
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 21.5.2014

nro 21 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Liikunta tekee hyvää 
myös ylipainoiselle s. 9

Urheiluharrastuksesta 
elämäntaitoja ja uusia 

kavereita s. 14

VIETÄMME PUUTARHAPÄIVIÄ PUDASJÄRVEN 
KUKKAHUONEELLA PE-SU 23.5.-25.5.

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

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
MA-PE     8 - 20, LA  - SU     9 - 18

ORVOKKITARJOUS!
7,- / 10 kpl

12,- / 20 kpl
uusia hienoja värejä!

 
KESÄISET ISOT

JUHLA-AMPPELIT
20,- / kpl

 
KOMEAT PELARGONIAT

18,50 / 4 kpl 
KESTÄVÄ VALKOINEN 

MARKETTA
jatkuvakukkainen lajike

18,50 / 4 kpl

LOBELIA     12,- / 10 KPL
 

HYVÄ VALIKOIMA YRTTEJÄ!
TARJOUS    10,- / 4 kpl

 SUPERSUOSITUT
RIIPPUPETUNIAT JA 
MILJOONAKELLOT!

21,50 / 4 kpl
uudet hienot värit,  
myös kerrottuja!

 
KEKKILÄN JA BIOLAN  

KASVUPUSSIT 
HYöTYKASVEILLE     

7,50 kpl   13,- / 2 kpl

BIOLAN KASVUPUSSI 50l 
MANSIKALLE        

+ 5 kpl MANSIKANTAINTA 
8,50

 
POHJOSEN OLOJA 

KESTÄVÄT OMENAPUUT 
30,- kpl        55,- / 2 kpl 

KAIKKI KORISTEPENSAAT      
20,- / 3 kpl

 
MONIVUOTISET KUKAT    

-20 %
 

UPEAT 
TERASSIHORTENSIAT 30,-

kukkivat koko kesän! 
SUURIKUKKAISET

NOSTALGIARUUSUT!
 

NÄYTTÄVÄT  
PUdASJÄRVELLÄ  

KASVATETUT JALORUUSUT 
25,-

useita eri lajeja ja värejä
 

MARJAPENSAAT JA  
HYöTYKASVIT!

MULTATARJOUKSET!

PERJANTAINA:
Askartele 

Hilkka Anttilan 
kanssa kesän 

”risukoriste” klo 10-13
Kaikille tarvikkeet ilmaiseksi, 

paikkoja kuitenkin 
rajoitetusti.

 
LAUANTAINA:

PERINTEISET 
LÄTTYKAHVIT!

Tervetuloa 
herkuttelemaan 
kukkaloistosta!

 
Tarjoukset 

voimassa vain 
puutarhapäivillä 

pe-su 23.5.-25.5.2014

Myytävänä:
• jäätelöt  

• mehut • kahvit
• pullat / leivonnaiset

HUOM! ma, ke, pe aamusta saapuu tuoreet munkit
Tule ostamaan! P. 0400 175 458 / Jouni

Tervetuloa 

kahvittelemaan ja 

nauttimaan 

jäätelöherkuista!

Pudasjärven torille avattu 

Jounin jäätelökioski & 
torikahvila

KYNTTILÄ-
TALO

Ollaan S-marketin 
edessä torstaina 

22.5.2014
klo 10 niin pitkään 
kuin tavaraa riittää

MUKANA mm.
MATONPESU AINEET

-50%

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

1,69
pss

meiltä nyt
candyking
irtokarkit

pirttilimppu-
siivu 500 g

sininen 
lenkki 580 g

meetvursti 
200 g

mansikka-
täytepitko 

410 g

pizza-
suikaleet-
ja kuutiot

300 g

suvisilli 
250/580 g

uudet kuosit

• keisari• aalto

aluslakanat
jeanne en 
provence
-tuotteet 
telineestä

pikkunoita
suklaalevy 
100g

4,95 metri

39,-

29,95
pussilakana 
150x210 
+ tyynyliina

• merimuumi

pussilakana 
150x210 
+ tyynyliina

12,90 21,90
150x270

240x270

2,59
pkt

1,99
pkt

2,99
kpl

1,49
pss

2,49
prk

7,90
kg

2,-3kpl/

2,60
leipurimestarin
marmori- 
ja hiekka-
kakku 400 g

kostean tilan 
matto

Lausuntailta

MATKA-
LAULU

sunnuntaina 
25.5.2014 klo 16
Kansalaisopiston 

Salikissa

Lausunta ja 
runojen valinta: 

Pirkko Polvi

Lausunnan ohjaus: 
Hannu Huuska

Laulu ja piano: 
Keijo Piirainen

Lippu ja ohjelma 
10 €. 

Lämpimästi 
tervetuloa!

Järjestää 
Kulttuuripalvelut

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 21.5., ke 28.5. ja ke 4.6.

HUOM! Nyt myös iltapäiväaikoja! 
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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

Riekinkankaan hautaus-
maalle kokoonnuttiin sii-
voustalkoisiin kahtena tiis-
taina 13. ja 20. toukokuuta. 
Talkoot oli ajateltu hyvin 
vapaamuotoisiksi. Paikal-
le saattoi tulla sopivaksi 
katsomaansa aikaan ja teh-
dä käytävien ja aidanvie-
rien haravointia sopivaksi 

Haravointitalkoista monenlaista mielenhyvää
katsomansa määrän. Kah-
vit ja makkarat olivat tau-
oille järjestetty seurakunnan 
puolesta. Hautausmaalta ta-
voitettu seurakuntamesta-
ri Pentti Riekki sanoi tal-
kootyöllä olevan oman 
merkityksensä hautausmaan 
siistinä pidossa. Kookkaita 
havupuita on hautausmaal-

la paljon ja niistä tulevaa ok-
saa ja neulasta on keväällä 
runsaasti kerättäväksi. Hau-
tausmaan kunnossapitotal-
koot toimivat myös niin, että 
haudoilla kävijät, hautapaik-
koja talven jäljiltä kohennel-
lessaan, sipaisevat usein ha-
ravallaan myös lähimpiä 
käytäviä. Moni lienee huo-

mannut että hautausmaalla 
vallitsee ihan omanlaisensa 
tunnelma, jossa voi hetkek-
si unohtaa arkiset kiireensä, 
ehkäpä murheensakin. Hau-
tausmaan rauhaisuudessa 
linnunlaulukin kuulostaa ta-
vallista kauniimmalta. Hara-
voinnin merkeissä hautaus-
maalla vietettyyn aikaan voi 

liittää myös mukavan tun-
teen hyödyllisestä tekemi-
sestä ja aikaansaamastaan 
huomionarvoisesta, kivasta 
jäljestä.

Petri Turunen

Seurakuntamestari Pentti Riekki haluaa kiittää hauta-
usmaalla kävijöitä siitä, kuinka mallikkaasti jätteiden 
lajittelu eri astioihin on toiminut. Kynttilöiden muovi- ja 
metalliosat ovat hienosti omissa astioissaan ja kukka-
laitteetkin saa pienellä vaivannäöllä purettua niin, että 
muovi ja maatuvat osat tulevat erilleen. 

Yhteisöllisyyden ja uusiin ihmisiin tutustumisen, mai-
nitsevat talkoiden eräinä antimina Terttu Törmänen ja 
Helvi Juurikka. 

Haravointi hautausmaan 
rauhaisuudessa linnun-
laulun säestyksellä oli 
Hilja Rantalalle mieleistä 
puuhaa.

Kokemamme ilo ja rauha ovat aina riippuvainen sii-
tä olemmeko jättäytyneet Jumalan käsiin, olipa tilanne 
millainen tahansa. Psalminkirjoittaja sanoo ”Silloin si-
nulla on ilo Herrassa ja hän antaa, mitä sydämesi ha-
lajaa” (Ps.37:4).

Jos olet jättäytynyt täysin Jumalan käsiin, kykenet 
kestämään mitkä tahansa vastoinkäymiset. Jumalan 
tahto on, että voit elää arkielämääsi pelkäämättä ja 
murehtimatta, täysin Hänen huolenpitoonsa luottaen. 
Mitä enemmän olet jättäytynyt Jumalan huolenpitoon, 
sitä vähemmän ympäröivät olosuhteet häiritsevät ja 
sisäinen ilo ja rauha säilyvät sydämessäsi.

Jos olet jättäytynyt Hänen käsiin, sinun ei tarvitse 
jatkuvasti yrittää päästä selvyyteen seuraavasta aske-
leestasi. Et säiky synkkiä uutisia, etkä murehdi tulevia 
päiviä, koska olet uskonut elämäsi, perheesi tulevai-
suutesi Jumalan turvallisiin ja rakastaviin käsiin.

Herra Jeesus on aarre ja Hänessä olemme löy-

täneet kaiken, olemme löytäneet tarkoituksen elä-
määmme. Enää meidän ei tarvitse yrittää löytää tar-
koitusta elämäämme, työstä, harrastuksista, ystävistä 
ym, vaikka nämä kaikki tärkeitä ovatkin. Enää meidän 
ei tarvitse yrittää rakentaa jotakin omatekoista Juma-
lalle, eikä tarvitse kilpailla muiden kanssa tai yrittää 
todistella jotakin.

Vapauteen Kristus Jeesus vapauttaa jokaisen joka 
tulee Hänen luokseen. Yksi on välimies ihmisen ja Ju-
malan välillä Jeesus Kristus (Gal. 5:1, 1 Tim 2:5).

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän an-
toi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille jotka uskovat 
hänen nimeensä (Joh. 1:12). Saamme syntyä Jumalan 
voimasta uuteen ihmeelliseen elämään.

Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 
ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy (Heb. 11:1).

Vain Jumala voi todistaa todeksi näkymättömän. 
Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sil-

lä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Ju-
mala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät 
(Heb. 11:6).

30 vuotta on kulunut aikaa siitä, kun minäkin sain 
tämän armon Jumalan edessä ja hän palkitsi minut 
Kristuksen rauhalla ja anteeksiannolla ja sain syntyä 
uudesti ylhäältä. Tämä armo on kantanut minuakin 
kaikki nämä vuosikymmenet. Mutta vanhurskasten 
polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastu-
mistaan sydänpäivään saakka (Sanl. 
4:18). Tämä varmuus ja tietoisuus 
antavat sydämeen valtavan ilon.

Aurinkoista ja Jumalan 
siunaamaa kesää kaikille!

Jouni Vikström

Ilo Herrassa

Perhemessu Liepeessä 
(sateella seurakuntako-
dissa) su 25.5. klo 12, Juha 
Rauhala, Jaakko Sääski-
lahti, Anna Kälkäjä, nuo-
risokuoro. Kuljetus tarvit-
seville seurakuntakodilta 
klo 11.30. Oma istuin mu-
kaan. Messun jälkeen ruo-
kailu. 
Perhekerho: Perhekerho 
seurakuntakodilla ke 21.5. 
klo 10-12, molemmat ryh-
mät. Kevään viimeinen 
perhekerho satunäytel-
män merkeissä.
Päiväkerho: Perhemessua 

vietetään Liepeessä ulko-
tapahtumana sunnuntaina 
25.5. klo 12 (jumalanpalve-
lusta ei ole klo 10). Messus-
sa avustavat lapset, nuoret 
ja nuorisokuoro Anna Käl-
käjän johdolla. Perhemes-
sun jälkeen on kaikille ilmai-
nen ruokailu soppatykistä. 
Saamme nauttia Alpo Illikai-
sen valmistamaa maukasta 
lohikeittoa, kala-allergisille 
vaihtoehtona jauhelihakeit-
to. Vanhuksille on varattu 
istumapenkkejä, muu kirk-
koväki voi tuoda oman is-
tuimen/istuinalustan. Sa-
teen sattuessa perhemessu 
ja ruokailu seurakuntakodil-
la, ja päivähoidon järjestämä 
toiminta Pikku-Paavalin päi-
väkodissa. Niitä lapsia, jotka 
haluavat avustaa messussa, 
pyydetään saapumaan eläi-
nasuihin pukeutumista var-
ten Liepeeseen viimeistään 
klo 11.40.

Tänä vuonna 70 vuotta täyt-
tävien yhteinen juhla seu-
rakuntakodissa Helatorstai-
na 29.5. Juhla alkaa klo 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.
Laitoksissa asuvien vanhus-
ten viikkomessua vietetään 
Pudasjärven seurakuntako-
dilla ke 28.5. Tilaisuus alkaa 
ehtoollisjumalanpalveluk-
sella klo 13.  Sinä omainen 
tai vapaaehtoinen, jos voit 
osallistua kuljettamaan van-
huksia laitoksista seurakun-
takodille, otathan yhteyt-
tä Eeva Ollikaiseen puh. 040 
583 5273. 
Toukosiunaus: Toukosiuna-
us Sarakylässä Kaisa Niva-
lalla ti 27.5. klo 11.30, Juha 

Rauhala
Kuorot: Vox Margarita ke 
21.5. klo 18.15. Nuorisokuo-
ro  to 22.5. klo 17,  kirkko-
kuoro  to  22.5. klo 18.
Pudasjärven seurakun-
nan kirkkovaltuuston ko-
kous pidetään seurakunta-
keskuksen isossa kahviossa 
keskiviikkona 21.5.2014 klo 
16.30. Kokouksen asialis-
ta on yleisesti nähtävänä 
14.5.–21.5.2014 kirkkoher-
ranvirastossa, Varsitie 12, 
viraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
26.5.–25.6.2014 viraston au-
kioloaikoina. Pudasjärvellä, 
8. päivänä toukokuuta 2014, 
Arvo Niskasaari, kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja
Riekinkankaan hautaus-
maan nuorten kesätyöpaik-
kojen arvonta on suoritettu 
ja valituksi tulleet ovat saa-

neet tiedon kirjeitse.
Kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot ovat sul-
jettuina torstaina 22.5. 
henkilökunnan virkistys-
päivän vuoksi.
Rauhanyhdistykset: Kä-
sityöilta Vesa Sarajärvel-
lä pe 23.5. klo 19, Myyjäi-
set ja seurat Hirvaskosken 
rauhanyhdistyksellä la 
24.5. klo 19 (Urpo Illikai-
nen), Seurat Kurenalan 
rauhanyhdistyksellä su 
25.5. klo 17 (Pekka Kan-
tola, Timo Kajava), Lau-
luseurat Sarakylän kappe-
lissa su 25.5. klo 19 (Pekka 
Lehto).
Kastettu: Lilja-Julia Kir-
sikka Koivula ja Iiris Emi-
lia Kujala. 
Haudattu: Armi Kortesal-
mi 80 v, Reino Johannes 
Uusi-Illikainen 93 v, Linda 
Sofia Tolonen 90 v, Eine 
Hilma Konttila 78 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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.

Oikopolku 2

FOTO LAATUKUVAT ON 
MUUTTANUT PUdASJÄRVELLÄ 

UUTEEN OSOITTEESEEN

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

Kaatuneiden muistopäivä-
nä 18.5. vietettiin Pudasjär-
ven seurakunnassa monen-
laisia juhlia, kun diakonissa 
Eeva Leinonen siunattiin 
tehtävään sekä vietettiin 
lähetystyön talkoolaisten 
kirkkopyhää.

Seurakuntasali oli ääri-
ään myöten täynnä kirkko-
kansaa.

Vierailijoina esiintyi-
vät viime syksynä 90 vuot-
ta täyttänyt Limingan Kirk-
kolaulajat, johtajanaan 
taivalkoskiset juuret omaa-
va kanttori Mika Kotka-
ranta. Kuoro suuntasi vii-
konlopun kevätretkensä 
Koillismaalle, joka alkoi Pu-
dasjärveltä ja jatkui Taival-
koskelle.

Jumalanpalvelus alkoi 
juhlallisesti ristikulkueella. 

Kirkkoherra Juha Rauha-
la puhui saarnassaan ihmi-
sen kahteen suuntaan kat-
somisesta. Hän muistutti, 
kuinka nykyhetkeä ja sen 
arvoa ei voi arvostaa kat-
somatta taaksepäin. Täl-
lä hän viittasi itsenäiseen 
Suomeen ja niihin ihmisiin, 
jotka ovat sen hengellään 
ja elämällään meille jälki-

Seurakunnassa juhlien sunnuntai

polville lunastaneet. Myös 
eteenpäin katsomista tarvi-
taan jolloin kannetaan huol-
ta tulevasta.

Diakonissa Eeva Lei-
nonen sai juhlia tehtävään 
siunaamistaan kevään en-
simmäisenä lämpimänä 
päivänä sisarusten, ystävi-
en ja suuren seurakuntalais-
joukon kanssa.

Hän oli kiitollinen siitä, 

että on löytänyt tiensä Pu-
dasjärvelle, juurtunut tänne 
ja saanut ison kasvimaan, 
jossa voi hoitaa orastavaa 
kukoistustaan mukavien 
työkavereitten ja ihanien 
seurakuntalaisten kanssa.
STK

Eeva Leinonen siunattiin diakonissan tehtävään sun-
nuntaina. Toimitusta suorittamassa diakoni Helena 
Koivukangas, kappalainen Juha Kukkurainen, kirkko-
herra Juha Rauhala ja diakoniatyön johtokunnan pu-
heenjohtaja Iivari Jurmu.

diakonissa Eeva Leino-
nen hymyili kilpaa aurin-
gon kanssa.

Limingan Kirkkolaula-
jat, johtajanaan kant-
tori Mika Kotkaranta 
esiintyivät Kaatuneiden 
muistopäivän Jumalan-
palveluksessa.

Sampo Puurunen

Kiitos
merkkipäivääni muistaneille.

Pudasjärvellä tehdään tu-
levan kesän aikana tietöi-
tä useassa eri kohteessa. 
Tietöistä vastaavan NCC 
Rooads Oy:n projektipääl-
likkö Eero Salmijärvi kertoi, 
että ensimmäisenä työmaa-
kohteena on eilen tiistaina 
20.5. aloitettu Oulu-Kuusa-
mo- tien (valtatie 20) leven-
nystyömaa välillä Kivarin 
tienhaara-Puolangan tien-
haara.

