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Hoiva Pudas Oy 
040 1744 757 l asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 

www.hoivapudas.fi

l Kotihoidon tukipalvelut
l Lääkkeenjakopalvelu 
l Lapsiperheiden tukipalvelut
l Omaishoidon sijaispalvelut
l Henkilökohtainen avustaminen
l ”Kaikki hyvin” -käynnit

PAIKALLINEN HOITOALAN YRITYS
Hoiva Pudas on pudasjärveläinen pieni paikallinen sosiaalialan 
palveluita tuottava yritys, joka laajentaa pian myös terveyspal-
veluiden puolelle. Tarvitsetko itse tai tarvitseeko läheisesi tukea 
selviytyäkseen arjessa kotona? Meidän henkilökunta koostuu 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista ja meidän kautta saat 
palvelut kotiisi luotettavasti ja ammattitaidolla. Ota yhteyttä 
niin sovitaan ilmainen kartoituskäynti.

Voit hyödyntää Oulun-
kaaren palvelusetelit.
Huomioi myös 
kotitalousvähennys.

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

Meiltä ainekset kevään juhlavalmisteluihin!

Kylmäsavustettu 
poronpaistirouhe 120 g 8,49 pss 70,75 kg

Kylmäsavustettu poronpaistitanko 59,90 kg 

Naudan sisäpaistisuolaliha 1,5 kg 29,90 rs 19,93 kg

Lämminsavustettu riistarouhe 1 kg 14,90 rs

Lämminsavustettu Sompio pororouhe 1 kg 16,90 rs

Lämminsavustettu poronpaisti palana 45,90 kg 

Lämminsavustettu porsaan ulkofi lee 9,90 kg

Lämminsavustettu kalkkunan rintafi lee 13,90 kg
Kylmäsavustettu poronpaistileike 100 g 

3 pkt 20,00 66,67 kg

Juhlaruokaa 
isommalle 
porukalle

Sompio 
poronkäristys 

2,5 kg:n laatikko 71,90 
kilohinta vain 28,76 

Riistakäristys 
2,5 kg:n laatikko 25,00 

kilohinta vain 10,00 

Hirvikäristys 500 g 
2 pss 17,90 17,90 kg 

Hirvijauheliha n.1 kg 
19,90 kg

Poroa pakasteesta

Poron maksa 12,90 kg

Lämminsavustettu 
poron kieli 25,90 kg

Porojauheliha 350 g 
9,95 kpl 28,43 kg

Poron potkapihvit 1 kg 18,90 kg

Poron keittoluut 1 kg 8,90 kg

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

KUKKALOISTOA 26 VUOTTA!

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

AvoinnA:
 jokA päivä 
 MA-pE  9-19, 
LA-SU 9-16

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa herkuttelemaan 
kukkaloistoon!

Olemme facebookissa!

VIETÄMME PERINTEISIÄ PUUTARHAPÄIVIÄ 
KUKKAHUONEELLA PE-SU 24.-26.5.

KAUNEUTTA, ILOA JA HYÖTYÄ PUUTARHALTA KOTIISI!

LAUANTAINA KLO 10-15 
tarjoamme perinteiset herkulliset 

MUURINPOHJALÄTYT 
hillon, kahvin ja mehun kera!

Kaikkien kävijöiden kesken arvomme puutarhalle 100,- lahjakortin ja tuotepaketteja!

Kestävä ORVOKKI  
(myös sarviorvokki) 

8,- /10 kpl
15,- /20 kpl

Upeat PELARGONIAT
20,- /4 kpl

Tuuhea MARKETTA  
(useita värejä)  
20,- /4 kpl
KAUNIITA  

KESÄKUKKA- 
AMPPELEITA!

HYÖTYKASVIT  
(yrtit, tomaattia ja kurkkua 

useita lajeja)

Lavakaulukset viljelyyn 
80x120 cm  
25,- /2 kpl

Hyvät valikoimat 
MONIVUOTISIA KUKKIA, 

OSTA 5  
MAKSA 4

Kestävät Pohjoisen 
ALPPIRUUSUT

Marjaa tuottavat  
Kirsikkapuut, Tyrnit, Hunaja-
marjat, Saskatoon, Herukoita 

(8 lajia), Vadelmat,  
Mesimarjat, Mansikantaimet 

(myös satotaimet).

Uusia OMENAPUU lajikkeita 
Pohjoiseen, nyt 10 kestävää 
lajia! Tarjous 65,- /2 kpl 
(rungonsuoja kaupan päälle)

Isoja TUIJIA ja HAVUJA

PARAS kesäkukille AMPPELI-
MULTASEOS 50l 17,-/2 kpl

TARJOUKSET 

VOIMASSA 

VAIN 24-26.5.

Ensi viikon Pudasjärvi-lehden jakelussa 
muutoksia helatorstain vuoksi. 

Ilmoitusaineistot toimitukseen to 30.5. lehteen 
viimeistään tiistaina 28.5. klo 10 mennessä. 

Lehti on luettavissa netissä jo keskiviikko iltana 29.5. 
Helatorstain vuoksi lehti jaetaan postin kautta vasta pe 31.5.

PUDASJÄRVI -lehti

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
maanantaisin klo 17.

Tervetuloa!

Onnittelut uusille ylioppilaille ja  
opintonsa päättäville.

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Onnittelut  ylioppilaille ja 
valmistuneille!

Ylioppilaalle. Valmistuneelle. Rippilapselle
82 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut. Kellojen ja 
korujen myynti ja huolto. Meiltä myös lahjakortit.

Asiakkaiden kesken arvomme heinäkuussa 100 euron lahjakortin. 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 5.6., ke 12.6. ja ke 26.6.

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

kaupan päälle
POLAROIDUT AURINKOLASIT 

tai  TOISET SILMÄLASIT

Tarjous voimassa kun ostat normaalihintaiset kehykset ja linssit. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin!

Suojaa silmäsi 
kevätauringolta, 

uudet aurinkolasi-
mallistot 

saapuneet!

Silmälasien ostajalle samoilla voimakkuuksilla

Tule valiTsemaan uudeT silmälasiT 
kevään ja kesän juhliin!

huOm! pe 24.5. liike poikkeuksellisesti suljettuna.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

KIrPPIs mA-TI 27.-28.5. KLO 11-15.  
Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

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

ILMALÄMPÖPUMPPU MIDEA MISSION 
PRO 12 SISÄ- JA ULKOYKSIKKÖ
Ylläpitolämpötila 8 °C , kylmäaine 
R32. Energialuokka A++/A++. 
Nimellisteho: Jäähdytys 3,52 kW, 
lämmitys 3,81 kW. Wifi valmius. 
Tilasuositus 40-100 m². 

759-. +asennus erikseen

299-.
MATKAJÄÄKAAPPI OPAL 12/230V
Matkajääkaappi sisä- ja ulkokäyt-
töön. Tehokas jäädytys -20 °C:een 
asti. Lämpötila säädettävissä välillä 
-20…+20 °C. Jääkaapin tilavuus 25 
litraa. Paino 11,5 kg. Energiankulu-
tus 0,25 kWh/24 h.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 26.5. kello 10, Valtteri 
Laitila, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Päiväkerholaisten 
kevätkirkko. Messu on katsottavissa suorana lähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta.

Kaiken kansan torimessu Pudasjärven torilla helatorstaina 
30.5. kello 10, Timo Liikanen, Ari Kokkonen, Valtteri Laiti-
la, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Ari Kokkosen lähtösaarna. 
Messun jälkeen makkaratarjoilu ja kirkkokahvit. Säävaraus.

Koululaisjumalanpalvelus Sarakylän kappelissa ke 29.5. 
kello 12, Valtteri Laitila, Keijo Piirainen.

Kuorot: Vox Margarita ke 29.5. kello 18, kirkkokuoro to 
23.5. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 29.5. kello 13.

Vuokralle tarjotaan Pudasjärven seurakunnan Liepeen 
pappilan toisen pään asunto 78 m2. Tupakeittiö + 2 mh + 
sauna + pesuhuone + autotalli. Vuokra 708 € + sähkö ja 
vesi kulutuksen mukaan. Sähkölämmitys, jonka vuokralai-
nen maksaa kulutussähkön yhteydessä. Asunnossa tulisija, 
jonka käyttöön seurakunnalta mahdollisuus ostaa puuta. Li-
sätietoja talouspäällikkö Timo Niskanen 040 687 2144.

Kulje vierellä –konsertti seurakuntakodissa to 23.5. kel-
lo 13. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €, arvontaa, pulla-
kahvit.

Yhteisvastuukirpputori la 25.5. kello 9-13 seurakuntata-
lolla. Ohjelmassa kirpputorimyynnin lisäksi arvontaa, voh-
velikahvia, makkaraa ja musiikkia. 

Päiväkerhoon kaudelle 2019-2020 (v. 2014-2016 synty-
neiden lasten) ilmoittaminen lastenohjaajille, Heli Tauriai-
nen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rau-
ni Juntti 040 586 1217. 

Kirkkoherranvirasto ja toimistot suljettuna pe 24.5. 
koko päivän.

Siioninvirsiseurat pe 24.5. kello 18, Siivikossa Sirkka ja 
Pekka Honkasella, Puolangantie 2289.

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Livon koululla su 26.5. 
kello 12 ja 18 (Pentti Löppönen, Samuli Leppänen). Lau-
luseurat Sarakylän kappelissa su 26.5. kello 19 (Iivari Jur-
mu). Seurat Kurenalan ry:llä su 26.5. kello 16 (Ville Oika-
rainen, Ahti Säkkinen). Kesäseurat Aittojärven koululla to 
30.5. kello 17 (Kari Kaunisto, Vesa Jokitalo).

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Tervetuloa  
juhlimaan!

 Minnan 
lakkiaiskahville 
Rotosenpolku 1

la 1.6. klo 14 alkaen

Tervetuloa

Virpi ja Juhani Uusi-Illikainen

Tervetuloa

Teija ja Toni Niemelä 

Artun 
lakkiaisjuhliin 

Liepeen väentupaan 
la 1.6. klo 15 alkaen. 

lakkiaisiini kotiini 
Metsämiehentielle 

la 1.6. klo 14 alkaen. 
Sonja Hanhisuanto 

Tervetuloa
valmistujais- ja 

lakkiaiskahville kotiimme 
to 30.5. klo 14.00 alkaen.

Tervetuloa

Pirkko ja Erkki Tauriainen

tyttäremme 
Tiinan

Ensi sunnuntai 26.5 on 5. sunnuntai pää-
siäisestä ja se on myös rukoussunnun-
tai. Rukoussunnuntain tekstit puhuvat sii-
tä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia 
siihen sisältyy. Teksteissä kerrotaan Kris-
tuksesta suurena esirukoilijana ja rukoi-
lemisen opettajana. Johanneksen evan-
keliumissa Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 
”Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isäl-
tä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tä-
hän asti te ette ole pyytäneet mitään minun 
nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän 
ilonne on täydellinen.” Joh. 16: 23–24. 

Rukoileminen on sydämen puhetta Ju-
malan kanssa. Rukous voi olla sanatonta 
huokausta tai tutun rukouksen lukemis-
ta Jumalalle. Voimme rukoilla yksin, tois-
ten kanssa tai yhdessä koko seurakunnan 
kanssa. Pyydämme apua itsellemme tai 
toisille ja kiitämme saamistamme lahjois-
ta. Usein rukoilemme silloin, kun elämässä 
on koettelemuksia ja pyydämme niihin Ju-
malalta apua ja lohdutusta. Jeesus opettaa 
viemään pyyntömme Isälle hänen nimes-

sään. Joskus meistä voi tuntua siltä, ettei 
pyyntöämme ole kuultu, jos rukouksiim-
me ei kuulu vastausta. Vastaus rukouksiin 
voi tulla aikojen päästä, ja apu voi tulla toi-
sella tavalla, kuin mitä olemme pyytäneet. 
Jumala itse kehottaa meitä rukoilemaan 
hädässä ja luottamaan hänen apuunsa. Ju-
mala kyllä vastaa ajallaan ja tavallaan, jol-
loin saamme iloita Jumalan huolenpidosta. 
”Rakastaahan Isä itse teitä, koska te olette 
rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tul-
lut Jumalan luota.” Joh. 16: 27. 

