustol-
le esitetään, että se valitsee 
jäljellä olevaksi toimikau-
deksi varajäsenen kaupun-
ginhallitukseen sekä jäsenet 
viranomaislautakuntaan ja 
Oulunkaaren ympäristölau-
takuntaan sekä alueyhteis-
työn ja elinvoimavaliokun-
taan. Lisäksi nimettäisiin 
puheenjohtaja Oulunkaaren 
ympäristölautakuntaan.

Tehtäväjärjestelyjä
Kokous käsitteli Tekninen ja 
ympäristötoiminnan ja ke-
hittämistoiminnan tehtä-
väjärjestelyjen jatkamista. 
Esityksen mukaisesti tehtä-
väjärjestelyjen jatkettaisiin. 
Ritva Kinnulan virkavapaa-
ta teknisen johtajan virasta 
jatkettaisiin 31.12.2016 saak-
ka ja hän jatkaisi määräaikai-
sessa palvelusuunnittelijan 
virassa 31.12.2016 saakka. 
Eero Talalan teknisen joh-
tajan viransijaisuutta esitet-
tiin jatkettavaksi 31.12.2016 
saakka ja rakennusvalvon-
taan palkattaisiin rakennus-
tarkastaja ko. määräajak-
si. Päätöksellä varmistetaan 
tekninen ja ympäristötoi-
minta-alueen tarvitsema li-
säresurssi tehtäväjärjestelyn 
sekä kouluhankkeen ajal-

Kurenalan koulun rehtorin 
virkaan viisi hakijaa

le. Palvelusuunnittelija hoi-
taa Arjen turvaa –hankkeen 
projektityöntekijän tehtävät 
31.12.2014 saakka ja hänen 
tehtäviin sisällytetään pro-
jektityön lisäksi kaupungin 
työsuojelupäällikön tehtävät 
sekä erityisenä painopistee-
nä työllisyyden hoidon edis-
täminen. Palvelusuunnitte-
lijan tarkempi toimenkuva 
määritellään siinä vaiheessa, 
kun 22.5. kaupunginvaltuus-
ton valitsema uusi kehittä-
misjohtaja aloittaa tehtäväs-
sään.

Katujen perusparan-
nus- ja Sivakkaojan 
putkitustyö
Kokous käsitteli katujen pe-
rusparannus- ja Sivakkaojan 
putkitustyön tarjouskilpai-
luasiaa. Katujen peruspa-
rannustöinä vuonna 2014 
on investointiohjelmassa hy-
väksytty Tuulimyllyntien 
ja Suojakujan peruskorja-
ukset päällystys-, kiveys- ja 
viimeistelytöitä lukuun ot-
tamatta sekä Sivakkaojan 
putkitus välillä Kurentie – 
Pikku-Paavalin päiväkoti. 
Rakennuttajakonsultti Ram-
boll Finland Oy on teknis-
ten palveluiden toimeksian-
nosta kilpailuttanut vuoden 
2014 katujen perusparan-
nustyöt sekä Sivakkaojan 
putkituksen.

Teknisen hankintaryhmä 
on käynyt osaltaan tarjouk-
set läpi ja esittää hyväksyt-
täväksi Suomussalmen KTK 
Oy:n tarjouksen vuoden 
2014 yhdyskuntatekniikan 
rakentamistöiden suoritta-
miseksi edullisimpaan koko-
naisurakkahintaan 233 488 
euroa. Päätösesityksen mu-
kaan samalla myönnettäisiin 
töiden aloituslupa.

Suoritettavien katujen pe-
rusparannustyöt sekä kui-
vatustyöt pohjautuvat Ca-
rement Oy:n vuonna 2011 
valmistuneeseen kunto-
kartoitukseen taajaman ka-
duista sekä investointioh-
jelmassa hyväksyttyihin 
määrärahoineen. 

Katuvalojen  
rakentaminen ja  
päällystystyöt 
Tekninen johtaja on hyväk-
synyt Sähkö-Polar Oy:n 
tarjouksen taajaman ka-
tuvalojen rakentamisek-
si kokonaisurakkahintaan 
27 070 euroa. Esityksen mu-
kaan päätettäisiin myöntää 
rakennustöille aloituslupa. 
Katuvalaistusta rakennetaan 
Railontielle sekä Metsätie-
Huminatie-Rämetielle.

Kokous käsitteli aloitus-
luvan myöntämistä vuoden 
2014 päällystystöiden suo-
rittamiseksi. Vs. tekninen 
johtaja on hyväksynyt NCC 
Roads Oy:n tarjouksen vuo-

den 2014 päällystystöiden 
suorittamiseksi kokonais-
hintaan 68 344 euroa. Talous-
arviovuotena toteutetaan 
Honkatien ja Kotolantien 
ajoratojen ja liittymien pääl-
lystäminen pohjatöineen, 
viimeistelytyöt vihertöineen 
sekä kaupungintalon takapi-
han paikoitusalueen päällys-
täminen. Tämän lisäksi on 
pyydetty paikkauksen hinta 
30 tonnille.

Kuljetuspalveluiden 
osto- ja jatkosopimus
Kaupunginhallitus on teh-
nyt joulukuussa 2010 pää-
töksen tehdä ostoliiken-
nesopimuksen Nevakivi 
Oy:n kanssa ajalle 1.1.2011 
-31.8.2014. Esityksen mu-
kaan sopimusta jatkettai-
siin yhdellä optiovuodella 
(1.9.2014 – 31.8.2015). Sopi-
muksen alaisia kuljetuspal-
veluja tullaan edelleenkin 
tarvitsemaan, etenkin kou-
lulaisten kuljetuksessa. So-
pimus käsittää kuusi linja-
liikennereittiä, joista yksi on 
sellainen, jota ajetaan koulu-
ajan ulkopuolisena aikana. 
Elinkeinokeinoministeriö 
on toteuttanut laaja-alaisen 
työ- ja elinkeinotoimistojen 
(TE -toimisto) palvelumal-
lin ja palveluverkon kehittä-
mishankkeen, jolla varmiste-
taan koko maassa riittävät ja 
laadukkaat asiakaspalvelut 
kustannustehokkaalla taval-
la henkilöstöresurssien vä-
hetessä. Tavoitteena on, että 
uusi toimintamalli astuisi 
voimaan vuoden 2016 alus-
ta. 

Pudasjärven osalta neu-
vottelut uudesta palvelu-
mallista aloitetaan syksyllä 
2014. Uudessa palvelumal-
lissa kartoitetaan kuljetus-
palveluiden tarve sekä tar-
kennetaan eri toimijoiden 
rooli ja kustannusvastuu 
kuljetuspalveluiden järjes-
tämisessä. Sopimuksen alai-
set linjaliikennereitit tule-
vat kuulumaan osana uuden 
palvelumallin mukaista 
suunnitelmaa, joten pitkä-
kestoista uutta sopimusta ei 
ole kannattavaa tässä vai-
heessa tehdä. PK

Varavaltuutettu Jari Jus-
sila on nousemassa Peu-
raniemen tilalle varsinai-
seksi valtuutetuksi. 
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l  Oikoplku 2, 93100 Pudasjärvi 
l Puh. 045 174 2831, 040 591 7823
l foto-laatukuvat@netti.fi

FoTo-
LaaTukuvaTArvi Sarajärvi

Valokuvausliike

l Digikuvat 10x15 fotokioskista 0,35€ kpl.
l Passikuvia myös arki-iltaisin. Varaa aika.
l Kehystyspalvelu.
l Touko- ja kesäkuun  aikana käyvät asiakkaat   
 osallistuvat digikameran arvontaan.

torstaina 1.5. Oikopolku 2

FOTO LAATUKUVAT On 
mUUTTAnUT PUDASJÄRVELLÄ 

UUTEEn OSOITTEESEEn

Avoinna ma-pe 9-16. 
Viikonloppuina vain tilauksesta. 

Aamulla leivotut
- aidot ohrarieskat
- ruislimput, hiivatoin
- tuoreet munkit, tuorerinkelit ym.
- Tyrnävän Myllyn jauhot
 Savilaakson leipomo

Pudasjärven torilla
torstaina 15.5.2014 klo 9.00 alkaen

kaNGaS- ja kuDeauTo
Pudasjärven torilla pe 16.5. klo 9-15 

matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

kirPPiS
to-la 15.-17.5. klo 10-15. 

körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

-  minkkiverkosta,  
 50 cm korkeita
-  Kestäviä
-  Pyytäviä

-  Kommeita katella
-  Omalla kylällä   
 käsintehtyjä
 hinta alkaen 70€.

Lisätiedot 044 082 2130/Työpetari, Suojalinna, Urheilutie 2

TYÖPeTariLTa 
SaaTavaNa kaTiSkoja

TERVETULOA!
OMPELU- JA SAUMAUS-

KONEIDEN
myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO SARAAN Puistotie 2 A 1 

To 15.5.2014 klo 10.00-16.30 

Erä ESITTELY-
KONEITA

-30%

Esittelyssä mukana 
suositut koulumallit

BROTHER - BERNINA
HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto päätti kokouksessaan 
12.5. valita uudeksi kaupun-
ginjohtajaksi Posion kun-
nanjohtajan Tomi Timosen. 
Timonen voitti toisena eh-
dokkaana olleen Anne Sor-
musen valtuuston suoritta-
massa virkavaalissa äänin 
28-6. Uusi kaupunginjohta-
ja valittiin, koska vuodesta 
2008 virkaa hoitanut Kaarina 
Daavittila jää syksyllä eläk-
keelle.

Timonen on syntynyt 
1973 ja hän on kotoisin Pu-
dasjärven Yli-Siurualta. 
Koulutukseltaan hän on hal-
lintotieteiden maisteri. En-
nen Posion kunnanjohtajan 
virkaansa hän on toiminut 
Kemijärven kaupungin hal-
linto- ja talousjohtajana sekä 
Pelkosenniemen kunnansih-
teerinä. 

Kaupunginhallituksen 
esitys oli että virkaan vali-
taan Tomi Timonen. Valtuus-
toryhmien puheenvuoroissa 
Keskustan valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Hilkka Park-
kisenniemi kertoi, että Kes-
kustan valtuustoryhmä on 
yksimielisesti kaupungin-
hallituksen esityksen takana. 

-Posion kunnanjohta-
ja Tomi Timonen on mieles-
tämme hyvän koulutus- ja 
työkokemuksen omaava ta-
lousihminen, joka nyt tar-
vitaan johtamaan Pudasjär-
veä. Saimme haastattelussa 
hänestä myönteisen kuvan. 
Timosella on juuret syväl-
lä Pudasjärven mullassa. 
Hänen mielestä Pudasjär-
vellä on hyvät kehittymis-
mahdollisuudet elinvoimai-
sena, yrittäjämyönteisenä 
Harva-kuntana. Timosella 
on vahva talousosaaminen. 
Hän ilmoitti olevansa uu-
distushaluinen, yhteistyö-
tä kunnioittava, kuunteleva 
ja henkilöstön hyvinvoin-
tia arvostava johtaja, kertoi 
Parkkisenniemi. Hallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki käytti puheenvuoron, jos-
sa kävi läpi hakumenettelyn 
ja kaupunginjohtajavalin-
nan etenemisen päätöksien 

Tomi Timosesta 
Pudasjärven uusi kaupunginjohtaja

tekemisessä. Valtuuston pu-
heenjohtaja Timo Vähäkuo-
pus näki hyvänä, että koko 
valtuusto osallistui kaupun-
ginjohtajaehdokkaiden haas-
tatteluun, jossa Timonen va-
kuutti haastateltavat. 

Perussuomalaisten val-
tuutettu Kari Tykkyläinen 
antoi ensin kiitokset hyvästä 
kaupungin taloudenpidosta 
ja joskus ravistelemisestakin 
nykyiselle kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittilalle. 

-Olemme valitsemassa 
jatkajaa Daavittilan työlle ja 
näen tärkeänä, että tuleva 
kaupunginjohtaja on aktiivi-
nen kaupungin kehittäjä, ei 
vain nykyisen tilanteen yl-
läpitäjä. Haastattelussa teki 
minuun suuren vaikutuksen 
hankejohtajana Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirissä 
ja Oulun kaupungilla toimi-
nut TtM Anne Sormunen ja 
esitän häntä valittavasti kau-
punginjohtajaksi, totesi Tyk-
kyläinen. Häntä ei kukaan 
kannattanut, mutta suljetus-
sa lippuäänestyksessä Tyk-
kyläisen esityksen kannalla 
oli kuusi valtuutettua. 

SDP:n Tuula Kuukasjär-
vi kertoi ryhmänsä olevan 
Timosen kannalla ja yhtyi 
Parkkisenniemen kertomiin 
perusteluihin. Hän myös to-
tesi, että Timonen tulee ole-
maan kuntalaisia kuuntele-

va johtaja. 
Vasemmistoliiton Paavo 

Tihinen muisteli, kuinka Pu-
dasjärven talous sukelsi sy-
välle, mutta nykyisen kau-
punginjohtajan johdolla ja 
hyviä ja sopivia kanavia hy-
väksikäyttäen talous on saa-
tu kuntoon. Tihinen totesi 
Timosen vakuuttaneen hä-
net ja Vasemmistoliiton val-
tuutetut haastattelussa nuo-
rena miehenä ja koko ryhmä 
oli Timosen valinnan kan-
nalla. 

Valinnan jälkeen Kaari-
na Daavittila kiitti lämpimis-
tä sanoista ja kertoi olevansa 
valmis yhteistyöhön tulevan 

kaupunginjohtajan kanssa. 
-Apuani en kuitenkaan 

tyrkytä, hän totesi. 
Kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Vesa Riekki 
halusi vielä kiittää kaikkia 
kaupunginjohtajan virkaa 
hakeneita ja lausui onnittelut 
virkaan valitulle Timoselle. 

Kokouksen lopuksi Hilk-
ka Parkkisenniemi teki val-
tuustoaloitteen, jossa esitti, 
että Pudasjärven kaupunki 
tilaisi vuoden 2015 alusta Ii-
jokiseudun 52 sotaveteraa-
nille ja 72 veteraanipuolisol-
le. 

Heimo Turunen

hallintojohtaja Seija Turpeinen jakoi valtuutetuille äänestysliput ennen äänestämistä. Lippua saamassa Keskus-
tan valtuustoryhmän puheenjohtaja hilkka Parkkisenniemi. 

Kari Tykkyläinen jättämässä äänestyslippua kaupunginjohtajan kirjallisessa vaalis-
sa. Ääntenlaskijat Päivi Pohjanvesi ja heikki Putula seuraavat toimitusta tarkasti ja 
laskivat äänestyksen päätyttyä äänet. 

Pudasjärven kaupunginjohtajaksi valittiin Posion kun-
nanjohtaja Tomi Timonen. 
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Äitienpäiväkonsertti 
seurakuntakeskuksessa
Äitienpäivän kunniaksi jär-
jestivät Pudasjärven luki-
on musiikkiryhmä sekä Ku-
renalan koulun lauluryhmä 
sunnuntaina 11.5. konsertin 
Seurakuntakeskuksessa. La-

Yhteiskuorossa esiintyivät lukiolaisten ryhmässä Samuli Liikanen, heikki Ojala, mari-Tiina Tolonen, Emilia hon-
kanen, Elisa Lehto, Jasmiina Ruuskanen ja noora Torvinen sekä Kurenalan koulun lauluryhmässä vasemmalta 
Janette Takarautio, Anna Tuomaala, Veera Kesti, Aino Ojala, Iida-Aliisa heikkilä, Essi Kivinen ja Essi Törmänen.

jissaan tämä oli toinen Lu-
kion musiikkiryhmän järjes-
tämä Äitienpäiväkonsertti. 
Kuulijoita oli saapunut pai-
kalle salin täydeltä, eli noin 
parisataa henkeä.

Sari Hukarin johtama-
na nuoret musisoijat esitti-
vät laulua niin soolona kuin 
kuoronakin sekä eri instru-
menteilla.

Ryhmän esitykset sai-

vat yleisöltä suuret aplodit 
ja kiitosta ammattimaisesta 
osaamisesta. STK

noora Torvinen tulkit-
si herkästi, enkelikuoro-
naan lukiolaisten laulu-
ryhmä.

Riku-Ville heikkilä esitti 
omaa sello-osaamistaan. hanurimusikkia soittivat duona maria ja Silja Vasara.

• jätevesi- ja Lvi-Suunnittelu
• erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

ins. (aMk)
E-mail: tatu.pesala@gmail.com

www.kle.fi

Soita heti!
044 292 2017

Luutatehtaantie 2, 
91910 Liminka

Laskemme vuoden parhaan 
tarjouksen paikanpäällä!

Kahden päivän ajan Kar-
hupajan nuoret saivat pä-
tevää oppia hätäensiapu-
taidoista kouluttaja Tarja 
Huhtelan ohjaamana. Kurs-
si koostui keskustelevasta ja 
osallistavasta luento-osuu-
desta ja selkeistä käytännön 
harjoituksista. EA1-kurssin 
jälkeen osallistujilla on hal-
lussaan tiedot ja taidot hä-
täensiavun antamiseen ja 
toimimiseen onnettomuuk-
sissa, sairauskohtauksien 
hoidossa tai muissa vastaa-
vissa hätätapauksissa.

-Kurssi oli tarpeellinen, 
koska sain tietoa ja varmuut-
ta siihen miten esimerkiksi 
kolaripaikalla täytyy toimia. 
Kun hallitsee asiat ei mene 
paniikkiin. Koulutus- ja työ-
paikan hakemiseenkin tällai-
sesta kurssista on hyötyä, to-
teaa Mika Toikka.

Niina Salmelan mieles-

Karhupajan nuoret  
hallitsevat  

hätäensiaputaidot
tä kurssi oli välillä puudut-
tavasta luentoistumisosuu-
desta huolimatta erittäin 
antoisa. Suurimpina kurs-
sin hyvän tunnelman luojina 
hän pitää kurssin vetäjän po-
sitiivista ja iloista ohjaustyy-
liä sekä kurssilaisten avointa 
ja runsasta keskustelua ai-
heesta.

Tärkeä oppi kurssilta oli 
rohkaisu mennä auttamaan 
hätää kärsivää niillä taidoil-
la ja mahdollisuuksilla, joi-
ta auttajalla on tietojensa ja 
kokemuksensa kautta hal-
lussaan. Aina on muistetta-
va, että auttamistilantees-
sa on huolehdittava omasta 
ja muiden turvallisuudes-
ta. Ensiaputaitojen hallinnan 
on hyvä kuulua olennaisena 
osana kaikkien ihmisten pe-
rustaitoihin.