-Levennettävän tieosuu-
den pituus on noin 10 kilo-
metriä. Ensimmäisessä vai-
heessa tietä levennetään 
yhdellä metrillä ja maanan-
taina 2.6. aloitetaan tieosuu-
den päällystystyöt.

-Toinen noin 8 kilometrin 
pituinen tien levennystyö-
maa on Panuman tienhaa-
rasta Kipinän tienhaaraan, 

Valtatie 20 levennys aloitettu
jonka on määrä valmistua 
heinäkuun alkuun mennes-
sä. Täysin valmiiksi tiemer-
kintöineen ja viimeistely-
töineen tieosuus saadaan 
heinäkuun puolivälissä.

-Kolmas iso tietyömaa-
kohde on Tannilantiellä (tie 
nro 85) Ikosenniemen tien-
haarasta Tannilaan. Koh-
teessa tehdään tien raken-
teen parannustöitä, tien 
päällysrakenne rakennejyr-
sitään ja vedetään uusi pääl-
lyste. Työt aloitetaan ju-
hannuksena ja ne kestävät 
elokuun puoliväliin asti. Ko-
konaisuutena Pudasjärven 
alueella tehdään teiden pa-
rannustöitä tänä vuonna 
kohtuullisen paljon. Työmai-
den työntekijöiden turvalli-
suuden vuoksi teillä liikku-
jilta ja autoilijoilta toivotaan 

kärsivällisyyttä. Liikkujien 
tulee huomioida myös työ-
maakohteissa avotulella teh-
tävät kuumennustyöt, muis-

Pudasjärvellä tehdään tulevan kesän aikana tietöitä 
useassa eri kohteessa. Kuvassa tietöistä kertova info-
taulu Oulu-Kuusamontien ja Kivarintien risteyksessä.

Meiltä löydät vaikka mitä...
mm. * Ulkopelejä * Uima-Altaita * Leijoja * Katuliituja 

* Hiekkalelupakkauksia * Lasten telttoja ja Makuupusseja 
* Ritsoja * Tikkatauluja * Saippuakuplia ym. ym.

Tule tekemään löytöjä! Ps. Kanta-Asiakkaan 
Alennuksen saat näistäkin!

tutti Salmijärvi. 

Pertti Kuusisto

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
Syötteen luontokeskus:
p. 040-5831608
syote@metsa.fi 

Kerrothan onko sinulla auto käytettävissäsi.

Vapaa pääsy, tervetuloa!
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Kaupunginhallitus päätti 
maanantaina 19.5. pitämäs-
sään kokouksessa hyväksyä 
Sweco Ympäristö Oy: n tar-
jouksen kehittämissuunni-
telman laatimisesta nykyisen 
Kurenalan koulun ympäris-
töön. Uuden koulukeskuksen 
valmistuttua vuonna 2016 
siirtyy koulutoiminta pois 
Kurenalan koululta ja alue 
voidaan ottaa uuteen käyt-
töön. Tarjouksen työohjelma 
perustuu kaupunginjohta-
jan nimeämän ohjausryhmän 
asettamiin tavoitteisiin. Oh-
jausryhmä ehdottaa, että Ku-
renalan elinkeinoelämän 
vilkastuttamiseksi alueelle ra-
kennetaan merkittävä kaup-
papaikka. Ohjausryhmän 
tavoitteet ilmenevät yksityis-
kohtaisemmin työohjelmasta. 
Tarjottu kehittämissuunnit-
telu koostuu kehittämiside-
oista ja konseptisuunnittelus-
ta. Alueen käytölle laaditaan 
vaihtoehtoja, joiden pohjal-
ta kaupunki voi muodos-
taa tavoitteita ja näkemyksiä 
alueen kehittämisestä. Ke-
hittämissuunnittelua seuraa 
asemakaavan muutostyö, sit-
ten kun ensimmäiset kehittä-
missuunnitelman mukaiset 
hankkeet käynnistyvät, aikai-
sintaan loppuvuodesta 2014. 
Suunnitelmaan kuuluu vaih-
toehdoista tehtävä karkea, 
kolmiulotteinen rakennusten 
massoittelukuva sekä kuvaus 
tiejärjestelyistä ja pysäköin-
nistä, tiealueiden jäsennöin-
nistä puukujin yms. Kuvat 

Kurenalan koulun tontille merkittävä kauppapaikka
ovat apuna valintojen teossa. 
Suunnitelma valmistuu vuo-
den loppuun mennessä.

Yhteismetsähanke 
etenemässä
Kokous päätti vireillä olevaan 
yhteismetsähankkeeseen liit-
tyen tilata kaupungin omis-
tamien metsien metsävara-
tiedon arviointityön ja antaa 
valtuutuksen erikseen mainit-
tujen tilojen metsävaratiedon 
käyttöön. Yhteismetsähanke 
liittyy Suomen metsäkeskuk-
sen ja Pohjois-Pohjanmaan 
maanmittaustoimiston yh-
teishankkeeseen, jossa muun 
muassa selvitetään uusien yh-
teismetsien perustamismah-
dollisuuksia, kuten kuntien 
ja seurakuntien metsänomis-
tus ja heidän kiinnostuksensa 
käyttää metsämaatansa osana 
alueelle mahdollisesti perus-
tettavaa yhteismetsää.

Pudasjärvellä yhteismet-
säosuuksien määrittämisek-
si tarvittavan metsävaratie-
don arviointityöstä hanke on 
jo aiemmin järjestänyt tarjous-
kilpailun, jonka voitti Otso 
Metsäpalvelut. Kaupungin 
osalta alustavasti on keskus-
teltu alle 100 hehtaarin met-
sätilojen ottamisesta mukaan 
metsävaratiedon arviointiin. 
Lopullisesta yhteismetsään si-
joitettavasta maaomaisuudes-
ta päätettäisiin myöhemmin. 
Kaupungilla on edellä mai-
nitun määrittelyn perusteella 
23 kappaletta yhteismetsäar-

viointiin soveltuvaa tilaa, joi-
den yhteenlaskettu pinta-ala 
on 590 hehtaaria. Kaupungin 
tilaomaisuudesta on tarkaste-
lun ulkopuolelle jätetty tilat 
Kurenalan läheisyydessä niin 
sanotusti raakamaana pidet-
tävät, lentokentän, Jyrkkäkos-
ken ja kirkonseudun ympäris-
tössä olevat tilat ja Syötteen 
matkailualueen läheisyydes-
sä olevat tilat.

Kaupungin tilojen metsä-
suunnitelma on valmistunut 
vuoden 2010 lopussa ja on ar-
viointia ajatellen yli 3 vuot-
ta vanha. Pudasjärven kau-
pungilla on metsää yhteensä 
3607 hehtaaria, Pudasjärven 
seurakunnalla 2173 ja Pu-
dasjärven metsähoitoyhdis-
tyksellä 271 hehtaaria. Toi-
miva metsä -hanke selvittää 
yksityisten maanomistajien 
kiinnostuksen hankkeeseen. 
Pudasjärvellä yhteismetsä-
hankkeesta kiinnostuneilta 
yksityisiltä maanomistajilta 
on tullut määräaikaan men-
nessä tilauksia 34 tilan osalta. 
Tilausten yhteisala on n. 1600 
hehtaaria. Yhteydenottojen 
perusteella muutamia tilauk-
sia voi olla vielä tulossa.

Lausunto  
tuulivoimapuiston 
valituksista
Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keus on pyytänyt Pudasjär-
ven kaupunkia antamaan 
lausunnot Tolpanvaara - Jyl-
hänvaaran tuulivoimapuis-

ton osayleiskaavan hyväksy-
mistä koskevasta valtuuston 
päätöksestä tehtyjen valitus-
ten johdosta. Kokous päätti, 
että kaupunki antaa valituk-
sesta Pohjois-Suomen hallin-
to-oikeudelle lausuntonaan 
kaavanlaatijan laatiman vas-
tineen.

Valituksissa vaaditaan en-
sisijaisesti valtuuston pää-
töksen kumoamista ja tois-
sijaisesti asian palauttamista 
uudelleen käsiteltäväksi ja 
uusien selvitysten tekemis-
tä. Lisäksi vaaditaan valitta-
jien oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista korkoineen. Va-
lituksia on tehty kaksi kap-
paletta. Seija ja Helena Hon-
kanen sekä Kari ja Anu 
Puotiniemen, Klaus ja Mar-
ja Malinen, Lauri ja Marjaa-
na Komulainen, Kaarina Kal-
liojärvi, Kirsi Alahäivälä, Arsi 
Honkanen, Terttu ja Ant-
ti Honkanen, Margit ja Ahti 
Luukkonen sekä Jukka ja 
Merja Kansanniva. Molem-
mista valituksista on pyydet-
ty erilliset lausunnot, mutta 
koska valitukset käsittelevät 
samoja asioita ja kaavan laa-
tija on laatinut vastineensa 
asiakokonaisuuksittain, on 
molemmat lausunnot käsitel-
ty samassa yhteydessä. 

Kaavan laatija esittää lau-
sunnossaan, että valituk-
set tulee hylätä aiheettomi-
na. Osayleiskaava perustuu 
asianmukaisiin ja riittäviin 
selvityksiin. Osayleiskaavan 
sisältö vastaa tarkkuustasol-

taan tuulivoimarakentamis-
ta ohjaavan yleiskaavan vaa-
timuksia ja täyttää sille laissa 
asetetut sisältövaatimukset, 
eikä se aiheuta maanomis-
tajille tai muille oikeuden 
haltijoille kohtuutonta hait-
taa. Valtuuston hyväksymä 
osayleiskaava on tehty kaa-
vapäätösmenettelyn osal-
ta lain edellyttämällä taval-
la. Osayleiskaava ei siten ole 
valituksissa esitetyistä syistä 
lainvastainen.

Päivähoitomaksujen 
tarkistukset 
Kokous käsitteli opetus- 
ja kulttuuriministeriön 
25.11.2013 antamaa ilmoi-
tusta lasten päivähoitomak-
sun perusteena käytettävi-
en tulorajojen muutoksista 
1.8.2014 alkaen. Muutoksen 
jälkeen korkein päivähoito-
maksu nousee Pudasjärvel-
lä 264 eurosta 283 euroon ja 
alin lapsikohtainen maksu 
24 eurosta 26 euroon. Las-
ten päivähoidon maksut ovat 
muiden sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksujen 
tavoin sidottu asiakasmak-
sulain mukaisesti indeksiin, 
jonka tarkistukset tehdään 
kahden vuoden välein. Päi-
vähoidon asiakasmaksujen 
tarkistus on pohjautunut so-
siaali- ja terveystoimen hin-
taindeksiin ja päivähoito-
maksujen määräytymisen 
pohjana olevat tulorajat ylei-
seen ansiotasoindeksiin.

Kollaja-työryhmän 
perustaminen
PVO-Vesivoima Oy on lähet-
tänyt Pudasjärven kaupun-
ginhallitukselle 9.5. esityksen 
Kollaja-työryhmän perusta-
misesta. PVO-Vesivoima on 
esittänyt, että Pudasjärven 
kaupunki nimeäisi työryh-
mään kolme jäsentä ja PVO-
Vesivoima ja Pohjolan Voima 
yhteensä kolme jäsentä. Kä-
siteltävien asioiden mukaan 
kokouksiin kutsutaan tarvit-
taessa asiantuntijoita. Kokous 
päätti nimetä Kollaja-työryh-
mään kaupunginjohtajan, 
kehittämisjohtajan ja kau-
punginhallituksen puheen-
johtajan sekä hänelle varajä-
seneksi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajan. PVO:n esi-
tyksen mukaan työryhmän 
tehtävänä on tarkastella, mitä 
hyötyjä ja haittoja mahdolli-
sesti toteutettavasta Kollaja-
hankkeesta olisi Pudasjärven 
alueelle, sekä millä toimenpi-
teillä haittoja voitaisiin vähen-
tää ja millä toimenpiteillä var-
mistettaisiin, että hankkeen 
kautta alueelle saavutettavis-
sa olevat hyödyt toteutuvat. 
PVO esittää, että työryhmä 
aloittaisi työnsä mahdollisim-
man pian ja saisi työnsä val-
miiksi vuoden 2014 loppuun 
mennessä. 

Kokouksen lisäasiana pää-
tettiin myöntää Kairan Kui-
dulle kaupunginvaltuuston 
edellyttämä valokuituverkon 
rakentamista koskeva aloitus-
lupa. PK

Profin Oy ja Oulun Yliopis-
ton arkkitehtuuritiedekun-
ta ovat tehneet kuluvan vuo-
den ajan yhteistyötä. Profin 
Oy on tarjonnut maisteri-
vaiheen opiskelijoille käy-
tännön harjoitustyötä opis-
kelijoille ja samalla ovi- ja 
ikkunatehdas on saanut tuot-
teidensa käytölle lisää moni-
puolisuutta. Opiskelijat ovat 
suunnitelleet muun muas-
sa lasiteknologian puolel-
la sähköisesti himmeneviä 
ikkunalaseja, kuvien proji-
sointia lasiin, lisäosilla ener-
giatehokkuuden lisäämis-
tä esimerkiksi varjostuksella 
vähentää jäähdytyksen tar-
vetta lämpimillä ilmoilla. 

Opiskelijat ovat innova-
tiivisina suunnitelleet sisus-
tusnäkökulmia, esimerkiksi 
ovi on osa sisustusta, uuden-
tyyppisiä verhosysteemejä ja 
lisäikkunalaseja. Eräällä op-
pilaalla on ollut tehtävänä 
ranskalaisen parvekkeen li-
säosatuotteen suunnittelu. 

Yliopiston professori Jou-
ni Koiso-Kanttila ja yliopis-
ton opettaja Petri Aarnio 
kertoivat tavoitteena olevan 
saada uusi näkökulmia Profi-
nin valmistamiin tuotteisiin. 

-Ulkopuolisen henkilön 
näkemys voi tuoda uusia nä-
kökulmia. 

Aarnio kertoi, että yli-
opisto ja Profin Oy ovat sol-

Arkkitehtiopiskelijoilta uusia tuote- ja käyttöideoita Profinille
mineet vuoden alkupuolella 
projektikohtaisen sopimuk-
sen. Sen aikana monet arkki-
tehtioppilaat ovat vierailleet 
tehtaalla ja pitäneet muuten-
kin yhteyttä yritykseen. 

Yhteistyön yhtenä hui-
pentumana oli perjantaina 
2.5. noin 50 oppilaan vierai-
lu Profinin vieraaksi. Muka-
na oli niin yhteistyöprojek-
tissa mukanaolevia oppilaita 
kuin myös eri opintojen vai-
heessa olevia oppilaita. Vie-
railu aloitettiin Pudasjärvel-
lä tehdasvierailulla puolen 
päivän aikaan. Siitä matka 
jatkui Pikku-Paavalin hirres-
tä rakennettuun päiväkotiin. 
Tarkoitus oli siellä vain pii-
pahtaa, mutta suuren kiin-
nostuksen vuoksi vierailu 
venyi aiottua huomattavas-
ti pitemmäksi. Ilta vietettiin 
yhtiön perustajien Martti ja 
Pirjo Haapalan pihapiiris-
sä Kynkäällä, jossa vieräh-
ti monipuolisen ohjelman 
parissa koko ilta. Siihen liit-
tyi parhaiten tuoteideoiden 
palkitseminen, monipuolis-
ta tarjoilua, pihapelejä, savu-
saunomista, kokko, ilotuli-
tus ja keskinäistä seurustelua 
ja tutustumista. Profin Oy:n 
toimitusjohtaja Mikko Haa-
palaan ja projektissa muka-
naoleva henkilöstö  kiitteli 
opiskelijoita ja Haapala ker-
toi projektista yrityksen nä-

kökulmasta.
-Voitte olla ylpeitä saa-

vutetuista toteutettavista 
ideoista. Olen tyytyväinen 
tuotoksiinne, joiden suunnit-
telussa on otettu huomioon 
niin yrityksen kuin kulutta-
jan näkökulmat. 

Martti Haapalan mukaan 
projektin aikana on toteu-
tunut käytännön tavoitteita 
sekä tullut uutta asiakkaille. 

-Nyt meillä on tarjota sel-
laista, mitä muilla ei ole. Yh-
tiössä on haettukin jatkuvasti 
asiakastyytyväisyyttä enna-
koiva näkökulma mielessä 
pitäen. 

Parhaiden töiden palkit-
semistilanteessa kerrottiin, 
että oppilaiden kehittelemi-
en tuotteiden laittaminen pa-
remmuusjärjestykseen ei ol-
lut helppoa. Lopputulos oli 
yksi tärkeä arvostelun kri-
teeri ja myös mitä opittiin 
käytännön työstä. Opettajat 
ja yrityksen edustajat olivat 
tyytyväisiä lopputuloksiin, 
joista vierailun iltana palkit-
tiin kuusi työtä. 

Yhteistyön jatkumisesta 
ei ole vielä päätöksiä, mut-
ta hyvien kokemusten poh-
jalta sille on hyvät edellytyk-
set, kertoivat paikalla olleet 
yliopiston ja yrityksen edus-
tajat. 

Heimo Turunen

Palkitut arkkitehtioppilaat ja Profin Oy:n sekä Oulun yliopiston opettajista koostuva 
palkintoraati yhteiskuvassa. 

Profin Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haapala ja yrityksen perustaja Martti Haapala toi-
vottivat arkkitehtioppilaat tervetulleeksi Kynkäälle. 
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Pudasjärveläinen nuori kir-
jailija ja kuvittaja Juha Mer-
tala julkaisi äskettäin kaksi 
sähköistä, lapsille ja lapsen-
mielisille tarkoitettu säh-
köistä e-kirjaa, jotka ovat 
luettavissa netistä Elisan 
kirjapalvelusivustolta (kir-
ja.elisa.fi). Mertalan ensim-
mäinen kirja nimeltään Ta-
nelin suuri seikkailu kertoo 
kiusatusta, sarvettomasta 
poron vasasta, joka vauh-
dikkaan ja jännittävän seik-
kailun jälkeen saa uusia ys-
täviä. Huomionarvioista 
on, että kirja on saatavis-
sa netistä myös äänikirjana. 
Toinen kirja, Hömötiainen 
saa nimen, on jatkoa Tane-
lin suuri seikkailu- kirjalle. 
Kirjojen sivuilla on myös ta-
rinoihin liittyviä Mertalan 
omia värikkäitä ja ajattomia 
maalauksia, jotka täydentä-
vät kirjan tarinaa.

