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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

OSAOn lukuvuoden
 päättäjäisjuhla s. 6

Digitaalisen taidon  
omaavat ylioppilaat 

Pudasjärven lukiosta s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 6.6.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Ottakaa yhteyttä soittaen tai viesteillä!

Piha- ja käsityöt
Reino Vääräniemi

040 932 5846

KAIKILLE ILmAInEn  
OptIKOn näöntutKImus0€

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Opti-
kon näöntutkimus ilmaiseksi kaikille, ei koske piilolinssitutkimusta. Tarjous voimassa 
23.6.2019 asti.

VARAA AIKA OsOIttEEstA sILmäAsEmA.FI tAI sOItA 08 822 416. 

-50%-70%
KAIKKI KEhyKsEt

+

Silmälasien 
         ostajalle

AuRInKOLAsIt
VOImAKKuuKsILLA tAI ILmAn

Ei rajoitteita!

tORItIE 1, pudAsjäRVI.

PALVELUA YKSITYISTEILLE
	 •	Tiekokoukset
	 •	Yksiköinnit,	taloushallinto
	 •	Perusparannussuunnitelmat

Peskin	Palvelut	Oy,	
Pohjois-Suomen	Tieisännöinti	

040	570	7664,	
markku.koistinen@windowslive.com 

PUUTARHALTA RUNSAASTA VALIKOIMASTA 
SUORAAN KASVUPAIKALTA! 

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

AvoinnA:
 jokA päivä mA-pe 9-19, 

lA-su 9-16 
www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa KUKKALOISTOON!

Olemme facebookissa!

UPEAT ISOT AMPPELIT alk. 22,50
HYÖTYKASVIT!

Marja- ja koristepensaat, 
puut ja havut! 

Ruukkuneilikka, Kosmos, 
Kesäpäivänhattu, Päivikki, 
Pieni Lumihiutale 3,90 kpl

Komeat PELARGONIT 
20,-/4 kpl (useita värejä)
Tuuheat MARKETAT
20,-/4 kpl (useita värejä) Kukkivat, Kestävät OMENA-

PUUT 65,-/2 kpl (sis. rungonsuojan)

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

www.pudasjarvenoptiikka.fi

TerveTuloa TuTusTumaan 
kesän kehysuuTuuksiin!

Lääkäriajat: ke 26.6., to 4.7. ja to 11.7.

Tehdään sinulle haluamasi ja 

tarvitsemasi silmälasit 

varmasti edulliseen hintaan!

Lisätietoja: Outi Juutilainen 
040 568 7266. www.seniorshop.fi

Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa 
Pudasjärvellä.

Pintamon Kylätalolla  
Pintamontie 321 

su 9.6.-19 klo 12-15.  
Kahvitarjoilu!

Palvelukeskuksessa Kauppatie 25 
ma 10.6.-19 klo 10-14. Takit

-30%

 Pudasjärven
Kirjakaupan 

 90 + 1 v.
synttärit

keskiviikona, 
12.6.2019

klo. 14 - 18
 

 Yllätysohjelmaa  ja
elävää musiikkia. 

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3
93100 Pudasjärvi 
puh. 044 0821040
www.pudasjarvenkirjakauppa.fi 

Tervetuloa mukaan! 

Nyt meiltä myös 
Kalavapriikin 

Kalaonni tuotteet!

Nautitaan kesästä - 
satoi tai paistoi! 
Herkkugrillimakkara 

1,5 kg 6,90 pkt 4,60 kg

Herkkugrillimakkara 
400 g 2,70 pkt 6,75 kg

Pororyynäri 400 g 
2,49 pkt 6,25 kg 

Pintamaustettu 
grillikylki 6,95 kg 

Savupekoni 1,5 kg 
14,90 rs 9,93 kg

Pippurikylki 150 g 2,29 rs 15,27 kg

Dippaa kahviin, teehen, kaakaoon 
Sokeri- tai kanelikorppu 800 g 

3,90 pss 4,89 kg

Kotimainen Uutuus
Kauracookie 350 g 3,95 pkt 13,17 kg

-makuina makea puolukka&valkosuklaa tai 
mustikka&valkosuklaa

Tarjoukset voimassa 6.6.-12.6.19

Mökille matkaan

Poronlihasäilyke 400 g 
5,65 prk 14,13 kg

Kermainen 
savuporokeitto 400 g 

3 prk 10,00 18,32 kg 

Kalakallen 
broileri-, kinkku- ja 

savulohikukko 182 g 
3 prk 10,00 18,32 kg

Hirvenliha säilyke 400 g 
7,40 prk 14,13 kg

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Kesäinen taideKahvila
Kipinässä Yli-iintie 376

Pullakahvia, jäätelöä, mehua ym.
tauluja, puuesineitä, moottorisahaveistoksia.

vuokrattavana vene ja kanootteja läheiselle iijoelle.
avoinna ma-la klo 9-19.30

tervetuloa!
opiskelijat riina ja Meeri Jurmu
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 9.6. kello 10, Valtteri Lai-
tila, Marko Väyrynen, Jukka Jaakkola. Rippikouluryhmä 
Kesä I konfirmaatio. Messu on katsottavissa suorana lähe-
tyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Kesäkahvila Kanttorilassa ke 12.6. kello 12.

Varhaisnuorten kesäleirit Hilturannan leirikeskuksessa 
6-9 vuotiaille 1.-2.7. ja 10-13 vuotiaille 3.-5.7.2019. Leirit 
ovat ilmaisia. Ilmoittautumiset viimeistään to 20.6. kirkko-
herranvirastoon p. 08 882 3100. Lisätiedot leireistä: tiina.
inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636.

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

Nuotioillat: seurakunta järjestää 9.7.-1.8. nuotioiltoja. 
Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 28 (ti-to), vk 29 (ma-
to), vk 30 (ma-to) ja vk 31 (ma-to). Nuotioillan voi vara-
ta omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvirastosta 08 882 
3100.

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

Rauhanyhdistykset: Seurat Ervastissa Ihmeen kesäpai-
kassa (Yli-Kurentie 58) la 8.6. kello 14 (Samuli Leppänen). 
Seurat Hirvaskosken ent. ry:llä su 9.6. kello 18 (Mikko Tuo-
himaa). Pirttiseurat Livolla vanhassa Perttulassa su 9.6. kel-
lo 13 (Olavi Koivukangas, Arvo Niskasaari). Kesäseurat 
Paukkerin kylätalossa su 9.6. kello 13 (Mikko Karjalainen, 
Tuomo Turpeinen). Seurat Kurenalan ry:llä su 9.6. kello 13 
(Onni Häkkinen, Heikki Kaikkonen). Kesäseurat Hetekyläs-
sä Martti ja Leea Holmilla su 9.6. kello 13.

Kastettu: Helli Raakel Vähäkuopus, Matte Aukusti Pähtilä.

Haudattu: Hanna Suorsa 95 v, Terttu Esteri Honkanen 82 
v, Sanni Margit Nyman 80 v , Pentti Tapani Talala 69 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

yriTTäJä! ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Lämpimät kiitokset
muistamisesta!

Kiitos!

Minna Uusi-Illikainen

Kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.

Sonja Hanhisuoanto 

Kiitos 
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni! 

Tiina Tauriainen

Lämmin kiitos 
muistamisesta valmistujais- ja 

lakkiaispäivänäni.
Janette Kurtti

Kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.

Laura Savela

Lämmin kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.

Emma Niskala

Lämmin kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.
Markus Ojala

Lämmin 
kiitos

muistamisesta.
Aapo Hirvasniemi

Lämmin kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni.

Silja Vasara

Kiitos! 

Niko Mosorin

Kiitos 
muistamisesta!

Rakkaamme

Hanna
SUORSA 
o.s. Isomursu
s. 8.4.1924 
k. 26.5.2019 

Kiittäen ja kaivaten
Liisa
Lauri ja Pirkko
Matti ja Paula
lapsenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Sinä hyvän elämän meille annoit,
meitä muistit ja huolta kannoit.
Pala palalta maja purettiin,
näin meitä lähtöösi valmisteltiin.
Väsymys tuli hiipien hiljaa,
vei voimat ja unen antoi.
Se taittoi sukumme vanhinta viljaa,
pois rakkaamme lepoon kantoi.

Siunaus on toimitettu 1.6.2019 läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitämme myös lämpimästi kaikkia äidin hoitoon osallistuneita.

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 
P. 0400 385 281 

Ensi sunnuntaina vietetään helluntai-
ta, joka on pääsiäisajan viimeinen juh-
la. Kirkkovuoden loppujakson sunnun-
tait nimetään helluntain mukaan. Kyseinen 
nimeämistapa korostaa Jeesuksen ylös-
nousemuksen merkitystä kristillisen us-
kon ytimenä ja pääsiäistä kirkkovuoden 
keskuksena. Lisäksi näin ilmaistaan, että 
ensimmäisen helluntain ja viimeisen tuo-
mion välinen aika on Pyhän Hengen aikaa. 
Helluntain jälkeisenä aikana kirkkovuo-
dessa käytetään muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta vihreää liturgista väri, joka 
on elämän, kasvun ja toivon väri. 

Helluntain ajankohta sijoittuu 50 päi-
vän päähään pääsiäisestä. Jeesuksen ajan 
juutalaisille helluntai oli sadonkorjuun 
juhla. Kristillinen helluntai sai Apostolien 
tekojen 2. luvun kuvauksen mukaan sisäl-
löksi Pyhän Hengen vuodattamisen. Nämä 
tapahtumat olivat merkittäviä alkuseura-
kunnan ja koko kristillisen kirkon näkö-
kulmasta, sillä 3 000 henkeä otti aposto-
lien sanoman vastaan ja heidät kastettiin 
(Ap. t. 2:41). Tämän vuoksi ensimmäistä 

kristillistä helluntaita pidetäänkin kirkon 
syntymäpäivänä. 

Uskontunnustukseen on kiteytetty 
kristillisen uskon keskeisimmät asiat. Us-
kon kohteena on kolmiyhteinen Jumala: 
Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jokaisella ju-
maluuden persoonalla on omat tehtävän-
sä: Isä on luoja, Poika on lunastaja ja Pyhä 
Henki on pyhittäjä. Helluntain evankeliu-
missa Jeesus sanoo: ”Pyhä Henki, jonka Isä 
minun nimessäni lähettää, opettaa teille kai-
ken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen 
teille puhunut” (Joh. 14:26). Pyhä Henki kir-
kastaa Jumalan tahtoa sekä Kristuksen so-
vitustyön voimaa. 

Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa seura-
kunnan. Vanhan kristinopin mukaan Kris-
tuksen työ täällä maailmassa jatkuu Pyhän 
Hengen työnä hänen seurakunnassaan. 
Martti Luther selittää vähä katekismuk-
sessa pyhitystä ja Hengen työtä: ”Minä us-
kon, etten minä voi omasta järjestäni enkä 
voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, 
Herraani, enkä tulla hänen tykönsä; vaan 
Pyhä Henki on kutsunut minua lahjoillaan, 

pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskos-
sa”. Yhteydessä Kristukseen ja hänen seu-
rakuntaansa saamme olla osalliset armos-
ta ja anteeksiannosta. Tämä yhteys kantaa 
kerran ylösnousemuksen kautta ikuiseen 
elämään. 

Jumalan Pyhä Henki toimii ja vaikuttaa 
kristityn elämässä. Apostoli Paavali kirjoit-
taa Pyhän Hengen vaikutuksista: ”Hengen 
hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivälli-
syys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys 
ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Jos me 
elämme Hengen varassa, meidän on myös 
seurattava Hengen johdatusta” Gal: 5:22-23, 
25). Hengen hedelmät kypsyköön meissä 
jokaisessa Jumalan armon voimalla. 

Virren sanoin saamme rukoilla: 
”Kosketa minua, Henki, kosketa kirkka-

us! Anna elämälle suunta ja tarkoitus. Kos-
keta minua, Henki! Herätä kiit-
tämään, sinun lähelläsi armosta 
elämään!” (Virsi 125:1,5).

Timo Liikanen

Helluntai – Pyhän Hengen vuodattamisen juhla

Kiitos!
Arttu Niemelä 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 6.-9.6. 
ELLEI TOISIN MAINITA

 
SUOmalainen  
naUdan jaUheliha 10%
600 g (8,32/kg)

499

 
TOmaaTTi
SUOmi

TAMMINEN NAUghTy BRgR 
naUdan  
hampUrilaiSpihvi
2 kpl/280 g (14,25/kg)

399
rS

Burgerit 
grilliSTä

SNELLMAN   
maaTiaiSpOrSaan  
fileepihviT
940-1000 g (7,95-8,46/kg)

795
rSrS

palvelemme myöS  
hellUnTaina

Katso kauppakohtaiset  
aukioloajat k-supermarket.fi

600 g

Hyvään  

hintaan 
kOkO  

kUUkaUden

SUOmi

vain  

k-rUOkakaUpOiSTa

voimassa TO-la 6.-8.6.
995

kg

voimassa TO-la 6.-8.6.

1290
kpl

 
TeraSSi- 
hOrTenSia
19 cm hOllanTi

149
kg

 
veSimelOni
eSpanja

099
kg

häTäLä   
TUOre kOkOnainen  
lOhi 
1-2 kg, nOrja
rajOiTUS: 2 kalaa/TalOUS

699
kg

erä
erä

SUOmi

-25%
Plussa-kortilla

ATRIA hIILLOS 
grillimakkaraT 
Tai pihviT
320-400 g (3,75-4,69/kg)

3.-
Ilman korttia 1,95 pkt (4,88-6,09/kg)

2
pkt

 
bUrgeri
100 g (5,00/kg)

2.-
Yksittäin 0,59 kpl (5,90/kg)

4
kpl

490
kpl

 
rUUkkU-
lavenTeli
hOllanTi

COCA-COLA JA 
COCA-COLA ZERO SUgAR 
virvOiTUSjUOmaT
15x0,33 l (1,76/l)
 SiS. panTiT 2,25

1095
15
pack

  
TUOre peraTTU 
mUikkU 
kianTajärvi, SäävaraUS

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

MYYDÄÄN 
TYöMaavauNu 

2.2 x 3.6, 
traktoriaisalla. 

Hp. 1500€, 
p. 050 342 4349.Rakenteilla olevasta Lumiareenasta Arkkitehtitoimisto Luk-

karoisen toimittama havainnekuva.

Pudasjärven kaupunki ra-
kennuttaa Iso-Syötteelle Lu-
miareenaa, ympärivuotisen 
liikunnan sekä yritys- ja ylei-
sötilaisuudet mahdollistavaa 
monitoimisalia. Pudasjärvel-
lä on panostettu viime vuosi-
na hirsirakentamiseen julkis-
ten tilojen osalta ja näin myös 
Lumiareena tehdään Kontion 
painumattomasta SmartLog 
-hirrestä.

Hirren käyttö julkisessa ra-
kentamisessa alkoi Pudasjär-
vellä jo kymmenisen vuotta 
sitten hirsikorttelihankkees-
sa, jossa tutkittiin sen omi-
naisuuksia julkisessa raken-
tamisessa. Kaupungin linjan 
mukaisesti selvitetään aina 
ensin mahdollisuus rakentaa 
hirrestä, kun julkisia raken-
nuksia suunnitellaan. Paik-
kakunnalla on jo esimerkiksi 
Suomen ensimmäinen elin-
kaarihanke hirrestä, 9800 
kerrosneliön suuruinen Hir-
sikampus koulurakennus. 
Myös esimerkiksi hoivako-
ti sekä päiväkoti on raken-
nettu Kontion hirrestä. Vii-
meisimpänä kilpailutuksen 
alle on tullut hirsinen jäähalli, 
mihin kaupungin kiinteistö-

Julkinen hirsirakentaminen vahvassa nosteessa 

Iso-Syötteen Lumiareena rakentuu 
Kontion painumattomasta  hirrestä

päällikkö Kari Rissanen nau-
rahtaakin, että se taitaa olla 
jo ensimmäinen lajiaan koko 
maailmassa.