Sointu Veivo

Tarja huhtelan ensiapuopetus Karhupajalla oli antoi-
saa ja hauskaa
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Karhukunnaalla hirsirakentamisen 
mallia maailmalle

Karhukunnaalla järjestettiin 
perjantaina 9.5. avointen 
ovien päivä, jonka aikana 
yleisöllä oli mahdollisuus 
tutustua hirsikorttelin eri 
toimijoiden ja yritysten pal-
veluihin sekä toimintaan. 
Tapahtuman tarkoitus oli 
myös osaltaan antaa tietoa 
hirsirakentamiseen liittyvis-
tä asioista. Karhukunnaasta 
on muodostunut Pudasjär-
ven luonnonvara-alan toi-
mijoiden keskittymä ja ra-
kennustekniseltä kannalta 
Karhukunnas toimii julki-

sen hirsirakentamisen valta-
kunnallisena pilotti- ja tut-
kimuskohteena. Tilaisuus 
kiinnosti pudasjärveläisiä ja 
koleasta säästä huolimatta 
paikalla vieraili päivän ku-
luessa arviolta noin 400 kä-
vijää. 

Karhukunnaan tiloja ja 
toimintaa olivat yleisöl-
le esittelemässä Kontiotuo-
te Oy, Metsäkeskus, Otso 
Metsäpalvelut, Vapo Oy, 
Pudasjärven Metsänhoi-
toyhdistys, Hotelli Iijoki, 
Metsähallitus, Oulun kau-

pungin maaseutupalvelut ja 
Pudasjärven kaupunki. Pai-
kalla vieraili myös Metsä-
hallituksen kahden kummi-
luokan oppilaita Kurenalan 
ala-asteelta.

Tilaisuuden avasi kau-
punginjohtaja Kaarina Daa-
vittila. 

-Emme arvanneet hir-
sirakentamisen tutkimus-
hankkeeseen ryhtyessämme 
ja Karhukunnaan toimisto-
rakennuksia ikään kuin koe-
rakennuksiksi rakentaes-
samme, minkä myönteisen 

hirsirakentamisen myller-
ryksen saamme aikaiseksi 
Suomessa ja Euroopassakin. 
Olemme maailman johtava 
hirsirakentamisen ja sen tut-
kimuksen kunta. Meitä seu-
rataan, ihaillaan, kysellään, 
tutkitaan ja ollaan kiinnos-
tuneita ympäri Suomea ja 
ulkomaita, totesi Daavittila. 

Metsätoimijoiden 
keskittymä  
Hirsikunnaalle
Karhukunnaan syntyhis-
toriaa ja nykytilaa esitteli 
Metsäkeskuksen aluejohta-
ja Niilo Piisilä. 

metsä- ja maataloustoi-
mijoiden talon rakentami-
sen idean isä, aluejohtaja 
niilo Piisilä, toivoi Karhu-
kunnaalle vielä lisää met-
sätoimijoita.

Pudasjärveläiset musiikinharrastajat, Risto Puhakka ja 
Aimo Pietilä laulu sekä Eero Liikanen, Antti Jokikokko 
ja Ritva Kinnula viihdyttivät yleisöä perinteisen tanssi-
musiikin soitannalla.

metsähallituksen kummiluokan, Kurenalan koulun ala-
asteen kolmannen luokan oppilaat kertoivat saaneen-
sa tapahtumassa monipuolista tietoa luontoasioista.

maa- ja kotitalousnaisten Pohjois-pohjanmaan toimin-
nanjohtaja maija-Liisa Tausta-Ojala ProAgriasta ja elin-
tarvike- ja yritysasiantuntija Soila hiltunen kertoivat 
kävijöille muun muassa ruoan lähituotannon merkityk-
sestä ja maatiloille ajankohtaisista asioista.

Kainuun tervakannok-
si nimitetty näytelmäkir-
jailija Eero Schroderus 
Suomussalmelta viihdytti 
yleisöä humoristisilla esi-
tyksillään.

Vapon Clean Waters-liiketoiminnan projektijohtaja  
marika Ryyppö ja Vapon Pohjois-pohjanmaan asiak-
kuuspäällikkö Sakari Jaara kertoivat Vapolta saatavis-
ta, esimerkiksi monivaikutteisten kosteikkojen asian-
tuntija-, suunnittelu- ja rakentamispalveluista.

ProAgrian maitotila-asiantuntija Leea holmin ja ener-
gia- ja talousasiantuntija Esko Viitalan löytää hirsikun-
naalta rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevas-
ta toimistosta.

Karhukunnas on Pudasjärven kaupungin toteuttama hirsikortteli-alue Iijoen ja Valtatie 20 välissä, lähellä Ku-
renalan keskustaajamaa. hanke aloitettiin noin viisi vuotta sitten. Ensimmäisenä rakennettiin metsähallitukselle 
noin 500 neliömetrin toimistorakennus, joka valmistui syksyllä 2011. Sen jälkeen alueelle on rakennettu muuta-
ma hirsinen asuintalo ja vuoden 2013 talvella valmistui noin 780 neliömetrin toimistorakennus, jossa päävuok-
ralainen on Suomen metsäkeskus sekä muita metsä- ja maatalousalan toimijoita sekä hotelli Iijoki. Ensi kesänä 
hirsikortteliin nousee ainakin yksi hirsinen omakotitalo.
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Männyllä ja kuusella on tukki-
puu ja kuitupuun kantohinta ero 
metsänmyyjälle kolminkertainen. 
Koivutukkia ei juuri Pudasjärvel-
lä markkinoida, koivutukkia saha-
taan lähinnä kotitarvekäyttöön.

Kokonaistaloudellisen met-
sänhoidon ja puunkasvatuksen 
päämäärä on tukin määrän mak-
simoiminen. Siihen tähdätään 
metsikkökuvion viljavuuden pe-
rusteella jo uudistamisvaihees-
sa. Metsämaiden viljavuudet jae-
taan karuimmaista päin lukien: 
karukko kankaat, kuivat kankaat, 
kuivahkot kankaat, tuoreet kan-
kaat, lehtomaiset kankaat ja leh-
dot sekä viljavuudeltaan vastaa-

vat turvemaat. Puulajin valinnassa 
uudistamisvaiheessa täytyy tun-
nistaa metsikkökuvion viljavuus. 
Kuusta ei kannata lähteä kasvat-
tamaan kuiville eikä kuivahkoille 
kankaille, koska niiden viljavuus 
ei riitä kasvattamaan kuusta tukki-
kokoon. Pudasjärvellä kuusen kas-
vatus alkaa vasta tuoreen kankaan 
rehevämmästä päästä.

Laadultaan parhaimmat män-
niköt saadaan kasvatettua kui-
vahkoilla ja kuivilla kankailla. 
Tuoreen kankaan rehevimmässä 
päässä männystä tulee laadultaan 
heikompaa. Peltojen metsitykses-
sä on männyn suhteen syytä tehdä 
viljavuusanalyysi, jotta maaperän 

eri hivenainetasapaino saataisiin 
terveyslannoituksella kohdalleen. 
Aikaisempi peltoviljely aiheuttaa 
pellonmetsityksessä helposti män-
nyllä epäsuotuisan ravinnetasa-
painon ja se näkyy yleensä män-
nyn latvan monihaaraisuutena ja 
muina kasvuhäiriöinä.

Taimikonhoito ja harvennus-
hakkuut tähtäävät valon ja tilan 
säätelyn avulla puuston järeyty-
miseen eli kasvun ohjaamista jä-
reyden kasvattamiseksi. Siis tuki 
määrän nousemiseen tulevissa 
hakkuissa. MHY Pudasjärven alu-
een yksityismetsien hakkuusuun-
nite on noin 350 000 kuutiometriä. 
Hakkuumahdollisuuksista käyte-

tään tällä hetkellä noin 75 prosent-
tiaja sahapuuta kertyy noin 80 000 
kuutiometriä. Suurin haaste on sa-
hatavaran järeyden pienenemi-
nen siirryttäessä yhä laajemmassa 
määrin harvennushakkuisiin. Suu-
rin hakkuutarve on ja tulee ole-
maan harvennushakkuissa, joiden 
toteuttaminen on elintärkeää, jotta 
sahateollisuudelle saadaan laadu-
kasta raaka-ainetta. 

Yksityismetsätalouden kanto-
rahatulot ovat vuodessa vajaa 10 
miljoona euroa. Jatkojalostamal-
la sahapuuta sen tuotantoalueella 
lisää sen jalostusarvon monikym-
menkertaiseksi. Silloin myös ja-
lostuksen työpanos sekä verotulot 

jäävät hyödyntämään paikallista 
taloutta. Pohjois-Suomessa saha-
puun käyttöpaikkoja on sopivas-
ti, mutta kuitupuukokoisen raa-
ka-aineen käyttöpaikkoja tulisi 
saada nopealla aikataululla lisää. 
Puun käyttö raaka-aineena on laa-
jentumassa yhä useampaan käyt-
tötarkoitukseen ja on monin osin 
korvaamassa muoveja, joiden raa-
ka-aine on öljypohjaista. Metsäter-
veisin, 

Antti Härkönen,  
toiminnanjohtaja,  
Pudasjärven  
Metsänhoitoyhdistys

Tukin talteenotto ja jalostus paikkakunnalla tärkeää

-Tarkalleen kolme vuot-
ta sitten esitimme Pudasjär-
ven kaupunginedustajille 
idean, jossa kaupunki raken-
taisi uuden hirsitoimistota-
lon aiemmin valmistuneen 
Metsähallituksen toimitalon 
viereen. Hanke läksi ripeästi 
käyntiin ja mukaan tuli usei-
ta muita metsä- ja maaseu-

metsähallituksen tiloissa metsätalouden Koillismaan 
tiimiesimies Jorma Kouvan kanssa käytiin juttelemas-
sa hyvin monenlaisista metsänhoitoon liittyvistä asi-
oista. Toiveitaankin saattoi esittää vaikkapa mökkinsä 
pihapiiriin rajoittuvan hakkuun maisemallisista jät-
töpuista. Kuvassa Aappi ja Aino Jaakola sekä Jorma 
Kouva.

OSAO:n matkailulinjan oppilaat tarjoavat kävijöille pihalle pystytetyssä teltassa 
kahvia, pullaa, mehua ja grillimakkaraa.

Jyrkkäkoski Oy:n yrit-
täjä Katrin Kopa esit-
teli pudasjärveläisille 
Karhukunnaan huoneis-
tohotellia, jota kutsutaan 
juuri tehdyn nimenmuu-
toksen jälkeen hotelli Ii-
joeksi.

Otso metsäpalvelun Tomi Liikanen juttelemassa heikki Paukkerin kanssa. Liikanen 
sanoi heidän ensisijaisen viestin yleisölle olevan uuden nimen tunnetuksi tekemisen. 
Entiseltä nimeltään Otso metsäpalvelut on Suomen metsäkeskuksen metsäpalvelut.

tualan toimijoita. Vain puo-
lentoista vuoden kuluttua 
idean esittämisestä Metsä-
keskus ja muut toimijat saat-
toivat muuttaa uusiin, nyky-
aikaisiin toimitiloihin, totesi 
Piisilä. 

Hän toivoi, että Hirsikun-
naan alueelle mahtuisi vie-
lä muitakin hirsi-toimitaloja, 

hanne Talvensaarella oli mukanaan Kurenalan koulun 
kahden kolmosluokan oppilaat tutustumassa Vapon ja 
metsänhoitoyhdistyksen pisteisiin.

joihin voisi sijoittua kaik-
ki Pudasjärven metsälliset 
toimijat. Tällaisista palvelu-
keskittymistä on esimerkke-
jä runsaasti muun muassa 
huonekalu- tai autoliikekes-
kittymistä. 

Tapahtuman juontajana 
toimi Aimo Pietilä. Piha-alu-
een esiintymislavalla ylei-

söä sai kuulla pudasjärve-
läisten musiikinharrastajien 
esittämänä vanhaa perinteis-
tä tanssimusiikkia ja huu-
moripuolesta vastasi näy-
telmäkirjailija ja Kainuun 
Tervaskannoksi nimitetty 
Eero Schroderus Suomussal-
melta. Esityksensä päätteek-
si hän kutsui kaikkia Suo-

mussalmelle kesäteatteriin 
katsomaan kirjoittamaan-
sa ”Kaikenkelin Kaikkonen” 
-esitystä. Ensi-ilta on sun-
nuntaina 13.7. 

Oulun seudun ammatti-
opiston Pudasjärven yksi-
kön matkailulinjan oppilaat 
tarjosivat kävijöille pihatel-
tassa kahvia, pullaa, mehua 

Risto mularin esittelemiin metsäkeskuksen palvelui-
hin oli tutustumassa Kauko Jokela. hän tutustui met-
säkeskuksen uuteen sähköiseen Metsään.fi-palveluun, 
jossa omia tilatietoja voi tarkastella maksutta 7 päivän 
ajan. Palvelusta löytyy muun muassa ajankohtaiset 
hoito- ja hakkuukohteet. metsänomistaja voi halutes-
saan näyttää kohteiden tietoja valitsemilleen metsä-
palveluntarjoajille esimerkiksi suunnitellessaan tule-
van kesän hoitotöitä. Tietokanta sujuvoittaa aktiivista 
metsänhoitoa.

Kontiotuote oli tuonut yleisön katseltavaksi diasarjan 
missä yhtiö esitteli rakentamiaan julkisia rakennuksia 
esimerkkeinä Pudasjärven tuleva koulukampus ja Ve-
näjälle rakennettuja kirkkoja. Kuvassa Tapani Alahäi-
välä, heikki herukka ja Rainer Tuomaala.

metsänhoitoyhdistykseltä 
tietoa oli jakamassa Tomi 
Illikainen, joka kiteytti yh-
distyksen olevan metsän-
omistajan edunvalvojana 
verrattavissa ammattiliit-
toon, joka valvoo palkan-
saajan etuja.

metsähallituksen luontopalveluiden Vesa Simonen ja 
toimitiloja avoimien ovien päivänä katsomaan tulleet 
Olavi Puhakka ja Pekka Illikainen. Simosen mukaan 
metsähallituksen ylläpitämät retkeilyreitistöt ja varaus-
tuvat ovat merkittävässä roolissa tehtäessä yhteistyö-
tä luontomatkailuyrittäjien kanssa.

ja grillimakkaraa. 

Teksti ja kuvat: 
Heimo Turunen 
Petri Turunen 
Pertti Kuusisto
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Tuotosseurantaan kuuluvi-
en lehmien keskimääräinen 
maitotuotos nousi viime 
vuonna ProAgria Oulun 
alueella ensimmäisen ker-
ran yli 9 000 kiloon – 59 ki-
loa edellisvuodesta. Koko 
maan keskituotos oli 8 958 
kiloa. ProAgria Oulun alu-
eella tuotosseurantapalve-
luja käyttää 817 tilaa, lähes 
70 prosenttia alueen maito-
tiloista. Niiden keskikoko 
kasvaa yli kahden lehmän 
vuositahtia. Karjojen keski-
lehmäluku 34,5. Karjastaan 
luopui 36 tilaa. 

Lehmien määrä on 
noussut ProAgria Oulun 
alueella tasaisesti vuodes-
ta 2007 lähtien. Viime vuo-
den lopulla tuotosseuranta-

Karjan keskituotos nousi yli 9 000 kiloon Pohjois-Pohjanmaalla
tiloilla oli 28 170 lehmää – 670 
enemmän kuin vuotta aiem-
min.

Nivala ja Haapajärvi ovat 
edelleen maitoisinta seutua, 
jonka 323 tilalla oli vuoden-
vaihteessa 8 911 lehmää. Mai-
dontuotannon ykköspitäjänä 
jatkaa Nivala 145 karjallaan 
ja 4 306 lehmällään. Karjojen 
keskikoko on siellä 43,9.

ProAgria Oulun alueen 
suurimmat, 45,4 lehmän kar-
jat löytyvät Siikajoelta. Kär-
sämäellä keskikoko on lähes 
sama, 45,3.

Siikalatvan kunnassa mai-
toa tuotetaan 127 tilalla. Haa-
pavedellä maitotiloja oli vii-
me vuonna 96. Haapajärvellä 
ja Kuusamossa maitotiloja oli 
77.

Taivalkoskella oli tuottoi-
simmat karjat, joiden keski-
tuotos nousi 9 565 kiloon. Yli-
vieskan keskituotos oli 9 328 
kiloa. Liki 9 300 kilon tuo-
toksiin ylsivät myös Nivalan 
ja Pyhäjärven lehmät. Oulun 
seudun keskituotos oli myös 
yli 9 200 kiloa.

Oulunkaaren alueella on 
yhteensä karjoja 109, Iissä 22, 
Pudasjärvellä 58, Utajärvellä 
29. Pudasjärvellä lehmiä on 
108, karjojen keskikoko 25,8.

”Suurimmissa, yli 75 leh-
män karjoissa keskituotos 
nousi keskiarvoa enemmän. 
Niiden keskituotos on kään-
tynyt nousuun, kun yritykset 
ovat saaneet maidontuotan-
non vakiinnutettua ja lehmä-
paikat täyteen”, palvelupääl-

likkö Virpi Huotari ProAgria 
Oulusta sanoo.

Laiduntaminen  
kannattaa
Tuotosseurantatiloista 70 
prosenttia päästää lehmät lai-
tumelle. Lisäksi kahdeksan 
prosenttia tiloista laiduntaa 
lehmiä kesällä sekä päästää 
ne myös talvella joko laitu-
melle tai tarhaan.

Eläimet ovat sisällä ym-
päri vuoden 15 prosentilla ti-
loista, mihin eläinsuojelulaki 
antaa pihatoissa mahdolli-
suuden.

”Lehmät kannattaa pääs-
tää ulkoilemaan navettatyy-
pistä riippumatta. Laidunnus 
teettää töitä alkukesästä, kun 

aidat pitää tarkistaa ja kulku-
reitit kunnostaa. Hyödyt nä-
kyvät talvikaudella eläinten 
parantuneena terveytenä ja 
vähentyneenä työmääränä”, 
Virpi Huotari sanoo.

ProAgria Oulun ruokin-
nan asiantuntijat laativat ruo-
kintasuunnitelmat ja seuran-
talaskelmat yli 80 prosentille 
tuotosseurantatiloista.

”Kuluva vuosi on nuor-
karjan teemavuosi, jonka ai-
kana laajennamme ruo-
kinnan suunnittelua myös 
hiehoihin.”

Tuotosseuranta  
uudistuu
Tuotosseurannan tavoittee-
na on tuottaa hyötyä kar-

janomistajalle. Karjakoon 
kasvu ja tekniikan kehitty-
minen ovat luoneet uusia 
tarpeita. Tuotosseuranta 
onkin uudistumassa vuon-
na 2015.

”Koelypsyyn eli maito-
määrän mittaukseen, mai-
tonäytteenottoon ja tiedon-
siirtoon on mahdollista 
saada apua tuotosseuran-
nan tekniseltä asiantunti-
jalta. Uudet raportit hel-
pottavat tilan tavoitteiden 
seurantaa ja toteutumista. 
Tiedon ajantasaisuus ko-
rostuu”, Virpi Huotari sa-
noo.