Mertala kertoi saaneensa 
innostuksen e-kirjan teke-
miseen luettuaan itse viime 
vuonna yhden kirjan inter-
netistä.

-E-kirjaa on mukava lu-
kea ja sitä on tarvittaessa 
helppo selata nettiyhtey-
dellä varustetulla tietoko-
neella tai älypuhelimella. 
Sopivana taulutietokoneen 
näytön kokona itse pitäisin 
vähintään seitsemää tuu-
maa. Sähköiset kirjat ovat 

Pudasjärveläinen Juha Mertala 
julkaisi kaksi lasten e-kirjaa

Pudasjärveläisen Juha Mertalan vasta julkaistujen las-
ten e-kirjojen sivuilla on myös tarinoihin liittyviä Merta-
lan omia värikkäitä ja ajattomia maalauksia, jotka täy-
dentävät kirjan tarinaa.

käytännöllisiä, koska nii-
tä voi lukea missä vain, 
kun internetyhteydet toi-
mivat. Esimerkiksi Tanelin 
suuri seikkailu-kirjan luku- 
ja kuunteluoikeuden saa 
muutaman euron maksulla 
ja sen jälkeen ostetut teok-
set säilyvät asiakkaan digi-
taalisessa kirjahyllyssä py-
syvästi. 

-Mielestäni aloittelevalle 
kirjailijalle käyttämäni kir-
japalvelu on kätevä, koska 
siellä saa kirjansa julkais-

tua, mikäli palvelun tarjoaja 
hyväksyy sen. Mielenkiin-
toa uusien kirjojen teke-
miseen riittää ja tällä het-
kellä mielessäni on myös 
aikuisillekin suunnattu-
ja e-kirjoja, uumoili Merta-
la. Lähihoitajaksi opiskele-
van Mertalan harrastuksiin 
kuuluvat kirjoittamisen li-
säksi piirtäminen, maalaa-
minen sekä musiikki, laula-
minen ja eränkäynti. 

Pertti Kuusisto

Pudasjärven kaupunginhal-
litus päätti tiistaina 13.5. ko-
kouksessaan esittää valtuus-
tolle, että kehittämisjohtajan 
virkaan valittaisiin joensuu-
lainen DI Jorma Pietiläisen 
ja varalle FK/FM Helena 
Ylisirniö. Valtuusto päättää 
22.5. kokouksessaan kehittä-
misjohtajan valinnasta. Ke-
hittämisjohtajan virkaan oli 
29 hakijaa. Jorma Pietiläinen 
työskentelee tällä hetkellä 
Sodankylän kunnan kaivos-
projektissa, jonka tavoittee-
na on luoda kunnan ja kan-
sainvälisten kaivosyhtiöiden 
välille hyvät keskusteluyhte-
ydet. 

Jorma Pietiläinen ehdolla  
kehittämisjohtajan virkaan

Kehittämisjohtajan virkaan esitetty joensuulainen dI 
Jorma Pietiläinen työn touhussa.

-Olen innolla tulossa Pu-
dasjärvelle, jos valtuusto mi-
nut valitsee kehitysjohtajan 

virkaan, kertoi Pietiläinen.  
PK

Heikkilä Juhana, Herukka Lau-
ri, Honkanen Emilia, Juurikka 
Mervi, Kerälä Anna, Koivukan-
gas Heli, Kokko Pirkko, Kurt-
ti Jasmin, Kyngäs Joni, Lehtola 
Hanna, Nevakivi Taneli, Oja-
la Anna-Karoliina, Ollila Hen-

na, Outila Aappo-Samuli, Par-
viainen Milla, Pikkuaho Laura, 
Pirinen Veera, Sarviaho Anne, 
Valikainen Elli, Valkola Sallama-
ri, Vasara Maria, Väisänen Katri, 
Väyrynen Maria, Ylilehto Hei-
di.

Kevään
2014 

ylioppilaat
ONNEA UUSILLE  YLIOPPILAILLE!

Pudasjärven lukiosta saa tänä 
keväänä valkolakin 24 ylioppilasta

Pudasjärven kaupungin 
työllistämistoimintaan kuu-
luva PudisFoorumi tarjoaa 
uusia työllisyyden ja kou-
luttautumisen edistämiskei-
noja työnhakijoille ja työn-
antajille täydentäen TE 
- toimiston palveluja. Pu-
disFoorumi tarjoaa apuaan 
työttömien yksilölliseen oh-
jaukseen, ryhmäohjaukseen, 
työnhakutaitojen kartutta-
miseen sekä edistää työnha-
kijan ja työnantajan kohtaa-
mista. Yhtenä esimerkkinä 
erikoistoimialan, viestintään 
liittyvään työhön tutustumi-
sesta ja käytännön työteh-
täviin perehtymisestä kan-
nattaa mainita huhtikuussa 
aloitetun MediaFoorumin 
toiminta.

MediaFoorumissa on täl-
lä hetkellä mukana kol-
me pudasjärveläistä nuor-
ta miestä, Jeremias Putula, 
Miko Lauronen ja ryhmän 
ohjaajana toimiva Lauri Koi-
vuluoma. Näitä miehiä yh-
distävänä tekijänä on mie-
lenkiinto viestintäalaan, 
internetiin ja valokuvauk-
seen. Heillä on apunaan Pu-
disFoorumin ammattihenki-
lökuntaa, joka auttaa heitä 
MediaFoorumin toiminnan 
kehittämisessä ja verkos-
toitumisessa sekä yhtey-

MediaFoorumi opinahjona tiedotuksen ja 
media-alan mahdollisuuksiin

denpidossa eri toimijoihin, 
esimerkiksi mahdollisiin asi-
akkaisiin ja yhteistyökump-
paneihin. Henkilökunta 
auttaa työnhakijoita yksilöl-
lisesti, jokaisen elämäntilan-
teeseen sopivimmilla pal-
velulla tai jatkopalveluun 
ohjaamisella. Käytettävissä 
on muun muassa palveluoh-
jaajan ja työhönvalmentajan 
sekä työllistämiskoordinaat-
torin palvelut.

MediaFoorumin ryhmän-
ohjaajana toimiva, viime 
vuonna ylioppilaaksi val-
mistunut Lauri Koivuluoma 
pitää erityisesti valokuvauk-
sesta. Lauri kertoi, että oh-
jaajan tehtävistä on hänelle 
hyötyä esimerkiksi tuleviin 
sosionomin opintoihin liit-
tyen. Jeremias Putulalla ja 
Miko Laurosella on jo kou-
lutuksen kautta viestintään 
liittyvää ammattitaitoa. Mo-
lemmat ovat valmistuneet 
Kajaanin ammattikoulusta 
media-assistenteiksi ja han-
kittujen taitojen hyödyn-
täminen ja työllistyminen 
alalle kiinnostaa. Kolmikko 
kertoo ehtineensä tehdä Me-
diaFoorumissa ensimmäisen 
kuukauden kuluessa muun 
muassa internet kotisivut, 
valokuvanneet esimerkiksi 
lehtijuttuja varten erilaisis-

sa tapahtumissa ja tehneet 
myös kuvankäsittelyä. Tie-
to-taitoa heiltä löytyy myös 
graafiseen suunnitteluun, jo-
ten mainostenkin tekeminen 
onnistuu. Kolmikon tieto-
taidot täydentävät toisiaan, 
joten pikku työporukalla he 
pystyvät tekemään monen-
laisia media-alan työtehtä-
viä.

MediaFoorum tarjoaa sen 
palveluja tarvitseville mah-
dollisuuden esimerkiksi in-
ternet kotisivujen suunnit-
telun ja toteutuksen. Heiltä 
saa apua ja neuvontaa myös 
viestintään sekä media-ai-
heeseen liittyvissä asiois-
sa. Miehillä on tiedossa, että 
muun muassa Pudasjärven 
kylien ja eri yhteisöjen olisi 
hyvä kehittää tiedotustaan. 
Mediafoorumin palveluis-
ta ja toiminnasta kiinnostu-
neiden kannattaa yhteyttä 
PudisFoorumin toimistoon, 
jonka sijaitsee Pudasjär-
ven keskustassa osoitteessa 
Kauppatie 3, Kirjakaupan ja 
Topi-Torin välissä. Yhteys-
tiedot löytyvät esimerkiksi 
internetistä hakusanalla pu-
disfoorumi.

Pertti Kuusisto

MediaFoorumissa mukana olevia nuoria miehiä, ryhmän ohjaajana toimivaa Lauri 
Koivuluomaa, Miko Laurosta ja Jeremias Putulaa kiinnostaa media- ja viestintäala, 
internet ja valokuvaus. Heiltä saa myös apua ja neuvontaa viestintään ja media-ai-
heeseen liittyvissä asioissa. Muun muassa Pudasjärven kylien ja eri yhteisöjen oli-
si hyvä kehittää tiedotustaan.

Kaupunginhallitus valitsi 
tiistaina 13.5. pitämässään 
kokouksessa Kurenalan 
koulun rehtorin virkaan pu-
dasjärveläisen Juha Pätsin. 
Määräaikaista virkaa haki 
yhteensä viisi henkilöä, joi-
den kaikkien katsottiin 
täyttävän viran muodolli-
set kelpoisuusvaatimuk-
set. Virka on määräaikainen 
ajalla 1.8.2014. – 31.7.2016 

Juha Pätsi Kurenalan 
koulun rehtorin virkaan

ja sen perusteena on uuden 
koulukeskuksen valmistu-
misen aiheuttamat tehtä-
vämuutokset koulujen hal-
linnossa. Vararehtori Juha 
Pätsi hoitaa rehtorin virkaa 
31.7.2014 saakka. PK
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SARI ESSAYAH
Europarlamentaarikko

JUHA RICHTER
Lääkäri

* Ajamme Suomen etua
* Ei liittovaltiokehitykselle

* Edistämme sisämarkkinoita
* Puolustamme ihmisoikeuksia
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Europarlamenttivaalit 
2014

Europarla-
menttivaalit 

2014

Europarlamenttivaalit 
toimitetaan sunnuntaina 

25.5.2014. 

Tule tapaamaan Mirjaa!
to 22.5. klo 9.30–11 Pudasjärvi, S-market

M
yötätuulessa eteenpäin ry

Pohjoisuus • Työ • Perhe – Yhteytesi Eurooppaan

Miksi Mirja? “Suomesta valitaan vain 13 
europarlamentaarikkoa. Sen vuoksi tarvitsemme 
Brysseliin Mirja Vehkaperän kaltaisia aktiivisia 
ja yhteistyökykyisiä Suomen edun puolustajia. 

Muista käyttää äänioikeuttasi!”

Juha Sipilä, Keskustan puheenjohtaja 209
www.mirjavehkapera.fi

Perussuomalaisten EU vaa-
liehdokas Pirkko Mattila 
kävi perjantaina 16.5. jutut-
tamassa vaalikiertueellaan 
pudasjärveläisiä mukanaan 
kampanjapäällikkö Alpo 
Ylitalo. Mattilaa vastaanot-
tamassa S- marketin pihal-
la oli myös Pudasjärven Pe-
russuomalaisten edustajia. 
Pudasjärveläiset kertoivat 
olevansa hyvillään, koska 
heillä on hyvät EU-vaalieh-
dokkaat.

49-vuotias Pirkko Matti-
la on ensimmäisen kauden 
kansanedustaja ja hallinto-
valiokunnan puheenjohta-
ja Muhokselta. Tärkein asi-
oina hän kertoo pitävänsä 
niin sanotusti perussuoma-
laisia asioita, aluepolitiik-
kaa ja maaseutua sekä ar-
jen hyvinvointia. Mattilan 
mukaan verotulopohja luo 
elinvoiman kuntiin.

-Sen pitäisi jakautua 
koko Suomeen ja pitää Suo-
mi rajoja myöten asuttuna. 
Kuntalaisten hyvinvoinnis-
ta huolehditaan kuntapal-
velujen kautta. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä sivis-
tys on turvattava, samoin 
kuin hyvä perhepolitiikka. 
On kyse oikeudenmukai-
sesta verotuksesta ja kestä-
västä talouskasvusta.

-Olen koulutukseni puo-
lesta perehtynyt monipuo-
lisesti sosiaali- ja tervey-
denhuollon sektorille sekä 
myös maa- ja metsätalou-
den asioihin. Kuntapäät-
täjänä tiedän kuntaken-

Suomi tulisi 
pitää asuttuna 
rajoja myöten

tän ongelmat ja vahvuudet. 
Maakuntavaltuutettuna 
ymmärrän, että vahva maa-
kunta tukee kaupunkikes-
kuksiamme. Vahvat kau-
pungit ovat talousvetureita 
ja kuntayhtymien keskuk-
sia, mutta niitä ei ole ole-
massa ilman niitä ympä-
röiviä kuntia. Niiden on 
toimittava yhdessä ja rin-
nakkain, korostaa Mattila.

Aluepolitiikan toteutuk-
sesta Mattilan mielestä ensi-
sijaisena ovat tietenkin elin-
keinoelämän edellytykset.

-Maa- ja metsätalous, 
metsä- ja kaivosteollisuus, 
porotalous, matkailu ja it-
ala, siinäpä tärkeimpiä mai-
nitakseni. Meillä on vahvaa 
osaamista monella alalla jo 
korkeatasoisen koulutuk-
semmekin vuoksi. Esimerk-
kinä metsät; ensin ovat tie-
tenkin vihreän kullan maat, 
mutta sitten tiet, jotka sinne 
vievät. Eihän mitään aluetta 
ole olemassa ilman kulku-
yhteyksiä, joten hyvät kul-
kuyhteydet takaavat vah-
van olemassaolon. Myös 
pohjoinen ulottuvuus Jää-
mereen asti on aluepoliit-
tinen vahvuutemme, totesi 
Mattila. Muistutuksena ää-
nestäjille kerrattakoon, että 
Europarlamenttivaalien vii-
meinen ja varsinainen vaali-
päivä on tulevana sunnun-
taina 25.5. PK

Veli Liehu ja Tuula Liehu keskustelivat perussuoma-
laisten EU-vaaliehdokkaan, Pirkko Mattilan kanssa 
maatalouden tukiasioista. Aiemmin maaseutusihteerin 
tehtäviä hoitanutta Veli Liehua harmitti Suomessa EU-
byrokratian paljous ja pikkutarkkuus.

Vasemmiston oululainen EU-
vaaliehdokas Hanna Sarkki-
nen vieraili perjantaina 16.5. 
vaalikiertueellaan torilla ju-
tuttamassa pudasjärveläisiä. 
26-vuotias Sarkkinen kuuluu 
Oulun kaupunginvaltuustoon 
ja toimii Oulun yhdyskunta-
lautakunnan puheenjohtaja-
na. Sarkkinen kertoi kuulijoille 
vaaliteemoistaan ja keskuste-
li heitä kiinnostavista asioista. 
Pudasjärveläisiä puhututti eri-
tyisesti maatalouspolitiikka ja 
Suomen päätösvalta EU:ssa. 
Sarkkisen mukaan eurovaali-
keskusteluissa on ovat nous-
seet hämmästyttävän vähän 
esille ympäristöön ja maatalo-
uteen liittyvät asiat.

-Keskustelua ovat dominoi-
neet ulkopolitiikkaan ja talou-
teen liittyvät asiat. Talous on 
tärkeää, mutta myös ympäris-
töaiheista tulisi puhua. EU:n 
on toimittava päämäärätietoi-
sesti ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi. Pohjoissuomalai-
sesta näkökulmasta katsottuna 
erityisen tärkeää on varmistaa, 
että ruuantuotanto on myös 
tulevaisuudessa mahdollista 
pohjoisessa. EU:n tulee tunnis-
taa, että biotaloudessa ja uu-
siutuvan energian tuotannossa 

Muutoksia todella tarvitaan!

on valtavia mahdollisuuksia 
erityisesti harvaan asutuilla 
seuduilla, myös Pudasjärvellä.

Sarkkinen nostaa tärkeäksi 
vaaliteemaksi myös työnteki-
jöiden oikeuksien vahvistami-
sen ja veronkierron kitkemi-
sen.

-Työntekijöiden oikeuksi-
en varmistaminen vapaan liik-
kuvuuden oloissa on erittäin 
tärkeää. EU:ssa pitääkin sää-
tää ammattiyhdistysliikkeel-
le joukkokanneoikeus, jotta 
voidaan puuttua ulkomaisen 

työvoiman alipalkkaukseen. 
EU:n on toimittava tiukasti ve-
ronkierron kitkemiseksi ja ve-
roparatiisien sulkemiseksi. 
Veroparatiisitalouden lopetta-
minen on EU:n ja Suomen tu-
levaisuuden kohtalonkysy-
mys.

Sarkkisen mukaan myös 
EU:n liikennepoliittiset linjat 
ovat Pohjois-Suomelle tärkei-
tä.

-EU:lla on tärkeä rooli rajat 
ylittävien liikennehankkeiden 
vauhdittamisessa ja koordi-

noinnissa. Ympäristöystävälli-
seksi todettu rautatieliikenne 
on Pohjois-Suomessa tärkeä 
asia. Liikenneyhteyksiä ete-
lästä pohjoiseen tulee kehit-
tää sekä nopeuttaa ja erityises-
ti pohjoisessa liikennetarpeita 
tulisi lisäksi katsoa maiden ra-
joista riippumatta. Esimerkik-
si ratayhteys Lapista Jäämerel-
le olisi tulevaisuudessa tärkeä 
asia Suomelle. PK

Vasemmiston EU-vaaliehdokas Hanna Sarkkinen vieraili vaalikiertueellaan torilla 
jututtamassa pudasjärveläisiä. Tarjoilusta esittelyteltassa vastasi Erkki Honkanen 
grillimakkaroiden ja kahvien kera. Kuva Petri Turunen.