Jeesus puhui opetuslapsilleen uskos-
ta ja siitä, että Hän on voittanut maailman. 
”Nyt te kyllä uskotte”, sanoi Jeesus. ”Tulee 
aika - ja se on jo nyt - jolloin te joudutte ha-
jalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. 
Yksin en silti jää, sillä Isä on minun kanssa-
ni. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä oli-
si minussa rauha.” Joh. 16: 31–33. Elämän 
kulkumme voi olla monesti horjuvaista ja 
monet epäilykset rasittavat matkaa. Usko 
tuntuu olevan välillä aivan kuin ohut nauha 
tai yhtä pieni kuin sinapin siemen. Ohut-

kin uskonnauha pitää voimassa yhteyden 
Jumalaan ja esirukoilijaamme Jeesukseen 
Kristukseen. Sinapin siemenen kokoinen 
usko saa kasvuvoimaa Raamatun sanas-
ta, rukoilemisesta ja seurakuntayhteydes-
tä. Silloin rauha saa sijaa mielessämme ja 
ahdistus lievenee. Kaikissa elämän vaiheis-
sa saamme turvata Jeesuksen sovitustyö-
hön ja anteeksiantamuksen voimaan. Jee-
sus sanoo: ”Maailmassa te olette ahtaalla, 
mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut 
maailman.” Joh. 16: 33.

Rukoilemme virren 313,3 sanoin:
Suo minun oikein rukoilla tahtosi mukaisesti
ja anna sitä anoa mi kestää iäisesti,
ja suo se uskon uskallus, 
taivaassa että rukous
Jeesuksen tähden kuullaan. 
Aamen.  

kyllikki Syrjäpalo

Rukoileminen

Janeten 
lakkiaisjuhlaan kotiimme 

1.6.2019 klo 15.00 alkaen.

Tervetuloa

Aila ja Kauko Kurtti

tyttäremme Lauran 
lakkiaisiin kotiimme 

Ritolantie 14, la 1.6.2019 
klo 14.00 alkaen.

Tervetuloa

Piia ja Sami Savela

tyttäreni Emman 
lakkiaiskahville la 1.6.2019 
klo 15 alkaen Pärjänsuolle 

(Pärjänsuontie 123).

Tervetuloa

Merja Niskala

Markuksen 
ylioppilasjuhlaan 

la 1.6.2019 
klo 14.00 alkaen kotiimme 

Martikaisentielle.

Tervetuloa

Birgitta ja Arto Ojala

Rakkaamme

Annikki
ImpIö 
ent. Kavaluus, o.s. Impiö 
s. 11.4.1930
k. 28.4.2019

Kädet ahkerat paljon uurastaneet,
lepoon viimeiseen ovat nyt vaipuneet.

Kiittäen ja kaivaten
Pirjo ja Seppo perheineen
Sirkka ja Erkki perheineen
Mauri ja Maire perheineen
Esa perheineen
Leena ja Hannu perheineen
Tuomo ja Ulla perheineen
Sari ja Ari perheineen
Ystävät, sukulaiset 

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 
pudasjärven kirkossa 11.5.2019.

Lämmin kiitos osanotosta.
tyttäremme Siljan 

lakkiaiskahville la 1.6. 
klo 14 alkaen kotiimme 

Mutkantielle.

Tervetuloa

Anne Vasara ja 
Timo Kukkonen

Aapon 
lakkiaiskahveille

kotiimme 1.6.2019 
klo 14.00 alkaen.

Tervetuloa

Ulla-Maija ja 
Raimo Hirvasniemi

tyttäremme Emmin 
lakkiaiskahville 

su 2.6. klo 14 alkaen 
kotiimme Ritolantielle.

Tervetuloa

Sirkku ja Seppo Löppönen

Kiitos 
kaikille ystäville, 

tuttaville, naapureille ja 
pojilleni 

muistamisesta 
merkkipäivänäni.

Risto Hiltula
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

VuokrattaVana kolmio 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

lyhyemmäksi aikaa kalustettuna.
tiedustelut: p. 050 501 9090.

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 23.-26.5. ELLEI TOISIN MAINITA

KARINIEMEN  
KANANpOJAN 
minUUTTipihviT
290-360 g (8,31-10,31/kg) 

299

FAzER 
makU- ja TUmma- 
SUklaalevyT
190-200 g (10,00-10,53/kg)  
ei Sininen eikä WinTer

159
rS

 
manSikka
250 g (6,36/kg)  
eSpanja Tai

vadelma
125 g (12,72/kg)  
pOrTUgali/eSpanja

ATRIA WILhELM 
BBQ SmOky BOUrBOn  
pOrk riBS
kypSä, n. 500 g

Ikimuistoisiin
heTkiin

Ilman korttia 5,45 rs (15,14-18,79/kg)

   
kUrkkU
SUOmi

089
kg

Yksittäin 2,65 kpl (13,25-13,95/kg)
10.-

5
kpl

jUhlahUmUn  
valmiSTelUUn
Kasvis- 

voileipäkakku

KATSO RESEPTI:
k-supermarket.fi tai  

K-Ruoka -sovellus

-45%
Plussa-kortilla

rS

SUOmi

vain  

k-rUOkakaUpOiSTa

UUTUUS
 
BrOilerin  
kypSäT SiiveT
700 g (7,13/kg)

499
pS 1195

kg

voimassa TO-la 23.-25.5.

 
TeraSSi- 
hOrTenSia
19 cm hOllanTi

 
manSikka-
amppeli
23 cm, SUOmi SUOmi

rS

voimassa TO-la 23.-25.5.

kg

rS

1290
kpl 1290

kpl

   
TUOre  
nahallinen  
Siikafilee
SUOmi, SäävaraUS

2495
kg

SUOmi

erä

   
TUOre 
mUikkU
SUOmi, SäävaraUS

399
kg

SUOmi

erä

LERØy 
SUShilajiTelma
10 kpl/275 g ja

 OiShii SUShilajiTelma
10 kpl/290 g (34,31-36,18/kg)

995 erä

KANAx 
kaUra-
kananmUnia
m10/580 g (1,72/kg)
rajOiTUS: 3 rS/TalOUS

1.-

ATRIA KUNNON ARKI 
laaTikOT
makSa, lihamakarOni ja 
lihaperUnaSOSe
340-400 g (2,50-2,86/kg)
rajOiTUS: 3 rS/TalOUS

rS1.-

Pesiöläntie 21, 93400 Taivalkoski
Puh. 0400 518 080
puutarha@pesiola.fi

Palvelemme toukokuussa
Ma-pe  8.00-20.00
la   8.00-16.00

TerveTuloa!

www.pesiola.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 

etukortti!

Kukkaretkelle Pesiölään!
Kasvihuoneet täynnä toinen 
toistaan upeampia kukkia ja amppeleita.

varaston tyhjennys, 
kaikki ruukuT -30%

Tervetuloa kevään 
yhteiseen tapahtumaan

Kirpputori/
rompe päiville
Kari tykkyläisen pellolle, 
Konttilaharjuntie 7 
Yli-Siurua la 25.5. klo 12.00.

Omat myyntipöydät / peräkärryt matkaan, 
säävaraus.
Myytävänä: Makkaraa, lätty kaffea. 
arvontaa!

Järj. Siuruan Kylä ry   te
r

ve
tU

lo
a!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi  puh. 020 752 8260, www.k-rauta.fi

Odotamme sinulta:
· Aktiivista ja positiivista asennetta asiakaspalveluun
· Oma-aloitteisuutta ja positiivista asennetta työhön
· Kykyä toimia nopeatempoisessa työympäristössä
· 18 vuoden ikää

Tarjoamme sinulle:
· Hyvän kehittyvän työympäristön ja  
 ammattitaitoisen tiimin tuen
· Mahdollisuuden jatkuvaan ammatilliseen  
 kehittymiseen
· Henkilökuntaedut

Hakemus, CV ja palkkatoivomus 3.6.2019 mennessä 
sp. jukka.valkola@k-rauta.fi tai 
Tuotantotie 1, 93100 Pudasjärvi

Mahdolliset kyselyt vain sähköpostilla. 
Paikka täytetään sopivan henkilön löytyessä.

K-Rauta Lantmännen Agro Pudasjärvi on monipuolinen ja 
nykyaikainen rakentamisen, sisustamisen ja maatalouden 
kauppa. Haluamme olla toteuttamassa asiakkaiden asumi-
sen, sisustamisen ja rakentamisen unelmia. Meiltä löydät sa-
man katon alta parhaat valikoimat ja ratkaisut niin ammatti-
laisille kuin kuluttajille.

Haemme 
Rautakaupan myyjää,
vastuualueena työvälineosasto, 
vakituinen työsuhde 37,5 viikkotuntia MAALÄMPÖNÄYTTELY

Pudasjärvellä!
Perjantaina 24.5.2019 klo 17 - 18

Tule ja hyödynnä ainutlaatuinen rahoituskampanjamme!
Paikalla maa- ja ilmavesilämpö ratkaisuihin erikoistuneet myyjämme.

Jos et pääse paikalle, ole yhteydessä numeroon 040 181 7003

Asiakas: Tomi Kantoniemi 

Osoite: Martikaisentie 8, 93100 Pudasjärvi

Öljylämmityksestä siirrytty maalämpöön.

Lue lehti netistä jo keskiviikkona  www.pudasjarvi-lehti.fi
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perussuomalainen EU-politiikka kiinnosti
Perussuomalaisten Pudas-
järven paikallisyhdistys ja 
maakunnan alueella toimiva 
nuorisopiiri järjestivät lauan-
taina 18.5. yhteistuumin eu-
rovaalitapahtuman kauniis-
sa kevätsäässä. Paikalla olivat 
uudet kansanedustajat, ou-
lulaiset Jenna Simula ja Se-
bastian Tynkkynen sekä ka-
jaanilainen eurovaaliehdokas 
Minna Partanen.

-Eniten ihmisiä puhutut-
ti Euroopan Unionin liitto-
valtiokehitys. Yleinen mieli-
pide tuntui olevan, että EU:n 
pitäisi entistä vähemmän vai-
kuttaa Suomen omaan lain-
säädäntöön. Myös ilmas-
toasioista juteltiin paljon ja 
hartaasti. Pudasjärvellä auto 

on välttämättömyys, joten esi-
merkiksi autoiluun osuva li-
säverotus tai autokannan säh-
köistäminen eivät saaneet 
kannatusta, eurovaaliehdokas 
Minna Partanen kertoi. 

Oulun maaseudulla asuva 
tuore kansanedustaja Jenna 
Simula nautti aurinkoisesta 
päivästä ja äänestäjiensä koh-
taamisesta.

-Olen ilolla seurannut il-
mapiirin muutosta perussuo-
malaisia kohtaan; ihmiset us-
kaltavat tulla juttelemaan ja 
avoimesti kertoa kannatta-
vansa meitä. Pohjoisenkin 
Suomen asumiskelpoisena pi-
täminen on meille perussuo-
malaisille sydäntä lähellä, Si-
mula painotti.

Myös paikallisyhdistyksen 
sihteeri Eila Puurunen kertoi 
tyytyväisenä, miten vuosia 
paikallistasolla tehty työ on 
pikkuhiljaa kantanut hedel-
mää ja kannatusta puolueel-
le. Eurovaalitapahtuma keräsi 
päällekkäisistä tapahtumista 
huolimatta paikalle noin 200 
kävijää, joille tarjottiin mak-
karat palanpainikkeineen hy-
vien keskustelujen lomassa. 

