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9,95
pkt

sun konetiski- 
tabletit

44 tablettia, all in 1

5,70
pkt

ruisreikä-
leipä

330 g

1,00
pss

viipaloitu
lettipitko

450 g

grea maustetut
ranskankermat

- paahdettu sipuli 
- valkosipuli - pippuri 200 g

1,89
prk

2,99
kpl

marinoitu 
viljaporsaan 

kaslerpihvi 500 g

3,79
ras

wilhelm 
grillimakkarat

- perinteinen - juusto 
- pekoni-mozzarella 400 g

4,50

uutuus!

2 pkt

lauantai-
makkaratanko 

1,5 kg

5,95
kpl

neutral pyykin-
pesuneste

kirjo- ja valkopyykille 1 l

3,20
pll

family fresh 
suihkusaippuat

0,5 l

2,50
pll

omo color 
pyykinpesu-

jauhe 3,6 kg

dove 
pure&sensitive 

tuotteet
 yksittäin 2,95 kpl

bliw 
käsisaippuat

300 ml

5,00
2 kpl

1,85
pll

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

KESÄN TARJOUKSET

SUBLIME RADIANCE-
ihonpuhdistushoito

JALKAHOITO JA
VARPAANKYNSIEN GEELAUS

SOKEROINNIT ALK.

VOIMASSA 1.6.-31.8.2014

40€40€
60€60€
25€25€

 TERVETULOA KUKKALOISTOON!

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

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

Meidät löydät myös Facebookista!

JÄTTIAMPPELIT    
25,-

vähän pienemmät
15,-
 

Komeat PELARGONIAT    
18,50 / 4 kpl

 
Kauniit BEGONIAT 

5,50 kpl
 

KEsÄBEGONIA 3,-
 

ORvOKKI 14,- / 20 kpl
PETuNIA 20,-/ 20 kpl
LOBELIA 12,- / 10 kpl

 
uPEAT 

JÄTTIDAHLIAT!

 Kukkivat OMENAPuuT     
30,-

55,- / 2 kpl
 

HYÖTYKAsvIT!   
Yrtit 10,- / 4 kpl

 
MARJA- JA  

KORIsTEPENsAAT
 

HYvÄ vALIKOIMA 
MONIvuOTIsIA KuKKIA!

 
Kekkilän 50l 

MuLTATARJOus
20,90 / 6 sÄKKIÄ

...ja paljon muita mukavia 
tarjouksia, tuu kattoon!

P. 040 821 1819
Varaa aika

Lääkäriajat: 
ke 4.6. ke 25.6. sekä ke 2.7.

HUOM! Nyt myös iltapäiväaikoja! 

Pudasjärven Optiikan 

HURJA kesäale!

SUUri erä 
MerkkikeHykSiä jOpa 

-60%

Silmälasien 
ostajalle optikon 

näöntarkastus 
veloituksetta!

PUDAS-KONE, Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Avoinna:
ma-to 9-17
pe 9-18
la suljettu

Joustavat 
maksuehdot, kororonta 
maksuaikaa jopa 6 kk

pullan kera 
to 5.6.

PUUTARHAPÄIVÄT to 5.6. 

199€Alkaen

Stigan edustaja Tero Haavisto paikalla klo 10-16

Ruohonleikkurit Ajoleikkurit
Alkaen 1390€

KAHVI-
TARJOILU

Tervetuloa!

STIGA-PÄIVÄN TARJOUKSET
Ruohonleikkurin tulpat + öljy 0,6L 5 €
Öljyimuri helppoon öljynvaihtoon 15 €

KUKKA-
LAATIKOIdEN 
myyNTIPÄIVÄ 

to 5.6. 
klo 10-14 
Pudasjärven 

työkeskuksessa 
Kauralantie 3. 

Tervetuloa!

nro 23 2014-lehti

Yhteistyökumppanit 
saattelivat 

kaupunginjohtaja Daa-
vittilan vapaalle s. 4-5
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Kiitämme

Miriam Putula

LÄMMIN 
KIITOS 
muistamisesta 
lakkiaispäivänäni.

Lämmin 
kiitos 
muistamisesta 
lakkiaispäivänäni. 

Taneli Nevakivi 

LÄMMIN 
KIITOS 
muistamisesta 
lakkiaispäivänäni.

Veera Pirinen

Jukka Päiväniemi 

LÄMMIN 
KIITOS 
lakkiaspäivääni 
juhlistaneille .

Lämmin
kiitos
muistamisesta 
lakkiaispäivänäni

Mervi Juurikka

Kaunis
KIITOS!

Maria Vasara 

KIITOKSET
muistamisesta 
lakkiaispäivänäni.

Maria Väyrynen

KIITOKSET
muistamisesta 
lakkiaispäivänäni.

Milla Parviainen

Synnyit kevätlapsena pula-aikaan 1929.
Äidiltä ravinnon ensi vuoden sait.
Vanhempamme talollisilta 
perunaa, lampaan sorkkia, mahoja, 
keuhkoja töistään palkaksi sai.
(Pettua ei syöty)
Ohrajauhoja, toukkaisia kauraryynejä - 
linnut toukat sai.
Ei työtä isällä, ei rahaa ruokaan…
Vartuit lapsi keväinen,
hymyilit, jokeltelit.
Pian äidin silmä kyyneltyi,
 ja isänkin.
Ei kevätlapsi jaloillaan pystyssä pysy, ei puhu…
Vuosia kuluu
varreltansa kehittyy, kasvaa vartalo.
Puhettakin ymmärrys on.
Isä kesäpäivinä kanssasi ulkoili.
Sinä pääskysille hymyilit
kädelläsi lintua osoitit.
Viisivuotiaana jo hennot jalkasi sinua kannatti.
Oli ruokaa jo pöydässämme.
Tuli aamu huhtikuun,
olit kahdeksan -vuotias 
et sängystä pois halunnut. 
Käännyit selin lattiaan - nukahdit.
Äiti sanoi: ”istukaa hiljaa, 

käyn vettä kaivosta.”
Anna nukahti.
Istuimme hiljaa – me kolme.
Hento, vaaleansini usva laskeutui huoneeseen hiljaa
liikehtien, hävisi ylös.
Ihmettelimme – olimme hiljaa.
Äiti oven avasi, katsahti Annaan.
Herra jumala! Anna on kuollut,
hän parkaisee ja laskee vesisangon lattialle.
Isä tuli metsästä.
Itkien, hellästi Annan puhtaisiin vaatteisiin pukivat, 
lauloivat.
Savusaunaan ruumislaudalle Annan isä kantoi,
lakanalla suojattiin.
Joka päivä katsomassa,
silittelemässä käytiin.
Naapurin emäntä ja isäntä suksilla tuli ”lähtijäisiin”.
Pöönäkahvia oli ja nisua.
Naapurin hevosella isä
Annan kirkkomaahan saatteli.
Muistan sinut aina hymyilevänä,
en itkuas (eikö kipuja ollut?)
Voi miten sievästi siirtyä siniverhon kantamana 
sait taivaan kotiin lennähtää…

muisteli sisaresi vuonna 2014

Anna-siskoa muistellen

Hyvä kuolema

Välillä tuntuu että aina vain odotamme. Odo-
tamme työpäivän päättymistä, viikonloppua, lo-
maa, kauniimpaa säätä. Tai inspiraatiota tähän 
hartauskirjoitukseen…

Mitä sitten kun odotus täyttyy, mutta ei kui-
tenkaan ihan niin kuin olemme ajatelleet? Tu-
lee kauniimpi keli, mutta ei niin lämmin kuin 
olimme toivoneet. Tulee viikonloppu joka muo-
dostuukin toiminnan täyteiseksi ja kiireiseksi, 
ei rentouttavaksi ja rauhalliseksi niin kuin olim-
me toivoneet. Sitten alamme taas odottaa jo-
tain muuta. Huomenna ja tulevaisuudessa elä-
misellä ohitamme huomaamatta tämän päivän 
ja hetken. Sen mitä, vain vähän aiemmin vielä 
kovasti odotimme.

Kesän myötä koittavat myös rippikoululei-
rit. Aloitan jokaisen leirin pienellä puheella, oh-
jeilla ja säännöillä turvallisuudesta ja yhteisistä 
pelisäännöistä. Sitten puhun myös mahdolli-
suuden antamisesta itselle ja toisille. Mahdol-
lisuuden antamisesta ajatella niitä asioita joista 
leirillä puhutaan. Jumalasta. Uskosta. Elämästä. 
Rohkaisen kysymään ja kyseenalaistamaan, jos 
siltä tuntuu.

Harvemmin ne asiat kirkastuvat ajatuk-
siin kuin salaman välähdyksenä, rippikoululei-
rilläkään. Ajatukset Jumalasta ja omasta uskos-
ta muodostuvat ja heräilevät pikkuhiljaa. Mutta 
niille pitää antaa mahdollisuus.

Herran ääni sanoi: ”Mene ulos ja seiso vuo-
rella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi.” 
Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rik-

ki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edel-
lä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli 
maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyk-
sessä. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta 
Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hil-
jaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kas-
vonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan 
suulle. (1.Kun.19:11-13)

Elia ehkä odotti Jumalan tulevan suuresti ja 
näyttävästi, mutta toisin kävi.

Jumala ei useinkaan toimi meidän suunnitel-
mien mukaan, vaan omansa. Meillä saattoi olla 
mielessämme lämmin kaunis kesäpäivä tai ren-
touttava rauhallinen viikonloppu, mutta Jumala 
oli suunnitellut toisin. Tulikin kylmä kaunis päi-
vä, jonka seurauksena siivosimme vanhoja va-
lokuvia ja päätimme soittaa vanhalle ystäväl-
le. Tai työntäyteisenä viikonloppuna autoimme 
siivoamaan isoäidin varaston ja teimme isoäi-
distä onnellisen. Rippikoululeiri ei tuonut tul-
lessaan ukkosen, maanjäristyksen tai tulenlies-
kojen lailla ilmestyvää Jumalaa, mutta vahvisti 
kuitenkin tunnetta Jumalan läsnäolosta. 

Kävisikö siis kuitenkaan kovin huonosti, 
vaikka omien suunnitelmien 
sijaan toteutuisikin Jumalan 
suunnitelma?

Tiina Inkeroinen

Odottelua

Konfirmaatiomessu su 8.6. 
kello 10.00 kirkossa, Juha 
Rauhala, Marko Väyrynen, 
Jukka Jaakkola.
Hilturannan kesäryhmän 
konfirmaatio.
Kirkkokyydit: Kirkkotaksi 
seurakuntakodilta sunnun-
taisin kello 9.30.
Sivukyliltä on mahdollista 
tulla jumalanpalvelukseen 
kerran kuukaudessa taksil-
la. Taksissa pitää olla vä-
hintään kolme matkustaa. 
Omavastuu matkasta 5€.
Kesäkahvila ke 4.6 kel-
lo 12.00-14.00 kanttorilas-
sa. Tervetuloa kahvikup-

posen ääreen porisemaan, 
tapaamaan tuttuja ja tutus-
tumaan uusiin ihmisiin. 
HUOM. Ystävänkammari-
laiset: Jos et ole vielä saanut 
elämänkaarimuistelukir-
jaasi, niin käy noutamassa 
omasi diakoniatoimistosta.
Kuorot: Vox Margarita ke 
4.6. klo 18.00, kirkkokuoro 
to 5.6. klo 18.00. 

Kirkkokuoron 
kesäkonsertti kirkossa 

ke 18.6. klo 19.

Varhaisnuorten kesäleirit 
Hilturannan leirikeskuk-
sessa: 
6-9 vuotiaille 30.6.–1.7. 
2014. Leirin hinta 5€.
10–13 vuotiaille 2.-4.7.2014. 
Leirin hinta 10€.
Sitovat ilmoittautumiset 
ti 24.6. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. (08) 882 
3100. 
Leireille mahtuu 25 lasta/
leiri. Leirit täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja leiristä 
tiina.inkeroinen@evl.fi / 
p. 040 571 4636.
Rauhanyhdistykset: Kesä-

seurat Jongulla Törmä-
lässä su 8.6. kello 13.00 
ja 18.00 (Kalevi Luiro ja 
Sakari Trög). Päiväseu-
rat Pudasjärven rauhan-
yhdistyksellä su 8.6. kel-
lo 13.00 (Kari Kaunisto, 
Heikki Ikonen) Seurat 
Hirvaskosken rauhanyh-
distyksellä su 8.6 kello 
19.00 (Samuli Leppänen).
Kastettu: Eeli August 
Niemikorpi, Aarne Hjal-
mar Tolonen, Eemi Vilja-
mi Tuovila ja Eino Sakari 
Vähäkuopus.

Aija-Mari Partala (os. Lasa-
nen) on valmistunut Lapin 
yliopiston yhteiskuntatie-
teiden tiedekunnasta hal-

Valmistuneita
lintotieteiden kandidaatiksi 
14.3.2014 ja hallintotieteiden 
maisteriksi 2.6.2014.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

AarreArkku Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven Keskustassa

Avoinna ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14,
p. 050-3868 660, www.AarreKauppa.Net

MEILTÄ LAHJAT KAIKKIIN JUHLIIN!
Häät, Kihlat, Vuosipäivät,

Rippijuhlat, Ristiäiset,
Syntymäpäivät,Tupaantuliaiset

Pudasjärven Yläasteen ke-
vätjuhlaa vietettiin lauantai-
na 31.5. Tuomas Sammelvuo 
–salissa. 

-Ihmisen arvo mitataan 
siinä, miten hän kohtaa toi-
sen ihmisen, antoi ohjeita 
vs. rehtori Markku Rajala. 
Yläasteella on ollut runsaas-
ti koulutyöhön liittyvää toi-
mintaa muun muassa jou-
lukonsertti, laskiaisrieha ja 

Rimmiltä elämän eväät nuorille!
viimeksi ysi-luokkien oma 
juhla. Oppilaat toteuttivat 
myös Iltajorinat –lehden, jol-
le toivon jatkoa myös tulevi-
na vuosina, kannusti Rajala. 

Oppilaan puheenvuoros-
saan 9 C oppilas Vilhelmiina 
Heikkilä lausui ilonsa siitä, 
että Rimminkankaan kou-
lun opettajat ovat yrittäneet 
tehdä meistä viisaampia ja 
saaneetkin ihmeitä aikaisek-

si sisäilmaongelmien keskel-
läkin. Hän myös muistutti 
koulun mottoa: ”Rimmiltä 
elämän eväät nuorille”!

Opettajana 31 vuotta toi-
minut lehtori Esko Ahosen 
siirtyy kesäloman jälkeen 
eläkkeelle. Rehtori Markku 
Rajala kiitteli häntä pitkästä 
ja ansiokkaasta työstä opet-
tajana. Kotitalousopetta-
ja Piia Ervasti on siirtymäs-

Stipendit:
Luokkatason parhaat: Tiia Leinonen 9F, Saana Kokko 8C ja Salo-
me Ervasti 7C. Hymypatsaat: Suvi Väyrynen 9A ja Olli Jylhänlehto 
9A, Elina Jaakola 8C ja Joni Karlbom 8E, Essi Isomursu 7D ja Jere Hil-
tula 7C.  Koulun oma stipendi: Tiia Leinonen (myös saksan kie-
len ja ruotsin kielen kirjastipendi), Suvi Väyrynen, Vilhelmiina Heikki-
lä, Olli Jylhänlehto, Joona Pähtilä, Aleksi Harju, Emma-Noora Jaakola, 
Laura Simonen, Joel-Akseli Outila, Tero Kemppainen, Lotta Törmä-
nen, Ninna Korteslahti, Linnea Luokkanen. Martat: Tuomo Ronkai-
nen. Pudasjärven Yrittäjät: Joona Pähtilä, Riina Tamola. Pudas-
järven Metsänhoitoyhdistys: Suvi Väyrynen, Laura Simonen. LC 
Pudasjärvi: Ella Kujala, Jani Ylisirkka. LC Pudasjärvi Hilimat: Aa-
mino Hassan, Sahra Marselle. MLL Pudasjärven yhdistys: Tuomo 
Ronkainen. Teknologiateollisuus: Eemil Ekdahl. Kesko-stipendi: 
Tuomo Ronkainen, Vilhelmiina Heikkilä, Olli Jylhänlehto, Aleksi Harju, 
Harri Hankkila, Emma-Noora Jaakola ja Laura Simonen.

Yläasteen kevätjuhlassa Tuomas Sammelvuo –sali oli 
täynnä väkeä. Edessä oppilaiden puheen pitänyt Vil-
helmiina Heikkilä.

Stipendien saajat yhteisessä kuvassa

sä muihin tehtäviin ja Rajala 
kiitti häntä opettajan työstä. 

Saana Kokko oli koon-
nut näyttävän diakuvaesi-
tyksen musiikin säestämä-
nä. Haitarimusiikkia esitti 
Janne Klemetti sekä koulun 
oppilaiden kuoro Sari Huka-
rin johdolla. Juhlaan kuului 
myös perinteisen Suvivirsi. 

Heimo Turunen

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoon-
tui keskiviikkona 21.5. seu-
rakuntakeskuksessa. Koko-
uksessa hyväksyttiin viime 
vuoden 37 853 euron ylijää-
mäinen tilinpäätös ja myön-
nettiin vastuuvapaus tili-
velvollisille. Seurakunnan 
taloustilanteen todettiin ole-
van hyvä ja seurakunta on 
velaton. Myös kuluvan vuo-
den talousarviototeuman to-
dettiin näyttävän hyvältä.

Kirkkoherra Juha Rauhala 
esitteli viime vuoden toimin-
takertomusta ja kiinnitti siinä 
huomiota muun muassa dia-
koniatyön kontaktien mää-
rän lisääntymiseen.

-Diakonian työsaralla on 
huomattu olevan lisääntynyt 
työtarve, kun asiakasmäärät 
ovat kasvamassa. Tässä nä-
kyy nykyajan talous- ja yh-
teiskuntatilanne. Diakonia-
virat ovat olleet menneenä 
vuonna täytetyt ja asiakkai-
ta on voitu palvella diakonia-
toimiston asianmukaisissa ti-
loissa. 

Rauhala kertoi päivä- ja 
perhekerhojen olevan suosit-
tuja. 

Seurakunnan talous hyvällä mallilla
-Kerhojen piti on aloitet-

tu uutena ja kokeiluluontei-
sesti myös vastaanottokes-
kuksessa. Varhaisnuorisotyö 
on myös vahvalla sijalla sekä 
nuorisotyöhön kuuluvat 
nuorten illat sekä aktiivinen 
kuorotoiminta, joissa on käy-
nyt väkeä mukavasti. Näiden 
kautta monet nuoret löytävät 
paikan seurakunnassa, totesi 
Rauhala. 

Seurakunnan jäsenmää-
rä oli vuoden vaihteessa 
7730 henkeä eli noin 90 pro-
senttia Pudasjärven väestös-
tä. Määrä on keskimääräistä 
korkeampi koko Suomea aja-
tellen. Jäsenmäärä on vähen-
tynyt vuodesta 2009 lähtien 
640 hengellä eli kahdeksalla 
prosentilla, joka kuvaa väes-
tön määrän kehityssuunnas-
ta. Kirkosta eroamisiakin on, 
mutta ne ovat Pudasjärvellä 
keskimääräistä vähemmän. 

Viime vuoden jumalan-
palveluksissa kävijöiden ja 
ehtoollisvieraiden määrä on 
keskimääräistä huomattavas-
ti suurempi johtuen Suviseu-
roista. Muuten messuihin 
osallistuminen on väkimää-
rän vähenemisestä huolimat-

ta pysynyt suurin piirtein 
ennallaan, kävi ilmi kirkko-
herra Rauhalan esittämästä 
toimintakertomuksesta.

Kuluvan vuoden marras-
kuussa pidettäviin seura-
kuntavaalien vaalilautakun-
taan nimettiin Jorma Alatalo, 
Tauno Kujala, Sinikka Pieti-
lä ja Eija Ikonen sekä varajä-
seniksi Heikki Turves, Terttu 
Määttä, Pirkko Haapalainen 

Seurakunnan talouspäällikkö Maire Puhakka ja kirkko-
herra Juha Rauhala avaamassa tietokoneelta kirkko-
valtuutetuille nähtäväksi viime vuoden toimintaa ja ta-
louslukuja. 

ja Tiina Hämäläinen. Vaali-
lautakunnan puheenjohtaja-
na toimii kirkkoherra Juha 
Rauhala. 

Kokouksessa hyväksyttiin 
Riekinkankaan ja Sarakylän 
hautausmaan käyttösuunni-
telmat sekä hyväksyttiin päi-
vitetty kirkkoneuvoston oh-
jesääntö. 

Heimo Turunen

POISTOMYYNTI
IKKUNOIDEN, ULKO-OVIEN, LIUKUOVIEN JA 
PUUTAVARAN YLIJÄÄMÄTUOTTEIDEN POISTOMYYNTI 
PE 6.6. ALK. KLO 10.  TERVETULOA!

Tulotie 2, 93100 Pudasjärvi, Puh. 08 815 3700, www.profin.fi

Kesäpihalle Pesiölästä
Pelargoniat

(Norm. 6,50 €/kpl)

Marketat
(Norm. 6,00 €/kpl)

Uutuus!
Punatalvio

(Norm. 6,00 €/kpl)15€ /3 kpl

15€ /3 kpl

15€ /3 kpl

Palvelemme puutarhalla 
ma-pe 8-20, la 8-16

Tervetuloa kukkaretkelle 
keskelle Koillismaata - kahvia 
ja mehua tarjolla joka päivä!