Tiedote Pro Agria

Ruottisenharjulla Minna ja 
Arto Juurikan maitotilalla 
juhlittiin torstaina 8.5. kym-
menvuotiaan lypsylehmän, 
Säteen 100-tonnari juhlia. 
Yhdeksän kertaa poikineel-
le Holstein-rotuiselle Sä-
de-lehmälle tuli 100 000 lit-
ran maidon tuotosmäärä 
täyteen. Tilalle on vietet-
ty vastaavaa juhlaa kerran 
jo aiemmin. Paikalla olleet 
asiantuntijat tiesivät kertoa 
että Säde on Pudasjärven 
21. satatonnari. Juurikan 
maitotilan laadukkaasta 
työstä kertoo paljon myös 
se, että tilalle on myönnet-
ty vuonna 2011 Waltter Eh-
rströmin säätiön kultami-
tali hyvälaatuisen maidon 
tuotannosta. Kultainen mi-
tali myönnetään 25 vuo-
den aikana yhtäjaksoisesti 
tuotetusta ensiluokkaisesta 
maidosta. Tähän mennessä 
kultamitaleja on myönnetty 

Ruottisenharjulla juhlittiin 
lypsylehmä Säteen 100-tonnari juhlaa

maidontuottajille Suomessa 
996 kpl.

Juhlapäivänä paikal-
la oli väkeä talon täydel-
tä, perheenjäseniä, suku-
laisia, naapureita, muita 
tilan pitäjiä sekä maatalou-
den ammattilaisia. Meije-
rin edustajana paikalla oli 
Osuuskunta Pohjolan Mai-
don tuotantoneuvoja Eija 
Kontio, Suomen kotieläin-
jalostusosuuskunnan Faban 
jalostusasiantuntija Pau-
la Aho, Pro Agrian maitoti-
la-asiantuntija Leea Holmi 
sekä Raisioagron rehuteh-
taan edustaja Tero Jokelai-
nen.

Polveutumistietojen 
mukaan Säde-lehmän isä 
on Ollinahon Jalostus Tv 
ja emä Missi. Missikin oli 
huippu maidontuottaja ja 
sillä jäi 100-tonnarin saa-
vuttaminen 3000 litran pää-
hän. Säteen maidon keski-

vuosituotos on vajaa 12 200 
litraa. Vuonna 2013 Juuri-
kan maitotilan koko lypsy-
karjan keskituotos oli 11 227 
kiloa. Maitotila-asiantuntija 
Leea Holmi tiesi kertoa, että 
suureen maidontuotosmää-
rään yltänyt päivänsankari 
Säde on edelleen hyväkun-
toinen. Holmin mukaan ti-
lan lehmillä ja nuorkarjalla 
on erinomainen hoito, hy-
vät omat säilörehut ja kaik-
kinensa hyvät olosuhteet.

Tilan isäntä Arto Juu-
rikka muisteli, että pienenä 
vasikkana Säde ei tahtonut 
millään pysyä ulkona ole-
van piha-aitauksessa.

-Sen verran villi se alussa 
oli, että ehdin välillä miettiä 
sen pois laittamistakin. Ensi 
vuosinaan tavallista pieni-
kokoisempi Säde oppi haas-
sa pitämään puolensa, että 
sai tarvitsemansa ruoka-an-
noksen. Sillä on aina ollut 
hyvä ruokahalu ja varmaan 
nuoruusvuosilta on perua, 

että se syö ruoka-annoksen-
sa erittäin nopeasti. Säde on 
poikinut keskimäärin vuo-
den välein. Sen yhdeksäs-
tä vasikasta kuusi on ollut 
lehmävasikkaa ja kaksi son-
nia. Vasikoista neljä on täl-
lä hetkellä tilan omassa na-
vetassa.

-Maitotilan menestyksel-
liselle toiminnalla on tärke-
ää ammattitaitoiset lomit-
tajat ja alan ammattilaisilta 
saatavat neuvot. Tilan pi-
täjien täytyy myös ylläpi-
tää omaa tieto-taitoaan ja 
kannattaa ottaa myös oppia 
muiden tilanpitäjien koke-
muksista. Tilamme kuuluu 
ProAgrian tuotosseuran-
taan ja Faban neuvoja käy 
tilalla ainakin kerran vuo-
dessa, kertoi tilan isäntä 
Arto.

Tilan emäntä, Minna 
Juurikka kertoi, että nykyi-
nen navetta on rakennettu 
10 vuotta sitten vanhan na-
vetan paikalle.

Yhdeksän kertaa poikineelle, holstein-rotuiselle Säde-lehmälle tuli 100 000 litran 
maidon tuotosmäärä täyteen. Säde poseerasi pihalla tilan isännän, Arto Juurikan 
ohjaamana kuin messunäyttelyssä konsanaan.

Ruottisenharjulla maitotilaa pitävät Arto ja minna Juurikka vastaanottivat vierailta monenlaisia lahjoja juhlapäi-
vän kunniaksi. Onnitteluvuorossa meijerin edustajana Osuuskunta Pohjolan maidon tuotantoneuvoja Eija Kon-
tio ja Pro Agrian maitotila-asiantuntija Leea holmi.

-Parsinavetassamme on 
tällä hetkellä 37 lypsävää 
lehmää ja enempää ei mah-
dukaan. Perheeseemme 
kuuluu kaksi poikaa, Ant-
ti ja Aleksi. Yläasteella vie-
lä koulua käyvä Aleksi viih-
tyy vapaa-aikanaan tilalla 
tehtävissä askareissa ja on 
oppinut tekemään niitä jo 
pienestä pitäen. Tilalla on 
myös omaa metsää, joten 
metsähoidolla on myös ta-
loudellista merkitystä, tote-
si Minna Juurikka. 

Pertti Kuusisto



10 11nro 20PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.5.2014 14.5.2014nro 20

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18
Lehti nähtävillä myös netissä www.pudasjarvi-lehti.fi 

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

Valvottuja oppilastöitä 

-40%
28.4.-23.5.2014

aitaverkko 1x25 metriä

koiraverkko 
1.8x30 metriä

oksasaha 
+ teleskooppivarsi

grasshopper
ruohonleikkuri 3,5hp

ajoleikkurin 
ruohon-/ lehden- 
kerääjä 105 cm

grasshopper 
ruohonleikkuri 
4 hp, vetävä ja keräävä

49,-
rulla

59,-
rulla

RAJOITETTU ERÄ!

39,90

199,-

299,-

189,-

yard machines 
ajoleikkuri
12,5 hp

1495,-

axa painepesuri
1500 w, 135 bar

119,-

soliFer 
polkupyörät 26”

199,-
dometic kaasu-
jääkaappi 60 l
kaasu, akku ja verkkovirta

399,-
mustang 
pihagrilli mussala

495,-

puutarhakeinu
+ pehmusteet

75,-
väinö 
perkauspöytä

2,50
pss

siemenperunat 
meiltä! 

hox! neljä lajiketta

trampoliini 
+ suojaverkot 

meiltä!

markki pyykin-
kuivaustelineet ja 

mattotelineet
saapuneet!

69,-
salaoja- ja 

rumpuputket
saapuneet!

siemensipulit
istukas ja jakosipuli

villa c1
autotalli

795,-
UUTUUS!

nyt meiltä
kattoturva-

tuotteet!

                    kATTOpElTIEn 
lASkEnTApÄIvÄ TO 15.5. klo 10-16

~
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Pohjois-Suomen alue-
hallintovirasto on myön-
tänyt 12.5.2014 nuor-
ten työpajatoimintaan 
harkinnanvaraista val-
tionavustusta yhteen-
sä 1 660 000 euroa. Kai-
nuun nuorten työpajoille 
myönnettiin 21 prosent-
tia ja Pohjois-Pohjan-
maalle 79 prosenttia 
avustusmäärärahasta. 

Nuorten työpajatoiminta 
toteuttaa nuorisotakuuta

Avustusta myönnettiin yh-
teensä 25 nuorten työpaja-
toiminnan järjestäjälle, jois-
ta osa toimii usean kunnan 
alueella. Pudasjärven kau-
pungin Karhupajalle myön-
netty avustus oli 75 000 eu-
roa. 

Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan pajoilla työsken-
telee 115 ammattitaitoista 
työnohjaajaa ja yksilöval-

Lukijan kynästä

Pudasjärvi-lehden toimitukseen tullaan Pudasjärven keskus-
tan läpi kulkevaa Varsitietä ja reilun kilometrin kuluttua käänny-
tään oikealle Metsätielle ja siitä sadan metrin päästä taas oike-
alle Korpitielle. 

Metsätien kyltti kaupungista päin tultaessa on ollut ”hukas-
sa” viikkoja. Löysin sen  sen erään rivitalon pihasta pihlajaan na-
kattuna. Kyltti oli nähtävästi katkennut tolpastaan. 

Jongulta päin tultaessa Metsätien kyltti on ok. Lehden toimi-
tukseen oli hankala neuvoa keskustasta päin tulevalle asiakkaalle 
tietä, kun ei tieopastetta ollut, niinpä kävin ”korjaamassa” kylt-
tiasian. Laitoin nippusiteillä toiseen tolppaan löytämäni Metsä-
tien kyltin kiinni. Hyvä tuli, mutta hymyilyttää heitä, jotka nippu-
siteen hoksivat.

Mutta nyt, kun olen lenkillä tarkastellut näitä kylttejä, ne 
puuttuvat monesta tienristeyksestä tai ovat muuten rempsal-
laan. Kenelle näistä  huoltotoimenpiteitä tarvitsevista tieopas-
teista pitäsi ilmoittaa? 

Eila Lahtinen

Tiekyltti kiinni 
nippusiteellä

~
K-ruokakauppoihin on tul-
lut myyntiin uusi oma merk-
kituotesarja, arjen perustuot-
teita sisältävä K-Menu, jonka 
valttina on edullisuus. En-
simmäiset tuorelihaa ja liha-
jalosteita sisältävät tuotteet 
ovat tulleet myyntiin Pu-
dasjärven K-supermarket-
tiin huhtikuussa. Myöhem-
min uusia tuotteita on tulossa 

Uusi K-Menu-tuotesarja  
K-supermarketissa 

useille osastoille esimerkiksi 
makaroneja, mehuja, pakas-
teita ja säilykkeitä. Painopiste 
on peruselintarvikkeissa eli 
niissä tuotteissa, joita kulute-
taan päivittäin ja hinnalla on 
kuluttajille eniten merkitystä. 
Sarja tulee laajenemaan use-
aan sataan tuotteeseen, ker-
too kauppias Tommi Niska-
nen.

-K-ruokakaupat tunne-
taan laajoista valikoimista, 
erinomaisista tuoreosastoista 
sekä vahvasta ruokaosaami-
sesta. Omien merkkien rooli 
osana päivittäistavaramark-
kinoita on vahvassa kasvus-
sa. Näemme tilanteessa pal-
jon mahdollisuuksia tuoda 
uusi, erittäin hintakilpailu-
kykyinen oma merkkituo-

Suomen arvostetuimman, Elosäätiön Vuoden Kokki 2014- kilpailun voittanut kokki heikki Liekola maistatti viime 
perjantaina K-supermarketissa asiakkailla kotimaisia ruokaherkkuja. Uunissa kypsytettyä naudan sisäfilepais-
tosta maistamassa Soile Graber yhdessä lastensa Danielin ja Annan kanssa.

Kauppias Tommi niskanen kertoi, että uusia K –menu-tuotteita löytyy nyt K –Super-
marketin valikoimista.

tesarja K-ruokakauppoihin. 
Edullisuus on merkittävä va-
lintaperuste yhä useammal-
le asiakkaalle, toteaa Ruoka-
keskon toimitusjohtaja Jorma 
Rauhala. K-Menu-tuotteet 
ovat hyvälaatuisia ja niiden 
laatu varmistetaan Ruoka-
keskon omassa tuotetutki-
musyksikössä. Tuotteita voi 
ryhtyä itse arvostelemaan 
Kotikriitikko-kuluttajakam-
panjassa, joka on avautunut 
osoitteessa www.k-menu.fi.

Suomen arvostetuimman, 
Elosäätiön Vuoden Kok-
ki 2014- kilpailun voittanut 
kokki Heikki Liekola mais-
tatti K- Supermarketissa vii-
me perjantaina asiakkail-
la kotimaisia ruokaherkkuja. 
Liekola kertoi pudasjärve-
läistaustastaan, että hän on 
viettänyt kesät Pudasjärvel-
lä vauvaiästä saakka, ensin 
mummolassa ja sittemmin 
mökillään. Mökkimaisemis-
sa ruoanlaittoa höystää ta-
rinointi sukulaisten kanssa, 
totesi kokki Liekola tyytyväi-
senä. 

heimo Turunen 
Kuvat Pertti Kuusisto

Seurakunnan kirkkoneu-
vosto teki kokouksessaan 
28.4. päätöksen, kasvatus-
työn johtokunnan esityk-
sestä, aloittaa perhekerho 
vastaanottokeskuksessa 
toukokuusta alkaen. Ker-
ho kokoontuu tiistaisin 
puolentoista tunnin ajan 
kahden lastenohjaajan pi-
tämänä.

Vastaanottokeskus os-
taa kerhon ostopalvelupe-
riaatteella seurakunnalta ja 

Seurakunta aloittaa 
perhekerhon 

vastaanottokeskuksessa
aluksi sopimus tullaan sol-
mimaan vuoden 2014 lop-
puun asti.

Lisäksi kirkkoneuvos-
to nimesi kokouksessaan 
nuorisotyönohjaaja Mar-
ko Väyrysen seurakunnan 
edustajaksi Pudasjärven 
kaupungin nuorten oh-
jaus- ja palveluverkoston 
yhteistyöryhmään ja kirk-
koherra Juha Rauhalan va-
rahenkilöksi.

mentajaa. Avustusta ha-
keneet työpajatoiminnan 
järjestäjät arvioivat, että pa-
joille tulee lähes 1 600 alle 
25 -vuotiasta nuorta vuo-
den 2014 aikana. 

Nuorisotakuun tavoit-
teena on, että kaikille nuo-
rille luodaan realistiset 
mahdollisuudet suorittaa 
perusasteen jälkeinen tut-
kinto ja työllistyä. Samal-

la kiinnitetään huomio-
ta siihen, että nuoret eivät 
ajaudu liian pitkään jak-
soon ilman minkäänlais-
ta aktiivista toimintaa. 
Nuorten työpaja on yksi 
mahdollisuus nuorelle, 
joka on vailla koulu- tai 
työpaikkaa.

AVI tiedotus

Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa lauantaina 17.5 tans-
sittaa Harri & Coronet. Pit-
känlinjan tanssiyhtye on 
on viihdyttänyt jo 30 vuot-
ta suomalaista tanssikansaa. 
Coronet-yhtyeen periaate 
on aina ollut yleisölle soitta-
minen, ei itselle. Sen vuoksi 
yhtye onkin keikkaillut ah-
kerasti noin 80-150 keikan 
vuosivauhdilla. Mikä hie-
nointa, keikkoja ei ole pe-
ruttu kuin kaksi kertaa 30 
vuoden aikana ja nekin sai-
rastapauksien takia. Tämän 
päivän vahvuus Coronetil-
la on monipuolinen musiik-

Harri & Coronet 
tanssittaa Kurenkoskessa

ki. Yhtyeen kokoonpanossa 
Harri Lauronen taitaa kita-
ran, basson ja laulun, Timo 
Vuorma rummut ja Jarmo 
Haverinen koskettimet, hai-
tarin sekä laulun. PK
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Paljon ohjelmaa Hyvän Olon Messuilla 
oli Hilimojen jäseniä sekä 
lukion ja yläasteen tyttö-
jä. Esityksen aloitti Mari-
ta Laakkonen päällään tum-
manpunainen hame, kengät 
ja raitapusero 1890-luvul-
ta. Hameen kangas oli itse-
kudottua. Aila Helve esit-
teli 1930-luvulta mustaa 
pukua, jossa oli valkoinen 
virkattu kaulus. Anja Jussi-
lalla oli yllään ruskea puku 
1910-luvulta, jota oli korjattu 
1940-luvulla. Johanna Riekki 
oli pukenut vihertävän kuk-
kamekon 1950- luvulta. 

Rauni Määttä oli pukeu-
tunut Finnwearin pitkään 
musta-valkoiseen pukuun 
1960-luvulta ja Elvi Räisä-
nen saman vuosikymmenen 
mustapohjaiseen pallokuvi-
oiseen kietaisuhameeseen. 
Brita Hemmilällä oli yllään 
monikäyttöinen valko-mus-
ta Vuokko-puku 1970-lu-
vulta. Sirkka Steniuksella oli 
1980-luvulta itse kudotusta 
kankaasta tehty sinivihreä 
jakkupuku. 

Reetta Jylhänlehto esitte-
li punaisen, samettisen kote-
lopuvun 1960-luvulta, Olga 
Oinas-Panuma kuviollisen 
moneen käyttöön sopivan 
kotelopuvun 1960-luvul-
ta. Minttu-Maaria Luokka-
sella oli yllään ruskea hame 
ja keltainen neulepusero 
1960-luvulta, ja samalta vuo-
sikymmeneltä oli Elina Jaak-
kolan esittelemä pliseerattu 
hame ja oranssi paitapusero 
ja Inka Kipinän itse virkattu 
vihreä puku. 

Esityksen päätteeksi oli 
nykymuotia Katja Järven-
pään Hertta liikkeen asut. 

Puvut esitellyt Rai-
ja Niemelä oli pukeutunut 
1990-luvulta peräisin ole-
vaan äitinsä 80-vuotisjuh-
lassa käyttämäänsä siniseen 
pukuun. 

Pudasjärvellä viihtyvä, 
kiiminkiläinen KIDSing-
laulukisan voittanut Jen-

ni Jaakkola esiintyi bändin-
sä pianistin Eero Jauhiaisen 
säestämänä. Nuori 8-luokka-
lainen muusikko esitti muun 
muassa hänelle tehtyjä kap-
paleita ensimmäiseltä levyl-
tään Siipeni mun. Ensi ke-
säkuussa Jennillä on edessä 
rippikoulu, ja keikkailu al-
kaa taas heinäkuussa.

 Viime syksyn Kuren-
Tanssi-pareista olivat yhtä 
lukuun ottamatta kaikki 
esiintymässä. Senioritanssi-
jat tanssivat Elsa Pirin joh-
dolla. Pianomusiikkia esitti-
vät Elina Jylhänlehto, Leea 
Putula ja Tuomo Ronkainen 
sekä viulua soitti Vilja-Elina 
Törmänen. Markku Kemp-
painen lauloi suomeksi ja ve-
näjäksi Make ja Mekaanikot 
tunnuksen alla. Hilimoilla ja 
monissa muissakin esittely- 
ja myyntipisteissä oli myyn-
nissä arpoja, ja arvonnois-
sa moni yllättyi voitoistaan. 
Messuihin kuului myös Hili-
mojen kahvila, talutusratsas-
tusta ja nuorisotiloissa ilmai-
nen lapsiparkki. Messujen 
juontamisen ja myyntipaik-
kojen esittelyt hoiti vankalla 
kokemuksella Birgitta Ojala.

