
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 11.6.2014
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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Nurmenleikkuun 
menetelmät tutuksi 

puutarhapäivillä s. 4

Rekisteröintejä
Kilpa-auton katsastuksia

Vakuutuksia
Kotimainen, entistä 

paikallisempi katsastus-
asema Kiimingissä.

Suomen Laatukatsastus 
Oy on toukokuusta alkaen 

Katsastus Team Oy.
Otamme edelleen vastaan 
jaettuja alennuskuponkeja.

Viitantie 7 (Sähkö-Polar)
90900 Kiiminki

Puh. (08) 220062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

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

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

...lisää tarjouksia netissä ja facebookissa !

JÄTTIAMPPELIT         
25,-

VÄhÄn PIEnEMMÄT    
15,-
 

PELARGOnIAT     
18,50 / 4 kpl

 
BEGOnIAT 5,50

 
kEsÄBEGOnIAT 3,-

 
PETUnIA    

 12,- / 10 kpl
 20,-/ 20 kpl

 
LOBELIA    

 12,- / 10 kpl
 

IsOLOBELIA
 3,20

( LILAPUn.) 
 10,- / 4 kpl

 
AMPPELInEILIkkA     

10,- / 4 kpl
 

OMEnAPUUT  30,-
 55,- / 2 kpl

 
MOnIVUOTIsET kUkAT

OSTA 5 MAKSA 4!
 

MULTATARJOUksET!
 

UUTUUs! 
LAnkkUPEnkkI JA 

-PÖYTÄ

PUUTARHALLA KÄYNTI ON ELÄMYS!
TERVETULOA KUKKAHUONEELLE!

P. 040 821 1819
Varaa aika

Lääkäriajat: 
ke 25.6. ja ke 2.7.

HUOM! Nyt myös iltapäiväaikoja! 

Pudasjärven Optiikan 

HURJA kesäale!

SUUri erä 
MerkkikeHykSiä jOpa 

-60%

Silmälasien 
ostajalle optikon 

näöntarkastus 
veloituksetta!

*) Esimerkkihinta Inspiro–silmälaseilla kerran ohennetut linssit kovalla ja heijastuksenesto-
pinnalla. Asiakas maksaa itse lääkärinpalkkion, josta ei myönnetä Bonusta. Etu annetaan 
silmälääkärikäynnin kuittia vastaan kokonaishinnasta.  **) Lisäksi erä merkkikehyksiä 
puoleen hintaan ostaessasi silmälasit, kehysvalikoima vaihtelee myymälöittäin. Silmälää-
kärikäyntiedun voi yhdistää kehysetuun. Etu koskee uusia tilauksia. Ei muita alennuksia. 
Kampanjaetu voimassa 1.–20.6.2014 . ***) Tarjous koskee normaalihintaisia aurinkolaseja 
voimakkuudella tai ilman. 

Hanki nyt uudet silmälasit kauden parhaiden  
merkkikehysten  valikoimasta. 

Aurinko- 
lasit -30%***

+ =129€*

SILMÄLÄÄKÄRIKÄYNTI JA SILMÄLASIT  

NYT YHTEISHINTAAN 

VAIN MEILTÄ

Ajanvaraus  
silmälääkärille  
tai optikolle  
010 190 200

Milloin  olet  viimeksi   
ajatellut  silmiäsi?

-50 
%**

LISÄKSI pALJoN  
MERKKIKEHYKSIÄ

alk.

10€
Suuri

 erä 

merkkik
ehyksiä

mmememe

Varaa aika silmälääkärille tai optikolle.
PUDASJÄRVI Toritie 1
08 822 416, palvelemme ma–pe 9.30–17

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. 
Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan 
päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. 
Ei muita alennuksia.