Pesiöntie 21 Taivalkoski

www.pesiola.fi • Puh. 0400 518 080

AskAnmäen kesäteAtterissA  
puolAngAllA kesällä 2014

markku Hyvösen 

VAin elämää 
• Käsikirjoitus: Markku Hyvönen • Ohjaaja: Hilkka Oikarinen  

• Tuotanto: Askan Ahertajat ry

Lisätietoja ja lippuvaraukset: puh. 040 865 0327

Askan Ahertajat ry  
www.puolankainfo.fi

La 28.6. ............klo 16
Ti 1.7. ...............klo 18
Ke 2.7. ..............klo 18
Su 13.7. ...........klo 16
Ti 15.7. .............klo 18

To 17.7. ............klo 18
Su 20.7. ...........klo 15
Ti 22.7. .............klo 18
To 24.7. ............klo 18
La 26.7. ...klo 13 ja 16

Esitysajat:
Ensi-ilta pe 27.6. klo 18.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Virsikirjan merkkipäivälahjaksi saaneet saivat heti harjoitella, mitä on laulaa Suvi-
virttä uusista kirjoista.

Seurakunnassa 
70-vuotiaitten juhla

Pudasjärven seurakunnan 
helatorstain messussa 29.5. 
vallitsi juhlatunnelma, kun 
paikalle oli kutsuttu tänä 
vuonna 70 vuotta täyttäneet 
seurakunnan jäsenet. Kutsua 
oli noudattanut yli puolet 77 
tänä vuonna merkkipäivää 
viettäneistä. Ehtoollismes-
suun osallistui 100 henkeä ja 
runsaasti väkeä siirtyi sen jäl-
keen juhlakahville ja merk-
kipäiväjuhlaan. Seurakunta 
muisti kaikkia 70 vuotta täyt-
täneitä lahjoittamalla heille 
virsikirjan. Kappalainen Juha 
Kukkurainen muisteli samal-
la 28-vuotista pappisuraansa 
Pudasjärvellä. 

-Olitte tänne tullessani 
42-vuotiaita. 

Kukkurainen sanoi 70 
vuotiaitten merkkipäivää 
vietetyn nykymuodossa vuo-
desta 2008 lähtien. Hän tote-
si helatorstain olevan sopiva 
päivä vastaavan juhlatilai-
suuden järjestämiseen myös 
tulevaisuudessa. Kukkurai-
nen pyysi talvella merkkipäi-
väänsä juhlinutta, Sarakylän 
kappelitoimikunnan puheen-
johtajaa, Iivari Jurmua kerto-

maan Sarakylän kuulumisia. 
-Sarakylän kappelin toi-

mintaa johtaa muutaman 
kerran vuodessa kokoontu-
va viisihenkinen työryhmä. 
Kylässä on 70-luvulla raken-
nettu siunauskappeli, johon 
tehtiin -90 luvulla laajennus. 
Kappelin käyttö on aktivoi-
nut kyläläisiä seurakunnan 
toimintaan. Noin kerran kuu-
kaudessa pidettävissä sun-
nuntaimessuissa käy noin 10 
prosenttia kyläläisistä, joskus 
jopa 100 henkeä, kertoi Jur-
mu. 

Merkkipäiväjuhlaa orga-
nisoinut diakoni Helena Koi-
vukangas haastatteli vuoros-
taan Sinikka Pietilää, joka 
kertoi syntyneensä Utajärvel-
lä ja asuneensa Pudasjärvellä 
vuodesta 1967 lähtien. 

-Tulimme tänne yhdes-
sä mieheni Aimon kanssa 
vuodeksi, mutta aika on ve-
nähtänyt paljon pitemmäk-
si, Pietilä naurahti. Hän ker-
toi olleensa Pudasjärvellä 
töissä muun muassa pankis-
sa ja metsänhoitoyhdistyk-
sessä yli 20 vuotta. Vuodesta 
-79 lähtien Pietilä kertoi pitä-

neensä pyhäkoulua ja osallis-
tuvansa nykyisin aktiivisesti 
lasten parissa tehtävään seu-
rakunnalliseen työhön. 

Niin messussa seurakun-
takodissa kuin myös merkki-
päiväjuhlassa lauluesityksil-
lään avusti Terttu Puurunen, 
säestäjään kanttori Keijo Pii-
rainen. 

70-vuotisjuhlaan olivat il-
moittautuneet Lempi Ylitalo, 
Kerttu Hemmilä, Sinikka Pie-
tilä, Aino Kinnunen, Salli Vä-
häkuopus, Veikko Räisänen, 
Aune Loukusa, Vuokko Tau-
riainen, Risto Puhakka, Anel-
ma Outila, Hilkka Blomqvist, 
Aila Timonen, Aino Vattula, 
Rauha Saarikoski, Elsa Apila, 
Lasse Puurunen, Reino Soro-
nen, Pekka Honkanen, Mart-
ta Männistö, Irja Alatalo, Aila 
Sarjanoja, Anneli Kangas-
niemi, Anna Kauhanen, Rit-
va Lantto, Ritva Jurvansuu, 
Raija Kummala, Iivari Jurmu, 
Irja Väyrynen, Pentti Vik-
ström, Simo Kinnunen ja Tar-
ja kokko.

Heimo Turunen

Pohjois-Suomen aluehallinto-
virasto jakoi valtionavustus-
ta lasten ja nuorten paikalli-
seen harrastustoimintaan sekä 
koulujen loma-aikoihin sijoit-
tuvaan päiväleiritoimintaan 
yhteensä 185 000 euroa luku-
vuodelle 2014 – 2015. Pudas-

Avustusta harrastustoimintaan ja päiväleireihin 
järven kaupunki sai avustusta 
lasten ja nuorten harrastustoi-
minnan tukemiseen 7000 eu-
roa. 

Pudasjärvellä toiminnan ta-
voitteena on lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuuksien li-
sääminen, lasten ja nuorten 

yhteisöllisyyden ja osallistu-
misen vahvistaminen sekä uu-
sien monipuolisten elämysten 
saaminen yhdessä ikäistensä 
kanssa monikulttuurisessa toi-
mintaympäristössämme.

P-S AVI tiedotus

Syötteen alueen yrittäjät ja 
toimijat kokoontuvat sään-
nöllisesti keskustelemaan 
alueen ajankohtaisista asi-
oista. Perjantain 23.5. koko-
uksessa keskusteltiin mm. 
päivityksessä olevasta Syöt-
teen alueen Masterplanista. 
Käytiin läpi kevään asiakas-
tyytyväisyyskyselyn tulok-
sia. Keskusteltiin myös ke-
sän ja syksyn tapahtumista 
ja  yritysten aukioloajoista. 
Syötteellä on taas kesäkau-
den aikana mukavasti erilai-
sia tapahtumia urheilun ja 
myös muun toiminnan an-
siosta.

Rauno Kurtti/MK

Syötteen yrittäjät aktiivisina 
kesän lähestyessä

Iloiset kokoustelijat vas. Rauno Kurtti, Kaisu Manki-
nen, Tuija Vinkka, Atte Särkelä, Johanna Määttä. 

Vastaanotto alkoi puoliltapäivin. Oulun poliisilaitoksen päällikkö Sauli Kuha terveh-
timässä Kaarina Daavittilaa. Kuha kertoi olleensa Pudasjärvellä nimismiehenä use-
an vuoden ajan vuosituhannen alussa. 

Posion kunnanjohtaja Tomi Timonen (oikealla) kertoi aloittavansa Pudasjärven 
kaupunginjohtajan virassa syyskuun alusta, mutta jo elokuun aikana on sovittu-
ja työtehtäviä Pudasjärvellä. Markkinoilla hän kertoi vierailevansa lauantaina 5.7. 
Pudasjärven yrittäjien kutsusta. Mukana olivat Posiolta myös kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Martti Varanka ja hallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi. 

Pudasjärven koulukampuksen pääurakoitsija Lemminkäisen liiketoimintajohta-
ja Esa Kemppainen, oikealla, juttelemassa Pudasjärven johtavien viranhaltijoiden 
kanssa. Hän kertoi olleensa kouluhankkeessa mukana jo toista vuotta ja toivoi, että 
rakentamaan päästäisiin mahdollisimman pian. 

Pudasjärven tulevan kou-
lukampuksen rahoittajan, 
Kuntarahoituksen terveh-
dyksen välitti tytäryhtiö 
Inspira Ltd:n toimitusjoh-
taja Kimmo Lehto Hel-
singistä. Hän kertoi Pu-
dasjärven tulleen tutuksi 
viime kuukausina koulu-
kampuksen suunnittelu- 
ja neuvottelumatkoilla. 
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Pudasjärven kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilan 
siirtyessä kuusi vuotta kes-
täneestä pestistä eläkkeel-
le, järjesti kaupunki yhdes-
sä yhteistyökumppaneiden 
kanssa juhlapäivän kaupun-
gintalossa. Kutsuvieraita lä-
hikunnista ja ympäri Suo-
mea saapui paikalle lähes 
200. 

Vastaanotto alkoi puolil-
tapäivin. Tulijoiden virta jat-
kui puheineen ja yhteisten 
hetkien muistelemisineen 
yli kaksi tuntia. Viimeis-
ten vieraiden piti jo lyhen-
tää tervehdysanojaa, että 
kaikki ehtivät päivän pääta-
pahtumaan – taiteilija Kim-
mo Takaraution maalaaman 
Daavittilan muotokuvan 
paljastamiseen kaupungin-
valtuustosalin seinällä. 

Tervehdyspuheissa Pu-
dasjärven seurakunnan kirk-
koherra Juha Rauhala kiteyt-
ti varsin monien ajatuksen; 
”Olet Kaarina suunnan näyt-
täjä”. Iin kunnanjohtaja ker-
toi, kuinka hyvä on ollut teh-
dä yhteistyötä kanssasi. Ei 
ihme, jos vierailla on Penti-
kin kasseja tuomisinaan, hän 
totesi. Samalla Iin kunnan-
valtuuston puheenjohtaja 
Ilkka Pakonen lausui oman 

Yhteistyökumppanit saattelivat 
kaupunginjohtaja Daavittilan vapaalle

kirjoittamansa runon. Ou-
lun kaupungin apulaiskau-
punginjohtaja Kalervo Uk-
kola kutsui Kaarinaa vielä 
käymään Oulun kaupungin-
talossa. 

-Olet antanut meille hy-
vän pohjan muun muassa 
matkailu- ja elinkeinoasioi-
den kehittämisessä sekä teh-
nyt valtavan arvokkaan työn 
kuntaliitosten suunnittelus-
sa, hän totesi. 

Onnitteluadressissa Uk-
kolalla oli kaikki kaupun-
gin ”ykkösketjun” nimet 
kirjallisena, vaikka he eivät 
päässetkään juhlaan Pudas-
järvelle. Tervehtimisjonos-
sa ensimmäisenä oli Kuusa-
mon kaupungin edustajat ja 
heti perään Vaalan kunnan 
johto ja siitä lähtien kaikkien 
lähikuntien kunnanjohtajat 
ja luottamushenkilöiden yk-
köshenkilöt. Suurien ja pie-
nempien yritysten johtajia 
sekä eri yhteisöjen edusta-
jia oli paikalla hyvinkin kat-
tavasti. Viimeisten joukossa 
kättelivät Pohjois-Suomen 
AVI:n ylijohtaja Terttu Savo-
lainen ja Suomen Metsäkes-
kuksen aluejohtaja Niilo Pii-
silä. 

Pudasjärven kaupungin 
työntekijät olivat järjestä-

neet läksiäistilaisuuden tiis-
taiaamuna 3.6. ja kaikkien 
kaupunkilaisten tavattavis-
sa Daavittila oli tiistaina kel-
lo 11 lähtien. 

Takarautiolta  
muotokuva
Muotokuvan paljastustilan-
teessa avauspuheenvuoron 
käytti kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki 
käyden läpi lujaa yhteistyötä 
tehneen ja rohkean kaupun-
ginjohtajan kuuden vuoden 
työjakson ajan saavutuksia 
Pudasjärven hyväksi. 

-Päätösten tekeminen on 
ollut yhteen maaliin pelaa-
mista, totesi Riekki, jonka 
puheen jälkeen paljastettiin 
pudasjärveläissyntyisen tai-
teilijan, Kimmo Takaraution, 
maalaama muotokuva Kaa-
rina Daavittilasta. 

Tilaisuuden juontaja Vir-
pi Harilahti-Juola haastatte-
li taiteilijaa, joka kertoi muo-
tokuvan maalaamisen olleen 
erittäin mielekäs työ ja yh-
teistyön sujuneen mallin 
kanssa sujuneen moitteet-
tomasti. Maalaus valmistui 
viime hetkillä eli pari päivää 
ennen sen paljastamista. 

-Ennen tätä tilaisuutta 

muotokuvamaalausta ei ole 
nähnyt kukaan muu kuin 
minä itse, mainitsi Takarau-
tio. 

Muotokuvan paljastami-
sen jälkeen Kaarina Daavit-
tila kävi läpi koko lähes 50 
vuotta kestäneen työelämän-
sä läpi. 

-Synnyin Pudasjärven 
Kuren kylässä ja työelämäni 
alkoi opiskeluaikana juoksu-
tyttönä Rajamaan kaupassa. 
Siitä työurani jatkui kesätöi-
nä paikallisen osuuskaupan 
palveluksessa ja opiskelujen 
valmistumisen jälkeen mo-
nissa eri tehtävissä niin yrit-
täjänä kuin kuntien ja yhtei-
söjen palveluksessa ja nyt 
eläkkeelle voin siirtyä syn-
nyinkaupunkini palveluk-
sesta.

Osan puheestaan Daavit-
tila oli kirjoittanut paikalli-
sella murteella. Hän esitte-
li paikalla olleen perheensä; 
aviomiehensä Jouko Daa-
vittilan Utajärveltä ja pai-
kalla olleet kaksi poikaansa 
vaimoineen. Kolmas pojis-
ta ja hänen vaimonsa olivat 
työesteiden vuoksi esty-
neet saapumasta paikalle. 

Daavittila kiitti lopuksi yh-
teistyökumppaneita ja pai-
kallaolleita kaikkia tahoja 
hyvästä yhteistyöstä. 

Lopuksi kiitossanat lau-
sui kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus. Musiikkia esittivät 
kansalaisopiston kansan-
musiikkiyhtye Aira Siuruai-
nen-Kalliolan johdolla ja hän 
esitti myös duettona laulua 
kanttori Keijo Piiraisen kans-
sa ja kansanmusiikkiyhtyeen 
säestyksellä. Välillä kuultiin 

myös afrikkalaista musiik-
kia pudasjärveläisten maa-
hanmuuttajanaisten trio-
esityksenä nuorten ryhmän 
tanssiesitys. Lausuntaa esitti 
lausuntataiteilija Pirkko Pol-
vi. TV-ruudusta näkyi Juha 
Nymanin ja Heimo Turusen 
kokoama kuvaesitys kuuden 
vuoden ajalta kaupungin-
johtajan eri työtilanteista. 

Heimo Turunen

Taiteilija Kimmo Takarautio kertomassa kaupunginjoh-
taja Daavittilan muotokuvan maalaamistyön vaiheista. 
Airueena Mirja Moilanen. 

Kaarina Daavittila esitteli läksiäisjuhlaan saapuneen perheensä: oikealta aviomies 
Jouko Daavittila Utajärveltä sekä pojat Matti Daavittila Lapin rajavartiostosta puoli-
sonsa Saara Laheniuksen kanssa ja aluelennonjohtaja Pekka Daavittila Tampereel-
ta seuralaisenaan Anna-Miina Merilä. Vanhin poika Seppo Daavittila Lapin lennos-
tosta Rovaniemeltä ja puoliso Marialla oli ylivoimainen työeste. 

Nuorten katutanssiryhmällä oli näyttävä tanssiesitys. 

Valtuustosali täyttyi kutsuvieraista niin läheltä kuin kauempaakin.

Tiistaina 3.6. kaupunginjohtajan viimeisenä työpäivänä kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Timo Vähäkuopus kävi hänet hakemassa kotoaan moottoripyörällä töi-
hin. Henkilökunta oli muodostanut kunniakujan, jonka läpi Daavittila astui työpai-
kalleen. Miehet lauloivat komeasti Lapin kesän. Ohjelmaa esittivät muun muassa 
päiväkodin lapset ja Daavittila osallistui leikkiin heidän kanssaan. Iltapäivällä oli 
vuorossa kuntalaisten tapaaminen, joita kävi tervehtimässä tasaisena virtana usei-
ta satoja.
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Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
Pudasjärvi

Perheleipurit
Mansikkatäytepitko
410g (9,24/kg)

Atria
JAUHELIHA 9,5%
KEVYT NAUTA-SIKA
400 g (7,48/kg)

379pkt

299

Valio
Arkirae
500 g (5,58/kg)

279pkt

Fazer
Pehmosämpylät
6 kpl 300 g (4,17/kg)

125 pss

Almondy
Pakastekakut
400-410 g (13,48-13,15/
kg)

539pkt

Tuoretorin tuotteet voimassa 9.6. asti.

969
kg

HK
VILJAPORSAAN 
SISÄFILEE
MARINOITU
n. 650 g

Kylmänen
COCTAILPYÖRYKÄT
250 g (11,56/kg) 289

pkt

Atria
LIHAMAKARONI-
LAATIKKO
400 g (3,48/kg)139

pkt

Costa Rica
Banaani

099kg

Suomi
Jääsalatti, pakattu
100 g (7,90/kg)

079pkt

Suomi
Kurkku

189kg

Atria
BROILERIN SISÄFILEE
PINTAMAUSTETTU
600 g(10,98/kg)

659
pkt

pkt

Enemmän kuin edullinen

s-market 
suljettu

sunnuntaina 8.6.
Omistajalle  
 parhaat hyödyt
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Pudasjärven palvelukeskuk-
sella järjestettiin 14.5. Kelia-
kialiiton Hehkuva-projektin 
”pänniikö kun...” – keskus-
telutilaisuus keliakiasta. Pro-
jekti edistää keliakiaan sai-
rastuneiden hyvinvointia 
vastaamalla keliaakikkojen 
henkisen tuen tarpeeseen. 
Tilaisuudessa oli luennoi-
massa Hehkuva-projektin 
projektipäällikkö, psykologi 
Hanna Herno.

-Hehkuvaan minut on 
tuonut halu tukea ihmisten 
henkistä ja sosiaalista hy-
vinvointia. Olen aiemmin 
tehnyt töitä koulutuksen ja 
työssä jaksamisen parissa. 
Katselen maailmaa voima-
varoja ja mahdollisuuksia 
löytävin silmin, kertoo Her-
no.

Luennossaan Herno kä-
sitteli keliakiaan liittyvää 

Keliakian tunnettuus auttaa keliaakikkoa
ruokavaliota, vertaistukea 
ja keliakiasta tiedottamista. 
Tilaisuuden loppupuolella 
keskusteltiin muun muassa 
keliakiaan liittyvistä henki-
lökohtaisista kokemuksista 
ja siitä, kuinka keliakia kos-
kettaa lähipiirin tai tuttava-
piirin kautta. Tilaisuuteen 
oli saapunut lukuisa joukko 
asiasta kiinnostuneita. PT

Keliakia vaatii  
pakkotarkkuutta
Minkä sairauden ainoa tun-
nettu hoito tapahtuu ruo-
kailemalla? Keliakian. Se on 
diagnosoitu Suomessa yli 30 
000 henkilöllä, ja sairastunei-
den määrä kasvaa koko ajan. 
Keliakia on autoimmuuni-
sairaus, jossa vehnän, rukiin 
ja ohran sisältämä gluteeni 
vahingoittaa ohutsuolen li-
makalvoa. Keliakian ainoa 

hoito on elinikäinen, ehdo-
ton gluteeniton ruokavalio. 
Vehnän, rukiin ja ohran jät-
täminen pois ruokavaliosta 
ei ole yksinkertainen tehtä-
vä, koska gluteenittomuutta 
vaaditaan jokaisessa ruokai-
lutilanteessa. 

Kun ihmiset ovat yhdes-
sä, usein syödään jotain. Ke-
liaakikolle tämä merkitsee 
jatkuvaa näkyvyyttä ja esil-
läoloa. Jo pienenpieni mää-
rä gluteenia on keliaakikolle 
vahingollinen, minkä vuoksi 
hän tarkistelee ja varmistelee 
yksityiskohtia ruokailutilan-
teissa. Samalla hän saattaa 
hämmästyttää, tai jopa är-
syttää, muita. On henkisesti 
haastavaa, että syödäkseen 
turvallisesti keliaakikko jou-
tuu käyttäytymään tavoilla, 
joka voidaan tulkita epäkoh-
teliaisuudeksi. Keliaakik-

ko on aina ruokapöydän eri-
tyistapaus, ja osalle keliakiaa 
sairastavista tämä voi olla 
raskasta, minkä vuoksi jot-
kut jättäytyvät pois sosiaali-
sista tilanteista. Keliakia voi 
siis olla myös sosiaalisesti 
rajoittava vaiva. Ruoan val-
mistaja puolestaan voi ko-

Palvelukeskuksen keskusteluiltaan keliakiasta oli saapunut lukuisa joukko asias-
ta kiinnostuneita.

kea hankalaksi tarkistaa joka 
ainoan valmistusaineen glu-
teenittomuus.

Gluteenittomia tuotteita 
ja reseptejä on nykyään hy-
vin tarjolla, ja keliaakikolta 
itseltään tai Keliakialiitosta 
voi kysyä neuvoa ongelma-
tilanteisiin. Jokaiselle tapaa-

malleni keliaakikolle hänen 
ruokavalionsa huomiointi 
on ollut tavattoman tärkeä ja 
lämmittävä asia. Keliaakik-
ko muistaa pienenkin huo-
mioimisen pitkään. 

Hanna Herno

S-ryhmän osuuskauppojen 
asiakasomistajat saavat bo-
nusta LähiTapiolan kotita-
louksille tarjoamista vakuu-
tuksista kesäkuusta alkaen. 
Bonusyhteistyö on osa Lä-
hiTapiolan ja SOK:n välistä 
strategista yhteistyötä. Asia-
kasomistajille myönnetään 
Bonusta kesäkuun alun jäl-
keen maksamistaan, Lähi-
Tapiolan myymien ja jake-
lemien henkilöasiakkaiden 
vakuutusten maksuista. 

Bonusta saa, kun LähiTa-
piolan vakuutuksenmaksa-
ja on käynyt rekisteröimässä 
bonuksen saannin vakuu-
tuksistaan. Rekisteröinti al-
kaa 2. kesäkuuta. 