Teksti Heimo Turunen, 
Kuvat Heimo Turunen ja 
Jeremias Putula

Yleisöä oli runsaasti seuraamassa asuja eri vuosikymmeniltä muotinäytöstä. 

Suomalaisten ja erityisesti pudasjärveläisteen sydä-
miin itsensä laulanut Jenni Jaakkola lauloi iloisella il-
meellä ja hyvällä fiiliksellä. 

markku Vitikka Iistä oli en-
simmäistä kertaa hyvän 
Olon messuilla.  -  Kuu-
lin, että tämä tapahtuma 
on lioneitten järjestämä, 
ja senkin vuoksi kiinnosti 
tulla tänne, kertoi itsekin 
lioneihin kuuluva Vitikka. 

hilimojen pöydässä sai ostaa arpoja, sinappia ja kah-
via leivonnaisten kera. 

make ja mekaanikot alias markku Kemppainen lauloi 
messuilla jyhkeällä bassollaan.

Hyvän Olon Messut järjes-
tettiin LC Pudasjärvi Hili-
mojen toimesta äitienpäivän 
aattona 10.5. seitsemännen 
kerran. Näytteilleasettajia 
ja myyjiä oli 55 ja runsaasti 
muuta ohjelmaa. Yleisöä ar-
vioitiin käyneen reilun tuhat 
henkeä.  

Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja Henrik Hä-
mäläinen kiitteli kunnan ter-
vehdyksessään Hilimoja, että 
nämä ovat monessa olleet 
suunnannäyttäjiä muille va-
paaehtoistyössä mukana ole-
ville. 

Messujen tuotto käy-
tetään lionsjärjestön toi-
minta-aatteen mukaisesti 
kokonaisuudessaan pudas-
järveläisten lasten, nuorten, 
lapsiperheiden ja vanhus-
ten hyväksi, sanoi avaus-
puheenvuorossaan LC Hi-
limojen presidentti Aila 
Rissanen. Hän kertoi yh-
teistyön muiden järjestöjen, 
seurakunnan ja kaupungin 
kanssa lisäävän voimavaroja 
auttamiseen ja tukemiseen. 

Yhtenä pääohjelmanume-
rona oli Raija Niemelän ve-
tämä näytös asuja eri  vuosi-
kymmeniltä. Mannekiineina 

Esko Ovaskalla oli myynnissä itsetehtyjä perhoja, joi-
ta hän kertoi tehneensä jo vuosikymmeniä. Kalastus 
on myös hänen mieliharrastus ja kalastusretket ulottu-
vat Iijoen ja paikallisten kalavesien lisäksi eri lohijoil-
le Lappiin. hän halusi messuilla välittää etenkin nuo-
rille kalastusharrastusta ja perhojen tekemisen taitoja. 

Alpo Simonen myi harras-
tuksenaan valmistamiaan 
puutöitä.

Pudasjärven perhekes-
kuksen Ulla Ekdahl ja 
Elisa Ojala kyselivät 
lapsiperheiltä, mitä he ha-
luavat Pudasjärvelle.

Jalkojenhoito Sirina, Kaunistamo ja Parturi-kampaa-
mo Saletti jakoivat pöydän messuilla. Kuvassa Sirkka 
määttä, Kati niemelä, Sanna Kosamo ja Johanna Illi-
kainen.
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Lapin medivilla myi erilai-
sia tyynyjä äitienpäivälah-
joiksi. Kuvassa Raila ja 
Vesa Karvo.

Teille Hilimoille on tärkeää 
ihmisestä välittäminen. Se 
ei tänä päivänä aina välttä-
mättä toteudu tässä muut-
tuvassa maailmassa, jossa 
raha tahtoo olla aina etu-
sijalla. Me tarvitsemme to-
meria naisjärjestöjä. Olette 
toimineet yhdeksän vuot-
ta, ja näitä Hyvän Olon 
Messuja järjestetään nyt 7. 
kertaa. Keräätte nytkin va-
roja, jotta voisitte toteut-
taa jatkossakin niitä hyviä 
palvelutoimintoja meidän 
pudasjärveläisten lasten, 
nuorten, erityisryhmien, 
vanhusväestöön ja sotiem-
me veteraanien hyväksi.

Tämä lämmittää mei-
dän päättäjien miel-
tä. Olette monessa olleet 
suunnannäyttäjiä muil-
le vapaaehtoistyössä mu-
kanaoleville. Kiitos siitä! 
Olette tehneet hyviä va-
lintoja auttaessanne lukio-
laisia nuorisovaihdossa, 
lahjoittaessanne TV:n ter-
veysaseman vuodeosastol-
le, tukeneet omaishoitajia, 
auttaneet maahanmuutta-
jia kotoutuman keramiik-
kakurssin muodossa, ja-
kaneet jouluavustuksia 
lapsiperheille, olette käy-
neet ystävänpäivänä ter-
vehtimässä vanhuksiam-
me. Näistä esimerkeistä 
muut järjestöt ovat ottaneet 
oppia. Tämä on sitä oike-
aa välittämistä ja yhteisölli-
syyttä, joita tarvitaan!

Olette tehneet hyvän va-
linnan myös messujen ajan-
kohdan suhteen - äitienpäi-
väaaton. Esiintyjäksi olette 

Henrik Hämäläinen:

Tunnetila on yksi elämän 
tärkeimmistä voimavaroista

kutsuneet muun muassa 
nuoren laulajan Jenni Jaak-
kolan ja paikkakuntalaisia 
osaajia.

Reilu vuosi sitten siir-
ryimme Pudasjärven kau-
pungin hallinnossa perin-
teisestä lautakuntamallista 
tulevaisuuteen katsovaan va-
liokuntamalliin. Minun vas-
tuulleni tuli hyvinvointiva-
liokunnan puheenjohtajuus. 
Ensimmäisessä kokouksessa 
mietimme, mitä sana hyvin-
vointi tarkoittaa ja mitä sii-
hen kuuluu. Me totesimme 
sen olevan terveyttä, sivis-
tystä, koulutusta, palvelu-
ja, harrastemahdollisuuksia, 
turvallisuutta, läheisten huo-
mioimista, välittämistä sekä 
eri yhteistyötahoja. 

Esitän kysymyksiä kai-
kille kuulijoille: Mistä teil-
le tulee hyvä olo? Mitä on 
hyvä olo? Onko se erilainen 
eri elämänvaiheissa, onko se 
sitä, kun antaa jollekin jota-
kin vai sitä, kun saa vain olla 
jonkun kanssa ja kuunnella. 
Onko se kauniita vaatteita, 
viihtyisä ja siisti kaupunki? 
Onko se sitä, kun saa jota-
kin aikaan, vai onko se vain 
naisten oikeus nauttia hy-
västä olosta? 

Varmasti jokaisella on eri-
laisia vastauksia, mutta yh-
teistä niissä on se, että on 
kysymys tunnetilasta. Se on 
yksi ihmiselämän tärkeim-
mistä voimavaroista.

Nyt jättäisin haasteina: 
missä on miesten messut? 
Miten saisimme tänne tai eri 
tapahtumiin enemmän mie-
hiä? Kohdistuuko eri järjes-

töjen toiminta aina samoille 
henkilöille? Miten voisim-
me koordinoida sitä? Kut-
sun Hilimat hyvinvointi-
valiokunnan kokoukseen 
esittelemään toimintaa ja 
tekemään hyvinvointia yh-
dessä. Ja vielä yksi: voisit-
teko olla mukana vanhus-
ten viikolla 41 järjestämässä 
heille omaa tapahtumaa? 
Teillähän on niin vahva ko-
kemus tilaisuuksien järjes-
tämisessä. Valtakunnalli-
nen pääjuhla on Mikkelissä. 
Voisivatkohan ne olla jos-
kus Pudasjärvellä? Van-
husten viikon teemana on: 
Arvokas vanhuus on ihmis-
oikeus, aina. 

Kaupungin puolesta kii-
tän 27 tomeraa ja toime-
liasta Hilimaa Hyvän Olon 
Messujen järjestelyistä ja 
toivotan kaikille messuvie-
raille ja näytteilleasettajille 
hyvää messupäivää!

Henrik Hämäläinen  

henrik hämäläinen

Yläasteen 9A luokan oppilaat keräsivät varoja itse leipomillaan leivonnaisilla leiri-
koulumatkaan Kreetalle. Vasemmalta Jutta Kortetjärvi, Tytti Sarajärvi, Anni manni-
nen, heidi Simonen, Olli Jylhänlehto ja luokanvalvoja Sari hukari. 

KurenTanssijat päättivät esityksensä yhteiseen letkajenkkaan.

Rimminkankaan 9G-luo-
kan Salla-mari Tuohimaa 
ja Kati Tuominen myivät 
leivonnaisia luokkaretkeä 
varten.

Perheyritys T&m Korut 
myi käsintehtyjä koruja. 
Kuvassa äiti Tiina Toikka 
ja tytär minna Toikka.

Pianon ääressä Leea Pu-
tula ja Tuomo Ronkai-
nen. Viulistina Vilja-Elina 
Törmänen. Taustalla ää-
nentoistosta ja kovaääni-
sistä vastannut musiikin 
moniosaaja Reijo Kossi. 

Pudisfoorumi toi näytteille Olga Törrön (kuvassa) as-
kartelemia paperikoristeita.

Yläasteelta Reetta Jylhänlehto, Olga Oinas-Panuma,minttu-maaria Luokkanen, Eli-
na Jaakkola ja lukiolainen Inka Kipinä esittelemässä asuja eri vuosikymmeniltä. 
Puvut esitellyt Raija niemelä oli pukeutunut 1990-luvulla äitinsä 80-vuotisjuhlassa 
käyttämään siniseen pukuun.
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ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

www.k-maatalous.fi

k-MaaTaLouS PuDaSjÄrvi

Rautia K-maatalouden Kevätmarkkinat 
tänä perjantaina 16.5. klo 10-15

- ei kun muuli koukkuun ja Rautiaan!

JÄTEVESIPÄIVILLÄ
paikalla jätevesisuunnittelija 

Olli Kurhela, saat meiltä 
asiantuntevat vinkit ja 
kokonaispalvelun sekä 
laadukkaat, turvalliset 

tuoteratkaisut.

NAVETTA-
KALUSTEPÄIVILLÄ

vasikkahäkin ja kertoo muista 
navettakalusteista.

Pellon Groupin 
Kalle Karhu esittelee PIHAKIVIPÄIVILLÄ

Tehtaan edustaja opastaa ja 
neuvoo mistä aloitetaan, 

miten suunnitellaan, 
kuinka pihakiveys asennetaan 
ja miten pihakiviä hoidetaan.

RAUTIA KOTIPIHASTA EDULLISESTI:

MAKKARA-

TARJOILU!

Satsin ostajalle 
puutarha- 
hanskat 

kaupan päälle!

Betonilaatta Kestopuu
vihreä 28x95

Kesäkukka-amppeli

ruskea 28x95

1,29
/m

1,49
/m

Pihalaatta Talous
vihreä 600 x 600 mm

4,50
/kpl

Parvekesetti

49,-

Rungollinen 
verenpisara 60 cm

verenpisara-amppeli 
21 cm

23 cm ruukussa

12,90
/kpl

Kesäkukkamulta 
               Cello 25 l

10,-
/2 sk

Kestopuu

10,90
/kpl

Ruohonleikkuri 
FXA AM51I-1

159,-

2 säkin 
ostajalle 

kanaherkku 
kaupan päälle!

jePPe-koiraNruokieN 
PeruSTaNa oN 

Tuore LiHa!

Cello 
puutarhamulta 50 l

13,95
/4 sk

Painepesuri Kärcher 
K3 Car & Home T50

199,-

1,09
/kpl

30x30 harmaa

ruskea 600 x 600 mm 5,50 kpl

JA PALJON MUITA TARJOUKSIA 

MYYMÄLÄSSÄMME, 

TERVETULOA!
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Väärinpysäköinti: 
”pienellä” huolimattomuudella moninaiset seuraamukset

Luvaton ajoneuvojen inva-
paikoille pysäköinti ja rivi-
talojen pelastusteiden tukki-
minen väärinpysäköinnillä 
ovat kasvava haitta Pudas-
järvellä. Kaupungin rivitalo-
jen asukkaita on informoitu 
tiedotteella muistuttaen pe-
lastusteiden esteettömän ku-
lun tärkeydestä. Pysäköin-
nin valvonta Pudasjärvellä 
kuuluu poliisille. Ylikons-
taapeli Mauri Liikanen ker-
too, että kaupungin tahol-
ta on oltu yhteydessä myös 
poliisiin. Toivomuksena on 
ollut puuttua piittaamat-
tomuuteen pysäköinnissä. 
Valvontaa poliisi suorittaa 
pääasiassa muun partioin-
nin yhteydessä. On mahdol-
lista toimia myös niin, että 
rivitalokiinteistön omistaja 
tai haltija pyytää tarvittaes-
sa poliisin paikalle virhepy-
säköinnin vuoksi, sanoo Lii-
kanen.

Rivitalojen kohdalla ko-
tioven eteen pysäköity auto 
tukkii lähes poikkeuksetta 
pelastus- ja huoltotien. Laki 
edellyttää kiinteistöillä yllä-
pidettävän pelastus-, poik-
keusolo- ja huoltokäyttöön 
varattuna erityisiä kulku-
väyliä. Pelastuslaki määrää, 
että kiinteistön omistajan ja 
haltijan on huolehdittava sii-
tä, että hälytysajoneuvoille 

tarkoitetut ajotiet tai muut 
kulkuyhteydet pidetään ajo-
kelpoisina ja esteettöminä.

Pelastustien tukkimisen 
seuraukset voivat apua tar-
vitsevalle olla kohtalokkaat. 
Hätätilanteissa on usein ky-
symys minuuteista, jopa se-
kunneista. Kaoottisimmil-
laan totuus kohtasi Lahdessa 
vuonna 1996 kun 13-vuo-
tias tyttö menehtyi kerros-
talopalossa. Pelastustiel-
le pysäköity ajoneuvo esti 
puomitikasauton saapumi-
sen turvallisesti kohteeseen. 
Kun pysäköityä ajoneuvoa 
yritettiin siirtää puomitika-
sautolla, vaurioitui pelastus-
auto siinä määrin, ettei sitä 
pystytty enää käyttämään 
tulipalokohteessa. Poliisi 
haluaa ensisijaisesti tiedot-
tamalla valistaa autoilijoita 
oikean pysäköinnin merki-
tyksestä ja tärkeydestä. Pe-
lastusteiden osalta kysymys 
on yhteisestä turvallisuudes-
tamme. Invapaikkojen koh-
dalla poliisi haluaa muistut-
taa sääntöjen noudattamisen 
merkityksestä osana toisten 
huomioimista ja hyvin suju-
vaa, turvallista liikennekäyt-
täytymistä.

Invapaikalle vain 
invaluvalla
Luvaton invapaikoille py-

säköinti on ylikonstaape-
li Mauri Liikasen mukaan 
myös ollut ikävällä taval-
la lisääntymään päin. Pu-
dasjärven terveyskeskus, 
apteekki ja virkistysuima-
la Puikkari ovat Liikasen 
mukaan paikkoja, joiden 
invapaikoilla virhepysä-
köinti on harmillisen yleis-
tä. Kauppojen pysäköinti-
paikoilla virhepysäköintiä 
näkee myös turhan usein. 
Talvisaikaan katuun teh-
ty invapaikkamerkintä voi 
olla lumen ja jään peitossa, 
joten tahattomiakin ereh-
dyksiä pysäköinnissä sat-
tuu. Kesäkelien aikaan 
merkinnät ovat hyvin selke-
ästi nähtävissä ja virhepysä-
köinnistä sakotetaan poik-
keuksetta, sanoo Liikanen. 
Olemassa oleva invalidi-
teetti, täysi pysäköintialue 
tai kiire eivät oikeuta in-
vapaikalle pysäköimiseen, 
vaan oikeuden saa poliisin 
myöntämällä invaluvalla.

Pudasjärven terveys-
keskuksen vastaava lääkä-
ri Hannu Honkanen kertoo, 
että poliisin myöntämän in-
valuvan hakemisessa tar-
vittavan lääkärinlausun-
non voi kirjoittaa hoitava 
terveyskeskuslääkäri. Lu-
van saamisen edellytyksenä 
on, että vamma tai terveys-

Invapaikat ovat liikuntarajoiteisille turvallisuus- ei mu-
kavuustekijä. Pekka majava sanoo toivovansa, että in-
vapaikkaoikeutta kunnioitettaisiin.

Invapaikat ovat merkitty hyvin selkeästi sekä opastein 
että katumerkinnöin.

haitta täyttää vammaluo-
kan 11. Vammaluokka voi 
kertyä useammastakin liik-
kumista haittaavasta teki-
jästä. Näkövamman osalta 
vammaluokka täyttyy, kun 
näön tarkkuus on parhaim-
millaan 0,1.

Pudasjärven terveyskes-
kuksen edessä sain haasta-
teltavakseni Pekka Maja-
van. Aina ei invapaikkoja 
ole riittämiin, hän tuumii.

- Vain yksi invapaikka 
terveyskeskuksen edessä 
ihmetyttää, ottaen huomi-
oon asioimispaikan luon-
teen. Kanssa-autoilijoiden 
olisi hyvä tiedostaa myös, 
että liikuntarajoitteinen ja 
mahdollisesti pyörätuolia 
liikkumisessaan tarvitse-
va autoilija tarvitsee enem-
män tilaa autonsa sivulla. 
Tämän vuoksi invapaikat 
ovat mitoitettu tavallista le-
veämmiksi. Autossa näky-
villä oleva invalupa kertoo 
autoilijan jonkinasteises-
ta liikuntarajoitteisuudesta. 
Pekka Majava sanoo toivo-
vansa, että sääntöjä inva-
paikalle pysäköimisestä 
noudatettaisiin. 

-Invapaikat ovat niihin 
oikeutetuille todella tarpee-
seen, muistuttaa Majava. 

Petri Turunen

Oulun ProAgria ja Ympäris-
töAgro II –hanke järjestivät 
keskiviikkona 7.5. Karhu-
kunnaalla infotilaisuuden, 
jonka pääaiheena oli lam-
mastaloutta koskevat ajan-
kohtaiset asiat. Päivän ku-
luessa käytiin läpi muun 
muassa ruokintaan, kasvin-
tuotantoon, maisemanhoi-
toon sekä valvontaan liitty-
viä asioita. Asiantuntijoina 
paikalla oli ProAgria Oulun 
kasvituotannon asiantunti-
ja Leila Laine ja lammasa-
siantuntija Heini Rautiola. 
Lammastalouden kehitysnä-
kymät ovat hyvät – lammas-
tilojen määrä ja karitsanlihan 
tuotanto ovat olleet nousus-
sa viime vuosina. Ajankoh-
taista lammastaloudessa –
infopäivässä pureuduttiin 
lammastilojen tuotannon 

Pudasjärvellä uskotaan lammastalouteen
kehittämiseen ruokinnan ja 
kasvintuotannon kautta. 