- Ja tässä päästään pian ra-
kentamaan hirrestä myös Hy-
vän Olon Keskus -hanke, joka 
sisältää mm. kirjaston ja ter-
veysaseman, Rissanen sanoo.

Sisäilma edellä uutta
Rissanen painottaa, että hir-
ren suosio perustuu selkeisiin 
hyötyihin.

- Meistä se on ratkaisu si-
säilmaongelmiin, joita Pu-
dasjärvenkin kaupungissa on 
riittänyt. Hirsi on myös koti-
mainen, paikallinen ja ekolo-
ginen raaka-aine. Siitä on ra-
kennettu perinteisesti satoja 
vuosia, nyt on hyvä aika nos-
taa se omaan arvoonsa. Myös 
viihtyvyys hirrestä rakenne-
tuissa rakennuksissa on omaa 
luokkaansa. Positiiviset käyt-
täjäkokemukset hakevat ver-
taansa.

- Esimerkiksi päiväkodis-
sa hirsi rauhoittaa äänimaail-
maa huomattavasti. Ja hoiva-
kotiin muuttaneet vanhukset 
tuntevat olonsa kotoisaksi, 
sillä useimmat ovat viettä-

neet lapsuutensa hirsitalois-
sa. Se on mukava ajatus, että 
näin ympyrä sulkeutuu, Ris-
sanen pohtii.

Kontio toimitti Lumiaree-
nan hirret ja rakentajana toi-
mii Lapti. Rissanen mainitsee, 
että Lumiareena on saatu liik-
keelle saumattomasti Laptin 
kanssa.

- Hankintamuotona meillä 
oli KVR-neuvottelumenettely 
ja olemme olleet todella tyyty-
väisiä. Toiveitamme on kuun-
neltu todella hyvin ja yhteis-
työ on toiminut loistavasti. 
On kaiken a ja o, että tällaises-
sa projektissa kaikki osapuo-
let puhaltavat saumattomas-
ti samaan hiileen, silloin siitä 
tulee hyvä.

Materiaalien  
yhdistäminen  
mahdollistuu
Kontion projektiliiketoimin-
nan johtaja Hanna Haipus 
kertoo, että Kontion Smart-
Log on markkinoiden ainoa 
todellinen painumaton hir-
si. Perinteiseen lamellihir-
teen nähden liimahirressä on 
kaksi pystyosiota, joissa puu 

on käännetty pystyyn ja toi-
mii näin kantavana rakentee-
na sekä estää painumisen ko-
konaan.

- Tuote on mallisuojattu ja 
sitä ei saa mistään muualta, 
Haipus kertoo.

Kontio on tehnyt kuuden 
miljoonan euron investoinnin 
viime vuonna SmartLog™ 
-hirttä varten ja painumaton 
hirsi valmistetaan alusta asti 
omana tuotantona. Lumiaree-
naan SmartLog sopii Haipuk-
sen mukaan ennen kaikkea 
siksi, että se mahdollistaa be-
tonisten osien liittymisen suo-
raan hirteen, mikä olisi perin-
teisellä lamellihirrellä lähes 
mahdoton tehtävä.

- Jatkossa ei tarvitse mu-
rehtia myöskään painuman 
aiheuttamaa säätämistä, tämä 
on siis huoltovapaampi rat-
kaisu.

Pudasjärven hirsikampuk-
sen jälkeen Kontiolla hirren 
kysyntä julkisiin rakennuk-
siin on räjähtänyt.

- Räjähtäminenkin tuntuu 
tässä tapauksessa vielä aika 
lievältä ilmaisulta, Haipus sa-
noo.

Myös Haipus sanoo hirren 
olevan ylivoimainen sisäil-
man parantaja. Se perustuu 
puun kykyyn sitoa ja luovut-
taa kosteutta.

Kontiotuote tiedotus

Pudasjärveltä

VIIPURIIN 
  

28. - 31.07.  360€/430€
Varaa matka 28.06. mennessä! 

M u k a v a s t i  M o i l a s e n  M u k a n a . . .

puh. (08) 713 370
toimisto@tilausmatkat.info

www.tilausmatkat.info

TILAUSMATKAT OY
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Kinestetiikkaoppeja hoitajille
Pudasjärvellä vanhuspalve-
lussa toimiva hoitohenkilö-
kunta sai 3. - 4.6. jatkokoulu-
tusta huhtikuussa alkaneelle 
kinestetiikka hoitotyöhön pe-
rehdyttävällä kurssituksella.

Koulutuksen tilaajana on 
Oulunkaaren kuntayhtymä ja 
opettamassa oli TtT, kineste-
tiikkakouluttaja  Virpi Hanti-
kainen. Tällä kertaa oppia sai 
kaikkiaan 23 vanhushuollon 
ammattilaista. Tämän vuoden 
aikana Pudasjärvellä koulute-
taan tähän toimintamuotoon 
noin 140 hoitoalan ammatti-
laista.

- Näillä nelipäiväisillä pe-
ruskurssijaksoilla on tarkoi-
tus saada hoitajia ymmärtä-
mään kokonaisuus ihmisen 
luonnol¬lisesta liikkumises-
ta sekä sen merkityksestä toi-
mintakyvyn ylläpitämiselle 
ja kuntoutumiselle. Eten-
kin vanhuspuolella oman ke-
hon ja ulkoisen ympäristön 
hahmot¬taminen on edelly-
tys jokapäiväisissä askareis-
sa selviytymiselle, kertoi Vir-
pi Hantikainen.

- Ollaan oltu oikein tyyty-
väisiä saamaamme opastuk-
seen ja uusia toiminta-asioita 
on tullut roppakaupalla, iloit-
sivat ryhmäläiset yhteen ää-
neen.

Kinestetiikka on voima-
varalähtöinen toimintamalli, 
joka perustuu ihmisen luon-
nollisten liikemallien ja aisti-
toimintojen ymmärtämiseen, 
ihmisen kunnioittavaan koh-
taamiseen sekä näiden mer-

Kouluttaja Virpi Hantikainen 
näyttää, kuinka joka kodin 
apuvälineillä saadaan asia-
kas nostettua lattialta jopa 
sänkyyn saakka. Anne Liika-
nen sanoi kirjapinon olevan 
halpa hissi ja tukeva istuin.

Sirpa Iinattiniemi ja Anne Liikanen avustavat vuorotellen 
asiakkaan nostamista hänen oman kehonsa resursseilla.

Iloiset kurssilaiset malttoivat pysähtyä ryhmäkuvaan.

kitykseen oppimiselle ja itse-
hallinnalle. Se tukee ihmistä 
hänen perustoiminnoissaan 
siten, että hän kokee teke-
misen mielekkäänä ja kyke-
nee aktiivisesti osallistumaan 
omiin toimintoihinsa huoli-
matta sairaudesta tai vam-
maisuudesta.

- Jos oma aktiviteetti on vä-
häistä, niin ihminen saa avus-
tustilanteissa kuitenkin miel-
lyttäviä kehokokemuksia. 
Tärkeää on, että avun tarpees-
sa oleva henkilö ymmärtää 
mitä hänessä ja hänelle tapah-
tuu. Siten esimerkiksi haas-
teelliset tilanteet vähenevät, 
tietää Hantikainen.

Kinestetiikan toimintamal-
li on innovatiivinen ja käytän-
nössä toimiva lähestymista-
pa, jonka avulla terveyden- ja 

sosiaalihuollon ammattilai-
set sekä omaishoitajat voivat 
edistää tuen tarpeessa olevan 
henkilön omien voimavaro-
jen ylläpitämistä ja edistämis-
tä sekä oman tuki- ja liikunta-
elimistönsä terveyttä.

Koottujen seurantatulos-
ten perusteella kävi ilmi, että 
kinestetiikka on vaikuttanut 
monipuolisesti työhyvinvoin-
tiin mm. geriatrisella osas-
tolla. Fyysiset terveysongel-
mat ja työn kuormittavuus 
ovat vähentyneet sekä ylei-
nen hyvinvointi työssä on pa-
rantunut. Hoitajat tuntevat 
voivansa myös psyykkisesti 
paremmin ja he kokevat saa-
neensa aivan uuden näkökul-
man hoitotyön tekemiseen. 

Kinestetiikka vaikuttaa 
myös positiivisesti hoitaji-

en vuorovaikutustaitoihin 
ja kohtaamistilanteet asiak-
kaiden kanssa ovat kehitty-
neet paremmiksi. Ei suoriteta, 
vaan autetaan ihmistä arjessa 
siten kuin hän sen tekisi ter-
veenä ollessaan. 

Kokemusten mukaan ki-
nestetiikan taitojen ylläpi-
täminen ja kehittäminen on 
tärkeää ammattitaidon yllä-
pidon sekä hoidon ja hoivan 
hyvän laadun kannalta. Mer-
kittäväksi koetaan myös työ-
kavereiden tuki hoitotilan-
teissa, koska silloin kyetään 
yhdessä miettimään paras-
ta mahdollista työskentelyta-
paa. 

- Näin työyhteisöihin saa-
daan yhdessä oppimisen kult-
tuuri. Kinestetiikasta on tu-
lossa hyvää vauhtia yhteinen 
toimintatapa myös Pudasjär-
velle. Se luo yhteenkuuluvuu-
den tunnetta ja tähän työs-
kentelyyn pyritään saamaan 
myös asiakkaita ja omaisia 
aktiivisesti mukaan, kannus-
taa Virpi Hantikainen.

Terttu Salmi

Kokouksessaan 8.5. hyvinvointivaliokunta sai tekninen johtaja Eero Ta-
lalalta tilannekatsauksen Pudasjärven kaupungin rakennushankkeista. 
Kaupungissa on tällä hetkellä menossa suuria rakennus- ja tiehankkei-
ta, jotka tulevat vaikuttamaan suuresti Pudasjärven keskustan näkymään, 
viihtyvyyteen sekä VT20 liikenteen sujuvuuteen. Iso- Syötteen kehitys-
hankkeet esiteltiin myös kokouksessa. Valiokunta keskusteli suurten 
hankkeiden merkityksestä hyvinvoinnin, elinvoiman ja kuntastrategian 
tavoitteiden näkökulmasta. Hankkeiden kustannusten laajuus ja niiden 
hoitaminen huolestutti suuresti. Osan hankkeiden aikatauluttamista on 
tarpeellista tarkastella lisää.

Keskusteltiin Pudasjärven sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 
valtuustoaloitteesta maksuttomista opiskeluvälineistä toisen asteen 
opiskelijoille. Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyyn-
nöstä selvittänyt valtakunnallisesti lukiosta ja ammatillisesta koulutuk-
sesta aiheutuvia kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen. Osana 
selvitystä on laadittu myös arvio niistä opiskelijoista, joille koulutuskus-
tannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen 
esteeksi. 

Opiskelija voi keskeyttää opintonsa monista syistä ja opiskelusta ai-
heutuvat välittömät kustannukset ovat keskeyttämisen ainoa syy vain 
harvoin. Keskeyttämisen taustalla on yleensä myös muita henkilökohtai-
sia syitä. Silloinkin kun opinnot keskeytyvät taloudellisista syistä, ei voida 
yksiselitteisesti päätellä, onko kyseessä koulutuksesta välittömästi syn-
tyvistä kustannuksista johtuva taloudellinen tilanne vai esimerkiksi per-
heen tai opiskelijan yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai taloudenhal-

linnan ongelmista.
Hyvinvointivaliokunta keskusteli valtuustoaloitteen sisällöstä tämän 

hetkiseen valtakunnalliseen tavoitteen asentaan ja käynnissä oleviin halli-
tusneuvotteluihin peilaten. Hyvinvointivalokunta totesi, että Pudasjärven 
kaupunki maksaa tällä hetkellä kaikille toisen asteen opiskelijoille opin-
toavustusta, jonka suuruus vuonna 2018 oli 379 euroa. Lisäksi ammat-
tikoulun opiskelijoilla on mahdollisuus anoa OSEKilta erillistä avustusta 
oppimateriaaleihin ja välineisiin. 

Kela on julkaissut toukokuussa tiedotteen, jonka mukaan pienitu-
loisten perheiden opiskelijoille ryhdytään maksamaan opintorahan op-
pimateriaalilisää. Elokuusta 2019 alkaen ammatillista tai lukiokoulutusta 
opiskeleva nuori voi saada opintoran oppimateriaalilisää, jos vanhem-
pien tulot ovat enintään 41 000 euroa vuodessa. Oppimateriaalilisä on 
46,80 euroa/kuukaudessa. Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa 
luona asuva alle 20- vuotias ja muualla asuva alle 18- vuotias. Alle 17- 
vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada 
muuta opintorahaa. Hyvinvointivaliokunta totesi, että tällä hetkellä 
opiskelijoilla on mahdollisuus saada taloudellista tukea opiskeluun ja ot-
taa asiaan uudelleen kantaa, kun valtakunnallinen tilanne on varmistunut.

Puheenjohtaja saattoi valiokunnalle hoivahoidon yksikkö Lakkarin 
työntekijöiden toimittaman kirjelmän Lakkarin tilanteesta. Hyvinvoin-
tivaliokunta pyytää Oulunkaarelta tilannekatsauksen vanhuspalveluiden 
tilanteesta.

Sointu Veivo

Rakennushankkeita ja valtuustoaloite

Aittojärven kyläseura ja Ait-
to-ojan kalaveden osakas-
kunta järjestivät lauantaina 
25.5. perinteisen Lahnaral-
lin Eino ja Eija Taavitsaisen 
kodin pihapiiriin Aittojär-
ven rannalla. Ilma oli hie-
man kolea ja pilvinen, ei 
kuitenkaan satanut vettä. 
Tarjolla oli perinteiseen ta-
paan ilmaisia maistiaisia 
niin lämmintä savulahnaa 
kuin muitakin kalaherkku-
ja. Edullisella hinnalla sai 
ostaa lohi- ja kasviskeittoa 
sekä kahvia pullan kans-
sa. Myös lahnoja oli tarjolla 
joko valmiiksi savustettuna 
tai elävänä sumpusta. Arpa-
jaisissa oli runsaasti voittoja. 
Edellisiltana laskettu lahna-
verkkokin koettiin näytös-
luonteisesti, jolloin runsas-
lukuinen yleisö kokoontui 
rannalle Eino Taavitsaisen ja 
Ari Isolan verkonnostonäy-
tökseen. Ja olihan verkossa 
lahnoja, vaikka niitä oli Eino 
ja Ari olivat kalastaneet jäi-
den lähdettyä jo tuhat kap-

paletta ja lisäksi 200 haukea 
ja muuta kalaakin oli nous-
sut. 

Tapahtuma alkoi kym-
meneltä, jolloin heti alkuun 
saapuivat linja-autolla Pu-
dasjärven Maa- ja Kotitalo-
usnaisten reilun 20 hengen 
ryhmä. He olivat päättäneet 
osallistua tällaiseen erikoi-
seen, talkoilla järjestettyyn 
kylätapahtumaan. Monet 
kokivat tapahtuman ensim-
mäistä kertaa. HT

Aittojärvellä 
perinteinen Lahnaralli

Eino Taavitsainen ja Ari Isola järjestivät näytöksen lahna-
verkon nostamisesta. 

Talon emäntä Eija Taavits-
ainenkin ehti järjestelyjen 
touhun keskellä nauttimaan 
lohikeittoa.