Nuoret pitivät sääntömää-
räisen kevätkokouksensa Pu-
dasjärvellä Iso-Syötteellä. Vii-
konlopun muuhun ohjelmaan 
kuului eurovaalitapahtuman 
lisäksi saunomista, rentoa yh-
dessäoloa ja Pudasjärven kau-
niista luonnosta nauttimista. 
MP

Eurovaalitapahtuma keräsi noin 200 kävijää, joille tarjottiin makkarat palanpainikkeineen 
hyvien keskustelujen lomassa. 

Hirviarpajaisten tuotto Sotaveteraaneille ja -invalideille
LC Pudasjärvi toteutti vii-
me vuoden loka-marraskuus-
sa hyväntekeväisyysarpajai-
set. Päävoiton aikuisen hirven 
puolikkaan, paistiosan ja la-
paosan voitot on arvottu polii-
silaitoksella ja voitot toimitettu 
voittajille. 

Arpoja myytiin kaikkiaan 
970 kpl. Tuotosta lahjoitettiin 
leijonien kauden päätöstilai-
suudessa 14.5. Pudasjärven So-
taveteraaneille 2440 euroa ja 
sotainvalideille 1370 euroa hei-
dän sekä puolisoiden ja leskien 
kotona selviytymisen tukemi-
seksi; jalkahoitoihin, hieron-
toihin, siivouksiin sekä perus-

avustuksiin; sairauskulujen 
omavastuuosuuksiin, sairaa-
lamaksuihin, hammasprotee-
sien uusintoihin, silmälasien 
hankintoihin jne. Pudasjärvel-
lä on tällä hetkellä vielä sotave-
teraaneja, joista osa on sotain-
valideja. Yli puolet heistä asuu 
kotona. 

Pudasjärven Sotaveteraani-
en puheenjohtaja Vesa Holm-
ström korosti kiitospuheessaan 
veteraanien kotona-asumisen 
tuen tärkeyttä. Kodeissa vie-
railun yhteydessä hän kertoi 
huomanneensa myös yksinäi-
syyttä, johon tarvittaisiin kes-
kusteluapua ja ulkoilukaveria.  

LC Pudasjärven klubin pre-
sidentti Pentti Kinnunen lausui 
suuret kiitokset kaikille arpo-
jen myyntiin ja muihin arpa-
jaisjärjestelyihin osallistuneille 
sekä kiitti kaikkia arpojen os-
tajia ja yhteistyökumppanei-
ta panoksestaan hyvän asian 
puolesta. HT

Lahjakirjat kädessään Sota-
veteraani Yrjö Kaarre ja So-

tainvalidien edustajana Elma 
Takarautio. Mukana kuvas-
sa myös Antti Pesälä, Vesa 
Holmström, Juha Timonen, 
Pentti Kinnunen, Veli Liehu 

ja Esko Törmänen.

Tapahtumatuottaja-, 
kotiintuloaika- ja kouluasiaa

Pudasjärven kaupungin Hyvinvointivaliokunta 
kokousti keskiviikkona 8.5. Vuoden alusta kau-
pungin tapahtumatuottajan tehtävää hoitanut 
Marjut Järvinen tiedotti käynnistetystä tapahtu-
matyöryhmästä, kaupungin sivuilla näkyvästä ta-
pahtumakalenterista ja muista työalueeseensa 
liittyvistä päivänpolttavista asioista.

Lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) kotiin-
tuloaikasuositusta pohdittiin, keskusteltiin pit-
kään ja päädyttiin ohjeistamaan kaupunginhalli-
tusta suosittelemaan nuorisopalvelujen laatiman 
aikataulusuosituksen käyttöönottoa erityises-
ti koulujen toimintakauden aikana. Vanhempien 
tehtävänä on lapsen edun nimissä sopia, päättää 
ja valvoa kotiintuloajat. Muut aikuiset voivat toi-
minnallaan olla tukemassa vanhempia tässä asi-
assa. Kotiintuloaikojen tarkoituksena on turva-
ta lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen 
kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. Poliisit suositte-
levat kotiintuloaikojen suositusten asettamista. 
Suuressa osassa Suomen kuntia kotiintuloajat on 
otettu käyttöön. Pudasjärven nuorisopalvelut on 
tehnyt esityksen Pudasjärvelle asetettavista suo-
situksista lasten ja nuorten kotiintuloajoiksi. Ko-
tiintuloaikasuosituksen tiimoilta on kuultu Kar-
hupajan nuoria ja Työllisyyden toimijat –ryhmän 
esityksiä. 

Keskustelua jatkettiin Kuntamaisema- ra-
portin pohjalta Pudasjärven kaupungin koulu-
jen tulevaisuudesta opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holapan selonteon pohjalta. Tarkastelus-
sa oli lähinnä Sarakylän ja Syötteen koulujen tu-
levaisuus. Sarakylän koulu on kustannuksiltaan 
selvästi muita kaupungin kouluyksiköitä kalliim-
pi. Ero tulee vahvimmin esille huoneistokustan-
nuksissa, mutta myös oppilaskohtaiset henkilös-
tökustannukset ovat vertailussa hyvin korkeat. 
Syötteen koulun, kustannustaso on kokoluo-

kassaan keskitasoa edullisempi. Asemoitumis-
ta edesauttaa etenkin matalat huoneistokustan-
nukset. Koulu toimii vuokratiloissa. Tällä hetkellä 
oppilasmäärä Sarakylän koulussa on 20 oppilasta 
ja Syötteen koulussa 12 oppilasta. Keskusteltu-
aan ko. koulujen tilanteesta valiokunta päätyi oh-
jeistamaan kaupunginhallitusta seuraavasti: Syöt-
teen koululle valmistellaan tuntikehysesitys, jossa 
koulu muuttuu yksiopettajaiseksi ja esitykseen 
sisältyy kuusi vuosiviikkotuntia erityisopettaja-
resurssia. Samalla valiokunta edellyttää, että kau-
punginhallitus käynnistää selvityksen Syötteen 
koulun lakkauttamisesta oppilaiden etuun, op-
pilaiden vähäiseen määrään ja taloudellisiin seik-
koihin pohjautuen.

Koulupsykologipalveluiden kehno tilanne 
huolestuttaa sekä hyvinvointivaliokuntaa, koulun 
oppilashuoltohenkilöstöä, vanhempia että lapsia 
ja nuoria. Koulupsykologin virka on ollut Oulun-
kaaren kuntayhtymällä avoinna useita kertoja, tu-
loksetta. Hakijoita ei ole ollut.

Oppilashuoltohenkilöstö on esittänyt sivis-
tystoimen hallinnolle koulupsyykkarin palkkaa-
mista, jos koulupsykologin virkaa ei saada täytet-
tyä. Hyvinvointivaliokunta pyytää Oulunkaarelta 
selvitystä koulupsykologin viran täyttöön liitty-
vistä seikoista ja mahdollisuutta hyödyntää kou-
lupsyykkariresurssia koulupsykologin puutteen 
helpottamiseksi määräaikaisesti.

YLE:ltä odotetaan vastausta kutsuunsa saada 
YLE kahville Hyvinvointivaliokuntaan, jossa halu-
taan viestittää ja mainostaa Pudasjärven mainio-
ta valiokuntatyöskentelyä kuntarajojen ulkopuo-
lellekin.

Sointu veivo    
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

pohjois-Suomen Erämessut 
ylitti kävijätavoitteen
Oulussa järjestetyt 13. Poh-
jois-Suomen Erämessut 
päättyivät sunnuntaina 19.5. 
Messut järjestettiin nyt en-
simmäistä kertaa kolmipäi-
väisinä ja tämä ratkaisu oli 
onnistunut. Tästä järjestäjät 
saivat kiitosta niin näytteil-
leasettajilta kuin messukävi-
jöiltäkin.

Messuja suosi loista-
va sää ja kävijöiden viipy-
mä oli messuilla pidempi 
kuin, jos sää olisi ollut satei-
nen ja kolea. Vieraat naut-
tivat messujen annista ja 
tunnelmasta sekä sisä- että 
ulkoalueilla useita tunte-
ja. Ohjelma ja monipuoliset 
esittelijöiden tarjoukset kiin-
nostivat kävijöitä. Sunnun-
taina messuilla kävi myös 
paljon lapsiperheitä. Pienim-
piä perheenjäseniä ilahdutti-
vat eri eläinhahmot apurei-
neen, sekä Muumipeikko ja 
Pikku Myy. 

Nonstop-bussit ajoivat jo-
kaisena messupäivänä al-
kaen klo 10 Kotkantieltä ja 
viimeinen kuljetus lähti Ou-
luhallilta porttien sulkeu-
tuessa.

Messujen vierailijamäärä 
ylitti järjestäjien tavoitteen. 
Alueella vieraili kolmen päi-
vän aikana kaikkiaan 38245 

kävijää. Perjantai ja sunnun-
tai olivat kävijämääriltään 
lähes identtiset päivät, kun 
taas lauantaina vierailija-

määrä tuplaantui. 
Pohjois-Suomen Erämes-

sut järjestetään seuraavan 
kerran toukokuussa 2021. TS

Pudasjärven teltassa oli vielä rauhallista porttien juuri auettua. 
Jonna ja Janne Komulainen odottavat vieraitten saapumista.

Sirpa Salmela esitteli kuinka puhtaasti ja nopeasti vaahto-
karkit saa paistettua Bioklpain kuumassa ja pitkään kestä-
vässä tulessa. 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

maanantai-KESKiViiKKO
27.-29.5.

PERJantai-LaUantai
24.-25.5.

199

100

495 995

299
pkt

249 199299

069

199

150

179

049

299

1295
kg

199

raj. erä

699
kg

Porsaan
KyLJyKSEt

Broilerin
RintaLEiKE 
marinoitu

795
kg

399
pkt795

kpl

JaUhELiha
SiKa-naUta

595279

150

2 fielttä/talous

375

1195
kg

Kananpojan
PaiStiLEiKE 
700 g 
marinoitu

kg

299

2 kg/
talous

kg

kg

149

pkt

pkt

1195

pss

kg

kg

299

ltk

pkt

995
kg

Naudan
PaiSti-
JaUhE-
Liha

100

179

269
pkt

ras

pkt

ras

kg

219
kg

prk

100 g

2 pkt/talous

pktras pkt

990

3100

390

650

550

590

2350

650

495
kerä

ma-ti 27.-28.5.         KE 29.5.

VaRhaiS-
PERUna
Ruotsi

RaUtaOSaStOLta

Tuore 
Norjan
LOhifiLEE

Atria perhetilan 
OhUt 

fiLEEPihVit
235-240 g

PE-KE 24.-29.5.

Saarioinen
maKSa-, Lihama-

KaROOni- tai  
LihaPERUna-

SOSELaatiKKO 
350-400 g

Eldorado
PEKOni
140 g

Eldorado
tOmaatti-
mURSKa
390 g

Arla Perinteiset
JOgURtit
150 g

Snellman
tOSimUREa-

KinKUt 
200 g

Atria
Pinaatti- tai 

VERiOhUKaiSEt
400 g

Atria
KaiSERwURSti
palana

prk

Eldorado
PERSiKan-
PUOLiKKaat
840/470 g

Eskimo 
tiKKU-
JäätELö
15 kpl

PE 24.5.                  La 25.5.