Lammasasiantuntija Hei-
ni Rautiola korosti ruo-
kinnan onnistumisen mer-
kitystä tilan tuotannon 
tehokkuutta ajatellen.

-Tuotantovaiheen mu-
kainen ruokinta luo pohjan 
kannattavalle lihantuotan-
nolle. Lampaiden ruokinnan 
onnistuminen on tärkeää, 
jotta eläimet pysyvät tervei-
nä, karitsat kasvavat hyvin 
ja rehukustannukset pysy-
vät maltillisina tuotannon 
taloudellisuutta ajatellen, to-
tesi Rautiola.

Päivän aikana kasvituo-
tannon asiantuntija Lei-
la Laine perehdytti kuulijat 
nurmiasioihin sekä lammas-
tilan kasvituotantoon. Lai-
neen mukaan ajankohtaista 

lammastilojen nurmentuo-
tannossa on mahdollinen 
täydennyskylvöjen tarve 
vähälumisen talven jäljil-
tä. Hän kannusti käymään 
pelloilla katsomassa, missä 
kunnossa lohkot ovat. Lai-
neen mukaan jääpolte on ai-
heuttanut paikka paikoin 
talvituhoja, joten nurmien 
täydennyskylvö voi olla pai-
kallaan jo rikkakasvipaineen 
kannalta. Hyvin tuottavil-
ta lohkoilta saadaan paras 
päiväkasvu karitsoille, joten 
nurmentuotantoon kannat-
taa panostaa, vinkkaa Laine. 

-Myös omavaraisen val-
kuaisen tuottamista kan-
nattaa harkita, jolloin saa-
daan väkirehukustannuksia 
pienemmäksi ja tätä kaut-
ta tuottavuutta toiminnalle. 
Myös suunnitteluun kannat-
taa panostaa, nurmilajeissa 
ja -lajikkeissa on valinnan-
varaa, joilla saadaan pellon 
tuottoa optimoitua eri ta-
voin, kertoi Laine.

Rautiola totesi, että lam-
mas on monipuolinen ko-
tieläin – lihantuotannon li-
säksi hyödynnettävissä ovat 
muun muassa villa, tal-
jat sekä lampaiden erittäin 
hyvä soveltuvuus maise-
manhoitoon. 

-Erilaisia tuotantotapoja 
ja vaihtoehtoja löytyy. Jokai-
nen lammastila muodostaa-

kin toimivan kokonaisuu-
den omien tavoitteidensa 
kautta, muistuttaa Rautiola.

Kahvipöydässä lampu-
reiden kanssa käydyissä kes-
kusteluissa laskeskeltiin, että 
tällä hetkellä Pudasjärvel-
lä on viitisentoista lammas-
tilaa. Lampaan lihan tuo-
tannosta Pudasjärven osalta 
todettiin, että mikäli kaikki 
lihankäsittelyketjuun liitty-
vät asiat saataisiin järjestet-
tyä, jo nykyisillä kasvatus-
määrillä saataisiin vuosittain 
käsiteltyä myyntiin yli 1000 
lammasta. Vähittäismyyn-
nin näkökulmasta yhtenä tu-
levaisuuden haasteena olisi 
pystyä hoitamaan Pudasjär-
vellä myös lihan leikkaami-
nen ja pakkaaminen. Vaikka 

Ryhmäkuvassa pudasjärveläisiä lammastilallisia Raimo Pokka, Antti holmström. 
Teuvo Riekki, helena Kummala, ProAgrian kasvituotannon asiantuntija Leila Laine 
ja lammasasiantuntija heini Rautiola sekä lampuri mirka Pääkkö.

Lampaita maisemanhoitotöissä hirvaskoskella. Kuva 
maarit Satomaa.

lammastilallisilla haastei-
ta vielä riittää, uskovat he 
vahvasti toimialan kehit-
tymiseen ja kasvuun. Iäk-
käämmät lampurit haluavat 
osaltaan kantaa myös huol-
ta siitä, että lampaankasva-
tuksessa on mukana myös 
nuoremman sukupolven toi-
mijoita. Ympäristönä Pudas-
järveltä todetaan löytyvän 
erinomaisen hyviä alueita 
lampaiden kasvatukseen ja 
laidunnukseen. Näin lam-
paan lihan tuotannon ohella 
voidaan laidunnuksen avul-
la tehdä myös hienoa maise-
manhoitotyötä.

Pudasjärven viljelijöille 
on toimitettu myös tilakoh-
tainen kysely, jossa kartoite-
taan muun muassa. ympäris-

tönhoidollisia laidunalueita 
sekä kiinnostusta lammas-
talouteen. Vastauksia on jo 
saapunut ja viimeistenkin 
vastauksia odotellaan. Myös 
Laidunpankki.fi-palvelua 
netissä voi hyödyntää mak-
sutta esimerkiksi sellaisissa 
tapauksissa, jossa eläinten 
omistajalla olisi lisälaitumi-
en tarvetta sekä toisella osa-
puolella maa-alueita, jot-
ka kaipaisivat laiduneläimiä 
hoitamaan maisemaa. Netis-
sä tehtävä alueen tai eläinten 
ilmoittaminen ei vielä sitou-
ta mihinkään, vaan varsinai-
set sopimukset tehdään erik-
seen neuvottelujen mukaan. 

Pertti Kuusisto
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Pudasjärven Urheilijat ry:n 
voimistelujaoston keväinen 
Voimistelu- ja tanssinäytös 
oli keskiviikkona 7.5. Tuo-
mas Sammelvuo –salissa. 
Esiintymässä näimme Eli-
na Uusi-Illikaisen luotsaa-
mana Liikuntaa Kaikille 
–hankkeen ja Lakarin kou-
lun telinevoimisteluker-
hon jumpparit, jotka  esit-
tivät Viidakko-esityksen ja 
Liikuntaa Kaikille –hank-
keen sekä Rimminkankaan 
koulun rytmisen kuntolii-
kunnan tytöt esittivät Bom 
Kak-esityksen. Mira Turpei-
sen, Hanna Valkolan ja Son-
ja Timosen käsialaa olevan 
koreografian Unelmat kan-
tavat kävivät Pudasjärven 
kaupungin nuorisotoimen 
kaksi rohkeaa ja innokas-
ta esiintyjätyttöä esittämäs-
sä. Voimistelujaoston omat 
lapsiryhmät esittivät kesäi-
sen Uintiretki-esityksen ja 

Nuoret innolla mukana voimistelu- ja tanssinäytöksessä
Kesälomalla-esityksen. Li-
säksi vähän isommat jump-
pakoululaiset esittivät vauh-
dikkaan Animals-esityksen 
pukeutuen esityksen hen-
gen mukaisesti. Voimistelu-
jaoston ohjaajat Inka Kipinä 
ja Kirsi Kipinä ovat tehneet 
apuohjaajien Siiri Ojalan, 
Essi Pätsin ja Laura Ojalan 
kanssa ansiokasta työtä lap-
siryhmissämme koko talven.

Iki-ihania Kurentanssi 
2013 tanssijoita Päiviä, Ti-
moa, Tarjaa, Petriä, Sointua 
ja Keijoa näimme myös fus-
kua tanssien. Ja mikä mai-
niointa näimme uudestaan 
Kanttorinjenkan 2013 vuo-
den voittajaparilta Sointu 
Veivolta ja Keijo Piiraiselta. 

Vierailevana tähte-
nä meillä oli Julian Owu-
sun valmentama SM-tason 
tanssiryhmä Mumbai Street 
Tanssikeskus Citydances-
ta. Ryhmän esitys oli todel-

lakin humoristinen ja mu-
kaansatempaava. Owusun 
kertoman mukaan teos yh-
disti Hiphop-, Breakdance-, 
Popping- ja Afrofusion-lajit 
Intialaiseen Bollywoodiin ja 
se tanssittiinkin pilke silmä-
kulmassa. Toukokuun 17.-
18. päivinä Vantaalla ryhmä 
osallistuu SM-kilpailuun. 

Lopuksi yleisökin sai 
osallistua ohjatuttuun voi-
misteluesitykseen musiikin 
kera. 

Voimistelujaosto kan-
nusti myös paikkakuntalai-
sia ikään katsomatta lähte-
mään maailmanlaajuiseen 
Gymnaestrada voimistelu-
tapahtumaan Helsinkiin hei-
näkuussa 2015. Muutamia 
innostuneita ilmoittautuikin 
mukaan. Ennakkoilmoittau-
tuminen on käynnissä 14.5. 
saakka, joten kannattaa olla 
yhteydessä voimistelujaos-
ton väkeen. Sitova ilmoit-

tautuminen on marraskuus-
sa. Mukaan voi lähteä 
esiintymään kenttänäytök-
sissä, huoltajaksi tai muuten 
vain kokemaan kansainvä-
listä voimistelutunnelmaa. 
Lisäksihän me pudasjärve-
läiset edustamme tapahtu-
massa oman urheiluseuram-
me Suomea. 

Oli todella ihana kokea 
välivuoden jälkeen taas iha-
nan kihisevän kupliva sekä 
pienten että vähän varttu-
neempien esiintyjien jänni-
tys takaovella ennen esiin-
tymisiä. Ensi keväänä taas 
tavataan näissä merkeissä ja 
saadaan ihailla paikkakunta-
laisten lasten, nuorten ja ai-
kuisten tanssin ja voimiste-
lun riemua.

Väliajalla oli tarjolla kah-
via, virvokkeita ja makei-
sia. Tilaisuuden lopuksi oli 
arvonta, jossa oli runsaasti 
paikkakunnan yritysten lah-

Jumppakoulun 7-8 vuotiaat kesälomalla.

4-6 vuotiaat Jumppakoululaiset uintiretkellä.

Rimmin koulu ja Liikuntaa kaikille hanke, Rytmisen 
kuntoliikunnan tytöt Bom Kak. 

Voimistelujaostosta Kirsi Kipinä ja Jaana Valkola näyt-
tivät kuvasarjan viime kesän SUn Lahti 2013 matkasta 
sekä esittelivät maailmanlaajuisen Gymnaestrada voi-
mistelutapahtuman retkeä helsinkiin ensi vuoden ke-
sällä. 

Esityksen lopuksi myös yleisö sai kokea voimistelun 
riemua. 

joittamia voittoja. 

Jaana Valkola,  
kuvat 
Heimo Turunen

Jumppakoulun 
9-12-vuotiaiden 
Animals esitys. 

PUDAS-KOnE
Pudasjärvi, Kauppatie 4, 

p. (08) 822 415

Liikkeemme 
avoinna:
ma-to 9-17
pe 9-18
la suljettuJoustavat maksuehdot, 

kororonta maksuaikaa 
jopa 6 kk

 MeiLTÄ HuiPPuMerkiT PiHaNHoiTooN!

www.expert.fi

HUOM! 
Ajoleikkurit vielä ennakkoehtoon 

6 kk korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa + suojahuppu kaupan päälle.35€Peltor G22 

suojakypärä

sähkötoiminen pensasleikkuri
● Teho 600W
● Hampaiden etäisyys 20 mm
● Laipan pituus 55 cm
● Säädettävä kädensija

99€

sähkötoiminen pensasleikkuri
● Teho 600W
● Hampaiden etäisyys 36 mm
● Laipan pituus 60 cm
● Säädettävä kädensija

199€

GE 150 oksahakkuri
● Teho 2500W
● Moninkertainen testivoittaja
● Oksien maksimivahvuus 35 mm

399€

GE 35 L oksamurskain
● Teho 2300W
● Murskainterät
● Oksien maksimivahvuus 35 mm

399€

125 B polttomoottoripuhallin
● Ilman nopeus 76 m/s
● Paino 4,26

229€

polttomoottoritoiminen 
pensasleikkuri
● Hampaiden etäisyys 28 mm
● Terän pituus 55 cm
● Säädettävä kädensija 199€

TF 334 puutarhajyrsin
● 5 Hv Subaru moottori
● Työleveys 80 cm
● Vaihteet 1+1

729€

Tornado 3098 ajoleikkuri
● Leikkuuleveys 98 cm
● Vetokoukku
● Multiclip lisälaite
● LED-valot
● Puskuri
● Pesuliittimet 
   leikkuulaitteessa
● B&S moottori 1495€

Runko-ohjattavat 
etuleikkurit 

2495€

Ruohon- ja 
lehtikeruulaite

295€

SHP60

SHT600

HSE70

alkaen
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461Tule tapaamaan Hannaa
Pudasjärven torille
perjantaina 16.5. klo 10–12!

Muista, että vain äänestämällä voit vaikuttaa.
Äänestämättä jättäminen on ääni oikeistolle.
Muutosta totta vie tarvitaan!

Ennakkoäänestys 14.–20.5., Eurovaalit 25.5.

EU -vaaliehdokas 
Pirkko Mattila 
S -marketin P -paikka

16.5. klo 17

Pirkko 
Mattila 94

Mukana myös 
Pudasjärven 

Perussuomalaiset

Makkara-
tarjoilu!

Euroopan unionilla ei ole varsinaista valtaa sosiaalipolitiikassa, 
vaan jokaisen itsenäisen jäsenmaan on itse huolehdittava omasta 
väestöstään ja sen hyvinvoinnista. Euroopan unionin tasolla me 
voimme toki vaihtaa maiden välillä parhaita käytäntöjä ja roh-
kaista jäsenmaita toimimaan paremmin myös vanhuudenhuollon 
kysymyksissä. Suomi on ollut tässä suhteessa mallimaa, ja meidän 
palvelujamme on monilta osin ihasteltu. Euroopan unioni palkit-
si myös Vanhustyön keskusliiton tekemäni esityksen pohjalta pa-
risen vuotta sitten, kun he käynnistivät erinomaisen "neljän pol-
ven treffit" -kampanjan, jossa ikäihmisten kokemusta ja viisautta 
siirrettiin nuoremmalle sukupolvelle.

Huoli vanhenevista läheisistä vaikuttaa meistä moniin, myös 
minuun, vanhempieni ikääntyessä. Huolta ei vähennä sosiaali- 
ja terveysministeriön tavoittelema 300 miljoonan euron sääs-
tö vanhusten laitospaikoista. Nykyisellä väestörakenteella ratkai-
su on epärealistinen. Vaikka terveen vanhuksen paras paikka on 
oma koti, muistisairaalle tai muuten vähävoimaiselle vanhuksel-
le itsenäinen asuminen on kuitenkin pelottavaa ja vaarallista. Kun 
dementiasta on tullut ikääntyneille kansantauti, se on otettava 
huomioon palveluissa.

Vaikka työtä tehdään tulevaisuudessa nykyistä pidempään, 
eliniän piteneminen tarkoittaa silti yhä useampia eläkevuo-
sia. Näinä vuosina jokaiselle tulee taata arvokas vanhuus. Tässä 
voimme EU-maina jakaa parhaita käytäntöjämme. Erinomainen 
esimerkki meillekin on Iso-Britannian kokeilu dementiaystäväl-
lisen ympäristön luomiseksi: Haxbyn kaupungissa koulutetaan 
kauppojen ja muiden palveluiden työntekijöitä kohtaamaan de-
mentiasta kärsiviä. 

Hollannissa taas on kehitetty dementiaystävällistä hoitoko-
tia. Vanhus pääsee eri elämäntyylien mukaisesti suunnitellulle so-

pivalle osastolle, jotta elämä voi jatkua tutunomaisissa kuvioissa. 
Hoitokodissa asuva voi myös osallistua päivittäisiin askareisiin, 
jolloin elämässä säilyy aktiivisuutta ja mielekkyyttä. 

Vanhustenhoito on arvokysymys. Yhteiskuntamme todellisen 
sivistyksen mittari on se, miten huolehdimme apua tarvitsevista. 
Aikaisempien sukupolvien työ hyvinvointiyhteiskunnan rakentaji-
na ei saa jäädä huomiotta kamppailtaessa talouden niukkenevista 
resursseista. Ikääntyvien ihmisten hyvän hoidon tulee olla meille 
suomalaisille kunniakysymys, josta ei tingitä. 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut vuosi-
kymmenten saatossa siten, että verotusjärjestelmässämme kukin 
sukupolvi vuorollaan maksaa nuorempien ja vanhempien hoidos-
ta. Tästä on pidettävä edelleen kiinni niin, että ikäihmiset saavat 
täydet, heille kuuluvat palvelunsa.

Lapsia ja muita perheenjäseniä ja sukulaisia on myös lupa 
muistuttaa siitä vastuusta, joka meillä kaikilla on ikääntyvän su-
kupolven hyvinvoinnista. Sukupolvien vuorovaikutus on keskei-
nen hyvinvointitekijä myös vanhuudessa. Vanhukset kaipaavat, ja 
heillä on oikeus odottaa lasten ja 
lastenlasten vierailuja. Se on kaikil-
le rikastuttavaa. Tämä on sitä van-
hustenhoitoa, johon jokaisella nuo-
remmalla on etuoikeus osallistua 
– yksinäisiä vanhuksia riittää ystä-
viksi kaikille.

Hannu Takkula
Euroopan 
parlamentin jäsen

Ikäihmisistä on huolehdittava
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Kurenala:  
Reijo Talala puh 040 573 2459, 

Ervasti-Jaurakkajärvi-Puhos:  
Aarno Pääaho puh 0400 172 936, 

Sarakylä:  
Kaisa Nivala 040 839 3812, 

Iinattijärvi-Syöte-Hirvaskoski:  
Vesa Riekki puh 0400 677 124, 

Siurua:  
Mari Kälkäjä 040 5292 317, 

Hetekylä-Kipinä:  
Jussi Karvonen 040 543 6475.

Europarla-
menttivaalit 

2014
Europarlamenttivaalit 

toimitetaan sunnuntaina 
25.5.2014. 

Ennakkoäänestys  
toimitetaan kotimaassa 

14.-20.5.2014 ja  
ulkomailla  

14.-17.5.2014.

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen lähihoitaja- sekä van-
hus- ja vammaispalveluavustajaopiskelijat sekä kou-
luttajat ovat kuluneen kevään aikana järjestäneet yh-
teistyössä Oulun seudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n 
kanssa toiminnallisia virikepäiviä omaishoidettaville. 
Toiminnallisten päivien aikana virkistäydytään yhdessä 
esimerkiksi ulkoilun, liikunnan, käden taitojen ja musii-
kin merkeissä. Virikepäivät ovat tarkoitettu kaikenikäi-
sille hoidettaville, lapsista vanhuksiin. Päivään sisältyy 
välipala ja toiminta on maksutonta osallistujalle. Toi-
minta on otettu innostuneesti vastaan, sillä tätä juuri 
omaishoitajat ovat kaivanneet: paikkaa, johon läheisen-
sä voi hetkeksi jättää vaikka asioinnin tai harrastuksen 
ajaksi. Virikepäiviä on järjestetty Pudasjärvellä Pudas-
järven seurakunnan Kanttorila-tilassa. 