 LähiTapiolan ja S-ryh-
män yhteinen historia on 
pitkä ja LähiTapiolan vakuu-
tustarjonta täydentää hyvin 
S-ryhmän palvelutarjontaa 

S-etukortilla bonusta LähiTapiolan vakuutuksista
asiakasomistajille. Strategi-
sen yhteistyön syventämi-
nen näkyy tulevaisuudessa 
myös muullakin tavoilla. S-
ryhmän ja LähiTapiolan pit-
kät perinteet suomalaisessa 
yhteiskunnassa, arvomaail-
ma sekä omistajuuspohjan 
samanlaisuus antavat hyvän 
pohjan yhteistyölle. 

LähiTapiola -yhteistyön 
alkaessa yhteistyö aiemman 
kumppanin Ifin kanssa päät-
tyy. Vakuutusyhteistyö on 
osa laajempaa strategista yh-
teistyötä LähiTapiolan kans-
sa, josta yhtenä esimerkkinä 
toimii toukokuun alussa to-
teutunut S-Pankin ja LähiTa-
piola Pankin fuusio.

S-ryhmällä on yli 2,1 mil-
joonaa asiakasomistajaa ja 
LähiTapiolalla on yli 1,5mil-
joonaa asiakasta. LähiTapi-
olassa uskotaan, että huo-

mattava osa asiakkaista 
saa bonusta LähiTapiolan 
myöntämistä vakuutuksista 
jo tämän vuoden aikana.

Alueellinen yhteistyö 
hyödyttää asiakkaita
Yhteistyökumppanit laa-
jentavat asiakasomistajille 
tarjottavia etuja ja palvelu-
ja niille alueille, joilla S-ryh-
mällä ei ole omaa liiketoi-
mintaa. Vakuutusyhteistyö 
on koettu tutkimusten mu-
kaan erittäin tärkeäksi S-
ryhmän asiakkaiden kes-
kuudessa.

– LähiTapiola ja S-ryh-
mä ovat molemmat asiak-
kaidensa omistamia, alu-
eellisesti toimivia yrityksiä 
ja kumppanuuden kautta 
voimme tuottaa asiakkail-
lemme niin paikallisia kuin 

valtakunnallisia etuja entis-
tä paremmin, sanoo LähiTa-
piola Pohjoisen toimitusjoh-
taja Veli Rajakangas.

LähiTapiolalla on ym-
päri Suomen 19 alueyhtiötä 
sekä pääkaupunkiseudulla 
alueyhtiön tavoin toimivat 
pääkaupunkiseudun yksik-
kö. S-ryhmällä on puoles-
taan 220 itsenäistä alueel-
lista Osuuskauppaa ympäri 
Suomen. Lisäksi S-ryhmään 
kuuluu kahdeksan paikallis-
ta Osuuskauppaa.

- Odotamme paljon yh-
teistyöltä Suomen johta-
van vähittäiskaupparyhmän 
kanssa. S-ryhmällä on tunne-
tuin ja käytetyin asiakasetu-
kortti.  Uskon, että voimme 
tehdä sekä valtakunnallises-
ti että alueellamme asiakkai-
ta hyödyttävää yhteistyötä, 
Rajakangas sanoo.

Alkavan yhteistyön merkiksi Pudasjärven S-marketin 
marketpäällikkö Niko Haapaniemi ja LähiTapiola Poh-
joisen myyntijohtaja Sauli Jaakkola lyövät kättä päälle. 

LähiTapiola on varautu-
nut yhteistyön alkamiseen 
lisäämällä henkilöstöä pu-
helinpalveluun ja ottamal-
la käyttöön erityisen rekis-
teröintipalvelu-numeron. 
Palvelussa saattaa silti olla 

ajoittaista ruuhkaa. Helpoi-
ten rekisteröinti onnistuu in-
ternetissä osoitteessa lahita-
piola.fi/bonus.

LähiTapiola tiedotus

Diabeteshoitaja käy tutuksi vuosien varrella ja 
tsemppaa hankalinakin aikoina

M
in

ä käyn hoitajalla

Juttusarjassa esitellään 
Pudasjärven vastaanoton 

hoitajia.

Pudasjärven terveysaseman dia-
beteshoitaja Henna Muranen 
iloitsee, kun jo tutuiksi käyneet 
potilaat onnistuvat tavoitteis-
saan.

- Työssäni mukavinta ja pal-
kitsevinta on nähdä, kuinka ih-

miset huolehtivat omasta ter-
veydestään ja hyvinvoinnistaan. 
Ylipainoisilla ihmisillä motivaa-
tio painonpudotukseen ja siinä 
onnistuminen on aina ihailtavaa. 
Ja hattua täytyy välillä ihmisille 
nostaa, kun he pääsevät painon-
hallinnassa tavoitteisiinsa. Haas-
teitakin toki on silloin, kun dia-
beteksen omahoito ei suju ja 
tavoitteisiin ei päästä. Mutta 
aina pyritään katsomaan positii-
visella mielellä, kuinka jatketaan 
eteenpäin, jotta saadaan pieniä 
edistysaskelia, Muranen kertoo.

Muranen on koulutuksel-
taan sisätautikirurginen sairaan-
hoitaja, jota on aina kiinnos-
tanut diabeteksen hoito. Hän 
on suorittanut Tampereen dia-
beteskeskuksessa kakkostyy-
pin diabeteksen haastava hoito 
-koulutuksen sekä useita lyhy-
empiä diabeteskoulutuksia.

- Toki pidän myös vastaanot-

totyöstä sairaanhoitajana, mutta 
oma kiinnostukseni diabetek-
seen ja diabeetikoiden hoitoon 
on vienyt minut eteenpäin kohti 
työtä, jota haluan tehdä, eli dia-
beteshoitajana toimimista.

Suurin osa Murasen asi-
akkaista on kakkostyypin dia-
beetikkoja, mutta joukossa on 
useita ykköstyypin diabeetikko-
jakin. Insuliinipumppua käyttävi-
en diabeetikoiden ja diabetes-
ta sairastavien lasten kontrollit 
ovat Oulun yliopistollisessa sai-
raalassa.

Murasen työ on enimmäk-
seen ohjausta ja kotona teh-
tävän diabeteksen omahoidon 
läpikäymistä. Hän käy läpi po-
tilaan kanssa diabetesta koko-
naisvaltaisesti. Asiakkaat käyvät 
diabeteshoitajan luona kontrol-
leissa kolmesta kuuteen kuu-
kauden välein heidän diabetes-
tilanteensa mukaan, joten ajan 

myötä asiakkaiden tilanne tulee 
tutuksi pitkältä ajalta. Hoitaja 
ja asiakas tekevät kontrollimit-
taukset säännöllisesti ja käypä-
hoitosuosituksen mukaisesti. 
Aina käyntinsä päätteeksi asi-
akas saa seuraavan ajan jo mu-
kaansa. Diabeteshoitajalle voi 
soittaa suoraan numeroon (08) 
5875 6629. Puhelinaika on joka 
arkiaamu kello 8-9, ja diabetes-
tarvikkeita voi käydä hakemas-
sa häneltä päivittäin kello 12–
12.30.

Diabeteshoitaja ja 
etävastaanoton  
erikoislääkäri ovat  
toimiva yhdistelmä
Diabeteshoitaja konsultoi tar-
vittaessa työterveys- ja vastaan-
ottolääkäreitä muun muassa 
diabetes-, verenpaine- ja ko-
lesterolilääkkeistä sekä mahdol-

Pentti Kouvalle käynti Henna Murasen vastaanotolla 
ja diabeteskontrolli verenpaineen mittauksineen on 
jo tuttu juttu.

lisista liitännäissairauksista.
Yksi tärkeimmistä työka-

vereista on Oulun Terveysta-
lon erikoislääkäri Ulla Rajala, 
jonka kanssa Muranen pitää 
etävastaanottoa noin kerran 
viikossa. Hoitaja sopii poti-
laan kanssa etävastaanotto-
ajasta aina kun taudin kanssa 
on ongelmia. Erikoislääkäriä 
tarvitaan esimerkiksi lääki-
tyksen tehostamisen ja jos-
kus myös aloittamisen yhtey-
dessä. Myös insuliinihoitoiset 
ykköstyypin diabeetikot käy-
vät aika ajoin kontrolleis-
sa etävastaanoton kaut-
ta. Murasen huoneesta hän 
ja asiakas voivat ottaa tie-
toturvallisen videoneuvot-
teluyhteyden asiantuntijaan. 
Diabeteslääkärin etävastaan-
otosta on hyviä kokemuksia 
jo usean vuoden ajalta.
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Pudasjärven lukion kevät-
juhlaa, 24 ylioppilaan la-
kituksineen, vietettiin lau-
antaina 31.5. Tuomas 
Sammelvuo –salissa. Vs. 
rehtori Markku Rajala sanoi 
puheessaan ylioppilaille 
olevansa iloinen, että olivat 
valinneet opiskelupaikak-
seen oman kaupunkimme, 
Pudasjärven lukion.

-Lukio-opinnot ovat 
edelleen tärkeä väylä kor-
keakouluopintoihin, vaik-
ka muitakin väyliä toki on 
olemassa.  Ylioppilastutkin-
non merkitys näyttää vielä 
tulevaisuudessa vahvistu-
van. Uusia asioita lähitule-
vaisuudessa on digitaalisen 
oppimateriaalin lisääntymi-
nen. Se antaa toisaalta ope-
tukseen uusia mahdolli-
suuksia, toisaalta asettaa 
vaatimuksia tiloille ja lait-
teistoille, sekä niiden käyt-
täjille.  Tähän liittyen myös 
sähköisen ylioppilaskirjoi-
tusten järjestäminen vaa-
tii tiloilta tiettyjä edellytyk-
siä. Muun muassa nämäkin 
asiat tulee ennakoiden huo-
mioida uudessa koulukam-
puksessamme, totesi Rajala. 

Ylioppilaan puheessaan 
Heidi Ylilehto sanoin val-
koisen lakin olevan palkin-
to opiskelusta. Lukio on 
antanut elämäneväitä tu-

Ylioppilastutkinnon 
merkitys vahvistuu tulevaisuudessa

Ylioppilaat 2014 eturivi: Valikainen Elli, Juurikka Mervi, Pirinen Veera, Koivukangas Heli, Sarviaho Anne, Kurtti Jasmin, Vasara Maria, Pikku-
aho Laura. Keskirivi Kerälä Anna, Lehtola Hanna, Tuomaala Lilja, Väisänen Katri, Ylilehto Heidi, Väyrynen Maria, Parviainen Milla, Ollila Hen-
na, Kokko Pirkko. Ylärivi: Honkanen Emilia, Nevakivi Taneli, Kyngäs Joni, Ojala Anna-Karoliina, Outila Aappo-Samuli, Heikkilä Juhana, He-
rukka Lauri.

Eturivissä keskellä riemuylioppilas, eli 50 vuotta sitten valkolakin Pudasjärven lukiosta saanut, emeritus maa-
herra Eino Siuruainen.

Ylioppilaan puheen piti Heidi Ylilehto kehottaen tulevia 
oppilaita pitämään Pudasjärven lukio kirkkaana.

Pirkko Kokko kertoi, että ylioppilaaksi opiskelu on ol-
lut haaveena nuoruudesta lähtien ja haave täyttyi tänä 
keväänä valkolakin saamiseen. Opiskelun hän kertoi 
kestäneen neljä vuotta.

levaan elämään. Täällä on 
opittu vastuuta tiimityös-
kentelyssä ja ymmärtämään 
muista ihmisiä. 

-Elämää ei voi kirjoittaa, 
vaan se on elettävä, totesi 
Ylilehto ja kehotti nuorem-
pia opiskelijoita pitämään 
Pudasjärven lukio kirkkaa-
na. 

Emeritus maaherra Eino 
Siuruainen esitti riemu-
ylioppilaiden eli 50 vuot-
ta sitten valmistuneiden 
ylioppilaiden tervehdyk-
sen. Hänen ikäluokkansa 
oli toinen ikäluokka, joka 
valmistui Pudasjärven lu-
kiosta. Siuruainen muiste-
li omaa opiskelutaivaltaan 
ja sen eri vaiheita ja pääty-
mistä tohtoriksi nuorena 
ja sen jälkeen muun muas-
sa yliopiston professoriksi, 

kansanedustajaksi ja maa-
herran virkaan lähes 20 
vuoden ajaksi. Siuruainen 
jakoi myös Paavo Tolosen 
säätiön myöntämät stipen-
dit. 

Pudasjärven kaupun-
gin tervehdyksen esitti 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki ja 
seurakunnan tervehdyksen 
nuorisotyöntekijä Marko 
Koivula. Lausuntaa esitti-
vät lausuntataiteilija Pirkko 
Polvi ja lukion oppilaat Se-
veri Arvola ja Riika Tauriai-
nen. Musiikkia esittivät lu-
kion musiikkiryhmä Sari 
Hukarin johdolla sekä viu-
lumusiikkia Vilja-Elina Tör-

mänen Vilhelmiina Heik-
kilän pianosäestyksellä. 
Juhlan juonsi lukion oppi-
laskunnan puheenjohtaja 

Tuomas Kemppanen. 

Heimo Turunen

Stipendit 
Pudasjärven kaupunki Veera Pirinen ja Katri Väisänen, Pudasjär-
ven seurakunta Maria Väyrynen ja Milla Parviainen. Pudasjärven 
Yrittäjät Henna Ollila, Riemuylioppilaat Maria Vasara, Pudasjär-
ven Osuuspankki Heidi Ylilehto ja Joni Kyngäs, Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit Oy Lauri Herukka, Paavo Tolosen säätiö Jas-
min Kurtti, LC Pudasjärvi Elli Valikainen, LC Pudasjärvi Hillimat 
Henna Ollila, Pudasjärven Rotaryklubi Anna-Karoliina Ojala, 
Pudasjärven lukio Anna Kerälä, Juhana Heikkilä ja Maria Vasara, 
Pudasjärven lukion oppilaskunta Joni Kyngäs, MLL Pudasjärven 
yhdistys Maria Väyrynen ja Hanna Lehtola, Helsingin Sanomain 
säätiö Aappo-Samuli Outila, Sverigekontakt i Finland kirjapal-
kinto Veera Pirinen, Pohjola-Norden kirjapalkinto Heidi Ylilehto, 
Iijokiseutu Henna Ollila ja Pudasjärvi-lehti Anna Kerälä.
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Oulunseudun Ammatti-
opiston Pudasjärven yksi-
kön kevätjuhlaa vietettiin 
keskiviikkona 28.5. kansa-
laisopiston Salikki juhlasa-
lissa. Yksikön johtaja Elisa 
Laakso onnitteli puheessaan 
ammattiin valmistuneita. 

-Uutena ja historiallisena 
ensimmäistä kertaa todis-
tuksen saajina ovat Valmii-
na amikseen koulutuksen 
suorittaneet. Tänä kesänä 
päättyvässä, kaksi vuotta 
kestäneessä Toimex-hank-
keessa olemme yhteistyös-
sä muiden nuorten kans-
sa työskentelevien tahojen 
kanssa valmistelleet toimin-
tamalleja, joilla varmiste-
taan toisen asteen koulutuk-
sen läpäisyä. 

Oman itsensä johtajia 
meistä tulee valitsemalla 
asenteet ja siten oman minän 
johtamisella voimme luo-
da itsellemme tarkoituksen-
mukaisen elämän. Sillä tar-
koitetaan sitä, että luomme 

Ammattiopiston kevätjuhla:
Aseta itsellesi päämääriä – tee valintoja niiden saavuttamiseksi

myönteisen minäkuvan, va-
litsemme tietoisesti tarpei-
tamme tyydyttävän toimin-
nan suunnan, noudatamme 
suuntaamme ja otamme vas-
tuun tuloksesta. Aseta itsel-
lesi päämääriä ja tee hyviä 
valintoja niiden saavuttami-
seksi, evästi Laakso. 

Uutena oli myös seitse-
män kuukauden mittainen 
Lammastalouden perusteet 
opintolinja, joka perustet-
tiin pudasjärveläisten lam-
pureitten aloitteesta. 

Todistuksen saanut Pär-
jänsuolla toimiva lampu-
riyrittäjä Mirka Pääkkö sa-
noi lammastalouden olevan 
nosteessa. Opintoja hän ku-
vaili äärimmäisen hyväksi ja 
tarpeelliseksi. 

Pääkön ohella opinnot oli 
suorittanut Urpo Viljamaa 
ja kesän kuluessa valmis-
tumassa on vielä seitsemän 
lampuria. 

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen esitti kaupun-

Matkailulinjalta valmistuneet. Takana oikealla opettajat Ari-Pekka Nieminen ja Har-
ri Lackman. Prosessiteollisuuden linjalta valmistuneet. Opettaja Juha Jurmu oikealla. 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneet. Opettajat Esko Sivén vasemmalla ja Keijo Ruonala 
oikealla. 

Hevostalouden perustutkintolinjalta valmistuneet. Opettajat Paavo Kortetjärvi ja Tapio Ojala oikealla.

Valmiina amikseen linjalta valmistuneet, opettaja Kirsi 
Oikarinen oikealla. 

Oppilaskunnan tervehdystä esittämässä Jyri Jacob-
son ja Sami Nätynki. 

Juhlan jälkeen keskustelemassa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Tuu-
la Kuukasjärvi, lammastalouden perusteet opinnoista valmistunut Mirka Pääkkö, 
matkailulinjan opettaja Harri Lackman, koulutuspäällikkö Keijo Kaukko, Sähköalan 
opettaja Esko Sivén ja yksikön johtaja Elisa Laakso. 

ginvaltuuston varapuheen-
johtaja Tuula Kuukasjärvi 
ja Oppilaskunnan terveh-
dyksen Jyri Jacobson ja Sami 
Nätynki. 

Juhlaan oli lähettänyt ter-
vehdyksen myös opetus- 
ja viestintäministeri Krista 
Kiuru. 

-Tärkein työkalumme 
maailman muuttamiseen on 
sivistys eli tieto, taito ja tah-
to tehdä paremmin ja nähdä 
kauemmas. Tämän päivän 
viesti onkin, että oppimisen 
tie on elämän pituinen. Teh-
dään kaikki sitä matkaa mie-
li avoinna, totesi Kiuru ter-
vehdyksessään. 

Pianomusiikkia soitti-
vat Salome Ervasti ja Si-
nikka Jokinen. Yksinlaulua 
esitti Sara Kesäniemi tilai-

suuden juontaja Juha-Pekka 
Sillanpään kitarasäestyksel-
lä. Sketsejä esittivät ilmaisu-

taidon ryhmä ja runon lau-
suntaa Matkailulinjan tytöt. 
Ohjelmaan kuului myös pe-

rinteinen Suvivirsi.

Heimo Turunen

Hevostalouden perustutkinto: Bergbacka Tiina Oulu, Heikkinen 
Heidi Suomussalmi, Heikkinen Johanna Ii, Hoikkaniemi Marika Oulu, 
Kalakoski Henna Oulu, Kelahaara Miia, Käsmä Katri, Lummeniemi San-
na Oulu, Pirhonen Salla Paimio, Pirttikoski Heidi Ii, Reiman Iida Vaala. 
Helmikuu valmistuneet: Juntunen Anna Vaala Koivu Anna-Sofia Oulu, 
Kurri Laura Rovaniemi, Niemi Riikka Rovaniemi. 
Matkailualan perustutkinto: Ibadov igor Kostamus, Illikainen Anna-
Reeta, Kondakova Maria Kostamus, Krotenko Diana Karjala, Puolakan-
aho Janita, Salo Janika Oulu, Särkelä Elena. 
Aiemmin valmistuneet: Heinonen Katja Inari, Parkkinen Jonna, Partanen 
Annu, Pirnes Marika, Vesteri Pirita. 
Sähköalan perustutkinto: Aided Mubarik, Hiltula Mikko, Illikainen 
Juha Oulu, Kangas Tomi Hailuoto, Kemppainen Joonas, Kokko Markus, 

OSAO Pudasjärven yksiköstä valmistuneet
Kärkkäinen Antti Kempele, Lauhikari Johannes, Mustonen Aleksi, Pekkala 
Tero, Savilaakso Pekka, Törmänen Tommi Oulu, Ylilehto Svante. 
Aiemmin: Hauru Valtteri Oulu
Prosessiteollisuuden perustutkinto: Hiltula Henri, Jaakkola Teemu 
Taivalkoski, Klemetti Joona, Lahtela Henri, Pohjanvesi Pauli, Yasin Huner, 
Aiemmin: Mikkola Joni Loppi
Valmiina amikseen: Abbasi Aram, Azaz Marif Nabard, Forouhi Faranak, 
Heidari Mohammad, Issah Fongo Iddrisu, Mahamed Ali Maqama. 

Stipendit 
Pudasjärven kaupunki Henri Hiltula ja Johannes Lauhikari, LC Pudasjärvi 
Huner Yasin, LC Pudasjärvi Hilimat Johanna Heikkinen, Pudasjärven Yrittä-
jät Diana Krotenko, Koillis-Pohjanmaan maataloudellisen koulujen oppilas-

avustusrahasto säätiö Marika Hoikkaniemi ja Salla Pirhonen, Työnanta-
jien työssäoppimispaikat OAT-teollisuusautomaatiot Oy Mikko Hiltula, 
Kylmänen Food Oy Anna-Reeta Illikainen, Finn-Tack Iida Reiman, Heidi 
Heikkinen ja Tytti Sandberg, LC Ranua Jyri Jacobson, Janne Partala, Juu-
so Luokkanen ja Mika Pihlaja, Kesseli ry Elena Särkelä ja Igor Ibadov. Vir-
kamiessäätiö Heidi Pirttikoski ja Sanna Lummeniemi.
OSAO:n stipendit: Virkamiessäätiö Heidi Pirttikoski ja Sanna Lum-
meniemi.
Toiset vuosiluokat: Sähköala Markus Nätynki, Matkailuala Anniina Illi-
kainen, Hevosala Essi Rauhala, Prosessiala Jaakko Uusi-Illikainen. 
Ensimmäiset vuosiluokat: Matkailuala Annika Pintamo-Kenttälä, He-
vosala Julianna Karttunen, Prosessiala Heikki Kuurola, Valmentava-ala Is-
sah Fongo. 
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Vanhuspalveluiden tiekart-
ta linjaa Oulunkaaren van-
huspalveluiden kehittä-
mistä vuoteen 2020 saakka. 
Tiekartta sitoo yhteen sekä 
Oulunkaaren, jäsenkun-
tien, yritysten, yhdistysten 
että ikäihmisten oman toi-
minnan, sillä niitä kaikkia 
tarvitaan ikääntyvien kun-
talaisten terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseksi. 