Hyvä
naUta
JaUhELiha

Eldorado
tOnniKaLaPaLat
185/150 g 
vedessä tai öljyssä

Arla
ViiLi, KEVyt ViiLi 
tai 1% ViiLi
200 g

599
pkt

HK
SininEn
LEnKKi

 580 g

Pouttu porsaan 
ULKOfiLEEPihVit
1 kg
marinoitu

iRtO-
KaRKit

Saarioinen
gRiLLitaSSU

4 kpl/300 g

Espanjan
iRtO

nEKtaRiini

kg

Atria
LaUantai-
maKKaRa
palana

Kivikylän
PaLVaRin
hERnEKEittO
435 g

099
Siemenetön
VESimELOni
koko palloina

Naudan
PaLaPaiSti

kg

tEKStiiLiOSaStOLta

Atria KEVyt 
JaUhELiha 

9,5% 400 g tai
Kanan 

JaUhELiha 400 g

Vihreä kivetön
RyPäLE
500 g

Atria 
cOLESLaw
300 g

Atria kunnon arki
LihaPiiRaKKa
400 g

Kotimainen
tOmaatti

Valio
VOi 500 g
normaali-
suolainen

PUUnhaLKaiSU-
KOnE 
6 tOnnin 
sis. jalustan

199,-

Master lock 
aVainSäiLö-
KOtELO

3490

99,-

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

Kottikärryn
UmPiREngaS
4x6

1990

Sievin 
KUmi-
SaaPPaat
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

PUUtERVa
esim. 2,5 l

3295

Mustang
KaaSUgRiLLi 
Pullman 4+1, 
4x2,7kw
+1 sivupoltin 2,5kw 
(sh. 359,-)

249,-

maaLaiS-
Liha-
hyytELö

3 prk

prk

Rakentajan
PUUöLJy
esim. pähkinä
0,9 l

650

1695

2,7 l

3 prk

Naisten
tOPPi
100% puuvillaa

Naisten
tOPPi

Naisten
t-Paita
eri värejä

alkaen

Erilaisia naisten
LEgginSEJä
alkaen

Pikkutyttöjen
LEgginS
kukkakuosi
Koot: 90-100 cm
110-120 cm

Tyttöjen
LEgginS
Koot: 140-150 cm
160-170 cm

Miesten
camO caPRi

VaRREtOn 
SUKKa
eri värejä, 
koot: 35-38, 39-42
3 paria/pkt

tRiKOOKUdE
500-800 g
eri värejä
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Virkistysuimahalli Puikkarissa toteutetaan tulevan kesän aikana 
rakennusten rakenteellisen turvallisuuden parantamisremontti 
ja samalla hallilla tehdään normaalit vuosihuoltoon ja korjauk-
siin liittyvät työt. Työt alkavat kesäkuun alussa ja kestävät arvi-
olta kolme kuukautta, jonka ajan uimahalli on suljettuna. 

Pudasjärven kaupungin kiinteistöpäällikkö Kari Rissasen 
mukaan Puikkari uimahalli kuuluu laajarunkoisten rakennusten 
rakenteellisen turvallisuuden tarkastamisen piiriin. Tarkastamis-
ta ohjaava laki tuli voimaan vuonna 2015 ja koskee rakennuk-
sia, jotka ovat rakennettu ennen lain voimaan tuloa. Arviointi-
velvollisuus on kiinteistönomistajalla.

Puikkarin Alaslaskurakenteet sekä niiden kiinnitykset kuulu-
vat edellä mainittuun tarkastuksen yhteyteen. Uimahallin osalla 
tarkastus vaatii alaslaskurakenteen purkamisen betonipalkkilin-
joilta sekä altaiden tyhjentämisen, jotta palkkien tarkastus voi-
daan tehdä koko jänneväliltä.

Uimahallin pääaltaan yläpuolisten viiden palkin kunto tutki-
taan ja puurimarakenteiden kiinnitykset tarkastetaan. Työn te-
kemiseen täytyy rakentaa rakennustelineet, jotka yhdistetään 
kulkusillalla sekä rakennetaan porrasnousu. Altaan telineiden 
rakentamiseen tarvittavalta alalta allasrakenteet suojataan ko-
valevyllä. 

Uimahalli Puikkari 
suljettuna kesän ajan 

remontin vuoksi

Lukijan kynästä

Jotenkin ajatusnystyröissäni liikahti 2.5. Pudasjärvi lehdessä jul-
kaistu artikkeli, ilmaisu, kertomus, yhteisöllisyydestä. Eri toimin-
tayhteisöjen järjestöjen ynnä muun yhteistoiminnan aktivoimi-
seksi. Olikohan tavoite tämä? Jos oli, niin tarkoitus ja yritys 
kaikenlaiseen kanssakäyntiin on hyvä, kannatettava. 

Yhteistoiminta, välittäminen, toisten eri aloilla toimivien yh-
teisöjen välillä on ollut melko vähäistä, tai ei laisinkaan. Niin us-
konnolliset kuin yhteiskunnan muut porukat ovat toimineet ja 
toimivat omissa umpiokuplissaan. Sensuuri toimii juuri niin et-
tei toisen porukan uskonnollisen tai aatteellisen yhteisön jär-
jestämiin tilaisuuksiin tulla, eikä mennä. Mikä meille kaikille on 
osoitus, selviö ahdasmielisyydestä. Voisimme vilkuilla peiliin ja 
ajatella. 

No mitä sivistys tähän kuuluu ja mitä sivistys lienee? Muo-
tisana tänä historian hetkenä on ilmastonmuutos ja ympäristö 
yhteinen luontomme. Kansan tulevaisuus, nuoret, ovat nyt he-
ränneet banderolleineen vaatimaan itselleen elinkelpoista maa-
palloa. Mikä oikein on. Mutta toimivatko itse tavoitteiden eteen. 
Kyllä silloin on tajuttava, että missä itse vaeltaa ei jäljelle jää tör-
kyisiä roskajalanjälkiä. Hiilijalanjälki sen estäminen on jo eri luo-
kan juttu. Varttuneet, tänäkin vappuna valkolakin alta edistyk-
sen soihtua kohottaneet eivät antaneet palkittavaa esimerkkiä 
siitä, miten ympäristöämme ja sivistyksellistä elämää vaalitaan. 
Kansanosa, lapsemme, joita valkolakkeineen kansamme toiveik-
si kutsutaan, jättivät jälkeensä barbaarisen sotkun. Juhliahan saa, 
mutta voihan vaalia tapoja, joita sivistyneiksi sanotaan.

Pääkaupunkiseudun eri alueiden juhlien jäljet näyttivät kuin 
varislauman hajoittama jätesäkki. Ei ihme, että mediassa monet 
ihmiset kyseenalaistivat edistyksen soihdunkantajien, eli valko-
lakkikansan sivistyksen syvyyden. Rohkeimmat puhuvat jopa 
ihmissioista, enkä ihmettele, enkä vääränä pidä sanamuotoa. 
Onko fakta, että toiset siivoavat muutamien sotkut. Tavoitteet, 
mitä ne ovat, tarvitaanko niitä ja miksi niistä puhutaan. 

Itseämme voimme muuttaa, emme muita kanssaeläjiä. Ja 
onko roskittamisella ja ympäristön muulla turmelemisella mi-
tään tekemistä sivistyksellisten seikkojen kanssa? Tiijjä häntä ja 
maa makaa kuin aina. Mutta, mutta, vaalikauden meitä edusta-
nut kansanedustajajoukko; ainakin muutamat eivät juuri edus-
kunnan arvovaltaa kohottaneet, eivät sivistyksen soihdunkanta-
jiksi kohonneet. Eipä juuri osa upseeristoa ja valtakunnan muu 
korkeamman tason johtopäällystö ole osoittautunut käytöksel-
listen ja sivistyksellisten arvojen esimerkeiksi? Aina kansa kal-
taisensa valitsee, valitseeko väärin koskaan. Edustajat on kan-
sansa kuva. 

Palaan alkuun. Yhteistyötä, jota toivotaan eri alojen kesken, 
en vastusta. Ajatuksen avaruutta ja eri meilipitei-
den ymmärtämistä tarvitsemme, aivan jokainen. 
Olkaamme sivistyksen sankareita ”aivan kaikki, 
melkein jokainen.

Eero Räisänen

Yhteisöllisyys, 
sivistys, tavoitteet

Karhuista tehdään paljon 
havaintoja keväällä ja alku-
kesällä, jolloin luonnossa on 
niukasti ravintoa tarjolla ja 
otsot liikkuvat jopa valoisan 
aikaan. Karhuille ei saa kui-
tenkaan tarjota ruoka-apua, 
etteivät ne totu liikaa ihmi-
seen.

Karhualueilla on syy-
tä muistaa huolellinen jäte-
huolto, niin mökkien kuin 
muidenkin rakennusten ym-
päristössä, sillä jo houkutte-
levat hajut vetävät karhuja 
puoleensa.

karhun kuuluu pelätä 
ihmistä
Karhuhavaintoja tehdään 

usein autosta tai rakennus-
ten suojasta. Autossa olevaa 
ihmistä karhu ei osaa välttä-
mättä pelätä ja voi käyttäy-
tyä tilanteessa välinpitämät-
tömästi. Käyttäytyminen 
yleensä muuttuu, kun auton 
sammuttaa. Karhun saades-
sa ihmisestä näkö- tai kuulo-
havainnon sen tulisi väistää. 
Jos näin ei tapahdu, on syytä 
poistua paikalta.

Välinpitämättömästi ih-
mistä kohtaan käyttäyty-
viä tai vahinkoa esimerkiksi 
mehiläispesille aiheuttavia 
karhuja joudutaan toisinaan 
karkottamaan. Poliisi hoi-
taa yleistä turvallisuutta 
uhkaavat tilanteet yhdes-
sä   riistanhoitoyhdistysten 

ylläpitämän suurriistavir-
ka-apuorganisaatio (SRVA) 
kanssa, jonka toimijat ovat 
koulutettu toimimaan kar-
hun karkotustilanteissa.

Karhujen havainnoin-
ti on arkipäiväistynyt, kun 
liiketunnistimella toimivat 
riistakamerat ovat yleisty-
neet. Karhu löytää helpos-
ti metsään viedyt houkutus-
syötit ja kuvauttaa itsensä. 
Karhu on oppivainen eläin 
ja yhdistää nopeasti helpon 
ravinnon ihmisen hajuun, 
jolloin sen ihmisarkuus vä-
henee. Karhua ei tule mis-
sään olosuhteissa totuttaa 
ihmisen hajuun tai kesyttää. 
On muistettava, että haas-
kanpito on luvanvaraista 

ja säädeltyä myös syöttien 
osalta.  

ilmoita  
karhuhavaintosi
Karhukantaa arvioidaan lä-
hinnä tehtyjen pentueha-
vaintojen perusteella. Siksi 
on tärkeää, että kaikki pen-
tueita koskevat havainnot 
ilmoitetaan petoyhdyshen-
kilöille. Luonnonvarakes-
kuksen viimeisimmän kan-
ta-arvion mukaan Suomessa 
elää 2020–2130 vuotta van-
hempaa karhua.

Suomen riistakeskus 
tiedotus

älä kesytä karhua ruokkimalla

pudasjärvellekin kuvauskojuja
Riistakeskus tiedottaa asi-
asta, jossa on paha ristiriita. 
Itärajan pinnassa tietoisesti 
kesytetään karhuja ruokki-
malla niitä kuvauskojuilla? 
Tähän ei puututa millään 
tavalla. Ruokinnassa käyte-
tään koiranruokaa ja kalaa 
ja näin aiheutetaan tietoi-
sesti turvallisuusriski ke-

syttämällä karhut ja muut 
pedot ruokinnalla. Aiheu-
tetaan myös karhukeskitty-
miä, jotka eivät ole luonnol-
lisia. Samalla vääristetään 
syksyn karhunmetsästysti-
lanne, joka keskittyy rajan-
pintaan ruokinnan takia

Ellei tähän puututa mil-
lään tapaa olisi paras vaih-

toehto perustaa Pudas-
järvellekin kuvauskojuja 
haaskoineen ja rahastaa asi-
akkaita. Samalla paran-
nettaisiin karhunmetsäs-
tysmahdollisuuksia myös 
täällä?