Kuntouttavat virikepäivät omaishoidettaville jatku-
vat Pudasjärvellä kesällä 6.6. sekä 15.8. kello 10–14  jat-
kuen syyskuussa koko syksyn ajan. Tämän toiminnan 
on tarkoitus pysyvästi helpottaa omaishoitajan arkea 
ja antaa mahdollisuuksia pieniin hengähdyshetkiin tai 
omiin harrastuksiin. 

Marja Heikkinen
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Kuntouttavat virikepäivät 
omaishoitajien tukena

Puuveneiden 
kevätkunnostus 

Taivalkosken 
Jokijärvellä

la 24.5.2014 klo 10-16 
Saijan pihapiirissä

Kiinnostaako 
perinteiset työtavat? 
Lähde keväiselle retkelle 

Jokijärven Saijan pihapiiriin. 
Tule seuraamaan tervanpolttoa ja 

puuveneiden kunnostusta.

iijokisoutu® järjestetään 
32. kerran 30.6.-5.7.2014

www.iijokisoutu.net/ 
Facebook-ryhmä Iijokisoutu-Rakkaudesta Iijokeen!

Pudasjärven Luonnonsuojeluyhdistys nimeää vuosittain soutu-
toimikunnan ja soutupäällikön organisoimaan Iijokisoutua. Sou-
tutoimikunta kutsuu toukokuisena viikonloppuna Iijoen soutajia ja 
melojia perinteisiin talkoisiin kunnostamaan puuveneitä. Veneitä 
säilytetään Saijan lomakartanon läheisyydessä olevassa varas-
tossa. Ne harjataan, tarkastetaan ja tarpeen mukaan tilkitään so-
pivilla materiaaleilla. Muutenkin rikkonaiset kohdat huomioidaan. 
Tarkastetaan myös, että veneissä on asianmukaisesti airot, vara-
airo, sauvoin ja perämiehen mela.

Jo perjantaina soutujen ydinjoukko tuo tullessaan kantoja tervan-
polttoa varten. Edelliskeväästä kuivuneet kannot tuottavat tervaa 
paremmin kuin tuorekanto. Tervanpolttoa varten on Saijan vene-
rannan tuntumassa tervanpolttopaikka. Ensin tulee tervan kusi 
ja sitäkin voi käyttää veneiden kyllästämiseen. Vain kuluneet 
kohdat saavat vuosittain uuden tervapeitteen. Tervauksen ja 
huollon jälkeen veneet palautetaan taljalla orsilleen odottamaan 
heinäkuun alkua. Lisäksi talkooporukalla on tapana siivota Sai-
jan pihapiiriä talkoilla.

Ihmisen mieli muistaa hajut ja tuoksut

– kun tuore terva leijuu sieraimien kautta aivojen solukoihin, 
palautuu mieleemme muistoja ja tuokioita menneiltä ajoilta.
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Korpisen kylätalolla on 
mahdollisuus seurata kes-
kiviikkona 15. toukokuuta 
perhekerhon satunäytelmä-
esitystä. Kerhojen osalta on 
sen jälkeen alkamassa loma-
kausi. Kylätalon keittiö on 
menossa remonttiin, joten 
toukokuussa ei ole virkis-

Korpisen kuulumisia
tyskerhoa. Toistaiseksi vii-
meinen virkistyskerhopäi-
vä vietettiin 25.4. entisajan 
työvälineitä tunnistaen. Ke-
vään viimeisen virkistyspäi-
vän ohjelman järjestäminen 
oli Liisa Törmäsen ja ruoka-
huollon asiat vanhemman 
kokkikaartin kontolla. Kaik-

ki sujui entisellä rutiinilla ja 
kokitkin ehtivät olla muka-
na salin puolella ja osallistua 
varsinaiseen ohjelmaan. 

Liisa oli tuonut muka-
naan Turpeisen talosta löy-
tyneitä vanhoja työkaluja ja 
tarvikkeita, joita ei monikaan 
pystynyt tunnistamaan. Jois-

takin löytyi valmistusvuosi-
luku, kuten 1883, ja tekijän 
nimikirjaimet VV, mutta ne-
kään eivät auttaneet esinei-
den tunnistamisessa. Van-
hoja esineitä katsellessa tuli 
kunnioitus entisajan puu- ja 
metalliseppiä kohtaan, sillä 
puun ja metallin yhdistämi-
nen on ollut taitoa vaativaa.

Kesäkuussa kylätaloon 
pystytetään näyttely, jonka 
avajaispäivää on suunnitel-
tu juhannuksenalusviikol-
le. Näyttelyssä on esillä sekä 
entisaikaa että nykyaikaa, 

Maaliskuun virkistysker-
hossa olivat mukana seura-
kunnasta kappalainen Juha 
Kukkurainen, diakoni Hele-
na Koivukangas ja diakonis-
sa Eeva Leinonen. Kerhopäi-
vän ohjelma oli seurakunnan 
työntekijöiden ansiosta mo-
nipuolinen ja mielenkiin-
toinen. Toivottavasti jat-
kossakin kerholaiset saavat 
nauttia heidän ideoistaan ja 
mukana olostaan. RR

helena Koivukangas ja Eeva Leinonen ohjasivat maa-
liskuun kerhossa kaulassa pidettävän avainketjun val-
mistamisessa.

Juha Kukkuraisen opastuksella miehet saivat avainketjunsa valmiiksi hyvin nope-
asti. Liisa Törmänen kävi seuraamassa miesten töiden edistymistä.  

Pudasjärvellä elämäntyön-
sä opettajana ja viimeksi Ku-
renalan koulun rehtorina 
toiminut Rainer Försti viet-
tää perhepiirissä 85-vuotis-
merkkipäiväänsä 18.5. Raa-
hessa. Pyysimme häntä 
muistelemaan hänen ja per-
heensä Pudasjärven aikaa.

Tulin Pudasjärvelle opet-
tajaksi syksyllä 1954. Olin 
saavuttanut pätevyyden 
kansakoulunopettajan vir-
kaan Raahen naisseminaaris-
ta poikkeusvalmistuksesta. 
Siihen poikkeusvalmistuk-
seen kuului edellisen kesän 
opiskelu Kajaanin seminaa-
rissa. Kajaanista toinen puo-
li opiskelijoista meni jatka-
maan Kemijärvelle ja toinen 
Raaheen. Olimme kaikki ol-
leet opettajina vailla päte-
vyyttä, minä yhden vuoden 
Puolangalla, joten Koillis-
maa oli jotenkin tullut tutuk-
si. Silloinhan oli kova pula 
opettajista. Koko suuressa 
Puolangan pitäjässä oli yksi 
ainut pätevä kansakoulun-
opettaja, Väätin Matti. Sota 
oli vienyt monet kansakou-
lunopettajat, jotka toimivat 
sodassa usein joukkueenjoh-
tajina ja se oli vaaran paikka.

Kajaanissa ystävystyim-
me neljän pojan kanssa yh-
teisen lauluharrastuksen 
puitteissa, Lauloimme kvar-
tetissa. Hankimme Raahes-
ta yhteisen suuren asunnon, 
jossa oli mukava harjoitella 
kvartettilauluja.

Valmistuttuamme hakeu-
duimme opettajiksi Koillis-
maalle, koska siellä makset-

Saimme olla tekemässä suomalaisesta 
koulusta maailman parasta

tiin lähes kaksinkertainen 
palkka, syrjäseutulisä. Minä 
katsoin, että lähin syrjäseu-
tu-paikkakunta Oulusta kat-
soen oli Pudasjärvi. Täältä 
löytyi avoin virka Suvannon 
kylästä. Kolme vuotta nuh-
teetonta opettajantointa ja 
sitten saa valtakirjan ja voi 
hakeutua rintapitäjiin. Se 
rintapitäjä oli minulle edel-
leen Pudasjärvi ja Kurenalan 
koulu.

Siihen aikaan, viisikym-
mentäluvulla ja kauaksi sen 
jälkeenkin elettiin hyvin 
koulumyönteistä aikaa. Us-
kottiin, että koulu antaa le-
veämmän leivän ja kouluun 
kannattaa panostaa. Pudas-
järvellä vihittiin kaksikin 
uutta kansakoulua vuodes-
sa. Kunnallisneuvos Honka-
nen kertoi, että kouluhalli-
tuksen 

Alfrend Salmela tarjo-
si lupaa rakentaa kolmekin 
uutta koulua vuodessa, hän 
hommaa rahat. Mutta Hon-
kanen sanoi, että ei niin pal-
joon löydy rakentajia. Pu-
dasjärvellähän oli silloin 52 
koulupiiriä.

Toimin Kurenalan kou-
lulla vuodesta 1957 vuoteen 
1989. Koulutalo oli tulles-
sani upouusi ja ajanmukai-
nen. Mutta aina vaivasi tilo-
jen puute. Talossahan toimi 
kunnallinen keskikoulu ja 
aluksi keskitetty jatko-ope-
tus. Lisäksi valtakunnalli-
sestikin koulumuoto ja ope-
tussuunnitelma uusiutuivat 
jatkuvasti. Se piti virkeänä. 
Joku koulunjohtaja väitti-

kin, että jos on kolme päivää 
työmaallaan, jää ratkaisevas-
ti jälkeen. Kurssituksia var-
sinkin peruskoulun tulles-
sa riitti.

Viihdyin opettajana
Kokonaisuudessaan minul-
le oli suotu ammatti, jossa 
viihdyin. Näin vanhana ha-
vahtuu, miten äkkiä lapset 
kasvavat aikuisiksi ja miten 
nopeasti mieluisassa työssä 
eläkeaika tulee vastaan.

Rehtorin toimessa, var-

Rainer Försti on viime aikoinakin vieraillut Pudasjär-
vellä. Kuvassa hän on saapumassa OAJ:n 80-vuotis-
juhlaan viime vuonna. Eiköhän kutsu ole käymässä 
myös LC Pudasjärven 50-vuotisjuhlaan ensi talvena. 

sinkin koulun uusiutumis-
paineissa tulee niin paljon 
”hallinnollisia” tehtäviä, että 
pääasia, kasvatus ja ope-
tus, tahtoo jäädä liian vähäl-
le huomiolla. Minullekin tuli 
usein mieleen, että seuraa-
vassa jaksossa paneudum-
me tosissamme esimerkiksi 
tapakasvatukseen, tai muu-
hun tärkeään, muta kävikin 
niin kuin Lauri Pohjanpään 
runossa: ”Harakan pesä”

Yritin kyllä pysyä poissa 
monista tarjotuista ”harras-

tuksista” sanomalla, että mi-
nun rajallisille voimilleni on 
tarpeeksi käyttöä Kurenalan 
koulunpidossa.

Kuitenkin olin mukana 
Lions-toiminnassa 30 vuotta. 
Samoin osallistuin urheilu-
seuratointaan, josta vieläkin 
on käytössä SM-hiihtoihin 
hankittu puku. Samoin ah-
keroin liikennekasvatus-
työssä, niin koulussa kuin 
kylälläkin siihen aikaan, 
kun autoilu tuli uutena lähes 
joka kotiin. Vapaissa seura-
toiminnoissa minua joskus 
”harmittikin”, että jouduin 
usein juhlien järjestäjäksi.

Koulutyöhön liittyen har-
rastin jatkuvasti kuorotoi-
mintaa niin lasten kuin ai-
kuistenkin parissa. Se antoi 
ystäviä eikä käynyt työstä. 
Kurenalan koulun työelä-
mään vaikutti ratkaisevasti 
se paljon nykyään puhuttu 
työmaan henki. Se oli minun 
katsomukseni mukaa Ku-
renalan koululla hyvä, ellei 
kiitettävä. Aina, kun opet-
taja joutui jostakin syystä 
lähtemään Kurenalan kou-
lusta muille maisemille, it-
kun kanssa erottiin! Samoin 
oli vanhempien ja huoltaji-
en suhtautuminen koulun 
työhön. Se oli aina ymmär-
täväistä ja kannustavaa. Pa-
hoja, eikä pieniäkään erimie-
lisyyksiä tule mieleen.

Kodeissa vierailut 
kuuluivat työhön
Tyypillinen tapaus muistuu, 
kun isä kirjoitti tulikivenkat-
kuisen kirjeen minulle. Hä-

nen poikaansa oli kiusat-
tu pahoin koulussa. ”Hän 
ei jouda päivystämään sin-
ne koululle, kun käy savo-
tassa”.

Minä otin pojan autoni 
kyytiin ja ajettiin kotiin sel-
vittämään asiaa. Kun pääs-
tiin pirttiin, huusi isäntä 
emännälle, että laitahan kah-
via tulelle, opettaja tuli ky-
lään. Ei keritty puhua sanaa-
kaan pojan kiusaamisesta. 
Ilmankos minä viihdyinkin 
Kurenalan koulussa niin, 
että en malttanut olla yhtään 
työpäivää pois töistä.

Hyvän ystäväni, ikätove-
rini ja samaan aikaan Koillis-
maalle tulleen Jaakon kans-
sa joskus totesimme, että 
olemme saaneet elää hyväs-
sä ajassa. Ei ole tarvinnut 
lähteä sotaan, työaikanam-
me ei peloteltu lomautuksil-
la, koulussa saimme tehdä 
työtä hyvän, koulumyöntei-
sen ilmapiirin vallitessa. Li-
säksi saimme olla tekemässä 
suomalaisesta koulusta maa-
ilman parasta

Kansakoulu ja sitä seu-
ranneet jatko-opinnot ovat 
suurelta osin olleet puoles-
sa toista vuosisadassa nosta-
massa Suomen kansan kor-
pien kätköistä maailman 
kansojen eturiviin. 

Rainer Försti 85 v.

Rainer Försti 36 vuotta opettajana:
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 
€) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 18,60 €. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

erä 
nosto-ovia 
edullisesti

Lievä 
II-Laatu/ 

Eri kokoja.

p. 044 773 0003

Juuri peruskorjattu. Ravintolaan 50 m, kauppaan, 
järvelle 200 m. Sopii lapsiperheelle, vanhukselle.

Vuokra alk. 400 €. Puh. 045 233 0987
www.urhonkievari.fi

vuokraTTavaNa YkSiÖ ja 
4 H + keiTTiÖ Puhoskylässä

Jongulla Paukkerinharjun kylätalolla 
YkSiÖ (46 m2) ja kakSio (41 m2). 

Tied. puh 040 829 6999.

vuokraTTavaNaMopo skooter MTX5, p. 0400 
295 103.

Opel Astra farmari 2.0 D vm 
2000, kats. 05/2014. Rekiste-
röity pakettiautoksi (2 hlö), die-
selvero vain 62 e/vuosi. Veto-
koukku, keskuslukitus, kahdet 
renkaat, cd-radiosoitin irr. etu-
panelilla. 1800 e/tarjous. Puh. 
045 677 9898.

2 kpl Ford Orion henkilöautoa 
vm -90. Toinen katsastettu, ajo-
aikaa tammikuun 2015 5:een 
päivään asti. Hp. 650 €. P. 040 
562 5632.

MYYTÄVÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

Ulkovessa/puucee, heti valmis 
käyttöön. 90 litran tarveastia, 
30 litran nesteastia. P. 040 572 
2706.

Puhdasrotuinen karjalankar-
hukoiranarttu, Jämäkän Riika 
(FIN39003/08). Pian 6 -vuoti-
as. Helppohoitoinen, hyväluon-
teinen, tottunut koiriin ja lapsiin. 
Haukkuu hirveä. Pennutettu 
kerran, keväällä 2013. P. 044 
971 2363/Urpo.

Käytetyt 7 kpl rullaverhoja 114 
lev. ja vesikourut. Tee tarjous, 
p. 040 506 5819.

Skootteri CPI Aragon 50. Vä-
hän ajettu ja hyvin pidetty. P. 
040 701 3729.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

oSTeTaaN 
ROmUAUTOT SEKÄ 

mUUT mETALLIROmUT

Fiat Punto 1.2 -04, Aj. 165 tkm, 
hyväkunt. ja huollettu. Kahdet 
hyvät renkaat. Hp. 2350 e. P. 
050 355 9035.

Kaksi tytön tai pojan kolmi-
vaihteista pyörää, 26 tuuman 
uudet renkaat. Keltainen ja 
musta, lila. Hinta 50 €. P. 045 
651 8306.

Intiaani kanootti p. 0400 188 
125.

K2 rullaluistimet + suojat, 34-
38 ½, vähän käytetyt, h. 35€. P. 
040 358 8950. 

Pudasjärven kansalaisopis-
ton ja kulttuuritoimen ilmai-
sutaidonryhmä JIPPII! kävi 
Kankaanpäässä 

Ramppikuumeessa eli 
valtakunnallisilla nuorisote-
atteripäivillä. Kokonaisuu-
dessaan meitä oli reissussa 
mukana 11 innokasta näytte-
lijää, 2 ohjaajaa, 3 tekniikka-
poikaa, huoltaja sekä tieten-
kin kuski. Iso porukka pitää 
kasassa, mutta hyvinhän se 
reissu sitten lopulta meni! 

PERJANTAI 25.4.
Aamuyöstä herätyskello 
soi 3.02 ja alle tunnin pääs-
tä piti olla kansalaisopistol-
la valmiina lähtöön. Olimme 
päässeet Ramppikuumee-
seen näyttelemään esityksel-
lämme Alenkulan homehör-
höt, ihan mahtavaa! 

Linkussa oltiin istuskel-
tu jo viisi tuntia ja sitten oli-
kin aika lähteä aamupalalle. 
Kaurapuuroa, leipää ja ap-
pelsiinimehua, niillä oli pär-
jättävä seuraavat yhdeksän 

Aivan ihanaa!
tuntia. Saavuimme perille 
aurinkoiseen Kankaanpää-
hän ja meitä heti odotti ma-
joittautuminen koululle ja 
koulutuspajat. 

Puolet näyttelijöistä oli 
improteatteripajassa ja puo-
let fyysisen näyttelijätyön 
pajassa, jotka molemmat 
kestivät viikonlopun aikana 
15 tuntia. Iltapalan ja koulu-
tuspajojen jälkeen alkoi heti 
näytelmien esitykset, laval-
la oli mm. poroja ja lohikäär-
meitä. Nukkumaan päästiin 
siinä yhdentoista aikaan ja 
kyllähän se nukutti!

LAUANTAI 26.4.
Luokan valot räpsähtää 
päälle 7.45 ja on aika nous-
ta ylös. Runsas aamupala 
odotti heti ja sen jälkeen al-
koi taas koulutuspajat. 