Europarlamenttivaalien en-
nakkoäänestys oli 14.- 20. 
toukokuuta. Varsinainen ää-
nestyspäivä on ensi sun-
nuntaina 25.toukokuuta klo 
9:00-20:00. Pudasjärvellä en-
nakkoäänestyspaikkana toi-
mi kaupungin valtuustosali. 
Vaalitoimitsija Mariitta Ti-
mosen mukaan ensimmäise-
nä ennakkoäänestyspäivänä 
äänensä kävi jättämässä 114 
äänestäjää. Kaikkiaan ennak-
koääniä annettiin Pudasjär-
vellä noin 950 kpl, joka pro-
senteissa on noin 13.

Äänestämään tullut Soin-
tu Veivo sanoo äänestävänsä 
ennakkoon mahdollisuuksi-

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys

Ennakkoäänensä jättämässä Sointu Veivo. Mariitta Ti-
monen ja Marjut Valkola olivat vaalitoimitsijoina.

en mukaan kaikissa valeis-
sa. Äänestäminen sujuu näin 
useimmiten jonottamatta ja 
sujuvasti muiden asiointien 
ohessa. Äänioikeuden käyt-
tämisen merkitystä hän halu-
aa tähdentää varsinkin nuo-
rille, joiden parissa hän toimii 
työnsä puolesta paljon.

– Äänioikeus on hyvin 
vahvasti myös velvollisuus 
ottaa kantaa yhteisten asi-
oiden hoitamiseen. Äänes-
tämällä ollaan mukana luo-
massa niin yhteistä kuin 
omaakin tulevaisuutta. Kaik-
ki äänioikeuttaan käyttävät 
ovat mukana vaikuttajien 
joukossa.PT

94
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Metsähallitus ja ammattikor-
keakoulu Centria julkaisivat 
viime viikolla ensimmäisen, 
kattavan hirvikoirakyse-
lyn tulokset. Vasta valmis-
tuneen suuren Hirvikoira-
kyselyn tuloksia esiteltiin 
Syötteen luontokeskuksel-
la viime viikon tiistaina 13.5. 
Pohjois-Suomessa on vuosia 
puhuttu hirvikoirien käyt-
töön mahdollisesti liittyvis-
tä ongelmista. Koirien käyt-
tö metsästyksessä on nyt 
selvitetty laajan kyselytutki-
muksen avulla, johon vasta-
si 832 metsästyksenjohtajaa 
ja alueluvan saajaa.

Tilaisuudessa kuultiin, 
kuinka yleistä hirvikoiril-
la metsästys nykyään on, ai-
heutuuko siitä vahinkoa ja 
kuinka mielekkäästi metsäs-
täjät kokevat voimakkaas-
ti lisääntyneen koiran avulla 
metsästyksen. Päivän aihees-
ta kertomassa paikalla olivat 
Paula Nuorala ammattikor-
keakoulu Centriasta ja Met-
sähallituksen luontopalve-
luista eräsuunnittelija Timo 
Eskola sekä erikoissuunnit-
telija Aku Ahlholm. Aineis-
toa analysoinut ja vastauk-
sista yhteenvedon tehnyt 
Paula Nuorala esitteli tulok-
sia yleisesti koko Pohjois-
Suomessa. Kattavan materi-

Suuren hirvikoirakoirakyselyn tulokset julkaistiin Syötteellä
aalin alueellisia vertailuja ja 
analyysejä julkaistaan myö-
hemmin.

Metsähallitus kysyi met-
sästäjiltä hirvikoirien käy-
töstä syksyn 2013 aikana 
kuntalaisen metsästysoikeu-
den alueella. Tarkoitukse-
na oli selvittää, kuinka pal-
jon koiria käytetään ja miten. 
Lisäksi selvitettiin, liittyykö 
koirien käyttöön ongelmia. 
Kyselyyn tuli 832 vastausta, 
jotka on nyt analysoitu. Tu-
losten analysoinnissa on ol-
lut mukana myös tilastotie-
teilijä.

Koirien käyttö  
yleistynyt nopeasti
Jopa 85 prosenttia vastaa-
jista kertoi kaatavansa hir-
vensä koirien haukkuun: 
62 prosenttia kaatoi hirven-
sä seisontahaukusta ja 23 
prosenttia siirtyvästä hau-
kusta passiketjuun. Enää 
15 prosenttia kertoi kaata-
vansa hirvensä ilman koi-
raa. GPS:n käyttö on yleistä. 
Vain 1,5 prosenttia vastaajis-
ta kertoi, ettei seurueella ole 
GPS-paikanninta käytössä 
lainkaan. Vastaajista 89 pro-
senttia kulki koiriensa kans-
sa maastossa haun aikana 
siitäkin huolimatta, että heil-
lä on GPS-paikannin käytös-

sä. Paikantimen käytön on 
epäilty aiheuttavan lisään-
tynyttä auton käyttöä met-
sästyksessä ja vähentävän 
koiran ohjaajan maastossa 
kulkemista koirien mukana.

Kuntalaisen metsästys-
oikeuden alueella ei pää-
piirteittäin ole ollut ongel-
mia koirien käytössä viime 
syksyn hirvenmetsästykses-
sä. Vajaa kolmannes kaikis-
ta vastaajista kertoi koirien 
käytössä olleen joskus ruuh-
kaa. Kuitenkin vain alle 12 
prosenttia kertoi alueellaan 
olleen erimielisyyksiä koi-
rien käytöstä. Noin 5 pro-
senttia kertoi, että yhteistyö 
muiden seurueiden kanssa 
onnistuu huonosti. Hirven-
metsästyksen mielekkyys on 
kärsinyt kokonaisuudessaan 
vain vähän koirien lisäänty-
neen käytön seurauksena. 71 
prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että metsästyksen 
mielekkyys ei ole kärsinyt 
lainkaan tai hyvin vähän. 7 
prosenttia kertoi metsästyk-
sen mielekkyyden kärsineen 
paljon.

Koirien käytöstä sovi-
taan jopa yllättävän harvoin 
naapuriseurueiden kans-
sa, vaikka yhteystiedot oli-
sivatkin olemassa. Vastaajis-
ta 44,5 prosenttia ei sopinut 

koirien käytöstä lainkaan 
naapuriseurueiden kanssa. 
Osa vastaajista (35 prosent-
tia) oli sitä mieltä, että koi-
rien määrää tulisi rajoittaa 
seuruekohtaisesti esimerkik-
si alueluvan yhteydessä. Osa 
vastaajista helpottaisi ruuh-
kaa myöntämällä seurueille 
alueita vain osaksi metsäs-
tyskautta tai pienentämällä 
alueita.

Poroparkista hyötyä
Hirvikoirista suurin osa rea-
goi poroihin. Vastaajista 34 
prosenttia kertoi, että hei-
dän koiransa eivät yleensä 
reagoi poroihin. Enemmistö 
(65 prosenttia) kertoi koiri-
en ajavan poroja pienen mat-
kan, eli alle kaksi kilometriä. 
Vain kaksi prosenttia kertoi 
koirien ajaneen poroja pit-
kään (yli kaksi kilometriä).

Syksyn 2013 hirvenmet-
sästyksessä sattui kuusi ta-
pausta, joissa koira repi po-
roa niin, että poro jouduttiin 
lopettamaan. Viidessä tapa-
uksessa paikallisen metsäs-
täjän koira aiheutti vahingon 
ja yhdessä tapauksessa vie-
raspaikkakuntalaisen koira. 
Yhdessä tapauksessa kuu-
desta vahingon aiheuttivat 
koirat parityöskentelyssä, 
muut vahingot aiheuttivat 

yksittäin liikkuneet koirat.
Poronhoitoalueilla met-

sästävistä 68 prosent-
tia kertoi saaneensa riit-
tävästi tietoa käynnissä 
olevista poronhoitotöistä. 
Vastaajien mukaan poropar-
kista (www.porotyot.fi) on 

ollut hyötyä metsästykses-
sä, ja sen laajentamista ehdo-
tettiin koko poronhoitoalu-
eelle. Juttuteksti on koottu 
Metsähallituksen tiedotteen 
pohjalta. 

Pertti Kuusisto

Koirien haukusta ammutaan noin 85 prosenttia Poh-
jois-Suomen hirvistä. Kuvassa nuori hirvimies on kaa-
tanut ensimmäisen hirvensä ja juuri koiran haukusta. 
Kuva Timo Eskola.

Jyrkkäkoskella kokoontui 
tiistaina 13.5. PR-ryhmä vii-
meistelemään kevään aika-
na alulle pantuja alueen uu-
distusten lopputöitä. Tätä 
ennen alueella on kokoontu-
nut kevään kuluessa erilaisia 
talkooryhmiä siivoten talven 
jäljiltä paikkoja, remontoi-
den ja valmistellen aluet-
ta huvitilaisuuksien alkua 
varten, joista ensimmäisenä 
on koulujen päättäjäisdisko 
31.5. Disko toimii läpi kesän 
ollen tanssien kanssa saman-
aikaisesti auki. Tilaisuuksis-
sa otetaan musiikkitoiveita 
vastaan ja toteutetaan mah-
dollisuuksien mukaan.

Jyrkkäkoskella on talven 
ja kevään aikana tehty kor-

Jyrkkäkoski valmistautuu kesään
Luvassa viikonloppu- ja keskiviikkotansseja, rockia, venetsialaisia

jaus- ja kunnostustöitä, joilla 
on parannettu alueen moni-
puolisuutta sekä viihtyisyyt-
tä. Punaisessa Tuvassa, joka 
toimii tanssi-iltoina karaoke-
pubina, on tehty ikkuna-, 
pinta- ja sisäpintaremonttia 
sekä asennettu valkokangas 
sekä tehty muuta pientä nä-
pertelyä.

– Huvialueen suurim-
mat ja kiireisimmät remon-
tit on tehty edellisinä ke-
väinä. Suurin osa kaikista 
toteutetuista töistä on voitu 
tehdä aktiivisten talkootyö-
läisten voimin, josta heille 
suuri kiitos. Aluehan oli tal-
viunillaan 2000 luvun alku-
puolella kymmenisen vuot-
ta ja pääsi sinä aikana pahoin 

rapistumaan. Nyt on pääs-
ty näihin pienempiin ja kii-
reettömimpiin fiksauksiin. 
Näillä muutoksilla on tiloista 
saatu viihtyisämpiä sekä en-
tistä monipuolisempia. Täl-
lä tavoin punaisesta tuvasta 
on saatu muokattua tila, joka 
sopii erinomaisesti myös ko-
koustiloiksi tai vaikkapa pie-
nimuotoiseksi juhlatilak-
si. Tanssi-iltoina tämä toimii 
karaokepubina, jossa on oma 
baaritiskinsä, kertoi Pudas-
järven urheilijoiden puheen-
johtaja Seppo Sammelvuo.

Keskiviikkotanssit 
uutena 
Jyrkkäkosken huvialue lu-
keutuu Suomen suurimpiin 

vajaalla tuhannella katetul-
la sisätilaneliöllään. Alueella 
on myös Suomen ainoa kelo-
hongasta valmistettu kaksi-
kerroksinen disko. Ison la-
van puolella on tehty pieniä 
fiksaustöitä, joista yleisöl-
le näkyvimpinä ovat seinille 
asennetut historialliset julis-
tetaulut Jyrkkäkosken ja Ur-
heilijoiden eri tapahtumista 
vuosien saatossa.

Tämän kesän uutuutena 
ovat keskiviikkotanssit, joi-
hin tulee hyvää tanssimu-
siikkia esittävät orkesterit. 
Keskiviikkotanssit aloittaa 
9.7. T.T Purontaka orkeste-
reineen ja 16.7. jatkavat Sari 
Koivikko sekä Naseva -or-
kesteri. Koivikko on tuttu 

Lauri Hemmilä, Mervi Matero, Kirsi Kipinä, Seppo Sammelvuo, Riitta Jaakola ja Marko Koivula esittelemässä 
tanssipaviljongin seinille tulevia julisteita.

”Iso luuta” lakaisee Lauri Hemmilän käsissä tehok-
kaasti. Risut ja männynkävyt ovat pian kasoissa ja 
pois kärrättyinä Jyrkkäkosken huvialueen pihalta, jos-
sa talkoolla pistetään pihaa kuntoon. Samalla talven 
ajan vesijohdossa seissyt vesi tulee juoksutettua pois. 
Hemmilä sanoo viettävänsä mielellään aikaa eläkepäi-
viensä ratoksi hyvin monenlaisissa talkoissa, kesäpil-
keistä umpihankihiihtoihin. PT

tangomarkkinoiden finaa-
lipaikoilta ja on mukana tä-
män vuoden nettiäänestyk-
sessä.

-Keskiviikkotanssit ovat 
nyt kokeiluluontoisena 
hankkeena. Jatko riippuu sii-
tä miten yleisö ottaa tanssit 
omakseen. Muutenkin ke-
sän esiintyjävalinnoissa on 
panostettu laatuun. Mukana 
on tangokuninkaallisia sekä 
suosittuja tanssikansan kes-
tosuosikkeja pohjoisen alu-
eelta. Rock-puolesta vastaa-
vat Heinärockissa 5.7. Zenith 

Reunion ja Tiskikone. Elo-
kuun viimeisenä lauantaina 
ovat sitten LC Pudasjärven 
järjestämät Venetsialaiset ja 
päivällä MLL:n järjestämät 
lasten venetsialaiset. Nuor-
ten venetsialaiset perjantaina 
järjestää Pudasjärven Urhei-
lijat. Lavakausi päättyy 13.9. 
härkäjuhlilla, tarkentaa Mar-
ko Koivula Jyrkän kesäntar-
jontaa. 

Seuraavana viikonlop-
puna pidetään vielä Kuren-
tanssin päätöstanssit yhdes-
sä Nuoriseuran kanssa. R.E
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Pudasjärven Urheilijoiden 
kuntourheilujaosto ja Pudas-
järven kansalaisopisto järjes-
tivät painonhallintaluentoti-
laisuuden maanantaina 5.5. 
Pohjantähden auditoriossa. 
Aihe oli kiinnostava, sillä ti-
laisuuteen saapui peräti 53 
kuulijaa. 

Liikunta tekee hyvää myös ylipainoiselle
Terveyskeskuspsykolo-

gi Satu Hautala Raahesta sa-
noi väärien ruokailutottu-
musten olevan useimmiten 
syynä ylipainoon. Ruokai-
lutottumuksiin ja -tapoihin 
vaikuttavat psyykkiset syyt, 
sekä yksilölliset fysiologiset 
tekijät. 

-Syötkö tunteisiin? 
-Kun ahdistaa, harmit-

taa, on surullinen tai iloi-
nen, tekee mieli syömistä! 
Silloin aivot syövät, eikä suu 
tai vatsa. Syöminen tuottaa 
mielihyvää. Ja jos syömistä 
aletaan säädellä, se on vas-
toin mielihyvää. On kuiten-

kin mahdollista kitkeä tämä 
tapa pois. Jokainen suupala 
on myös psyykkinen valinta, 
mutta monet tiedostamatto-
mat tekijät sabotoivat laih-
dutusyrityksen. 

-Miksi syön haitallisesti? 
-Motivaatio on herkkä 

asia. Pelottelu sairauksilla ei 
useinkaan auta. Motivaation 
pitää lähteä itsestä! Tässä on 
samoja piirteitä kuin urhei-
lussa harjoitteleminen. Pitää 
olla motivaatio, että jaksaa 
harjoitella. 

Hautala rohkaisi liikku-
miseen. 

-Ylipainoisellekin liikun-
ta tekee hyvää, vaikka se ei 
tähtäisikään laihtumiseen. 
Liikunnan jälkeen erottaa 
myös paremmin nälän tun-
teen syömisen haluamisen 
sijaan. 

Hautala kehotti myös 
seuraamaan televisiossa me-
nevää ”Suurinta painonpu-
dottajaa”, mitenkä kilpailijat 
paitsi kilpailevat Suurim-Painonhallintaluento sai runsaasti kiinnostusta. 

Terveyskeskuspsykologi Satu Hautalalla oli hyviä oh-
jeita painonhallintaan. 

man painonpudottajan tit-
telistä, myös oppivat tavan 
hallita syömishimojaan, oi-
keita ruokailutottumuksia 
sekä nauttimaan liikunnasta.

Reilun tunnin luennon 
jälkeen tilaisuus jatkui vie-

lä vilkkaalla keskustelulla ja 
kysymyksillä. Toivottavas-
ti jäi osallistujille jotakin, jo-
hon tarttua painonhallinta-
asiassa!

Heimo Turunen

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

Jo tutuksi tullut harmo-
nikkaryhmien kevätkon-
sertti ja tanssiaiset pide-
tään Salikissa lauantaina 
24.5. kello 18 alkaen. Tällä 
kertaa aiheena on Kulku-
ri ja Reissumies. Mukana 
on myös Kansalaisopis-
ton viihdeorkesteri 1, 
joka paremmin ehkä tun-
netaan Suopunki ryhmä-
nä. Lisäksi laulusolistei-
na esiintyvät tutut Alpo 

Kansalaisopiston 
musiikkiryhmien kevätkonsertti

Puhakka, Aira Siuruainen-
Kalliola, Kimmo Leskelä ja 
Kati Poijula. Konsertin vir-
tuoosisista esityksistä vas-
taavat harmonikkataitei-
lijat Timo Pesiö ja Niko 
Mäenalanen. Konsertissa 
laulamme myös yhdessä ja 
kuten ohjelmallisissa ilta-
missa ennen vanhaan, ha-
lukkaat saavat lopuksi pyö-
rähtää tanssiparketille. Niin 
kuin viimekeväisen konser-

tin yhteydessä jo todet-
tiin, niin tälläkin kertaa 
ohjelmistossa kuullaan 
ainakin joillekin ennen 
kuulemattomia kappalei-
ta. 