Elli Jurmu näytti, kuinka lahnoja perataan kätevästi. Yleisö 
sai siten mukaan juuri sumpusta nostettuja tuoreita kaloja. 

Taavitsaisten pihaan pystytetyssä teltassa tarjottiin lohi- 
ja kasviskeittoa sekä kahvia. Arpoja oli myös saatavana. 
Teltan perällä Tapio Pohjanvesi lohikeittoastian ääressä ja 
Raija Kuha ottamassa maksuja vastaan kassalippaaseen. 

Väki kokoontui rannalle seuraamaan yli 100 metrin pitui-
sen lahnaverkon nostamista. 
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

maanantai-tORStai
10.-13.6.

PERJantai-LaUantai
7.-8.6.
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299
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489 100300
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049

069

795
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249

raj. erä

695
kg

Irto
kaRJaLan-
PaiSti

Porsaan
gRiLLi-
kyLki
maustettu

795
kg

149
ras

995
kg

JaUhELiha
Sika-naUta

595

300

079

2 kalaa/talous

299
2 pkt

1295
kg

Flora
maRgaRiinit
400 g

pkt

299

2 kg/
talous

2 pkt/talous

kg

kpl

199

2 ltk/talous

kpl

2 prk

995

kpl

kg

kg

500

pkt

695
kg

Porsaan
kaSSLER
palana ja 
pihveinä

595

pkt

ltk

kg

195
kg

100 g

kpl

pss

149

299
pkt

pkt

1450 1150

pkt

kg

ma-ti 10.-11.6.         kE-tO 12.-13.6.

RaUtaOSaStOLta

Tuore Norjan
LOhi  2-3 kg 
kokonainen

Snellman 
SUPERiOR kinkkU

180 g

PE-tO 7.-13.6.

Pirulo
mEhUJäät

73-99 ml

Esikeitetty
maiSSi
450 g
Espanja

Eldorado
manSikka-, LEttU- 
tai vadELmahiLLO 
420 g

Kuuma
gRiLLattU
bROiLERi
kokonainen

Kariniemen
bROiLERin 
minUUtti-

Pihvit
290-350 g mausta-

maton tai 
yrtti-valkosipuli

Snellman
makSa-

makkaRa
150 g

Atria
gOtLER-
makkaRa
palana

pkt

Eldorado
SPaghEtti
500 g

SaLUdO
kahvi
500 g

PE 7.6.                  La 8.6.

Hyvä
naUta-
JaUhELiha

Järvikylän 
kartanon 
SaLaatti-
RUUkkU

Vaasan 
LOUnaSSämPyLä 
8 kpl/320 g 
tumma tai vaalea

399
ras

HK
baLkantankO

500 g

Kananpojan
fiLEESUikaLE 
450 g hunaja

iRtO-
kaRkit

Sunpride 
100%

ananaS-
täySmEhU

1 l

Espanjan
iRtO

nEktaRiini

kg

Valio
vOi 500 g
normaalisuolainen

DanCake
ROndO 
tiikERikakkU
250 g

499
Atria
LaUantai-
makkaRa
palana

Naudan 
PaiStiJaUhE-
Liha

pkt

tEkStiiLiOSaStOLta

Kananpojan
JaUhELiha

400 g

kanan-
mUnat
10 kpl

Kotimainen
tOmaatti

Atria
hiiLLOS 
gRiLLi-
makkaRa 
400 g

Korpela
maaLaiS-
kinkkU
palana ja siivuina

prk

3295 

3495

Ötökkä 
magnEEtti
OvivERhO

Ötökkä
OvivERhO
kiRkaS

695

Würth 
tERaSSiRUUvi
ruskea 55 mm
250 kpl

avaimEntEkO Ja 

LUkkOtaRvikkEEt

Master lock 
avainSäiLö-
kOtELO

3490

Kottikärryn
UmPiREngaS
4x6

1990

PUUtERva
esim. 2,5 l

3295

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

249,-
Rakentajan
PUUöLJy
esim. pähkinä
0,9 l

650

1695

2,7 l

kEnkäOSaStOLtaCheerios
kaakaOmUROt
375 g

Ingman
vaniLJakERma-
JäätELö
1 l

Naisten
kUkaLLinEn
tEnnaRi

Naisten
kangaS-
kEnkä

tule ja löydä 
sopivat liivit!

Alennus koskee vain norm. hintaisia liivejä. 
(Tarjous voimassa vain pe 7.6.)

tRiUmPh Liivi EdUStaJa Paikan PääLLä 
myymäLäSSämmE PE 7.6.

Triumph
LiivitaRJOUS

OSta 1 saat
7,50 alennusta

OSta 2 saat
20,- alennusta

2 ras 2 kpl

PullaPirtti
POSSU-
mUnkki
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OSAOn lukuvuoden päättäjäisjuhla:
Osaaminen paras ratkaisu Pudasjärven veto- ja pitovoimaan

Oulun seudun ammattiopis-
ton lukuvuoden päättäjäis-
juhlaa vietettiin keskiviik-
kona 29.5. kansalaisopiston 
juhlasali Salikissa. Pudasjär-
ven yksiköstä todistukseen 
saajia oli 41. Kaikkiaan opis-
kelijoita on tällä hetkellä 155. 

Tervetulosanat lausui Pu-
dasjärven yksikönjohtaja Kei-
jo Kaukko 

-Ammatillisella koulu-
tuksella on Pudasjärvellä jo 
20-vuotinen historia, jona ai-
kana on suoritettu hyvin mo-
nipuolisia ammattitutkinto-
ja. Muutoksiakin on ollut ja 
kukapa osaa ennustaa, mit-
kä ovat tutkinnot tästä eteen-
päin 20-vuoden päästä. Kau-
kon mukaan Pudasjärven 
yksiköstä valmistuneet ovat 
työllistyneet hyvin, jopa 100 
prosenttisesti tämän ja viime 
vuoden päättö- ja amiskyse-
lyn mukaan

-Ammatillisen koulutuk-
sen tehtävä on olla vaikut-
tavaa eli työllistävää ja jat-
ko-opintoihin suuntaavaa. 
Vaikuttavuuteen kuuluu 
myös paikkakunnan elin-
keinoelämän kokema hyö-
ty, mitä on ammattitaitoisen 
työntekijän saanti ammatilli-
sen koulutuksen kautta. Pu-
dasjärvellä esimerkiksi Kon-
tiotuote, kaupunki, lukuisat 
kaupat ja matkailualan yri-
tykset ovat olleet todella tär-
keitä yhteistyökumppaneita 
ammattiopistolle. Osaaminen 
on paras ratkaisu Pudasjär-
ven veto- ja pitovoimaan, to-
tesi Kaukko ja kannusti poh-
timaan myös jatko-opintoja, 
ettei oma elinikäisen oppi-
mispolku sammaloidu kos-
kaan.

Nauttikaa  
saavutuksestanne
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksen esittänyt kaupun-
ginvaltuuston varapuheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma 
kiitti opiskelijoita, että olivat 
valinneet Pudasjärven yksi-
kön. 

-Ammattiopisto on mer-
kittävä paikkakunnalle ja 
koko alueen kehittymisel-
le. Ammattitutkinto on kuin 
henkivakuutus. Pudasjärvel-
lä on opisto kehittyväinen 
ja muuntuvuutta löytyy tar-
vittaessa, jolloin on pystytty 
reagoimaan nopeasti uusien 

Valmistuneet opiskelijat
Matkailualan perustutkinto, matkailupalve-
lujen tuottajat Karppinen Ida, Karvonen Aleksi, Kle-
metti Janne, Meerat-kham Kamon-chanok, Sumén Ron-
ja, Valkama Iina, Viiri Jenna, Vuorma Aapo, Ylisirniö Ville, 
Zutsko Lena. 

Aiemmin lukuvuoden aikana valmistunut Tarujärvi 
Jukka-Pekka. 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustut-
kinto, sähköasentaja Hiltula Jere, Kosamo Jarkko, 
Mulari Eemil, Niva Janne, Outila Eemil, Salmela Jukka-
Pekka, Simonen Heikki,Tolkkinen Mika, Tuohimaa Arttu, 
Tuomikoski Mikko, Valkola Teemu, Ylikoski Valtteri.

Aiemmin lukuvuoden aikana valmistuneet: Ervasti 
Antti, Juurikka Ville, Moilanen Niko, Vuorma Tommi.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, 
sähköasentajat Tiikkaja Johanna, Turunen Petri.

Hevostalouden perustutkinto, hevosten-
hoitaja Saana Kiuru, Jukka-Pekka Soininen, Annika 
Suojärvi. Aiemmin valmistuneet Tea Muotka ja Saaralii-
sa Kaikkonen.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, pro-
sessinhoitaja Siltala Markus, Väyrynen Henri.

Aiemmin lukuvuoden aikana valmistuneet: Kemppai-
nen Sante-Einari, Ylitalo Jani.

Hevostalouden perustutkinto, hevosten-
hoitajat tai ratsastuksenohjaajat Flink Leif,  Tah-
kola Julia. 

Aiemmin lukuvuoden aikana valmistuneet: Hakonen 
Essi, Heikkinen Riikka, Karjalainen Sara, Pennanen Milja.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lä-
hihoitajat Kujansuu Sari, Mäntykenttä Minna.

Runsaasti stipendejä
Pudasjärven kaupunki Iina Valkama ja Janne Niva, Pudas-
järven Rotaryklubi Teemu Valkola, Senioriopettajat Valt-
teri Ylikoski, Pudasjärven Yrittäjät Johanna Tiikkaja, LC 
Pudasjärvi Jarkko Kosamo, LC Hilimat Lena Zutsko, Pu-
dasjärven Osuuspankki Aapo Vuorma, Super Sari Kujan-
suu, Tehy Minna Mäntykenttä, Puumiesliitto Markus Silta-
la, Henri Väyrynen, Koillis-Pohjanmaan maataloudellisten 
koulujen oppilasavustusrahasto Leif Flink, Virkamiessää-
tiö Kamonchanok Meeratkham, Pölkky Oy Teijo Sara-
järvi, Olli Tuomaala, Asko Riekki, Pikku-Syöte Iina Valka-
ma, Kamonchanok Meeratkham, Kontiotuote Oy Justiina 
Manninen, OSAO/Taitajat Saaga Järvenpää. OSAO sti-
pendit: 

Ensimmäiset vuosiluokat: Puuteollisuuden pt Alek-
si Petäjäjärvi, Sähkö- ja automaatioalan pt Jaakko Raivio, 
Liiketoiminnan pt Nette Skyttä. Toiset vuosiluokat: Mat-
kailualan pt Samuli Haaga, Prosessiteollisuuden pt Julia 
Kamppila, Hevostalouden pt Saaga Järvenpää, Sähkö- ja 
automaatioalan pt Tommi Pigg, Sosiaali- ja terveysalan pt 
Sahira Abdulhusen. 

Kaikille valmistuneille Hilkka Parkkisenniemi jakoi 
”Kun Pudasjärvi ruotsiin lähti” -kirjan. 

Pudasjärven yksiköstä todistukseen saajia oli 41. Kaikkiaan opiskelijoita on tällä hetkellä 155. 

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottajat. Ryhmän ohjaaja Marja Kuusi-
niva, oikealla. 

Juhlan juontajana toimi Ta-
pio Ojala. Sähkö- ja automaatiotekniikan (-alan) perustutkinto, sähköasentajat. Ryhmän ohjaaja Esko Sirén, vasemmalla. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajat. Ryh-
mänohjaaja Merja Kokko. 

Petri Turunen sai sähköasentajan todistuksen. Aiemmin 
hän oli jo käynyt prosessiteollisuuden linjan eli on saa-
nut pätevyyden niin sähkö- kuin puualaltakin. Vierellä avio-
vaimo Outi Lehtimäki. Avioparia jututtamassa opettaja Jari 
Ruutikainen. Juhlan päättyessä keskustelemassa Johanna Määttä, Keijo Kaukko, Eero Oinas-Panuma, 

Kaisu Möttönen, Merja Kokko ja Hilkka Parkkisenniemi. 
ammattialojen koulutustar-
peeseen. Siitä on hyvänä esi-
merkkinä ensi syksynä alka-
va matkailupalvelutuottajien 
oppilinja, josta esitettiin toi-
vomus. Matkailu on kehit-
tynyt myönteisesti ja tule-
vaisuudessa mm. Syötteellä 
tarvitaan monenlaisia osaa-
jia. Toisena esimerkkinä on 
ensi syksynä aloittava Kasva-
tus- ja ohjausalan ammattitut-
kinto, joka sekin on yhteisesti 
räätälöity Pudasjärven tarpei-
siin, totesi Oinas-Panuma. 

Puheen pitäjä valmistu-
neille, matkailuyrittäjä Johan-
na Määttä Syötteen Eräpal-
veluista, oli valittu opiston 
yhteistyökumppaneiden ta-

holta. Hän kertoi, että husky-
tilalla olleet työharjoittelijat 
ovat olleet mieluisia koke-
muksia. 

-Työpaikkojakin on tar-
jolla, sillä kotimainen ja kan-
sainvälinen matkailu on 
kasvussa. Matkailu luo työ-
paikkoja myös teknologian, 
rakentamisen, sähköistämi-
sen ja monien muidenkin alo-
jen puolella. Unelmat! Ethän 
unohda niitä? Ne ohjaajat si-
nua toivottavasti sellaiseen, 
että lähiaikoina tai joskus 
myöhemmin voit sanoa: Kii-
tos, tätä minä halusin, tätä 
minä teen. Eteenpäin elämä-
si kuluessa huomaat, että si-
nulla on kokemusta koulus-

sa opittujen asioiden lisäksi. 
Silloin työsi muuttuu tekijän-
sä näköiseksi ja voit ehkä olla 
opastamassa jotain henkilöä, 
joka tietää vähemmän kuin 
sinä. Voit olla oppilas, voit 
olla opettaja niin monenlai-
sissa elämäsi rooleissa, opas-

ti Määttä valmistuneita. 
Lähihoitajien lupauksen 

lausumisen johti Sirpa Nur-
mela Pudasjärven Superista.

-Olkaa onnellisia ja nautti-
kaa saavutuksestanne!

Yhdessä lauletun Suvivir-
ren säesti Merja Kokko. Tilai-

suuden juontajana toimi he-
vosalan opettaja Tapio Ojala 
ja juhlan järjestelytehtävissä 
oli myös opintopäällikkö Kai-
su Möttönen. Juhlan lopuksi 
nautittiin täytekakkukahvit. 

Heimo Turunen
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TERVETULOA!

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

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

UUSI ISO PERHEMARKET AVATTU!
MEIlTä lUMO 

STARS PEHMOT

5,95

Ar Home konetiski-
tAbletti 90 kpl

pss

0,99

At Home 
ilmAnrAikAstin-
sprAy 400 ml

plo

0,99

At Home 
HuuHtelu-
Aineet 
750 ml

plo

0,99

Colgate 
HAmAmsHArjA
zigzag, medium ja soft

kpl

elvital sHAmpoo ja 
HoitoAine 500 ml/400 ml

3,95 plo

0,99

Atria Atrilli
grillimAkkArA 
400 g

pkt

2,99

leivon keksit 
600 g

pss

0,99

Vaasan VAAleA jA 
tummA 
lounAssämpylä 
8 kpl/320 g

pss

UUTTA MEIlTä 
ESSEncE MEIKIT

99,-

timco kompressori 
24 litran

19,90
prk

199,-

mAtkAjääkAAppi 15 l
12/230V AlC15

14,90

tela 20 
remonttimAAli 
2,7 l valkoinen

prk

39,90 prk

2,49 plo

269,-

TARJOUKSET VOIMASSA 

nIIn KAUAn KUIn 

TAVARAA RIITTää!

tela 20 
remonttimAAli 
9 l valkoinen

mAtkAjääkAAppi 40 l
12/230V AlCX40

rajoitettu erä!