Päivän mittaan pajat lop-
puivat ja muiden ryhmien 
näytelmäesitykset alkoivat 
ja näimme lavalla kaikkea, 
tontuista helvetilliseen ho-
telliin. Alkoihan meitä myös 

jännittämään illan mittaan, 
sillä sunnuntaina kello 9. al-
kaisi oma esitys ja silloin täy-
tyisi olla elämänsä kunnos-
sa! Katsoimme illalla omaa 
näytelmää läpi, laitoimme 
lavat ja kertasimme vuorosa-
noja. Näytelmien ja treenaa-
misen loputtua oli Ramppi-
kuumeen 18-vuotissynttäri 
buffet ja sen jälkeen disko! 
Siellähän sitä tanssahdeltiin 
musiikin paukatessa taus-
talla, kuitenkin lähdimme 
ajoissa nukkumaan, sillä aa-
mulla oli oltava skarppina.

SUNNUNTAI 27.4.
Herätys jälleen aikaisin, nyt 
jo 7.30! Äkkiä aamutoimet ja 
sitten aamupalalle. Sen jäl-
keen roolivaatteet päälle, 
maskit naamaan, tavarat la-
van takana paikalleen ja hir-
veä jännitys päälle! Esitys al-
koi ja ei siinä auttanut muu 
kuin mennä lavalle ja suo-
rittaa oma osuus niin hyvin 
kuin vain voi. Ja esityshän 
meni aivan mahtavasti!  

Esityksen jälkeen menim-
me koko porukka heti tuo-
mareiden eteen kuulemaan 
ruusuja ja risuja. Kehuja 
saimme leikillisyydestä ja 
hauskuudesta, treenattavaa 
olisi vielä fyysisessä ilmaise-
misessa ilman sanoja, mutta 
saimme tosi hyvät arvoste-
lut, hyvä me! Tämän jälkeen 
menimme katsomaan vielä 
viimeisiä näytelmiä. Söim-

me ja sitten oli jo palkin-
tojen jaon aika. Ja mehän 
saimme palkinnon! Saimme 
sadan euron stipendin, kun-
niakirjan sekä tuotepalkin-
non kiitoksena iloisuudesta 
ja hersyvästä teatterileikistä. 
Tämän tilaisuuden jälkeen 
olikin sitten aika jo lähteä 
kotia kohti. 

Saavuimme kotiin yli 
puolen yön väsyneenä ja uu-

puneena, mutta niin tyyty-
väisenä kuin olla ja voi. Kii-
tokset vielä meidän matkaa 
ja ryhmää tukeneille Pudas-
järven Hilimoille ja LC Pu-
dasjärvelle. Nyt ei auta muu 
kuin lähteä kohti uusia näy-
telmiä ja uusia haasteita!

Marja-Liisa Väyrynen

Koko näytelmäryhmä iloisena saadusta stipendistä. Jippii!

Aittojärvellä järjestettiin vii-
me vuonna ensimmäistä ker-
taa erikoinen kylätapahtu-
ma, Lahnaralli. Tapahtuman 
järjestämisen oikea ajankoh-
ta liittyy lahnan kutuun, joi-
ta Aittojärvessä uiskentelee 
runsain määriin. Viime vuo-
den tapahtumassa oli tar-
jolla monenmoisia herkku-
ja, muun muassa paikallista 
rieskaa ja lahnasta valmistet-
tuja kalaruokia. Koska viime 
vuoden tapahtumasta pidet-
tiin, päättivät kyläseura ja 
kalaveden osakaskunta jär-
jestää tapahtuman tänäkin 
vuonna.

Aittojärven kalamiehet 
virittivät lauantaina 10.5. 

Aittojärvellä valmistellaan Lahnaralli-tapahtumaa
kuuden miehen voimalla ja 
taidolla avorysän eli pau-
netin pyytämään Aittojär-
veen Kortemutkan kohdalle. 
Paunetti on Malisen Antin 
omistama ja saimme sen lai-
naksi lauantaina 17. 5 järjes-
tettävää Lahnaralli- tapahtu-
maamme varten. 

Kookkaan, päältäpäin 
avointa suuren rysän ta-
paista pyydystä olivat vii-
me lauantaina laittamassa 
pyyntikuntoon järveen kak-
si ammattimiestä, Antti Ma-
linen ja Pasi Törrö. Avusta-
jina olivat Arvo Juusela, Ari 
Isola ja Jaakko Sahuri sekä 
Eino Taavitsainen, kolmel-
la veneellä. Vajaassa kol-

Antti malinen ja Pasi Törrö virittämässä Aittojärvellä 
paunettia lahnanpyyntiin.

Pyyntikuntoon saatu kookas avorysä eli paunetti odot-
taa Aittöjärven lahnan kudun alkamista. Kalamiesten ja 
Lahnaralli-tapahtuman järjestäjien silmissä kiiluvat jär-
vessä uiskentelevat monikiloiset lahnat ja säyneet.
messa tunnissa miehet sai-
vat homman tehtyä. Sää oli 
hieman tuulinen ja välillä sa-
toi, mutta se ei työtä haitan-
nut. Enemmän haittasi jär-

ven pohja, joka oli tiukkaa 
savea. Ari haki avuksi lekan, 
että tukipaalut saatiin pitä-
västi järven pohjaan. Nyt 
pyydys on valmiina kalojen 

tulla. Viime viikonloppuna 
lahnaa ei vielä paljon nous-
sut, koska kutu ei ole vie-
lä alkanut. Säyneen kudun 
havaittiin puolestaan alka-
neen jo toissa päivänä maa-

nantaina. Toivomme ilmojen 
ja veden lämpenemistä, että 
Lahnaralli- tapahtumamme 
onnistuisi. 

Eija Taavitsainen

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi

vuokraTaaN
Pieni omakotitalo 

Syötekylällä. 
Puh. 0400 684 623.
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Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
kukka ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

Palveluhakemisto

koSkiTrakTori oY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAKUUTUSYhTIÖIDEn 
hYVÄKSYmÄ KOLARIKORJAAmO

* nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* mAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

JP AUTOmAALAAmOJP AUTOmAALAAmO
• VAKUUTUSYhTIÖIDEn   
 TYÖT
• VAhInKOTARKISTUKSET
• LASInVAIhDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOmAALAUKSET
• TRAILERIn VUOKRAUS
• ILmASTOInnIn hUOLLOT

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

VAKUUTUSYhTIÖIDEn hYVÄKSYmÄ KOLARIKORJAAmO

aLaSi aMMaTTiLaiNeN, iLMoiTa PaLveLuHakeMiSToSSa!  
PaLveLuHakeMiSToSTa eDuLLiSTa iLMoiTuSTiLaa!  

Ilmoita palveluhakemistossa puh. 040 1951 732

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJAAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen
§ Lakipalvelut Osuuspankista

Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MajoiTuSTa
●  huoneistohotelli hirsikunnas, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

Avoinna:  
ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.30. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KONEPAJAT

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOT JA KORUT

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MoTor

§

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi
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p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
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 Ojitus
P nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Metsäpalvelu Kerälä Oy
ToTeuTaMMe aMMaTTiTaiDoLLa

●  Metsäsuunnittelut 
●  Puunkorjuun suunnittelut ja toteutukset
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
info@metsapalvelukerala.fi, www.metsapalvelukerala.fi

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Palveluhakemisto

MaarakeNNuS PuuruNeN oY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

MAANRAKENNUSTA

VUOKRAUS-
PALVELUT

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

- Liukuesteet
-  Kettupillit 8 erillaista
 halavalla
-  HUOPIKKAAT,   
 kotimaiset
-  Riistakamerat  
 valvontaan 
-  Kiikarit 
-  Sarkapuvut 
-  Talvikengät  
-  Parkanon talvikas 
- Nokian Kaira 
-  Muck Bootsit 
-  Goretex -kengät ja  
 -vaatteet  
-  Aseenhoitotuotteet  
-  Aseet 

-  Piippukamerat  
 aseisiin 
-  Tehokaat otsa- ja  
 käsivalaisimet
- Reput, rinkat ja  
 retkeilyvarusteet
-  Koiratutkat 
-  Koiratarvikkeet
-  Koiranruuat kylän  
 edullisimpaan hintaan: 
 16 eri laatua, myös  
 ELL suosittelemat
-  Vetovaljaat ja  
 hiihtovyöt
-  Hevostarvikkeet 
-  Hevosen loimet sh -40%

ANOLTA LÖYTYY!

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

P. 040 742 0449
honka-tek@phnet.fi

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

www.rautioky.fi
Puh. 050 501 9090
marko@rautioky.fi 

Keittiöt ja kodin 
kiintokalusteet

Saunan lauteet ja 
puuportaat. 

Asennettuna 

SAUNAT, KEITTIÖT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!  

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!  

Ilmoita 
palveluhakemistossa 

puh. 040 1951 732

!

LUKUVINKKI  
LAPSILLE
Smallman, Steve: 
Mörkki (2014)

Harmittaako? Ottaako 
päähän? Oletko huonol-
la tuulella? Möksötysok-
salla saa kiukutella mielin 
määrin.

On ihana kesäpäivä. 
Kaikki metsän eläimet 
ovat iloisia, mutta Mörk-
ki-pöllö vain mököttää. 
Keksivätkö muut mitään 
keinoa piristää sitä?

LUKUVINKKI  
NUORILLE  
AIKUISILLE
Simukka, Salla:  
Punainen kuin veri (2013)

Pimiöön on ripustettu kui-
vumaan pestyjä viidensadan 
euron seteleitä. Ilmassa lei-
juu vanhan veren haju. Lu-
mikki Anderssonin periaat-
teena on olla sotkeutumatta 
asioihin, jotka eivät hänel-
le kuulu, mutta seteleiden 
löytäminen kiskaisee hänet 
keskelle kansainvälistä huu-

on voittanut menneisyy-
tensä pelot mutta kasvat-
tanut samalla ympärilleen 
ehkä liiankin vahvan suo-
jamuurin.

Punainen kuin veri pi-
tää otteessaan kuin hyytä-
vin pakkanen. Se aloittaa 
uuden, vetävän jännitys-
trilogian, jonka pääosassa 
on vahva ja itsenäinen Lu-
mikki Andersson.    

LUKUVINKKI
AIKUISILLE
Flynn, Gillian: 
Kiltti tyttö (2013)

On Nickin ja Amyn häiden 
viides vuosipäivä, ja Amy on 
kadonnut. Heidän hulppean 
vuokratalonsa olohuoneessa 
on merkkejä kamppailusta. 
Nick jää kiinni ensin yhdes-
tä, sitten toisesta valheesta, 
ja pian koko Carthagen pik-
kukaupunki on vakuuttunut 
siitä, että tämä on murhan-
nut vaimonsa. Amyn päivä-
kirjojen valossa tämä ei oli-

si mitenkään yllättävää; ne 
piirtävät muotokuvan neu-
roottisesta täydellisyyden-
tavoittelijasta, joka pelkää 
miestään. Mutta kumman 
tarinaa on oikein uskominen 
- Nickin vai Amyn? Vai va-
lehtelevatko molemmat?

Kiltti tyttö on pirullinen, 
koukuttava, älykäs ja syn-
kän hauskuttava trilleri, jon-
ka kaltaista et ole ennen lu-
kenut. Se on myös karmivan 
tarkkanäköinen kuvaus toi-
mimattomasta avioliitosta. 
Flynnin kolmas romaani on 
ollut Yhdysvalloissa vuoden 

2012 tapaus, jota on myy-
ty yli 1,5 miljoonaa kappa-
letta.

mebisnesvyyhtiä. Alati kiih-
tyvä tapahtumien pyörre 
heittää Lumikin hengenvaa-
rallisiin tilanteisiin, pakene-
maan kylmäverisiä rikollisia 
ja lopulta salaisiin Jääkarhun 
juhliin. Tapahtumien taus-
talla talvi on kylmempi kuin 
vuosiin, ja pakkanen kurit-
taa Tampereen katuja.

Lumikin on ollut pak-
ko oppia puolustautumaan. 
Pakko oppia luottamaan 
vain itseensä. Pakko oppia 
tietämään, milloin pitää pae-
ta ja milloin taistella. Hän 

Hillittömän hauska ja vä-
rikkäästi kuvitettu tarina 
muuttuvista mielialoista.

LUKUVINKKI 
NUORILLE
Koskinen, Juha-Pekka:
Haavekauppias (2013)

Samin ja Liisan isoäi-
ti Amalia katoaa pian sen 
jälkeen, kun hänen luo-
naan on nähty salaperäi-
nen, silinteripäinen kello-
kauppias Severi Kukko. 
Samin kaverin Jonin per-
heellä on perinteikäs Wir-
tasen osto- ja myyntiliike 
ja sen kellarissa puuhaa 
ikäloppu Alpertti, Jonin 
albiino isoisä, joka tietää 

kaiken kelloista. Alpertin 
avulla lapset saavat kauhuk-
seen selville, että Amalia on 

hankkinut ikiaikaisen, paha-
enteisen 13. hetken kellon ja 
matkannut syvästi kaipaa-
mansa Matias-vainaan luo 
Haavekaupunkiin. Amalia-
parka ei kuitenkaan tiedä, 
että haaveilijat muuttuvat 
ennen pitkää vain ulisevik-
si aaveiksi eivätkä koskaan 
pääse takaisin tähän päi-
vään! Vielä ei ole Amalian 
aika, ja kolmikko saa käyttää 
kaiken rohkeutensa ja kek-
seliäisyytensä pelastaakseen 
isoäidin.

Kirjat ovat lainattavissa Pudasjärven kaupunginkirjastosta Tuulimyllyntie 4KUUKAUDEN LUKUVINKIT
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SEnIORIYRITTÄJIEn  
LOUnASTILAISUUS 

ke 21.5. klo 11 
Jukolan Pirtti Jukolantie 4. 

Senioriyrittäjien toimintaa esittelee  
Pohjois-Pohjanmaan Senioriyrittäjien  

puheenjohtaja Tauno Bräysy Tyrnävältä.

Hallitus

P-P Senioriyrittäjien 
pj Tauno Bräysy

Tervetuloa!

Senioriyrittäjyys on Suomen 
Yrittäjissä yksi toimintamuoto, 

joka on käynnistetty myös 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 

alueella. Näin myös Pudasjärven 
Yrittäjät ovat tehneet päätöksen 

toiminnan käynistämisestä.
Tilaisuuteen kutsutaan kaikkia 

yritystoimintansa aikana Pudasjärven 
Yrittäjien jäsenenä olleita 

senioriyrittäjiä sekä yritystoiminnan 
luopumista suunnittelevia nykyisiä 

Pudasjärven Yrittäjien jäseniä. 

Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 716 

Tervetuloa!

Su 18.5. klo 11 Tuula Suomi ja  
 Jouni Vikström
Su 25.5. klo 11  Tuula Suomi 

ennakoiva ajo* ma 26.5.
Tulityö ti 27.5.

Hätäensiapu* ke 28.5.
*ammattipätevyyspäivät
Jukolan Pirtti, Pudasjärvi

OV-Laatu Oy
045 6775 875

Sarakylän maa-ja 
kotitalousnaisten
80-vuotisjuhla

Sarakylän koululla 25.5.2014
Kahvitarjoilu klo 11.00 alkaen

Pääjuhla klo 12.00
Tervetuloa 

juhlaamme!

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syöt-
teen luontokeskus, Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30.
Lasten ja nuorten taidenäyttely MIKÄ kulttuurikeskus Pohjan-
tähdessä. Näyttely on avoinna 7.-27.5.2014 ma-ke kello 15-20 ja la-su 
kello 14-17. 
Lahnaralli Aittojärvellä la 17.5. klo 10-14, Venkaantie 143.
Kansallispuistopäivän retki Olvassuon lintutornille Syötteen 
luontokeskus järjestää la 24.5. kansallispuistopäivän kunniaksi keväi-
sen retken Olvassuon Kirkaslammelle upeisiin suomaisemiin (klo 
09:00-15.00). Retkipaikalle lähdetään kimppakyydeillä Pudasjärven 
S-marketin parkkipaikalta klo 9.00. Muualta saapuvat voivat tulla mu-
kaan Kirkaslammen P-paikalta, josta lähtö klo 10.00. Retkelle ennak-
koilmoittautuminen 20.5. mennessä Syötteen luontokeskuskukseen.
Tanssit Möykkälässä la 24.5. klo 21 alk. Tanssittajana Nelituuli.
Luppoveden ympärijuoksu la 24.5. klo 10, Syöte.
Lausuntailta-Matkalaulu su 25.5. klo 16 Salikissa, Lukiontie 4 
(maksullinen; lippu ja ohjelma)
Sarakylän maa- ja kotitalousnaisten 80 -vuotisjuhla su 25.5. 
Sarakylän koululla klo 11 alk. Pääjuhla klo 12.
Kirjallisuuspiiri ma 26.5. klo 17.30-19.00 Pudasjärven kirjastossa, 
Tuulimyllyntie 4. Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta makkaranpaiston 
merkeissä Asmuntin urheilukentän kodalla ma 26.5. klo 19.
Koulunpäättäjäisdisco Jyrkkäkoskella la 31.5. klo 21. Jyrkkäkosken 
huvialue.
Koko kansan hemmottelupäivä Livon koululla la 7.6. klo 10-15. 
Jär. Pudasjärven Livon maa- ja kotitalousnaiset.
FC Kurenpojat - OuJK ti 17.6. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Pohjantähti Games to 19.6. klo 17.30. Kansainväliset Yleisurheilu-
kilpailut, piirin GP- osakilpailu. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Rallisprint Syötteellä to-pe 19.-20.6. Kisa ajetaan nyt kaksi päi-
väisenä torstaina sekä perjantaina. Molempina päivinä harjoitukset 
aamupäivällä ja kilpailut iltapäivällä. 
Pudasjärven Markkinat pe-la 4.-5.7. klo 10-17. Torialue, Puistotie. 

 Asiakas varaa itse ajan 
 hemmottelupäivän hoitopalveluihin:
• Jalkahoitola Stressipiste Pirjo Leino, 040 187 1760  
• Hoitola Solivo Sonja Törmänen, 
 hieronta, hoidot ilman ajanvarausta.
•	 Kukka-	ja	hoivapalvelu	Natural	Maria	Outila,	
 hieronta, 0400 517 554, 
• Ritun hius, 050 355 0943, 
•	 Jalkojenhoito	Sirina,	Sirkka	Määttä.	040	703	1743

Koko kansan 
hemmottelupäivä

Livon koululla La 7.6.2014 klo 10-15

Tuote-edustajia paikan päällä:
Oletko	kiinnostunut	myymään/esittelemään	tuotteitasi	

pöytävaraukset toukokuun loppuun mennessä Tarja Tom-
peri puh. 045 6306731. Paikka/pöytä maksu 10€.

Paikalla mahdollisuus ruokailuun/kahviin
Tilaisuudessa järjestetään pienoisarpajaiset.

Järjestää:	Pudasjärven	Livon	maa-	ja	kotitalousnaiset

LAHNARALLI AITTOJÄRVELLÄ
os. Venkaantie 143

lauantaina 17.5.2014 klo 10.00-14.00
* maistiaisia

* tuoretta kalaa
* arvontaa

Myynnissä kalatuotteita, savulahnaa,
mehua, teetä, kahvia, pullaa.

Perjantaina 16.5.