Konsertin järjestelyistä 
vastaa Kansalaisopisto ja 
konsertin juontaa Teuvo 
Kalliola. Tervetuloa kai-
kille! AS-K

Pudasjärven Vanhempain-
yhdistys ry järjesti logokil-
pailun, jossa 1-6 luokka-
laiset saivat suunnitella ja 
piirtää yhdistykselle oman 
merkin eli logon. Saimme 
paljon hienoja ehdotuksia, 
vaikka aihe olikin hieman 
haastava. Lämmin kiitos 
kaikille osallistuneille! 

Pitkällisen pohdinnan 

Vanhempainyhdistykselle oma logo
tuloksena voittajaksi vali-
koitui Roosa Moilasen (4A, 
Kurenalan koulu) ehdotus. 
Kunniamaininnan saavat: 
Sami Lohilahti, Aada Nis-
kasaari, Essi Kipinä ja Vee-
ti Peltoniemi. Pääpalkinto 
ja kunniakirjat luovutetaan 
kaikille avoimessa Ulkoilu-
päivätapahtumassa torstai-
na 22.5. kello 18 Rajamaan 

rannassa. Samassa yhtey-
dessä juhlistetaan vanhem-
painyhdistyksen ensim-
mäistä toimintavuotta.

Tervetuloa koko perheen 
ulkoilutapahtumaan kisai-
lemaan, pelailemaan ja viet-
tämään yhdessä aikaa!

Soile Kareketo-Haverinen, 
sihteeri

Äiteille moottopyöräkyytiä
Moottoripyöräkerho PMC 
Pudasjärvi järjesti ensimmäi-
sen kerran äitienpäivätapah-
tuman torilla 11.5. Tarjolla oli 
hernekeittoa Pitopalvelu Illi-
kaisen soppatykistä ja haluk-
kaita äitejä ajelutettiin moot-
toripyörillä. Mukana oli 12 
kerhon jäsentä pyörineen ja 
kymmenkunta äitiä uskaltau-
tui kokeilemaan miltä tuntuu 
olla moottoripyörän kyydis-
sä. Osalle ajelutettavista se 
oli tuttua vuosikymmenten 
takaa, mutta muutama oli 
kyydissä ihan ensimmäistä 
kertaa.

Satu Piri-Tihinen
• 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
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

Four Reasons  
muotoilutuotteet 6,90€

shampoot ja hoidot  
5,90€

muovituoli
valkoinen

muovipöytä
valkoinen, halk. 91 cm

muovipöytä
ovaali, iso

bistro paris
kalusteryhmä
pöytä + 2 tuolia

mirella 
kalusteryhmä
pöytä + 4 tuolia + varjo

aurinkovarjo
musta, 3 metriä

aurinkotuolit
pehmusteella
alkaen

lasten
liukumäet
alkaen

kaasugrilli

soppatykki

piippusäiliö
22 l, rosteri

11,90
kpl

39,90
kpl

49,50
kpl

119,-

149,-

39,-
kpl

49,50

39,50

99,-

89,-

149,-

199,-

helo
valmispiippu
150 cm, eristysosa

395,-

KESÄKUKAT 

SAAPUVAT 

TORSTAINA!

pöytä +
kaksi penkkiä

129,-
puistonpenkki
puutarhaan



10 11nro 21PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti21.5.2014 21.5.2014nro 21

Kurenkartanossa van-
huudenpäiviään viettävä 
85-vuotias Emma Puurunen 
juhli äitienpäivää kotona 
Hetekylässä yhdessä puoli-
sonsa ja lastensa kanssa.

10 lasta synnyttäneellä 
Emmalla on takanaan 61 äi-
tienpäivää. Siihen mahtuu 
niin iloisia kuin surullisia-
kin äitienpäiviä. Vuonna-59 
perhettä kohtasi suuri suru, 
lapsista toiseksi vanhim-
man Erkki-pojan hukkues-
sa kotilampeen 5-vuotiaana. 
Raskaita ja ankeita aikoja on 
varmaan ollut suurperheen 
äitinä, mutta kaikesta huo-
limatta hän jaksoi kasvattaa 
puolisonsa kanssa ison lapsi-
katraan maailmalle. Lapsen-
lapsia Emmalla on 24 ja las-
tenlastenlapsia 19.

Vuonna-97 Emma sairas-
tui vakavasti, jonka myö-
tä hänellä meni puhe- ja lii-
kuntakyky. Kuitenkin reilut 
kymmenen vuotta Emma oli 
kotihoidossa, sitten vuoro-
hoidossa pari vuotta ja nyt 
viimeiset viisi vuotta Ku-
renkartanossa. Kotia Emma 

Emma Puurusella 61. äitienpäivä – juhlat kotona
pääsee aina kun vain hänen 
vointi ja tyttöjen aikataulut 
sen sallii.

Menneitä mukava 
muistella
Tänään lauantaina 10.5.2014 
on ollut historiallinen päivä. 
Pääsimme vielä äidin kans-
sa Aholle viettämään äitien-
päivää. Monta viikkoa meni 
kyllä järjestellessä kyytiasi-
aa, mutta loppujen lopuksi 
kaikki sujui ihan hyvin. Lan-
ton taksissa paareilla äidin 
oli ihan hyvä matkustaa ma-
kuuasennossa. Olihan iha-
na tulla kotiin äidin kanssa. 
Toiset tytöt olivat siivonneet 
kodin ja valmistelleet kai-
kenlaisia herkkuja valmiik-
si. Illalla, kun olimme saa-
neet äidin yöpuulle, teimme 
pirtin lattialle nimensä ve-
roisen siskonpetin. Tunne oli 
sanoinkuvaamaton. Me, mel-
kein kaikki, vielä yhtä aikaa 
kotona! Muistelimme men-
neitä ja siinä samalla yritim-
me katsoa euroviisuja. Kika-
timme kuin ennen vanhaan 

nuorena kotona ollessam-
me. Odotimme, että kohta 
isä tuleetoppuuttamaan; että 
“Alkakaahan tytöt jo asettua 
nukkumaan, kello on paljon 
ja aamulla aikainen herätys”, 
niin kuin hänellä oli aina ta-
pana sanoa.

Muistelimme Seulan kou-
lun äitienpäiväjuhlia ja kuin-
ka tuntui ihanalta, kun tiesi, 
että äiti on seuraamassa oh-
jelmia ja näkihän äiti varmas-
ti minut. Sitten nuoruudessa 
kun kävimme lauantai-ilta-
na rimpsalla, yöllä kotiin tul-
lessa kirjoitimme isälle lapun 
keittiön pöydälle, että mei-
dät pitää herättää aamulla ai-
kaisin, jotta voimme keittää 
äidille kahvit ja mennä na-
vettaan. Jokainen muisti jon-
kun pienen oman muistonsa.

Välillä kävimme vuorotel-
len pikkukamarissa äitiä kat-
somassa, että onhan äidillä 
kaikki hyvin ja asentotyynyt 
paikallaan. Puolenyön mais-
sa vaihdettiin äidin asentoa, 
kostutettiin suuta ja äiti jat-
koi rauhallisena unia. Aa-
muyöllä vaihdettiin ”ykkös-

tiimin” kanssa äidin vaippa, 
vatsakin oli toiminut.

Äitienpäivä 11.5.2014
Aamulla herättiin uskomat-
tomaan Äitienpäivään. Äiti, 
isä ja kaikki yhdeksän las-
ta, osalla mukana lapset ja 
lastenlapset. Ahon piha oli 
kohta täynnä autoja rivissä. 
Kaikki halusivat tulla kat-
somaan kun mummukin oli 

kotona. Ilma ei ollut miten-
kään aurinkoinen, mutta se 
ei tunnelmaan vaikuttanut. 
Seurusteltiin ja otettiin valo-
kuvia muistoiksi. Päivä hu-
rahti aivan liian nopeaan.

Saattelin äidin takaisin 
Kurenkartanoon tuttujen 
hoitajien hoiviin ja vein kii-
tokset isältä ja sisaruksilta 
hoitajille äidin hyvästä hoi-
dosta. Oli turvallista jättää 

Emma Puurunen äitienpäivänä miehensä ja lastensa kanssa.

äiti Kurenkartanoon tietäen, 
että hän saa siellä parhaan 
mahdollisen hoidon.

Kotimatkalla ajattelin kii-
tollisena kuinka onnekkai-
ta olemmekaan kun saimme 
vielä viettää tällaisen Äitien-
päivän.

Ote tyttären 
päiväkirjasta

Puukuljetusalan yrittäjä Sam-
po Puurunen juhli viime vii-
kolla 14.5. 50-vuotissynty-
mäpäiväänsä. Juhlapaikalla 
perheen kotitalossa kävi päi-
vän aikana onnittelukäyn-
nillä Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven yrittäjät, Pudas-

Puukuljetusalan yrittäjä Sampo Puurunen 50 v
järven Kuorma-autoilijat sekä 
eri yhteistyökumppaneiden 
edustajia, sukulaisia ja ystä-
viä, jopa noin sata vierasta. 
Sampo kiittää kaikkia juhlaan 
osallistuneita ja myös muita 
merkkipäivänä häntä muis-
taneita.

Sampo on jo 20 vuotta toi-
minut kuljetusyrittäjänä ja 
hänen yrityksensä Kuljetus 
Sampo Puurunen oy työllis-
tää tällä hetkellä kuusi hen-
kilöä, käytössä on kolme 
puutavara-autoa. Sopimus-
asiakkaina yrityksessä ovat 

muiden muassa Stora Enso, 
Metsägroup ja Pölkky Metsä 
oy. Yritys on jäsenenä Pudas-
järven Yrittäjät ry:ssä. Sampo 
asuu perheineen Pudasjärven 
keskustassa, mutta kuljetus-
autoille logistisesti järkeväm-
pi tukikohta ja varikko löytyy 
Suojalinnan teollisuusalueel-
ta.

Yrityksen talouspuoli ja 
paperihommat hoituvat per-
heen piirissä, sillä Sampon 
vaimolla Pirjolla on kotitalon 
yhteydessä tilitoimistoyritys. 
Sampo on kiitollinen Pirjol-
le yrityksen talouden hyväs-
tä huolenpidosta ja yhteis-
työstä. Vaimon uutteruuden 
ansiosta, Sampolla on mah-
dollisuus panostaa osaamis-
alueidensa organisointiin, 
suunnitteluun sekä autojen 
ajamiseen.

Puurusen puukuljetus-
yrityksessä on tällä hetkellä 
työssä myös perheen poika, 
Juho, joka on pian valmistu-
massa ammattiin logistiikka-
puolelta. Sampo on mielis-
sään, että poika jäänee töihin 
perheyritykseen, mutta hän 

ei halua painostaa jälkikasvu-
aan yrittäjyyteen.

- Itse olen oppinut yrittä-
jyyden isältäni, joka työsken-
teli myös samalla alalla. Sa-
malla tavalla alan valinta kävi 
Juholta ja hän on kyllä saanut 
nähdä yrittäjyyden monet 
puolet, myös raskaan puolen. 
Siksi hän saa rauhassa harki-
ta mitä haluaa elämältään ja 
uraltaan, enkä aio painostaa 
häntä yrityksen jatkamiseen 
tulevaisuudessa. Tietenkin 
olen tukemassa jokaista pää-
töstä, Sampo toteaa.

Sampo Puurunen täyden-
si kuljetuskalustoaan alku-
vuodesta vastaamaan parem-
min nykyajan vaatimuksia ja 
hankki 700-hevosvoimaisen 
Volvo FH16-kuorma-auton. 
Vastaavaa ei Pudasjärveltä 
aikaisemmin löytynyt. Uusi 
ajoneuvo lisää taloudellisuut-
ta, sillä kuormaan mahtuu ai-
kaisempaa enemmän puuta 
ja pärjätään vähemmällä aja-
misella.

Jenny Kärki,  
kuva Heimo Turunen

Monien lahjojen joukossa oli ystävä Raija Lukkarin 
tuohesta ja puusta valmistama sekä ruusuilla koris-
teltu rekka-auto. 

Onnitteluvuorossa Sampo Puurusen yrityksen merkittävän yhteistyökumppanin 
MetsäGroupin metsäasiantuntijat Samuli Leppänen ja Veli Nikula. 

Pudasjärven paloaseman 
väki järjesti viikkoharjoi-
tusten yhteydessä torstai-
na 8.5. Pudasjärven entisille 
sivutoimisille palomiehil-
le mahdollisuuden tutustua 
uudistuneeseen ja laajen-
nettuun Pudasjärven palo-
asemaan. Kutsua noudatti 
monikymmenpäinen jouk-
ko, jolle tarjoiltiin kahvit 
ja esiteltiin tämän vuoden 
alussa valmistuneita palo-
aseman laajennettuja sekä 

Vanhat palomiehet tutustuivat uudistuneeseen paloasemaan
remontoituja tiloja. Paloase-
man viikkoharjoitusten yh-
teydessä vieraille näytettiin 
myös käytännössä nykyai-
kaista sammutus- ja pelas-
tuskalustoa.

Entisiin palomiehiin ai-
kanaan kuulunut Ola-
vi Lammela kertoi toi-
mineensa muun muassa 
palokunnassa kalustonhoi-
tajana sekä osallistuneensa 
myös niin sanotusti tähtä-
rinä lentokoneella tehdyil-

le palolennoille. Vaikka he 
osallistuivat tehtäviinsä va-
paaehtoisina, heille makset-
tiin tehdystä työstä palkkaa. 
Lammela kertoi käyneensä 
tutkailemassa esittelypäi-
vänä myös paloaseman pi-
halla ollutta vanhaa palo-
autoa, jonka näkeminen toi 
hänen mieleen paljon van-
hoja muistoja. PK

Monikymmenpäinen 
joukko Pudasjärven  
entisiä sivutoimisia  

palomiehiä sai kutsun 
tulla tutustumaan  

uudistuneeseen ja laajen-
nettuun Pudasjärven  

paloasemaan. Paloase-
man viikkoharjoitusten 

yhteydessä vieraille näy-
tettiin myös käytännös-

sä nykyaikaista sammu-
tus- ja pelastuskalustoa. 

Kuva Olavi Lammela
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Voitaneen kai puhua pe-
rinteestä, kun Aittojärven 
kyläseura järjesti jo toisen 
Lahnaralli -tapahtuman 
lauantaina 17.5. Taavitsai-
sen rannassa, Venkaantien 
varressa.

Vieraitten saapuessa 
aamu kymmeneltä ilma oli 
aurinkoinen, mutta hyisel-
tä järvenselältä puhaltanut 
tuuli sai vilunväreitä aikai-

Lahnaralli kylätapahtuma Aittojärvellä
seksi. Päivän edetessä tuu-
li kuitenkin muuttui lep-
peämmäksi ja vierailla oli 
mukava nauttia tarjoiluista, 
joita kyläseuran talkoolaiset 
olivat valmistaneet.

Päävastuun Lahnarallis-
ta kantoivat kuitenkin ka-
lastajat Eino Taavitsainen 
ja Ari Isola, joita tapahtu-
ma työllisti koko viikon. Sa-
vulahnoja Taavitsainen oli 

valmistanut kolmisen kym-
mentä, jotka menivät kuin 
kuumille kiville viimeistä 
ruotoa myöten.

Aittojärvi antaa joka ke-
vät lahnaa ylen määrin ja 
niinpä viime keväänä Eija 
ja Eino Taavitsainen alkoi-
vat miettimään, että millä 
niitä saataisiin hyödynnet-
tyä muillekin halukkaille. 
Kyläseuran johtokunta otti 

Tapahtumassa maistuivat savulahnat, joita oli ollut mahdollisuus varata myös etu-
käteen kyläseuralta kotiin ostettavaksi. Joitakin arpaonni myös suosi savustetulla 
lahnalla. 

Tarjoiluna oli kahvia ja kaloista valmistettuja tuotteita 
muun muassa herkullista lahnatahnaa ja kalapullia. 

Savulahnat maistuivat, 
varsinkin kun niitä saatiin 
suoraan Eino Taavitsai-
sen pihasavustamosta. 

Aittojärven kyläseuran alu-
eella on tartuttu toimeen tei-
den ja jokivarsien maisemien 
kuntoon laittamisessa. Kylä-
seura on saanut apua ProAg-
rian perinnemaisemahank-
keelta ja sopivien työttömien 
metsurien löytämisessä oli 
mukana Kerttu ja Kauko 
hanke. Tämän vuoden aika-
na on suunnitelmissa raivata 

Aittojärven kyläseuran alueella ahkeroidaan maisemanhoitotyössä

Teuvo Karjalainen sai 
Aittojärven kyläseuralta 
metsurin työtä kuudek-
si kuukaudeksi. Hän teki 
Kynkäällä työtä yhdessä 
Reijo Ikosen kanssa. 

Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja 
Eino Taavitsainen ja Aittojärven kyläseuran puheen-
johtaja Jaakko Sahuri ovat kokosydämisesti kylä-
maiseman parantamishankkeessa mukana. 

Kynkään sillalta otetussa kuvassa näkyy, kuinka jokivarsi on siistiytynyt ja pajuryt-
eikön keskeltä tuli näkyviin muun muassa vanha saunarakennus. 

ja harventaa kuntoon Kyn-
kään ja Aittojärven alueella 
noin 35 eri tilan joen- ja tien-
varsialueet. Kaikilta maan 
omistajilta on saatu kirjalli-
nen lupa ja karttaan on mer-
kattu raivattavat alueet kun-
kin tilan kohdalla. 

Työtä tekee tällä hetkellä 
kaksi työllistämistuella pal-
kattua metsuria sekä talkoo-

työläisiä. 
Kynkäällä on jo raivattu 

sillan luona joen ja tien var-
ren pusikot ja tiheiköt kun-
toon, jossa silmä lepää. 

Talkootyössä ahertanut 
kyläseuran puheenjohta-
ja Jaakko Sahuri kertoi, että 
suhtautuminen hankkee-
seen on kylällä ollut erittäin 
myönteistä. Kyläseuran vä-

eltä on kuitenkin vaatinut ai-
kamoisen työn suunnitelmi-
en tekeminen ja kirjallisten 
lupien saaminen maanomis-
tajilta, joita on ollut pitkien-
kin matkojen takana. 