Wiima 
punAmAAli 10 l kesälAsinpesu

4 l

54,90

työkAlusArjA 
139-os. Xgr005
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Digitaalisen taidon omaavat ylioppilaat Pudasjärven lukiosta

Pudasjärven lukion ylioppilasjuhla oli lauantaina 
1.6. kolmatta kertaa Hirsikampuksen juhlasalissa. 

Pudasjärven lukiosta sai valkolakin 27 uutta 
ylioppilasta. 

Rehtori Mikko Lumpeen pu-
heen esitti apulaisrehtori 
Aro Rissa. Lumme oli oman 
poikansa lakkiaisissa Rova-
niemellä. 

-Olette ensimmäinen ikä-
luokka, joka on koko luki-
on suorittanut Hirsikam-
puksella sekä ensimmäisenä 
ikäluokkana onnistunees-
ti suorittanut YO-tutkinnon 
digitaaliset kokeet suorit-
taen. Kenties teitä voidaan 
kutsua ikäluokkana ensim-
mäisiksi diginatiiveiksi, joi-
den digitaaliset taidot ovat 
paremmat kuin yhdenkään 
aikaisemman ikäluokan teitä 
ennen. On varmaa, että näi-
tä taitoja tarvitsette niin jat-
ko-opinnoissa kuin aikanaan 
työelämässä. Uusi lukiola-
ki astuu voimaan elokuussa 
2019, joten olette viimeinen 
ikäluokka, joka on suoritta-
nut lukio-opinnot vanhan 
lukiolain määräämien ta-
voitteiden mukaisesti.

Mieleenpainuvia muka-
via hetkiä lukiossa on ollut 
useita viimeisten vuosien ai-
kana. Varmaankin erasmus-, 

avaruusfysiikan kurssin 
opintomatkat, opinto-ohja-
uksen Oulun reissut, ulkoi-
lu- ja ryhmäytymispäivät 
sekä yökoulu ovat tuoneet 
erilaisia ja mukavia oppi-
mistilanteita.  Toivon mah-
dollisimman monen teistä 
pääsevän juhlan jälkeiseen 
uusien ylioppilaiden käyn-
tiin sankarihautausmaalle. 
Parhaimmillaan veteraani-
en perintö jatkuu myös näin, 
jolloin käynti sankarihau-
dalla on opiskelijoita, hen-
kilökuntaa ja riemuylioppi-
laita yhdistävä yhteisöllinen 
– ylisukupolvinen tapahtu-
ma, totesi Lumme kirjoitta-
massaan puheessaan. 

Pudasjärven lukio 
hyvä valinta
Ylioppilaan puheen pitänyt 
Alina Terho kertoi pitävän-
sä puhetta tunteikkaalla ja 
haikealla mielellä. Hän ker-
toi ylikiiminkiläisenä opis-
kelijana Pudasjärven lukion 
olleen kolme vuotta onnistu-
nut valinta. Toisena vaihto-

ehtona oli Oulun lyseo. 
-Pudasjärven lukio on 

kooltaan ihanteellinen ja pie-
net ryhmäkoot ovat mahdol-
listaneet yksilöllisen opiske-
lun. Emme ole olleet yksin, 
vaan kaverien, opettajien ja 
vanhempien kanssa juttu-
tuokiot ovat olleet tärkeitä. 
Olemme kasvaneet teineistä 
aikuisiksi oppien uusia tie-
toja taitoja, joten nyt on aika 
juhlia, lausui uusi ylioppilas 
Terho. 

Kaupungin tervehdyk-
sessään kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja 
Sointu Veivo mainitsi säh-
köisten ylioppilaskirjoitus-
ten menneen loistavasti. 
Hän kannusti opiskelemaan 
normaaliaineiden lisäk-
si harvinaisiakin kieliä. Di-
gitaalisuuden jatkuvasti 
kehittyessä Veivo innosti pi-
tämään yllä myös käsin kir-
joittamistaitoa. 

-Nauttikaa nuorten villis-
tä vapaudesta vastuuta kui-
tenkin kantaen!

Pudasjärven seurakun-
nan tervehdyksessään kirk-
koherra Timo Liikanen ke-
hotti uusia ylioppilaita 
katsomaan taakse, eteen ja 
ympärilleen. 

-Kasvu ihmisenä jatkuu 
joka päivä. Olette nuorina 

isänmaan tulevaisuutta ja 
toivoa!

Älä pelkää haasteita
Riemuylioppilaita eli 50 
vuotta sitten Pudasjärven 
lukiosta valkolakin saaneita 
henkilöitä oli myös juhlassa 
mukana 26. Heidän edusta-
janaan puhunut, Haapajär-
vellä asuva, Maija-Liisa Ve-
teläinen kertoi 50 vuotta 
sitten valmistuneen 39 yliop-
pilasta. Heistä kolme on siir-
tynyt ajasta iäisyyteen. 

-Vaali ihmissuhteita, ar-
vosta ihmisiä, rakasta ja ole 
rakastettu. Luota itseesi, älä 
pelkää haasteita. Pidä kir-
jat ystävinä ja lue ahkeras-
ti. Tee pelisäännöt elämälle-
si hyvänä päivänä. Jos tulee 
karikoita, apua on aina saa-
tavilla, antoi Veteläinen elä-
mänohjeita. 

Pudasjärven Rotaryklu-
bin edustajana jakoi stipen-
din ja käytti onnittelupu-
heenvuoron Esko Ahonen ja 
Senioriopettajien yhdistyk-
sestä Anneli Kangasniemi 
onnitteli ja jakoi stipendin.

Katja Luokkasen säes-
tyksellä esitti huilun soittoa 
Anni Hirvasniemi ja viulun 
soittoa Ida-Alisa Heikki-

Uuden ylioppilaan puheen 
piti Alina Terho. 

Pudasjärven kaupungin sti-
pendin sai hyvästä koulu-
menestyksestään Salome 
Ervasti.

Valkolakin ja ruusun ojensivat ryhmänohjaajat Jari Outila ja Juha Hanhela. Miikka Matero 
sai valkolakin ryhmänohjaaja Jari Outilan ojentamana sekä oppilaiden Anni Hirvasniemen 
ja Pieta Niemelän avustamana. 

Hirsikampuksen juhlasali täyttyi jo kolmantena keväänä ylioppilaista ja juhlayleisöstä.

Vuoden 2019 ylioppilaat yhteisessä kuvassa Hirsikampuksen yläkerran portailla. 

lä. Laulu ja musiikkiryhmä 
Essi Hanhela, Vilma Hyväri-
nen, Aino Ojala ja Essi Tör-
mänen esiintyivät ylioppi-
laaksi julistamisen jälkeen ja 
Maaria Leinosen runoja esit-
tivät Annika Tauriainen ja 
Essi Törmänen. Perinteinen 
Gaudeamus Igitur ja Suvi-
virsi laulettiin yhteislauluna.

Juhlan lopuksi ylioppilaat 
poistuivat salista kulkuee-
na ryhmäkuvaan, jonka jäl-
keen kävivät luovuttamas-
sa ruusun aulassa olevan 
sankarivainajien muistolaa-
talle. Kahvitarjoilun jälkeen 
ylioppilaat ja riemuylioppi-
laat vierailivat vielä sankari-
vainajien muistomerkillä.

Vuoden 2019  
ylioppilaat
Aittokumpu Matti, Ervasti 
Salome, Hanhisuanto Sonja, 
Hiltula Jenni, Hirvasniemi 
Aapo, Hukari Elisa, Iso-
mursu Essi, Jaakkola Reet-
ta, Kurtti Janette, Lauhika-
ri Esa-Matti, Liikanen Maiju, 
Matero Miikka, Mattila Elias, 
Niemelä Arttu, Niemi Eeli, 
Ojala Markus, Pikkuaho To-
pias, Rantala Samiina, Ra-
nua Jere, Ranua Petrik, Sato-
kangas Aada, Savela Laura, 
Terho Alina, Tuohimaa Tuu-
lianna, Turkia Johanna, Van-
hanen Tommi ja Vasara Silja.

Stipendit ja  
palkinnot
PPudasjärven kaupunki Sa-
lome Ervasti, Pudasjärven 
seurakunta Tuulianna Tuo-
himaa, Pudasjärven Yrittä-
jät Aada Satokangas, Raken-
nusliike Asuntoinsinöörit 
Oy Miikka Matero, LC Pu-
dasjärvi Sonja Hanhisuanto, 
LC Hilimat Alina Terho, Se-
nioriopttejat Esa-Matti Lau-
hikari, Profin Oy/Haapa-
lan stipendirahasto Reetta 
Jaakkola, Pudasjärven Luon-
nonsuojeluyhdistys Aada 
Satokangas ja Sonja Hanhi-
suoanto, Rotaryt Pudasjärvi 
Salome Ervasti, Iijokiseutu 
Sonja Hankisuoanto, Pudas-

järven kirjakauppa Samii-
na Rantala, Long play Reetta 
Jaakkola, Riemuylioppilaat 
Laura Savela, Ravintola Me-
rita Tommi Vanhanen, Paa-
vo Tolosen säätiö Samiina 
Rantala, MLL Pudasjärven 
yhdistys Johanna Pesonen, 
Sverigekontakt i Finland Sa-
lome Ervasti, Sonja Hanhisu-
oanto, Reetta Jaakkola ja Ali-
na Terho, Kemia-lehti Nuutti 
Ervasti, Ilmari Kokko, Aapo 
Ekdahl, Iida-Alisa Heikkilä, 
Mika Pekkala, Emma Pätsi ja 
Anni Hirvasniemi, Uusiouu-
tiset-lehti Anniina Sarajärvi, 
Pudasjärven opettajat Tuuli-
anna Tuohimaa ja Matti Ait-
tokumpu. 

Lukion stipendit (menes-
tyminen/ansiot suluissa)

Erinomainen menestys 
yo-tutkinnossa Salome Er-
vasti, Elias Mattila ja Alina 
Terho. Koulutusmessujen 
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Elise Mikkonen ja Kari Ruokonen ojensivat riemuylioppilai-
den stipendin Laura Savelalle. 

Apulaisrehtorit Aro Rissa ja Juha Pätsi ojensivat todistuk-
set mahdollisine stipendeineen. Todistusta saamassa Jo-
hanna Turkia. 

Maaria Leinosen runoja esittivät Essi Törmänen ja Annika 
Tauriainen. 

Yhteiskuvan jälkeen ylioppilaat luovuttivat yhden ruusun 
aulassa olevan sankarivainajien muistolaatan yhteyteen. 
Suuri osa ylioppilaista kävi myös vierailemassa sankari-
vainajien muistomerkillä. 

organisointi Miro Junna, Mi-
kael Kareketo, Tanja Särke-
lä, Eetu Haataja, Henna Salo, 
Essi Törmänen, Emma Pät-
si, Sakari Kellokumpu, Sara 
Valkola ja Veera Kälkäjä. 

Maiju Liikanen (opiske-
luun asennoituminen), Essi 
Isomursu (psykologia ja ter-
veystieto), Arttu Niemelä 
(liikunta), Topias Pikkuaho 
(maantiede), Salome Ervasti 
(musiikki), Elisa Hukari (äi-
dinkieli ja psykologia), Jere 
Ranua (matikka), Petrik Ra-
nua (matikka), Ilmari Kokko 
(ilmailulinja), Vilma Hyväri-
nen (ilmailulinja), Tuulian-
na Tuohimaa (teatteritaiteen 
diplomi), Samiina Rantala 
(kuvataiteen diplomi), Reet-
ta Jaakkola (kirjallisuuden 

diplomi). 
2 lk opintomenestys 

Nuutti Ervasti, Mette Tyni, 
Elice Haataja. Tsemppisti-
pendi Heidi Niva, Rasmus 
Kemppainen, Emmi Pikku-
aho, Topias Malinen.

1 lk opintomenestys 
Noomi Ervasti, Anni Hir-
vasniemi, Pieta Niemelä. 
Tsemppistipendi Annika 
Tauriainen, Juho Ojala, Mika 
Pekkala, Iida Koivukangas.

Kun Pudasjärvi Ruotsiin 
lähti -teoksen ohjausryhmä 
lahjoitti ylioppilaille kirjan. 
Todistuskansiot oli lahjoit-
tanut Pudasjärven Osuus-
pankki.

Heimo Turunen

Kurkistus akateemiseen maailmaan
Pudasjärven lukion mate-
maattisten aineiden opis-
kelijat tekivät helmikuus-
sa päivän mittaisen vierailun 
Oulun yliopistolle. Jo perin-
teeksi muodostunut opinto-
matka toteutettiin yhteistyös-
sä Taivalkosken lukiolaisten 
kanssa. Reissun keskeisimpä-
nä tavoitteena oli opiskelijoi-
den motivointi tekemään lu-
kioaikana ahkerasti töitä ja 
madaltamaan kynnystä lu-
kio-opiskelun ja korkeakou-
luopiskelun välillä. Aamulla 
perille saapuessamme jakau-
duimme ikätason mukaisesti 
ryhmiin. Ensimmäisen vuosi-
kurssin opiskelijoiden ohjel-
maan kuului FabLab-työpaja 
Oulun yliopiston FabLab-la-
boratoriossa. FabLab on tie-
teen terävimmässä eturin-
tamassa oleva digitaalisen 
pienvalmistuksen työskente-
lytila, fabrication laboratory. 
Fab Labissa voi keksiä ja to-
teuttaa melkein mitä tahan-
sa huipputeknologian avulla. 
Erityisesti minulla jäi mie-
leen lukiomme ilmailulinjalla 
opiskelleen pojan kotimatkal-
la esittelemä todella taidok-
kaasti toteutettu avaimen 
perä, jota koristi Pudasjärven 
lukion ilmailulinjan logo. En-
simmäisen vuosikurssin opis-
kelijat kävivät päivän aikana 
myös seuraamassa arkkiteh-
tuurialan luentoa.

Itse sain viettää kiinnos-
tavan päivän lukion toisen 
vuosikurssin opiskelijoiden 
ryhmässä. Aluksi pääsimme 
kuulemaan matematiikan lai-
toksen ja tilastotieteen esit-
telyä. Erityisesti mieleen jäi 
laitoksen johtajan esitelmäs-
tä, että tilastotieteilijöistä on 
niin suuri pula työelämässä. 
Ongelmaksi on muodostu-
nut, etteivät kaikki tilastotie-
teen opiskelijat malta opiskel-
la loppuun opintojaan, vaan 
lähtevät hyvien työtarjous-
ten perään jo opiskeluaikana 
ja jäävät sille tielleen. 

Muutenkin vauhdilla di-
gitalisoituvassa ja teknillis-
tyvässä yhteiskunnassam-

me matemaattisten aineiden 
osaajista on yhteiskunnas-
samme huutava pula. Opis-
kelijoille matemaattisten 
aineiden (matematiikka, fy-
siikka ja kemia) opiskelu ei 
välttämättä ole opintojen ai-
kana se kaikkein helpoin tie, 
mutta useimmiten se kuiten-
kin kannattaa. Paljastihan 
vuonna 2017 tehty tutkimus, 
että kaikista pitkän matema-
tiikan ylioppilaskirjoituksissa 
kirjoittaneista peräti 87 pro-
senttia pääsee yliopistoon. 
Fysiikassa ja kemiassa luvut 
ovat vieläkin korkeammat, 90 
ja 91 prosenttia. 