Tiekarttaa toteutetaan 
vaiheittain. Jo tänä vuon-
na uudistetaan kotihoitoa 
ja vuosina 2015 ja 2016 kes-
kitytään asumis- ja hoiva-
palveluihin. Kotihoidossa 
painopiste siirtyy aiempaa 
vahvemmin hyvinvointia tu-
keviin ja varhaisen tuen pal-
veluihin, ja kotihoito saa laa-
jemman määritelmän: Kodin 
hyvinvointipalvelut ikäih-
misille. 

Perinteisten kotihoidon 
palveluiden tueksi kehitet-
tävillä Vatupassi-palveluil-
la lisätään hyvinvointitie-
toutta ja ikäihmisten omaa 
osallisuutta, jotta tarve muil-
le vanhuspalveluille syntyy 
nykyistä myöhemmin. Ta-
voitteena on saada kaikki yli 
65-vuotiaat kuntalaiset Va-
tupassi-palveluiden piiriin. 
Vatupassi-palveluiden laa-
dukas sisältö auttaa ja tu-
kee asiakasta huolehtimaan 
omasta hyvinvoinnistaan. 
Tiedonjakelussa hyödynne-
tään muun muassa Omahoi-
to-sivustoa, muita internet-
sivustoja ja esitteitä. Lisäksi 
hyödynnetään videovälittei-
siä palveluja. Tänä syksy-
nä käynnistyy myös eri pal-
velukanavia hyödyntävä 

Vanhuspalveluiden kulmakivet: 
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ikäihmisten palveluohjaus, 
jonka kautta saa ohjausta ja 
neuvontaa esimerkiksi pu-
helimitse tai niin sanotusta 
senioripisteestä. Työntekijät 
tekevät myös hyvinvointia 
tukevia kotikäyntejä ikäih-
misten luona. 

Vatupassin luomisen li-
säksi kotihoidon työnteki-
jöiden työtapoja kehitetään 
niin, että he voivat kohden-
taa aiempaa enemmän aikaa 
asiakkaan luona tehtävään 
työhön.  Esimerkiksi mat-
kustamiseen, kirjaamiseen 
ja töiden jakamiseen kuluva 
aika vähenee uuden teknolo-
gian myötä. 

Kolmannessa kehittämis-
kokonaisuudessa tavoite on 
lisätä ikäihmisten turvalli-
suutta siten, että he halu-
avat ja voivat asua kotona 
mahdollisimman pitkään. 
Pudasjärven kaupunki on 
mukana Lapin aluehallinto-
viraston Arjen turvaa kun-
nissa -hankkeessa. Siinä tu-
etaan ikäihmisen kotona 
asumista parantamalla hä-
nen psyykkistä, fyysistä ja 
sosiaalista turvallisuutta. 
Kylissä tehdään hyvinvoin-
ti- ja turvallisuuskartoituk-
set, ja niistä selviävät tarpeet 
huomioidaan muun muassa 
toimintasuunnitelmassa ja 
talousarviossa. Turvallisuu-
den lisäämisessä ja harvaan 
asuttujen alueiden palve-
luiden järjestämisessä ovat 
mukana muun muassa jär-
jestöt, yritykset, hankkeet, 
seurakunta, poliisi ja pelas-
tuslaitos. Päämääränä on le-
vittää Pudasjärvellä hyväk-
si havaittuja toimintamalleja 

myös muihin Oulunkaaren 
kuntiin ja kytkeä mukaan 
erilaisten hyvinvointitekno-
logiaratkaisujen hyödyntä-
minen.

Tänä keväänä Oulun-
kaarella työstetty vanhus-
palveluiden tiekartta pe-
rustuu valtakunnallisiin 

Kehitysjohtaja Anu Vuorinen esitteli vanhuspalvelui-
den tiekarttaa Pudasjärven kaupunginvaltuuston ko-
kouksessa 22.5. Pohjantähdessä. 

vanhuspolitiikan tavoittei-
siin, muun muassa vanhus-
palvelulakiin. Se toimii poh-
jana esimerkiksi tulevien 
vanhuspalveluhankkeiden 
suunnittelussa.

Oulunkaari tiedotus

Vanhuspalvelujohtaja Kyl-
likki Syrjäpalo esitteli Pu-
dasjärven kaupunginvaltuu-
tetuille 22.5. kokouksessa 
vanhusten kotihoidon työta-
poja tulevaisuudessa. Yhte-
nä uutena työmuotona tulee 
olemaan mobiilikotihoidon 
käyttöön ottaminen. 

Oulunkaaren kuntayhty-
mä selvittää, miten mobii-
likotihoitoa hyödyntämällä 
voidaan tehostaa kotihoi-
don työtapoja. Tavoitteena 
ovat laadukkaammat palve-
lut, jotka perustuvat entis-
tä yksilöidympiin asiakkai-
den palvelusuunnitelmiin. 
Kotihoidon työntekijät alka-
vat kuljettaa mukanaan mo-
biililaitteita, joiden avulla he 
ovat yhteydessä sähköiseen 
toiminnanohjausjärjestel-
mään. Mobiililaitteen avul-
la asiakkaaseen ja työtehtä-
viin liittyvät tiedot kulkevat 
reaaliajassa esimiehen, koti-
hoidon työntekijän ja mui-
den ammattilaisten välillä.  

Mobiilikotihoito lisää 
työntekijän aikaa vanhusten luona

Tärkeä tavoite on, että 
henkilöstölle jää enemmän 
aikaa varsinaiseen hoitotyö-
hön asiakkaan luona. Aikaa 
kuluu aiempaa vähemmän 
toimistolla tapahtuvaan tie-
tojen tilastointiin ja asia-
kaskäyntien jakamiseen. 
Esimerkiksi työntekijän sai-
rastuessa asiakaskäynnit on 
helppo järjestellä saman tien 
uudelleen, ja järjestelmä etsii 
muille työntekijöille uudet 
järkevimmät päiväohjelmat 
ja ajoreitit. Matkoihin käy-
tetty aika ja matkakustan-
nukset vähenevät. 

Palvelun myötä henkilös-
töresurssit voidaan kohden-
taa paremmin sinne, missä 
tarve on kulloinkin suurin. 
Uusi järjestelmä mahdollis-
taa myös laskutuksen tar-
kentamisen niin, että las-
kutus perustuu todelliseen 
toteutuneeseen palvelun 
määrään. 

Mobiilikotihoidon ratkai-
suja on käytössä jo useissa 

Suomen kunnissa, ja koke-
mukset ovat varsin myön-
teisiä sekä asiakkaiden että 
henkilöstön kannalta. Sel-
vitysvaiheessa Oulunkaa-
ri arvioi mobiilikotihoidon 
järjestelmän vaikutuksia 

Vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo selvitti kau-
punginvaltuutetuille, miten mobiilikotihoitoa hyödyn-
tämällä voidaan tehostaa kotihoidon työtapoja.

asiakkaisiin, henkilöstöön 
ja kustannuksiin. Lopulli-
nen päätös mobiilikotihoi-
don käyttöönotosta tulee yh-
tymähallituksen käsittelyyn 
syyskuussa, kertoi Syrjäpa-
lo. HT

Viime viikon keskiviikko-
na ohikulkija ihmetteli Ran-
tatiellä tiellä ollutta sankkaa 
savua. Savun syynä oli pa-
lamaan syttynyt vanha lato-
rakennus ja palo levisi jon-
kin verran myös ympärillä 
olevaan maastoon. Pudasjär-
ven Paloaseman yksiköt kä-
vivät sammuttamassa palon. 

Vanha latorakennus 
paloi Rantatiellä

Lukijan lähettämä kuva.

Kaikkien on syytä muistaa, 
että taajama-alueella avotu-
lenteko, esimerkiksi roskien 
tai puutarhajätteiden polt-
taminen on kielletty Pudas-
järven kaupungin jätehuol-
tomääräyksissä. Merkittävää 
savua tuottavasta toimin-
nasta tulee etukäteen tehdä 
ilmoitus Paloasemalle. PK

17-vuotias Vilja-Elina Törmä-
nen on kahden viikon ajan 
kesätöissä Pudasjärvi-leh-
dessä. Työ järjestyy 4H-yh-
distyksen kautta. Työpaikka 
ja työtehtävät ovat hänelle jo 
entuudestaan tuttuja oltuaan 
viime vuonna Pudasjärvi-
lehden toimituksessa työelä-
mään tutustumis- eli tet-har-
joittelussa. Tänäkin vuonna 
Vilja-Elina pääsee tekemään 
muun muassa toimittajan pe-
rinteisiä työtehtäviä, lehti-
juttuja ja haastatteluja sekä 
valokuvausta. Edellä maini-
tuista Vilja-Elina kertoo pitä-
vänsä erityisesti kirjoittami-
sesta.

-Osallistuminen sanoma-
lehden tekemiseen on mie-
lenkiintoista ja monipuolista. 
Jokainen työpäivä on erilai-
nen ja tehtävät poikkeavat 
monesta muusta aiemmin te-
kemästäni työstä.

-Tulevana syksynä jatkan 

Kesätöissä 
Pudasjärvi-lehdessä

opiskeluja Pudasjärven lu-
kion toisella luokalla. Tule-
vaisuuden jatko-opiskelu-
suunnitelmiakin mielessä 
on, mutta ne tarkentuvat lä-
hitulevaisuudessa.

-Kotona Livolla vanhem-
millani on maatila ja per-
heeseemme kuuluvat lisäk-
si yhdeksän siskoa ja kolme 
veljeä. Vapaa-ajallani har-
rastuksiini kuuluu musiik-
ki, muun muassa pianon ja 
viulun soitto sekä kuorolau-
lu. Lisäksi minusta on mu-
kava osallistua maatilan eri 
askareisiin, ajaa vaikka trak-
torilla ja hoitaa tilan eläimiä. 
Tulevana kesänä pääsen sis-
koni kanssa amerikkalaiseen 
tuttavaperheeseen USA:han 
kahden kuukauden kesälo-
malle. Reissulla on tarkoi-
tus parantaa englannin kie-
len taitoja, ottaa rennosti ja 
tutustua vieraaseen maahan 
sekä uusiin ihmisiin. PK

Vilja-Elina Törmäsellä kuuluu kesän ohjelmaan kahden 
viikon kesätyöt Pudasjärvi-lehdessä ja kahden kuu-
kauden kesäloma tuttavaperheen luona USA:ssa.
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likoita, mutta olihan siellä 
myös setelirahaa mukana. 
Tuotto käytetään kokonai-
suudessaan veteraanien, so-
tainvalidien ja heidän puo-

Veteraanikeräykseen avulias asenne

Kerääjinä toimivat Sodankylän jääkäriprikaatin sissikomppanian varusmiehet.

Alikersantti Jouni Mäkelälle rahaa luovuttamassa Arto 
Liekola. 

lisoidensa kotona asumisen 
tukemiseen. 

Pudasjärvellä on rintama-
veteraaneja ja invalideja yh-
tensä noin 90 henkilöä, kes-

ki-iältään 90 vuotta.
Keräystä olivat tukemas-

sa paikalliset maanpuolus-
tusjärjestöt, lionsklubit sekä 
Kurenalan koulu ja Pudas-

järven kaupunki. Kiitokset 
lahjoituksesta kaikille kerä-
ykseen osallistuneille!

Kalle Tihinen

Yksi kesäkauden alkami-
sen merkkejä paikallisesti on 
Jyrkkäkosken avajaiset. Sil-
loin koulut ovat päättyneet 
ja oppilaat ovat päässeet ke-
sälomilleen sekä tanssila-
vakausi on alkanut. Jyrkkä-
kosken lavakausi avattiin 
perinteisesti koulujen päät-
täjäisdiskolla. Tällä kertaa 
sää oli hieman epävakaa al-
kuillasta, mutta selkeni il-
taa kohden. Avajaisten kävi-
jämäärä on vakiintunut 250 
pintaan. 

-Sateinen sää vaikuttaa 
jonkin verran kävijämääriin, 
mutta ei mitenkään merkit-
tävissä määrin, totesi Pudas-
järven Urheilijoiden sihteeri 
Marko Koivula.

Avajaisissa kävijöistä nel-
jä viidennestä on alle 18 vuo-
tiaita ja loput täysi-ikäisiä, 
jotka käyvät fiilistelemäs-

Jyrkkäkosken lavakausi avattiin koulujen päättäjäisdiskolla
sä ja verestämässä nuoruus-
muistojaan diskossa. 

- Porukka on hyvin käyt-
täytyvää ja fiksua sakkia. 
Järjestyshäiriöitä ei juuri-
kaan esiinny edes alueen ul-
kopuolella ja nekin harvat 
kerrat ovat yleensä sivullis-
ten aiheuttamia alueen ul-
kopuolisissa tiloissa, Koivu-
la totesi.

Diskossa  
toivemusiikkia
Diskossa soittelee toivemu-
siikkia tänä kesänä Dj Juli-
an Adams. Oululainen Juk-
ka Kontiainen on ollut Dj 
hommissa kuutisen vuotta 
ja perusti viime marraskuus-
sa Silver Beat Protuction ni-
misen diskopalveluja tuot-
tavan yrityksen. Kontiaisen 
työalueeseen kuuluu lähes 
koko Suomi. Eteläisin keik-
ka tähän mennessä on ollut 
Äänekoski, mutta pääasial-
lisin työalue hänellä on Ou-
lun, Nivalan, Kajaani -linjan 
pohjoispuolella. 

- Kävijämäärät vaihte-
lee 200-2000 välille riippuen 
paikasta. Kaupungeissa on 
väkeä enemmän kuin pie-
nemmillä paikkakunnilla, 
Kontiainen totesi. 

Kontiaisen valikoimis-
sa on noin 2500 kappaletta, 
mutta aina eteen tulee toi-
veita, joiden edessä on kädet 
nostettava pystyyn. 

- Raskas hevi ja rokki 
ei oikein sovellut diskoon, 
koska ne eivät ole tanssitta-
via kappaleita. Ihmiset kyllä 
ymmärtää kun selittää mik-
si jotakin toivekappaletta ei 
soiteta. Nyt on nousemas-
sa vanhat uudelleen sovite-
tut kasarikappaleet pinnalle 
ja sitten on tietenkin iättö-
mät klassikot, joita toivotaan 
koko ajan, Kontiainen toteaa 
ja kirjaa samalla facebookin 
kautta tulleita toiveita soit-
tolistaan.

Suvi-Roosa Luokkanen 
Kiimingistä asteli ensimmäi-
senä portista sisälle. Lähihoi-
tajaksi Oulussa opiskeleva 
Luokkanen kertoi kuulleen-
sa pudasjärvisiltä sukulaisil-
taan avajaisista ja päätti tul-
la katsomaan niitä paikan 
päälle. Muutoin hän kertoi 
käyvänsä pari kertaa kesäs-
sä Jyrkällä. Tälle kesälle hän 
uskoi käyntikertoja kertyvän 
enemmänkin, koska hänellä 
on rooli Taivalkoskella Her-
konmäen kesäteatterissa esi-
tettävässä Niskavuoren nai-
sissa. 

- Teatterihommiin ryh-
dyin  Taivalkoskella asuvi-
en  sukulaisteni kautta, jotka 
kertoivat näyttelijän paikko-
ja olevan siellä vapaana. Ke-
sällä olen myös kahdella las-
tenleirillä valvojana. Näissä 
hommissa kesä sitten me-
neekin, Luokkanen totesi.

Jyrkällä on mukava 
touhuta 
Järjestyksenvalvojina neljät-
tä kautta peräkkäin toimivat 
Marjo Tervonen ja Tanja Illi-
kainen opiskelevat tällä het-
kellä Kuopiossa. Tervonen 
on valmistunut lähihoita-
jaksi ja opiskelee nyt merko-
nomiksi ja Illikainen opis-
kelee myös merkonomiksi. 
Toiveissa on saada opiske-
lupaikka siirrettyä Ouluun 
koska Kuopio on kaukana ja 
hieman hankalien kulkuyh-
teyksien takana. 

- Jyrkällä on mukava tou-
huta. Tapaa ihmisiä ja saa 
vaihtaa kuulumisia tuttavi-
en kanssa. Viime kesänä tai-
si jäädä yksi tapahtumail-
ta väliin, mutta pyrimme 

Suvi-Roosa Luokkanen. Dj Julian Adams.

Marjo Tervonen, Tanja Illikainen sekä Kauko Törmä-
nen.
olemaan jokaisena tapahtu-
mailtana paikalla. Tämä on 
hyvä tapa viettää vapaa-ai-
kaa ja olla hyödyksi samalla, 
tytöt toteavat.

Kesätöistä he toteavat 
että vakituisempaa pestiä ei 
ole, mutta uimahallin kah-
viossa he käyvät aina silloin 
tällöin tuuraamassa. RE

Pudasjärven ja TaivaIkos-
ken kuntien alueilla sijaitse-
va, viime vuonna avattu Ijo-
en keskiosan yhteislupa-alue 
on laajentunut. Viehekalas-
tajille lisäalueita on saatu 
muun muassa Taivalkoskel-
ta Jurmusta. Lupa-alueeseen 
kuuluu nyt Iijoen keskiosan 
koski-, virta- ja suvantoalu-
eet välillä Koivukoski - Er-
vastin silta. Kalastusalueen 
yhteispituus on 53,5 kilo-
metriä. Kalastuskausi on al-
kanut viime sunnuntaina.

Lupa-alueeseen kuulu-

Ijoen keskiosan yhteislupa-alue laajeni
vat Metsähallituksen, Jurmu 
II osakaskunnan, Lassinnie-
men osakaskunnan, Jurmu 
IV osakaskunnan, Kellolam-
men osakaskunnan, Pinta-
mon osakaskunnan ja Ko-
rentojärven osakaskunnan 
vesialueet välillä Jurmu-Er-
vasti. Jurmunkosken koh-
dalla, joen länsirannalla noin 
650 metrin matkalla ulottu-
en puolijokeen, on yksityi-
nen vesialue, joka ei kuulu 
lupa-alueeseen.

Iijoen keskiosan koskialu-
eet soveltuvat erinomaises-

ti muun muassa harjuksen 
perhokalastukseen. Alueella 
on kalastajien ja vesiretkei-
lijöiden käyttöön tarkoitettu 
laavuja ja tulipaikkoja ja voi-
pa kalastaja levähtää vaik-
ka Räpättävänkosken kodal-
lakin. Alueen tavallisimpia 
saaliskaloja ovat harjukset 
sekä taimenet ja suvannoil-
la hauki ja ahven. Joen kala-
kantaa hoidetaan taimenen 
ja harjuksen poikasistutuk-
sin. Lisätietoja Iijoen keski-
osan yhteislupa-alueesta saa 
Metsähallituksen nettisivuil-

Perhokalastaja Iijoel-
la Kellolammen alueella. 

Kuva Hanu Kellolampi.

ta (eraluvat.fi). Netistä voi 
tulostaa myös lupa-alueen 
kartat.

Pudasjärvellä kalastus-
lupia myyvät Neste Pu-
dasjärvi ja keskustassa Ke-
sport Urheilu-Ankkuri sekä 
Syötteellä Syötteen luonto-
keskus. Kalastusluvan voit 
tilata myös kännykällä au-
tomaattinumerosta. Met-
sähallituksen valtakunnal-
linen viehelupa, MMM:n 
läänikohtainen viehelupa 
sekä jokamiehen onginta- ja 
pilkintäoikeus eivät oikeu-

ta kalastamaan Iijoen keski-
osan yhteislupa-alueella.

Esimerkkeinä alueen ka-
lastussäännöistä kalastajien 
kannattaa muistaa, että tai-
menen alamitta on 60 sent-
timetriä ja harjuksen 35 cm. 
Vieheeseen tarttunut meri-
lohi on vapautettava! Saa-
liskiintiöiden osalta vuoro-
kaudessa kalastaja saa ottaa 
saaliiksi kaksi taimenta ja 
viisi harjusta. Lupa-alueella 
kalastuskausi on 1.6. – 31.10. 
siten, että taimenen kalastus 
on kielletty 11.9 – 31.10. PK

Tämän vuoden Sodankylän 
jääkäriprikaatin sissikomp-
panian suorittama Sotavete-
raanikeräys perjantaina 23.5. 
sujui erinomaisesti ja varus-
miehet kertoivat vastaan-

oton olleen erittäin positii-
vinen. He sanoivat olleensa 
yllättyneitä pudasjärveläis-
ten avuliaasta asenteesta ve-
teraanejamme kohtaan.

Keräys tuotti 20 kg ko-
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Aittojärvi-Kynkään valta-
kunnallisesti arvokkaalla 
maisema-alueella on tehty 
kevään aikana maiseman-
hoidon suunnittelua ja käy-
tännön toteuttamista. Aitto-
järvi-Kynkään maisemassa 
ovat hyvin edustettuina ne-
valakeuden järvikylien tyy-
pilliset piirteet arvokkaine 
rakennuskantoineen, pie-
nialaisine viljelypeltoineen 
ja järvi- ja jokimaisemineen. 

Matkailupitäjän imagoa kehitetään maisemanhoidolla
Pääosin alue on pysynyt hy-
vin hoidettuna, koska suu-
rin osa pelloista on maata-
louskäytössä ja kylällä on 
aktiiviviljelyä.  Maaseudun 
rakennemuutoksen ja maan-
omistuksen pirstaloitumisen 
seurauksena kaunis maise-
ma on joiltakin osin päässyt 
umpeen kasvamaan. 