-Työn tulosten näkemi-
nen kuitenkin palkitsee vai-
van, hän totesi ja toivoo 
samalla talkootyöhön lisävä-
keä. Kaupunki voisi tarjota 

tästä kylän nuorille kahden 
viikon työjakson, jossa nuori 
oppisi myös maisemanhoi-
don monimuotoisuutta.

Vesialueiden omistajan 
Aitto-ojan kalaveden osa-
kaskunnan puheenjohtaja 
Eino Taavitsainen on tyyty-
väinen, kun joen varren rai-
vatuilta kohdilta pääsee nyt 
heittämään virveliä myös 

maalta käsin. 
-Ennen rantapusikoiden 

raivaamista se oli useimmis-
sa paikoin mahdotonta, eikä 
kaikilla ei ole mahdollisuut-
ta saada venettä ja sen käyt-
täminen voimakkaastikin 
virtaavissa kohdissa on vai-
keaa, hän totesi. 

Heimo Turunen

Suomen Crps ry:n vuosiko-
kous pidettiin ensimmäis-
tä kertaa Pohjois-Suomessa 
Oulussa. Yhdistyksen jä-
senet ovat eri puolilta Suo-
mea, joten tarkoitus on pitää 
vuosikokouksia tasaisesti 
ympäri Suomea. Kokoukses-

Päivi Pohjanvesi Suomen Crps:n hallitukseen
sa käsiteltiin sääntömääräi-
set asiat ja valittiin yhdis-
tyksen hallitukseen uutena 
Päivi Pohjanvesi Pudasjär-
veltä

Puheenjohtajaksi valittiin 
Eila Hautala Alajärveltä ja 
Pohjanveden lisäksi uutena 

hallitukseen tuli Anne Vir-
man Vantaalta. Hallitukses-
sa jatkavat Reino Rajala Mu-
hos ja Sari Riuttanen Juva.

Yhdistyksen tarkoitukse-
na on tukea CRPS- potilaita 
ja heidän läheisiään järjestä-
mällä vertaistuki -ja tukipu-

helintoimintaa ja toimia yh-
dyssiteenä sekä jäsenistön 
että hoitohenkilöstön välillä.

Jäseneksi liittyminen on 
helppoa. Enemmän yhdis-
tyksestä www.suomencrp-
yhdistys.fi. PP

asian omakseen ja ideoin-
timyssyn alle. Näin syntyi 
uusi kyläseuran junailema 
tapahtuma, Lahnaralli.

Tänä vuonna tapahtu-
man runko pidettiin viime-
vuotisen kaltaisena. Uutuu-
tena kuitenkin oli paunetti, 
joka oli laskettu Aittojär-
veen kalastamaan edellise-
nä lauantaina. Lahnarallis-
sa tuoretta kalaa sai sitten 
jokainen halukas ottaa mu-
kaansa suoraan järvestä.

Vieraita tapahtumas-
sa kävi kuutisen kymmen-

tä ihan eri pitäjistä saakka, 
joten Lahnaralli on tullut 
jäädäkseen Aittojärvelle. 
Muun muassa Hirvaskos-
kelta oli saapunut Antti 
Holström tutustumaan ky-
lätapahtumaan ja Syötteeltä 
olivat Tyyne ja Emil Riihi-
aho, jotka läksivät kotimat-
kalle mukanaan useita, juu-
ri järvestä nostettuja lahnoja 
kotona savustettavaksi. 

Järjestäjät miettivät jo 
ensi kevään tapahtumaa. 

- Ajankohta on aina riip-
puvainen jäitten lähdöstä, 

joten kiinteää päivämäärää 
ei voida määritellä. Tämän 
vuoden Lahnarallille oli 
varattu aikaa neljä tuntia, 
mutta sitä täytyy tarkentaa 
ensi vuonna. Asiakkaitten 
toiveesta opasteet tullaan 
laittamaan teitten varsille, 
jotta jatkossa paikalle osat-
taisiin helpommin, kertoi 
kyläseuran sihteeri Terttu 
Salmi. 

STK, 
kuvat Heimo Turunen

TULE KATSOMAAN UUTTA 
KOTIA  3 H + K = 75,5 M2

Vapaa heti, saneerattu asunto, putkiremontti tehty, 
talossa oma talonmies.Toritie 3 B 12 Pudasjärvi.

Esittely ma 26.5. kello 14.30-15.30.
Omistaja paikalla. Hp. 59.800 €. 

Puh. 0400 522 501.
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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!

899€

Vahva raivaussaha ammattilaiselle ja 
metsänomistajalle

Ammattilaisen ja metsänomistajan 
valinta yleiskäyttöön
● Painevalurunko
● 42,6 cm3

● 2,2 kW
● 4,7 kg

629€

Ammattilaisen ja metsänomistajan 
valinta harvennukseen

599€

Mökkiläisten ja harrastajien valinta 199€MS 170

MS 241

MS 201

Alkaen

● Painevalurunko
● 35,5 cm3

● 1,8 kW
● 3,9 kg

● Moninkertainen tes-
tivoittaja luokassaan
● 30,1 cm3

● 1,5 kW
● 4,1 kg

FS 460 C EM K

● 45,6 cm3

● 2,2 kW
● 8,4 kg

FS 410 C E K 799€

FS 260 C E 699€

FS 460 ja FS 410 
raivaussahan 

ostajalle ruohosetti 
omalla kulmavaih-

teella kaupan päälle 
(arvo 129€)

Multiclip 50 B
● Silppuava
● Suuret kuulalaakeroidut  
   pyörät
● Tukevat aisat
● B&S moottori

299€

Collector 48 E
● Keräävä/taakse heittävä
● Kuulalaakeroidut pyörät
● B&S moottori 249€

Combi 48 S
● Keräävä/silppuava/taakse heittävä
● Itse vetävä
● Kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuukorkeuden säätö 
   yhdellä vivulla
● B&S moottori 379€

Turbo 48 S
● Keräävä/silppuava/taakse heittävä
● 70 litran keruusäiliö täytön ilmaisimella
● Pesusuuttimet
● Itse vetävä
● Suuret kuulalaakeroidut pyörät
● Leikkuukorkeuden säätö 
   yhdellä vivulla
● Helposti käynnistyvä 
   B&S 675 EX Ready Start moottori

529€

Park 520 anniversary 
+ 100 cm Combi 3 EL

● Hydrostaattinen vaihteisto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Säädettävä ohjauspyörä ja    
   urakkanuppi
● Leikkuuleveys 100 cm
● Sähköinen leikkuukorkeuden  
  säätö

● LED valot
● Runko-ohjaus
● B&S Power 
  Build moottori

● Advence Plus 
   ammattivaljaat

Park 540 LPX 4WD HST
+ 100 cm Combi 3 EL

● 4WD
● Hydrostaattinen vaihteisto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Säädettävä ohjauspyörä ja 
   urakkanuppi
● Leikkuuleveys 100 cm
● Sähköinen leikkuukorkeuden 
   säätö

● LED valot
● Runko-ohjaus
● B&S INTEK 
   painevoideltu 
   moottori

6700€

Runko-ohjattavat 
etuleikkurit

295€2495€

Ruohon- ja 
lehtienkeruulaite

4340€

Tornado 3098
● Leikkuuleveys 98 cm
● Vetokoukku
● Multiclip lisälaite
● LED valot

1495€Ajoleikkurit vielä ennakkoehtoon! 6 kk korotonta ja 
kulutonta  maksuaikaa + suojahuppu kaupan päälle.

● Puskuri
● Pesuliittimet 
   leikkuulaitteessa
● B&S moottori

Runsas 

valikoima ajo-

leikkureita heti 

varastossa.

Aittojärven osakaskunnan 
miehet saivat viime viikon 
lauantaina pidettyä Lah-
naralli-tapahtumaa varten 
koekäyttöön tavallisesta 
poikkeavan tehopyydyk-
sen, kahdella sisänielul-
la varustetun Weke-katis-
kan.  Aittojärveen katiskan 
pyytämään laittaneet kala-
miehet, Eino Taavitsainen 
ja Ari Isola totesivat katis-
kan pyytäväksi ja saivat jo 
ensimmäisellä kokukerralla 
saaliikseen syötäväksi asti 
ahvenia ja haukia. Miehil-
le oli kerrottu, että nyt tes-
tatulla katiskamallilla on 
eteläisemmässä Suomessa 
voitettu katiskakalastuksen 
kilpailujakin. Pyydys poik-
keaa tavallisesta katiskasta 

Katiska on alkukesällä tehokas kalanpyydys

Aittojärveläinen kalamies, Eino Taavitsainen totesi 
koekäyttöön saadun, moninieluisen Weke-katiskan toi-
mivaksi kalanpyydykseksi. Kuva Ari Isola.

myös siten, että sen sisällä 
roikkuu katiskan yläosas-
sa koukusta tiheäsilmäinen 
pienehkö verkkopussuk-
ka, johon laitetaan tuoksu-
vaksi houkutteeksi kalaruo-
karakeita. Rakeita lisätään 
pussiin tarpeen mukaan ja 
niitä voi ostaa Weke-katis-
kan myyntipaikoista. Taa-
vitsainen totesi, että katiska 
on myös huolella rakennet-
tu vahvasta metalliverkos-
ta, joten sen kestoiänkin voi 
arvella olevan tavallista pi-
tempi. Kyseiseen katiska-
malliin voi käydä tutustu-
massa Pudasjärven Nesteen 
myymälässä. Tiedetään-
pä sellaistakin joskus ka-
tiskakalastajalle sattuneen, 
että mikäli pyydystä ei koe-

ta päivittäin, voi parhaim-
paan ahvenen pyyntiaikaan 
olla vaarana, että katiskaa 
ei heikompi mies jaksa yk-

sin nostaa veneeseen. 

Pertti Kuusisto

Lukijan kynästä

Toivoisin, että olisi joku henkilö joka voisi opastaa näissä netti-
jutuissa, ei yksistään siihen, mutta myös tietokoneen ohjelmoin-
tiin , koska meillä tulee virheitä. 

Olisi mukava jos olisi paikka josta saa tietoa. Aikanaan oli 
kunnalla palvelu, että sai kotiin opastuksen atk-perusteisiin 
(pankki palveluun). Opastajalla pitää olla tieto ja taito asian suh-
teen. Myös kohtuullisella hinnalla.

Nimimerkki Tuupelo.

Nettiasioihin apua

NÄMÄ KALASTUS VÄLINEET 
LÖYDÄT MEILTÄ

Ke-pe kävijöiden kesken 
arvotaan 100 € lahjakortti 

kalastusvälineisiin!

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522
Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

perhoista laaja valikoima

DIDA

katiskat

Torielämä toimimaan!
Hei, nyt se torielämä alkaa!

Onhan se kesäkin jo - hiirenkorvalla lehti
 - se hyvältä näyttää!

Paljon puhuttu, paljon kysytty, ennen kaikkea odotettu
Pudasjärven torielämä lähtee käyntiin

Torilla jo kioski töröttää,
tule sinäkin tavaroinesi 

kirppistä pitämään,
leivonnaista myymään,

ostamaan, iloitsemaan yhdessä olosta
ja kesätorista!

Tori avoinna ma-pe klo 8-15, la 8-13.30.
Aloitettaan toritoiminta heti torstaista lähtien 22.5.

”Toriemäntänä” toimii Simun Kerttu 
(Kurenalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja),
häneen voi ottaa yhteyttä p. 040 730 9481. 

Torille saa tulla ilman soittoakin. 
Siellä se torilla Kerttukin pyörähtelee 
Hannunsa kanssa muiden mukana…

Olette lämpimästi tervetulleita 
runsain joukoin! 

Yhteistyö on voimavaramme!

Kerttu Simu
Kurenalan kyläyhdistys ry
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Taekwon-Don perinteinen 
kesäleiri kokosi viime vii-
konloppuna 16-18.5. Pudas-
järven liikuntahalliin, Tuo-
mas Sammelvuo –salille yli 
100 alan harrastajaa ympä-
ri Suomea. Pohjoisimmat 
leiriläiset olivat Muoniosta 
ja eteläisimmät Tampereel-
ta. Kaikille vyöarvoille avoi-
men leirin osallistujat olivat 
harrastaneet lajia vähintään 
vuoden ja mukana oli maa-
joukkuetason urheilijoitakin. 
Pudasjärveläinen kansainvä-
lisissä Taekwon-Don kilpai-
luissakin menestynyt Julia 
Pätsi harjoitteli leirillä ja toi-
mi siellä myös apuohjaajana.

Jo 15. peräkkäisen leirin 
järjestäjänä oli Pudasjärven 
kansalaisopisto, jonka an-
siosta leirimaksu oli edulli-
nen. Myös uimahalli Puik-
kari oli leiriläisten ahkerassa 
käytössä ja edullinen ruo-
kailu järjestyi Puikkarin 
kahvilassa. Sieltä leiriläiset 
kävivät myös ostamassa pik-
kupurtavaa, makeisia ja vir-
voitusjuomia. Leiriläisillä oli 
mahdollisuus myös yöpyä 

Urheiluharrastuksesta elämäntaitoja ja uusia kavereita

harjoituspaikalla. Myös nuo-
rempien oli helppo tulla lei-
rille, koska mukanaan ei tar-
vinnut tuoda muuta, kuin 
harjoitteluvarusteet ja leiri-
majoitusta varten telttapatja 
ja makuupussi.

Leiriohjelma sisälsi muun 
muassa perjantain vyöko-
keen sekä yhteisiä että alem-
pien ja ylempien vöiden hal-
tijoiden harjoituksia omina 
ryhminään. Lauantaina pi-
dettiin myös kaikkien vyö-
arvojen leikkimieliset leiri-
kisat ja sunnuntaina lisäksi 
vesiharjoitus. Myös kevääl-
lä keltaisen vyön suoritta-
neet harrastajat saivat leirillä 
paljon uutta oppia ja tutus-
tuivat muihin lajin harrasta-
jiin. Tällä kertaa leirivetäjinä 
toimivat Taekwon-Do Aka-
temiasta Mikko Allinniemi 
Tampereelta ja Janne Aho-
nen Oulusta sekä Tanja Kan-
gasniemi Tornion Taekwon-
Do seurasta.

Leirin vetäjät kiittelivät 
Kansalaisopistoa ja mui-
ta palvelujen järjestäjiä. Jan-
ne Ahonen totesi, että ilman 

Pudasjärveläinen 
Mervi Tyni, 52 v:
Pudasjärveläinen Mervi Tyni 
kertoi, että hän on lapsena 
harrastanut liikuntaa ja mu-
siikkia, joten hänestä tuntui 
luonnolliselta, että lapsikin 
löytäisi harrastuksen niiden 
parista.

-Olen aikaisemmin har-
rastunut judoa, mutta se jäi 
loukkaantumisen myötä. 
Ajattelin lähteä aluksi Juliuk-
sen mukaan Taekwon-Doon, 
koska hän oli niin nuori ja 
jäädä sitten itse pois jossain 
vaiheessa lajin parista. Olen 
nyt harrastanut lajia itse nel-
jä vuotta samassa tahdissa. 
Tänä keväänä keskustelim-
me Juliuksen kanssa, jos jäi-
sin jo pois, koska laji on fyy-
sisesti vaativa. Julius ei siihen 
kuitenkaan suostunut. Taek-
won-Do onkin perhelaji, sitä 
harrastetaan usein useam-
man perheenjäsenen voimal-
la.

- Olen keskustellut lopet-
tamisesta muutaman taek-
wondo-ystävän kanssa ja he 
sanoivat, että koskaan et lo-
peta. Näin päätin jatkaa ja 
suoritin leirillä sinisen vyön. 
Taekwon-Do on kasvatuk-
sellisesti hyvä harrastus, 
siellä on lapsella hyviä sekä 
miehen että naisen malleja, 
joilla on terveet ja liikunnal-
liset elämäntavat. Taekwon-
Dossa henkinen puoli on tär-
keä ja sen pääperiaatteet sekä 
vala, joiden mukaan harras-
tajien odotetaan elävän, vel-
voittavat rehelliseen ja toisia 
kunnioittavaan elämänta-
paan.

-Itselleni harrastus on 
hyvä työkyvyn ylläpitäjä, 
virkistyn liikunnan sekä erit-
täin mukavien lajin harras-
tajien parissa. Leireillä olen 
saanut lukuisia ystäviä ym-
päri Suomen, on aina muka-
va treenata yhdessä ja kan-
nustamme sekä annamme 
toisillemme neuvoja lajissa 
kehittyäksemme. Iloitsemme 
yhdessä myös saavutuksista 
ja kannustamme toisiamme 
ottamaan haasteita vastaan.

-Olen huomannut, että 
on hyvä olla erilaisten opet-
tajien opetettavana. Leireil-
lä onkin opettajia eripuolelta 
Suomea, mikä tuo aina uu-
sia näkökulmia harrastami-
seen. Taekwon-Dossa riittää 
loputtomasti haastetta, mikä 
tekee lajista mielenkiintoisen. 

Pudasjärveläisiä  
Taekwon-Don harrastajia:

Aloittelijalla on vaara kou-
kuttua lajiin täysin ja se on 
sitten menoa.

-Perheemme isä on ol-
lut hyvänä henkisenä tuke-
na koko harrastuksen ajan. 
Hän on kova kannustamaan 
ja auttaa kotiharjoituksissa 
pitämällä maalia, joihin koh-
distetaan lyöntejä ja potku-
ja. Hän on ammatiltaan ra-
jamies ja osaa opettaa myös 
itsepuolustusta. Hän kuulus-
telee minulta ja Julius-pojal-
tamme Taekwon-Don teori-
aa. Hän on hankkinut meille 
hyvän venyttelyä koskevan 
kirjan ja muistaa antaa pal-
kintoja onnistuneista suori-
tuksista, kiitteli Mervi Tyni 
aviomiestään.