Sen jälkeen olimme ohja-
tulla yliopiston tilojen esit-
tely kierroksella (mm. mate-
matiikan, kemian ja fysiikan 
laitokset). Ehdimme vielä en-
nen ruokailua käydä kuun-
telemassa yliopisto-opiskeli-
joiden fysiikan harjoitustyöt 
1-kurssin luentoa vajaa puo-
len tunnin ajan. Ruokai-
lu tapahtui yliopiston kes-
kusruokalan seisovista 
pöydistä LUMA-keskuksen 
laskuun. Iltapäivällä pääsim-
me tekemään kemian tutki-
muslaboratoriossa kemian 
laboratoriotyön. Työn kiin-
nostavuutta lisäsi hienot vii-
meisintä huutoa olevat mitta-
usvälineet ja kiinnostava työn 

Juha Hanhela.

Elice Haataja, Nuutti Ervasti ja Topias Malinen (taustalla) työntouhussa.

alustus yliopiston henkilö-
kunnan toimesta. Määritim-
me usean työvaiheen kautta 
spektrofotometrisellä analyy-
sillä annetusta näytteestä rau-
tapitoisuuden. Työ onnistui 
hyvin ja se tuki erinomaises-
ti jo oppitunneilla opiskele-
miamme digitaalisia mittaus-
tulosten käsittelyä ja niiden 
analysointia. Tekemämme la-
boratoriotyö oli yksi harjoi-
tustöistä, joka kuuluu yliopis-
tossa kemiaa opiskelevien 
Kemian harjoitustyöt -kurs-
siin.

Antoisa ja  
kiinnostava päivä
Kolmannen vuosikurssin 
opiskelijoiden ohjelma poik-
kesi toisen vuosikurssin oh-
jelmasta siten, että kemian 
laboratorio työn tilalla oli fy-
siikan laboratoriossa tehtävä 
harjoitustyö. Tämäkin suori-
tettiin yliopiston henkilökun-
nan ohjaamana.

Kotimatkalla ajoimme 
Ideaparkin kautta ja pysäh-
dyimme siellä vielä ostoksille. 
Päivä venyi pitkäksi, mutta 
oli mukana olleiden mieles-
tä oikein antoisa ja kiinnos-
tava. Valvojana sain jälleen 
kerran todeta, että lukiolai-
semme ovat aivan mahtavia 

nuoria sekä käytökseltään 
että opiskelumotivaatioltaan. 
Kuulin päivän aikana useam-
mastakin suusta, että “minä 
haluan/aion hakea tänne 
opiskelemaan”. Olen vakuut-
tunut, että useimmat muka-
na olleista opiskelijoistamme 
myös saavat yliopisto-opis-
kelupaikan sitä hakiessaan. 
Muutama lukiolainen tote-
si kotimatkalla yllättyneen-
sä, että ne yliopiston luennot 
mitä vierailimme seuraamas-
sa, olivat olleet yllättävän hel-
pon/ymmärrettävän tuntois-
ta asiaa.

Juha Hanhela

LaPaSet keikkailee rennolla asenteella
Kolme pudasjärveläistä pit-
känlinjan muusikkoa päätti 
huhtikuussa sunnuntaijami-
en myötä ryhtyä keikkaile-
maan rennolla asenteella. Ko-
koonpanossa esiintyvät Lasse 
Aaltonen, Paavo Kortesal-
mi ja Eero Liikanen. Tarvit-
taessa kokoonpanoa vahvis-
tetaan solisteilla ja soittajilla. 
Keikkakokemusta on kerty-
nyt useita kymmeniä vuosia 
jokaisella ja nyt sitten soitel-
laan LaPaSet –nimellä.  

Pudasjärveläisille tutuk-
si jo tullut Lasse on parikym-
mentä vuotta Pudasjärvellä 
opettanut kansalaisopistossa 
musiikkia ja keikkailutaustaa 
on -80-luvun alusta useassa 
eri orkesterissa mm. Tähtitai-
vas, Ceres, Naseva, KP-Kvar-
tet. Solistejakin Lasse on ehti-
nyt säestää useita mm. Pekka 
Mikkola, Kauko Simonen, 
Eero Aven, Erkki Junkkari-

LaPaSet on uusi pudasjärveläinen tanssiorkesteri, jon-
ka muodostavat Eero Liikanen, Paavo Kortesalmi ja Las-
se Aaltonen.

nen, Arja Sipola, Mira Sunna-
ri ja monta muuta. Soittimi-
na taittuu kitara, koskettimet, 
rummut ja toisinaan haitari-
kin laulun ohessa. Studiossa 
Lasse on viihtynyt myös usei-
den levyjen kitaristina. 

Ranualta alun perin lähtöi-
sin oleva Paavo on orkesterin 
laulava rumpali ja keikkai-
lua on jo vuodesta -73 lähtien. 
Ruotsin Landskronassa asu-
essaan Paavo ehti keikkail-
la paljon mm. Skånessa. Suo-
meen palattuaan vuonna -80 
soitto jatkui tanssimusiikin 
ja pelimannimusiikin paris-
sa.  2000-luvulla Paavo levytti 
Sävelpojat –orkesterin kans-
sa ”Sävelpojat Pohjolassa” 
CD:n joka soi mm. Järviradi-
ossa. Säestettäviäkin artiste-
ja on Paavolla kertynyt usei-
ta mm. Veikko Tuomi, Tapio 
Rautavaara, Seppo Hanski, 
Katri Helena. 

Basistina soittava Eero 
aloitteli keikkahommat 
-80-luvun puolessa välissä 
Trio Herrasmiehet- nimisessä 
yhtyeessä. Silloin soittimena 

oli kitara, joka myöhemmin 
vaihtui bassoon kansalais-
opiston kurssilla. Eero on tut-
tu myös Suopunki-yhtyeen 
basistina. HT
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Riemuylioppilaat palasivat juurilleen Pudasjärvelle
Hirsikampuksella vietet-
tiin lauantaina 1.6. koulu-
jen päättäjäisjuhlia. Lukion 
juhlassa lakitettiin 27 uutta 
ylioppilasta. Uusien yliop-
pilaiden lakkiaisjuhlassa oli 
mukana myös 26 riemuyli-
oppilasta eli 50 vuotta sit-

ten Pudasjärven lukiosta 
ylioppilaaksi kirjoittanut-
ta. Mukana oli myös yksi 
sen aikainen opettaja Kirs-
ti Wallenius. Vuonna 1969 
valkolakin sai kaikkiaan 39 
nuorta, joista kolme oli jo 
menehtynyt. 

Elise Mikkonen o.s. Hä-
mäläinen ja Kari Ruokonen 
päättivät kutsua koolle en-
tiset luokkakaverinsa rie-
muylioppilasjuhlan mer-
keissä. Samalla oli tilaisuus 
tutustua Hirsikampukseen 
apulaisrehtori Juha Pätsin 

Vuonna 1969 sai valkolakin 39 oppilasta. Heistä 26 oli saapunut riemuylioppilaina Hirsi-
kampukselle. Opettaja Kirsti Wallenius edessä oikealla. 

50 vuotta sitten ylioppilaiksi kirjoittaneet Pudasjärven yhteiskoulun juhlasalissa otetus-
sa kuvassa. 

Vuoden 1969 abien koulutie kansakoulusta ylioppilaaksi
Kansakoulu
Vuonna 1969 kirjoittaneet 
ylioppilaat syntyivät vuosina 
1947-1951, suurin osa 1950. 
Kansakoulun oppilas aloit-
ti 1957. Kunnan asukasluku 
50-60- luvun vaihteessa oli 
16000-17000. Suomen suurin 
ikäluokka syntyi 1947, jon-
ka jälkeen syntyvyys kääntyi 
lievään laskuun. Pudasjär-
ven kunta oli laaja, etäisim-
pään kylään n. 100 km matka 
keskustasta. Tiet olivat enim-
mäkseen kehnoja sorateitä, 
eikä linja- autovuoroja ollut 
joka kylälle. Jokaiseen ky-
lään rakennettiin kansakou-
lu, suurin osa 1950- luvulla. 
Koulut olivat valtaosin puu-
rakenteisia, muutama kivi-
koulukin rakennettiin. Kou-
luja oli tilastotiedon mukaan 
v. 1966 44, joista 42 kansa-
kouluja. Koulut olivat 2-5 
opettajaisia, ja koululaisia oli 
muutamista kymmenistä yli 
sataan. Kouluissa oli jo 1960- 
luvulla sähköt ja vesijohto, 
mutta koululaisten käymä-
lät olivat ”ulkohuusseja” pi-

harakennuksissa.
Kansakoulun 4. luokalta 

pyrittiin keskikouluun. Ne, jot-
ka eivät halunneet keskikou-
luun, jatkoivat kansakoulussa 
7. luokan loppuun, jonka jäl-
keen kävivät luokat 8. ja 9. kan-
salaiskoulua Kurenalla. 

Keskikoulu
1961, jolloin tämä ikäluokka 
oli pyrkimässä keskikouluun, 
oli sinne niin paljon pyrkijöitä, 
ettei kaikkia halukkaita voitu 
ottaa keskikouluun. Yksityisin 
voimin perustettiin ”yksityi-
nen keskikoulu”, jossa rannal-
le jääneet pääsivät aloittamaan 
keskikoulun. Tästä, nk. Sorrin 
koulusta, erillinen seuraavassa 
lehdessä. (M-LV)

Keskikouluun päässeet 
aloittivat opintiensä keskus-
tassa asuvia lukuun ottamat-
ta vieraassa kylässä ja kou-
lussa. Liikenneyhteydet oivat 
edelleen puutteelliset, joten 
oppilas asui kouluviikon kes-
kustan oppilasasuntolassa tai 
jonkin kurenalalaisen omako-
titalon vuokralaisena. Kunta 
avusti sekä koulumatka- että 

asumiskustannuksissa. oppi-
lasasuntola sijaitsi Kurenalan 
kansakoulun yhteydessä sivu-
rakennuksen 2. ja 3. kerrokses-
sa. Tytöt asuivat 3. kerrokses-
sa, asuntolahoitajanaan Esteri 
Erävirta, ”Monga”. Pojat asui-
vat 2. kerroksessa asuntola-
hoitajanaan Rauha Salokoski. 
Muutamilta kyliltä kulkivat 
oppilaat koulussa koululais-
kuljetuksilla, yleensä lähiky-
listä. 

Keskikoulua aloitettaes-
sa ongelmana oli suuren op-
pilasjoukon koulutilojen jär-
jestäminen. 1961 muutama 
1. luokka aloitti uuden luki-
on luokkahuoneissa, osa kävi 
koulua keskuskansakoulun ti-
loissa. 1961-1963 oli käytössä 
kolmelle luokalle nk. Poropu-
taan talon kiinteistöt. Ne sijait-
sivat suurin piirtein nykyisen 
Hirsikampuksen paikalla sil-
lan kupeessa. Luokkahuoneet 
lämpenivät puilla, ja muka-
vuuslaitokset sijaitsivat piha-
rakennuksessa. 1964 valmistui 
Rimminkankaan koulukeskus. 
Sen toisessa rakennuksessa oli 

Ne poijaat vuonna 1969; Pirkka Nykänen, Kari Ruokonen 
ja Hannu Puurunen. Kaikki olivat mukana Hirsikampuk-
sella ylioppilas juhlassa.

keskikoulu, toisessa kansalais-
koulu. Näin tilapula oli rat-
kaistu joksikin aikaa. WC:kin 
oli sisätiloissa.

Keskikoulun viidenneltä 
luokalta saatiin päästötodis-
tus keskikoulun oppimäärän 
suorittamisesta. Osa oppilaista 
lähti työelämään tai opiskele-
maan ammattikouluihin. Kor-
keakouluopintoihin tähtäävät 
pyrkivät lukioon. Valinta ta-
pahtui keskikoulutodistuksen 
perusteella.

Lukio
Vuonna 1966 tämän ikäluokan 
aloittaessa lukion, se oli vie-
lä osa Pudasjärven yhteiskou-
lua. Kunnalliseksi lukioksi se 
muuttui pari vuotta myöhem-
min. Syrjäkyliltä olevat oppi-
laat asuivat vuokrahuoneissa 
omakotitaloissa.

Lukio oli valmistunut 1960, 
ja osalle oppilaista se oli tut-
tu jo syksyltä 1961, kun keski-
koulun ensimmäinen luokka 
alkoi lukion tiloissa. 

Kari Ruokonen

Riemuylioppilasjuhlien lä-
hestyessä kouluvuosiani 
muistellen olen aika usein 
pohtinut, olisiko opintieni 
avautunut ilman kunnallista 
keskikoulua ja myöhemmin 
valtion takaamia korkotuki-
lainoja. Todennäköisesti elä-
mänkulkuni olisi ilman em. 
julkisia panostuksia toteu-
tunut jotenkin toisin, kuten 
varmaankin aika monella 
tänä vuonna juhlaan osal-
listuvalla. Valtiovallan mu-

Tulevaisuus näyttäytyi monina mahdollisuuksina

opastuksella ja olla mukana 
lukion päättäjäisjuhlassa.

Lakkiaistilaisuuden jäl-
keen riemuylioppilaat ko-

koontuivat Hilturannan 
leirikeskukseen, jossa muis-
teltiin teemalla "Mihin hä-
visi 50 vuotta". Riemuyliop-

pilaiden abimuisteloita on 
luvassa seuraavissa Pudas-
järvi-lehdessä.

kaantulo koulutuksen tukemi-
seen on ollut sodanjälkeisen 
Suomen isille ja äideille vahva 
viesti koulutuksen tärkeydes-
tä, ja tuolloinkin vanhemmat 
toivoivat lastensa saavutta-
van paremman elämän kou-
lutuksen kautta. Lukiokoulu-
tus oli kuitenkin vanhempien 
kustannettava kaikkine ku-
luineen aterioista lukukausi-
maksuihin, siksi ehdoton si-
toutuminen opiskeluun oli 
vaatimuksena.  

Viikot opiskeltiin koulu-
kortteerissa Kurenalla ja vii-
konlopuksi mentiin kotiin syr-
jäkylälle. Harrastuksena oli 
kaikki mahdolliset arkipäivän 
askareet, ajanvietettä oli lähin-
nä koulukavereiden kanssa ta-
paamiset toistemme asunnolla 
ja mahdollisesti radiosta Lis-
tan kuuntelu ja aikakausleh-
tien luku. Baareissa istuskelua 
eivät vanhemmat katsoneet 
hyvällä, baarit tuohon aikaan 
olivat paikkoja, joita nykyisin 

kutsumme kahviloiksi. Joskus 
siellä toki käytiin juomassa 
limsat, laitettiin lantti jukebo-
xiin ja kuunneltiin Beatlese-
ja ja Rolling Stonesia – tai Rei-
jo Taipaletta ja Katri Helenaa. 
Alkoholi ja tupakka eivät kuu-
luneet elämään, tosin abeina 
keskiolueen tehtiin hieman 
tuttavuutta potkiaisiltana Ku-
renkoskessa, ja tenttikautena 
käytiin Körkön baarissa salaa 
hermosauhuillakin. 

Lukiovuodet ovat jääneet 

mieleen vastuun kantamisena 
omasta koulumenestyksestä ja 
tasapainoiluna orastavan itse-
näistymistarpeen ja kodin ja 
koulun tarjoaman turvallisuu-
dentunteen välillä. Nykymit-
tapuun mukaan vaatimatonta 
elämää leimasi tyytyväisyys ja 
optimismi. Tulevaisuus näyt-
täytyi monina mahdollisuuk-
sina, vaikka radiossa Barry 
McGuire maalailikin tulevai-
suuden uhkia kappaleellaan 
Eve of Destruction. Uhat tun-

tuivat kaukaisemmilta sil-
loin. Yhteiskuntakriittisiä 
äänenpainoja tosin kuului jo 
ennakoiden politiikan tuloa 
kouluihin 70-luvulla. Muis-
tiin on jäänyt eräs koulun 
yhteinen tilaisuus ja paneeli-
keskustelu, jossa lukiomme 
oppilas kritisoi YK:ta aika 
voimakkain sanoin!