Mika Timonen 
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Paljon on virrannut vettä Iijoessa ja kevät alkaa kääntymään ke-
sää kohti. Vaikka kelit paranevat, niin kuntatalouden päälle on ke-
rääntymässä synkkiä pilviä ja luvassa saattaa olla jäätävää viimaa. 
Elpyvän ja elvyttävän kunnan rooli ei ole helppo; tällainen poli-
tiikka lisää väistämättä kunnan menoja, kun tehdään isoja inves-
tointeja. Kovin haaste tulee siitä, että kunnan talous pitäisi saa-
da pidettyä tasapainossa myös elvytyksen aikana. Tähän ei viime 
vuonna pystytty lähellekään, ja valtuutettuja on jo hieman varoi-
teltu mahdollisen tehostamiskuurin aloittamisesta.

Minun tehtäväni vasemmistovaltuutettuna on varmistaa, että 
mahdolliset vyönkiristykset tapahtuvat sosiaalisesti oikeudenmu-
kaisesti. Heikoimmassa asemassa oleva ei voi olla isoin maksaja.

Toinen puoli elvyttävästä politiikasta on selvästi valoisampi ja 
luo valoa myös tulevaisuuteen. Kunnan muuttotappiota on saatu 
jarrutettua huomattavasti ja kuntaan muuttaneiden joukossa on 
ollut huomattavasti nuoria perheitä. Tämä suunta on juuri sellai-
nen, joka luo uskoa Pudasjärvelle. Pudasjärven tilanne kestää hy-
vin vertailua moneen muuhun saman kokoiseen kuntaan: meillä 
alkaa olla peruspalveluiden toimintaympäristöt kunnossa, kunhan 
vielä saadaan hyvänolonkeskuksen harja nostettua. Asuntojen ra-
kentamista on lisätty ARA-tuella, joka on sosiaalista rakentamis-
ta ja tämä on todella hyvä suunta.

On myös syytä huomioida, että Pudasjärven täytynee raken-
taa myös ”vapaanmarkkinan” asuntoja. Varsinkaan työelämässä 
olevat eivät pääsääntöisesti täytä ARA-asuntojen hakukriteerejä. 
Positiivisia ongelmia on luvassa; päivähoitopaikkoja on jo tulos-
sa lisää, mutta koulut kuulostavat kamppailevan ahtauden kanssa. 
Olemmeko kohta tilanteessa, että saamme rakentaa lisää neliöi-
tä koululaisia varten? Mikäli Pudasjärven vetovoima säilyy ennal-

laan, uuden koulun rakentaminen on hyvinkin ajankohtainen asia.
Kunnan elinvoimatekijät perustuvat kolmeen asiaan: työ-

paikkoihin, työvoimaan sekä haluun pitää kylän yritykset talo-
udellisesti kannattavina. Työpaikat ja työvoima on vuorovedoin 
otsikoissa. Pudasjärvellä tuntuu tällä hetkellä olevan matalapalk-
katyötä, mutta tekijöistä tuntuu olevan pulaa. Tähän ongelmaan 
voi löytyä ratkaisu kunnan sisältä. Toinen vaihtoehto on, että työ-
voima tulee muuttovoittona muista kunnista. Silloin täytyy olla 
palvelut kunnossa, varsinkin jos muuttajana on lapsiperhe.

Viimeiseksi haluaisin nostaa kepin nokkaan painavimman asi-
an, eli halun säilyttää kuntamme markkinavetoiset palvelut. Tämä 
asia on hyvin monen kunnan ongelma, niin pienten kuin myös 
isojen. Hyvin toimivassa talousympäristössä raha kiertää tietty-
jen rajojen sisällä ja kulutuspiirin ulkopuolelta tuleva raha on aina 
plussaa yhteisölle. Mikäli ajattelussamme ei tapahdu perinpoh-
jaista muutosta, kuljemme vääjäämättä markkinaehtoisten pal-
veluiden kuihtumisen tietä. Jokainen Pudasjärven ulkopuolelta 
halvemmalla ostettu tuote tai palvelu vie rahaa pois meidän yh-
teisömme kulutuspiiristä. Tämän rahan takaisin saaminen kunnan 
sisäiseen kiertoon on todella vaikeaa, lähes mahdotonta. Tämä 
sama pätee myös pienempiin alueisiin eli kuntamme kyläyhtei-
söihin. Tätä rahan liikettä kuvataan sanalla ”kauppatase” ja vii-
me aikoina sana on näkyvimmin ollut esillä USA:n 
ja Kiinan välisissä välienselvittelyissä. Asia pitää ot-
taa vakavasti, samoin kuin se on suuressa maailmas-
sa otettu.

Antti Tihinen 

Hyvää päivää arvoisa lukija!

Lehmät laitumella
puun juurella
metsän keskellä.
Odottavat sisällepääsyä
lypsylle.

Anja ja Airi

Lehmät

Pudasjärvi-lehti julkaisee 
Ystävänkammarissa kirjoitettuja runoja.
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Vuonna 1980 perustettu 
Puhoksen Vesiosuuskun-
ta täyttää pian 40 vuotta. 
Osuuskunta on kasvanut 
seitsemän osakkaan alusta 
yli 170 liittymän vedentoi-
mittajaksi. Yleisessä kokouk-
sessa valittiin perustajajäsen 
Erkki Honkanen kunnia-
puheenjohtajaksi ja päätet-
tiin juhlistaa osuuskunnan 
40-vuotista taivalta. Päätök-
set siitä tekee hallitus alku-
vuodesta.

Vesiosuuskunta on py-
synyt hyvin kehityksessä 
mukana, vaikka ollaankin 
syvällä maaseudulla. Osuus-
kunnassa on noudatettu jat-
kuvan parantamisen peri-
aatetta ja kehitetty asioita 
taloudellisesti ja teknisesti.

Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana on otettu 50 
uutta jäsentä, josta on seu-
rannut, että osuuskunta on 
velaton ja talous on AAA+ 
kunnossa.

Teknisesti on parannuk-
sia tehty vuosittain. Aluksi 
laajennettiin pumppaamora-
kennusta ja hankittiin vara-
pumput. Seuraava ponnistus 
oli veden alkalointilaitteiden 
asennus. Ukkosen vaurioit-
tama ohjauskeskuksen uu-
siminen oli seuraavan ke-
sän homma. Aggregaatin 
hankinnassa tyydyttiin kus-
tannussyistä käsikäynnistei-

seen bensaversioon ja sillä 
on pärjätty ihan hyvin. Seu-
raavaksi maksoimme kaikki 
velat pois.

Viimeisin parannus oli 
UV-laitteiden asennus, joka 
desinfioi vettä ultravioletti-
valon avulla. Näin varmis-
tuu pumppaamolta lähtevän 
veden puhtaus. Hiljattain 
asennettiin pumppaamolle 
kameravalvonta, jonka avul-
la pystytään näkemään etä-
nä paine- ja vesimittareiden 
toiminta.

Tänä kesänä parannetaan 
pohjavesialueen merkintöjä 
pumppaamon ympäristös-
sä. Seuraavaksi tutkaillaan 
etävalvottavien mittarei-
den teknistä ja hintakehitys-
tä, että milloin on oikea aika 
ottaa kehitysaskel siihen 
suuntaan. Ennen sitä katso-
taan aggregaatin automaat-
tikäynnistämisen hankintaa.

Osuuskunnan taipaleella 
nousee kaksi henkilöä erityi-
seen asemaan Erkki Honka-
nen, joka hoiti asioita ensim-
mäiset 30 vuotta ja Kauko 
Kosamo, jonka osaava ja asi-
antunteva työpanos on mah-
dollistanut viimeisen kym-
menen vuoden kehityksen. 
Ilman häntä osuuskunnan 
asiat eivät olisi näin hyvässä 
kunnossa.

veikko Hyttinen

puhoksen
vesiosuuskunta

40 vuotta

Oulun Seudun Leaderin hallituksen kokouksessa 16.5. Utajär-
ven Pappilassa oli käsiteltävänä 16 yleishyödyllistä hankehake-
musta ja kolme yritystukea. 

Myönteisen päätöksen hakemuksilleen saivat muun muassa 
Pudasjärven ilmailukerho ry, Lentokoneen hankintaan 54 615 
euroa, Honkavaaran Metsästysseura ry Pudasjärvi, WC ja suih-
kutilojen rakentamiseen 10 357 euroa ja Kouvan kalastuskunta 
Pudasjärvi Karhulan kylätalon katon uusimiseen 22 436 euroa. 
Yritystukea sai Syötteen sieni ja yrtti ky Tuotantotilan raken-
tamiseen sekä koneiden ja laitteiden hankintaan 33 250 euroa.

Oulun Seudun Leaderin Nuoriso Leader rahoitusta on 
myös haettavissa Nuorten omiin yrityskokeiluihin ja esimer-
kiksi tapahtumiin. Hakuaika on jatkuva. 

Yleishyödyllisten kehittämis- ja investointihankkeiden pää-
töskäsittely on jaksotettu siten, että hallitus käsittelee hank-
keita enintään kolme kertaa vuodessa. Hakuaika on kuitenkin 
edelleen jatkuva. Yritysten hakemuksia käsitellään kaikissa hal-
lituksen kokouksissa.

Oulun Seudun Leaderin vuosikokous pidettiin myös sama-
na iltana Utajärvellä.

Hallituksessa jatkavat Pudasjärveltä Paula Paukkeri ja vara-
jäsenenä Jukka Puurunen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin 
Kiimingistä Lauri Mikkonen (Anneli Näppä), Haukiputaalta Nii-
na Halonen (Mika Huusko) sekä Kempeleestä Kaisa Lumiaho 
(Tiina Kyröläinen). 

Kokouksen jälkeen palkittiin vuoden paikallisena kehittäjä-
nä Birger Ylisaukko-oja Jäälistä. Valinnassa huomioitiin pitkäkes-
toinen työ paikallisen kehittämisen hyväksi. Parhaana Nuori-
so Leader projektina palkittiin 250 euron jatkototeutusrahalla 
Soundeco-yrityskokeilu, jonka toteuttajana on Janina Tihinen 
Haukiputaalta. Yritys tarjoaa elävää musiikkia erilaisiin juhliin ja 
tapahtumiin asiakkaiden toiveita kuunnellen. 

pirjo Hongisto

Ajankohtaista Oulun 
Seudun Leader ry:ltä

Seurakunnan 
tilikauden tulos ylijäämäinen

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi 
maanantaina 20.5. kokouk-
sessaan viime vuoden tilin-
päätöksen ja myönsi tilivel-
vollisille vastuuvapauden. 
Hyväksyttiin tilikauden 2018 
tuloksen ylijäämä 40 839 eu-
roa siirrettäväksi taseen yli-/
alijäämätilille. Samoin hyväk-
syttiin hautainhoitorahaston 
ylijäämä 1 026 euroa siirret-
täväksi taseen yli-/alijäämä-
tilille. 

Talouspäällikkö Timo 
Niskasen esittelemästä tilin-
päätöksestä ilmeni, että kir-
kollisverotuloja saatiin 1,12 
miljoonaa euroa. Verotulot 
ja valtionkorvaukset piene-
nivät yhteensä 3,9 prosent-
tia edellisvuoteen verrattuna. 
Kirkon keskusrahaston avus-
tusta, verotulojen täyden-
nystä saatiin 116 360 euroa. 
Kirkkohallituksen päätöksen 
mukaan Pudasjärven seura-
kunnan verotulojen täyden-
nys putosi uusien jakoperus-
teiden mukaan noin 120 000 
euroa verrattuna aikaisem-
pien vuosien tasoon. Tästä 
syystä haettiin harkinnanva-
raista toiminta-avustusta 120 
000 euroa, jonka Kirkkohal-
litus sitten myönsikin. Kaik-
kinensa toiminta-avustusta 
saatiin 236 360 euroa eli arvi-
oidun mukaisesti. 

