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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Perhemarketin avajaisissa 
väki liikkeellä s. 6

Pietarilan 
lähiliikuntapuisto 

vihittiin käyttöön s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 30.5.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Rieskarulliin ja 
pikkusuolaisiin
Kylmäsavustettu 

poronpaistileike 100 g 
3 pkt 20,00 66,67 kg

Naudan suolaliha 150 g 
2,90 pkt 19,33 kg 

Kylmäsavustettu naudan-
paisti 90 g 3,90 pkt 43,33 kg

Aito paahdettu sipuli 500 g 
2,99 pss 5,98 kg

Voileipäkakkuihin..... 
Kylmäsavustettu poronpaisti-
rouhe 120 g 8,49 pss 70,75 kg

Lämminsavustettu 
pororouhe 1 kg 19,90 

Maalaispalvipala 12,90 kg
Savulohirouhe kastikkeessa 
235 g 3 prk 10,00 14,08 

Öljypuun majoneesi 300 g  
5,90 prk 19,66 kg

Majoneesille munaton 
vaihtoehto Majonen. 

Makuina valkosipuli ja sriracha 
275 ml 3,49 kpl 12,69 l

Hiukopalaa 
leipomisen välissä 
Maalaishyytelö 350g 
2 kpl 5,90 8,43 kg

Savuporokeitto 400 g 
 3,90 prk 9,75 kg

KalaKallen savulohi-, kinkku- 
ja/tai broilerikukko 182 g 

3 kpl 10,00 18,32 kg 

Lämminsavustettu kalkkunan 
rintafi lee 13,90 kg

Meiltä korkealaatuiset 
eläinlääkärien suosittelemat
koirien Vetdog kuivamuonat

Tutustumistarjous
Energy 20 kg 39,90 1,995 kg

PALVELEMME HELATORSTAINA KLO 9-19
Voileivän herkkuja

Lappimeetwursti 450 g 4,99 11,09 kg

Savujuustoinen porobalkan 500 g 
4,99 kpl 9,98 kg

XXL kartanonpalvi siivu 1 kg 6,90
Extrapalvikinkku 400 g 3,45 8,63 kg

GRILLI KUUMANA
PE ALKAEN 
KLO 10.00

MYYNNISSÄ MAKKARAA
YMS. MUUTA HYVÄÄ

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

Vielä on 
metsurikapasiteettia 

kesän th-töihin. 
Ota yhteys metsäasiantuntijaasi.

ONNEA VALMISTUNEILLE!

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

AvoinnA:
 jokA päivä mA-pe 9-19, 

lA-su 9-16.
HelAtorstAinA 9-19

www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa KUKKALOISTOON!

Olemme facebookissa!

Pitkä RUUSU 4,95 kpl
ORVOKKI 15,-/20 kpl
Komeat PELARgONIAT  

20,-/4 kpl

Kukkivia, uusia lajeja  
OMENAPUITA 

65,-/2 kpl (sis. rungonsuojan)
MONIVUOTISET 
KUKAT OSTA 5 

MAKSA 4Tuuheat MARKETAT     
20,-/4 kpl

Lahjakortin 
(100,-) 
voittaja: 

Jasmin Niemelä

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 12.6., ke 26.6. ja to 4.7.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

HUOM! Helatorstaina liike kiinni, pe 31.5. liike auki klo 9-12.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

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

Puutarha avoinna ma-pe 8-20, la 8-16  
Taivalkosken kylän myymälä avoinna 
ma-pe 9-17, la 9-13. Posion myymälä 
avoinna ma-pe 9-17, la 9-13

TerveTuloa!

www.pesiola.fi@pesiola@pesiolanpuutarha

Muista Pesiölän 

etukortti!

Lähde elämysmatkalle puutarhalle!
Kasvihuoneet pullollaan värejä ja tuoksuja.
Pesiölän istutuspalvelu: 
Tuo ruukkusi puutarhalle, me suunittelemme ja 
istutamme ne puolestasi (tai suunnitellaan yhdessä). 
uuden ruukun ostajalle istutus ja mullat veloituksetta!
varaston 
tyhjennysmyynti: 
KaiKKi ruuKuT

-30 % valmistujaisviikon 
erikoistarjous
riiPPu-
PeTuniaT ja 
miljoonaKelloT

15 €
3 kpl

Eero Riihijärvi p. 040 822 4983

Kantojen jyrsintää 
Pudasjärvellä edullisesti

PALVELUA YKSITYISTEILLE
	 •	Tiekokoukset
	 •	Yksiköinnit,	taloushallinto
	 •	Perusparannussuunnitelmat

Peskin	Palvelut	Oy,	
Pohjois-Suomen	Tieisännöinti	

040	570	7664,	
markku.koistinen@windowslive.com Käytöstä 

poistetun 
tavaran 
myynti

to 6.6.2019 klo 12-17
 

OSAO 
Pudasjärven yksikkö, talli

Jyrkkäkoskentie 18

Tervetuloa!

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

2995

49-.

BLUETOOTH KUULOKKEET 
NEDIS VALKOINEN

AUTOKAMERA NEDIS 
720P 2.4” NÄYTTÖ

RADIO-OHJATTAVA 
AUTO JAMARA 1:18 4WD

1995
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kaiken kansan torimessu Pudasjärven torilla helatorstaina 
30.5. kello 10, Timo Liikanen, Ari Kokkonen, Valtteri Lai-
tila, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Ari Kokkosen lähtösaar-
na. Messun jälkeen makkaratarjoilu ja kirkkokahvit. Sääva-
raus (sateella seurakuntakodissa).

Messu seurakuntakodissa su 2.6. kello 10, Valtteri Laitila, 
Rolf Heikkinen, Keijo Piirainen

Kesäillan musiikkihetki kirkossa ke 5.6. kello 19, Keijo 
Piirainen, laulu ja Jukka Jaakkola, piano, urut.

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.

Kesäkuun toimintaa lapsi- ja perhetyössä: Kesäkerhot 
3.-18.6.  Liepeen väentuvalla  3-6 vuotiaille ma, ti, to ja 
pe, aamuryhmä kello 9-12 ja iltapäiväryhmä kello 12-15. 
Kerhoihin ei ole ilmoittautumista, mukaan otetaan 15 lasta 
tulojärjestyksessä. Kerhoon otetaan omat eväät mukaan ja 
ulkoiluun sopivat vaatteet. Kesäkerholaisten tutustumis-
retki kirkkoon ti 11.6.  Lähtö bussilla  Liepeen väentu-
valta kello 10  ja paluu takaisin Liepeeseen kello 13. Omat 
evät mukaan myös retkelle. Ilmoittautumiset lastenohjaajil-
le ma 10.6. mennessä.

Perhepäivä Liepeen väentuvassa ke 5.6. kello 10-14, oh-
jelmaa koko perheelle ja ruokailu. Ilmoittautuminen ma 
3.6. mennessä lastenohjaajille, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 
4896, Rauni Juntti 040 586 1217.

Nuotioillat: seurakunta järjestää 9.7-1.8. nuotioiltoja. Nuo-
tioiltoja pidetään seuraavasti: vk 28 (ti-to), vk 29 (ma-to), 
vk 30 (ma-to) ja vk 31 (ma-to). Nuotioillan voi varata omal-
le kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08 882 3100.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 2.6. kello 
16 (Seppo Leppänen, Jukka Lehto).

Haudattu: Salli Luokkanen 88 v. 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!

Tervetuloa

Sinikka ja Heikki Mosorin

poikamme Nikon 
valmistujaisiin kotiimme 
Kuntotielle la 1.6.2019 

alkaen klo 14. 

Seurakunta lahjoitti vuoden vaihteessa 
luottamushenkilöilleen eläkkeelle jääneel-
le Oulun piispalle Samuel Salmelle omis-
tetun puhuttelevan rukouskirjan. Kirjan 
rukouksia ovat kirjoittaneet piispan työ-
toverit ja ystävät. Kirjoittajien toive on, 
että rukoukset antavat voimaa, lohdutus-
ta ja hartautta lukijoilleen. Luettuani kirjan 
kannustavia rukouksia, päätin hartauskir-
joituksessani jakaa yhden niistä muillekin 
iloksi ja myötätuulen tuojaksi.

”AJASTA aikaan oleva Jumala. Mennei-
syys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat hallin-
nassasi. Sinä et hylkää. Vuodet vaihtuvat. 
Sinä olet kanssani. Katson elämää taakse-
päin. Olen osa sukupolvien ketjua. Kannan 
sisimmässäni elettyä elämää pitkältä ajalta. 
Minä en ole kaikki. On elämää ennen mi-

nua ja minun jälkeeni. Elämässä on paljon 
kaunista ja hyvää. Se ei ole koko totuus. 
Elämässä on paljon pahaa ja väärää.

Katsoessani mennyttä koen yhä uudel-
leen kivun, kun usko mitätöidään, kun oi-
keus hyvään elämään kyseenalaistetaan, 
kun raja-aitoja vedetään ihmisten välille, 
kun rakkaus nujerretaan kovuudella, oi-
keassa olemisen tärkeydellä ja vallanhi-
molla. Katsoessani mennyttä koen yhä uu-
delleen kiitollisuuden, kun usko yhdistää, 
kun rakkaus ylittää inhimilliset raja-aidat, 
kun vaikeuksista selvitään yhdessä, kun 
pieni teko oikeassa hetkessä pelastaa.

Auttava Jumala. Auta minua olemaan 
vapaa menneisyyden taakasta. Anna Kris-
tuksen sovitustyön parantaa haavat. Anna 
minun kokea armon uutta luova voima. 

Auta minua hyväksymään mennyt ja koh-
taamaan uusi aika menneisyydestä vapaa-
na.

Uutta luova Jumala. Ennen ei ollut aina 
paremmin. Anna minulle rohkeutta kohda-
ta uusi aika mahdollisuutena. Ajasta aikaan 
oleva Jumala. Kiitän elämän lahjasta. Kiitän 
menneistä päivistä. Ei se aina helppoa ole. 
Kiitän siitä huolimatta. Kiitän edessä ole-
vasta uudesta ajasta. Matka jatkuu. Kerran 
kaikki aika saa täyttymyksen. On uusi tai-
vas ja uusi maa. Paha on poissa. Sinä olet 
kanssani. Aamen.”

sointu veivo

Rukouksia lahjaksi

valtteri laitila reisjärven 
opiston rehtoriksi
Reisjärven opiston johto-
kunta kutsui kokouksessaan 
maanantaina 20.5. opiston 
rehtorin tehtävään Pudas-
järven seurakunnan vt. kap-
palaisen, TM Valtteri Laiti-
lan. Hän aloittaa tehtävässä 
1.7.2019. Laitila seuraa reh-
torin tehtävässä eduskun-
taan valittua TM Mikko Kin-
nusta, joka toimi opiston 
rehtorina yli 23 vuotta. Opis-
ton johtokunta myönsi Kin-
nuselle pyynnöstä eron reh-
torin tehtävästä 1.8. alkaen. 