Paula Lohikoski  
(o.s. Vuorma)
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.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!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

ranuan ja 

oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 yhteistyössä

Mirja Vehkaperä Pudasjärven äänikuningatar  
EU-vaaleissa – äänimäärä riitti varapaikkaan
EU Vaalit toteutettiin sunnun-
taina 26.5. ja sitä ennen oli en-
nakkoäänestys 15.-21.5. Pu-
dasjärvellä kävi äänestämässä 
6855 äänioikeutetusta 1987 
henkilöä. Äänestysprosen-
tiksi tuli 31,6. Se oli huomat-
tavasti alle maan keskitason, 
joka oli 42,7 prosenttia, Oulun 
vaalipiirissäkin 37,9. Pudas-
järvellä ylivoimaisesti eniten 
817 ääntä sai Mirja Vehka-
perä. Koko maan äänisaalis 
36281 ääntä riitti vain Keskus-
tan varapaikkaan. 

Puolueista eniten ääniä sai 
Keskusta 51,7 %, Perussuo-
malaiset 18,4, Vasemmistoliit-
to 7,2, SDP 6,5, Kokoomus 5,5 
ja Vihreät 4,9, Paavo Väyry-
sen seitsemän tähden liike 2,6 
ja Kristillisdemokraatit 2,0 ja 
muut 1,2 prosenttia. 

Valituiksi tulivat Sirpa Pie-

tikäinen KOK, Ville Niinistö 
VIHR, Eero Heinäluoma SDP, 
Laura Huhtasaari PS, Mau-

ri Pekkarinen KESK, Henna 
Virkkunen KOK, Heidi Hau-
tala VIHR, Miapetra Kumpu-
la-Natri SDP, Petri Sarvamaa 
KOK, Teuvo Hakkarainen PS, 
Silvia Modig VAS, Elsi Ka-
tainen KESK, Nils Torvalds 
RKP. 

Hirvaskoskella  
leppoisa tunnelma
Hirvaskosken koululla en-
simmäinen äänestäjä tuli 
kahta minuuttia vailla yh-
deksän. Kertoi olevan meno-
ja päivän kuluessa, joten tuli 

äänestämään heti aamusta. 
Hänet oli toivottamassa ter-
vetulleeksi vaalilautakunnan 
puheenjohtaja Paula Manni-
nen.

-Odotahan hetken, kohta 
pääset äänestämään, hän to-
tesi.

Samalla tuli vaihdettua 
muutkin kuulumiset, kun 
tuntui olevan tuttu äänestäjä. 
Nimeään ei halunnut kuiten-
kaan lehteen. 

Juha Vikström oli toinen 
äänestäjä, hänkin heti yh-
deksän jälkeen. Juha ker-
toi äänestävänsä aina ja pe-

rinteisesti äänestyspäivänä. 
Varttia yli oli käynyt viisi 
henkeä äänestämässä ja vaa-
livirkailijatkin suorittivat 
kansalaisvelvollisuuttaan. 
Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskos-
ken äänestysalueella oli kaik-
kiaan 588 äänioikeutettua, 
joista äänesti 32,7 prosenttia. 

Leppoisassa ja välittö-
mässä ilmapiirissä äänes-
täjät vaihtoivat kuulumisia 
vaalivirkailijoiden kanssa. 
Keskustelun pääaiheena oli 
edellisiltana jääkiekon MM-
kisoissa Suomen voitto Ve-
näjästä. Samalla veikkailtiin 

äänestyspäivän illan loppu-
ottelun tulosta Suomi-Kana-
da. Yleisesti uskottiin Suo-
men voittavan kolmannen 
maailmanmestaruuden – ku-
ten voittikin. 

Äänestyspaikoilla toteu-
tettiin perinteinen vaalikerä-
ys tunnuksella ”Pieni ele – 
suuri turvaverkko” kotimaan 
vammais- ja terveystyölle. 
Pudasjärvellä keräyksessä 
olivat mukana Kajastus, Dia-
petesyhdistys, Invalidit, Ke-
hitysvammaisten tuki, Kuu-
loyhdistys, Reumayhdistys ja 
Sydänyhdistys. HT

Juha Vikström äänesti Hirvaskoskella heti yhdeksän jäl-
keen. Äänestyslipun pudottamista valvomassa Tapio Oja-
la, joka uutena vaalivirkailijana oli valittu pitkäaikaisen vaa-
lilautakunnan jäsenen Antti Holmströmin tilalle. 

Hirvaskosken koululla vaalivirkailijat ehtivät äänestyksen lomassa yhteiseen kuvaan Han-
nu Timonen, Marjatta Peuraniemi, Paula Manninen, Antti Hukari ja Tapio Ojala. 

Vaalikeräystä oli suorittamassa aamupäivän ajan Marja-
Leena Koivukangas Pudasjärven Kuuloyhdistyksestä. 
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

>	Isännöintiä >	Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

rakennus ja saneeraus
ylipahkala & määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MaaRaKENNuS PuuRuNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKuNaT ja OvET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Ota yhteys pankkiisi

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

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

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

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

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MaJOITuSTa KOKOuS- Ja JuhlaTIlOJa 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

VARAOSAT

ToimiTukseT
koko maahan

l PurkuosaT ja uuDeT osaT
kaikki automerkit

laPin
auTo-osa oy

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

040 564 9523
050 501 9090

M S VUOKRA-
TILAT OY

ASUNNOT/
HALLITILAT/
TOIMISTOT
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MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Pöytä 140x90x75 ja neljä 
tuolia, pöytä 105x75x75 ja 
kaksi tuolia, pirttikalusto 
130x75x75 vihreä, kaappi 
80x40x55. P. 040 591 7967.

Vähän ajetut Continental -ke-
särenkaat 3 kpl. Koko 195/60-
15”. Tarpeettomana naisten 
Kaunotar-polkupyörä, 3-vaih-
teinen. P. 040 912 7016.

Puhdasta koivuhalkoa 1500 
ltr suursäkeissä, pit. 30 cm, 40 
cm ja 50 cm. Varaa ensi talven 
puut edullisesti. Tarvittaessa 
kuljetus ilmaiseksi kuorma-
autolla n. 100 km:n säteellä 
Pudasjärveltä. Myös koivuran-
kaa. Yhteydenotot Timo Kokko, 
0400 384 485.

Tavalliset miesten ja naisten 
pyörät. Nuorisopyörät. Jopo 
ja uudenkarhea Jopo RETRO.
P. 040 504 2814.

OSTETAAN
OSTETAAN heinäseipäitä ja 
aitariukuja, p. 045 203 4720.

Yrittäjäpariskunta haluaa 
vuokrata omakotitalon, mö-
kin tms. Syötteeltä tai lä-
histöltä pidemmäksi aikaa. 
Mukana muuttaa rauhallinen 
koira. Emme tupakoi, luottotie-
dot kunnossa. Yst. vast. P. 044 
573 0077/Terhi.

VUOKRATAAN

MYYDÄÄN MaaNOTTOaluE 
Metsälän ja Pärjänsuon välissä. 

Lupa valmiina 80 000 m3.
Tiedustelut 0400 157 422.

VUOKRATTAVANA

Vuokrataan omakotitalo 105 
neliöä ja autotalli-varasto 1.7. 
alkaen Pietarilan alueella. P. 
040 6877 369.

Vivaldin Gloria kruunasi kirkkokuoron 
toimintavuoden
Pudasjärven kirkkokuorol-
la on takanaan tapahtuma-
rikas toimintavuosi. Kuoro 
on avustanut säännöllises-
ti kotiseurakunnan messuis-
sa sekä konsertoinut Pudas-
järven lisäksi Kuusamossa ja 
Oulussa. Erityisesti se on ah-
keroinut Antonio Vivaldin 
säveltämän Gloria-teoksen 
parissa. Vaikka kuoro on ai-
kaisemminkin laulanut eri-
laisia kirkkomusiikkiteoksia, 
ei Vivaldin Gloria tuntunut 
aluksi aivan helpolta. 

-Punainen nuottikir-
ja näytti ja tuntui eka har-
joituksissa, että eihän tästä 
mitään tuu. Mutta sieltä ne 
aika hyvin tuli opittua, kun 
kuunteli stemmoja ja ahke-
rasti kävi harjoituksissa, ker-
too Helena Koivula, joka on 
laulanut kuoron riveissä jo 
yli 20 vuoden ajan.

Kirkkokuoron pitkäai-
kainen johtaja Jukka Jaak-
kola tuntee kuoronsa rajat. 
Vivaldin hieno kirkkomu-
siikkiteos opittiin, ja pääsi-
äisenä Pudasjärven kirkko-
kuoro sai esittää sen yhdessä 
Oulun Tuomiokirkon Ka-
tedraalikuoron, solistien ja 
soitinyhtyeen kanssa sekä 
Pudasjärven kirkossa että 
Oulun tuomiokirkossa. 

Sopraanoa laulava Eliisa 
Ojala on ehtinyt olla muka-
na jo useissa kirkkokuoron 
projektissa. Hänen mieles-
tään Vivaldin Gloria on ollut 
niistä tähän mennessä haas-
tavin. Se on vaatinut paljon 
työtä, aikaa ja ennen kaikkea 
sitoutumista sekä kuorolai-
silta että johtajalta. Torstain 
perusharjoitusten ja kotitree-
nien lisäksi on kokoonnuttu 
vuoden aikana useita kertoja 

Kirkkokuoro esiintymässä Pudasjärven seurakunnan 380-vuotisjuhlassa. Johtaa Jukka 
Jaakkola.

kuorojen yhteisharjoituksiin 
vuoroin Pudasjärvellä, vuo-
roin Oulussa. Eliisa muistaa 
katselleensa tiukassa työpai-
neessa kevään kuoromerkin-
töjä kalenterissaan peläten, 
tuleeko niistä lisätaakkaa. 
Ajan antaminen kuorohar-
rastukselle kuitenkin palkit-
see.

-Niin se vaan loppupe-
leissä menee, että tästä hom-
masta saa aina paljon enem-
män kuin mitä sille antaa: 
ystäviä, mielenrauhaa, nau-
rua, uusia kokemuksia, 
puhdasta laulun iloa, yh-
teisöllisyyttä, tunteita ja asi-
oita laidasta laitaan, luette-
lee Eliisa eikä positiivisten 
asioiden luettelosta meinaa 
tulla loppua laisinkaan. 

-Kuorossa tunnen oleva-
ni omieni joukossa, kiteyttää 
Helena.

Ehkä juuri haastavuuten-
sa vuoksi Vivaldi-projektin 
onnistuminen on ollut eri-
tyisen palkitsevaa. Yhteistyö 
Oulun Tuomiokirkon Kated-
raalikuoron ja sen johtajan 

Henna-Mari Sivulan kans-
sa on ollut antoisaa ja tuo-
nut uusia näkökulmia lau-
lamiseen. Helena kokee, että 
vuosi on ollut mieliinpainu-
va ja esitykset unohtumatto-
mia.

-Näitten projektien takia 
harrastusta haluaa vuodesta 
toiseen jatkaa, toteaa Eliisa.

Uudet laulajat  
tervetulleita mukaan
Pudasjärven kirkkokuorossa 
on tilaa erilaisille laulajille. 
Monet laulajista ovat olleet 
mukana kuorossa vuosia, 
jopa vuosikymmeniä, osa ly-
hemmän aikaa. Tuomo Lep-
pänen aloitti kuorossa viime 
syksynä, ja joulukuussa mu-
kaan liittyi Ann-Mari Kupa-
rinen. He kokevat, että kuo-
roon oli helppo tulla.

-Olen alusta asti pitänyt 
kuoron suvaitsevasta ja lep-
poisasta ilmapiiristä. Tun-
nen oloni kodikkaaksi tässä 
kuorossa, kertoo Tuomo.

Kun johtaja ja kuorolaiset 

voivat luottaa toisiinsa, kuo-
rossa viihdytään ja haastei-
siin uskalletaan tarttua.

-Kuoron toiminta on ta-
voitteellista, ohjelmisto 
vaihtelevaa, kiinnostavaa 
ja haastavaakin, mutta mis-
sään vaiheessa ei ole tämän 
puolen vuoden aikana tul-
lut tunnetta, että kuoro ei 
pystyisi vastaamaan haas-
teeseen. Harjoitukset ja esi-
tykset tuovat hienoja onnis-
tumisen kokemuksia. Koko 
ajan on läsnä yhdessä teke-
misen ja yhdessä kehittymi-
sen vire, kertoo Ann-Mari.

Mirja Viljamaa,  
kuva Heimo Turunen

Kirkkokuoron antoisa toi-
mintakausi päättyy Pudas-
järven kirkossa keskiviik-
kona 12.6. kello 19 alkavaan 
kesäkonserttiin, jossa kuo-
ro laulaa perinteisiä kesäi-
siä lauluja. 

Tienvarret puhtaiksi
Tiistaina 28.5. pidettiin Aitto-
järven kyläseuran keväisek-
si tapahtumaksi muodostunut 
tienvarsien siivoustalkoot. Siu-
ruantien varren alueena oli tal-
visodan muistomerkiltä alka-
en aina Auralan tienhaaraan 
saakka. Lisäksi siivottiin Ven-
kaantien, Ypykkäjärventien ja 
Puurusentien varret.  

Destialta saatiin asiaan 
kuuluvat grillimakkarat ja ky-
läseura tarjosi mukana olleille 
pullakahvit sekä mehut.  

Roskia oli talven aikana 
kertynyt säkkikaupalla. Ne ke-
rättiin yhteen paikkaan, josta 
Destia haki roskasäkit pois heti 
seuraavana päivänä. 

- Väkeä oli jälleen kymme-

nittäin liikkeellä. Osa kyläläi-
sistä olivat hoitaneet siivouk-
sen omien menojensa vuoksi 
aikaisemmin joten näin ollen 
heitä ei näkynyt yhteisessä tal-

kooillassa, tiesi kertoa kyläseu-
ran uusi sihteeri-taloudenhoi-
taja Raija Kuha.

Kesä ja kesävieraat pää-
sevät jälleen nauttimaan ros-

kattomista tienvarsista tämän 
muutaman savun, mutta sitä-
kin talkoohenkisemmän kylä-
seuran alueella!!! STK

Tienvarsien siivoojat yhteisellä mehuhetkellä. Äärimmäisenä oikealla kyläseuran puheen-
johtaja Tapio Rokala. (Kuva: Matti Kuha)

S-market Pudasjärven 
uudistaminen 

käynnistyy
S-market Pudasjärven uu-
distaminen käynnistyy ke-
säkuun alussa. Tuleva uu-
distus tehdään asteittain 
loppuvuoden 2019 aikana. 
Suunnittelun lähtökohtana 
on asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen, tuotteiden 
saatavuus, pysyvästi edul-
lisen hintatason säilyttämi-
nen sekä hyvä asiakaspalve-
lu uudistuksenkin aikana.

Uudistaminen kasvat-
taa huomattavasti erityi-
sesti S-market Pudasjärven 
tuoretuotteiden valikoimaa, 
lisäksi muutkin tuoteryhmät 
saavat kaivattua lisätilaa. 
”Valikoiman suunnittelun 
pohjana on alueen asukkai-
den toiveet ja ostotottumuk-
set, joita kuunnellaan edel-
leenkin herkällä korvalla, 
kuten aina on tehty”, kertoo 
S-market Pudasjärven myy-
mäläpäällikkö Markku Päk-
kilä.