Kirkon energiakorjausten 
toteutuneet kustannukset oli-
vat noin 330 000 euroa, jossa 
oli kustannusarvioon sääs-
töä noin 90 000 euroa. Kirk-
kohallitus myönsi kohtee-
seen avustusta 66 400 euroa. 
Kun huomioidaan Kirkkohal-
litukselta saatava avustus, on 
hankkeen kustannusvaikutus 
noin 260 000 euroa.

Tilintarkastusyhteisöksi 
valittiin jatkamaan BDO Au-
diator Oy:n jossa vastuulli-
sena tilintarkastajana toimii 
Hilka Ojala HT, JHT ja avus-

tavana tarkastajana Eetu Ran-
takeisu. 

Ajankohtais- 
kuulumisia
Kirkkoherra Timo Liikanen 
esitti seurakunnan toimin-
nan ajankohtaiskatsauksen. 
Sen mukaan seurakunnan vä-
estö toukokuussa on 7017, jo-
ten pian näyttäisi väkilukua 
osoittava määrä alkavan kuu-
tosella. Kirkkoon kuuluu vä-
estöstä 88,32 prosenttia. 

Tänä vuonna on kastettu 
20 lasta, kuolleita on 40. Seu-
rakuntaan on muuttanut 55 
henkeä ja vastaavasti muut-
tanut pois 65 henkilöä. Kirk-
koon on liittynyt 13 henkilöä 
ja eronnut viisi. Päiväjuma-
lanpalveluksissa on käynyt 
2335 henkeä, keskimäärin 99 
henkeä kerrallaan. 

Liikanen kertoi myös 
ajankohtaisia kuulumisia 
eri työaloilta. Vuoden alus-
sa johtokuntien tilalle valitut 
työalojen vastuuryhmät ovat 
aloittaneet kokoontumiset. 
Lapsi- ja perhetyössä on va-
paaehtoistyöntekijöitä ollut 
aikaisempaa enemmän muun 
muassa pääsiäisvaelluksen 
toteuttamisessa. Nuorisotyön 
puolella kiinteät toiminnot 
rönö ja isoskoulutus ovat to-
teutuneet suunnitelmien mu-
kaisesti. Rönö on ollut suo-
sittu nuorten keskuudessa, 
osallistujia on ollut iltaa koh-
den noin 20. Kouluyhteistyö 
on toteutunut hyvin. Uutena 
kokeiluna on ollut abipark-
ki. Diakonian yhteyshenki-
löiden kokoaminen eri kylillä 
on edennyt. Yhteisvastuus-
sa on ollut positiivinen teke-
misen meininki. Tavoitteena 
oleva 10 000 euroa täyttynee 
lähiaikana. Lähetystyön puo-
lella kirpputori, kahvila ja 
talkooillat ovat pyörineet ai-
kaisempaan tapaan. Maalis-

kuussa oli Motongon teolo-
gisen seminaarin esittely ja 
seurakunnan uusi nimikkolä-
hetti, lastenlääkäri Maria Kar-
jalainen vieraili toukokuussa 
tuoden terveiset Etiopiasta. 

Yleisen seurakuntatyön 
puolella iltakirkoissa on ko-
keiltu vaihtoehtoisia päiviä 
ja syksyllä tullaan jatkamaan 
samalla tyylillä. Jumalanpal-
veluselämään on hankitti ai-
kaisempaa paremmat strii-
mauslaitteet – YouTuben 
teknisten asetusten muutos-
ten vuoksi. 

Henkilömuutoksia
Henkilöstössä tapahtuu muu-
toksia. Vs. seurakuntapastori 
Ari Kokkonen jää pois viras-
taan 31.5. Hän pitää lähtö-
saarnan helatorstaina 30.5. 
Vakituinen seurakuntapas-
tori Rolf Heikkinen aloit-
taa työnsä 1.6. Hänellä on 
pappisvihkimys 9.6. Valtte-
ri Laitila jää virkavapaalle 
opiskelujen vuoksi 22.7.2019-
30.11.2020. Häntä sijaistaa 
Eva-Maria Mustonen, palve-
lussuhde alkaa 24.6. Diako-
nian ja nuorisotyön sijaisjär-
jestelyt päättyvät toukokuun 
lopussa. Janna Renko on jää-
nyt pois vs. nuorisotyönoh-
jaajan virasta. Kesänuoriso-
työntekijä Silja Huttu aloitti 
työt 6.5. Diakonissa Eeva Lei-
nonen palaa virkavapaaltaan 
kesäkuun alusta, jolloin vs. 
diakoni Marko Väyrynen siir-
tyy takaisin nuorisotyöhön. 

Talousasiaa kuluvalta 
vuodelta
Talouspäällikkö Niska-
sen kuluvan vuoden talous-
katsauksessa kävi ilmi, että 
huhtikuun lopussa kirkol-
lisverokertymä on noin 4,5 
prosenttia pienempi edelli-
sen vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna. Ansio- ja 

Talouspäällikkö Timo Niskanen esitteli seurakunnan viime vuoden tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin. Hän kertoi myös ku-
luvan vuoden talouden toteutumisesta. Puheenjohtajan paikalla Esko Ahonen.

pääomatuloverojen pienene-
minen johtuu mahdollises-
ti osin siitä, että kaikki työn-
antajat eivät ole pystyneet 
antamaan tarvittavia ilmoi-
tuksia uuteen tulorekisteriin 
ohjelmisto-ongelmien takia. 
Verottajalta saadun tiedon 
mukaan tulorekisteristä ai-
heutuvat tilityskorjaukset 
saadaan tehtyä toukokuun 
aikana. Tämän jälkeen tiede-
tään, mikä osuus verotulo-
jen ennakoitua pienemmästä 
kertymästä toteutuu. Vuoden 
2019 talousarvio ja suunnitel-
mavuosien 2020-2021 tulok-
set näyttävät alijäämää noin 
80 000 euroa. Kirkkoherran 
pappilan myynnistä saata-
va tulo pienentää tämän vuo-
den tappiota tasearvon ylittä-
vän osuuden verran eli noin 
45 000 euroa.  

Erityisesti kuluvana 
vuonna ja seuraavina vuo-
sina Pudasjärven seurakun-
nan talouteen vaikuttaa Kirk-
kohallituksen täysistunnon 
päätös muuttaa verotulojen 
täydennysavustuksen perus-
teita, joka pudottaa vuosittai-
sia tuloja jopa 120 000 eurolla. 
Vuonna 2018 seurakunta sai 
vielä harkinnanvaraista avus-
tusta 120 000 euroa, joka paik-
kasi täydennysavustuksen 
laskun. Vuodelle 2019 kirkko-
neuvosto on hakenut harkin-
nanvaraista avustusta 40 000 
euroa, josta tuomiokapitu-
li on puoltanut 20 000 euroa. 
Kirkkohallituksen lopullinen 
päätös avustuksesta saadaan 
kesäkuussa. Kirkkoneuvos-
ton perustama talouden ta-
sapainottamistyöryhmä on 
aloittanut työn viime vuonna 
ja työ jatkuu edelleen. Kirk-
kovaltuuston asettama tavoi-
te on saada seurakunnan ta-
lous tasapainoon viimeistään 
vuonna 2021.

Heimo Turunen
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Äitienpäivän alla järjestet-
tiin tänäkin vuonna Pudas-
järven rauhanyhdistyksel-
lä kevätmyyjäiset. Nyt ne 
oli nimetty Kylyvömyyjäi-
siksi. Tunnelma oli leppoi-
sa. Myyjäispöydät oli katet-
tu kauniisti ja leivonnaisia 
oli leivottu runsaasti. Pöy-

kylyvömyyjäiset rauhanyhdistyksellä

Myyjäispöydät oli katettu kauniisti ja leivonnaisia oli leivottu runsaasti.

Pöytien keskellä komeili Valmet, vuosimallia 1954.

Tämän vuoden kevätmyyjäiset oli nimetty Kylyvömyyjäisiksi.

Ruokana oli täytetyt uuniperunat lisukkeineen. 

Onnellinen omistaja Saka-
ri Seppänen ajeli Valmetil-
la myyjäisten loputtua ulos.

tien keskellä komeili Val-
met, vuosimallia 1954. Sitä 
ei narutettu, eikä arvot-
tu, ei huutokaupattukaan, 
vaan onnellinen omista-
ja Sakari Seppänen ajeli sil-
lä tyytyväisenä myyjäisten 
loputtua ulos rauhanyhdis-
tykseltä.

Yhtenä erikoisuutena 
näissä myyjäisissä olivat yl-
lätysämpärit. Yhteen äm-
päriin oli kätketty älypu-
helin, muissa oli grillaus- ja 
puutarhasettejä, karkkia ja 
muuta mukavaa. Jännityk-
sellä saatiin seurata, mitä 
mistäkin ämpäristä esiin 

putkahti. Arvonnassa oli 
palkintona mm. polkupyö-
rä. Palkinnot oli hankittu 
sekä lahjoituksina että suo-
rina ostoina rauhanyhdis-
tyksen toimesta.

Lapsille oli piirustuskil-
pailu. Jokainen sai jo ko-
tona myyjäisiä odotelles-
sa piirtää kuvan siitä, mitä 
kullekin tulee mieleen su-
viseuroista. Kaikkien piir-
täneiden kesken arvottiin 
kotipihan hiekkalaatikol-
le uudet hiekat. Onnellinen 
uusien hiekkojen voittaja 
löytyi Hetekylän suunnalta.

Leena Lehtoaho ja  
Anni-inkeri Törmänen, 
kuvat Lahja nikula ja 
Anni-inkeri Törmänen.

Lukiolaiset islannin opintomatkalla

Pudasjärven lukio oli mu-
kana Erasmus+-hankkees-
sa, jossa olivat lisäksi myös 
norjalainen,  islantilainen ja 
tanskalainen lukio. Huhti-
kuun alussa 6 lukiolaista ja 

2 opettajaa viettivät viikon 
Islannissa reykjavikilaisen 
Borgarholtsskólin vieraana. 
Opiskelijat majoittuivat pai-
kallisten lukiolaisten luo-
na ja pääsivät tutustumaan 

islantilaiseen arkeen. Viik-
koon kuului esitelmiä, työ-
pajoja ja oppitunteja pai-
kallisessa koulussa sekä 
tietenkin Islannin ihmeisiin 
tutustumista. 

Maanantaiaamuna opiskelijat Oulun kentällä valmiina reissuun.

Vihdoin Islannissa! Maanantain vie-
timme kierrellen Reykjavikin kes-
kustassa. Viikinkimuistomerkki.

Tiistaina kävimme Kultaisella Kier-
roksella, jolla pääsimme näkemään 
muun muassa geysirin. Kultaiseen Kierrokseen kuului myös Gullfoss-vesiputous.

Keskiviikkona ohjelmassa oli esitel-
miä. Illalla kokoonnuimme taas kou-
lulle viettämään aikaa porukalla nyyt-
täreiden ja opiskelijoiden järjestämän 
ohjelman merkeissä.

Torstaina ohjelmassa oli työpajoja ja 
iltapäivällä kävimme tutustumassa 
museo Perlaan, jossa pääsi kokeile-
maan, millaista on jääluolassa.

Jätimme Perlaan terveiset Suomesta.

Perjantain opiskelimme muun muassa 
japania. Lauantain vietettiin isäntäper-
heiden kanssa ja opiskelijat pääsivät 
näkemään lisää Islantia.