ProAgria Oulun maa- 
ja kotitalousnaisten Ym-
päristöAgro- ja Vyyhti 

-hankkeiden tukema maise-
manhoitosuunnitelma teh-
tiin yhteistyössä kyläläisten 
kanssa. Niin sanottua osallis-
tavaa maisemasuunnittelua 
toteutettiin kyläkokouksin ja 
kyselyin sekä jalkautumal-
la pihoihin ja pirtteihin. Pai-
kallisilta saatu tieto alueen 
historiasta ja maankäytös-
tä oli mittaamattoman arvo-
kasta suunnitelmaa tehtäes-
sä. Viljelyalueiden ja muun 

maiseman avoimena säilyt-
tämiseen pyrkivä selvitys- ja 
suunnittelutyö nojaa aikai-
sempaan maankäyttöön, jos-
ta ei saa tietoa edes interne-
tin ihmemaasta.

Toteutus onnistui 
Aittojärvellä!
Aittojärven kyläseura otti 
alusta asti vastuun maise-
manhoitoprojektin käytän-
nön toteutuksesta. ProAg-
rian hanketyönä on autettu 
karttaselvityksissä ja tiedo-
tuksessa. Juuri valittu kylä-
seuran puheenjohtaja Jaakko 
Sahuri otti aktiivisen roolin 
käytännön töiden toteutta-
misessa ja maisemanhoito-
lupien hankinnassa. Lähes 
kaikille keskeisille paikoil-
le saatiin lopulta raivaus- tai 
laidunnusluvat. Maisema-
alueelta ja osittain sen ulko-
puolelta löydettiin noin 72 
hehtaaria alueita, jotka voisi-
vat sopia hoidettaviksi mai-
seman monimuotoisuuden 
ylläpitämiseen tarkoitetulla 
maatalouden ympäristökor-
vauksella. Maisemalaidun-
nus aloitettaneen vuonna 
2015 yhdeksän hehtaarin laa-
juisella alalla.  Maiseman 
kannalta keskeisillä paikoil-
la sijaitsevia raivauskohteita 
kertyi noin 12 hehtaaria, jois-

Maisemanhoidollisia ratkaisuja Aittojärvellä pohtimassa Hilkka Heikkilä, Jaakko Sa-
huri sekä työllistetyt metsurit Teuvo Karjalainen ja Reijo Ikonen.

ta työllisyystöinä raivataan 
kevään ja kesän 2014 aika-
na noin yhdeksän hehtaaria. 
Keskeisillä paikoilla tapah-
tuva maiseman avaaminen 
kohentaa kylän yleisilmettä 
ja viihtyisyyttä nopeasti. 

Hoitokeinoina ovat tal-
koot, omatoiminen teke-
minen, työllisyystyö sekä 
maatalouden maiseman-
hoitokorvaukset esimerkik-
si maisemalaiduntamisen 
avulla.  Esimerkinomaisia 
laidunnussuunnitelmia laa-
tii Kalle Hellström Vyyh-
ti-hankkeessa.  Nämä ovat 
hakemusvaiheessa vuon-
na 2015 ja sopimukset ovat 
viisivuotisia. Koska maise-
manraivausta on melkoi-
sesti, pelkällä talkootyöllä 
ei kaikkea voi hoitaa. Käy-
tännön maisemanhoitotyö 
käynnistyi kahden työlliste-
tyn metsurin voimin touko-
kuun alussa. Livojokivarren 
maisema on jo avautunut, ja 
Aittojärven viljelyalue pää-
see pian oikeuksiinsa lähes 
kuin ennen vanhaan. 

Rahallista  
vastaantuloa  
kaivattaisiin
Työllistettyjen palkkaami-
nen ei ole aivan ilmaista. 

Kyläseuran maksettavak-
si tulevat eläke- ja vakuu-
tusmaksut. Käyttökelpoinen 
puutavara jää maanomis-
tajille. Laidunnuksesta ai-
heutuu myös kustannuksia, 
joihin viljelijällä tai yhdistyk-
sellä on mahdollista hakea 
ympäristökorvausta seuraa-
vina vuosina. Melkeinpä jo-
kainen voi omalla tahollaan 
allekirjoittaa väitteen elin-
ympäristön siisteyden vai-
kutuksesta hyvinvointiin. 
Hyvin hoidettu maisema on 
myös matkailuvaltti varsin-
kin Livojokivarren kaltaisilla 
alueilla, joilla liikkuu kalas-
tajia ja melojia. Siten esimer-
kiksi kaupunkien ja kunti-
en rahallinen osallistuminen 
tällaisiin yleishyödyllisiin 
hankkeisiin, jopa lama-ai-
kana, voi maksaa itsensä ta-
kaisin nopeastikin. Käytän-
nön toimijoiden tukeminen 
voisi aikaansaada muissakin 
kylissä vastaavia hankkeita, 
mutta työllistämisen ohjaus- 
ja sivukustannuksiin kaivat-
taisiin jonkintasoista rahal-
lista vastaantuloa.

Hilkka Heikkilä, 
maisemanhoitosuunnitelman 
laatija. Maisemasuunnittelun 
koulutusohjelman opiskelija 
OAMK, FM 

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstai-
na 22.5. Pohjantähdessä hie-
man haikeissa tunnelmissa, 
olihan se viimeinen kokous, 
jossa kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila oli mukana 

siirtyessään eläkevapaalle 
kesäkuun alussa ja syyskuun 
alussa virallisesti eläkkeel-
le. Kehittämisjohtajaksi va-
littiin hallituksen esityksen 
mukaisesti Pohjois-Lapin 
alueyhteistyön kuntayhty-
män projektipäällikkö Jor-
ma Pietiläinen Joensuusta ja 
varalle FK/FM Helena Yli-
sirniön. Päätös tehtiin ää-
nestyksen tuloksena, koska 
valtuutettu Erkki Honkanen 
esitti virkaan Pudasjärven 
kaupungin kehittämisasian-
tuntija Virpi Harilahti-Juo-
laa. Pietiläinen sai 28 ääntä 
ja Harilahti-Juola kolme ään-
tä. Kaksi valtuutettua olivat 
esteellisinä poissa äänestyk-
sestä. 

Kari Peuraniemi oli pyy-
tänyt eroa luottamustehtä-
vistä. Hänen tilalleen val-
tuustoon nousi Keskustan 
listalta Jari Jussila ensim-

mäisenä varavaltuutettuna. 
Kaupunginhallituksen vara-
jäseneksi valittiin Urpo Puo-
lakanaho, viranomaislauta-
kunnan jäseneksi Jari Jussila 
ja Oulunkaaren ympäristö-
lautakuntaan puheenjoh-
tajaksi Peuraniemen tilalle 
Taina Vainio ja varajäseneksi 
Urpo Puolakanaho. Alueyh-
teistyön ja elinvoimalauta-
kunnan jäseneksi nimettiin 
varavaltuutettu Kimmo Juu-
sola. 

Kokouksessa esitettiin 
katsaus kaupungin talouden 
toteutumisesta ensimmäi-
seltä vuosineljännekseltä ja 
mukaan otettiin myös tämän 
vuoden huhtikuu. Samalla 
tähdennettiin toiminta-alu-
eiden vastuuta budjetin pitä-
vyydestä.

Valtuustoaloite  
vanhusten  
hoitamisesta
Valtuutettu Erkki Honka-
nen jätti seuraavansisältöi-
sen valtuustoaloitteen:

Oulunkaaren kuntayhty-
män on tarkoitus alkaa oh-
jaamaan vanhuksia ns. per-
hehoitoon (huutolaisiksi) 
silloin, kun vanhus ei pärjää 
enää kotona ja etenkin, kun 
ei ole ympärivuorokauti-
sesti valvottavia hoivapaik-
koja. Edellä olevaan viita-
ten esitän, että Pudasjärven 
kaupunki omalta osaltaan 
sanoutuu irti tällaisesta toi-
minnasta ja alkaa pikaises-
ti suunnittelemaan kysees-

sä oleva. tarpeita varten 
vanhusten hoitotiloja, jot-
ka voisivat olla vaikka van-
hushuollon hirsinen hoi-
vakortteli tai nykyisten 
hoivatilojen laajentamista, 
jos maa-alassa on varaa. 

Kokouksen alussa oli val-
tuustoseminaari, jossa Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
edustajat selvittivät valtuu-
tetuille kuntayhtymän toi-
mintaa eri sektoreilta ja 
vastailivat tarvittaessa val-
tuutettujen kysymyksiin. 
Ajankohtaisista asioista ker-
toi kuntayhtymän johtaja 
Leena Pimperi-Koivisto. Pal-
veluajojen puheenvuoroja 
käyttivät perhepalvelujohta-
ja Mirva Salmela, terveyspal-
velujohtaja Tuula Saukko-
nen ja hoitotyön päällikkö 
Matti Vähäkuopus, vanhus-
palvelujohtaja Kyllikki Syr-
jäpalo ja kehitysjohtaja Anu 

Vuorinen. 

Tulevaisuuteen  
luotaava esitelmä
Vielä kokouksen lopussa oli 
Future Works Oy:n perusta-
jaosakkaan, tutkija ja puhu-
ja Petri Rajaniemen tulevai-
suuteen luotaava esitys, joka 
tähtäsi Pudasjärven kaupun-
kia löytämään uusia mah-
dollisuuksia tulevaisuudes-
sa. 

- Viime vuosina toimin-
taympäristön muutos on 
edennyt niin valtavalla no-
peudella, että moni yksilö, 
yritys ja yhteisö on löytä-
nyt itsensä pohtimasta ky-
symystä “Mitä ihmettä täällä 
oikein tapahtuu?” Ratkaisut 
ovat usein yllättävän lähellä, 
kunhan meillä on nöyryyttä 
suostua näkemään ne, tote-
si puhuja.

Rajaniemen esityksessä 
yhdistettiin hyvä asiantun-
tijaluento ja innostavuus. 
Luento oli valmisteltu vi-
suaalisesti viimeisteltyyn 
ja kuulijoita viihdyttävään 
muotoon. Lujana pohjana 
esityksessä oli vankka usko 
ihmiseen ja ihmisen kykyyn 
ymmärtää ja havaita miten 
asiat pohjimmiltaan ovat ja 
mitä ne voivat edellyttää jat-
kossa.

Palautteet esityksen jäl-
keen kuulijoilta olivat 
myönteisiä ja että pitkän ko-
kouksen jälkeen, vieläpä jää-
kiekko-ottelun Suomi-Kana-
da aikaan, esitys ei tuntunut 
ollenkaan pitkältä. Esityk-
sestä saatiin paljon elämän 
eväitä sekä uusia ajatuksia 
Pudasjärven kehittämiseksi 
tulevaisuudessa. 

Heimo Turunen

Kehitysjohtajan valintaääniä laskelmassa Marja-Leena Törrö ja Onerva Ronkainen. 

Erkki Honkanen jätti val-
tuustoaloitteen, jossa hän 
esitti vaihtoehtoja Oulun-
kaaren suunnittelemalle 
vanhusten perhehoidolle. 

Tulevaisuuteen luotaava konsulttiyrittäjä Petri Rajanie-
mi piti luennon, jossa aika ei käynyt pitkäksi. Taustalla 
valtuuston puheenjohtaja Timo Vähäkuopus kiittämäs-
sä luennosta Rajaniemeä. 

Uusia ajatuksia Pudasjärven kehittämiseksi
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Pudasjärven Puutarha Kuk-
kahuoneella vietettiin per-
jantaista sunnuntaihin 23.-
25.5. perinteisiä alkukesän 
puutarhapäiviä. Markus ja 
Sirpa Urmalalla sekä puu-
tarhan työntekijöillä pii-
sasikin kiirettä koko vii-
konlopun. Lauantain ja 
sunnuntain kahvitarjoilu oli 
myös työntekijöille melkoi-
nen urakka, koska räiskälei-
tä tarjoiltiin asiakkaille noin 
600. Urmalat kertoivat, että 
suosittua Puutarhapäiväta-
pahtumaa on vietetty jo yli 
10 vuoden ajan. 

Tapahtuman perintei-
seen ohjelmaan kuului 
myös puutarhatyöntekijä 
Hilkka Anttilan ohjaama-
na monenlaisten risukoris-

Pudasjärven Puutarha Kukkahuoneella vietettiin Puutarhapäiviä
teiden tekeminen. Erikoi-
suutena kannattaa mainita, 
ettei tekemiseen tarvitsee 
muuta, kuin koivunoksia 
ja rautalankaa sekä puu-
tarhasakset. Puutarhal-
ta kerrottiin, että suosittu-
ja ostoksia ovat olleet muun 
muassa amppelihortensi-
at ja puutarhalla kasvatetut 
jaloruusut sekä monivuo-
tiset kukat. Kasvavan mie-
lenkiinnon kohteena ovat 
myös hyötykasvit ja yrtit, 
joita puutarhalta löytyykin 
monipuolinen valikoima. 
Asiakkaat jatkokasvattavat 
meiltä ostettuja taimia koto-
na kasvimaalla tai terassilla, 
kertoi Markus Urmala.

-Hyötykasvien suosio 
näkyy myös siinä, että Pu-

Pudasjärven Puutarha Kukkahuoneella vietettiin perjantaista sunnuntaihin perinteisiä alkukesän puutarhapäiviä.

Kimalainen puutarhassa, hänkin ahkeroi.

Isokokoinen 
hortensia-

amppeli 
on näyttävä ja

 kaunis.

Sitruunamelissaa voi 
käyttää salaatteihin ja 
juomiin. Se sopii myös 
kala- ja linturuokien 
sekä munakkaan tai 
makeiden jälkiruokien 
maustamiseen.

Sitruuna-ajuruoho eli 
sitruunatimjami sopii 
mausteena erityiset vi-
hannes-, liha ja kala-
ruokiin, sitä voi käyt-
tää myös salaateissa. 
Se sopii myös pitkään 
kypsytettäviin ruokiin.

Monivuotisen mäkimei-
ramin eli oreganon lehtiä 
ja kukkaversoja käytetään 
tuoreena sekä kuivattuna 
esimerkiksi pizzamaus-
teena sekä pasta-, riisi- ja 
kasvisruoissa. Kannattaa 
kokeilla myös kalaruokiin 
ja teeksi.

Viinisuolaheinä on koris-
teellinen yrttierikoisuus, 
jonka maku on miedon 
suolainen ja happoinen. 
Se maustaa mukavasti 
erilaisia salaatteja. Se so-
pii hyvin ruukkuviljelyyn 
parvekkeella tai terassilla.

dasjärvellä pienten kasvi-
huoneiden määrä on lisään-
tynyt. Monet kasvattavat 
niissä esimerkiksi yrttejä, 

kurkkuja ja tomaatteja, tote-
si Markus. 

Pertti Kuusisto

Hyötykasvien ja yrttien jatkokasvatuksen suosio on lisääntynyt:

Perussuomalaisten jär-
jestösihteeri, kaupungin-
valtuutettu, kaupungin-
hallituksen jäsen sekä 
maakuntavaltuuston 3. va-
rapuheenjohtaja Joukamo 
Kortesalmi Kuusamosta tar-
kentaa julkisuudessa ollei-
ta viitteitä aikomuksistaan 
osallistua ensi kevään edus-
kuntavaaleihin.

Kortesalmi toteaa jul-
kisuuteen saattamassa tie-
dotteessaan, että hän iloit-
see ehdokasryntäyksestä 
Perussuomalaisten kansan-
edustajaehdokaspaikoista 
käytävään jäsenvaaliin. Kor-
tesalmen mukaan on puo-
lueen kannalta erinomaista, 
että ehdokaspaikkoja tavoi-
tellaan laajasti ja kansan-
edustajuus kiinnostaa.

Omalta kohdaltaan Kor-
tesalmi toteaa, että oma pai-
kallisyhdistys – Kuusamon 
Perussuo-malaiset ry – on 
häntä esittänyt yksimieli-
sesti kansanedustajaehdok-
kaaksi jo aikapäiviä sitten. 

- Koska olen puolueen 

Joukamo Kortesalmi (ps.) tiedottaa:

Harkinta-aika eduskuntavaaleihin jatkuu
palkkalistoilla, olen kui-
tenkin pyytänyt omaa pai-
kallisyhdistystäni olemaan 
toimittamatta esitystään vi-
rallisesti eteenpäin jäsen-
äänestykseen lähinnä työ-
rauhan takaamiseksi. En aio 
jäädä vielä nyt palkattomal-
le vapaalle!

Kortesalmi kertoo har-
kitsevansa mahdollista eh-
dokasasemaansa edelleen, 
eivätkä siihen pohdintaan 
vaikuta mitenkään esiin 
nousevat kilpailijat.

- Mietin omaa ratkaisuani 
kaikessa rauhassa ja kaikilta 
kanteilta. Olen ollut yhden 
kerran aikaisemmin ehdolla 
eduskuntavaaleissa, vuon-
na 1983 Keski-Pohjanmaal-
la Kokkolassa silloisen puo-
luesihteeri Urpo Leppäsen 
julkisesti piirikokouksessa 
pyytäessä. Tällöin Kortesal-
mea saattoi äänestää kahdes-
sa vaalipiirissä: isää Oulun ja 
poikaa Vaasan vaalipiirissä.

- Aion nyt miettiä asiaa 
puolueen, piirin, paikallis-
yhdistyksen, kolmen tyttäre-

ni, yritykseni ja metsätilojeni 
sekä oman itseni kannalta. Ja 
tarkastelujärjestyksen pää-
tän ihan itse!

- Kannatusta ja kannus-
tusta löytyy kaikkialta aina 
piirin etelälaitoja myöten. 
Koeteltuja tukijoukkoja löy-
tyy myös vaalipiirin ulko-
puolelta. Jos lähden ehdol-
le, lähden menemään läpi. 
Pelkäksi täyte-ehdokkaaksi 
en missään olosuhteissa aio 
asettua. 

- Minua on kysytty eh-
dolle lähes kaikkiin aikai-
sempiin eduskuntavaaleihin 
vuoden 1983 jälkeen, mut-
ta tähän saakka olen näihin 
pyyntöihin ja esityksiin vas-
tannut kielteisesti. Nyt kaik-
ki olennaiset elementit aina 
taloudellisia mahdollisuuk-
sia myöten ovat olemassa. 
Jos lähden ehdolle, en ota 
vastaan killinkiäkään ul-
kopuolista vaalirahoitusta, 
vaan maksan kaikki omista-
ni. Se kampanja maksaisi yh-
den sijoitusasunnon arvon 
verran ja sen lisäksi joutuisi 

pidättäytymään toviksi lisä-
maapalstojen hankinnasta. 

- Kansanedustajan työ-
tä puolestani olen katsonut 
niin kauan ja verraten lähel-
tä, että mitään pilvilinnoja 
en siitä elättele. Talo on kaa-
supullonkokoisesta lähtien 
tuttu, samoin kansanedus-
tajan tehtäväkenttä synnyn-
näisesti takaraivossa. Ky-
seessä on kuitenkin myös 

taloudellinen ja toiminnal-
linen riskibisnes. Politiikan 
ammattilaisena osaan aset-
taa itseni realistisesti ehdo-
kaskartalle. 

Pudasjärvisen Kari Tyk-
kyläisen jäsenvaaliehdok-
kaaksi lähtemistä Kortesalmi 
pitää erinomaisena asiana. 
Edelleenkin Kortesalmi on 
sitä mieltä, että Koillismaan 
kunnista – Kuusamo, Tai-

valkoski ja Pudasjärvi – tuli-
si asettaa vain yksi yhteinen 
ehdokas, olipa ehdokkaan 
nimi sitten Tykkyläinen, 
Kortesalmi tai joku muu. 

- Toisaalta vuoden 1970 
vaaleissa Koillismaalta 
saimme kaksi kansanedusta-
jaa läpi: Antti Isomursu Pu-
dasjärveltä ja syntyperäise-
nä kuusamolaisena J. Juhani 
Kortesalmi.

Joukamo 
Kortesalmi.
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

Wella 500 ml 
shampoot 13,90€

Erä Goldwell tuotteita 
12,90€

grillikota 
+ lisäetupaketti

2190,-
+ toimituskulut

tynnyrisauna
etuterassilla

2990,-
+ toimituskulut

perinteinen 
hirsisauna helon 
kiukaalla ja piipulla

2490,-
+ toimituskulut

hirsilato 
rakoseinällä

ALKAEN

950,-
+ toimituskulut

kylpytynnyrit

ALKAEN

1190,-
+ toimituskulut

leikkimökit

ALKAEN

299,-
+ toimituskulut

felix-
ulkovarasto

590,-
+ toimituskulut

kesäkeidas

3990,-
+ toimituskulut

3490,-
+ toimituskulut

puucee

790,-
+ toimituskulut

luxustupa 10 m2 
lapinkeittiöllä + lisäetuna 
istuintyynyt ja verhot

ALKAEN
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Kynkäällä Livojoen rannal-
la asuva Martti Haapala on 
huolissaan ja harmissaan 
vierailevien vapakalastaji-
en epäasiallisesta käyttäy-
tymisestä Livojokivarressa. 
Haapala on havainnut, että 
hänen talonsa rannassa Kyn-
käänkoskella useista ranta-
koivuista on viime vuosien 
aikana revitty tuohia nuoti-
on sytyttämistä varten. Haa-
pala totesi, että häntä mureh-
duttaa kovasti, mihin ovat 
kadonneet nykyajan nuor-
ten kalastajien tietämys jo-
kamiehenoikeuksista ja erä-

Kalastajien erätaidot ja tietämys jokamiehenoikeuksista
taidot, esimerkiksi avotulen 
tekeminen.

-Tuohien repiminen isois-
ta ja komeista rantakoivuis-
ta on luvatonta sekä erittäin 
rumannäköistä erityisesti pi-
hapiirissä. Nuotion saa syty-
tettyä kuivilla risuilla, kui-
valla paperilla tai kaupassa 
myytävien sytytyspalojen 
avulla. Yleisiin hyviin käy-
töstapoihin eivät myöskään 
mielestäni kuulu roskien ja 
juomatölkkien sekä -pullojen 
jättäminen rannalle.