-Tuleva uudistus helpot-
taa ja nopeuttaa asioimis-
ta sekä parantaa asiakaspal-
velun nopeutta mm. uusien 
itsepalvelukassojen ansios-
ta. Uudistumisen myötä saa-
daan myös paljon toivottua 
lisätilaa erityisruokavalioi-
mien laajentamiseksi, iloit-
see Päkkilä.

Uudistettavan toimipai-
kan teknisissä ratkaisuissa 
hyödynnetään uusinta ym-
päristöystävällistä teknolo-
giaa 

S-market Pudasjärven 
uudistuksen yhteydessä toi-
mipaikan kiinteistötekniik-
ka muutetaan tulevaisuut-
takin ajatellen uusimpaan 
saatavilla olevaan ympäris-
töystävälliseen ja kierrätys-

pohjaisen materiaalin hyö-
tykäyttöön perustuvaan 
lämmön tuotantoon ja käyt-
töön perustuvaan kiinteis-
tötekniikkaan. Muutoksen 
myötä rakennuksen energia-
kulut pienevät merkittävästi 
aiempaan verrattuna.

-Osuuskauppa Arina ha-
luaa olla omalta osaltaan 
mukana ilmastotalkoissa. 
Uudet energiaratkaisut, ku-
ten uudet kylmäjärjestel-
mät, lauhdelämmön kierrät-
täminen sekä maalämmön ja 
led-valaistuksen käyttö var-
mistavat sen, että uusi myy-
mälä on nyt ja tulevaisuu-
dessa energiaa ja luontoa 
säästävä, kertoo ryhmäpääl-
likkö Antti Siuruainen.

Myymälä palvelee myös 
uudistuksen aikana

S-market Pudasjärvi pal-
velee asiakkaita jokaisena 
päivänä myös uudistuksen 
aikana. 

-Asiakkaiden ei tarvit-
se olla huolissaan tuottei-
den saatavuudesta, palve-
lusta tai pysyvän edullisen 
hintatason säilymisestä uu-
distuksen aikana tai sen jäl-
keenkään. Nehän ovat mei-
dän asiakaslupaus jokaiselle 
päivälle, ja ne lunastetaan, 
lupaa Päkkilä. 

Kaikki nykyiset lisäpal-
velut säilyvät ennallaan re-
montin jälkeen laajoilla pal-
veluajoilla uudistetussa 
S-marketissa. 

-Haluamme varmistaa 
omalta osaltamme palvelui-
den säilymisen alueella, to-
teaa Siuruainen.

OK Arina tiedotus 

Pudasjärven Urheilijoiden 
suunnistusjaoston iltarastit 
juostiin 29.5. Hampusvaa-
rassa. Ratamestarina toimi 
Tuomas Kaijala.

Tulokset
A-rata 6.8 km 1. Sauli Kuo-
pus 56:28, 2. Miikka Hourula 
59:50, 3. Esa Hietala 1:01:43, 4. 
Antti Härkönen 1:16:14, 5. Ju-

lia Nifakina 1:20:20, 6. Miikka 
Harju 1:25:51, 7. Risto Heinä-
maa 1:44:50, 8. Stepan Soukhov 
1:48:25. 
B-rata 4.5 km 1. Mauri Lii-
kanen 54:31, 2. Lauri Suorsa 

56:01, 3. Pentti Kuopus 1:05:32, 
4. Taisto Luukkonen 1:10:34. 
Radan kiersi lisäksi 5 henkilöä 
ilman aikaa.  
C-rata 1.5 km 1. Jere Kaija-
la 20:34 

Iltarastit Hampusvaarassa
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken campingin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
kiihdytyspäivä la 8.6. klo 8.00, Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie 49.
Tanssit sarapirtillä  la 8.6. klo 21-01, Tuovilat, os. Sarakyläntie 4661.
Peräkärrykirppis la 8.6. klo 10-14, Pudasjärven tori. Puistotie 2.
Jyrkkäfesttari la 8.6. klo 18-02, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Pohjola ryobi-cup:n Jongunjärven keväthaukiuistelu la 8.6. klo 10-16. Jongunjärvi, 
Karvosenrannan vanhan lossin ranta, Pudasjärvi.
Pohjantähti games to 20.6. klo 17.30, Suojalinna, Urheilutie 2.
iso-syöte mäkiajot pe 21.6. klo 14, Iso-Syöte, Romekievarintie, Pudasjärvi.
iso-syöte sprint la 22.6. klo 18, Iso-Syöte, Romekievarintie, Pudasjärvi.
Tanssit sarapirtillä  la 22.6. klo 21-01, Trio Naseva, os. Sarakyläntie 4661.
Jyrkkäkosken tanssit la 22.6. klo 21-01, Ässät, Jyrkkäkosken huvialue, Rytilammentie 78. 
Purjelennon kerholuokan sm-kisat su-la 23.6.-29.6. Pudasjärven ilmailukeskus, Len-
täjäntie 49, Pudasjärvi.

JV1 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TaNSSIT
os. Sarakyläntie 4661

la 8.6. klo 21-01
TANSSITTAA

Tervetuloa!
Tulossa: la 22.6. Trio Naseva

TuOvIlaT
OhJaTTua lEIKKI-
PuISTOTOIMINTaa

  laKaRIN KOululla
ma-pe 3.-14.6.2019 klo 10-14.30 

TERvETulOa lEIKKIMÄÄN 
Ja PElaaMaaN!

Katuliituja, yhteisleikkejä, 
kasvomaalausta, 

Sulevi-maskotin vierailuja,
liikuntaleikkejä ja pelejä!

Lapset ovat vanhempiensa vastuulla. 
Osallistuminen on maksutonta.

Sateen sattuessa toimintaa Lakarin 
koulun salissa.

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 13. 
päivänä kesäkuuta 
2019 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 7.6.2019 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 18.6.2019 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
18.6.2019 alkaen.

Pudasjärvi 31.5.2019 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

Jaalangan 
vesiosuuskunnan 

vuOSIKOKOuS 
su 16.6.2019 klo 13.00 

Paukkerinharjun kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

livon yhteisen alueen osakaskunnan 
ja livon jakokunnan

SÄÄNTöMÄÄRÄISET 
vuOSIKOKOuKSET 

 pidetään Livon koululla 
sunnuntaina 14.6.2019 klo 18.00, 

alkaen osakaskunnan kokouksella ja sen päätyttyä jatku-
en heti jakokunnan kokouksella. Kokouksissa käsitellään 
sääntöjen määrämät asiat. Kokouksien tarkastetut pöy-
täkirjat ovat nähtävillä 14 päivän ajan osakaskunta Mar-
ko Ojala Hevossaarentie 3, jakokunta Pekka Törmänen 
Sarakyläntie 809. Hoitokunnat

pe 7.6.2019 klo 10.00.
Jalat ja hiukset kesäkuntoon

 Pirjo Leinon ja Silja Liikasen toimesta! 
Medipudaksen lääkäri Ilona Ritolan paikallaolo siirtynyt 

kesäpäiville 20.7.2019.

Tervetuloa joukolla mukaan!

Korpisen Kyläseura ry:n
Turpeisenvaarantie 1150

Virkistyspäivät

Päivillä mahdollisuus 

tutustua 

kaverikoiratoimintaan. 

Pudasjärven Seulan  
vesiosuuskunnan

vuOSIKOKOuS 
la 15.6.19 Juurikassa klo 15.00. 
Käsiteltävät asiat: Tilinpäätös, liittyminen 

Hetejärven vesiosuuskuntaan sekä muut asiat.
Vesimittarin lukema ilmoitettava 

tekstiviestillä numeroon 050 359 7284.

Puu SuuNNISTuSJaOSTO
ILTARASTIT keskiviikkona 12.6. Syötteellä teeri-
vaarassa, luontokeskuksen p-paikalla klo 17.30 alkaen. 
Lyhyet A-, B- ja C-radat. Tied. 040 163 9224.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 13
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Taksi Piipponen Oy 
arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

KESÄaJaN 2019  KuTSuJOuKKOlIIKENNE
PERJANTAISIN (2.8.2019 saakka)

Kouva – Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Metsälä – 
Pärjänsuo – Livo –alueilta käynti Pudasjärvellä. 

Lähtö n. klo 9.00 meno – paluu, perillä n. 2-3h 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä päivänä 
klo 18.00 mennessä

No Speed Limit huippunopeuden  
mittauspäivä lentokentällä
Kauden ensimmäiset huip-
punopeudet mitataan Taival-
kosken moottorikerho Ry:n 
tapahtumassa lauantaina 8.6. 
Pudasjärven lentokentällä. 
Sateen sattuessa varapäivä on 
sunnuntai 9.6.

-Mikäli sääolosuhteet an-
tavat aurinkoa lauantaille, tu-
lee varmasti paljon testaajia 
paikan päälle, kertoo kerhon 
moottoriturpa Teppo Niska-
saari.

Tapahtumat, joissa pää-
see ajamaan suljetulla alueel-
la valvotuissa olosuhteissa 
oman auton/moottoripyörän 
huippunopeuksia on harvi-
naista herkkua. Tapahtumas-
sa saa joka vedolla nopeus-
kortin, johon tulee huiput 1,3 
km ja koko mailin (1609m) 
matkalta. 

-Kaikista upeinta on vielä 
se, että ajelu ei käy ajokortin 
päälle, naurahtaa Niskasaari.

Näillä ”No Speed Limit”-
ajotapahtumilla halutaan tes-
taajat valvottuihin olosuh-
teisiin kokeilemaan, eikä 
tarvitse normaaliliikentees-
sä vaarantaa itseään ja muita 
liikenteessä liikkujia. Erittäin 
suosittua on tulla testaamaan 
moottoripyöriä, jos on läh-
dössä esimerkiksi kiertämään 
Eurooppaa lomalla, niin tääl-
lä voi kokeilla miten pyö-
rä käyttäytyy sivulaukku-
jen kanssa, miten on pakattu, 
kuinka painavat laukut jne, 
eli sitä ”optimaali ” ajotuntu-
man hakua. Toiset sitten ha-
luaa vaan kokeilla kulkeeko 
se oma auto kahta- vai kol-
mea sataa. Viime kesänä eräs 
kuski tuli paikalle vuoden -84 
diisseli Mersulla. Naapuri oli 
kehunut ”että tuo ruosteka-
sa ei kule satastakaan”. Hän 
ajeli kymmenkunta kertaa 
ja nopein veto taisi olla mai-

lin matkalla 260 km/tunnis-
sa! Meinasi, että tämän kun 
vilauttaa naapurille niin on 
hiljaa loppukesän, naurahtaa 
Teppo.

Ajajat/testaajat 35 euroa, 
katsojat 5 e ja alle 15 vuotiaat 
ilmaiseksi. Autot: koko varta-
loa peittävä vaatetus/kypärä. 
Moottoripyörät. asianmukai-
nen varustus. Tämän kaiken 
teille tarjoaa Taivalkosken 

Moottorikerho Ry.
Kauden kalenteri löytyy 

www.taivalkoskenmoot-ker-
ho.fi , myös facebookissa.

Tämä on koko perheen ta-
pahtuma, jossa pääsee läheltä 
katsomaan hurjia huippuno-
peuksia kentällä. Paikalla on 
myös tarjoilua!

Moottorikerho tiedotus 

Viimekesän nopein, McLaren 4-veto. Kaikki lähdöt yli 300 
km/tunnissa, nopein 306 km!

P12 Ykkösen ottelut Suojalinnalla 
Kurenpojat - KaPa la 8.6. klo 12 ja
Kurenpojat - LaFK su 9.6. klo 11.
Miesten Nelosen ottelu 
Kurenpojat - Tervarit-j JuPa Suojalinnalla la 8.6. klo 14.
Kioski palvelee otteluissa. Vapaa pääsy.

FC KuRENPOJaT 

Pyykkipäivä

Pudasjärvi-lehti julkaisee 
Ystävänkammarissa 
kirjoitettuja runoja:

Kesä kauneimmillaan
on pyykkipäivä
ripustettiin ulos  
kuivumaan
aurinkoon ja tuuleen
saadaan ihana puhdas 
tuoksu
ja kuivat pyykit.

Elli ja Laila

Siirtokuormausasema
Kuusamontie 823 B

avoinna pe 14–18  ja
1.4.–31.10. myös la 10–14

Jäteasema Ekolanssi 
Teollisuustie 10 

avoinna ti 16–19, pe 11–13
kiertokaari.fi

Vaarallisen jätteen keräysauto
Kotitaloudet voivat toimittaa keräysautoon sellaiset vaa-
ralliset jätteensä, jotka otetaan vastaan maksutta (osalle 
tietty enimmäisraja, lisätietoja kiertokaari.fi). Auto kiertää 
Pudasjärvellä:

Ti 11.6.

16–16.30 Rytingin kauppa, Kelankyläntie 10

17.15–17.45 Livokas ry, Kirsiojantie 31

Lisätietoja Kiertokaaren työnjohtajilta:
Mika Inkala, p. 044 703 3965
Elina Hirvelä, p. 050 563 4853
tai toimisto@kiertokaari.fi
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Sote-palvelujen kesä- 
muutoksia Pudasjärvellä

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

oulunkaari.com

Kierikin kesäohjelmaa
Yli-Iin Kierikissä on kesäkuun alussa kaksi kiinnostavaa tapah-
tumaa: Rumpuihin ja shamanismiin erikoistunut seminaari ja 
Moottorisahataidekurssi Kari Tykkyläisen johdolla. Kierikkikes-
kus on avoinna tänä vuonna 13.5.-11.10. Ravintolan seinillä on 
Oulun taidemuseon aluetoiminnan järjestämä ”Sata vuotta sit-
ten – Samuli Paulaharjun valokuvia ”-näyttely. 

Kierikin akatemia 5: ”Rummut, shamanismi ja kallio-
taide pohjoisessa” järjestetään sunnuntaina 9.6. kello 11-17 yh-
teistyössä Oulu-opiston kanssa. Se on jatkoa Oulu-opiston Kie-
rikissä 6.-8.6. järjestettävälle kehärumpukurssille, opettajana 
artesaani Sanna Tuunainen. 

Lapin yliopiston tutkija Dr. Francis Joy kertoo englannik-
si väitöskirjansa (2018) teemoista. Laajassa tutkimuksessaan 
hän on tutkinut saamelaisten varhaiskulttuuria sekä Suomen ja 
Norjan esihistoriallisen kalliotaiteen ja saamelaisrumpujen yh-
teyksiä. 

Ph.D., dosentti Kaarina Kailo on kokenut ja kansainvälinen 
naistutkimuksen veteraani. Hän on vuosikymmeniä tutkinut nai-
sen asemaa ja mm. shamanismia ja kertoo nyt pohjoisen sha-
manismista alkuperäiskansatutkimuksen lähtökohdista. 

Rummuntekijä, muinaistekniikan artesaani Sanna Tuunainen 
esittelee rumpuja, kertoo niiden tekemisestä ja nykyajan käy-
töstä. Yleisöllä on mahdollisuus myös kokeilla rumpuja esityk-
sen aikana. Seminaariin on vapaa pääsy. 