Sunnuntaina oli aika matkustaa väsyneenä takaisin kotiin. 
Takana oli mahtava viikko!
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MYYDÄÄN

OSTETAAN

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
jukolantie 47, 93100 pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTo- jA konEHUoLTo, HiTSAUkSET, vARA-
oSAT, HinAUS- jA kULjETUSpALvELUiTA

HAUTAUSToiMiSTo jA  kUkkAkAUppA

kiinTEiSTÖHUoLLoT, iSännÖinTi

>	Isännöintiä >	Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AvAin- jA LUkkopALvELUT

jäTEHUoLTo

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LEiRinTäALUE, MAjoiTUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

mAArAKENNUs PUUrUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAAnRAkEnnUSTA

pELTiTYÖT, TARvikkEET jA ASEnnUkSET

RAkEnTAMinEn, REMonTiT

vAkUUTUS- jA 
pAnkkipALvELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

kATSASTUS- jA REkiSTERÖinTipALvELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PUDASTORI
ILmOITA 
ILmAISEKSI!

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

040 5649523
050 5019090

m S Vuokratilat oY
aSunnot/Hallitilat/
toimiStot

vUokRATAAn kiinTEiSTÖjä

HiERonTAA

Hierontapalvelua 
Toritie 2 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta) 

KouluTeTTu Hieroja 
MiKa luoKKanen

ajanvarauKseT:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

mAJOITUsTA KOKOUs- JA JUhLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKÖ-, KYLMä-, 

PELTITYÖT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

VUOKRATTAVANA

Vuokralle tarjotaan 
Pudasjärven seurankunnan 

Liepeen pappilan toisen 
pään asunto 78 m2.  

Tupakeittiö + 2 mh + 
sauna + pesuhuone + 

autotalli. 
Vuokra 708 € + sähkö ja 
vesi kulutuksen mukaan. 

Sähkölämmitys, jonka 
vuokralainen maksaa 

kulutussähkön yhteydessä. 
Asunnossa tulisija, jonka 
käyttöön seurakunnalta 

mahdollisuus ostaa puuta.

Lisätietoja Timo Niskanen 
P. 040 687 2144.

Omakotitalossa ikkunan vaihto. 
Myydään entiset ikkunat pois. 
L 144 cm, K 140 cm 5 kpl. Yht. 
100 €. P. 040 501 7988.

Uuden veroinen Tohatsun 
MFS5BS 5hp nelitahti perä-
moottori. Aj. n.20 h. Irtotankki 
sis. hintaan. hp. 650 €. p. 040 
311 2460.

VUOKrATAAN 
4h+keittiö 99 m2 

ydinkeskustassa, 
100 m S-markettiin, 

50 m apteekkiin. 
2 kerros. 

Heti vapaa. 
P. 040 809 2120.

Annetaan käytettyjä ikkunoita. 
Valittavana useamman kokoi-
sia ja mallisia ikkunoita. Jos 
olet kiinnostunut, soita 050 542 
1598. 

ANNETAAN

Halutaan ostaa 4-veto mönki-
jä maastokäyttöön. P. 040 725 
1846
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Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy
Lumpeet - Paavo Ahosen taidetta 4.5.-5.6.2 Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, 
Pudasjärvi. Näyttely on avoinna ma-ke klo 13-20 ja la-su klo 13-17. Suljettu to-pe.
Piilomaan Pikku aasi 6.5.-28.5. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pudas-
järvi.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Ylijäämäruoan jako ma 27.5. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Sirkus Finlandia su 26.5.2019 klo 17, Rimminkankaan kenttä, Rimmintie 15.
Pietarilan lähiliikuntapaikan vihkiäistilaisuus ma 27.5. klo 16-18, Pietarilan lähilii-
kuntapaikka, Ritolantie 21, Pudasjärvi.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran makkaranpaistoilta Wärmellä ti 28.5. klo 18.
Koulujen päättäjäisdisco la 1.6. klo 21, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Ylijäämäruoan jako ma 3.6. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Kiihdytyspäivä la 8.6. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Tanssit Sarapirtillä  la 8.6. klo 21-01, Tuovilat, os. Sarakyläntie 4661.
Peräkärrykirppis la 8.6. klo 10-14, Pudasjärven tori. Puistotie 2.
Jyrkkäfesttari la 8.6. klo 18-02, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Pohjola Ryobi-cup:n Jongunjärven keväthaukiuistelu la 8.6. klo 10-16. Jongunjärvi, 
Karvosenrannan vanhan lossin ranta, Pudasjärvi.
Pohjantähti games to 20.6. klo 17.30, Suojalinna, Urheilutie 2.
Iso-Syöte Mäkiajot pe 21.6. klo 14, Iso-Syöte, Romekievarintie, Pudasjärvi.
Iso-Syöte Sprint la 22.6. klo 18, Iso-Syöte, Romekievarintie, Pudasjärvi.
Tanssit Sarapirtillä  la 22.6. klo 21-01, Trio Naseva, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 22.6. klo 21-01, Ässät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Purjelennon kerholuokan SM-kisat su-la 23.6.-29.6. Pudasjärven ilmailukeskus, Len-
täjäntie 49, Pudasjärvi.

KEsärETKI KYLmäLUOmALLE
torstaina 13.6.2019.  

Lähtö klo 8.30 linja-autoasemalta. 
Paluu samaan paikkaan n. 19.00

Matkareitti: Taivalkoski - Tyrävaara - Jokijärvi - 
Kylmäluoma - Taivalkoski

Retken hinta 25 euroa jäseniltä 35 euroa ei jäseniltä. 
(Hintaan sisältyy matka ruoka ja kahvit).

Ilmoittautumiset su 2.6. mennessä 
Raijalle p. 044 238 0982.

Tervetuloa mukaan!

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaisten 

Tuuli hiljaa henkäilee
- tuttuja koululauluja 

Hirvaskosken kartanossa

Hirvaskosken Kartanossa järjestetään silloin laulutilaisuus, 
jossa lauletaan tuttuja koululauluja menneiltä vuosikymmeniltä. 

Illan ohjelmistossa ovat mm. laulut Leivo, Karjalan kunnailla, 
Orvokkini tummasilmä, Kaunis kirkas aurinko paistaa ja 
Tuuli hiljaa henkäilee. Laulattajaksi tulee Keijo Piirainen. 

Tervetuloa laulamaan!
Järjestäjien puolesta Anna-Riitta Holmström

Helatorstaina 30.5. kello 19 on mahdollisuus 
päästä virittäytymään alkavaan kesään ja 

laulamaan yhdessä. 

Pudasjärven Invalidit ry

TOrITEmPAUs 
pe 24.5.2019 klo 10-14.

Pudasjärven torilla. Mukana musisoimassa 
Kalevi Vattula ja Eero Hirvelä. Myynnissä munkkeja, 

kahvia, pillimehua, makkaraa.
Arpajaiset! TERVETULOA!

Omavastuuosuus 20,00 € / hlö, sis. matkat, pääsylipun 
sekä väliaikatarjoilut. ***Arpajaiset***

Ilmoittautuminen 9.6.2019 mennessä
puh. 040 707 5147 / Eija tai 0400 326 931 / Esa

e-mail: pudasjarveninvalidit@gmail.com
Lähtö S-marketin pysäkiltä klo 12.00.

TEATTErIrETKI 
suomussalmen kesäteatteriin 

su 14.7.2019 klo 15.00 
”Vesi Kielellä” -ensi-iltaan.

Koillismaan hevosystävät ry:n 
KOKOUs 

ma 3.6.2019 klo 18.30 
OSAO Pudasjärven yksikön tallilla 

(hallitus kokoontuu klo 18.00). 
Aiheena Jyrkkäkosken alueen hevosreitistöt.

Tervetuloa!
Koillismaan hevosystävät ry

Kongasjärven vesiosuuskunnan
VArsINAINEN  

KOKOUs
pidetään to 30.5.2019 klo 18.00 

Marikaisjärven toimitalolla 
(Marikaisentie 406).

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 14§:ssä 
luetellut asiat. Hallitus

Ikosen paliskunnan  
VArsINAINEN  

KEVäTKOKOUs  
pe 31.5.2019 klo 18.00 Pajalassa.  

Käsiteltävätasiat:
1. Poronhoitoasetuksen 4 pykälän määräämät asiat
2. Teurastus suunnitelma seuraavalle poronhoitovuodelle
3. Hoitomaksun korotus
4. Muut esille tulevat asiat
Kokouksen yhteydessä pidetään kiintiö huutokauppa. 

Hallitus 17.5.2019

SuPer 
Pudasjärvi ao 211

ArPAJAIsTEN VOITTAJAT:
nro 547 Mika Luokkanen, JBL-kauitin
nro 322 Emmi Isomursu, älykello
nro 84 Jouko Ojala, Fjällräven reppu
nro 168 Tuula Tauriainen, lahjakortti 50 € (S-ryhmä)

Kiitos arvontaan osallistujille! 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PuU sUUNNIsTUsJAOsTO
ILTARASTIT Hampusvaarassa ke 29.5. klo 18.00.
A, B ja C-radat. Tiedustelut puh. 040 539 7523.

Aloitan vapaaehtoistyönä vanhustentalojen 
asukkaille suunnatun tupakerhotoiminnan 

vanhustentalojen kerhohuoneessa 
alkaen tiistaina 28.5. kello 11–13.

Vanhustentalojen  
kerhotoiminta

Tervetuloa!

Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan 
kerhotoiminnan sisältöä ja ajankohtaa 
vanhusten toivomukset huomioiden. 
Valitaan äänestämällä kerholle nimi. 

Perinneaskartelua kahvikupposen ääressä.

Kaarina Nevanperä + kumppanit.
Puh. 040 542 3184

P9 piirisarjaturnaus Suojalinnan 
tekonurmella la 25.5. klo 10.00-15.00. 
Kioski palvelee turnauksen ajan. Tervetuloa!
P11 piirisarjaturnaus Suojalinnalla 
su 26.5. klo 9-18. Mukana 14 joukkuetta, lähes 200 
osallistujaa. Kurenpoikien pelit klo 9.00, 11.30 ja 
14.50. Kioski palvelee! Tervetuloa!

FC KUrENPOJAT 

sääNTömääräINEN 
VUOsIKOKOUs 

ke 29.5.2019 klo 14.00 4H-toimistolla, 
Kauppatie 3 L. 
Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven 
4h-yhdistyksen

Voittoisa pelaajapari Jan-
ne Iinattiniemi ja Matti Juu-
rikka.

Golffareille 
kisamenestystä
Paltamo Golfin järjestämä Kap-
teenien Scramble-kisa pelattiin 
Paltamossa sunnuntaina 19.5. 
Kisaan osallistui peräti 29 paria 
ja Pudasjärveltä kevään ensim-
mäiseen kisaan osallistuivat 
Janne Iinattiniemi ja Matti Juu-
rikka. Kisa pelattiin pareittain, 
tasoituksellisena lyöntipelinä. 

Miehemme olivat loistavas-
sa pelikunnossa ja he voitti-
vat kisan tuloksella 61 lyöntiä. 
Seuraavaksi tulleet jäivät kol-
men pisteen päähän. Paltamon 
golfkenttä oli talvehtinut hy-
vin eikä jääpoltetta tai homet-
ta ollut havaittavissa. Greenien 
kunto oli erinomainen ajankoh-
taan nähden.

Kilpailu- ja pelikausi on saa-
nut hyvän lähdön ja toivotaan 

Syötteen luontokeskus on suljettuna toukokuun ajan. Avaam-
me ovet jälleen kesäsesonkiin 4.6. alkaen kello 10. Kesäkuussa 
luontokeskus on auki tiistaista lauantaihin kello 10-16. Heinä-
kuusta lokakuun loppuun luontokeskus palvelee tiistaista sun-
nuntaihin kello 10-16. Poikkeusaukioloajat tiedotamme osoit-
teessa www.luontoon.fi/syotteenluontokeskus.