Pudasjärveläinen 
Julius Tyni, 9 v:
Pudasjärveläinen Julius Tyni 
on harrastanut Taekwon-Doa 
neljä vuotta. Juliuksen äiti, 
Mervi Tyni kertoi, että en-
simmäisenä harrastuksenaan 
Julius aloitti viulunsoiton 
neljä vuotiaana, mutta lähes 
vuoden soittamisen jälkeen 
huomattiin, että pojalla tulisi 
olla liikunnallinen harrastus. 
-Oman liikuntaharrastukseni 
myötä, mietimme perheessä, 
mitä tarjontaa olisi viisivuo-
tiaalle liikkujalla ja mietim-
me Taekwon-Don sekä jalka-
pallon väliltä. Taekwon-Do 
vei voiton, mutta mietim-
me, onko lajilla jokin aloit-
tamisikäraja. Ikärajaa ei ol-
lut kansalaisopiston kurssilla 
tiedossa sillä hetkellä, mutta 
meidän piti kysyä asiaa vie-
lä silloiselta Taekwon-do- 
kouluttajalta Jouni Heikki-
seltä. Heikkinen katseli meitä 
jonkin aikaa ja lupasi sitten 
meidän aloittaa ja sillä tiellä 
olemme vieläkin.
- Julius tykkää lajista sen mo-
nipuolisuuden vuoksi, lajissa 
treenataan tekniikkaa, liike-
sarjoja, ottelemista, murska-
usta, itsepuolustusta ja aske-
lotteluita sekä lajin teoriaa. 
Leireillä on aina mahdolli-
suus suorittaa vyökoe, jos on 
omalta opettajalta saanut lu-
van osallistua sellaiseen.
Juliukselle tämän leirin huip-
pukohta oli perjantai- illan 
vyökoe, jossa hän suoritti si-
nisen vyön. Julius on saanut 
leireiltä ystäviä ympäri Suo-
men, joita on mukava tavata, 
totesi äiti tyytyväisenä. 

Pertti Kuusisto

Taekwon-don Pudasjärven suurleirille osallistui yli 100 lajin harrastajaa.
Kuva Jeremias Putula, MediaFoorumi.

Pudasjärveläisen yhdek-
sänvuotiaan Julius Ty-
nin tyylinäyte kyynärpää-
murskauksesta.

Ryhmäkuvassa leirillä olleita pudasjärveläisiä tai pudasjärvellä syntyneitä Taek-
won-don harrastajia: Ella-Mari Liukko, Mervi Tyni, Ninna Korteslahti, Niko Kortes-
lahti, Tero Kemppainen, Julia Pätsi, Joel Putula, Joni Kokko ja eturivissä keskellä 
nuorimmat Ville-Veikko Salmela, Johanna Salmela ja Julius Tyni.

Kansalaisopistoa tällaista 
suurleiriä ei pystyttäisi jär-
jestämään.

-Leiripaikka ja leirin hen-
ki oli erinomainen. Mielestä-
ni tämä leiri on kokonaisuu-

dessaan harvinainen, koska 
vastaavanlaista leiripaikkaa 
ruokapalveluineen ja uima-
halleineen ei muualta Poh-
jois-Suomesta löydy.

Pudasjärveläisen Julia Pätsin tyylinäyte kiertopotkus-
ta, harjoitteluparina Joni Kokko.

Pudasjärveläislähtöisen Joni Kokon tyylinäyte murs-
kausharjoituksessa, sivupotku hypyllä.

Otteluharjoituksessa pudasjärveläinen yhdeksänvuo-
tias Julius Tyni harjoittelukaverinaan torniolainen Sa-
muel öfverberg.

Taekwon-Do on korealainen itsepuolustuslaji, joka on nous-
sut maailman harrastetuimmaksi kamppailulajiksi. Siinä harjoi-
tellaan erilaisia liikesarjoja, torjuntoja, potkuja ja käsilyöntitek-
niikoita sekä otteluharjoittelua. Lajiin kuuluu myös voima- ja 
erikoistekniikkamurskausta. Lajia harrastaa 70 miljoonaa ih-
mistä 200 eri maassa. Suomessa ”jalan ja käden tie” -lajia on 
harrastettu vuodesta 1979 lähtien. Harrastuksen voi aloittaa 
viiden ikävuoden tuntumassa ja iäkkäämpien tiedetään olevan 
60 ikävuoden tuntumassa. Lajissa on viisi harrastajalle tärkeää 
pääperiaatetta: kohteliaisuus, rehellisuus, uutteruus, itsehillintä 
ja lannistumaton henki. Taekwon-Dossa käytetään vyöarvojär-
jestelmää, jonka tarkoitus on kuvata Taekwon-Don filosofista 
merkitystä sekä ilmoittaa oppilaan taso. Taekwon-Don kolme 
ensimmäistä vyön väriä ovat valkoinen, keltainen ja vihreä ja lo-
put sininen, punainen ja musta.
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Pudasjärven urheilijoiden 
Lentopallojaoston kauden 
päätöstilaisuudessa lauan-
taina 17.5. Lakarin koulul-
la palkittiin ahkerasti harjoi-
tuksissa 30 käynyttä nuorta. 
Lisäksi palkittiin jokaisesta 
joukkueesta ahkerin pelaaja: 
F- pojat Joonas Muranen, E- 
pojat Eetu Haataja ja Topias 
Illikainen, D- tytöt Salla Räi-
sänen ja Emilia Paananen, C- 
tytöt Essi Isomursu, C- pojat 
Henri Savela ja B- pojat Heik-
ki Ojala.

Lentopallojaosto palkitsi aktiivejaan
Lisäksi palkittiin Hesbur-

gerin lahjakortilla Villi Juu-
rikka kapteenin roolistaan 
kauden aikana. Kesportin 
lahjakortilla: Kauden tyt-
töpelaaja ja tulokas Vicky 
Mwika, kauden poikapelaaja 
Juha Vasara, kauden esimer-
killinen tyttöpelaaja Min-
na Uusi-Illikainen ja kauden 
esimerkillinen poikapelaaja 
Aleksi Illikainen. Työmyyrä-
palkinnon saivat Helena Oja-
la ja Mikko Raappana.

Tilaisuuden aluksi jaoston 
puheenjohtaja Kauko Tervo-
nen tuumaili tämän hetken 
lentopallon tilasta Pudasjär-
vellä. 

-Syksyllä näytti aluksi, 
että ei saada ollenkaan tyttö-
joukkuetta jalkeille. Sitten D-
ikäiset tytöt rohkaisivat mie-
lensä ja lähtivät pelaamaan 
C-tyttöjen valtakunnallis-
ta sarjaa. Tyttöjoukkueita on 
pohjoisessa niin paljon että 
he saivat kulkea lähiseuduil-
la pelaamassa, lukuun otta-
matta Virroilla pelattua lop-
pupeliä. Siellä tuloksena oli 
noin 130 joukkueen sakista 
sija 64, jota voi pitää eriomai-

sena saavutuksena ottaen 
huomioon, että osa tytöistä 
on jopa kolme vuotta nuo-
rempia kuin toisilla jouk-
kueilla. Poikien puolella oli 
vähempi joukkueita, joten 
jouduimme kulkemaan lä-
hes aina Etelä-Suomessa pe-
laamassa. Ajateltiin kai, että 
meiltä on lyhempi matka 
kulkea siellä kuin etelänjou-
koilla täällä pohjoisessa. Poi-
kien sijoitus oli noin 70 jouk-
kueen sakissa 23. Kovasti 
tarvittaisiin uusia pelaajia 
ja vetäjiä tulevana syksynä! 
Vanhempien tuki on myös 
äärettömän tärkeä. 

Edessä on vielä kesäkuus-
sa vuosittainen PowerCup, 
joka on tällä kertaa niinkin 
lähellä kuin Raahessa. Sinne 
lähdetään suurella joukolla, 
kannusti Tervonen. 

Haikein mielin muistet-
tiin useita vuosia lentopallo-
tyttöjä valmentanutta Mikko 
Raappanaa, joka kertoi kes-
kittyvänsä tulevaisuudessa 
muihin asioihin. Hän toivoi 
pelaavien tyttöjen kotijou-
koista löytyvän työnsä jat-
kaja. 

-Harjoitusten vetäminen 
ei suju itsestään.

Raappanan lisääntyvää 
valmentamispanosta toivot-
tiin koululiikunnan puolella 
ja lentopalloharrastuksen li-
sääminen siellä olisi päättä-
jäisten osallistujien mielestä 
mahdollista. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den puheenjohtaja Seppo 

Sammelvuo lausui ilonsa 
lentopallon menestyksestä 
Pudasjärvellä. Hän toivoi oh-
jaajakoulutuksen lisäämistä 
ja suurempien nuorien oh-
jaavan pienempiään. 

Päivä alkoi Jaakko ja Mik-
ko Sammelvuon pitämällä 
harjoituksilla C- ikäisille ty-
töille ja pojille. Päivään kuu-
luivat niin lihaskunto- kuin 

pallon käsittelyharjoituk-
set. Lisäksi pelattiin erilai-
sia pienpelejä, joissa opittiin 
tärkeitä pallonkosketuksia 
mahdollisimman paljon. Ja-
osto lausui kiitokset vetäjil-
le ja toivoi heidät vielä saa-
tavan syksyllä käymään 
Pudasjärvellä!

Heimo Turunen

Ahkerimmin harjoituksissa puurtaneet Heikki Ojala, Henri Savela, Essi Isomursu, 
Topias Illikainen, Salla Räisänen ja Emilia Paananen.

Helena Ojala palkittiin 
Työmyyrä patsaalla. 

Stipendillä palkituista paikalla olivat Miina Uusi-Illikai-
nen ja Aleksi Illikainen.

Aktiivisesti harjoituksissa olleet nuoret palkittiin. Oikealla palkinnot jakanut jaoston puheenjohtaja Kauko Ter-
vonen.

Terveydenhoitaja Helena 
Kokko on Pudasjärven vas-
taanoton muistihoitaja. Hä-
nellä on sekä sairaanhoitajan 
että terveydenhoitajan kou-
lutukset ja kokemusta myös 
kotihoidossa työskentelystä. 
Kroonisten sairauksien hoi-
tajakoulutuksen, muistihoita-
jakoulutuksen sekä vankan ja 

Muistihoitaja hoitaa kokonaisvaltaisesti ja tukee omaisia
laajan kokemuksen myötä hän 
pystyy näkemään potilaan ko-
konaistilanteen. 

- Voin tehdä työtäni koko-
naisvaltaisesti. Ei tarvitse juok-
suttaa asiakkaita luukulta toisel-
le, vaan pystyn itse hoitamaan 
hyvin monenlaisia asioita ja jär-
jestämään tarvittaessa jatkohoi-
don, Kokko kertoo.

 Muistihoitaja testaa muisti-
asiakkaat sekä tekee omaisten 
haastattelut ja muut hoitoon 
liittyvät järjestelyt. Hän myös 
järjestää ajat geriatrille ja muil-
le asiantuntijoille sekä on yhtey-
dessä kotihoidon työntekijöihin. 
Myös muistisairaiden omaiset 
käyvät usein keskustelemassa, ja 
omaisten tukeminen onkin yksi 
tärkeä osa muistihoitajan työtä.

 Muistisairaan hoidossa tär-
kein työväline on keskuste-

lu, joka vaatii aikaa. Siksi asi-
aan perehtynyt muistihoitaja on 
usein lääkäriä parempi vaihto-
ehto. Tarvittaessa Kokko järjes-
tää ajan terveyskeskuslääkärin 
vastaanotolle tai kysyy lääkärin 
mielipidettä. 

- Tulee hyvä mieli, kun voi 
kohdata asiakkaan kuunnellen 
ja auttaen. Terveydenhoitajana 
tietenkin korostan ennaltaeh-
käisevää terveydenhoitotyötä 
ja soisin sille annettavan enem-
män painoarvoa. Ilman tarvitta-
vaa aikaa sitä ei voi tehdä, joten 
sairaanhoitajilla ja terveyden-
hoitajilla on siihen lääkäreitä pa-
remmat mahdollisuudet.

Jo vuodesta 2006 Pudasjär-
ven vastaanotolla työskennellyt 
Kokko pitää ajanvarauksella toi-
mivaa vastaanottoa. Muistisai-
raat ja heidän omaisensa voivat 

soittaa hänelle suoraan nume-
roon 08 5875 6628. Parhaiten 
hänet tavoittaa puhelintunnilla, 
arkisin kello 8-9. Muistipotilai-
den lisäksi Kokko ottaa vastaan 
sydän-, verenpaine-, kolestero-
li- ja painonhallinta-asiakkaita ja 
muita vastaanoton potilaita. Pu-
helintunnin jälkeen päivään voi 
kuulua vaikka irtosolunäyttei-
den ottoa, ompeleiden poistoa, 
korvahuuhteluita, rokotuksia ja 
kuulotutkimusten tekemistä.

 - Saan tehdä todella moni-
puolista ja ihmisläheistä tervey-
denhoitajan työtä monenlaisten 
mukavien asiakkaiden kanssa. 
Mottoni on, että ”ratkaisevaa 
ei ole mitä käsi tekee, tärkeintä 
on, mitä sydän ajattelee”.

 
Riitta Muhonen

M
in

ä käyn hoitajalla

Juttusarjassa esitellään 
Pudasjärven vastaanoton 

hoitajia.

Muistihoitaja Helena Kokko pitää itsenäisestä työs-
tään, jossa asiakasta ei tarvitse juoksuttaa luukulta 
toiselle.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

 

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

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)

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

LEIRINTÄALUE, MAJOISTUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

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

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

KONEPAJAT

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKE-

MISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!  

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

Keittiöt ja kodin 
kiintokalusteet

Saunan lauteet ja 
puuportaat. 

Asennettuna 

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

SAUNAT, KEITTIÖT

Verohallinto ja Kansan-
eläkelaitos (Kela) ovat 
sopineet Pudasjärven 
kaupungin kanssa yhteis-
palvelupisteen järjestämi-
sestä. Yhteispalvelupis-
te sijaitsee Pudasjärven 

Verohallinnon ja Kelan yhteispalvelupiste kaupungintalolla
kaupungintalon asiakas-
palvelupisteen yhteydessä. 
Ensisijaisina palvelukana-
vina toimivat organisaatioi-
den omat internet-sivustot 
(www.vero.fi ja www.kela.
fi) ja niistä löytyvät palvelu-

puhelinnumerot. Yhteispal-
velupisteessä järjestetään 
tutustumispäivä myöhem-
min ilmoitettavana ajan-
kohtana.

Yhteispalvelupistees-
sä tarjotaan muun mu-

assa verkkopalveluiden 
käytön opastamista, etäyh-
teyspyyntöjen vastaanotta-
misia, etäpalvelutilanteen 
ja mahdollisen tulkkausti-
lanteen järjestämistä ja niis-
sä tukemista. Pisteessä jae-

taan Kelan ja Verohallinnon 
materiaaleja, annetaan neu-
vontaa Kelan palveluista ja 
otetaan vastaan Kelan hake-
muksia sekä siihen liittyviä 
liitteitä ja asiakirjoja. Pis-
teessä voi varata ajan kelan 

puhelinpalveluun tai ta-
paamisen ja otetaan vas-
taan asiakaspalautteita. 

Kaupungin tiedote

Ilmoita 
palvelu-

hakemistossa 

p. 040 1951 732

!
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

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

Jongulla Paukkerinharjun kylätalolla 
yKSIö (46 m2) ja KAKSIO (41 m2). 

Tied. puh 040 829 6999.

VUOKRATTAVANA MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

ROMu-ukkO Oy
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT
Mopo skootteri Sym Fiddle vm. 
2012. Ajettu 870 km. Takuuta 
jäljellä 2 v. Hp. 1100€. P. 0440 
254 557.

Moottoripyörän laukut, Givi Ma-
xia52l perälaukku, Givi40l sivu-
laukut. Siistit. Hp. 350 e. P. 040 
573 4716.

Mökki-ikkunoita 89x119/2 kpl, 
109x119/4 kpl, Tuuletusluukku-
ja 29x119 / 1 kpl, 29x89/1 kpl, 
koko paketi 130€. P 040 538 
1718.

Potkupyörä Esla hyväkuntoi-
nen ja siisti, liikunta-apu van-
hukselle tai vammaiselle. H. 
200€. P. 044 582 2015.

Polkupyöriä: poikien/miesten 
vakiopyörä 26”, ja 28” vakio-
pyörä. P. 040 504 2814.

Pudasjärven omaishoitaji-
en virkistyspäivää vietettiin 
maanantaina 12.5. Liepeen 
väentuvalla. Osallistujia oli 
16. Omaishoitajia hemmotel-
tiin pienillä hierontahoidoil-
la ja kosmetologihoidoilla 
sekä hyvällä ruualla. Virkis-
tyspäivän toteuttamisessa 
oli mukana myös vapaaeh-
toisia. Omaishoitajat olivat 
tyytyväisiä siihen, että hei-
tä huomioidaan tällä tavalla 
ja vastaavia päivä toivottiin 
järjestettävän jatkossakin.

-Todella mukava rentou-
tushetki, mielen virkistys-
tä ja mukava tavata toisia 
omaishoitajia, kommentoi-
vat omaishoitajat päivästä, 
josta sai hyvän mielen ja vir-
kistystä sekä hengähdyshet-
ken sitovaan omaisen hoi-
toon!

Virkistyspäivän järjesti 

Virkistyspäivä omaishoitajille

Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset ry Ihimisen lä-
helle-hanke, jossa kehitetään 
omaishoitajien arjen tuke-

mista eri tavoin.

Minna Hernberg

Hevosille vapaita karsina paik-
koja. Suoritetaan kengityksiä 
myös. Soita ja sovi p. 040 544 
7861.

OSTETAAN
26 tuuman renkailla varustettu 
hyväkuntoinen nuorisopyörä 
sekä tyttö- että poikamalli käy. 
P. ilt. 040 708 4982.