Moottorisahataidetta
Jo kolmatta kertaa Kierikin kivikauden kylässä järjestetään 14.-
16.6. moottorisahataidekurssi taitelija Kari Tykkyläisen johdolla. 
Toisena kurssin opettajana on iiläinen Olli-Pekka Kellokumpu. 
Tänä vuonna suosio on todella yllättänyt ja kurssille on ilmoit-
tautunut 24 sahankäyttäjää, joista viisi naista. Tulijat ovat aivan 
aloittajista kokeneempiin sahaajiin. Tänä vuonna ei ole kilpailua, 
vaan kaikille kurssilaisille avoin sahausnäytös sunnuntaina 16.6. 
jolloin yleisö voi esittää kurssilaisille veistosten aiheita. Paikal-
ta voi myös ostaa erikokoista sahattua taidetta ja päivien aika-
na kivikauden kylässä on Pudas-Koneen esittelypiste, jossa esi-
tellään moottorisahoja ja turvavarusteita. 

Kolmen päivän kurssin päättää sunnuntain perhepäivä kello 
10-16.30, sahausnäytös ja Kari Tykkyläisen blues-esitys kivikau-
den kylässä.  Ja perhepäivään on edullinen bussikuljetus Oulusta 
kaupungintalon edestä kello 11 ja takaisin kello 16.30. 

Uutuutena on sunnuntaina 16.6. koko perheen taidetyöpa-
ja päärakennuksessa taitelija Sanna Koiviston johdolla. Samana 
päivänä on päärakennuksessa ilmainen lastenkonsertti kello 14-
15, jolloin esiintyy kolmen muusikon ”Pentti Punkin syntymä-
päivät”.

Kurssi järjestetään Kierikki ry:n ja Oulun Museo- ja tiede-
keskus Luupin/Kierikkikeskuksen yhteistyönä. Tukijoina ovat 
Valto Pernu –säätiö, Pohjolan Voima ja StoraEnso.

Kesän tapahtumina myös perinteiset yleisökaivaukset heinä-
kuussa ke-la ja Muinaismarkkinat 3.-4.8. 

Leena Lehtinen

Invalideilla Toritempaus
Ennen kesätauolle jäämistä 
Pudasjärven Invalidit järjes-
tivät perjantaina 24.5. torille 
kaiken kansan tapahtuman. 
Perinteisesti aina kuukau-
den viimeisenä perjantaina 
pidettävää Kerhopäivää vie-
tetään Palvelukeskuksen ti-
loissa, mutta nyt haluttiin 
tapahtuma ulos. Sateeton, 
kylmätuulinen päivä kerä-
si väkeä ihan odotusten mu-

kaisesti. 
Tutut musiikkimiehet Ka-

levi Vattula ja Eero Hirvelä 
viihdyttivät vieraita. Munk-
kikahvit, grillimakkarat ja 
arvat tekivät kauppansa. 

”Köökin” puolella hää-
räsivät tutusti kirstun varti-
jana varapuheenjohtaja An-
nikki Ylitalo ja grillipihtien 
kahvassa istuvan hallituk-
sen uusin jäsen Pirjo Stenius.

Tunnelma torilla oli lep-
poisa yhteislaulujen ja po-
rukkaturinoitten myötä. 

Seuraava tempaus Pudas-
järven Invalideilla on kai-
kille avoin teatteriretki Suo-
mussalmen kesäteatteriin 
”Vesi kielellä” ensi-iltaan 
sunnuntaina heinäkuun 14. 
päivänä. Ilmoittautua voi Ei-
jalle tai Esalle. Mukaan mah-
tuu 50 ensimmäistä lähtijää. 

Sihteeri

Hanuristi Kalevi Vattula ja solisti Eero Hirvelä viihdyttivät ja 
laulattivat yleisöä. Yhteislaulu maistui munkkikahvien lomassa.

Pudasjärven Invalidien va-
rapuheenjohtaja Annikki 
Ylitalo sekä hallituksen jä-
sen Pirjo Stenius huolehti-
vat tarjoiluista köökin puo-
lella.

Onnistunut Hippo MTB
maastopyöräilytapahtuma

Pudasjärven Osuuspankki 
järjesti torstaina 23.5. Hippo 
MTB lasten maastopyöräta-
pahtuman Jyrkkäkoskella. Ta-
pahtuma oli pankin historian 
ensimmäinen ja todennäköi-
sesti ensimmäinen myös koko 
OP ryhmässä . Maastopyöräi-
ly on kovassa huudossa, joten 
tapahtuman järjestäminen oli 
pyöräilyä harrastavan myyn-
tijohtaja Jonne Ivolan mieles-
tä hyvinkin ajankohtainen. 
Mukaan ilmoittautui 59 pyö-

Tulokset:
2015-myöhemmin syn-
tyneet 1.Reeta Illikainen, 2. 
Markku Juusola, 3. Elvi Lauhika-
ri, 4. Meea Mertala, 5. Vilja Ivola, 
6. Peetu Roininen.  2013-2014 
1.Urho Ivola, 2. Valtteri Honka-
nen, 3. Vilma Kettunen, 4. Roo-
pe Mattila, 5. Aaron Illikainen, 6. 
Sofia Aarni, 7. Lyyli Pulkkanen, 8. 
Leevi Kokko, 9. Eemeli Ylilehto, 
10. Ossi Sarajärvi. Yhteensä 18 
osallistujaa. 
2011-2012 1.Jonne Perttu, 2. 
Pieta Pulkkanen, 3. Pekka La-
pinlampi, 4. Elmeri Liikanen, 5. 
Aake Kujala, 6. Aatu Juusola, 7. 
Arttu Sotkasiira, 8. Akseli Sara-
järvi, 9. Anna Graber, 10. Eelis 
Kokko. Yhteensä 13 osallistujaa.  
2009-2010 1.Peetu Pulkka-
nen, 2. Matias Aarni, 3. Tommi 
Pyykkönen, 4. Tuomas Sarajär-
vi, 5. Ronja Sarajärvi, 6. Topi Ket-
tunen, 7. Daniel Graber, 8. Ades-
sa Semin, 9. Neela Puominen, 10. 
Aku Mattila, 11. Ellen Kumpu-
la.  2005-2008 1.Joel Rautio, 2. 
Mikkal Puominen, 3. Aleksi Hök-
kä, 4. Tuomas Pyykkönen, 5. Kimi 
Salmela. 

räilijää. Kolme parasta kusta-
kin sarjasta palkittiin. Kaikille 
jaettiin mitalit. Niin kilpailijat 
kuin yleisökin sai osallistua 
arvontaan, jossa pyöräilyky-
pärän voitti Eemeli Ylilehto. 

Tapahtumassa sarjat oli-
vat 0-14 vuotiaille pyöräilystä 
kiinnostuneille lapsille. Heille 
oli käytössä kolme erilaista ja 
-pituista rataa, jotka oli mer-
kattu Jyrkkäkosken hiekka-
kankaiden poluille ja latupoh-
jille.  Yhteistyökumppaneina 

toimivat FC Kurenpojat ja Pu-
dasjärven urheilijat. Pudas-
Kone oli tuonut paikalle esit-
telyyn ja kokeiltavaksi useita 
Fatbike sekä sähköavusteisia 
pyöriä. Kaikille tarjottiin il-
maiset lättykahvit ja mehua. 

Tarkoituksena oli saada 
lajia tunnetummaksi paik-
kakunnalla, koska meillä on 
loistavat puitteet Jyrkkäkos-
kella ja Syötteellä, kertoi Ivola 
arvellen samalla, että eiköhän 
tapahtumasta tule tulevina 
kesinä perinteinen tapahtu-
ma. HT

Jenna Pyykkönen lähdössä koeajamaan Fatbikellä. Neuvo-
ja antamassa Kyösti Hökkä. 

Vanhempienkin tukea tarvit-
tiin välillä.

Pyöräkisassa oli vauhtia alkaen vuonna 2015 ja sitä nuo-
rempien sarjasta lähtien. 

2009-2010 sarjan kolme parasta palkintopallilla. Urho Ivo-
la keskellä, Valtteri Honkanen vasemmalla, Vilma Kettunen 
oikealla. 
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 PuutarhaPäivät Pe 7.6.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17, 
la 9-13

+ 95 Combi EL QF 
LEikkuuLaitE
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 3130 
AVS moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö
● Leikkuuleveys 95 cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

3180€

PaRk 220

toRNaDo 2098
●  Stiga 7250 moottori
● 352cm3 ja 6,5kW
● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / 
multiclip

● Leikkuulaitteen  
pesuliittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona 
akkulaturi ja mul-
ticlip-laite

1590€

420 RobottiRuohoNLEikkuRi
●  Hiljainen
● Automaattinen lataus
● Sääajastin
● Varashälyytin
● Leikkuuleveys 24 cm
● Maksimi leikkuuala 

2200 m3

● Työalueen maksimikal-
tevuus 24o

● Leikkuujärjestelmä 
3 mattoveitsimäistä 
nivellettyä terää

automoWER

2499€

+ Combi 94 LEikkuuLaitE 
●  Briggs & Stratton 

Intek 7200 Twin moot-
tori

● 2-sylinterinen
● 656 cm3 / 9,7 kW
● Painevoideltu moottori
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Takarunko - ohjaus

● Leikkuuleveys 94cm
● Automaattinen leik-

kuuterien kytkentä 
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

R 214 tC

3990€
EStatE 3098 h 

●  Briggs & Stratton 
PowerBuild 4165 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
● Leikkuulaitteen pesu-

liittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona  
akkulaturi ja puskuri

2690€

DiNo 47 
●  100 cc – moottori
● sivullepuhaltava
● teräsrunko
● kuulalaakeroidut 

pyörät
● leikkuuleveys 45 cm

185€

muLtiCLiP 47 St
●  123 cc – moottori
● Multiclip-leikkuumene-

telmä

● leikkuuleveys 45 cm

239€

muLtiCLiP 47 SEQ b
●  Brigss & Stratton 

575 IS Instart 150cc 
moottori

● Instart - sähköstartti
● leikkuumenetelmät 

Multiclip ja Sivullepu-
haltava

● itsevätävä
● leikkuuleveys 45 cm

499€
Combi 48 SE b

●  Brigss & Stratton 
575 IS Instart 150cc 
moottori

● Instart -  sähköstartti
● vetävä
● leikkuumenetelmät 

keräys, Multiclip ja 
taaksepuhallus

● leikkuuleveys 46 cm
● keruusäiliö 60 litraa

399€

Kuva viitteellinen

149€

SGt 24 aE 
akkutRimmERi
●  4 Ah akku ja laturi mukana
● suora, katkaistava runkoputki
●  leikkuuleveys 25–30 cm

FSa 45 
akkutRimmERi
●  säädettävä trimmaus-

kulma
●  PoluCut leikkuuterät

● akunkesto  
20 minuuttia

●  teleskooppivarsi

119€

FS 50 C–E L

●  paino 4,6 kg
●  0,8 kW
●  leikkuuleveys 420 

mm 229€

200 mm x 20 mm 

toRNaDo 3098 h
●  Briggs & Stratton 

PowerBuild 4165 AVS 
moottori

● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / mul-
ticlip

● Leikkuulaitteen pesu-
liittimet

● Pyörät edessä 15” 
takana 18”

● Mukana vakiona 
vetokoukku, akkulaturi 
ja multiclip-laite

2090€
PaRk 416 P + 

●  STIGA 7750 moottori
● 452 cm3 / 9,3 kW
● Hydrostaattinen 

voimansiirto
● Hydraulinen ohjaus-

tehostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuu-

korkeuden säätö
● Leikkuuleveys  
 100 cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

● Vapaasti pyörivät 
terät

3990€

100Cm Combi 3 EL 
LEikkuuLaitE

PaRk 340 PX + 

●  4WD
● Briggs & Stratton In-

tek 4155 AVS moottori
● 500 cm3 / 8,82 kW
● Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Hydraulinen ohjauste-

hostin
● Aito runko-ohjaus
● Sähköinen leikkuukor-

keudensäätö

● Leikkuuleveys 100 cm
● Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

● Vapaasti pyörivät terät

5290€

100Cm Combi 3 EL 
LEikkuuLaitE 

Kuva viitteellinen, leikkuulaite 
sama kuten PARK 416 P 
leikkurissa.

Combi LEikkuuLaitE 
●  Briggs & Stratton 

Power Build
●  344 cm3 /  6,4 kW
●  Hydrostaattinen voi-

mansiirto
● Takarunko-ohjaus

●  Leikkuuleveys 85 cm
●  Automaattinen leik-

kuuterien kytkentä

2990€

R 112 C + 85

ajoleikkureille toimitus 
kasattuna ja koekäytettynä 

veloituksetta Pudasjärven alueelle! 
käyttöoPastus toimituksen 

yhteydessä!
robottileikkurien toimitus 

myös asennettuna!

●  Akku ja laturi sisältyvät 
hintaan

●  leikkuuleveys 46 cm

●  leikkuutapa silppuava

Lb 146 i 
akkuLEikkuRi

499€

FS 55 
●  paino 4,9 kg
● 0,75 kW

●  leikkuuleveys 420 
mm

229€

RuohotRimmERi 

Nyt ERÄ!
Normaalihinta 299,00

RuohotRimmERi

akkuPuhaLLiN  
●  4 Ah akku ja laturi 

mukana
●  maksimi ilman 

nopeus 44 m/s125€

Sab 24 aE

PENSaSLEikkuRi
●  4 Ah akku ja laturi 

mukana
●  hammasväli 18 

mm
● 57 cm kaksoisterä165€

Sht 24 aE 

traPPer traktorimönkijät 
ovat suoraan traktoriksi 
tehtaalla valmistettuja.

tRaPPER 500 t3b 
●  Täystakuu 2 vuotta / 

5000 km
●  Nopeus rajoitettu 

sähköisesti 60 km/h
●  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
●  Karkeat 26” maasto-

renkaat vakiona

●  Erillisjousitus myös 
takana

●  2WD / 4WD sähköi-
sesti valittavissa

●  Kytkettävä etutasaus-
pyörästön lukko

● vinssi
● vetokoukku

5590€ + toimituskulut

hiNNat aLkaEN 

tRaPPER ChaSER 
550 EFi EPS t3b 
●  Täystakuu 2 vuotta / 

5000 km
●  Rekisteröity kahdelle
●  Nopeus rajoitettu 

sähköisesti 60 km/h
●  ohjaustehostin
●  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
●  Karkeat 26” maas-

torenkaat vakiona 

alumiinivanteilla
●  Erillisjousitus myös 

takana
●  2WD / 4WD sähköi-

sesti valittavissa
●  Kytkettävä etutasaus-

pyörästön lukko
●  vinssi
● vetokoukku
● pidempi maastorunko

6990€
+ toimituskulut

 Paikalla stiGa tehtaan edustaja 
tero haavisto, sekä traPPer maahantuojan 

edustaja urho tujula. 
              tervetuloa tutustumaan laajaan 

                   kone valikoimaamme!

st1 edustaja 
jakaa käteis-

alennuskortteja. 
Polttoaineet 

erikoishinnoin!

automoWERiN oStaja 
kySy aSENNuSta! 

asennuksen kulut 
ovat kotitalousvä-
hennyskelpoisia!

RaivauS-
SahaNtERÄ 10€
RuohoNLEikku-
RiNöLjy + tuLPPa 10€
RuohoNLEikkuRiN 
öLjyimuRiSEtti 20€

heti varastossa runsas 
valikoima ajettavia ruohon-

leikkureita, Puutarhajyrsimiä, 
akkukäyttöisiä ruohonleikkurei-
ta, Polttomoottori ruohonleikku-
reita sekä akku- ja Polttomootto-

rikäyttöisiä käsityökaluja!

kaikkien leikkurin tai 
mönkijän 7.6. ostaneiden kesken 

arvomme insera ClassiC 1 v 
PolkuPyörän!

kysy erittäin 
moniPuolisista rahoitus
 mahdollisuuksistamme! 

Esim. 6 kk korotonta ja
 kulutonta maksuaikaa!

 tai jopa 120 kk maksuaikaa!