Rehtorin vuosiloman aikana 
vs. rehtorina toimii Susan-
na Pöyhtäri ja vararehtorina 
Minna Paalavuo.

ritva-liisa pihlaja suunnittelee 
riekinkankaan uurna-alueen 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 27.5. Kirkkoval-
tuuston vuoden 2019 hyväk-
symässä talousarviossa on 
varattu Riekinkankaan uur-
na-alueen suunnitteluun 5 
000 euron määräraha. Ritva-
Liisa Pihlaja on suunnitellut 
Sarakylän hautausmaan uur-
na-alueen onnistuneesti, jo-
ten oli perusteltua, että myös 
Riekinkankaan uurna-alueen 
suunnittelu päätettiin antaa 
Ritva-Liisa Pihlajan tehtäväk-
si, jonka tarjouksessa kus-
tannusarvio oli 5 249 euroa. 
Rakennustoimikunnalle an-
nettiin tehtäväksi ohjata Pih-
lajan suunnittelutyötä.

Pudasjärven seurakun-
nan Riekinkankaan hautaus-
maan käyttösuunnitelman 
mukaan muistomerkiksi suo-
sitellaan kivisiä muistomerk-
kejä, jotka voivat olla työs-
tettyä kiveä, työstämättömiä 
luonnonkiviä, valu- ja tako-
rautaa, pronssia, kuparia tai 

muita seosmetalleja. Puista 
muistomerkkiä suositellaan 
käytettäväksi vain tilapäisenä 
muistomerkkinä. Hyväksyt-
tiin Ritva-Liisa Pihlajan muis-
tomerkin lupa-anomus muu-
toksella, että muistomerkin 
enimmäiskorkeus saa olla 110 
senttiä.

Kirkon energiakorjaus on 
tehty ja siihen liittyvät maa-
lämpökaivot on asennettu 
suunnitelmien mukaisesti. 
Viime talvena lämmitysjärjes-
telmän testauksessa tuli ilmi, 
että maalämpökoneen varaa-
jaan tulisi asentaa lisävastuk-
set, jotta ilmastointikoneen 
käyttöä kovilla pakkasilla 
voidaan vähentää lisälämmi-
tystarpeeseen. Hyväksyttiin 
Jiipee Talotekniikka Oy:n lisä-
vastustarjous 5232 euroa ja ti-
lattiin lisätyö. Lisäksi hyväk-
syttiin 1000 euron määräraha 
lämmityksen suuntauskului-
hin sekä Sweco Talotekniikka 
Oy:n suunnittelulasku. 

Lapsivaikutusten arvioin-

ti eli LAVA on työkalu ja me-
netelmä, jolla seurakunnan 
toimintaa ja päätöksentekoa 
punnitaan lasten ja nuorten 
(alle 18-vuotiaat) edun näkö-
kulmasta. Lapsiasianhenki-
lön tehtävänä on edistää las-
ten ja nuorten näkökulmien 
huomioimista päätöksente-
ossa ja toiminnassa. Lapsi-
asiahenkilöinä ovat toimineet 
Marko Väyrynen ja Heikki 
Turves. Neuvosto päätti, että 
he jatkavat tehtävän hoita-
mista vuosina 2019-2020. 

Hyväksyttiin lomajärjestys 
lomakaudelle 2.5.–30.9., lu-
kuun ottamatta papiston lo-
mia, jotka kirkkoherran osal-
ta hyväksyy tuomiokapituli ja 
muiden pappien osalta kirk-
koherra. Annettiin kirkkoher-
ralle ja talouspäällikölle lupa 
tehdä pienehköjä muutoksia 
loma-ajankohtiin, mikäli ne 
ovat perusteltuja töiden tar-
koituksenmukaisen hoidon 
kannalta.

Jumalanpalveluksissa sekä 

muissa seurakunnallisissa ti-
laisuuksissa voidaan kerätä 
kolehti kirkon ja seurakun-
nan toiminnan sekä niiden 
tehtävää vastaavien tarkoi-
tusten tukemiseksi. Vahvis-
tettiin kolehtisuunnitelma 
1.7-31.12.2019.

Hyväksyttiin Caruna 
Oy:n ja seurakunnan väli-
sen Pudasjärvi-Ranua 110 
kV voimansiirtojohtoa varten 
tehtävä ennakkohaltuunotto-
sopimus.

Myönnettiin lupa Pudas-
järven luonnonsuojeluyhdis-
tykselle jatkaa Törrönsaaren 
raivaamista ja hyväksyttiin 
talkookorvauksen tukihake-
mus niitosta ja käsiraivauk-
sesta Ely –keskuksen talkoo-
korvaustaksan mukaisesti. 

Saatettiin neuvostolle tie-
doksi, että kirkkohallitus ei 
myöntänyt Pudasjärven seu-
rakunnalle harkinnanvaraista 
avusta tälle vuodelle. Seura-
kunta haki avusta 40 000 eu-
roa. RR

Tästä lehdestä siirtyi juttuja ensi viikon lehteen. 
Hippo maastopyöräkisa oli Jyrkkäkoskella 23.5. jossa oli 58 osallistujaa. 
Aittojärvellä oli lauantaina 25.5. kyläseuran ja kalaveden osakaskunnan 

järjestämänä onnistunut Lahnaralli. 
Eurovaalipäivänä toimittaja kävi Hirvaskosken koulun äänestyspaikalla, 

jossa oli välitön tunnelma ja vaihdettiin kuulumiset ja jännitettiin Suomen 
jääkiekkojoukkueen illan peliä. 

Kontiotuotteella oli kakkoslaatupuutavaran huutokauppa, joka sai jäl-

leen kerran suuren suosion. Yli 100 tuotepakettia meni kaupaksi kuin kuu-
mille kiville. 

Sirkus Finlandia vieraili pitkästä aikaa Pudasjärvellä ja sai suuren yleisö-
suosion. Juttua ja kuvia on ensi viikon lehdessä. 

Syötteen matkailuyhdistyksen kevätkokousuutisessa on alueen mat-
kailukuulumisia.

Muutama muukin tapahtumauutinen on tulossa mm. Invalidien tori-
tempaus 24.5. 

Juttuja siirtyi ensi viikon lehteen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA KE-SU 29.5.-2.6. ELLEI TOISIN MAINITA

HäTäLä 
tUorE rUoDotoN  
lohifilEE
vaKUUmi, Norja, C-lEiKattU  
rajoitUS: 2 filEEtä/taloUS

1195
ALMONdy 
paKaStEKaKUt
380-450 g (11,11-13,16/Kg)  
Ei mUD CaKE

Yksittäin 5,89 kpl (13,09-15,50/kg)

10.-
2
kpl

Kg

Erä

Inspiroidu
jUhlahUmUSta

Hyvään  

hintaan 
KoKo  

KUUKaUDEN

Ilman korttia 3,65 pkt (8,69-9,08/kg)

-18%
Plussa-kortilla

ATRIA   
taKUUmUrEa NaUDaN 
SiSä- ja paahtopaiSti
palaNa

1395
Kg

 
KoKoNaiNEN 
vESimEloNi
ESpaNja

099
Kg

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

PINgVIINI 
jäätElötUUtit
6 Kpl/402-420 g (7,12-7,44/Kg)  
Ei laKtooSitoN EiKä mix

299
pKt

179
NippU

 
vihrEä 
parSa
500 g (3,58/Kg)  
UNKari

K-RUOKAMESTARIN   
porSaaN
UlKofilEEpihvi
N. 100 g

1.-Kpl

voimassa 
KE-la 
29.5.-1.6.

SUomi

MAITOKOLMIO 
mEijErivoi
NormaaliSUolaiNEN 
500 g (4,98/Kg)
rajoitUS: 2 pKt/taloUS

249
pKt

irto-
maKEiSEt
rajoitUS: 2 Kg/taloUS

599
Kg

palvElEmmE 
hElatorStaiNa 

30.5. Klo 10 - 21! 
Tervetuloa!

199
NippU

 
SipUli-
NippU
SUomi

399
Kpl

REILUNKAUPAN 
yKSittäiN  
paKattU rUUSU
vESiSUppiloSSa, ECUaDor

SUomi

499
Kpl

HAAPALAN 
lEipäjUUSto 
500 g (9,98/Kg)

koneiden ja laitteiden 
vuokrausta moneen lähtöön
Monialayrittäjä Marko Rau-
tion Vuokraamo Rautio on 
toiminut Pudasjärvellä noin 
viisi vuotta. Toiminta lähti 
käyntiin, kun Rautio osti en-
tisen Oulun vuokrakoneen 
Pudasjärven toimipisteen 
kaluston. 

Raution mukaan toimin-
taa on kehitetty vuosien 
ajan ja vuokrattavien konei-
den ja tarvikkeiden määrää 
on kasvatettu. Suurimpana 
muutoksena on ollut yhteis-
työ RamiRentin kanssa, joka 
aloitettiin reilu vuosi sitten.

-Yhteistyön ansiosta 
voimme tarjota kaikki samat 
vuokratarvikkeet ja koneet 
kuin isommissakin kaupun-
geissa toimivat vuokraa-
mot. Jos jokin kone ei ole 
paikalla niin yleensä se saa-
daan seuraavaksi aamuksi 
paikkakunnalle. Myös suu-
ret rakennusliikkeet, jotka 
rakentavat paikkakunnal-
la, hyötyvät kun on toimi-
va vuokraamo lähellä. Olen 
seurannut ilolla Pudasjärven 
tekemisen meininkiä ja ra-
kentaminen on ollut vilkas-
ta jo pidempään, eikä näytä 
laantumisen merkkejä. Täl-

lä hetkellä käynnissä mm. 
lämpölaitos työmaa, Hyvän 
Olon Keskus, kaksi hotel-
lia Syötteellä, Lumiareena, 
vanhustentaloyhdistyksen 
rivitalot, päiväkoti, kipinän 
koulun laajennus sekä lähi-
tulevaisuudessa jäähalli ja 
paljon pienempiä yksityisiä, 
että julkisia rakennushank-
keita. Väitän että harvassa 
on ne kaupungit tai kunnat, 
josta löytyy vastaavaa mää-
rää meneillään olevia hank-

keita, miettii Rautio.
-Syötteellä rakennetaan 

paljon ja se näkyy myös 
kesäisin vuokraamomme 
myynnissä. Talvisinhan toi-
mimme siellä vapaa-ajan 
vuokraamona (kelkat, fatbi-
ket, lumikengät yms.). Meil-
tä löytyy paikanpäältä yli 
kymmenen erilaista henki-
lönostinta, suuria ja pieniä 
alumiinitelineitä, maantii-
vistäjiä, käsityökaluja, erilai-
sia leikkureita ja sahoja yms. 

Tämän kesän uutuutena on 
2,7 tonnin kaivinkone ja trai-
leri sen kuljetukseen, selvit-
tää Rautio. 

Yritys toimii omissa ti-
loissa Pudasjärven teolli-
suusalueella, osoitteessa 
Teollisuustie 12. Kotisivut 
löytyvät osoitteesta www.
vuokraamorautio.fi. Marko 
Rautio toivottaa kaikki ter-
vetulleiksi vuokraamoon, 
olipa sitten suuri tai pienem-
pi tarve. HT

Tämän kesän vuokrattavien koneiden uutuutena on 2,7 tonnin kaivinkone ja traileri sen 
kuljetukseen. 

Vuokraamme nyt myös lyhytaikaisiin 
tarpeisiin isoja nelivetoja, 

esim. kylvötöihin, rehuntekoon yms. Myös urakointina.
Vuokrattavana myös pyöräkuormaajia, pakettiautoja, 
traktorin ja henkilöauton peräkärryjä sekä klapikone. 