Teen kotisiivouksia 
asiakkaiden toiveiden mukaan: 

suursiivous, viikkosiivous, ikkunoiden pesu, 
mattojen pesu, saunan pesu, kaappien pesu ja 

järjestely, ym. kodin työt.
Olen nopea ja tunnollinen. 

Asiakas maksaa vain työn tuloksesta, 10 €/tunti.

Soita 044 971 9161 Minda

KOTISIIVOUSTA

Koivuiset Toikan laadukkaat 
kangaspuut 150 cm leveät. Uu-
det nailon niidet ja poljinnarut. 
Kaksi kaidetta, kaksi pinnaria, 
käpyjä 8. Viisi lointa kudottu. 
Kumitossut ei liiku eikä loksu. 
Tarjoa. P. 045 651 8306.

OKT-TONTTI. Ainoat rantaton-
tit Pudasjärven keskustan alu-
eella. Parkkilantien, Karikuja, 
Ii-joen ranta. Uusi Haapokarin 
asemakaava-alue. Rakennus-
oikeus: 250 neliötä ja kaksi ker-
rosta. Kaunis kangasranta, hy-
vät kalavedet.  Myyjä 0400 539 
827 Juha. Näyttö tarvittaessa  
044 582 2015 Seppo.

Lausuja Pirkko Polven ja 
kanttori Keijo Piiraisen yh-
teistyö on kestänyt jo lähes 
10 vuotta. Ensimmäinen yh-
teisesitys oli Karhuruno Pu-
dasjärven kotiseutujuhlissa. 
Yhteisiä iltoja ovat olleet las-
tenrunoesitys ”Mennään met-
sään...”  ja isänmaallinen ”So-
dan ja rauhan isänmaa”.

Kun Pirkko Polvi alkoi 
suunnitella esitystä, hän ha-
lusi koota siihen omaa elä-
määnsä koskettavia runoja. 
Hän halusi tehdä matkalau-
lun elämästään siten, että se 
olisi yleispätevä myös monen 
muun ihmisen elämään.

Runojen kerääminen alkoi 
viime keväänä. Niitä löytyi 
entisistä mapeista ja kirjois-
ta, mutta etsintä ulottui myös 
viime vuosina ilmestyneisiin 
teoksiin. Tunnetut runoilijat 
ovat näissä uusissa teoksissa 
muun muassa tilittäneet van-
henemistaan, joka on tullut 
heille ajankohtaiseksi.

Matkalaulu naisen elämästä
Kun runoja alkoi olla tar-

peellinen määrä, niiden jär-
jestykseksi muodostui aikaja-
na. Ne etenevät lapsuudesta 
nuoruuden ja keski-iän kautta 
vanhuuteen. Kuten ihmisen 
elämässä on iloa ja surua, niin 
on näissä runoissakin. Eikä 
huumoriakaan ole unohdettu. 
Yksityisistä runoilijoista voisi 
mainita Tyyne Saastamoisen, 
Aulikki Oksasen, Aale Tyn-
nin, Eeva Kilven ja Viljo Ka-
javan.

Lausunnan lisäksi iltaan 
tuo eloa musiikki, jonka kant-
torimme Keijo Piirainen on 
valinnut runojen pohjalta. 
Musiikki liittyy runojen tun-
nelmiin. Se kuvastaa eri vuo-
sikymmeniä, jotka ihminen 
on elänyt.  

- Mihin viittaa ”venetsian-
punainen” ? Olisiko se ihmi-
sen mielikuvitus?

Kun ohjelma oli koossa, oli 
aika suunnata ohjaajan luo. 
Hän on näyttelijä-lausuja, Si-

belius-Akatemian opettaja 
Hannu Huuska, joka on oh-
jannut aikaisempiakin Pirk-
ko Polven iltoja. Hänen joh-
dollaan ilta on valmisteltu 
kuultavaksi. Se esitetään kan-
salaisopiston Salikissa sun-
nuntaina 25.5.2014 kello 16. 
Ohjelman kesto on 45 minuut-
tia, väliaikaa ei ole. Valoja hoi-
telee Markus Liukko. HT

Pirkko Polvi ja Keijo Pii-
rainen ovat esiintyneet ai-
emminkin yhdessä, kuva 
Kotiseutujuhlasta vuon-
na 2009.

vUOKRATTAvANA
Vuokrataan asuntoauto Hymer 
vm 2001 sopimuksen mukaan.
P. 0400 175 458 / Jouni.

Rivitaloasunto Pudasjärven 
keskustassa 63 m2, oma sau-
na, autopaikka, lähellä palve-
luita. P. 0400 992 999.

TIISTAINA 27.5.
Hotelli Kuusamo klo 13.00 – 19.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

KESKIVIIKKONA 28.5.
Taivalkoski ABC klo 09.00 – 10.00
Pudasjärvi ABC klo 11.00 – 13.00

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!

Päänsärky/
migreeni

vaivaako sinua?

niska-,
hartia- ja 
olkapääkivut

ristiselkä-
lonkka-

nivus-

reisi-

polvi-

nilkka-
jalkateräkivut

Jalkojen pituuero ja siitä johtuva jalka-
terien virheasennot aiheuttavat niissä 
olevien hermojen pinnetiloja, jotka sit-
ten heijastuvat eri puolille kehoa erilaisina 
kiputiloina. Nämä turhat kivut ovat kuitenkin 
poistettavissa. Erikoisella jalkojentutkimus-
menetelmällä mitataan jalkojen pituuserot ja 
määritellään virheasennot.

Tutkimusmenetelmän pohjalta tehdyillä tuki-
pohjallisilla vaikutetaan erilaisten kipujen ja 
särkytilojen syihin, eikä vain niiden oireisiin. 
Kaikki perustuu tunnontarkkaan jalkapohjis-
sa olevien hermojen pinnetilojen avaamiseen. 
Apu tulee yleensä muutamassa tunnissa tai 
päivässä.

jalat terveyden perusta

varaa nyt aika tutkimukseen
jalkatutkimuksen kesto n. 1 tunti
Kaksi paria tukipohjallisia -90 lähtien
• tarkat käyttöohjeet
• maksuttoman kontrollitutkimuksen
• kolmen kuukauden takuun
• sekä potilasseurannan
• yht. 230 € (sis. alv)

Tiedustelut ja ajanvaraukset: Puh. 040 582 7548

Erno Pajunen
Doctor Of Naprapathy

vastaanotto ti 27.5. klo 9- jalkahoito-
la stressipisteen tilat, varastotie 5.

Vuonna 1974 Pudasjärvel-
lä syntyneiden ikäluokka ko-
koontuu lauantaina 19. hei-
näkuuta luokkakokoukseen 
ja yhteiseen 40-vuotisjuhlaan 
Pudasjärvelle. Vuosina 1987-
1990 Rimminkankaan yläas-
tetta kävi noin 160-170 vuon-
na 1974 syntynyttä oppilasta 
kahdeksassa rinnakkaisluo-

Luokkakokous vuonna 1974 syntyneillä
kassa.

Luokkakokouksen ohjel-
massa on muun muassa vie-
railu Rimminkankaan koulul-
la. Varsinainen kokousjuhla 
on illalla Jyrkkäkoskella, jossa 
on tiedossa ruokailu ja elävää 
musiikkia.

Luokkakokousta varten on 
Facebookiin perustettu ryhmä 

”Pudislaiset vm 1974 Rimmil-
lä 1987-1990”, jossa on jäseniä 
noin seitsemänkymmentä.

Luokkakokoukseen il-
moittautumisia ottaa vastaan 
Marko Koivula 1.6. mennessä 
osoitteeseen: marko.koivula@
pudasjarvi.fi.

Jari Riekki
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

 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 Tomperi puh. 045 6306731. 

Paikka/pöytä maksu 10€.

Paikalla mahdollisuus ruokailuun/kahviin
Tilaisuudessa järjestetään pienoisarpajaiset.

Järjestää:	Pudasjärven	Livon	maa-	ja	kotitalousnaiset

bingot Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaisin klo 13.00
24.5., 7.6. ja 28.6.

Päävoittona 150 € lahjakortti.

Tervetuloa!
HNSwww.hetepirtti.fi

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen luonto-
keskus, Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30.
Lasten ja nuorten taidenäyttely MIKÄ kulttuurikeskus Pohjantähdessä. 
Näyttely on avoinna 7.-27.5.2014 ma-ke kello 15-20 ja la-su kello 14-17. 
Kansallispuistopäivän retki Olvassuon lintutornille Syötteen luontokes-
kus järjestää la 24.5. kansallispuistopäivän kunniaksi keväisen retken Olvassuon 
Kirkaslammelle upeisiin suomaisemiin (klo 09:00-15.00). Retkipaikalle lähdetään 
kimppakyydeillä Pudasjärven S-marketin parkkipaikalta klo 9.00. Muualta saapuvat 
voivat tulla mukaan 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; lip-
pu ja ohjelma)
Sarakylän maa- ja kotitalousnaisten 80 -vuotisjuhla su 25.5. Sarakylän kou-
lulla 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.
Virtapiiri Sarakylän koululla 27.5. klo 10.30. Kylvön siunaus, mukana Eläke-
liiton ryhmä.
Koulunpäättäjäisdisco Jyrkkäkoskella la 31.5. klo 21. Jyrkkäkosken huvialue.

Pudasjärvellä 
Paukkerinharjun kylätalolla
tiistaina 27.5.2014 klo 18-19.30

Aiheena läheisen hoitaminen ja omaishoito. 
Tilaisuus on kaikille avoin.
Tervetuloa! Kahvitarjoilu!

Järj. Jongun kyläyhdistys ja 
Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

    Tiedustelut: Niemelä 0400-581 585,  
Lehto 040-7326 790, Hemmilä 0400-346 586.

HUUTOKAUPPA
KONTIOTUOTE OY:llä

 Pudasjärvi

Pe 23.5.2014 klo 10.00
MYYDÄÄN:

• kakkoslaatuhöylätavaraa ym.
• kakkoslaatuikkunoita ym.

Seurakunnan lapsityö ja 
kaupungin päivähoito 

PERHEMESSU LIEPEESSÄ 
ULKOTAPAHTUMANA

Tämän viikon 
sunnuntaina 25.5 vietetään 

perhemessua Liepeessä kello 12 
(ei ole klo 10 jumalanpalvelusta). 

Messussa avustavat lapset, nuoret ja nuorisokuoro 
Anna Kälkäjän johdolla. Niitä lapsia, jotka haluavat 

avustaa perhemessussa, pyydetän saapumaan 
eläinasuihin pukeutumista varten Liepeeseen 

viimeistään klo 11.40.
Perhemessun jälkeen on 

kaikille ilmainen ruokailu soppatykistä. Saamme 
nauttia Alpo Illikaisen valmistamaa maukasta 

lohikeittoa. Vanhuksille on varattu istumapenkkejä ja 
muu kirkkoväki voi tuoda oman istuimen/ 

istuinalustan. Ruokailun jälkeen on luvassa 
päivähoidon järjestämää toimintaa. 

Taxikyyditys seurakuntakodilta klo 11.30 
kyytiä tarvitseville. 

Sateen sattuessa perhemessu ja ruokailu ovat seura-
kuntakodilla ja päivähoidon järjestämä toiminta Pikku-

Paavalin päiväkodissa.

On ilo, ilo, ilo olla yhdessä, viettää hyvää hetkeä. 
On ilo, ilo, ilo olla yhdessä Taivaan Isän lähellä!

Keräys suoritetaan lipaskeräyksenä ovelta ovelle sekä 
kauppojen ja huoltamiden edustoilla.

Kerääjinä toimivat Rovaniemen jääkäriprikaatin 
varusmiehet paikallisten maanpuolustusjärjestöjen ja 

lionskludien sekä kaupungin tukemana.
Keräyskeskuksena toimii Kurenalan koulu.

Tarvitsemme kuljetusapua varusmiesten 
kuljettamisessa keräyskohteeseen ja takaisin. 

Ilmoittautumiset puh. 040 524 2541 (Kalle).

Sotiemme veteraanikeräys 
järjestetään Pudasjärven taajamassa 

lauantaina 24.5.2014 klo 12-18 
välisenä aikana.

FitWalk by Jimi -tehokävely on turvalliseksi suunniteltu ja viihdyttävästi ohjattu 
ryhmäliikuntamuoto. Ideana on, että kun liikutaan yhdessä, tulee liikuttua enem-
män ja säännöllisemmin. Kyse ei ole vain liikunnasta suorituksena, vaan harrastuk-
sesta, johon on kerta kerran jälkeen mukava ja mielekäs palata, kiitos mukana ole-
vien muiden liikkujien. Yhdessä motivoidumme paremmin ja samalla sitoudumme 
oman kuntomme kohottamiseen. 
Ammattitaitoinen ohjaaja Jimi Parkkinen Oulusta vastaa tunnin mittaisen liikun-
tatuokion sisällöstä ja osallistujien ohjauksesta. Näin liikkujilla on alusta asti tun-
tuma oikeaan tekniikkaan. Ohjaaja tuo myös liikkumiseen jotain enemmän: har-
joitteita ja välineitä, joihin yksittäisellä liikkujalla ei välttämättä ole samanlaisia 
mahdollisuuksia tutustua. 

Kävellään tehokkaasti 
yhdessä porukalla

Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua! 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Järjestää Pudasjärven Kansalaisopisto PuU Kuntourheilujaosto.

pe 23.5. klo 18 Puikkarin pihalta. 
Hempan Hölökkä sunnuntaisin klo 18.

Nyt lähtöpaikkana Camping Jyrkkäkoski. 
Heimo tarjoaa 25.5. saunomisen ja uinnin 

syntymäpäinsä kunniaksi. Pyyhe siis mukaan!
Seuraavat tehokävelyt:

Kesäkuusta lähtien lähtöpaikkana klo 18 
Camping Jyrkkäkoski su 15.6, su 27.7 ja su 31.8.

Kävely on Suomen suosituin liikuntamuoto. 
Tervetuloa aistimaan uusia kävelyvinkkejä!

PERUUTUS!
Luppoveden ympärijuoksu 

perutaan yhteensattumien vuoksi.
Tapahtuma siirretään 
uuteen ajankohtaan.

Syötteen Mökkiläisyhdistys ry

Perjantaina 23.5.

Wintissä: klo 24-03.30  dJ LEILA

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 lippu 20€ sis. ep, 13.6.  Rainer Bloström & Graniitti

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 24.5.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä: klo 24-03.30  dJ CARLOS ESTEBAN 

Lippu 5€ sis. ep

Lippu 5€ sis. ep

 
 

 

 
 

 

Puu-ja erityisalojen 
amm.os. 272 järjestää 

MATKAN SAARENMAALLE 
jäsenilleen ja puolisoilleen 

ma-to 11.8-14.8.2014. 
Omavastuu 100€ jäsen, 150€ ei jäsen. 

Paikkoja rajoitetusti. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

pe 30.5. mennessä p. 040 740 0665 Sirpa.

Sarakylän maa-ja 
kotitalousnaisten
80-vuotisjuhla

Sarakylän koululla 25.5.2014
Kahvitarjoilu klo 11.00 alkaen

Pääjuhla klo 12.00
Tervetuloa 

juhlaamme!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Siuruan vesiosuuskunnan 

VUOSIKOKOUS
la 24.5 2014 klo 12.00 

Siuruan työväentalolla.

Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.

Tervetuloa!   
Hallitus

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Ilmoittautuminen  
lasten kesäuimakouluihin
Lasten kesäuimakoulut pidetään Puikkarissa. Ryhmiä on yhteensä vii-
si ja jokaiseen ryhmään otetaan 10 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset puh. 040 826 6440 (Puikkarin palvelupiste).

Tervetuloa!
1. ryhmä  2.-9.6.  klo 16.00-17.00
2. ryhmä 2. -9.6.  klo 17.15-18.15
3. ryhmä 9. -13.6.  klo 10.00-11.00
4. ryhmä 9. -13.6.  klo 13.00-14.00
5. ryhmä 10. -17.6.  klo 16.00-17.00

Maanantaina 26.5
loput työvaatesetit 79€/kpl!

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Paikalla myös Niben ja Uponorin edustajat.

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmät. 

Putkistosaneeraukset komposiittiputkella.

Päivän 
ajan tarjolla 
lettukahvit!

Ruukin kattopeltien laskentapäivä.
Ota mitat tai piirustukset mukaan ja 

tule laskettamaan tarjous kattopaketista.

MAANANTAINA 26.5.

Jouni Koivula avasi viime viikolla Jäätelökioski & Jou-
nin torikahvilan, jossa on myytävänä jäätelön ja kah-
vin ohella mehua sekä leivonnaisia. Koivulan mukaan 
uunituoreita munkkeja on saatavilla maanantai-, keski-
viikko- ja perjantaiaamuisin. PK

Torille avattiin 
jäätelökioski ja 

torikahvila

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Puikkarissa järjestetään 
NUORTEN UINTIBILEET

ti 27.5 klo 18.00-20.00.
Halli on varattu nuorten käyttöön. Kuntosali on auki normaalisti.

Ke 28.5.  klo 12.00-18.00
To 29.5.  klo 12.00-18.00
La-su 
31.5.-1.6.  suljettu

2.6. alkaen
ma-to  12.00-20.00
pe  6.15 -14.00
la ja su  suljettu

Puikkarin kesäaukioloajat:

Pudasjärven kansalaisopiston musiikkiryhmien 

Kulkuri ja Reissumies 
Kevätkonsertti ja tanssiaiset
la 24.5.2014 klo 18 alkaen Salikissa. 

Mukana:
Kansalaisopiston harmonikkaryhmä ja 
Viihdeorkesteri 1 (Suopunki ryhmä). 

Laulusolisteina Alpo Puhakka, Aira Siuruainen-Kalliola, 
Kimmo Leskelä ja Kati Poijula. 

Virtuoosisia esityksiä harmonikkataiteilijat 
Timo Pesiö ja Niko Mäenalanen. 

Yhteislaulua. Lopuksi tanssia. 
Juontajana Teuvo Kalliola.

Järjestää Pudasjärven Kansalaisopisto

Tervetuloa 
kaikille!

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!
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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

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti
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