Pudasjärvi-lehden Kesäsyöte numeroon oli lipsahtanut van-
ha tiedote koskien Tatjana Luukkosen näyttelyä, joka oli esillä 
kevään ajan. Seuraavaksi esille tulee valokuvaaja, eräopas Eeva 
Mäkisen upeita valokuvia. Tiedotamme näyttelystä sekä kesän 
tapahtumista lisää kesäkuun aikana.

Luontokeskus tiedotus

Luontokeskus tiedottaa

Suunnistuskausi avattiin
Pudasjärven urheilijoiden 
suunnistusjaosto avasi 

tiistina 21.5. kesän 
suunnistuskauden 

Jyrkkäkosken 
maastossa. 

Tulokset
a-rata 4,8 km
1.Sauli Kuopus 25.20, 2. Esa Hieta-
la 26,38, 3. Hannu Hiltula 28,35, 4. Ju-
ha-Matti Inget 30,39, 5. Antti Kokko 
33,03, 6. Jukka Lehto 34,08, 7. Jani Räi-

sänen SalRe 35,14, 8. Tuomas Kaijala 
36,03, 9. Nifakina Julia TaivKu 39,54, 
10. Maire Kosamo 42,27. 
C-rata 1,8 km
1.Emelia Niskasaari 23,52, 2. Daniel 
Mattinen 24,30, 3. Toni Kuopus 27,44, 
4. Niko Kuopus 27,54, 5. Alisa Kok-
ko 30,20. 
B-rata 3,2 km
1.Taisto Luukkonen 36,12, 2. Souk-
hov Stepan TaivKu 40,02, 3. Kalervo 
Koivu 42,54, 4. Juhani Rajavaara 45,25, 
5. Anna-Liisa Seppänen 51,52. 6. An-
tero Pätsi. 

sen jatkuvan lämpimän kesäi-
senä sekä tuovan runsaasti me-
nestystä pelaajillemme.

 ji ja jj

Puikkari on suljettu 31.5.-1.9.2019 
remontin vuoksi
Puikkari on avoinna vielä  
helatorstaina 30.5. klo 12-18.
Lunasta kesän ajaksi kuntosalille 
kulkuavain ennen remontin alka-
mista Puikkarin palvelupisteetstä.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

sirkusfinlandia.fi

Find us on Facebook Badge CMYK / .ai

Liput 12,50–33 € 
sirkuksen lippukassasta 

ilman lisämaksuja klo 
12–13 ja 2 tuntia ennen 

esitystä

Info-puh. 0600 30006
 (1,78 e/min + pvm)

Sunnuntaina 
26.5.2019
klo 17.00

Rimminkankaan 
kenttä

Koulutie
PudasjärviMeidän

PUDASJÄRVI

ELOKUINEN PUDASJÄRVI-
PÄIVÄ KAIPAA SINUN 
PANOSTASI!
Elokuun 29. päivä klo 12-19 järjestettävä Pudas-
järvi-päivä kaipaa juuri sinun panostasi, olit sitten nuori tai aikuinen, 
yhdistysaktiivi, yrittäjä tai yksityishenkilö

Pudasjärvi-päivä järjestetään tänä vuonna yhteisöllisellä teemalla: 
Meidän Pudasjärvi. Tapahtuma on kaikille avoin tapahtumapäivä, jol-
loin kuka vain voi järjestää toimintaa eri puolilla kaupunkia. Pistä siis 
pystyyn vaikka kahvila, järjestä taloyhtiön peräkärrykirppis, soita har-
monikkaa, kisaile saappaan heitossa tai kutsu kaverit kylään. Areena 
on sinun!

Ilmoita tapahtumastasi Pudasjärven kaupungin tapahtumatuottajal-
le viimeistään 12.7.2019 ja ole yhteydessä jo sitä ennen, niin suunni-
tellaan yhdessä! Kaikista tapahtumista koostetaan kartta, joka toimii 
osallistujille rastikilpailun tapaan tapahtumapassina. Jokainen pas-
sinsa palauttanut osallistuu arvontaan.

Tehdään yhdessä Pudasjärvi-päivästä meidän päivämme, jolloin 
kaikille löytyy mieluista tekemistä eikä kenenkään tarvitse olla yksin!

Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen
marjut.jarvinen@pudasjarvi.fi
040 734 0973

pudasjarvi.fi/meidanpudasjarvi

kaikille löytyy mieluista tekemistä eikä kenenkään tarvitse olla yksin!

Tapahtumatuottaja Marjut Järvinen

pudasjarvi.fi/meidanpudasjarvi

#meidänpudasjärvi

PUDASJARVI.FI

PUUTARHAJÄTTEIDEN 
VASTAANOTTO
Pudasjärven kaupunki ottaa vastaan pihojen sii-
vouksesta tulevaa kompostoituvaa, puhdasta puu-
tarhajätettä (puiden/pensaiden lehtiä sekä heinää, 
ei kokonaisia oksia) puutarhajätteiden loppusijoi-
tuspaikalla osoitteessa Kuusamontie 823 (ent. kaa-
topaikka) seuraavasti:

• pe 7.6.2019 klo 12-18
• la 8.6.2019 klo 10-16

Vastaanottopaikalla on opastus. 

Tekninen ja ympäristötoiminta

Pudasjärvellä, kuten muuallakin haja-asutusalueilla asuvat eläkeläi-
set ja ikäihmiset ovat tänä päivänä syvässä sudenkuopassa. Kaik-
kialla palvelut on siirretty joko sähköiseen asiointimuotoon tai 
kokonaan pois paikkakunnalta isompiin toimikeskuksiin. Netti-
yhteyksiä ei ihmisillä välttämättä ole kuten ei tietokonettakaan 

Eläkeläisen piina

Arvo Kärki esittelee yhden 
hakemuksen liitteitä, joita 
hänellä on 71 kpl:tta toimi-
tettavana Kelalle.

tai älypuhelinta - saatikka tai-
toa niitten käyttöön! Syrjäkylil-
tä ikäihmiset, jotka vielä asuvat 
omatoimisesti kotona, pääsevät 
käymään vain noin kerran vii-
kossa asiointimatkoilla liikekes-
kuksissa. Aikaa on rajallisesti ja 
vielä olemassa oleviin virastoi-
hin on varattava aika toimihen-
kilöille joitten luona käy asi-
oimassa ja osuuko vapaa aika 
juuri asiointipäivälle. Tällöin pa-
perinippu on mitä melkoinen, 
kun esimerkiksi jotakin tuki-
muotoa yrittää hakea. Siihen ei 
yksi reissu välttämättä riitä, kun 

vielä toimitetaan toiseen paikkaan eri hakemusta täyttämään. 
Huonosti liikkuvat ja iäkkäät henkilöt eivät pääse eivätkä jaksa 
siirtyä talosta toiseen tai luukulta toiselle hoitamaan seuraavaa 
asiaa. Näihin kaivataan kipeästi kaupungin taholta apuja. Kulukor-
vaukset saattavat muodostua ihan ylitsepääsemättömiin summiin, 
kun pienestä eläkkeestä pitää maksaa kaiken muun elämisen ja 
toimeentulon lisäksi vielä aina kasvavat omavastuuosuudet.

Arvo Kärki on eräs tässä piinapenkissä istuva. Omien sanojen-
sa mukaan hän on yksi niistä 4700:sta suomalaisesta henkilöstä, 
jonka eläke tippuu tietyn prosenttimäärän vuodessa. Pienituloi-
sella henkilöllä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle suuntautuvat 
lääkärikäynnit tekevät tuhottoman suuren loven toimeentuloon. 
Sairaudenhoito-, lääke- ja matkakorvauksia saa vasta tietyn ra-
jan ylittämisen jälkeen. Tämä raja nousee vuosittain, kun taas elä-
ke ei nouse samassa suhteessa ja Arvo Kärjen kohdalla se jopa 
pienenee. 

- Korvauksien hakemiseen menee viikkoja ja päätöksien val-
mistumiseen jopa kuukausia. Laskujen eräpäivät kyllä ovat jämptit 
ja ne menevät herkästi eräpäivän jälkeen perintään, suomii Kär-
ki ja toivoo päättäjien taholta toimenpiteitä apujen saamiseksi. 
Kaikkihan me joskus ollaan vanhoja! TS.

Perhemarketin uusi ja ny-
kyaikainen sekä energiate-
hokas kauppakiinteistö on 
valmistunut ja liike avataan 
maanantaina 27.5. Avajaisia 
edeltävän viikon alussa piha 
sai uuden asfaltin ja iloisissa 

väreissä Perhemarket kyltti-
kin asennettu. Viimeiset vii-
kot ovat olleet kiireistä aikaa 
myytävien tavaroiden hyl-
lyihin laittamisessa, jota työ-
tä on tehnyt parikymmentä 
henkeä. 

Perhemarketin yrittäjät 
Kristiina Lallukka ja Pertti 
Heikkinen toivottavat kaik-
ki tervetulleeksi täytekakku-
kahvien tarjoamisineen. HT

perhemarket avautuu maanantaina 27.5.
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AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, 
TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PERHEMARKETUUSI ISO

MA 27.5. klo 9.00
AvATAAn

AVOINNA 27.5. ALKAEN: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

TARJOAMME MA 27.5.
TÄYTEKAKKUKAHvIT!

TERvETULOA!

Aune Ekdahl  
kaupungin-
valtuutettu

Pekka Kinnunen
Pudasjärven 
KoKoomus
Puheenjohtaja

Hilkka Parkkisenniemi
kaupungin-
valtuutettu

Kannustamme pudasjärveläisiä 
äänestämään professori Pirkko Vihkoa 

EU-parlamenttiiin!

59
Pirkko Vihko

ProFessorI, lääKärI

> eu rahoitusta suomeen
> koulutus & osaaminen

> ihmisoikeudet
> liikenneverkot

EUROVAALITEEMANI

PIRKKOVIHKO.FI

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

Pyöriä joka lähtöön
Jopo 1 V
● Se aito 
 kotimainen!

Helkama 26.
● 24 vaihdetta
● Levujarrut

Helkama CS 7
●  7 vaihdetta
● jalkajarrut  
 + hydraulinen 

levyjarru 
 edessä

369€

429€

rajoitettu 
erä!

549€

Helkama Veloman 3V  
●  3 vaihdetta
● Kotimainen

379€

rajoitettu 
erä!

Helkama XS 29.3
● 27 vaihdetta
● Hydrauliset 
 levyjarrut
● Jousto 
 etuhaarukka

InSera BIg Foot 
● 16 vaihdetta
● Hydrauliset 
 levyjarrut

InSera eVolutIon 7V
●  7 vaihdetta
● jalkajarrut

599€

699€

399€

InSera ClaSSIC 1V

249€
KOLMIVAIHTEISENA

299€

laStenpyörät 99€alkaen

helatorstaina 30.5.2019 klo 10 Pudasjärven torilla 
(säävaraus).
Messun jälkeen kirkkokahvit ja makkaratarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!

KaiKen Kansan 
torimessu

Pudasjärven seurakunta

Kevätreissu Hailuotoon

Mahdollisuus käydä tutustumassa emutilalla sekä 
Metsähallituksen Luontonäyttelyyn.

Luontonäyttely on maksuton kuten myöskin linja-auto matkat. 

Mukana pienet retkieväät (sämpylä, banaani, mehu...).
Mahdollisuus käydä Hailuodossa syömässä omakustanteisesti. 

Mukaan mahtuu 30 hlöä. Ilmoittautua voi Topi-torilla.
Lisätietoja: Mirva Kirveskari 040 159 0227

Maanantaina 27.5.2019
Lähtö klo 9.00. Paluu noin klo 17.00.