- Kynkään koskessa kalas-
taville olen varannut poltto-
puita lanssiin. Siellä on muo-
tiopaikka, jonne saa tehdä 
tulet. On suotavaa, että tulis-
telut tapahtuvat siellä, eikä 
rantakalliolla. Nyt on nähtä-
vissä kuinka kalliosta on ha-
lennut teräviä lohkareita kun 
nuotiosta kohdistuu kallioon 
äkillinen raju lämpöshok-
ki sitä poltettaessa tai sam-
mutettaessa. On myös hyvä 
muistaa, että jokamiesoi-
keuksien osalta avotulen te-
koon tarvitaan maanomista-
jan lupa. -Maanomistajana 
haluan Livojoen Kynkään-

Maanomistajan terveiset 
ja ohjeita luonnossa liik-
kumiseen Livojoen Kyn-
käänkoskella.

Luonnossa liikkujien ja kalastajien on syytä muistaa, että tuohien repiminen elävis-
tä ja kasvuaan jatkavista koivuista ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.koskella vieraileville kalas-

tajille viestittää, että opetel-
kaa erätaidon perusasiat ja 
palauttakaa mieleenne nor-
maalit käytöstavat sekä jo-
kamiehen oikeudet, jottei 
kalastaminen hankaloidu 
Kynkäänkoskella, muistutti 
Haapala.

Kynkäällä vierailijoilla on 
hyvä tietää, että lähin, ylei-
seen virkistyskäyttöön tar-
koitettu avotulentekopaikka 
sijaitsee Livojoen maantiesil-
lan yläpuolella joen länsiran-
nalla. Vanhan taukopaikan 

rakenteiden uudistamis-
työt ovat vielä kesken, mutta 
nuotion tekeminen jo onnis-
tuu ja paikan viereen pääsee 
autolla. Mukaan kannattaa 
ottaa omat polttopuut ja kui-
vat sytykkeet. Ps. Metsäpa-

lovaroituksen aikana kahvit 
voi keittää retkikeittimellä, 
koska avotulenteko on sil-
loin aina kielletty. 

Pertti Kuusisto
Kuvat Martti Haapala

Luonnossa liikkujan tulee 
viedä kaikki omat roskat 
pois maastosta, jotta ym-
päristö pysyy siistinä.

Pörhön autoliike piti myyn-
tinäyttelyn Neste huolto-
aseman edustalla torstaina 
22. toukokuuta. Koeajettavi-
na olivat Pörhön edustaman 
Volkswagenin uudistunut 
Polo ja automaattivaihtei-
nen Golf Variant. Automyy-
jä Sami Lahtimaan mukaan 
uusi Polo- mallisto on tul-
lut maahan noin kuukausi 
sitten. Myyntinäyttelypaik-
koina Pudasjärvi ja Utajärvi 
ovat Oulun lähikuntina pe-
ruspaikkoja, joissa käydään 
tavan takaa, kertoi Lahti-
maa. Myyntinäyttelyt ovat 
auton hankintaa tai vaih-
toa suunnittelevalle hyvä ti-
laisuus poiketa juttelemassa 
automyyjän kanssa kasvok-
kain. Samalla pääsee tutus-
tumaan uusimpiin automal-
leihin ja lisävarusteisiin.

Auton käyttömukavuutta 
ja turvallisuutta parantavia 

Golf Variant ja VW Polo tutuksi autonäyttelyssä

Pörhön automyyjä Sami Lahtimaa vierailee Pudasjärvellä säännöllisesti autojen 
myyntinäyttelyjen merkeissä. 

sekä hyödyllisiksi luettavia 
lisävarusteita on saatavilla 
runsaasti. Koeajotilantees-
sa tutustuimme pysäköinti-
avustajaan, jonka ohjaukses-
sa taskuparkkeeraus sujuu 
ahtaaseenkin tilaan näppä-
rästi. Avustaja määrittää py-
säköintitilan, jonka vähim-
mäisvaatimus on, että auton 
eteen ja taakse jää tilaa noin 
40 senttiä. Tätä ahtaampaa 
tilaa avustaja ei ehdota. Kul-
jettajan tehtäväksi parkkee-
rauksessa jää lähinnä vain 
vaihteen vaihtaminen avus-
tajan ohjeen mukaan. Ilman 
avustajaa parkkeeraus vas-
taavaan tilaan on vaikea ja 
taitoa vaativa tehtävä. Park-
kipaikasta lähtemiseen 
avustaja tarvitsee tilaa au-
ton eteen ja taakse vain pa-
rikymmentä senttiä. Pulaan 
ei joudu helposti siinäkään 
tilanteessa, että auton eteen 

ja taakse pysäköidään todel-
la lähelle.

Turvallisuuteen vaikut-
tavista lisävarusteista Lahti-
maan kanssa jutellessa esiin 
nousee adaptiivinen (mu-
kautuva) vakionopeuden 
säädin. Vakionopeuden sää-
din pitää aktiivisesti turvavä-
lin riittävänä edellä ajavaan. 
Turvavälin mittaaminen ta-
pahtuu aikamääräisenä, jo-
ten välimatka mukautuu 
kulloiseenkin ajonopeuteen 
sopivaksi.  Navigaattori tu-
lee kyseessä olevan vakio-
nopeuden säätimen kans-
sa samassa paketissa, kertoo 
Lahtimaa. Lisävarusteena on 
mahdollista hankkia myös 
hallintalaitteisiin kytket-
ty tunnistintekniikka, joka 
varoittaa kuljettajan väsy-
myksestä. Polttoaineen ku-
lutuksessa koeajolla ollut 
automaattivaihteinen Golf 

pääsee Lahtimaan mukaan 
manuaalivaihteisen kanssa 
samoille lukemille. Uuden 

Golfin hankintahinnassa au-
tomaattivaihde tuntuu noin 
parin tuhannen euron kus-

tannuksena.

Petri Turunen

Kaupunginhallitus käsit-
telee keskiviikkona 4.6. pi-
dettävässä kokouksessa 
kaupunginjohtajan sijaisen 
nimeämisasiaa. Kaupun-
ginhallituksen puheenjoh-
tajan esityksen mukaan 
kaupunginjohtajan sijai-
seksi nimettäisiin hallin-
tojohtaja Seija Turpeinen, 
joka toimisi kaupunginjoh-
tajan sijaisena tämän olles-
sa vuosilomalla tai estynyt 
viran toimittamisesta. Tur-
peisen ollessa pois tai esty-
nyt viran toimittamisesta, 
kaupunginjohtajan sijaise-
na toimisi vs. tekninen joh-
taja Eero Talala ja hänen ol-

Turpeinen kaupunginjohtajan viransijaiseksi
lessa pois tai estynyt viran 
toimittamisesta, sijaisena 
toimisi opetus- ja sivistys-
johtaja Juha Holappa.

Opetus- ja  
sivistysjohtajan viran 
vastaanottaminen
Kaupunginvaltuusto on va-
linnut jo aiemmin opetus- ja 
sivistysjohtajan virkaan KM 
Juha Holapan ja Holappa on 
toimittanut 12.5. ilmoituk-
sen viran vastaanottamises-
ta. Esityksen mukaan ope-
tus- ja sivistysjohtajan virka 
hyväksyttäisiin vastaanotet-
tavaksi 1.6.2014 lukien.

Ympäristöjohtajan 
viransijaisuus  
haettavaksi
Esityksen mukaan kaupun-
ginhallitus päättäisi julis-
taa haettavaksi ympäristö-
johtajan viransijaisuuden 
31.3.2015 saakka. Nykyi-
nen ympäristöjohtaja Pent-
ti Laamanen on toimittanut 
ilmoituksen eläkkeelle jää-
misestään 1.4.2015 alkaen. 
Pitämättömät lomat ja osa-
aikaeläke huomioiden Laa-
masen viimeinen varsi-
nainen työssäolopäivä 
tulisi olemaan syys-loka-
kuun vaihteessa 2014. Ym-

päristölautakunnan kan-
nanoton mukaan virkaan 
voidaan valita aluksi henki-
lö sijaisen vakanssilla siihen 
asti kunnes edellinen viran-
haltija jää eläkkeelle.

Ruokapalvelupäällikön 
viran täyttäminen
Aikaisemmin ruokapalve-
lupäällikön virkaan valittu 
restonomi Marja Pitkänen 
Kuusamosta on ilmoitta-
nut 29.4., ettei hän ota ruo-
kapalvelupäällikön tehtävää 
vastaan. Virka laitettiin uu-
delleen haettavaksi ja mää-
räaikaan 14.5. mennessä 
hakemuksensa jättivät res-

tonomi Keränen Tarja Ou-
lunsalosta, restonomi Kärki 
Pirjo Haukiputaalta ja IAT 
Laakko Juha Liperistä sekä 
restonomi Pitkänen Marja 
Kuusamosta. 26.5. pidetty-
jen haastattelujen perusteel-
la haastatteluryhmä päätyi 
esittämään ruokapalvelu-
päällikön virkaan restonomi 
Marja Pitkäsen Kuusamosta. 
Varalle esitetään valittavaksi 
restonomi Pirjo Kärki Hau-
kiputaalta.

Kaukolämpölaitos/
palaturvetilaukset 
Pudasjärven lämpökeskuk-
sille tilattaisiin päätösesityk-

sen mukaan Turveruukki 
Oy:ltä 22 000 MWh:n pala-
turpeen toimitus lämmitys-
kaudelle 2014 – 2015. Tek-
ninen toimi on pyytänyt 
kirjallisesti urakkatarjoukset 
palaturpeen toimittamisesta 
kaupungin lämpökeskuksil-
le Vapo Oy:ltä ja Turveruuk-
ki Oy:ltä. Keskustan alueen 
lämpökeskus käyttää noin 
15 000 MWh ja Törrönkan-
kaan lämpökeskus noin 7 
000 MWh. Kaukolämpölai-
toksen tarvitsema palatur-
vemäärä on 18 000 – 23 000 
MWh vuodessa. PK



16 17nro 23PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti4.6.2014 4.6.2014nro 23

Maanantaiaamuna 12.5. 
lähdimme reippain mielin 
Kurenalan koulun pihasta 
kohti Lempäälän Ideapark-
kia. Matka oli todella pitkä 
ja tylsä. Pysähtelimme aina 
muutaman tunnin välein 
missä milloinkin. Yhdellä 
tauolla söimme eväitä. Mat-
kan aikana katsoimme Liisa 
Ihmemaassa-elokuvaa. 

Shoppailimme Ideapar-
kissa ja söimme sitten Raxis-
sa. Lähdimme Ideaparkista 
vasta illalla. Menimme Tur-
kuun Omenahotelliin yöksi. 
Saimme huoneet, tutustuim-
me ympäristöön ja haettiin 
ilta- ja aamupala huoltajilta. 
Siellä oli hyvä nukkua. Huo-
neessa oli iso televisio ja iso 
parisänky. Oli hauska yö!

Tiistaina 13.5. heräsimme 
aikaisin aamulla pirteinä lai-
vamatkalle. Söimme aamu-
palaa ja teimme aamutoimet. 
Lähdimme kohti Turun sata-
maa. Laiva oli erittäin suuri. 
Hissit olivat mahtavia ja niil-
lä oli kiva käydä eri kerrok-
sissa! Laivamatka kesti noin 
viisi tuntia ja sillä aikaa kier-
simme laivaa ja söimme buf-
fetissa. 

Leirikoulumatkalla Ahvenanmaalla
Ahvenanmaalla menim-

me Pensionat Solhemiin, 
joka oli yöpymispaikkam-
me. Tutustuimme sen ym-
päristöön. Se oli merenran-
nassa ja siellä oli kauniit 
maisemat. Pidimme eniten 
siellä siitä, että sai liikkua 
vapaasti. Pihassa oli sulka-
palloverkko ja jalkapalloilua 
varten nurmikkoalueita ja 
veneitä soutelua varten. 

Yövyimme kolmessa eri 
rakennuksessa. Tytöt nuk-
kuivat samassa rakennuk-
sessa ja pojat erikseen. Kä-
vimme syömässä. Kävimme 
myös Mariebad-kylpyläs-
sä. Ne, jotka eivät halunneet 
tulla uimaan, saivat kävel-
lä ja katsella Ahvenanmaan 
kauniita maisemia. Marie-
badissa oli suuri liukumä-
ki, isompi kuin Pudasjärven 
Puikkarissa. Siellä oli ulkoal-
las, jossa oli saman lämpöis-
tä vettä kuin sisällä. Ulko-
altaalta pääsi myös mereen 
uimaan. Kylpylästä tulim-
me takaisin Solhemiin, jossa 
söimme iltapalan. 

Keskiviikkoaamuna 14.5. 
heräsimme aikaisin ja läh-
dimme aamupalalle. Sen jäl-
keen oli opastettu kierros. 
Kävimme museoissa, Kas-
telholman linnassa ja sipsi-
tehtaalla. Kastelholman lin-
na oli todella suuri ja siellä 
oli kylmä. Linna oli todella 
korkea. 

Sipsitehtaalla ei saanut 
koskea mihinkään ja piti lait-
taa myssyt päähän. Siellä 
saimme maistaa suoraan liu-
kuhihnalta tulevia lämpimiä 
sipsejä. Lähtiessä meille an-
nettiin kaksi laatikkoa sipsi-
pusseja. 

Sieltä menimme vankila-
museoon ja kiersimme sen 
pihapiirin vanhoja raken-
nuksia. Ruokailimme Micha-
el Björklundin ravintolassa 
lihakeittoa. Se oli todella hy-
vää, mutta suolaista. Jälki-
ruokana oli Ahvenanmaan 
pannukakkua, jossa oli ker-
mavaahtoa ja luumukiisse-
liä. Se oli joidenkin mielestä 
ihan hyvää, ja joidenkin mie-
lestä pahaa. 

Sen jälkeen kävimme mu-
seolaiva Pommernissa ja me-
rimuseossa, jossa oli paljon 
purjelaivojen pienoismalleja. 
Museosta löytyi hyvin harvi-
nainen, aito merirosvolippu. 

Iltapäivällä lähdimme 
linja-autolla kohti Maxin-
ge-kauppakeskusta. Huo-

masimme, kuinka paljon 
Ahvenanmaalla puhuttiin 
Ruotsia. Kassalla myyjä pu-
hui meille vierasta kieltä. Jot-
kut kävivät kahvilla ja kaa-
kaolla. Kolme miespuolista 
valvojaa ostivat merimiesha-
tut. Kauppakeskuksesta läh-
dimme Solhemiin syömään 
iltapalaa. Sitten olimme het-
ken ulkona, kunnes eräs val-
vojista tuli sanomaan hy-
vät yöt ja se oli merkki siitä, 
että kannattaa painua nuk-
kumaan.

Torstaina 15.5. Heräsimme 
aikaisin aamulla. Kahdek-
salta menimme aamupalalle. 
Sieltä siirryimme seikkailu-
golfiin, jossa oli kaksi erilais-
ta golf-rataa. Golfaaminen 
oli kivaa ja sitä oli mukava 
pelata. Golf-keskusta vas-
tapäätä oli ravintola Arki-
pelag, jonne menimme syö-
mään noin yhdeltätoista. 
Siellä oli ruokana perunoita 
ja lihapullakastiketta. Jälki-
ruokana oli erilaisia keksejä, 
leivonnaisia ja kahvia. 

Sen jälkeen halukkaat 
menivät ostamaan jäätelöä 
Ahvenanmaan keskustan 
kävelykadulta. Jäätelö oli 
hyvää ja oli monia eri maku-
vaihtoehtoja. Jäätelökioskia 
vastapäätä oli lelukauppa, 
jossa opettajat ja oppilaat kä-
vivät ostoksilla. Jäätelökios-
kin ympärillä sai shoppailla 
vapaasti. Menimme linja-au-
tolla satamaan. 

Laiva lähti iltapäivällä. 
Menimme Turkuun eri lai-
valla, millä tulimme Ahve-
nanmaalle. Se oli Viking Li-
nen uusin ja suurin laiva. 
Söimme laivan ravintolassa. 
Tarjoilija kävi näyttämässä, 
miten rapuja syödään. 

Saavuimme Turun sa-
tamaan kahdeksalta illalla. 
Sieltä lähdimme Valkeakos-
kelle yöpymispaikkaamme 
Ilolaan. Siellä oli erilaisia 
maatilan eläimiä, esimer-
kiksi lampaita, lehmiä, ka-
noja, koiria, kissoja, kaneja 
ja hevosia. Söimme iltapa-
laksi makkaraa ja leipää. Jo-
kainen sai oman limsatölkin 
ja tehtaalta saadun sipsipus-
sin. Ilolassa sai käydä myös 

Solhelmin rannalta.

Kastelholman linna.

Ryhmäkuva Kastelholman linnan museoalueen pihalta.

Merimuseon pienoismalleja.

Seikkailugolf Ahvenanmaa.

Funpark.

Mikael Björklundin Smakbyn-ravintolasta.

yösaunassa. Kävimme suih-
kussa ja aloimme nukkua.

Perjantaina 16.5. heräsim-
me ja pakkasimme lauk-
kumme. Aamupalan jälkeen 
lähdimme kohti Lempäälän 
Ideaparkia. Olimme Idea-
parkissa noin kello 10 ja me-
nimme sieltä sisähuvipuisto 
Funparkiin. Jokainen sai ran-
nekkeen ja kaksi pelipolettia. 
Syöksyimme laitteisiin. Am-
muntapelit, kuten XD Ride 
ja Lasersota sekä pyörivä si-
mulaattori G-Force näyttivät 
olevan suosituimpia laittei-
ta. Aikuiset eivät uskaltaneet 
kokeilla laitteita. Söimme 
paikan päällä, jonka jälkeen 

osa oppilaista lähti shop-
pailemaan Ideaparkin puo-
lelle. Ideaparkista lähdim-
me ajamaan kohti pohjoista 
kolmen maissa. Moni oppi-
las nukahti jo ensimmäisen 
varttitunnin aikana. Kaikki 

näyttivät viihtyvän reissus-
sa, vaikka mukava oli jo ko-
tiinkin tulla.

Kurenalan koulun 6A- ja 
6B-luokan oppilaat
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Sauna- ja 
pesuhuoneremontit 
2 vuoden takuulla!Puh. 040 581 9930

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

Kesäkuun aikana 
kaupat tehneille 

Kaasugrilli 
kaupan päälle!

TIISTAINA 10.6.
Pudasjärvi   ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkoski  ABC   klo  11.00 – 12.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Jo muutaman vuoden ajan 
OSAO Pudasjärven yksikön 
matkailualan opiskelijat ovat 
tehneet vierailun Hämeen-
linnaan. Siellä Tavastian am-
mattiopiston matkailualan 
opiskelijat ovat suunnitelleet 
ohjelman, jonka avulla olem-
me tutustuneet Hämeenlin-
nan matkailumahdollisuuk-
siin. Tämän kevään vierailu 
toteutettiin 13.-16.5. Ensi ke-
vättalvella odotamme Hä-
meenlinnalaisia vastavierai-
lulle Pudasjärvelle. 

Mukana oli OSAO Pudas-
järven yksikön matkailualan 
ensimmäisen vuoden opis-
kelijoita ja kaksi opettajaa. 
Tiistaiaamuna 13.5. lähdim-
me ajamaan kohti Hämeen-
linnaa. Matkalla teimme 
pidemmät pysähdykset Ka-

Matkailualan opiskelijoiden opintomatka Hämeenlinnan
lajoen hiekkasärkillä sekä 
Tampereen keskustassa ja 
Näsinneulassa. Illalla peril-
le päästyämme majoituim-
me Hämeenlinnassa sijaitse-
vaan Aulangon lomakylään. 

Joka päivä Tavastian 
opiskelijat olivat kehitelleet 
meille paljon mukavaa teke-
mistä. Tutustuimme muun 
muassa paikalliseen histo-
riikkiin, ympäristöön, kau-
punkiin ja nähtävyyksiin. 
Esimerkiksi pääsimme opas-
tetulle kierrokselle Hämeen 
linnaan, jossa opas ker-
toi meille linnan historiasta 
sekä historiallisista sen ajan 
elintavoista. Saimme myös 
käydä linnan vanhassa tyk-
kitornissa. Pääsimme myös 
kokeilemaan mm. golfaus-
ta ja keilausta. Ruokailut oli-

Matkailulinjan opiskelijat Aulangon näköalatasanteella.

Hämeen linnassa kuultiin muun muassa linnassa asuneiden elintavoista.
Golfin kokeilu kuului ohjelmaan. Harri tarkkaavaisena 
puttikisassa.

vat joka päivä Tavastian am-
mattiopistolla. Viimeisenä 
iltana Hämeenlinnan Tavas-
tian matkailukillan opiskeli-
jat järjestivät meille yhteisen 
illanvieton Aulangon loma-
kylässä, jossa siis myös ma-
joituimme.

Opiskelijat ja opettajat 
vastaanottivat meidät todel-
la lämpimästi ja olivat ää-
rimmäisen reippaita. Hä-
meenlinnassa oli mukava 
käydä ja saimme paljon uu-
sia kokemuksia ja opimme 
lisää Suomen matkailusta. 
Kiitos vieraanvaraisuudes-
tanne Tavastian matkailu-
kilta! 

Liisa Lehto ja opiskelijat, 
kuvat Liisa Lehto ja  
Harri Lackman

Saimme kokoontua Pauk-
kerinharjun kylätalolle to-
della tärkeän asia äärelle. 
Omaishoito-tänään.  Kuka 
on omaishoitaja? Tunnis-
tatko itsesi omaishoitajak-
si? Mistä saa apua, tietoa, tu-
kea ja koulutusta? Muistatko 
huolehtia myös omasta jak-
samisestasi.

Voimme tarjota läheisel-
lemme oikean ”lähihoitajan” 
eli henkilökohtaisen hoidon 
olemalla omaishoitaja. Ihmi-
sen elämänlaatu on kohdil-

Kuulumisia Jongulta:
Omaishoitajien jaksettava myös itse

Kauneutta elämään!

laan kun hän saa asua omassa 
kodissaan rakkaan läheisen 
hellässä ja huolehtivassa hoi-
dossa.  Sinä omaishoitaja teet 
arvokkainta työtä rakkaasi 
hyväksi. Sinun täytyy muis-
taa huolehtia myös omas-
ta jaksamisestasi. Sitä varten 
omaishoitoyhdistykset. 