Wintissä: 
klo 24-03.30  hAmmER

kureNkoSki

Aukioloajat:
ma-ti 15-20 • ke 15-02 • to 15-22  • pe 14-04 • la 13-04 • su 13-18

HOTELLI-RAVINTOLA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Tulossa: 31.5. Hunks, 13.6.  Rainer Bloström & Graniitti

Keskiviikkona 14.5.
Pubissa: TIETOVISA 

klo 19.00 alkaen vetäjänä Marko Koivula.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lauantaina 17.5.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä: klo 24-03.30  DJ PAULI Lippu 5€ sis. ep

Lippu 10€ sis. ep

hARRI & 
COROnET

Salissa
tanssittaa

KANSALLISPUISTOPÄIVÄN 
RETKI OLVASSUOLLE 24.5. 

Retkellä tutustutaan suoluontoon ja lintuihin oppaiden 
johdolla. Retken päätteeksi kahvitarjoilu Kirkaslammen 
laavulla. 

9:00 Lähtö Pudasjärven S-marketilta kimppakyydeillä
10:00 Lähtö retkelle Kirkaslammen P-paikalta
15:00 Paluu Pudasjärvelle

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.5. mennessä,
Syötteen luontokeskus:
p. 040-5831608
syote@metsa.fi 

Kerrothan onko sinulla auto käytettävissäsi.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

VIRIKEPÄIVÄ 
Metsälässä Metsälä-kodissa 

tiistaina 20.5. klo.12.00 
päärakennuksessa osoitteessa Vanhatie 9. 

Aiheena on, muistihoitaja Helena Kokko
vierailulla, joka kertoo muistin huollosta ja muistisairauksista. 

Tervetuloa!          Livokas ry

LentopaLLoKaUden 
päättäjäiset

la 17.5. klo 17. Lakarin koulu.
Harjoituksissa kävijät 

palkitaan!
Kahvia ja mehua!

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 10.5.2014 klo 9-15 

Pudasjärven liikuntahallilla
Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Pöytävaraukset 
Pirkko Polvi, puh. 040-769 4386, 
pirkko.polvi@pp.inet.fi 

Jenni Jaakkola

Asusteita eri 
vuosikymmeniltä

Musiikki-
esityksiä

Kuren Tanssin 
parhaita

Tervetuloa!

Arpajaisten voittoluettelo
1. Lahjakortti 150 € K-Supermarket  

nro 496 Tuula Liehu
2. Lahjakortti 110 € Huonekaluliike Heikkilä  

nro 133 Elina Jylhänlehto
3. Lahjakortti 100 € AH-Telepiste  

nro 64 Lea Sarajärvi
4. Lahjakortti 100 € Vaatepuoti Hertta  

nro 333 Arja Piipponen
5. Lahjakortti 100 € Kukkakauppa Räisänen  

nro 471 Helena Juntunen
6. Lahjakortti 80 € Pohjolan Silmäasema  

nro 243 Hilkka Vuorma
7. Lahjakortti 80 € AarreArkku  

nro 3 Tuula Baas
8. Lahjakortti 80 € Jalkahoitola StressiPiste  

nro 465 Sirkka Hiltula
9. Lahjakortti 80 € Kosmetologi Senja  

nro 10 Jouko Jaakola

Voitot voi lunastaa 
AH Telepisteestä. 

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 10.5.2014 klo 9-15 

Pudasjärven liikuntahallilla
Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Pöytävaraukset 
Pirkko Polvi, puh. 040-769 4386, 
pirkko.polvi@pp.inet.fi 

Jenni Jaakkola

Asusteita eri 
vuosikymmeniltä

Musiikki-
esityksiä

Kuren Tanssin 
parhaita

Tervetuloa!
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Pudasjärven liikuntahallilla
Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä
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LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ: 

www.pudasjarvi-lehti.fi
Tykkää meistä:

www.facebook.com/Pudasjarvilehti
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Infotilaisuus ikäänty-
neiden perhehoidosta 
ke 11.6. kello 16

Oulunkaaren alueella etsitään perhehoitopaikkoja 
ikääntyneille asiakkaille.
Mitä perhehoito tarkoittaa? Mitä ikääntyneiden perhe-
hoitajalta edellytetään ja miten haen perhehoitajaksi? 
Millaisissa tilanteissa perhehoito on hyvä vaihtoehto 
ikääntyneen hoivan järjestämiseksi? Millaista koulutus-
ta tuleva perhehoitaja saa? 
Tule kuuntelemaan vanhusten palvelukeskukseen, 
Kauppatie 25. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille 
ikääntyneiden perhehoidosta kiinnostuneille.
Lisätiedot: Oulunkaaren kuntayhtymä, SenioriKaste-hanke, 
Tiina Honkanen, 08 5875 6142, 
tiina.m.honkanen@oulunkaari.com

Teiden kunnossapito- ja erityis-
avustukset vuodelle 2014 
Teiden kunnossapitoavustukset
Avustus koskee tien normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa tiellä, jota 
käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 100 metrin mat-
kalta ja jotka eivät muuten ole kaupungin hoidossa.
Avustuksen saamiseksi vuodelle 2014 on uusien avustuksenhaki-
joiden tehtävä hakemus kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä tai 
kaupungin nettisivuilta saatavalle lomakkeelle, joka tulee toimittaa 
asiakaspalvelupisteeseen perjantaihin 23.5.2014 mennessä. Ha-
kemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.
fi  tai postitse Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 10, 93101 
Pudasjärvi. 
Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa on esitettävä kah-
den jäävittömän henkilön todistus tien pituudesta ja kartta tiestä.
Vuonna 2013 kunnossapitoavustusta saaneiden teiden 
osalta uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttu-
jen talouksien lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muuttuneet. 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.5.2014 hyväksynyt kunnos-
sapidon avustusperusteet. Avustuksen maksatus suoritetaan edellis-
vuoden tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille 
kesäkuun aikana. 

Teiden erityisavustukset
Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojankaivuun tai muu-
hun kunnostukseen myönnettävä erityisavustus on haettava 
vuosittain.  Erityisavustukset käsitellään kesäkuun aikana.  Erityis-
avustuksesta ilmoitetaan erikseen ja avustus maksetaan tarkastuksen 
jälkeen tositteita vastaan.
Erityisavustushakemukset tulee jättää kaupungintalon asiakaspalve-
lupisteeseen tai postitse Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 
10, 93101 Pudasjärvi keskiviikkoon 28.5.2014 mennessä. Hake-
muslomakkeita on saatavissa kaupungintalolta tai internetistä.

Lisätietoja antaa Terttu Määttä, puh. 040 754 5084, 
terttu.maatta@pudasjarvi.fi

Pudasjärven kaupunki 
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Kollajan Vesiosuuskunnan 
vuosikokous 

la 24.5.2014 klo 12.00
Raili Kynsilehdolla, Ollilantie 4

Tervetuloa
Hallitus

Esillä sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä mainitut 
asiat sekä liittymismaksun määräämisvaltuutuksen an-
taminen hallitukselle.

Osuuskunnan hallitus ehdottaa varsinaiselle osuuskun-
takokoukselle, että osuuskuntakokous antaa valtuutuk-
sen osuuskunnan hallitukselle päättää liittymismaksun 
määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta, mak-
sutavasta ja muista ehdoista viideksi vuodeksi.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä 12.5. – 19.5.2014
osuuskunnan toimistossa os. Tuotantotie 8.

Pudasjärven Vesiosuuskunnan varsinainen
OSUUSKUNTAKOKOUS

Pidetään tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014
klo 18.00 Kulttuurikeskus Pohjantähdessä, 

os. Teollisuustie 1

Pudasjärven Vesiosuuskunta, hallitus

Puutarhajätteitä  
siirtokuormausasemalle
Pudasjärven kaupungin siirtokuormausasemalle (Kuusamontie 823) 
otetaan vastaan pihojen siivouksesta tulevaa kompostoituvaa jätettä 
siirtokuormausaseman aukioloaikana perjantaina 16.5.2014 klo 
14.00-18.00 sekä lauantaina 17.5.2014 klo 10.00-14.00. 
Huom! Mikäli kuorma sisältää muuta kuin pihansiivousjätettä, peri-
tään siitä sekajätteen mukainen jätemaksu.

Pudasjärven kaupunki 
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
Pohjantähden auditoriossa 
torstaina 22. päivänä touko-
kuuta 2014 alkaen klo 16.00. 
Luettelo kokouksessa käsitel-
tävistä asioista on nähtävänä 
14.5.2014 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 28.5.2014 klo 
12.00-15.00.
Pudasjärvi 9.5.2014
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Liikuntasalien ja -paikkojen 
harjoitusvuorot haettavana
Ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot
Suojalinnan urheilu- ja tenniskentän, Kurenalan ja Rimminkankaan 
koulujen sekä lukion kenttien harjoitusvuorot julistetaan haettaviksi. 
Hakemukset tulee toimittaa ti 20.5.2014 mennessä osoitteella 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Liikuntasalien harjoitusvuorot
Tuomas Sammelvuo -salin (palloilusali ja juoksusuora) ja koulujen 
salien harjoitusvuorot (vain talvikausi) ajanjaksoille 2.6.-29.8.2014 ja 
30.8.2014-31.5.2015 julistetaan haettaviksi ti 20.5.2014 mennes-
sä.
Kirjalliset hakemukset, joista tulee ilmetä käyttäjäryhmän nimi, 
vastuuhenkilö, osoite ja puhelinnumero sekä toivomus viikon-
päivästä ja kellonajasta tulee toimittaa os. Pudasjärven kaupun-
ki, Liikuntapalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi, tai sähköpostitse  
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi.

Lisätietoja antaa Heino Ruuskanen, puh. 0400 346 097, 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Ryhmien vastuuhenkilöiden palaveri liikuntahallilla  
ti 27.5.2014 klo 19.00.

Pudasjärven kaupunki 
Liikuntapalvelut

 www.pudasjarvi.fi
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Pudasjärven kaupunki ja Pudasjärven seurakunta järjestävät yhteis-
työssä lapsille, nuorille ja perheille kesätoimintaa, jonka suunnittelus-
sa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat olleet ja ovat tänäkin kesänä 
vahvasti mukana palveluita käyttävät ikäryhmät sekä yhteistyötahot.  
Toimintaa tukee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 

PÄIVÄLEIRITOIMINTA  
7-12 vuotiaille lapsille
Päiväleiritoiminta on tarkoitettu kaikille 7-12-vuotiaille lapsille.  Toi-
minta ja osallistumismaksut vaihtelevat viikoittain, maksu sis. ohjelman, 
tarvittaessa pääsyliput ja ruokailut.  Toiminta alkaa klo 10 ja päättyy 
klo 15 (tarkempi paikka ilmoitetaan päiväleirikirjeessä), poikkeuksena 
kesäjuhla Hilturannassa.  Ilmoittautuminen tapahtuu koko viikolle (ei 
yksittäisille päiville) pe 23.5. mennessä Pudasjärven kaupungin nuori-
sotoimeen, Tarja 040 526 2765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi; Jari 0400 
703 307, jari.pekkala@pudasjarvi tai Pudasjärven seurakuntaan (08) 
883 100.  Max. 40 /hlöä/viikko.  Toiminnasta vastaavat vapaa-aikaoh-
jaaja Tarja Väisänen, nuoriso-ohjaaja Jari Pekkala, lastenohjaaja Kerttu 
Luokkanen sekä lastenohjaajan sij. Suvi Kipinä.  Mukana myös kesähar-
joittelija Juuli Pätsi sekä nuoria kesätyöntekijöitä 9 hlöä.

Viikko 23, 2-6.6. Teema: liikunta ja kädentaidot - ohjelmassa mm. päi-
vittäiset uimakoulut ja luontoaiheisia työpajoja Liepeen saaressa.  
Hinta 10 € / hlö / viikko.
Viikko 24, 9-13.6. Teema: liikunta ja ympäristö - ohjelmassa mm. seik-
kailuliikuntaa ja ”sateenkaaren alla” työpajoja, retki Hop Loppiin.  
Hinta 15 € / hlö / viikko.
Viikko 25, 16-19.6. Teema: luonto ja kulttuuri - ohjelmassa mm. työ-
pajat kirkolla ja museolla ja vanhuspalveluyksiköissä vierailut, retket 
Syötteelle (vaeltamaan Vattukuruun ja tutustumaan luotokeskukseen) 
sekä Ranuan eläinpuistoon. Hinta 20 € / hlö / viikko
Viikko 26, 23-27.6. Teema: luonto ja media - ohjelmassa mm. valo-
kuvapaja, pyöräretki luontoon, kesäjuhla Hilturannassa ja retki Oulun 
tietomaahan dinosaurusnäyttelyyn. Hinta 15 € / hlö / viikko.

KESÄKERHO LIEPEESSÄ 3-5 vuotiaille 
sekä esikouluun lähteville 2-27.6.
Lapset saavat olla päivittäin klo 9-15 kesäkerhossa kolme tuntia.  Ot-
takaa kotoa välipala mukaan.  Kesäkerhoon ei ole ilmoittautumista 
vaan sinne voi saapua oman aikataulunsa mukaan.  Kerhoon mahtuu 
kerrallaan 15 lasta.  Toiminnasta vastaa lastenohjaaja Sirpa Outila 040 
7434896 sekä nuorisotilojen ohjaaja/valvoja Tiia Rinnekangas sekä 
nuoria kesätyöntekijöitä 3 hlöä.

PERHERETKI WASALANDIAAN  ja/ 
tai TROPICLANDIAAN
Koko perheen retki Vasaan huvipuistoon ja/tai vesipuistoon tiistaina 
1.7.  Voit valita vietätkö päiväsi Wasalandiassa vai Tropiclandiassa tai 
sitten vaihto klo 16 huvipuistosta vesipuistoon, lähtö Pudasjärvelle 
klo 19.  Alle 11 vuotiailla oltava huoltaja/-t mukana. Retkelle otetaan 
mukaan 40 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä, hinta 60 €/hlö, alle 3 
vuotiaat maksutta (sis. matkat ja pääsylipun/pääsyliput), ei ruokailua.  
Ilmoittautuminen pe 30.5. mennessä.  Lähtö tiistaina klo 06 nuorisoti-
lojen edestä ja paluu n. klo 01 takaisin samaan paikkaan.

NUORTEN K13 KESÄRETKI 
TAMPEREELLE
Nuorten Parlamentti on päättänyt järjestää nuorten kesäretken Tam-
pereelle ma-ke 4-6.8.  Retkelle otetaan mukaan 40 hlöä ilmoittautu-
misjärjestyksessä, hinta 70 €/hlö, sis. osan ruokailuista, majoituksen ja 
pääsylipun Särkänniemeen.  Ilmoittautuminen pe 30.5. mennessä.  Tar-
kempi ohjelma ja aikataulu suunnitellaan yhdessä lähtijöiden kanssa.
Retkille ilmoittautuminen nuorisopalveluihin 
Jarille 0400 703 307 tai Tarjalle 040 5262 765

Mukavan letkeää 
kesälomaa kaikille!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Nuorisopalvelut tiedottaa 2/2014
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

 www.pudasjarvi.fi 

PuDaSjÄrveN 
4H-yhdistyksen 
vuoSikokouS 

4h toimistolla, to 22.5.2014 klo 14.00.
Tervetuloa.

hallitus

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut 

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut 
kauttamme

Puh. 0400 385 281                   
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi                    
www.pudasjarvi-lehti.fi

Verohallinnon ja Kelan yhteis-
palvelupiste kaupungintalolla
Verohallinto ja Kansaneläkelaitos (Kela) ovat sopineet Pudasjärven 
kaupungin kanssa yhteispalvelupisteen järjestämisestä. Yhteispalve-
lupiste sijaitsee Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupisteen 
yhteydessä, os. Varsitie 7, puh. 040 826 6417.

Ensisijaisina palvelukanavina toimivat organisaatioiden omat 
internet-sivustot ja niistä löytyvät palvelupuhelinnumerot:  
www.vero.fi ja www.kela.fi.

Yhteispalvelupisteen tarjoamat palvelut
• Verkkopalveluiden käytön opastaminen
•  Etäyhteyspyyntöjen vastaanottaminen
•  Etäpalvelutilanteen ja mahdollisen tulkkaustilanteen järjestämi-

nen ja niissä tukeminen
•  Kelan ja Verohallinnon materiaalien jakaminen
• Kelan palveluihin liittyvä neuvonta
•  Kelan hakemusten, liitteen tai muun asiakirjan vastaanottaminen 

(ei työeläkehakemuksia ja työeläkejärjestelmän kuntoutushake-
muksia)

•  Ajanvaraus Kelan puhelinpalveluun tai tapaamiseen
•  Asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen
Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen etäpalvelu toimii erillisen 
ajanvarauksen perusteella. Ajan voi varata yhteispalvelupisteen 
kautta puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä. 
Yhteispalvelupisteessä järjestetään tutustumispäivä myöhemmin 
ilmoitettavana ajankohtana.

Pudasjärven kaupunki

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 
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PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

jyrkkäkoski oy Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HoteLLi 
iijoki
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

voimassa ke-la 14.5.- 17.5.
Loppuviikon tarjoukset

NOKIAN
KUMISAAPAS

koot: 36-48
väri: musta

NAISTEN 
BALLERINA

koot: 37-41
väri: musta

 (norm.hinta 34,90)

9,95

ERÄ 
LENKKAREITA

15 €
JuHLA- JA 

KÄVELYKENKIÄ 
TASARAHALLA

 (hajakokoja)

10 €
20 €

30 €

55 €

Kattoremontit kaikista
materiaaleista 

10 vuoden takuulla!!Puh. 040 581 9930

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Toukokuun aikana 
kaupat tehneille 

Kaasugrilli 
kaupan päälle!

29,50

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

RETKELLE JA KALALLE 
KESPORTIN KAUTTA

2 -hengen
kUpOLiTELTTA mAkUUpUssiT

15,00

(129,00)

9,90
alk.

Suomen nopeimmin 
kasvava urheilulaji

fRisbEEgOLf-
kiEkOT

kiEkkOsETiT

alk.

Viime Kauden
kEsäpOisTOjA
TEksTiiLi jA jALkinE

5,- 10,-20,-
30,- 40,- 50,-

frisbeegolf

Halti
pAATs-sETTi

99,00

(29,-) (19,50)

Laadukkaat 
Shimano 

kela- ja vapa-
yhdistelmät 
edulliseen 

kesähintaan 
- tutustu lähemmin!

Uistinvalikoimat 
parhaimmillaan!!!

KAUSI ALKAA!

25,00

Shimano
AVOkELAsETTi
FX 2500

29,00

eZ Braid 
kUiTUsiimA

• hyvä käsiteltävyys
• dyneema-kuitua, joka 
 tekee siimasta 3 kertaa vahvempaa 
	 kuin	monofiilisiima
• mahtava kalastustuntuma

(26,90)

Halti
LAUkkU/REppU

49,90
(69,90)

10,90