P. 0400 926 405

TRAKTOREITA VUOKRALLE

Toimitamme 
RUOKAMULTAA

Myydään:
MB E2510, 2014
Paku Citroen Jumper, 2013

www.kokkopeat.fi

Myytävänä koivuklapeja.

Tarjoan edullista hierontaa 
kesäyrittäjänä, 15 € / h.

Vastaanotto Kari Kären toimitiloissa 
Kauppatie 5.

Ajanvaraukset 040 9647 249 / Suvi Kärki

Ottakaa yhteyttä soittaen tai viesteillä!

Piha- ja käsityöt
Reino Vääräniemi

040 932 5846
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Pudasjärven kaupungin yhteisöllisyysvaliokunta kokoontui 
15.5. keskustelemaan puheenjohtaja Eero Oinas-Panuman 
johdolla työllisyydestä, järjestöyhdyshenkilön tehtävistä, työ-
elämän kehittämishankkeesta sekä yhteisöllisyyden edistämi-
sestä.

Työllisyystilannetta ja työllisyyden edistämisen verkostoa 
esittelivät vs. työllisyyspäällikkö Irina Hallikainen ja kuntoutta-
van työtoiminnan ohjaaja Arja Lamminkangas. Työttömyysas-
te on pysynyt Pudasjärvellä maltillisena ja avoimia työpaikkoja 
on nyt runsaasti. Pitkäaikaistyöttömyyden hoito vaatii kuiten-
kin edelleen suunnitelmallista ja pitkäjänteistä verkostotyötä. 

Työllisyyden hoidossa avainasemassa on yhteistyö toimi-
joiden kesken, joita ovat mm. kaupungin työllisyyspalvelut ja 
muut yksiköt, Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköt, yhdistyk-
set, yritykset, OSAO ja Pudasjärven kehitys Oy. Yhteisöllisyys-
valiokunta toteaa haastavaa työllisyyden kenttää hoidetun 
ammattitaitoisesti. Kehittämisessä erityistä huomiota tulee 
kiinnittää edelleenkin verkostojen yhteistyöhön, koska työl-
lisyyden edistämistä ei mikään taho kykene hoitamaan yksin.

Pudasjärven kaupungin järjestöyhdyshenkilöksi on nimet-
ty 2.5. alkaen Sinikka Mosorin. Osana hänen työnkuvaansa on 
järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Järjestöyhdyshenkilön 
nimeäminen ei korvaa nykyisiä suoria kontakteja ja yhteis-
työn muotoja kunnan toimijoiden ja yhdistyskentän välillä. Yh-
teyshenkilön rooli on tukea kunnan ja yhdistyksien välistä yh-
teistyötä sekä koordinoida ja kehittää sitä. 

Järjestöyhteistyön ohje valmistellaan syksyn 2019 aika-
na. Selkeät toimintaperiaatteet helpottavat kommunikointia, 
edistävät yhdistysten tasapuolista kohtelua ja lisäävät kunnan 
toiminnan läpinäkyvyyttä. Järjestöyhteistyön ohje auttaa ym-
märtämään, mitkä ovat kunnan ja järjestöjen väliset pelisään-
nöt ja toimintatavat.

Henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki esitteli Plus 2027 
– positiivinen organisaatio ja innostava esimies- työelämän 
kehittämishanketta kaupungin työntekijöille. Suunnitellus-
sa hankkeessa työhyvinvointi pohjautuu positiiviseen organi-
saatio-oppiin ja työelämän tasapainomalliin, joita toteutetaan 
työpajoissa. Vaikka katse suunnataan työnteon voimaannutta-
viin piirteisiin, niin haasteista puhutaan avoimesti ja niihin tar-
tutaan. Työelämän kehittämistä perustellaan sillä, että hyvin-
voivat ihmiset tekevät laadukasta työtä. 

Hankkeelle haetaan Kevalta rahoitusta ajalle syksy 2019 
– kevät 2021. Hankkeen budjetti on 66 000 euroa, josta Pu-
dasjärven kaupungin omarahoitus on 33 000 euroa.  Suunni-
teltua hanketta ovat kommentoineet kaupungin henkilöstö-
toimikunta, johtoryhmä ja muut työryhmät. Hanke todettiin 
tarpeelliseksi ja hyvin valmistelluksi.

Pudasjärven kaupunki on solminut keväällä 2019 sopimuk-
sen yhteisöllisyyden kehittämiseksi ja kuntalaisvaikuttamisen 
lisäämiseksi Maaseudun Sivistysliitto ry:n kanssa. Sivistysliitto 
on ehdottanut kuntalaisten osallistamistilaisuuksia elokuulle 
2019. Osallistamisen menetelmänä käytetään penkkikahviloi-
ta, joissa kuullaan eri-ikäisiä kuntalaisia. Kahviloissa saatua ai-
neistoa hyödynnetään mm. Pudasjärvi-päivän ohjelmassa 29.8.

Valiokunta esitti sivukylien mukaan ottamista osallistaviin 
penkkikahviloihin. Penkkikahvilatoiminta halutaan olennaisek-
si ja luontevaksi osaksi kuntalaisten kuulemista eri tapahtu-
missa.  

Järjestöyhdyshenkilö jatkaa aikataulun ja penkkikahvilatoi-
minnan suunnittelua Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

ulla-maija paukkeri
vs. kehittämisasiantuntija

Yhteisöllisyysvaliokunta 
meidän asialla

Yritysten kannattaa kehittää 
osaamistaan sähköisissä palveluissa
Pohjantähdessä oli maanan-
taina 20.5. yrittäjäilta, joka 
toteutettiin yhteistyössä Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n, Ou-
lunkaaren Kuntayhtymän ja 
SoteNoste- hankkeen kans-
sa. Illan aikana tarjottiin 
ajankohtaista tietoa yrittä-
jyyteen liittyvistä asioita ja 
kerrottiin syksyn 2019 ja ke-
vään 2020 mahdollisuudesta 
saada tietoa, toivoa ja tukea 
yrittäjyyteen. 

-Vaikka kansallisen sote-
uudistuksen valmistelu 
päättyi edellisen hallituksen 
toimesta, tarve uudistuksil-
le ei ole poistunut, totesi ke-
hitys- ja resurssijohtaja Anu 
Vuorinen. 

-Väestön ikääntyminen 
lisää sote-palvelujen tar-
vetta merkittävästi tulevai-
suudessa. On löydettävä 
uusia ratkaisuja ja kump-
panuuksia palvelujen tuot-
tamiseen. Vaikka valinnan-
vapaus ei suunnitellussa 
muodossaan sote-uudistuk-
sessa toteutunut, on julkis-
ten ja yksityisten toimijoiden 
kumppanuus myös tulevai-
suudessa tärkeää sote-pal-
velujen kehittämisessä. Esi-
merkkinä uudenlaisesta 
yhteistyömallista voidaan 
mainita Pohjois-Pohjanmaan 
maakunta- ja sote-valmis-
telussa suunniteltu hyvin-
vointitoimijoiden verkosto. 
Vaikka uuden hallituksen 
linjauksista ei vielä ole tietoa, 
esimerkiksi sähköiset pal-
velut ovat kokonaisuus, jos-
sa yritysten kannattaa joka 
tapauksessa kehittää osaa-
mistaan. Yritysten valtteja 
tulevaisuudessa ovat myös 

muun muassa kyky erikois-
tua, mainitsi Vuorinen. 

Yhteistyötä yritysten 
kanssa
Vanhuspalvelujohtaja Han-
nele Pöykiö ja terveyspal-
velujohtaja Matti Vähäkuo-
pus kertoivat Oulunkaaren 
odotuksista ja edellytyksis-
tä sote- ja hyvinvointialan 
palvelutuottajille. Terveys-
palveluissa kumppanuuksia 
yritysten kanssa on raken-
nettu mm. lääkäriasemien, 
jalkahoitajien, hammastek-
nikoiden, fysioterapeuttien 
ja puheterapeuttien kans-
sa. Vähäkuopus kertoi, että 
yrittäjiltä odotetaan mm. 
toimivaa yhteistyötä, aktii-
vista omaa asiakashankin-
taa, ilmoituksia muutoksista 
hyvissä ajoin sekä luotet-
tavaa ja ajantasaista lasku-
tusta. Hannele Pöykiö ker-
toi, että vanhuspalveluissa 
tehdään laajasti yhteistyötä 
yksityisten yritysten kanssa 
mm. asumis- ja kotihoidon 
palveluissa. Pöykiö kannus-
ti yrittäjiä jatkuvaan palve-
lujen laadun kehittämiseen, 
oman ammattitaidon yllä-
pitämiseen, uusien ideoiden 
rohkeaan kokeiluun sekä yh-
teistyöhön muiden yrittäjien 
kanssa.  

-Sähköiset palvelut, di-
gitalisaatio ja robotiikka on 
ovat tärkeä osa tulevaisuu-
den sote-palveluja. Myös 
yrittäjien kannattaa lähteä 
kehittämään digi-osaamis-
taan. Oulunkaarella on hy-
viä kokemuksia kehittämis-
yhteistyöstä esimerkiksi 

sähköisiin kotona asumis-
ta tukeviin järjestelmiin liit-
tyen yksityisten toimijoiden 
kanssa, kertoi kehittämisasi-
antuntija/digikummi Anja 
Eilittä-Liuski kannustaen 
yrittäjiä ottamaan rohkeasti 
yhteyttä Oulunkaarelle, mi-
käli mielessä on ideoita, joi-
den äärellä yhteistyötä voisi 
lähteä tekemään. 

nettisivuihin  
kannattaa panostaa
Verkostokoordinaattori Kir-
si Hanhela kertoi edusta-
mansa Digituki-pilotti hank-
keen tehtävänä olevan koota 
digitukiverkostoa kehittä-
mään ja antamaan digitukea 
kuntalaisille. Verkostoon 
kutsutaan viranomaisia, jär-
jestöjä ja koulutusorgani-
saatioita sekä yrityksiä tun-
nistamaan tuen tarpeita ja 
etsimään keinoja niihin vas-
taamiseksi ja antamaan di-
gitukea. Palvelut ovat jo 
pitkälle sähköisiä ja digitaa-
listen ratkaisujen rooli tulee 
edelleen kasvamaan nopeaa 
tahtia.

Hanhela kannusti yrittä-
jiä olemaan aktiivisia ja seu-
raamaan aikaansa digiasiois-
sa.

-Esimerkiksi nettisivut 
kannattaa pitää ajan tasalla 
ja jos niitä ei ole, voi tulla kä-
sitys, että onko yritystäkään 
olemassa, hän totesi. 

pk-yrittäjille kasvu-
mahdollisuuksia
Sote-Noste hanketta esitte-
li projektipäällikkö Gitta Pa-
lomäki.

Illan puhujat olivat yrityskehittäjä Auvo Turpeinen, projektipäällikkö Gitta Palomäki, terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuo-
pus, vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, verkostokoordinaattori Kirsi Han-
hela, kehittämisasiantuntija/digikummi Anja Eilittä-Liuski, kuntoutuksen palveluesimies Tiina Vuononvirta ja yrityskehit-
täjä Ari-Matti Toivonen. 

Iltaan osallistui liki 30 henkilöä.

-Hanke toimii Koillis-
maan sekä Pudasjärven alu-
een yrittäjien kanssa yhteis-
hankkeena, jossa sosiaali-, 
terveys, ja hyvinvointialan 
yrittäjille tarjotaan kehitty-
mistä, kouluttautumista ja 
valmiuksia menestymiseen. 
Hanke tukee pienyrittäjien 
kasvumahdollisuuksia muu-
toksessa ja antaa valmiuk-
sia vastata Sote -muutoksen 
tuomiin yrittäjien vaatimuk-
siin. Hanke kestää ensi vuo-
den kesäkuun loppuun 
saakka. Kajaanin ammatti-
korkeakoulu (KAMK) toimii 
hankkeen päätoteuttajana ja 
välittäjäorganisaatioina tuo-
den osaamista asiantuntija-
taholta. Naturpolis Kuusa-
mo ja Pudasjärven Kehitys 
Oy ovat hankkeen osatoteut-
tajia vastaten yritysten ver-
kostoitumisesta.  

Pudasjärvellä toimivi-
en yrittäjien kanssa on ol-
lut tapaamisia, joissa on 
keskusteltu yrittäjien muu-
tosvalmiudesta vastata Sote 
-muutokseen. Lisäksi on ol-
lut yrittäjäkyselyjä, yritys-
vierailuja ja tutustumista 
yrittäjien kiireiseen arkeen.

Hankkeen tavoitteena on 
Vahvista tietoa ja valmiuk-
sia vastata sote-uudistuk-
sen tuomiin muutoksiin, 
kehittää muutosjohtamis-
ta ja liiketoimintaosaamista 
muuttuvassa toimintaympä-
ristössä sekä hyödyntää di-
gitalisaation mahdollisuudet 
asiakaslähtöisten palvelui-
den suunnittelussa, kertoi 
Palomäki. HT

OHJATTUA LEIKKI-
PUISTOTOIMINTAA

  LAKARIN KOULULLA
ma-pe 3.-14.6.2019 klo 10-14.30 

TERVETULOA LEIKKIMÄÄN 
JA PELAAMAAN!

Katuliituja, yhteisleikkejä, 
kasvomaalausta, 

Sulevi-maskotin vierailuja,
liikuntaleikkejä ja pelejä!

Lapset ovat vanhempiensa vastuulla. 
Osallistuminen on maksutonta.

Sateen sattuessa toimintaa Lakarin 
koulun salissa.
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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-tORStai
3.-6.6.

PERJantai-LaUantai
31.5.-1.6.

089

100

349 079

199
pkt

199 349195

100

399

139

250

049

199

795
kg

169

raj. erä

599
ras

Porsaan
kyLJykSEt

Atria perhetilan
kanan SiSä-
fiLEE 
480-600 g
naturell tai 
mustettu

895
kg299

kg

795
kpl

JaUhELiha
Sika-naUta

595269

299

2 kalaa/talous

115

1495
kg

nEktaRiini
Espanja

ltk

229

2 kg/
talous

kg

kg

795

2 ltk/talous

prk

kpl

995

kannu

kg pkt

149

pkt

ras

795
kg

Hyvä
naUta
JaUhE-
Liha

250

Voimassa 6.6.2019 saakka.

-kaUPan 
SUPEREtUkUPOnki

2 ltk/kuponki

399
ltkMalviala

cOctaiL-
PiiRakka
44 kpl/2000 g

"

ras

ltk pkt

195
kg

100 g

kplpkt pkt

pkt

3990

3290

3690 4750

3350

2995

2 pkt/talous

ma-ti 3.-4.6.             kE-tO 5.-6.6.

vaRhaiS-
PERUna
Ruotsi

RaUtaOSaStOLta

Tuore Norjan
LOhi 1-2 kg
kokonainen

Atria wiLhELm 
gRiLLimakkaRat

350-400 g

PE-tO 31.5.-6.6.

Apetit
dEnniS
Pizzat

400 g

Olvi
LimSat 
0,95 l
sis. pantin 0,20

Mcvities
digEStivE 
kEkSi
400 g

Valio
PLay 
viiLikSEt 200 g

3295 

3495

Ötökkä 
magnEEtti
OvivERhO

Ötökkä
OvivERhO
kiRkaS

Atria
gRiLLi-

SaLaatit
350 g

SaLUdO
kahvi

450 g

Esva
kaLa-
PUikkO
250 g

ras

695

Wurth 
tERaSSiRUUvi
ruskea 55 mm
250 kpl

Del monte
ananaSPaLat
227/137 g

Pingviini 
vaniLJakERma-
JäätELö
1litraa

PE 31.5.                  La 1.6.

Kananpojan
fiLEESUikaLE 
hunajamarinoitu

Ingman cREamy 
hERkUttELU-
JäätELöt 850 ml

avaimEntEkO Ja 

LUkkOtaRvikkEEt

HK Liha-
PyöRykät 360 g tai 
JaUhELiha-
Pihvit 330 g

100
pkt

Valio
JOgURtti 

1 kg

Old El Paso
tORtiLLa
8 kpl/326 g

iRtO-
kaRkit

Valio
viOLa 

tUORE-
JUUStOt

200 g

hUnaJa-
mELOni

Espanja

kg

Pingviini
tUUtit
6 kpl/660 ml

Stockmos
SEkamEhU
2,5 l

3 prk

100
Oululainen
tOSi OhUt
REiSSUmiES
5 kpl/175 g

Irto kaRJaLan-
PaiSti

plo

tEkStiiLiOSaStOLta

Atria 
mUUSi atERiat 

300 g
lihapullat, nakkikastike, 

jauhelihapihvi tai 
kanakastike ja riisi

kanan-
mUnat
10 kpl

Kotimainen
tOmaatti

Grandiosa
kiviUUni-
Pizzat 
310-350 g

Master lock 
avainSäiLö-
kOtELO

3490

Kottikärryn
UmPiREngaS
4x6

1990

PUUtERva
esim. 2,5 l

3295

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

249,-

Kivikylän
maaLaiS-
kinkkU
palana ja siivuina

4 kpl

pkt

Rakentajan
PUUöLJy
esim. pähkinä
0,9 l

650

1695

2,7 l

ERiLaiSia

kRavattEJa Ja 

taSkULiinOJa

kEnkäOSaStOLta

Miesten
mUStat 
SUORathOUSUt

JUhaLakEnkiä 

kOkO 

PERhEELLE!

Miesten
kaULUSPaita

Naisten
hamE

Naisten
kUkaLLinEn
Paita

Naisten
tOPPi
takana halkio

Naisten
PitSiPUSERO
eri värejä

naisten erilaisia 

BOLEROita ja 

nEULEtakkEJa

kaUniit 

yLiOPPiLaS-

RUUSUt

PaLJOn 

LahJa-

tavaRaa
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pietarilan lähiliikuntapuisto vihittiin käyttöön
Viime kesän ja syksyn ai-
kana rakennettu Pietari-
lan lähiliikuntapuisto vihit-
tiin käyttöön maanantaina 
27.5. Paikan suunnittelus-
sa on pyritty ottamaan huo-
mioon eri käyttäjäryhmät ja 
kaupunkilaiset saivat esittää 
suunnitteluvaiheessa väline-
hankintoihin liittyviä toivei-
ta. Alue pitää sisällään leik-
kipuistoalueet isommille ja 
pienemmille leikkijöille. Mi-
niareenalla voi harrastaa eri 
palloilulajeja hiekkateko-
nurmella. Samalla, kun lap-
set leikkivät aikuiset voivat 
kartuttaa kuntoa ulkokunto-
salilla.

Varttuneempi väki viih-
tyy puistossa myös, sil-
lä heille on tarjolla seniori-
puisto, joka pitää sisällään 
tasapainoa, lihaskuntoa ja 
liikkuvuutta parantavia toi-
mintapisteitä. Lisäksi puis-
tosta löytyy petanque-kent-
tä ja nurmialueita vaikka 
kesäpiknikkiä silmällä pitä-
en. Avantouintipaikka toi-
mi jo viime talvena lähilii-
kuntapuiston yhteydessä ja 
uimareille on ollut tarjolla 
hirsinen pukeutumistila ves-
soineen. 

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen esitteli lähiliikun-
tapuistoa, joka sijaitsee hie-
non jokimaiseman äärellä. 

-Pietarilan alueella on ke-
hitetty määrätietoisesti. Alu-

eelta on purettu ja raken-
nettu tilalle. Myös tiestön 
rakentaminen on jo hyvää 
vauhtia valmistumassa. Pie-
tarila tarjoaakin houkuttele-
van asuinympäristön tänne 
muuttaneille ja muuttaville 
ihmisille, totesi Timonen. 

Alueen suunnittelusta 
vastannut Sweco ympäristö 
Oy:n suunnittelupäällikkö 
Keijo Verronen kertoi alueen 
käytön suunnittelun olleen 
helppoa. 

Alueen laitteiston suun-
nittelu ja niiden sijoittelut 
tehtiin yhteistyössä kaupun-
gin kanssa, kertoi Verro-
nen ja uskoi puistolla olevan 
runsaasti käyttöä. 

Hirsikampus ja lakari 
käyttävät puistoa
Hirsikampuksen rehtori Mik-
ko Lumme mainitsi, että Hir-
sikampus kuten varmasti 
myös Lakarin koulu näkevät 
lähiliikuntapuistossa mah-
dollisuuden niin liikunnan-
opetuksen kuin välitunti-
toiminnan kehittämiseen. 
Sijaintinsa osalta puisto mah-
dollistaa oppimistuokiot eri 
oppiaineissa toiminnallisen ja 
ilmiöoppimisen näkökulmis-
ta. Toivottavasti lähiliikun-
tapaikka pysyy hyväkuntoi-
sena ja sitä ei roskaamalla ja 
muulla toiminnalla tärvellä – 
tärkeää on käyttää välineitä ja 

perhemarketin avajaisissa väki liikkeellä

Perhemarketin uusi ja nyky-
aikainen sekä energiateho-
kas kauppakiinteistö avautui 
maanantaina 27.5. Avaus sai 
väen liikkeelle, sillä yrittäjien 
Pertti Heikkisen ja Kristiina 
Lallukan mukaan päivän ai-
kana täytekakkukahvilla ja os-
toksilla kävi noin 3000 henkeä. 

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen suoritti perinteisen nauhan leikkauksen avajaispäivän 
aamuna. Perhemarket yrittäjät Pertti Heikkinen ja Kristiina Lallukka keskellä sekä kuvassa 
mukana yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. 

Pertti Heikkinen toivottamassa asiakkaita tervetulleeksi 
juuri avattuun kauppaan. 

Viime elokuussa tapahtuneen tuhopolton jälkeen Perhemarketin uuden kaupan suunnitte-
lutyöt aloitettiin ripeästi. Varsinaisen rakentamisurakan suoritti hyvin nopealla aikataulul-
la Rakennus Avant Oy Ruukista, jonka yrittäjät Tommi ja Heidi Kantola yhdessä henkilö-
kuntansa kanssa onnittelivat ja kiittivät Perhemarketin yrittäjiä Pertti Heikkistä ja Kristiina 
Lallukkaa erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Heikkinen ja Lallukka myös kehuivat ra-
kennusurakoitsijaa joustavuudesta, nopeudesta ja onnistuneesta rakentamistyöstä. 

Avajaispäivän kuluessa täytekakkukahvit kävi nauttimassa 
noin 3000 henkeä. Suureen yleisömäärään oli varauduttu, 
sillä kakkua riitti viimeisille kävijöille saakka.

Pertti Heikkinen esittelemässä tämän kesän hittituotetta 
sähköistä potkulautaa.

puistoa sellaiseen toimintaan, 
siten kuin se on suunniteltu. 

-Uskoakseni lähiliikunta-
paikka voi olla jatkossa myös 
etäämpää kauppareissulle tu-
levien perheiden mahdolli-
suus tarjota lapsilleen mu-
kavaa tekemistä aivan kuten 
Hirsikampuksen piha on ol-
lut tähän saakka. Olisi hienoa 
nähdä liikuntapuistossa eri 
ikäisiä pudasjärveläisiä niin 
liikunnan kuin muun yhtei-
sen tekemisen ja elinikäisen 
oppimisen parissa – onhan si-
jainti kenties Pudasjärven ja 
Kurenalan kaunein, hehkut-
teli Lumme. 

Leikattavaa nauhaa pitivät 
nuorten edustajana 4-vuotias 

Onnittelukäynnillä piipahti-
vat muun muassa Pudasjär-
ven kaupunki, Pudasjärven 
Yrittäjät sekä suuri joukko yh-
teistyökumppaneita. Myös 
asiakkailta yrittäjät ja henki-
lökunta ottivat vastaan run-
saasti onnitteluja merkittäväs-
tä päivästä. 

-Liikkeessä on runsas ja 
monipuolinen tavaravalikoi-
ma. Tavaraa tulee vielä lisää-

kin, eli niitä, jotka eivät eh-
tineet esille avajaispäiväksi, 
kertoi Heikkinen. HT

Luukas Kumpula sekä ikäih-
misenä Eeva Piri. Tilaisuuden 
juonsi liikuntapaikkamestari 
Heino Ruuskanen. Kaupun-
ki tarjosi paikalle saapuneel-
le kaiken ikäiselle yleisölle 
kahvit. Avajaisseremonioihin 

kuului myös Hirsikampuk-
sen oppilaiden ja kaupungin 
edustajien välinen saliban-
dyn ystävyysottelu sekä ko-
ripallon haastekisa. FC Ku-
renpoikien juniorit pelasivat 
jalkapallon näytösottelun. HT

Leikattavasta nauhasta saivat kaikki halukkaat palan itselleen ja osallistujien nimikirjoi-
tuksia täynnä oleva nauhan osa jätettiin talteen liikuntapuistossa säilytettäväksi. 

Liikuntapuiston monipuolisten laitteiden käyttöön tutustut-
tiin aktiivisesti. 

Paikan suunnittelussa on otettu huomioon eri käyttäjäryh-
mät ja kaupunkilaiset saivat esittää suunnitteluvaiheessa 
välinehankintoihin liittyviä toiveita
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rompe-/kirpparipäivä siurualla
Konttilankylässä, kulttuu-
rikeskus Tykkyläisen vie-
reisellä pellolla, pienessä 
hapekkaassa tihkussa ko-
keiltiin kirpparitoimintaa 
Siuruan Kylä ry:n järjestä-
mänä lauantaina 25. päivä-
nä. Sää ehkä rajoitti ”maa-
likyläläisiä” ajelemasta 
näinkin kauas, kuin Yli-Siu-
rualle, mutta jokunen utelias 
saapui kuitenkin paikalle. 
Porukkaa silti piisasi ja lettu-
ja ja makkaroita ei jäänyt yli. 

-Tämmöistä pitää saada 
lisää, totesivat Siuruan poh-
joisen pään isännät yhteen 
ääneen. 

Siuruan kylät ovat lyö-
neet kamppeet yhteen ja el-
vyttävät nukkuvaa kylää he-
reille, tapahtumia on tuon 
tuostakin; toisessa pääs-
sä ongitaan, talkoillaan il-
moitustaulut kuntoon, ta-
varat vaihtavat omistajia 
rompepäivillä, olympialai-
siakin ollaan vietetty, hiih-

detään kukkamekoissa ja 
syödään joulupuurot pääl-
le. Tätä on kylätoiminta par-
haimmillaan, luodaan kyläl-
le hyvä henki, tutustutaan 
toisiimme, eikä riidellä jou-
tavia. Pessimistitkin ovat ky-

Tarja löysi lemmikin, lemmikki löysi Karin.

lien voimavara, puhalletaan 
yhteen hiileen ja pidetään 
grillit kuumana, aina mak-
kara ja kuppi kahvia mais-
tuu.

kari tykkyläinen

Rompe- ja kirpparipäivä pidettiin Siurualla.

pudasjärvi näkyi, maistui ja hiilinieluili erämessuilla 
Oulun Erämessuilla kävi 
pari viikkoa sitten kauniis-
sa ja lämpimässä kesäsäässä 
38 245 messuvierasta. Kävi-
jöiden määrä ylitti tavoitteen. 
Ouluhallin pääsisäänkäyn-
nin vieressä ulkona sijait-
si Pudasjärven kaupungin 
messuosasto, joka ei jättänyt 
ketään kylmäksi, sillä osas-
tolle kutsuttiin messukävi-
jöitä nuotiolle vaahtokarkin 
paistoon. Kotitehtäväksi kä-
vijöille annettiin oman hirren 
kasvattaminen, johon kau-
punki tarjosi siemenet. Eri-
lainen messulahja yllätti ih-
miset positiivisesti. Kävijöiltä 
kyseltiin Pudasjärven tunnet-
tavuudesta ja kerrottiin elä-
misen ja harrastamisen moni-
puolisista mahdollisuuksista 

sekä vapaana olevista ton-
teista Pudasjärvellä.  

Osastolla oli mukana jouk-
ko yrityksiä: Bioklapi Oy, 
Pikku-Syöte, Syötteen Sieni ja 
Yrtti Ky / LAromit Oy, Syöt-
teen Eräpalvelut / Erä-Ohto 
Oy, Syötteen luontokeskus, 
Syötteen Matkailuyhdistys 
ry, Pudasjärven lukion ilmai-
lulinja, Pudasjärven urheili-
jat ja Popeda Pudiksella sekä 
Pudasjärven Kehitys Oy. Ah-
kerana messuisäntänä ja –
emäntänä osastolla toimivat 
Pudasjärven Kehityksen yri-
tysneuvoja Auvo Turpeinen 
ja kaupungin tapahtumatuot-
taja Marjut Järvinen. Messu-
osastolla vierailivat parina 
päivänä myös Eränkävijöis-
tä tutut pudasjärviset San-

na ja Antti Kokko koirineen, 
sekä paikallisesta metsästys-
harrastuksesta kertomassa 
oli perjantaina paikalla Tee-
mu Moilanen pystykorvansa 
Riitun kera ja lauantaina Lil-
ja Kettunen jämtlanninpys-
tykorva Rian kanssa. Reipas-
henkisellä ja saumattomalla 
yhteistyöllä osastolle luotiin 
hyvä henki. Tuleville mes-
suille saatiin myös uusia ide-
oita ja ajatuksia. 

Messuosastolla vieraillei-
den mielestä mielikuva kau-
pungista on hyvä; Pudasjärvi 
on puhdas ja lapsiperheys-
tävällinen luontokaupunki. 
Usealla vierailijalla oli jo en-
tuudestaan joku kokemus 
tai kontakti paikkakuntaan 
perheen, sukulaisten, eri-

laisten harrastusten tai mök-
kikokemusten kautta. Kau-
pungin hirsirakennukset ja 
Syötteelle rakentuvat hotel-
lit olivat myös hyvin ihmis-
ten tiedossa. Puhdas luonto ja 
monipuoliset ympärivuotiset 
harrastusmahdollisuudet ko-
ettiin lähimatkailun kannalta 
hyvin houkutteleviksi.

sari turtiainen

Vaahtokarkkien paistami-
sesta mallia näyttämässä 
Bioklapi yrittäjä Rauno Sal-
mela, vieressään yrityske-
hittäjä Auvo Turpeinen ja 
Syötteen matkailuyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Jan-
ne Soini. 

siurualla toimintaa
Siuruan jokivarsi on varsin pit-
kä Ala-Siurualta Ylä-Siurual-
le. Tälle matkalle mahtuu pal-
jon savuja. Yksi isompi, sopiva 
kokoontumispaikka on Siuru-
an Työväentalo, johon mahtuu 
paljon väkeä. On iso juhlasali, 
jota voi käyttää kurssien, tans-
sien ja juhlien järjestämiseen, 
on keittiö, jossa voi laittaa kah-
via, ruokaa ja pientä purtavaa. 
On astioita ja uutuutena pie-
ni tiskikone, joka helpottaa tis-

kaamista.  
Taloa vuokrataan entiseen 

malliin, mikään ei ole muuttu-
nut, vaikka johtokunta on uu-
siutunut. Kaikki tapahtumat 
ovat tervetulleita.

Siurualla on alkanut kansa-
laisopiston järjestämänä joka 
keväinen jooga jo 17.4. ja kes-
tää 12.6. saakka. Ilmoittautu-
neita on 11 henkilöä Siurual-
ta ja Aittojärveltä. Aluksi ei 
tahtonut olla osallistujia, jo-

ten pienellä pakolla saatiin 
myös miehet mukaan. Jooga 
on osoittautunut hyväksi ”kro-
palle” ja piiriä on saatu jatket-
tua keväisin ja syksyisin. Joo-
gaa vetää siurualainen Paula 
Timonen.

Uutena toimintamuotona 
on tanssijumppa samoin kan-
salaisopiston järjestämänä. Ve-
täjänä toimii Sari Viitala. Tämä 
on saavuttanut todella suuren 
suosion, jumppaajia on 18, Yli-

Iistä, Kurenalta, Ala- ja Ylä-
Siurualta. Tämä homma on to-
della vauhdikas. Askeleet eivät 
kyllä heti mene oikein, mutta 
kukin menee omalla tyylillään 
ja opettelee. Monet on harras-
taneet tätä aikaisemminkin ja 
heille askeleet ovat jo tuttuja, 
mutta meitä ensikertalaisia on 
muutamia ja me opettelemme. 
Tätäkin jatketaan syksyllä.

Tietokonekursseja voidaan 
järjestää, kun Kairankuitu 

Uutena toimintamuotona on tanssijumppa kansalaisopis-
ton järjestämänä.

kuuluu talon toimintoihin. Ot-
takaapa onkeen tämä toiminta. 
Nyt luovuus käyttöön tapah-
tumien järjestämiseksi. 

Tiedossa on 15.6. Peräkär-
rykirppis. 

johtokunta

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
  9:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
  9:45 Helmikoti         12:10    
  9:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

                               Puh. (08) 822 052        www.nevakivi.fi       nevakivi@nevakivi.fi  

OULU – ISOSYÖTE – PUDASJÄRVI  
              P  
 

  Oulun linja-autoas. 14:40 
  Kiiminki               15:05 
  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
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  Pudasjärvi 16:00 
   Poijula 16:20 
  Iinattijärven th.    x 
  Hotelli Iso-Syöte    T 
  Iso-Syöte ala-asema 16:45 
  Syötekylän kyläkauppa  16:55 
  Pikkusyöte ala-asema     x 
  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 Merkkien selitykset: 
  
 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 P = perjantaisin 
  
  
 
     

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi          15:00 
      | Terveyskeskus       15:01 
  9:20  Kollajaniemi          15:20 
      9.40 Seiteri 15.40 
  9:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie                  T   
 10:15 Syväojantie               16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

  9:00 Pudasjärvi              17:10 
  9:15  Sarakylän th.    x  
  9:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa    x   
 10:00 Liekokylä                  16:15      
 10:20 Virtala    x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 3.6. - 7.8.2019 
 

 
PUDASJÄRVI – OULU    

 
 
   M – P     M – P     
  
 9:00 Pudasjärvi 16:00
 9:45 Kiiminki               15:05 
  10:15 Oulun linja-autoas. 14:40  
   T OYS     I     
 
 

            
           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
   
  AJOREITTI 1 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

  9:10 Laiduntie 11:45 
      9:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
  9:17  Pappilantie          11:35 
  9:20 Kauppatie          11:30     
  9:20 Linja-autoasema  11:30 
  9:25 Uimahalli             11:25     
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 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
  9:25 Uimahalli  12:30 
      9:35 Rauhalankangas     12:20 
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  9:45 Helmikoti         12:10    
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 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
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  Pudasjärvi  17:45  
   
     
    
         
    
    
    
       
      
 

 

Nevakiven tilausajomatkat tarjoavat sinulle kaikilla mukavuuksilla varustetun turistibussin ja 
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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

koneellistA puunkorjuutA, metsäneuvontAA

HAutAustoimistojA, kukkAkAuppojA

lAki- jA vAkuutuspAlveluA

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/

HierontAA

kellosepänliike

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIöIdEN   
 TyöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTIöIdEN HyVäKSyMä KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AvAin- jA lukkopAlvelut

jäteHuolto

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PUdASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA Ky, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

kAtsAstus- jA rekisterÖintipAlvelut

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

lAkiAsiAintoimisto juHA AsikAinen

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

varatuomari juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

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)

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

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

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

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

peltitYÖt, tArvikkeet jA Asennukset

rAkentAminen, remontit
Hierontapalvelua 
Toritie 2 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta) 

KouluTeTTu Hieroja 
MiKa luoKKanen

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

e-passi käy maksuvälineenä

AlAsi  
AmmAttilAinen, 

ilmoitA 
pAlvelu-

HAkemistossA!

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KyLMä-, 

PELTITyöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HierontAA, FYsioterApiAA, 
terApiApAlveluitA
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Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

MYYDÄÄN

tAksi

040 190 4344
yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

vAkuutus- jA 
pAnkkipAlveluA

Palveluhakemisto

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

pAinopAlvelut

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

vuokrAtAAn kiinteistÖjä

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

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

ANNETAAN

rAkentAminen, remontit

Rekisterissä oleva traktori/
mönkijä (BRP Can-AmL). Aj. 
220 h, sekä rankakärry kauka-
lolla ja vinssi sekä lumilevy. P. 
0400 872 038.

Myytävänä kerrostalokaksio 
Pudasjärven keskustassa. Hp. 
19 000€. Tied. 040 861 3826.

Pöytä 140x90x75 ja neljä tuo-
lia, pöytä 105x75x75 ja kaksi 
tuolia, pirttikalusto 130x75x75 
vihreä, kaappi 80x40x55. P. 
040 591 796.

Pudasjärven ystävyystasa-
vallasta Komista saapuu Ih-
miskunnan historia lusikois-
sa -näyttely Pohjantähteen. 
Näyttely ja vierailu vahvis-
taa sekä jatkaa Pudasjär-
ven ja Komin tasavallan Syk-
tyvdinin piirin, Vyl’gortin 
kaupungin pitkäaikaista 
suomalais-ugrilaista kulttuu-
riyhteistyötä, jota on raken-
nettu vuonna 2002 pidetystä 
Suomalais-venäläisessä kult-
tuurifoorumista alkaen.

Näyttelyn avajaiset ovat 
torstaina 5.6. ja näyttely on 
avoinna heinäkuun loppuun 
saakka. Komista saapuu al-
kuviikosta näyttelyä rakenta-
maan lusikkakokoelman ke-
rännyt yksityiskeräilijä Igor 

V. Korabelnikov sekä hänen 
mukanaan Syktyvdinin pii-
rin museoyhdistyksen joh-
taja Vladimin Muravev ja 
vierailulla tulkkina toimiva 
Sergey Gabov. He ovat mu-
kana myös avajaisissa ja vii-
pyvät kaupungin vieraana 
perjantaihin saakka. 

-Haluamme esitellä vie-
raillemme paikkakuntamme 
kulttuuria ja käymme Siuru-
an kansantasavallassa, Kynt-
tiläpajalla, kirkossa sekä ko-
tiseutumuseossa. Tottakai 
myös upeat hirsirakennuk-
semme ovat vieraidemme 
tutustumiskohteina, kertoo 
vierailuemäntänä toimiva 
kulttuurisuunnittelija Birgit 
Tolonen. HT

ihmiskunnan historia lusikoissa 
-näyttely komista

”Lusikkamies” Igor.

koskenhovin pihamaalla käy vilinä
’’Hirveä! Eikö ookkin?’’ ka-
jahtaa pihamaalla. Alkukesä 
vaihtelevine säineen on saa-
nut jälleen kerran Kosken-
hovin pihamaalle touhua. 
Pudasjärven Näyttämö har-
joittelee kovaa kyytiä kesä-
teatteria varten komediaa 
Kahen akan loukussa, jon-
ka on käsikirjoittanut Heik-
ki Luoma. Ohjaajana on täl-
lä kertaa Alpo Puhakka, joka 
nähdään myös roolissa esiin-
tymislavalla. 

-Teos kertoo yhden nä-
kökulman anopin ja miniän 
suhteen vaikutuksista per-
hesuhteisiin. Samoin yh-
denlaisen, kohtalaisen luo-
van ratkaisumenetelmän 
suhdesolmujen avaamiseen. 
Tarina kerrotaan komedi-
allisessa hengessä, jolloin 
on helpompi löytää samais-
tumiskohteita joko omas-
sa elinpiirissä tai, mikä vielä 
herkullisempaa naapurus-
tossa, Alpo kertoo ja jatkaa;

-Komedian tekeminen on 
toisaalta hauskaa ja toisaalta 
raskasta. Tulee hyväksyä se, 
että ihmiset, siis katsojat, nä-
kevät komiikkaa eri asiois-
sa ja tapahtumissa. On tasa-
painoiltava räväkkyyden ja 
hyvän maun rajapinnassa, 
taiteiltava, kuten asia täällä-
päin ilmaistaan. Onko tämä 
siis taidetta vai viihdettä, vai 
kenties molempia, sen saa-
vat katsojat itse päättää.

Hauskaa tekemistä...
Kolmatta kertaa mukana 
oleva Tiina Haapakoski ker-
too tarinan olevan kuin oi-
keasta elämästä ennen van-
haan. 

-Mukavalta tuntuu teh-
dä, tämähän on hauskaa, Tii-
na sanoo. 

Hänen mielestään roolit 
passaavat hyvin esittäjilleen. 

-Ja tämähän on huumori-
näytelmä, hän lisää. 

Siltä se näyttää näin har-
joituksia seuraavastakin. Sa-
maa mieltä on harjoituksia 
seuraamaan tullut Eduar-
do Lopez Vera. Hän on saa-
punut Meksikosta residens-
sivierailulle Pudasjärvelle 
Lähde! Taiteesta voimaa ar-
keen -hankkeen myötä. 

-Very funny, hyvin haus-
kaa. I’m enjoying this, nau-
tin seuraamisesta, hän sa-
noo. 

Eduardo on kotimaas-
saan teatteriohjaaja ja näytte-
lijä sekä käsikirjoittaja. Hän 
kertookin olevan ihana kat-
soa sitä rohkeutta heittäytyä 
ja puhdasta tekemisen iloa, 
mikä näillä harrastajanäytte-
lijöillä on ammattilaisiin ver-
rattuna. 

-Professionals are more 
conserned of how they look 
and are seen on stage, Edu-
ardo kertoo. Kielimuurin 
vuoksi hän ei repliikkejä täy-
sin ymmärrä, mutta ruu-
miinkieli ja nauru kesken 
harjoitusten kertoo hänelle 
paljon. 

Ensimmäistä isompaa 
puherooliaan harjoittele-
va Markku Tuohimaa näyt-
tää pärjäävän kokeneempi-
en joukossa vallan mainiosti. 

-Mikä jottei, tässähän 
tämä menee, hän mietiskelee 
ja kertoo repliikkien opette-
lutavastaan. 

-Aina pänttään jonkin ai-
kaa ja sitten käyn tekemäs-
sä jotain muuta välillä. Sitten 
taas palaan käsikirjoituksen 
ääreen ja peitän vuorosanat 
ja yritän muistaa. Sitten vil-
kaisen, menikö oikein.

Eipä kuulosta hassum-
malta metodilta tuo. 

-Niin ja aina välillä tytär 
saattaa kysäistä mitenkäs se 
menikään ja jos en osaa vas-
tata, niin pitää mennä taas 
lukemaan, Markku vielä 
tuumailee.

... ja hikistä työtä 
Päiväsaikaan Koskenhovin 
pihalla kuuluu sahan suri-

naa ja poran pörinää, kun 
työmiehet kunnostavat kat-
somoa. Vanha katsomo oli 
tullut jo tiensä päähän ja 
näin ollen Näyttämö päät-
ti korjata sen. Työpetari otti 
urakan hoitaakseen ja mie-
het ovatkin huhkineet saa-
dakseen homman valmiiksi 

Ja milloinkas ne esitykset ovatkaan? Ensi-ilta on 
perjantaina 12.7. klo 18. Ja muut esitykset:
la 13.7. klo 16, su 14.7. klo 16, ke 17.7. klo 18, pe 19.7. klo 18, 
la 20.7. klo 16 ja su 21.7. klo 16. Lippuvarauksia otetaan jo vas-
taan. Isompien ryhmien ja esimerkiksi yhdistysten, jotka halu-
avat tarjota jäsenilleen teatterilipun, kannattaakin olla hyvissä 
ajoin yhteydessä; 
puh. 044 974 5195 tai pudasjarvennayttamory@gmail.com.

hyvissä ajoin ennen esitys-
ten alkua. 

-Tulevana kesänä teatte-
ria päästään katsoman uu-
situilta penkeiltä, iloitsee 
Näyttämön puheenjohtaja 
Senja Latvala.

näyttämö tiedotus 

Katsomoa kunnostetaan.

Kuka pyörittää ja ketä? Siitä 
otetaan kesällä Koskenho-
villa selvää.

Ohjaaja Alpo Puhakka vauh-
dissa.

Harjoituksia on hauska seurata.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiin-
teistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 
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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!

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

Taksi Piipponen Oy

Lumpeet - Paavo Ahosen taidetta 4.5.-5.6. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pu-
dasjärvi. Näyttely on avoinna ma-ke klo 13-20 ja la-su klo 13-17. Suljettu to-pe.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken campingin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Koulujen päättäjäisdisco la 1.6. klo 21, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Ylijäämäruoan jako ma 3.6. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.

Sarakylän Nuorisoseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 

Sarapirtillä su 9.6.2019 klo 12.
Tervetuloa! Johtokunta

Kipinän Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS  

pidetään pe 7.6.2019 klo 18.00 
Kipinän koululla.

Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat. 
Tervetuloa! Hallitus

PUDASJARVI.FI

PIKI 
- SALAMASANKARI

Nukketeatteri PikkuKulkuri esittää hurmaavan,  
Katri Kirkkopellon lastenkirjaan perustuvan näytel-
män kiusaamisesta, ystävyydestä ja tunnetaidoista. 

Kirjastolla ma 3.6. klo 17.30, kesto 30 minuuttia.
Suositusikä 3 – 8 –vuotiaille.

Vapaa pääsy, tervetuloa! 

Pudasjärven Reumayhdistys ry:n 
KEVÄTKARKELOT 

ke 5.6. klo 16 alkaen Liepeen väentuvalla. 
Tarjolla leikkimielistä kilpailua ja mukavaa jutuste-
lua... Makkaranpaistoa, omat makkarat mukaan. 

Tervetuloa!

(Pintamontie 321).
La 1.6.2019 klo 21.00–01.00.

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

P.S. Tulossa: la 15.6. Napakymppi, 
la 22.6. Karaoketanssit

TanssiTTajana 
Duuriseiska

Koskenhovilla su 2.6.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Korabelnikob I.V.
KOPAБEЛЬHUKOВ U.B.

“Ihmiskunnan
historia

lusikoissa”

ИctOPAЯ
ЧEЛOBEЧEctBA

B ЛOЖKAX

KULttUURIKESKUS 
POHJANtÄHtI
6.6.-30.7.2019.

Avajaiset ke 5.6. klo 18.
teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi. P. 040 826 6586.

AVOINNA:
MA-KE 13-20
LA-SU 13-17

tO-PE suljettu

tERVEtULOA!

Kulttuuripalvelut

Sote-palvelujen kesä- 
muutoksia Pudasjärvellä

Pudasjärven terveysaseman viikonloppupäivystyk-
sessä on muutoksia 1.6.-31.8.
Kesälauantaisin terveysasemalla ei ole lääkäripäivys-
tystä. Lääkäripalveluita tarvitsevien henkilöiden tulee 
hakeutua Oulun seudun yhteispäivystykseen. Ennen 
yhteispäivystykseen menoa tulee soittaa numeroon 
(08) 315 2655. Mikäli potilas on hengenvaarassa, 
toimi nopeasti ja soita 112.
Lauantaisin terveysasemalla on sairaanhoitajapäi-
vystys klo 9-15. Soita ensin numeroon (08) 5875 
6600. Sairaanhoitaja tekee puhelimitse hoidon 
tarpeen arvioinnin ja antaa hoito-ohjeita, kutsuu päi-
vystykseen tai ohjaa lääkäripäivystykseen.
Sunnuntaisin on lääkäripäivystys terveysasemalla klo 
11-18. Ennen päivystykseen tuloa soita numeroon 
(08) 5875 6600. Puhelinpalvelu avautuu klo 10.30.
Seudullinen perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelu- 
ohjaus 08 5875 5010 toimii 24.6.–31.7. supistetuin 
kellonajoin ma–pe klo 9–12. Sosiaalitoimistossa 
asioidaan ajanvarauksella. Akuuteissa kriisitilanteissa 
sosiaalipäivystys numerossa 08 5875 6888. Hätäti-
lanteissa palvelee myös hätäkeskus 112
Pudasjärven perheneuvola on suljettu 17.6.–21.7.

oulunkaari.com

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja pituus 
(todistajien 2 kpl nimet mukaan),  pyyntipaikka, 
pyyntitapa ja mielellään  kuva mukaan (ei pakollinen). 
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Lisätietoja numerosta 
0400 122 696 Jussi Timonen-Nissi

Kesä lähestyy ja lasten kalakilpailu myös.  
Pudasjärven kylän osakaskunta 

järjestää taas kisan.

kalakilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2019
Kilpailualue koko Pudasjärven pitäjän alue.
Kalastusväline vapaa.
Kaikki kalat käy.

Palkintona 
lahjakortit ja kaikille 

jotain pientä

Kilpailusarjat 
0-10v ja 10-16v

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, 
Jussi Timonen-Nissi Jalastie 13, 96460 Rovaniemi tai 
sähköpostilla: jussitimonennissi@gmail.com

Pääsymaksu:
Aikuiset 3 €

Lapset 5-16 -vuotiaat  2 €
Lapset alle 5-vuotiaat ilmaiseksi

Ryhmät  40 €
Opastuskierros (enintään 25 hlöä) 

25 €/tunti
Avausmaksu varsinaisten 

aukioloaikojen ulkopuolella 35 €

TerveTuloa museon kesään!

ma-pe klo 10.00-16.00
la ja su suljettu

Palvelemme seuraavasti:
3.6. - 16.6.

ma-pe klo 10.00-16.00
la ja su suljettu

17.6. - 31.7.
ke-su klo 10.00-17.00

ma ja ti suljettu
Juhannuksena 21.-22.6. 

suljettu
1.8. - 31.8.

Museolla voi tilauksesta vierailla myös muina 
aikoina sopimuksen mukaan, 

kysy puh. 040 585 6224 tai 040 585 6229.

Siuruantie 225, puh. 040 585 6224. www.pudasjarvi.fi/museo

PuU SUUNNISTUSJAOSTO
ILTARASTIT keskiviikkona 5.6. Pintamovaarassa
klo 17.30 alkaen. Opastus Kuusamontieltä. A-, B- ja C-radat.

PuU yU-JAOSTO
Kesän ensimmäiset ikärit Suojalinnalla ma 3.6. klo 18 alkaen. 
Ilmoittautuminen klo 17.30 alkaen.
COOPERIN TESTIT Suojalinnalla maanantaisin kahden viikon 
välein klo 19; 10.6., 24.6., 15.7., 29.7., 5.8., 19.8. ja 9.9. 

P15 Mestaruussarjan ottelu 
Kurenpojat - OLS 05 su 2.6. klo 14.00 
Suojalinnalla. Tervetuloa!

FC KURENPOJAT 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

Tervetuloa!

Perjantaina 31.5.
Tanssittaa

Lippu 12 € sis. ep.

Torstaina 30.5.
Palvelemme 

klo 15-19

Wintti ja pubi  5€

klo 17.00 
pUbIvISa

RaINER 
bOllSTRöm

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

la 1.6.2019 klo 21.00-01.30. 
Lippu 10 €

JYRkkÄkOSkELLA kOULUJEN 

PÄÄTTÄJÄISDISkO
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sirkus saapui 
kaupunkiin

Vuonna 2011 oltiin tämän 
vuoden tapaan jääkiekon 
maailmanmestareita. Sama-
na vuonna kävi Sirkus Fin-
landia vierailemassa myös 
viimeksi Pudasjärvellä. Kun 
keskustelimme sirkustireh-
töörien kanssa eli Carl Jern-
strömin Jr.:n (vasemmalla 
kuvassa) ja esiintyvän tireh-
töörin Sebastianin (oikealla 
kuvassa) kanssa sirkuksen 
muistoista ja merkitykses-
tä pudasjärveläisille, kuu-
lui välihuutoja, että pyydä 
Kari niitä tulemaan taas uu-
destaan Pudasjärvelle ja ti-
rehtöörit ovat kyllä valmiita. 
Pudasjärvellä on aina kiva 

käydä, yleisö on tullut tu-
tuksi aikaisemmilta vierai-
luilta positiivisesti. 

Sirkusesitys oli todel-
la viihdyttävä, vaikka ele-
fantteja eikä tiikereitä enää 
saa käyttääkään, Pelle ke-
syttää yleisön herkkyydel-
lään. Sirkus on taidetta, tai-
toa ja yhdessä nauramista. 
Tänä vuonna paikka vali-
koitui Rimmin kentälle, kun 
joku oli sotkenut entisen 
paikan eli Kurenalan kes-
kuskoulun kentän purkujät-
teillä. Pudasjärvellä on elä-
mä melkoista sirkusta ja sitä 
täydensi hyvin Sirkus Fin-
landia. KT

Kyläkisälli-kokeilu on Yli-Siuruan kylän osalta päättymässä ja vii-
meinen tapahtuma järjestetään keskiviikkona 5.6 kello 17 al-
kaen Yli-Siuruan entisellä koululla. PoPLin Eikka-bussissa on 
tarjolla jälleen maksuttomia kehonkoostumus- ja puristusvoi-
mamittauksia. 

Yli-Siuruan kylä on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ja Urheilu ry:n (PoPLi) Kyläkisälli-hankkeessa viime syk-
systä lähtien. Hankkeen aikana on aktivoitu kyläläisiä liikunnan 
ja terveellisten elämäntapojen pariin kuntosaliohjauksilla, terve-
ys- ja ravitsemusluennoilla, kuntokampanjalla sekä erilaisilla lii-
kunta- ja hyvinvointipäivillä. Kyläläiset ovat aktiivisesti seuran-
neet omaa kehonkoostumustaan hankkeen aikana.  

Liikuntakokeilun loppuhuipentumana Eikka-bussi vierailee 
kylällä viimeisen kerran kesäkuun alussa. 

-Eikka-bussissa kyläläiset, ja toki muutkin paikalle eksyvät, 
pääsevät tekemään ilmaisia kehonkoostumus- ja puristusvoima-
mittauksia. Mukaan kannattaa ottaa edellisen kerran tulokset, 
jolloin omaa kehittymistään on helppo seurata jo suoraan pai-
kan päällä, projektipäällikkönä toimiva Saana-Maria Rahko PoP-
Lilta kertoo. 

Kyläkisälli-hanke jatkuu vielä vuoden verran uusien kyli-
en kanssa. Hankkeen erilaisia toimintoja pyritään järjestämään 
myös kylissä, jotka eivät ole mukana varsinaisessa vuoden kes-
tävässä liikuntakokeilussa. Uusia kyliä pyritään ottamaan mu-
kaan ja järjestämään yksittäisiä tapahtumia mahdollisimman 
monella kylällä. Mikäli kylänne kaipaa yhdessä tekemistä liikun-
nan merkeissä, kannattaa piipahtaa PoPLin nettisivuilla (www.
popli.fi) hakemassa lisätietoja.

popli tiedotus

Yli-Siuruan 
liikuntakokeilu 

huipentuu Eikka-bussin 
vierailuun

Hampushallille katto, Honkavaaran kylätalolle 
saniteettitilat ja koiraharrastajille agilityesteet
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 28.5. 
Iinattijärven Nuorisoseuralle 
myönnettiin puskurirahaa 6 
000 euroa Hampushallin ro-
mahtaneen osan rakentami-
seen. Nuorisoseura ry on saa-
nut Suomen Kotiseutuliitolta 
avustusta 6 000 euroa lumi-
kuorman romahduttaneen 
halliosan uudelleen raken-
tamista varten. Puskurilaina 
maksetaan takaisin yhdessä 
tai useammassa erässä Nuo-
risoseuran saatua loppumak-
satuserän rahoittajalta vuon-
na 2020. 

Honkavaaran metsästys-
seuralle myönnettiin pusku-
rirahaa 8 500 euroa kyläta-
loon rakennettavien wc- ja 
peseytymistilojen toteuttami-
seen. Rakentaminen aloite-
taan toukokuun lopulla ja ra-
kennusprojektin arvioidaan 
valmistuvan syyskuun lop-
puun mennessä. Arvioidut 
hankkeen kustannukset ovat 
yhteensä 20 715 euroa, josta 
talkootyön osuus on 3 900 eu-
roa. Metsästysseura on saa-
nut Oulun Seudun Leaderiltä 
rahoituspäätöksen hankeen 
toteuttamiseen. Hyväksytty 
laina maksetaan kaupungil-
le takaisin vuoden loppuun 
mennessä.