Tehokkaat naiset, Oulun 
omaishoitajat ja läheiset ry 
Minna ja Leena, kiitos! Jon-
gun alueen kyläyhdistys ry

Onerva Ronkainen

Vaikka kerho- ja muu toimin-
ta on kesänajaksi hiljentynyt, 
ei Pudasjärven eläkeliitossa 
kuitenkaan nukuta ihan ruu-
susenunta. Varainkeräys yh-
distyksen toimintaan on täy-
dessä käynnissä, hallituksen 
jäsenet kiertelevät yrityksissä 
ja liikelaitoksissa, keräten mai-
noksia Joulun-aika julkaisuun, 
joka ilmestyy Pohjois-Pohjan-
maan alueella 6000 kappaleen 
painoksena. Kovasti kiitoksia 
kaikille mainostajille, olette 
suhtautuneet asiaamme kii-
tettävällä innolla. Lehden val-
misteluun osallistuu myös 
lehtitoimikunta, joka työs-

Eläkeliiton kesää
kentelee kesä-heinäkuun aikana 
kokoontuen tarpeen mukaan. 
Julkaisuun otetaan mielellään 
jäsenien kirjoittamia pieniä vit-
sintapaisia juttuja ja mielellään 
myös runoja, joten jäsenet pöy-
tälaatikolle ja runot esiin. Kun 
runosuoni puhkeaa niin kynät 
ja paperit esiin. Yhteyttä voi ot-
taa hallituksen jäseniin tai alle-
kirjoittaneeseen.

Matkojen osaltahan pidäm-
me taukoa, että jokainen ehtii 
omat kesätyönsä hoidella. Vii-
meisimmän, joka oli toukosiu-
naus matka Sarakylään, hoiteli 
ansiokkaasti puheenjohtajam-
me Heikki. Seuraavaksi mat-

kustusohjelmassa on matka 
Oulun Möljälle 17.7. Matka 
on loppuunmyyty ja varapai-
koillakin on muutamia. Pien-
tä jännitystä aiomme myös jä-
senistölle järjestää. Teemme 
alkusyksystä sokkomatkan 
jonnekin. Se tarkoittaa, ettei 
kukaan kyytiin lähtevistä tie-
dä minne ollaan matkalla. Se 
selviää vasta perillä. No, ehkä 
kuljettaja ja matkansuunnitte-
lija tietävät!

Erinomaisen hyvää kesää  
niin eläkeläisille kuin  

kaikille muillekin!

Alpo Laakkonen
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Lilli Piira ehti ikuistaa  
kotinsa pihapiirissä 

vierailleen nokkavarpusen 
muutama viikko sitten Perä-

Korpisella. Lintu on harvinai-
sempia  pesimälajejamme. 

Sarakylän Maa- ja Kotitalo-
usnaiset vietti 80-vuotisjuh-
laa sunnuntaina 25.5. Sara-
kylän koululla. Juhlavieraat 
saivat käydä samalla mat-
kalla äänestämässä eurovaa-
leissa, kun äänestyspaikka 
oli juhlapaikan yhteydessä. 

Juhlapuheessaan Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten 
piirikeskuksen puheenjohta-
ja Leea Sangi 

-Maa- ja kotitalousnais-
ten tavoitteena on olla aktii-
vinen naisten verkosto, joka 
on jäsentensä ja asiantun-
tijoidensa avulla edelläkä-
vijä sekä tunnettu ja luotet-
tava maaseudun kehittäjä. 
Kuluvan vuoden teemana 
on ”Näe hyvä lähellä”, jossa 

Sarakylän Maa- ja Kotitalousnaiset 80v:
Ruoanlaittoa, talkoita, kilpailuja, opiskelua, retkiä

Jäseniä muistettiin jalkahoitolahjakortilla.

Juhlapuhuja Leea Sangi (oikealla) saapui Limingasta. 

Rauni Kummalan kirjoittaman historiikin esitti Marja-
leena Heikkilä. Juhlaan osallistui reilut 50 henkeä. Päätöslauluna laulettiin Kymmenen virran maa. 

toteutuu järjestön arvot Elä-
vä maaseutu, yhteisöllisyys, 
itsensä kehittäminen ja ym-
päristö. Tänä ja ensi vuonna 
maa- ja kotitalousnaisilla on 
yhtenä kampanjana ”Met-
sästä voimaa”. Metsä on mo-
nin tavoin laajana hyvin-
voinnin tuojana, kertoi Leea 
Sangi. 

Rauni Kummalan laati-
man historiikin esitti Marja-
leena Heikkilä. Sarakylässä 
toimii pitäjän vanhin Maa- 
ja Kotitalousnaisten osasto. 
Näkyvimpinä toimintamuo-
toina ovat olleet ruoan laitta-
minen kylän juhlissa, isäin-
päivänä, pitopäivällisillä, 
Rajalta rajalle hiihtotapah-
tumassa, siunauskappelin ti-

laisuuksissa ja Vattumark-
kinoilla. Monipuolista 
kahvi- ja ruoka-astiastoa an-
netaan myös lainaksi. 

Ruoan laittamista on ope-
teltu lukuisilla kursseilla, 
joita on ollut myös karjata-
loudesta, marjapensaiden 
hoitamisesta ja mansikoiden 
istutuksesta. Opintokerhois-
sa on opiskeltu muun muas-
sa ihmissuhdetaitoja, esiin-
tymistä, hyviä tapoja, lasten 
kasvatusta ja välillä luettu 
kylähistoriaakin. 

Vuosikymmenten aika-
na on osallistuttu talkoisiin, 
josta yksi huomattava on 
vuonna 2000 ilmestynyt kir-
ja Läksloovasta nisumaitoon 
–perinneruokakirja. Kilpai-
luista voisi mainita muun 
muassa vuoden kestänyt 
syöpäläisten hävitys, peru-
nankuorinta, luutien teko, 
kehruu, käsin lypsäminen 
sekä pellavan, juurikasvien 
ja sipulinviljelyskilpailuja. 
Käsityötaidoissa on kilpailtu 
jopa valtakunnallisesti sekä 
pidetty kotitalouden taito-
kilpailuja ja erilaisia liikun-

takilpailuja. 
Virkistäytymistoiminta-

muotoina ovat olleet muun 
muassa retket, joita on ollut 
lähiseudun kohteisiin kuten 
uimahalleihin, kylpylöihin, 
kauppakeskuksiin ja teatte-
reihin. Maamiesseuran kans-
sa on käyty maatalousnäyt-
telyissä ja tehty retkiä myös 
Ruotsiin ja Norjaan. 

Tällä hetkellä osastossa 
on 32 jäsentä. Puheenjohta-

jana toimii Mari Satokan-
gas, varapuheenjohtajana 
ja emäntänä Sylvi Sarajärvi, 
sihteerinä Taina Heikkilä ja 
rahastonhoitajana Sari Tuo-
mivaara. 

Kansamusiikkia esit-
ti Kansalaisopiston kansan-
musiikkiryhmä Airia Siuru-
ainen-Kalliola johdolla sekä 
sellomusiikkia Minna Kul-
mala Elina Jylhänlehdon 
säestyksellä. Sketsejä esitti-

vät Tyyne ja Martta ja lau-
suntaa Marjaleena Heikki-
lä. Tervehdyssanat lausui ja 
juhlan juonsi yhdistyksen 
puheenjohtaja Mari Sato-
kangas. Yhdistyksen jäseniä 
muistettiin jalkahierontalah-
jakortilla. Lopuksi oli yhtei-
nen ruokailu ja kahvit. 

Heimo Turunen

Suomessa pesii arviolta noin 240 
lintulajia. Jostakin syystä pesivi-
en lintujen määrät ovat laskemaan 
päin. Noin 15 vuotta sitten Perä-
Korpisen kyläaukeaman pelloil-
la pesi runsaasti kuoveja, nyt vain 
muutama pari. Samoin on käynyt 
töyhtöhyypälle. Missä ovat kiurut, 
kottaraiset, leppälinnut, lehtoker-
tut, peltosirkut ja taivaanvuohet?  
Niitäpä ei ole juuri vielä näkynyt 
eikä kuulunut. 

Onneksi uusiakin lintulajeja il-
maantuu pihamaillemme, kuten 
kuvassa oleva nokkavarpunen Pe-
rä-Korpisella. Jäävätkö ne pysyväs-

ti pesimään näille korkeuksille, jää 
nähtäväksi.

Pääosin pelloilla ja niiden reu-
namilla pesiviä lintulajeja laske-
taan olevan kolmisenkymmentä. 
Muuttoaikoina yksilömäärät voi-
vat kasvaa, sillä useat lajit etsivät 
ruokansa peltoalueilta ja viljelmi-
en liepeiltä. 

Maatilojen peltotöiden yhtey-
dessä pikkulintujen pesien havait-
seminen on työlästä. Sen vuoksi 
monen peltolinnun pesä tulee ri-
kotuksi ja poikaset tallatuiksi työ-
koneilla. Pensaskasvustojen sääs-
tämisellä turvattaisiin peltojen 

reunoilla ja ojien paltteilla pesi-
vien lintujen poikastuotto. Maa-
talouden tehotuotannolla on to-
dettu olevan vähentävä vaikutus 
lintujen määrään. Pesien säästämi-
nen olisi ensi askel lintujen suoje-
lun suuntaan.

Useat vähentyneet lintula-
jit hyötyvät karjan laiduntamises-
ta. Laidun tarjoaa ruokaa erityises-
ti hyönteisiä syöville linnuille. Mitä 
olisi maaseutu ilman lintujen li-
verrystä? Linnuista huolehtiminen 
on kansallinen velvollisuus. Lintu-
direktiivi velvoittaa kutakin maa-
ta hoitamaan linnustoaan siten, 

että kaikkien lintulajien suojeluta-
so on suotuisa. Suomi on allekir-
joittanut monia sopimuksia, joissa 
on sitouduttu luonnon monimuo-
toisuuden ylläpitoon. Valtaosa lin-
nuistamme on rauhoitettuja ja 
luonnonsuojelulaki kieltää niiden 
tappamisen, pesien vahingoittami-
sen ja pesinnän häiritsemisen. RR

Viljelmien siivekkäät vähenemässä
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

MYYTÄvÄNÄ

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!Mamec-ruoppaaja mutaran-
tojen puhdistukseen. Honda-
moottori 6,5 hv 4-tahtinen. 
Pumppausteho rannalle 500-
800 l/min, letku 100 m. Vähän 
käytetty, nyt puoleen hintaan. 
Hp.1350 €. p.0400 179 087.

Irtovuorellinen ajohaalari merk-
ki Scotchline 3M, koko 45/XS 
sekä ajokypärä ja käsineet, yh-
teis hintaan 150 €. Ota yhteys 
p. 040 728 1037.

Myydään vähän käytetty Husq-
varna ruohonleikkuri. Hp. 80€. 
P. 040 761 6742.

Koivuhalkoa, p. 040 596 5934.

Myydään käytettyjä, hyväkuntoisia: 
kaasugrilli, pallogrilli, ompelukoneita, 

erikokoisia mattoja, polkupyöriä ja 
huonekaluja, uusi juhlateltta ja 

muuta kodin käyttötavaraa. 
Nämä voit nähdä Aurinkotorilla, Kauppatie 5 Pudasjärvi. 

Fiat Mobilvetta Driver 52 mat-
kailuauto, 1,9 diesel, etuveto, 
ajettu 91 287 km, vm.1997. 
hp.12 500 €.  P. 045 131 6498.

vAIHDETAAN

4h+k+s rivitalo-osake Oulusta 
omakotitaloon Pudasjärveltä, 
p. 040 768 5780.

Viime viikonloppuna 23.-
25.5. Koskenhovilla nuorille 
järjestettiin Nuorten eloku-
va- ja katutanssileiri, johon 
osallistui yhteensä 20 nuorta. 
Leiri sisälsi kaksi eri kurssia, 
jotka toimivat samanaikai-
sesti ja muodostivat yhdessä 
kokonaisuuden. Leiriläisillä 
oli mahdollisuus valintansa 
mukaan osallistua elokuvat-
railerin kuvaamiseen tai näy-
tellä ja tanssia kuvattavassa 
elokuvan trailerissa. Leiril-
lä tanssittiin katutanssia ja 
tehtiin siihen myös koreog-
rafia. Lisäksi tanssin eloku-
vatraileriin tehtiin käsikirjoi-
tus tulevaa elokuvaprojektia 
varten. Leiriläisten kertoman 
mukaan leiri oli osaltaan ras-
kas mutta mukava kokemus 
yhdessä hyvien opettajien ja 
leirikavereiden kanssa. Elo-
kuvan ohjaajana ja opetta-
jana toimi Niina Aitto-oja 

Nuorten elokuva- ja katutanssileiri vaativa ja hauska tapahtuma
ja tanssin opettajana Julian 
Owusu. Leirin järjestäjäyh-
teistyökumppanit olivat Pu-
dasjärven kansalaisopisto, 
kaupungin kulttuuritoimi, 
Nuorten tuki ry, Yhteisöhau-
tomo-hanke, Liikuntaa kai-
kille -hanke ja Punaisen ris-
tin Pudasjärven osasto.

Ohessa leirin ohjaajana 
toimineen Niina Aitto-ojan 
kertomana leirille osallistu-
neiden kokemuksia ja tunte-
muksia monipuolisesta vii-
konlopusta.

-Leirin tarkoituksena oli 
tehdä tulevalle elokuvalle te-
aser, joka esittelee, mitä tule-
vana suurempana projektina 
toteutettava elokuva tuo tul-
lessaan. Elokuva kertoo kou-
lukiusaamisesta. Leirillä to-
teuttamamme elokuvateaser 
on yksi kiusaamisen väliin-
tulon väline. Kiusaamiskoh-
taukset esitettiin katutanssin 

keinoin. Elokuvateaseriin oli 
ennen leirin alkua päänäytte-
lijöiden haku.

-Elokuvassa on siis kol-
me päänäyttelijää; kiusattu 
(Olga Oinas-Panuma), kiu-
saaja (Tuula Turves) ja kiu-
saamiseen puuttuva henkilö 
eli väliintulija (Silja Vasara). 
Katutanssijat näyttelevät elo-
kuvassa kaveriporukkaa, 
jotka peesaavat kiusausta-
pahtumissa. Kiusaamisen 
ja kiusattuna olemisen esit-
täminen on vaikeaa. Leiril-
lä keskustelimme nuorten 
kanssa kiusaamisesta ja sii-
hen liittyvistä tunteista. Aihe 
on rankka ja sitä pitää käsi-
tellä yhdessä nuorten kans-
sa. Keskustelu herätti nuoris-
sa kuin ohjaajissakin erilaisia 
tunteita.

-Yhden viikonlopun ai-
kana toteutettu elokuvate-
aser vaati kaikilta leiriläisiltä 

kärsivällisyyttä, sillä aika-
taulu oli hyvin tiivis. Hyvän 
ennakkosuunnittelun ansios-
ta kaikki saatiin tehtyä jopa 
hieman etuajassa. Tällaisen 
projektin ja elokuvan toteu-
tuksen aikaansaamiseksi tar-
vitaan iso tiimi. Leirillä toimi 
näyttelijöiden ja ohjaajien li-
säksi myös gatering ja muuta 
henkilökuntaa sekä nuoris-
ta koostuva kuvausporukka, 
jossa oli useampi kamera-
mies, äänimiehet ja kuvaus-
sihteeri sekä apulaisohjaaja.

-Omasta puolestani voin 
suurella sydämellä kiittää 
kaikkia osallistujia, sillä hei-

dän väsymättömällä työpa-
noksellaan tämän elokuva-
teaserin tekeminen on ollut 
mahdollista. 

Niina Aitto-oja,  
elokuvateaserin ohjaaja, 
taideaineiden opettaja, 
Pudasjärven  
kansalaisopisto

Nuorten  
kommentteja tanssi- 
ja elokuvaleiristä:
-Oli hauskaa ja kiva fiilis. 
Suurin kiitos kuuluu opet-
tajille, ohjaajille, gateringille 

ja kaikille yhteistyökumppa-
neille. Kiitos kaikille mahta-
vasta leiristä! - Elina Jaakola

-Viikonloppu oli raskas, 
mutta hurjan hauska. On-
neksi tulin mukaan. -Olga 
Oinas-Panuma

-Pitkiä treenejä tasapai-
notti ruokailut ja herkkuruo-
at sekä iloinen mieli ja hyvä 
yhtenäinen porukka. Katu-
tanssileiri oli tosi mukava.

-Hyvä opettaja, kivat oh-
jaajat, mahtava porukka, 
hyvä ruoka, mahtava fiilis, 
vaikka hankala aihe käsitel-
tävänä.

-Paras tanssinopettaja.

Leirillä tanssittiin katutanssia ja tehtiin siihen myös koreografia.
Leirillä oli nuorista koostuva kuvausporukka, jossa oli useampi kameramies, ääni-
miehet ja kuvaussihteeri sekä apulaisohjaaja. Kuvat Media Foorumi.

Paukkerinharjulla Korpijoen 
Hautapahtaalla järjestetään 
tulevana lauantai-iltana 7.6. 
perinteeksi muodostuneet 
hauen vapakalastuskisat. 
Tapahtumaan osallistujat 
kokoontuvat Hautapahtaan 
taukopaikalle, joka sijaitsee 
Korpijoen ylittävän maan-
tiesillan alapuolella. Kalas-
tuksen ohella tarjolla on li-
säksi ruokaa. Kalastaa saa 
mielensä mukaan vapavä-
linein rannalta tai veneestä. 
Olosuhteet hauen narrauk-
seen Korpijoella ovat hyvät, 
koska pahin tulva on jo las-
kenut ja haukia on jo saatu 
uistimella. Vielä viime vii-
kolla vedenkorkeus oli noin 
parikymmentä senttiä nor-
maalia kesävedenkorkeut-
ta ylempänä. Isojakin haukia 

Korpijoella koetellaan 
vapakalastajan hauen pyyntitaitoja

Korpijoen Hautapahtaalla testataan lauantaina vapaka-
lastajien hauen pyyntitaitoja. Kuva Tanja Ronkainen

tiedetään joessa asustavan, 
joten lauantaina kalastaji-
en taidot punnitaan ja mo-
nenlaiset vieheet pääsevät 
testiin. Kaikki ovat terve-
tulleita kisaan ja edellisistä 

kisoista poiketen tänä vuon-
na palkintoina ovat mitalit. 
Tapahtuman järjestävät yh-
teistyössä Jongun osakas-
kunta ja kyläyhdistys. PK

OKT-RANTATONTTI MYY-
DÄÄN. Ainoa rantatontti Pu-
dasjärven keskustan alueella.
Paikka: Parkkilantie, Kariku-
ja, Ii-joki, pohjoisranta. Valmis 
Haapokarin asemakaava. Ra-
kennusoiketta: 250 neliötä, 
mahdollista kaksi  kerrosta.  
Myyjä 0400 539 827 Juha. 
Näyttö tarvittaessa  044 582 
2015 Seppo.

T: ukkosi

Rakastan 
sinua!  

Oletko huomannut kaunis-
ta luontoamme, kuinka tär-
keä se on meidän kaikkien 
hyvinvoinnille? Nyt sitten 
tempaistaan koko maassa 
ja yhdessä. Tulkaa Jongul-
le Hautapahtaalle kylän yh-

Puun halauksen ennätys
teiselle virkistyspaikalle. Im-
pin päivänä 11.6. kello 20. 
Otetaan virtaa luonnosta ha-
lataan puita yhdessä, laule-
taan, ihaillaan ympärillä ole-
vaa luontoa, viihdytään ja 
juodaan kahvia.

Tällä kertaa tempauksen 
järjestää Jaalangan maa-ja 
kotitalousnaiset. Tervetuloa!

Onerva Ronkainen
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Perinteinen Perhemes-
su päätettiin järjestää tänä 
vuonna Liepeen pappilan ti-
loissa ja pihapiirissä. Satei-
nen ja viileähkö sää muutti 
suunnitelmat ja messu järjes-
tettiin seurakuntakodissa ja 

Iloinen ja toiminnallinen Perhemessu yhteisvoimin
lasten toiminnalliset tapah-
tumat Pikku-Paavalin päi-
väkodissa. Seurakuntapasto-
ri Jaakko Sääskilahti kertoi, 
että messupaikan vaihdos 
ja kaikki muutkin järjeste-
lyt tehtiin hyvällä mielellä ja 

jäntevällä yhteistyöllä.
Kirkkoherra Juha Rau-

hala havainnollisti lapsil-
le ja muulle seurakunnalle 
käytännönläheisesti jogurt-
tipurkkien ja narun avul-
la kuinka rukousyhteys Ju-
malaan toimii ja onnistuu 
uskon avulla. Lisäksi hän 
kuvaili viiden sormen ker-
tomuksella mitä rukous si-
sältää. Peukalo kuvaa ruko-
uksessa lähipiirissä olevia 
ihmisiä, etusormi kertoo 
niistä ihmisistä, jotka oh-
jaavat toisia elämän poluil-
la, keskisormi osoittaa ruko-
uksen päättävissä asemissa 
olevien ihmisten suuntaan, 
nimettömän avulla ruko-
us suuntautuu heikkojen ja 
apua tarvitsevien puolesta 
ja pikkurilli toimii oman it-

sen puolestapuhujana ruko-
uksen hetkellä.

Kirkkoherran saarnaa 
avustivat laulaen nykyiset 
ja entiset päiväkerholaiset ja 
lapsityöntekijät. Laulu ker-
toi siitä, kuinka Taivaan Isä 
suojelee eri eläimiä ja lapsia. 

- Hymyssä suin kirkkovä-
ki katseli, kun karhuja, lin-
tuja, keiju, pupu, dinosau-
rus, leppäkerttu, susihukka, 
toukka ja Nalle Puh asteli-
vat laulun saattelemina pit-
kin kirkkokäytävää, totesi-
vat lapsityöntekijät. 