Pudasjärven Koiraharras-
tajat ry:lle myönnettiin agi-
lityesteiden hankinnan to-
teuttamiseen puskurirahaa 
yhteensä 630 euroa ja makset-
tavaksi heti päätöksen saatua 
lainvoiman. Laina maksetaan 
takaisin vuoden loppuun 
mennessä.

Hyvänolonkeskuksel-
le vuokrasopimus ja 
palveluseteliasia
Hyvänolonkeskuk-
seen liittyen rakennus-
paikasta on valmistel-
tu vuokrasopimusluonnos 
kaupungin ja Kuntarahoi-
tus Oyj:n välillä. Vuokraso-
pimus ei sisällä määräyk-
siä rakentamisvelvoitteesta, 
alueiden ja rakennusten kun-
nossapidosta, katselmuksis-
ta, luovutusvelvollisuudesta, 
lunastusoikeudesta, lunas-
tusvelvollisuudesta ja vahin-
kotapahtumasta, koska niis-
tä sovitaan erikseen hanketta 
varten laadituissa muissa so-
pimuksissa. Päätettiin vuok-
rata Kuntarahoitus Oyj:lle 
Kurenalan eteläisen osan ase-
makaavan kortteli numero 75 
a, laaditun vuokrasopimuk-
sen mukaisesti.

Kaupunki oli viime vuon-
na päättänyt ottaa käyttöön 
varhaiskasvatuksen palve-
lusetelijärjestelmän kuluvan 

vuoden alusta alkaen varhais-
kasvatuspalveluita yksityi-
siltä palveluntuottajilta han-
kittaessa. Muksun Maailma 
Oy oli toimittanut hakemuk-
sen varhaiskasvatuksen pal-
velusetelituottajaksi 1.8. alka-
en. Kyseessä on osoitteeseen 
Varsitie 6 rakenteilla olevan 
54-paikkainen varhaiskasva-
tusyksikkö nimeltään Tou-
hula Pudasjärvi. Päätettiin, 
että varhaiskasvatusyksikkö 
Touhula Pudasjärvi hyväksy-
tään varhaiskasvatuksen pal-
velusetelituottajaksi ehdolli-
sesti siten, että päätös astuu 
voimaan, kun päiväkodin ti-
lat, ympäristö, henkilökunta 
ja muut toiminnan aloittami-
seen liittyvät asiakirjat tarkis-
tettu.

maaseutuelinkeinoille 
kehittämistuet ja  
kurenalan  
asemakaava 
Hyväksyttiin maaseutue-
linkeinojen kehittämistu-
et yhteisöllisyysvaliokunnan 
esityksen mukaisesti. Valio-
kunta ohjeisti kaupunginhal-
litusta päivittämään maaseu-
dun kehittämistuet esitetyllä 
tavalla. Tukiin kuuluvat kar-
jantarkkailu, kasvinviljely, 
ostolomitusten tukeminen, 
pellonraivauksen tukeminen, 
peltojen kalkitus, talouslas-
kelmat, uusi pienimuotoinen 
tuotantosuunta/toiminnan 
laajeneminen ja eläinlääkärin 
palkkioiden ja matkakustan-
nusten avustaminen. 

Kurenalan eteläisen osan 
asemakaavan osittainen 
muutos kortteleissa 12 ja 14 
on ollut pidetty nähtävänä 
25.4. - 27.5.2019. Kaavaehdo-
tuksesta pyydettiin lausunnot 
eri toimijoilta sekä kaupun-
gin viranomaislautakunnal-
ta. Tiivistelmä lausunnoista ja 
mahdollisista muistutuksis-
ta, samoin kuin kaavan laa-
tijan vastine niihin esiteltiin 
kokouksessa. Kaupunginhal-
litus päätti esittää valtuustol-
le asemakaavamuutoksen hy-
väksymistä.

AmiF- ja plus 2027 
-hankkeet
AMIF-rahoitteisen Löy-
dä kotisi uudestaan Poh-
jois-Pohjanmaalta -hanke 
toteutetaan ajalla 1.4.2019 - 
31.3.2021 yhteistyössä Uta-
järven kunnan kanssa. 
Tutustuttuaan monikulttuu-
risen työn koordinaattorin ja 
hanketyöntekijöiden valmis-
telemaan esitykseen ja kes-
kusteltuaan aiheesta, kau-
punginhallitus päätti esittää 

saaneensa tiedoksi hankkei-
den esityksen. Projektipääl-
likkönä on Johanna Hemmi-
lä.

Kaupungin henkilöstö-
toimikunta on hyväksynyt 
Työelämän kehittämishanke 
Plus 2027- Positiivinen orga-
nisaatio ja innostava esimies 
-hankkeen, joka on kaksi-
vuotinen ja toteutetaan syk-
sy 2019 - syksy 2021 välisellä 
ajalla. Työntekijät itse olivat 
toivoneet työhyvinvointi-
hanketta. Hankkeelle hae-
taan osarahoitusta Kevalta, 
jolloin hankkeen omarahoi-
tusosuuden on oltava vähin-
tään 50 prosenttia kokonais-
rahoituksesta. Hanke tulee 
käynnistää syksyllä 2019 ja 
hanke voi kestää enimmil-
lään 24 kuukautta. Hanke-
suunnitelma ja talouteen 
vaikuttavat kustannukset 66 
000 euroa hyväksyttiin han-
kesuunnitelman mukaisesti. 

peruskoululle rehtori 
ja kouluille tuntikehys
Peruskoulun rehtorin vir-
ka on ollut haettavana ja 
virka täytetään 1.8. alka-
en. Hallitus päätti kutsua 
haastatteluun muodolli-
set kelpoisuusehdot täyttä-
vistä hakijoista Hely Fors-
berg-Moilasen, Jussi Kolun, 
Tuomo Pesosen ja Topi-
as Uusitalon, joilla on ha-
kuilmoituksen mukaises-
ti aikaisempaa kokemusta 
koulun johtotehtävistä ja ni-
mesi haastattelutyöryhmään 
kaupunginjohtajan, hallin-
tojohtajan, opetus- ja sivis-
tysjohtajan sekä kaupun-
ginhallituksen jäsenet ja 
puheenjohtajisto mahdol-
lisuuksiensa mukaan. Val-
tuutettiin työryhmän lä-
hettämään haastattelun 
perusteella soveltuvimmat 
hakijat soveltuvuustestauk-
seen.

Hyväksyttiin tuntike-
hysesitys esi- ja perusope-
tuksen ja lukion osalta. 
Samalla tähdennettiin kou-
lujen vastuuta omasta ta-
lousarviostaan siten, että 
kokonaisuutena katsottu-
na talousarvio ei saa ylit-
tyä. Lukuvuoden 2019-2020 
tuntikehystarpeesta oli kes-
kusteltu rehtorikokouksissa 
kevään kuluessa. Lukuvuo-
den valmistelu on ohjeistet-
tu toteutettavaksi siten, että 
resurssien tarve ei lisäänny, 
vaikka oppilasmäärä kasvaa.

Kaupungin stipendira-
haston tuotosta myönnet-
tiin Pudasjärven lukiolle 400 
euroa ja OSAO/Pudasjär-
ven yksikölle 400 euroa sekä 

myönnettiin Koillis-Poh-
janmaan maataloudellisten 
koulujen oppilasavustus ra-
hastosäätiön varojen tuotos-
ta OSAO/Pudasjärven yksi-
kölle 400 euroa.

kaupunki mukana 
yhteishankkeissa 
Kaupungilla on tarkoitus 
osallistua Oulu2026 –hank-
keeseen Hyvän Olon Kes-
kuksella ja muilla kaupungin 
moderneilla hirsirakentami-
sen kulttuuriperinnettä kun-
nioittavilla rakennushank-
keilla ja niiden sisältämillä 
kuntalaisten hyvinvointipal-
veluilla. Laadittiin ehdolli-
nen aiesopimus, joka toteu-
tuu, mikäli Oulu nimetään 
vuoden 2026 Euroopan kult-
tuuripääkaupungiksi. Kau-
punginhallitus päätti osallis-
tua Oulu2026-hankkeeseen 
kokouksessa esillä olleen 
liitteen mukaisesti.

Oulunkaaren kuntayh-
tymä järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut viidel-
le omistajakunnalleen: Iille, 
Pudasjärvelle, Simolle, Uta-
järvelle ja Vaalalle. Päätettiin 
ottaa käyttöön säännölliset 
yhteiset omistajaohjauskes-
kustelut kuntayhtymän ja 
omistajakuntien välillä osa-
na kuntayhtymän talouden 
ja toiminnan suunnittelua 
sekä Oulunkaaren kuntien 
välistä yhteistyön kehittä-
mistä. Tarkempi yhteistyö-
malli muotoutuu vuoden 
2019 - aikana.

Linjattiin raamit 3.6. pi-
dettävään valtuustosemi-
naariin. Päätös raamista ja 
raamin jakamisesta toimin-
ta-alueille sekä talousarvion 
ja taloussuunnitelman laa-
dintaohjeet käsitellään seu-
raavassa kaupunginhallituk-
sen kokouksessa.

maakauppa ja  
vahingonkorvausasia
Päätettiin myydä Sinikka ja 
Jari Loukusalle noin 1120 
neliömetrin määräalan 2240 
euron kauppahinnasta ja 
muuten kauppakirjassa tar-
kemmin määritetyin ehdoin. 
Loukusat ovat rakentaneet 
vapaa-ajan asunnon raken-
nuspaikalle omakotitalon. 

Päätettiin hylätä Kaj ja 
Annalisa Åströmin esittä-
män vahingonkorvausvaati-
muksen kuluista, joita heille 
oli koitunut varaston raken-
tamisesta väärään paikkaan. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaan huolehtimisvelvol-
lisuus rakentamisessa on ra-
kennushankkeeseen ryhty-
vällä. RR

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

LOMAILEMME 
10.6. - 13.8.

P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
Alan palveluja 40 v.
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TERVETULOA!

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

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

1,00

Olvin limsat 0,95 l

0,99

atrian atrilli 
grillimakkara 400 g

1,59

Pulla Pirtin Ohrarieska
3 kpl/450 g

2,90

lotus emilia
talOusPaPeri 8 rullaa

4,90

lotus embo soft
wc-PaPeri 16 rullaa

5,95

ariel
PyykinPesujauhe
1,6 kg Xl Pack

5,00

Fashion Professonal
shamPOO ja hOitOaine 
900 ml

14,90

teknos maali
tela 20, 2,7 litraa, valkoinen

99,-

timco
kOmPressOri 24 litran

239,-

uPO
PyykinPesukOne 7 kg, 
1400 kierrosta

mustang 
kaasugrilli 
6 + 1 poltinta

399,-

Biolan 
ecO kOmPOstOri 220 eco

499,-

Biolan
kOmPOstOitava wc eco

349,-

merano
Oleskeluryhmä

399,-

luxor lFhD
taulu televisiO
48”

plo
sis. pantin 0,20

pkt

pss

pkt

pkt

pkt

2 pulloa

astia

39,90

teknos maali
tela 20, 9 litraa, valkoinen

astia

uuSI ISo pERHEMaRKET aVaTTu!
TaRJouKSET VoIMaSSa 

NIIN KauaN KuIN 

TaVaRaa RIITTÄÄ!

1,99

atrian 
BrOilersuikale 300 g

ras

299,-

269,-

uPO
tiskikOne D62