Kanttori Anna Kälkäjän 
ohjaama nuorisokuoro toi 
messuun kaunissointisen 
tunnelman.

Messun jälkeen kirkko-
väki siirtyi nauttimaan Alpo 
Illikaisen valmistamaa lo-

Sinikka Pietiläinen opasti laulun kera Perhemessun jäl-
keen kukanistutusta Pikku-Paavalin päiväkodilla.

Perhemessun iloiset eläimet ja muut hahmot. 
Kuusivuotias Emmi Hirvasniemi perheensä kanssa 
perhemessussa. 

Alpo Illikaisen keittämä lohisoppa maistui kaikenikäi-
sille Perhemessuvieraille.

Kanttori Anna Kälkäjän ohjaama kaunissointinen nuo-
risokuoro esiintyi Perhemessussa.

hisoppaa ja kirkkokahve-
ja. Ruokailun jälkeen lapset 
ja lapsenmieliset suuntasi-
vat matkansa Pikku-Paava-
lin päiväkotiin kokeilemaan 
taitojaan liikuntaradalla, te-
kemään kivoja askarteluteh-
täviä ja istuttamaan oman 

kesäkukkansa Sinikka Pieti-
läisen kukkasen kasvua voi-
mistavan laulun säestyksel-
lä.

Sointu Veivo

Sarakylän koulun viereisel-
le Virtalan tilan pellon reu-
nalle kokoonnuttiin tiistai-
na 27.5. kylvösiunaukseen. 
Perinteisesti kylvösiuna-
us toimitetaan rukoussun-
nuntain ja helatorstain vä-
lisenä aikana. Tilaisuuteen 
saapui myös bussikyydillä 
ryhmä Pudasjärven Eläke-
liiton jäseniä, matkanjohta-
janaan Alpo Laakkonen ja 
mukana oli myös yhdistyk-
sen puheenjohtaja Heikki 
Heikkilä. Tilaisuudessa lau-
loi Sarakylän koulun oppi-

Kylvösiunauksessa runsaasti väkeä Sarakylässä
laskuoro. Alpo Laakkonen 
esitti runon Kanteletar. Kyl-
vösiunauksen toimitti kirk-
koherra Juha Rauhala. Siu-
nauspuheessaan Rauhala 
muistutti, että niin taitavia 
kuin maatöissämme olem-
mekin - pitää osata tutkia ja 
jalostaa - sadonkorjuu ei ole 
itsestäänselvyys! Viime kä-
dessä kaikkinainen elämä ja 
kasvu on Jumalan armossa.

-Niin kauan kuin maa 
pysyy, ei lakkaa kylvö eikä 
korjuu, ei vilu eikä helle, ei 
kesä eikä talvi, ei päivä eikä 

yö. (1. Moos. 8:22). Aposto-
li Paavali sanoo: ”Minä is-
tutin, Apollos kasteli, mut-
ta Jumala antoi kasvun. 
Istuttaja ei siis ole mitään, 
ei myöskään kastelija, vaan 
kaikki on Jumalan kädessä, 
hän suo kasvun. Istuttaja ja 
kastelija ovat samassa työs-
sä, mutta kumpikin saa pal-
kan oman työnsä mukaan. 
Me olemme Jumalan työ-
tovereita, te olette Jumalan 
pelto ja Jumalan rakennus”.

Kylvösiunauksen jäl-
keen kokoonnuttiin kou-
lun juhlasaliin. Sarakylän 
Maa- ja kotitalousnaiset oli-
vat somistelleet salin edel-
lisenä viikonvaihteena 25.5. 
olleisiin 80-vuotisjuhliinsa. 
Sarakylän kyläseuran jär-
jestämää ruokailua odotel-
lessa laulettiin yhteislaulu-
ja. Rauhala esitti edellisenä 
sunnuntaina olleeseen ru-
koussunnuntaihin liitty-
en ”viiden sormen rukouk-
sen”.

-Peukalo muistuttaa 
meitä rukoilemaan niiden 
puolesta jotka ovat lähin-
nä; vanhemmat, sisarukset, 
puoliso, ystävät. Etusormi 
niiden puolesta, jotka opas-
tavat, ohjaavat ja näyttävät 
meille tien; lähisukulaiset, 
enot, tädit, koulu, opetta-
jat. Keskisormi viisautta 
johtajillemme; presidentil-
le ja hallitusvaltaa pitävil-
le. Nimetön on sormi, jossa 

on vähiten fyysistä voimaa. 
Sen tehtävä rukouksessa on 
muistuttaa niistä, jotka ovat 
tavalla tai toisella heikoilla. 

Kylvösiunaukseen osallistui varsin runsaslukuinen yleisö. Mukana oli myös Eläke-
liiton Pudasjärven yhdistyksen väkeä. 

Kirkkoherra Juha Rauhala toimittamassa kylvösiuna-
usta. Kylvömiehenä sarakyläläinen Iivari Jurmu. Kaisa Nivala jakamassa perunakeittoa kyläseuran järjestämässä ruokailussa.

Pikkusormen osa on muis-
tuttaa itsestämme ja siitä 
kuinka toivomme olevam-
me vahvoja. Siinä auttaa 

usko ja rukoileminen.

Petri Turunen
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

mAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

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

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

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAmmE AmmATTITAIdOLLA

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

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

LEIRINTÄALUE, MAJOISTUSTA

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

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

PELTITYÖT, 
TARVIKKEET

JA ASENNUKSET

KONEPAJAT

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-TILAA!

p. 040 1951 732  

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

Keittiöt ja kodin 
kiintokalusteet

Saunan lauteet ja 
puuportaat. 

Asennettuna 

KEITTIÖT, SAUNAT

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

MAANRAKENNUSTA

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

VUOKRAUS-
PALVELUT

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

Taksi 
Siuruainen
Ritva Siuruainen

040 190 4344

TAKSI

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

- HyTTySmyRKyT  
 lemmikeille
- KAlAvERKoT: 
 laajin valikoima
-  UISTImET:  
 alk. 4 kpl 10€ 
 vaaput alk. 5€ kpl
-  SIImAT, KElAT,  
 vAvAT, SETIT
-  KUmISAAPPAAT: 
 Sievi, Nokian 
 Finnwald, Finnjagd
-  KAHlUUSAAPPAAT
-  KAHlUUHoUSUT 
-  Haix ja Beretta  
 GoRETEX KENGÄT
-  Sasta + Beretta 
 GoRETEX PUvUT
- RETKEIlyvARUSTEET

-  Ultrapoint- ja 
 Garmintuotteet
-  KUKSAT ja PUUKoT
-  Kylän halvimmat  
 KoIRAN RUUAT laajin  
 valikoima koiranruo- 
 kia 18 eri laatua 
-  ACTIoNKAmERA 
 FullHD + tarv. 219€
-  Autokamera 99 €
-  Airsoft ASEET ja 
 KUUlAT
- ASEET JA  
 ERÄTARvIKKEET ym.
-  Nelitahti PERÄMOOT- 
 ToRI 2,6 hv alk. 599€
-  SÄHKÖPERÄmooT- 
 ToRI 55 lBS 179€

ANolTA lÖyTyy!

Jyrkkäkoskella pidetään tu-
levana lauantaina 7.6. lava-
kauden avajaiset, jossa mu-
siikin ystäviä ja tanssikansaa 
viihdyttää tangokuningas 
Pekka Mikkola. Hän voit-
ti Tangomarkkinoilla vuon-
na 2012 upeasti Tangokunin-

Tangokuningas Mikkola Jyrkkäkoskella
kaan tittelin. Mikkola pääsi 
finaaliin suoraan TV-katseli-
joiden yleisöäänillä ja keräsi 
Superfinaalin loppumetreillä 
kuudelta tuomariston jäse-
neltä peräti viisi ykkössijaa! 

Yleisön suosikin titte-
lin Pekka sai jo alkukesästä 

2012, jolloin hän keräsi eni-
ten ääniä Meritangot-ristei-
lyllä, jossa risteilykansa sai 
valita suosikkinsa tangoku-
ninkaalliseksi. Hän on voit-
tanut myös Toivo Kärki -lau-
lukisan vuonna 2006. 

Aivan tuore nimi Pekka 

ei esiintymisestradeilla ole: 
esiintymiskokemusta Pe-
kalle on kertynyt lukuisten 
tanssilavakeikkojen lisäk-
si muun muassa Hurlumhei 
-yhtyeen solistina. Tangoku-
ningas-tittelin jälkeen Pekan 
rinnalle astui Hovinarrit-yh-

tye. Pekan esikoisalbumi ni-
meltään Pirstaloitu onni jul-
kaistiin marraskuussa 2012. 
Siltä on lohkaistu singlet 
Mies liekeissä on ja nimikko-
kappale Pirstaloitu onni sekä 
jälkilohkaisuna Palkittu sy-
dän. PK
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtu-
mista 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!

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen luonto-
keskus, Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30.
Leikkipuistotreffit kesäkuussa joka tiistai klo 14-16 Rajamaanrannan leikkipuis-
tossa. Tervetuloa lapset vanhempien seurassa!  Järj. MLL Pudasjärven yhdistys.
Koko kansan hemmottelupäivä Livon koululla la 7.6. klo 10-15. Jär. Pudasjärven 
Livon maa- ja kotitalousnaiset.
Kalastuskauden avajaiset Kynkäällä Livojoella la 7.6. klo 12. 
Perinteinen haukikisa Paukkerinharjun hautapahtaalla la 7.6. klo 18 alkaen.
Tanssit Hampushallilla la 7.6. klo 21 alkaen. Tanssittajana Tuovilat.
Infotilaisuus ikääntyneiden perhehoidosta ke 11.6. klo 16. Vanhusten palvelu-
keskus, Kauppatie 25.
Vuoden kylä -juhla Livon koululla la 14.6. klo 9.00. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Lentopallon kyläsarja la 14.6. klo 9.  Livon koulu, Kirsiojantie 31.
FC Kurenpojat - OuJK ti 17.6. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Cooperin testi ma 16.6. klo 20-21, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Pohjantähti Games to 19.6. klo 17.30. Kansainväliset Yleisurheilukilpailut, piirin 
GP- osakilpailu. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.

bingot Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaisin klo 13.00
7.6. ja 28.6.

Päävoittona 150 € lahjakortti.

Tervetuloa!
HNSwww.hetepirtti.fi

Infotilaisuus ikäänty-
neiden perhehoidosta 
ke 11.6. kello 16

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

Kalastuskauden 
aVajaiset 

lauantaina 7.6.2014 klo 12.00
Livojoella, 

Kynkään lanssipaikalla.
Alue on raivattu ja maisemoitu.

tervetuloa kalastamaan!
Aitto-ojan kalaveden osakaskunta

Perjantaina 6.6.

Wintissä: klo 24-03.30  
DJ CARLOS ESTEBAN 

KURENKOSKI

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

HOTELLI-RAVINTOLA

TERvETUloA vIIHTymÄÄN 
TAPAHTUmIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Tulossa: 13.6.  Rainer Bloström & Graniitti

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 7.6.

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Lippu 5€ sis. epWintissä: klo 24-03.30  DJ PAULI

ISOSYÖTE-MÄKIAJOT 19-20.6.2014
Future Cup rallisprint 3. ja 4. osakilpailu

Tule katsomaan, kun väkivahvat rallisprintin vauhtihirmut 
kiipeävät renkaat savuten IsoSyötteelle!
Kilpailu alkaa kumpanakin päivänä klo 12.00

Tervetuloa IsoSyöte Mäkiajoihin Pudasjärvelle!
Pudasjärvi Racing Team 2000

2300m - korkeusero 175m
Mahdollisuus harjoitus ajoon kilpa-autolla!

Majoitukset: www.hotelli-isosyote.�

Perjantaina 6.6.2014 
ILLIKAISEN ALPON 

SOPPATyKKI TORILLA 
ilmaisen hernekeiton jako alkaa klo 11.00. 

Keittoa jaetaan niin kauan kuin sitä riittää. 
(n. 350 annosta)

tilaisuus on tarkoitettu työttömille, 
eläkeläisille ja vähävaraisille. 
Tykillisen keittoa sponsoroi 

pudasjärven puu- ja erityisalojen 
liiton ammattiosasto ry.

Mukana myös Työpetari ry ja 
Pitopalvelu Illikainen

La 21.6. Juhannustansseissa Ässät.    Tule nostalgiseen Jyrkkäkosken tunnelmaan!

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRvI

TERvETULOA JYRKKÄKOSKELLE!        pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com

PEKKA MIKKOLA

La 7.6.2014 UUSITUN LAvAN 
AvAJAISET KLO 21.00-02.00

Lippu 15 € /8 €   DISKO
HIKIMAJASSA Karaoke (K-18) 

RIEMULIITERISSÄ ESIINTYY 
TANgOKUNINgAS

TanssiT
Hampushallilla

la 7.6. alk. klo 21.
Tanssittajana

TUOViLaT
Petäjäsalmentie 494, Iinattijärvi

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

Sarjat:
1. 0-10v
2. 10-16v

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Jalastie 13, 96460 Rovaniemi tai sähköpostilla: jussi.timonen-nissi@polkky.fi
Lisätietoja numerosta 0400 122 696 Jussi Timonen-Nissi

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää 
tänäkin kesänä

kalakilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2014
Kalalaji: vapaa
Pyyntilaji:  vapaa, ainoastaan osakaskunnan vesialueelta pyydettynä.

Sarjojen voittajille 
50 € lahjakortti ja 
nuorille jokaiselle 

”jotain”.

KERHOPÄIVÄmmE 
tiistaina 10.6.2014 klo 12.00

Asmuntissa Hilkka Parkkisenniemen luona.
Tervetuloa!

Pudasjärven sotaveteraaniyhdistys ja 
naisjaosto

Tykkää meistä:
www.facebook.com/

Pudasjarvilehti
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Koko kansan 
hemmottelupäivä

livon koululla 
la 7.6.2014 klo 10-15

Tuote-edustajia paikan päällä.

Paikalla mahdollisuus ruokailuun/kahviin
Tilaisuudessa järjestetään pienoisarpajaiset.

Järjestää:	Pudasjärven	Livon	maa-	ja	kotitalousnaiset

Korttelin 316 asemakaava
Valtuusto on kokouksessaan 22.05.2014 hyväksynyt asemakaavan 
muutoksen Rimminkankaan asemakaavan korttelissa 316.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 04.06.2014 alkaen kaupungin 
kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi.

Kaupunginhallitus, Pudasjärvi 28.5.2014

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

NARRATAANKO JÄLLEEN OIJÄRVEN SUURINTA? 

KILPAILURAVINTOLA AUKI KOKO PÄIVÄN
Yhteistyössä:

Anon Ase ja Tukku Ay, Tiura Uistin ja Oijärven Metsästysseura ry

Kilpailuaika: la14.06.2014 klo 10.00-16.00
Paikka: Oijärven järvisilta, jossa erinomaiset 

parkkitilat ja uusittu venesatama.
Ennakkoilmoittautumiset: ke 11.6. mennessä

Maksu 50 €/venekunta. 
Maksut tilille FI63 57415320 0353 57

Palkintoja yhteisarvoltaan reilulla 2.000 eurolla, 
suurin hauki palkitaan.

Lisätietoja: 0400 201 349 tai 040 705 9029
- Entiset säännöt, jaetaan kisapaikalla

     
  Lasten onkikilpailu klo 13.00-14.00

OIJÄRVEN XXIII

VETOUISTELUKILPAILUT
la 14.6.2014 SOUTUVENEILLÄ

Suomen 
Sotaveteraaniliiton XXVI

LIITTOKOKOUS ja  
JUHLA 

Oulussa ke-to 11.-12.6.2014
Teemme retken juhlatapahtumaan to 12.6. 

Lähdemme linja-autoasemalta klo 8.00 ja 
palaamme juhlatapahtuman päätyttyä n. klo 16.00.

Ilmoittautumiset ma 9.6. mennessä 
Teuvo Törmänen p. 040 715 0413

Helvi Tervo p. (08) 822 070.

Jäsenet ja kannattajajäsenet joukolla mukaan!

Pudasjärven Sotaveteranit

LEIKKIPUISTOTREFFIT
joka tiistai klo 14-16 

Rajamaanrannan leikkipuistossa.

Tervetuloa lapset vanhempien seurassa 
leikkimään toisten lasten kanssa! 

MLL tarjoaa mehua ja keksiä.

Järj. MLL Pudasjärvi yhdistysPudasjärven yhdistys

HAuKIKIsAT 
HAuTAPAHTAALLA

(Jokelantie, Jonku 
Opasteet tienhaarassa) 

lauantaina 7.6.2014 klo 18
Myytävänä suolaista ja makeaa

Tervetuloa! 
Järjestäjät: Jongun osakaskunta

ja Jongun alueen kyläyhdistys

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 12 päivä-
nä kesäkuuta 2014 alkaen klo 
16.00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 4.6.2014 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 18.6.2014 klo 
12.00-15.00.
Pudasjärvi 30.5.2014
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Kipinän Vesiosuuskunnan 
ylimääräinen 

yLEINEN KOKOUS 
keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 

Kipinän koululla.
Asiana pumppaamon korjaustöiden rahoitus.

Hallitus

3. Korentokangas juoksu 
la 7.6. klo 12 Hirvaskosken 

koululla 
1/2 -maraton: 

M/N, M/N40, M/N50, M60 (15€)
1/4 -maraton: M/N (10€)

1,8 km: T/P12 (5€) 
Tied. ja ilm. mirja.laakkonen@pudasjarvi.fi

tai p.0400 381 548
Maksut tilille: FI87 5360 0450 1860 54 

SoVe Tervetuloa! 

vIRIKEPÄIvÄ 
Metsälässä Metsälä-kodissa 

keskiviikkona 11.6. klo 12.00 
päärakennuksessa osoitteessa vanhatie 9. 

Aiheena on risutyöt. 

Iinattijärvi, Iinattijärven kylätalo
keskiviikkona 11.6. klo 15.00 

 Pohjoispuolentie 237. Poristaan, vaihdetaan kuulumisia ja 
lauletaan kesä tervetulleeksi 

Tervetuloa!          Livokas ry

Keskustan
varapuheenjohtaja- ja 

puoluesihteeriehdokkaita
TAVATTAVISSA JA 
TENTATTAVANA

 to 5.6. klo 20.00
Pudasjärven kaupungintalolla 

Tervetuloa kuulolle!

Mukana mm. Anu Vehviläinen, 
Liisa Ansala, Ann-Mari Kemell ja 

Jasi Kuokkanen.

Sarakylän alueen 
kyläseura Ry.n

VUOSIKOKOUS
ti 10.6.2014 klo 19.00. 
Sarakylän koululla.

Esillä vuosikokous ym. esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hallitus

PUDASJÄRVEN 
KANSALAISOPISTO

ITÄMAISEN TANSSIN WORKSHOP 110500033
SALIKKI R1 Simona Muwazi   to ja ma 17.00-20.00
Kurssimaksu  15,00 €  to 5.6., ma 9.6., to 12.6. ja ma 16.6.2014,  16 t 

Aiheena klassinen egyptiläinen koreografia. Kappaleena ”Zeina”, yksi 
maailman tunnetuimmista itämaisen musiikin klassikoista, jossa vaihte-
levaa rytmiä, kaunis melodia ja tanssissa pehmeät mutta tehokkaat liik-
keet. Lisäksi tuntien teemana on ”shaabi”, eli egyptiläinen napatanssi, 
jonka tausta on komedia. Musiikki on modernimpaa, liikkeet nopeam-
pia ja egyptiläistä ”street”-tyyliä. HUOM! Kokoontuu sekä maanantai-
sin että torstaisin ajalla 5.6.-16.6.2014. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet 
mukaan!

LASTEN JA NUORTEN 
NÄYTELMÄKESÄLEIRI                     110200026
SALIKKI R1  13.6.2014-15.6.2014
Kaarina Nevanperä pe 18.00-21.00
Kurssimaksu  27,00 €.   la 9.00-22.00
Tervetuloa leirille! su 9.00-14.00                                                  

KESÄTAEKWON-DO  83010030
Kansalaisopisto SALIKKI R1 ke 19.00-20.30
Janne Ahonen 4.6.2014-6.8.2014 
Kurssimaksu  27,00 €    

KESÄNYRKKEILY 83010031
Kansalaisopisto SALIKKI R1  ke 17.30-18.45
Janne Ahonen
Kurssimaksu  27,00 €  4.6.2014-6.8.2014

TEHOKÄVELYTAPAHTUMAT KESÄLLÄ 
su 15.6., 27.7. ja 31.8.2014 830100284
Lähtö Jyrkkäkoskelta su 18.00-19.00
Jimi Parkkinen
  
Kävellään tehokkaasti yhdessä porukalla! Kaikille vapaa pääsy, ei osallis-
tumismaksua. Tervetuloa joukolla mukaan aistimaan uusia kävelyvinkke-
jä! Järjestetään yhteistyössä Pudasjärven Urheilijoiden kuntourheiluja-
oston kanssa. Kokoontuminen Camping Jyrkkäkoskella. 

KESÄKURSSEJA ALKAMASSA

Puhelin: 050 413 0893
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Iinattijärven 
Hampushallilla 

tanssitaan
Iinatti-
järven 
kyläl-
lä Ham-
pus-
hallilla 
lauan-
taina 7.6. tanssittaa 
kuusamolainen tanssiorkes-
teri Tuovilat. Ammattitai-
toinen orkesteri on kokenut 
esiintyjä niin ravintoloissa 
kuin tanssilavoillakin. Yh-
tyeen soitanta on menevää 
ja monipuolista, musiikkia 
yleisön ehdoilla. Kitaran soi-
tannasta ja laulusta vastaa 
Mauri Tuovila, kosketinsoit-
timista  Juha Tuovila ja rum-
muista Hannu Lämsä. PK
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

TUOTTEET 
* Portaat
* Saunat, muotolauteet
* Puusepäntyöt

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Sahauspalvelu
* Rahoitus

UUTUUTENA!

Soita ja 
kysy lisää!

www.rautioky.fi

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella