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              
Tarjoukset nähtävillä myös www.pudasjarvi-lehti.fi

mauri kunnas
kirjain t-paita

7,90
tyttöjen
trikoo caprit

8,90
tyttöjen
farkut

19,95
Lasten
t-paita

8,90

poikien shortsit

9,95

nippu

poikien t-paidat

12,90Alkaen

tyttöjen
farkku caprit

18,00 19,95
aikuisten
sukat 5 paria

4,90

2 ras

ranskis-Leipä 
siivutettu, 410 g

1,00
pss

burgeri
110 g

5,00

nauta-sika 
jauheLiha

400 g

2,49
ras

3,00

3,49
pkt

2,50
5 kpl

LäkeroL dents
85 g

xyLitoL jenkki 
purukumi sorbet 

- lemon-lime - raspberry, 70 g

5,502 pss

bbq-marinoitu 
broiLerin griLLiLeike 

450 g

hittihyvä
tv mix

- crime - comedy 180 g
aakkoset

- mini - salmiakki 180 g    
2 pss

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Koko kansan 
hemmottelupäivä 

Livolla s. 5
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.
Pudasjärvi-lehti jaetaan 

viikottain joka  talouteen ja 
yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 59,00 €

Hinta sisältää alv 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

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

Elämä on kuin palapeli, jonka palaset ovat Tai-
vaallisen Isämme taitavissa käsissä. Rakastaen, 
rohkaisten ja ymmärtäen Hän rakentaa meitä 
pala palalta joka päivä. Vain Hän tietää, mitkä 
palaset sopivat yhteen, ja milloin mitäkin palaa 
tarvitaan. Iloa, toivoa, onnea, naurua, vaikeuk-
sia, pettymyksiä, surua, itkua, tuskaa vai kipua. 
Tarvitaanko pieni pala vai iso pala. 

Joskus meistä yhteen liittäminen voi tuntua 
tarpeettomalta jopa tuskalliselta, mutta myö-
hemmin voimme huomata sen sopivaksi juuri 

siihen elämänvaiheeseen.  Voimme jopa kiittää 
siitä palasesta, ja pyytää anteeksi epäuskoam-
me. Turvallisin mielen voimme käydä eteen-
päin, sillä Taivaallinen Isämme pitää huolen, et-
tei yksikään pala joudu hukkaan. 

Taivaalliselle Isälle jokainen ihminen on ar-
vokas. Hän on luonut meidät suurimmalla rak-
kaudella. Voimme kuulla Hänen kuiskaavan: 
”Olet kaunis minun silmissäni ja jalokivi minun kä-
dessäni”. Ihmisarvolla ei ole mitään tekemistä 
suoritusten tai taitojen kanssa. Ihmisarvo syntyy 

samalla hetkellä kun Taivaallinen Isämme kiin-
nittää katseensa luotuunsa – ihmiseen. Älä pel-
kää minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut 
nimeltä kutsunut, sinä olet mi-
nun (Jes.43:1).

                  
Iloitse siis, että olet olemassa. 

Sinikka Luokkanen 
lapsityönohjaaja 

Elämän palapeli

Kesän ensimmäinen rip-
pikoululeiri pidettiin Hil-
turannassa kesäkuun en-
simmäisellä viikolla. Reilu 
kaksikymmentä rippikou-
lulaista päätti viime vuo-
den syyskuussa alkaneen 
rippikoulurupeamansa vii-
den päivän mittaiseen lei-
rijaksoon. Leirillä opiskel-
tiin kristinopin perusasioita 
kirkkoherra Juha Rauhalan 
johdolla. Hyvin opit jäivät 
mieleen, sillä kaikki selvisi-
vät loppukokeesta mainiosti. 
Ehkäpä eniten tuskan hikeä 
tuottivat kahdeksan ulko-
läksyä, jotka piti leirin aika-
na suorittaa.

Leirin vapaa-aika kului 
majoitusrakennuksessa lä-
hinnä älypuhelinten äärel-
lä silloin, kun reippailla ja 
innokkailla isosilla ei ollut 
yhteistä ohjelmaa tarjolla. 
Hyvin kesäisistä säistä huo-
limatta leirin uimarannalla 
ei ollut tungosta. Muutama 

Rippikoululaiset yhteiskuvassa Pudasjärven kirkossa.

Kesäriparilaiset konfirmoitiin kotikirkossa

pulahti saunomisen yhte-
ydessä järvivedessä, mut-
ta muutoin uimiseen ei ollut 
isompia menohaluja. Kovin 
paljoa vapaa-aikaa ei aina 
jäänyt, sillä leirillä oli mo-
nenlaista touhua aamukah-

deksasta aina iltayhteentois-
ta saakka. Varmasti leirin 
jälkeen jokaiselle maistui uni 
omassa tutussa sängyssä.

Leiriviikon päätti kon-
firmaatiojumalanpalvelus 
sunnuntaina 8.6. kotikirkos-

sa. Rippikoululaiset kon-
firmoitiin ja he saivat osal-
listua ensimmäisen kerran 
itsenäisesti ehtoolliselle. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
jaettiin todistukset ja posee-
rattiin hetki kuvattavana. 

Kuvauksen jälkeen olikin 
monella kotona rippijuhla 
odottamassa perheen ja mui-
den läheisten kanssa. Jälleen 
joukko nuoria oli astunut as-
keleen lähemmäs aikuisuut-
ta ja uusia seikkailuja. MV

Konfirmaatiomessu su 15.6. 
kello 10 kirkossa,  Jaakko 
Sääskilahti, Tiina Inkeroi-
nen, Jukka Jaakkola. Kirkko-
taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 5 € edesta-
kainen matka.
Kesäkahvila ke 11.6 kello 
12-14 kanttorilassa. Terve-
tuloa kahvikupposen ääreen 
porisemaan, tapaamaan tut-
tuja ja tutustumaan uusiin 
ihmisiin. 

Kuorot: kirkkokuoro to 12.6. 
kello 18.00 kirkossa 
Kirkkokuoron kesäkonsert-
ti kirkossa ke 18.6. klo 19.
Varhaisnuorten kesäleirit 
Hilturannan leirikeskuk-
sessa: 
6-9 vuotiaille 30.6.–1.7. 2014. 
Leirin hinta 5€.
10–13 vuotiaille 2.-4.7.2014. 
Leirin hinta 10€
Sitovat ilmoittautumiset ti 
24.6. mennessä kirkkoher-

ranvirastoon p. (08)8823 100. 
Leireille mahtuu 25 lasta/
leiri. Leirit täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 
Lisätietoja leiristä: 
tiina.inkeroinen@evl.fi / 
040 571 4636.
Rauhanyhdistykset: Kesä-
seurat Ervastissa ry:n mö-
killä su 15.6. kello 13 ja 19 
(V.Juntunen, M. Määttä).  
Hetekylän kesäseurat Leea 
ja Martti Holmilla su 15.6. 

kello 12  (Vesa Turpei-
nen, Jukka Lehto).  Seu-
rat Kurenalan rauhanyh-
distyksellä su 15.6. kello 
17 (Urpo Illikainen, Jukka 
Lehto).
Kastettu: Eevi Sofia Laak-
konen, Malla Maria Elina 
Illikainen.
Haudattu: Joona Antero 
Konttila 91v, Väinö Niko-
lai Luokkanen 79 v.

Työpetari ja pitopalveluyrittäjä Alpo Illikainen järjestivät yhteistyössä Pudasjärven to-
rilla hernekeittoruokailun. Vasemmalla pääkokki Alpo Illikainen ja soppatykin, Mantan 
takana keittoannosta maistamassa Työpetarin toiminnanjohtaja Tuomo Jokikokko.

Perjantaina 6.6. järjestettiin 
Työpetarin ja pitopalvelu-
yrittäjä Alpo Illikaisen yh-
teistyönä hernekeittoruo-
kailu Pudasjärven torilla. 
Sponsorina toimi Pudasjär-
ven puu- ja erityisalojen lii-
ton ammattiosasto ry. Alpo 
Illikainen kertoi laittaneensa 
soppatykin lämpiämään jo 
puoli viiden maissa aamulla. 
Oman vanhan reseptin mu-
kaan valmistettua hernekeit-
toa Alpo sanoi valmistuneen 
kello yhdentoista aikoihin al-
kaneelle jaolle noin 160 litraa. 
”Apukokkina” keittoa oli 

Pudasjärven torilla hehkeässä kesäsäässä
hernekeittoa ja hymysuisia ”immeisiä”

myös jakamassa Työpetarin 
toiminnanjohtaja Tuomo Jo-
kikokko. Hernekeitto oli tar-
koitettu lähinnä työttömille, 
eläkeläisille ja vähävaraisille. 
Sää suosi upeasti keitonjako-
tilaisuutta ja hymysuista vä-
keä oli torilla liikkeellä vilise-
mällä asti. Ruokailun ohessa 
olikin hyvin mukava vaihtaa 
kuulumisia tuttujen kanssa. 
Oivallisesti soppatykkiä vas-
tapäätä sijaitsevan jäätelöko-
jun antimista saattoi ostaa it-
selleen vielä jälkkärit. 

Petri Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• Jätevesi- ja LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset  

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI 
Puh. 040 1843524 Tatu Pesälä 

Ins. (AMK)
E-mail: tatu.pesala@gmail.com

www.kle.fi

Kirkkokuoron kesäisten laulujen tämän kertainen  
ohjelmisto koostuu muutamasta uudesta laulusta sekä  
kokoelmasta noin kymmenen vuoden ajalta kesäillan  

konserteissa esitetyistä lauluista.  
Kuoro laulaa mm. Oskar Lindbergin urkusävellyksestä  

sovitetun Vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta-laulun sekä 
laulut Ken on luonut sinitaivaan ja  

Oi katsohan lintua oksalla puun. Kuoroa johtaa vuoden  
vuorotteluvapaalta palannut kanttori Jukka Jaakkola.  

Hartauspuheen pitää kirkkoherra Juha Rauhala.

Tervetuloa tunnelmalliseen Pudasjärven 
kirkkoon kuulemaan kuorolaulua!

Pudasjärven seurakunta

KirKKoKuoron 
KEsäillan KonsErTTi 
ke 18.6. klo 19 kirkossa. 

Pudasjärven kaupunki tiedottaa
Kehittämis- ja toimintatukien jakaminen
Pudasjärven kaupunki on 
päättänyt jakaa kehittä-
mis- ja toimintatukia kylä-
seuroille, yhdistyksille ja 
yksittäisille toimijoille ja toi-
mintaryhmille lähes 80 000 
euroa – kaikkiaan kaupunki-
laisten elinolojen turvaamis-
ta avustetaan vuosittain lä-
hes miljoonalla eurolla. 

Arjen turvaa kunnissa 
- hankkeeseen liittyen Pu-
dasjärven kaupunki uudisti 
aikaisempaa avustuskäytän-
töä siten, että avustuksien ja-
kaminen keskitettiin kehit-
tämistoimen alaisuuteen ja 
osa avustuksista jaettiin ke-
hittämistukena ja osa toi-
mintatukena. Avustuk-
set jaetaan kerran vuodessa 
ja erillisiä kohdeavustuk-
sia ei enää myönnetä. Ke-
hittämis- ja toimintatukien 
myöntämisen perusteissa 
huomioidaan elinvoimais-
ten, viihtyisien ja turvallis-
ten kylien ja taajaman kehit-
täminen sekä kaiken ikäisten 
asukkaiden osallisuuden ja 
vaikuttamisen edistäminen 
elinympäristöä ja palvelu-
ja koskevaan suunnitteluun, 
toteutukseen ja päätöksente-
koon. Tämä on ”ensi askel” 
osallistuvaan budjetointiin.

Avustushakemukset val-
misteltiin työryhmässä, jo-
hon on kuulunut kulttuu-
riohjaaja Birgit Tolonen, 
vapaa-aikaohjaaja Sampo 

Kaupunki järjesti huhtikuussa tiedotustilaisuuden, 
jossa Ritva Kinnula selvitti tuen myöntämisperusteita 
sekä neuvoi hakemusten tekemisessä. 

Laakkonen, kehittämisasian-
tuntija Virpi Harilahti-Juola,

vapaa-aikaohjaaja Tarja 
Väisänen, palvelusuunnit-
telija Ritva Kinnula ja sih-
teerinä Sinikka Mosorin. 
Kaupunginhallitus myön-
si kehittämistukia 15 haki-
jalle yhteensä 15 000 euroa 
ja toimintatukia 52 hakijalle 
yhteensä 57 520 euroa ja 24 
yksittäiselle toimijalle tai toi-
mintaryhmälle 4 900 euroa 
eli yhteensä 77 420 euroa. 
Kehittämistukihakemuksis-
ta 12 kohdistui kylätoimin-
taan myös taajama mukaan 
lukien ja toimintatukihake-
muksista 26. Lisäksi molem-
mat avustukset jakaantuivat 
kylittäin hyvin tasaisesti kat-
taen koko Pudasjärven alu-
een. Pudasjärven kaupunki 
kiittää kyläyhdistyksiä sekä 
muita yhdistyksiä ja seuroja 
aktiivisesta toimintojen ke-
hittämisestä ja järjestämises-
tä sekä kylillä että taajamas-
sa.

Kaupunginhallituksen 
4.6. myöntämät kehittämis- 
ja toimintatuet maksetaan 
hakijoille lähiviikkojen ai-
kana etukäteen ja tuen saa-
ja voi käyttää myönnetyn 
avustuksen harkitsemal-
laan tavalla hakemuksessa 
esitettyihin toimenpiteisiin. 
Mikäli tuen käyttötarkoi-
tus muuttuu oleellisesti, tu-
lee muutokselle hakea lupaa 

kaupungilta. Tuen saajan 
tulee antaa selvitys pyyde-
tyllä lomakkeella tuen käy-
töstä vuoden 2014 loppuun 
mennessä tai pyytää kirjal-
lisesti lupaa käyttöoikeu-
den siirtoon kaupungilta 
avustuksen myöntämisvuo-
den marraskuun loppuun 
mennessä. Hakija sitou-
tuu vastaamaan kaupun-
gin avustuksella hankittujen 
laitteiden, rakenteiden ja va-
rusteiden turvallisuudesta 
ja kunnossapidosta. Hakija 
sitoutuu myös vastaamaan 
kaupungin tuella järjestet-
tyjen tapahtumien turvalli-
suudesta ja laillisuudesta. 
Mikäli hanke ei toteudu, ke-
hittämistuki tulee palauttaa.

Lisäksi kaupunki avus-

taa vuosittain yksityisteiden 
kunnossapitoa alueurakan 
kautta noin 600 000 eurol-
la sekä jakaa tilojen teiden 
avustuksia noin 50 000 eu-
roa. Maaseutuelinkeinojen 
kehittämistukia jaetaan vuo-
sittain noin 120 000 euroa 
ja erilaisten työllistämistu-
kien kautta avustuksia jae-
taan noin 114 000 euroa. Eri 
tahoilta kuntalaisille vuosit-
tain jaettavat avustussum-
mat yhteen laskettuna ovat 
lähes miljoona euroa.

Ritva Kinnula
Palvelusuunnittelija
Arjen turvaa kunnissa 
– hankkeen projektityöntekijä
Puh. 0400 324 013

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus järjesti Pohjantähdes-
sä tiistaina 3.6. Iijoen kalatiet 
2011-13 –hankkeen tiedotus- 
ja keskustelutilaisuuden. 
Pääaiheena oli Iijoen alajuok-
sulle rakennettavaksi suun-
niteltujen kuuden kalatien 
esittely. Esittelijöinä paikal-
la olivat Iijoen kalatiet 2011-
13 -hankkeen päällikkö Arto 
Hirvonen ja toimeksianto-
na kalateiden suunnittelusta 
vastaavan Maveplanin pro-
jektipäällikkö Ilkka Räihä. 
Tilaisuuden puheenjohtaja-
na toimi Iijoen vesistön ka-
lastusalueen puheenjohtaja 
Jari Jussila.

Illan kuluessa kuulijoil-
le esiteltiin kalateiden lupa-
hakemustasoiset suunnitel-
mat havainnekuvien avulla 
ja kerrottiin, että kalateille 
on löydetty Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitoksen 
suositusten mukaiset paikat, 
johon merestä jokeen ja voi-
malaitosten alle nousevat lo-
het hakeutuvat. Esittelijöiden 
mukaan kalatiehankkeelle 
on tässä vaiheessa on iso hel-
potus, että valittujen raken-
nuspaikkojen maanomistaja 
on PVO-Vesivoima Oy. Tei-
den alituksia vaaditaan vain 

Väliaikatietoja Iijoen kalateiden suunnittelusta
muutamassa paikassa ja ka-
lateiden rakentamisessa pys-
tytään hyödyntämään osin 
myös vanhojen tukinuitto-
rännien aukkoja voimalai-
tospadoissa.

Vuona 2010 valmistunee-
seen kalateiden yleissuunni-
telmaan nyt tehdyillä muu-
toksilla on vältetty muun 
muassa tiukkoja mutkia. En-
simmäisenä rakennettavaksi 
suunnitellun, joen alimman 
Raasakan voimalaitoksen ka-
latiessä veden virtaamia voi-
daan säätää ja siitä saatuja 
kokemuksia hyödynnetään 
myöhemmin rakennettavi-
en kalateiden rakentamises-
sa. Muista voimalaitosalueis-
ta poiketen Raasakkaan on 
suunniteltu rakennettavak-
si kaksi kalatietä, voimalai-
toksen ja säännöstelypadon 
yhteyteen. Myöhemmin teh-
tävässä kalateiden täydentä-
vässä suunnittelussa yhtenä 
haasteena on myös, että tu-
levaisuudessa joesta mereen 
laskeutuvat lohen vaellus-
poikaset eli lohismoltit sel-
viytyvät vahingoittumatto-
mina voimalaitosten läpi.

Tilaisuudessa kerrot-
tiin myös, että Iijoella jat-
ketaan tämän kesän aikana 

sukukypsien lohien ylisiir-
toja voimalaitosten yläpuo-
lisille lisääntymisalueille lu-
van mukaisesti enintään 300 
lohta. Ylisiirrettävien lohien 
pyydystämisestä vastaavien 
mukaan lohet liikkuvat jo Ii-
jokisuussa ja niitä menee jo 
pyydyksiinkin.

Ellei mitään yllättävää ta-
pahdu, kalateiden vesita-
louslupahakemus jätetään 
Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston käsittelyyn tämän 
vuoden aikana. Kalateiden 

Iijoen alajuoksulle on suunniteltu rakennettavaksi kuu-
si kalatietä. Tämänhetkisen kustannusarvion mukaan 
yksi kalatie maksaa noin 2-3 miljoonaa euroa. Havain-
nekuva Raasakan voimalaitosalueen kalateistä.

rakentamisen mahdollista-
van hankkeen rahoitusneu-
vottelujen kerrotaan olevan 
loppusuoralla ja tulokset oli-
si tarkoitus julkistaa juhan-
nuksen seutuvilla. Tämän-
hetkisen kustannusarvion 
mukaan yksi kalatie mak-
saa noin 2-3 miljoonaa eu-
roa ja varovaisten arvausten 
mukaan ensimmäisen kala-
tien rakentaminen voisi al-
kaa vuonna 2016. 

Pertti Kuusisto

Työsuorituksia

aTK-huoltoa Pudasjärvellä
Myös kotikäynnit!

Tmi Jyri Jacobson
Puh. 040 572 0899

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com
Juhannusaattona suljettu 

NAISTENVAATTEIDEN ERIKOISLIIKE

Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

Kesämenoihin farKKuja, capre
ja. 

Keveitä neuleita ja hameita.

uutuutena vyötärön muoKKaajat! 

Pudasjärvi, Puistotie 2 A 1 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17, 
auki myös launtaisin 
sopimuksen mukaan SaraSaraKangas ja Ompelimo

Ompelupalvelu

NAISTEN

VAATTEISIIN 

SAAPUNUT 

UUTUUKSIA!

VErhOKANKAITA
Nyt alkoi KESäAlE! 

10€
15€5€
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

www.keittiokalustetukut.fi           www.visionliukuovet.fi

Kaikki kodin kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 
yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 
Myymälässämme 
paljon malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

- ilmainen suunnittelupalvelu 
  myymälässä
- nopeat toimitukset 
- monipuolinen mallisto 
- tukkuhinnat
- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

LIUKUOVET

V SI I NO

Helmikuun aikana 1.2.-29.2.-12 tehtyihin tilauksiin. 

-70%
Holvikaari-ovet

valkoiset vakiomittaiset varasto-ovet

myös
lasiovet

ark. 9-18, la 9-14

Meiltä myös normaalikeittiöt!
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NYT KEMPELEESEEN!

Pudas-Koneessa vietettiin 
torstaina 5.6. jo perinteek-
si muodostunutta puutar-
hapäivää. Ruohonleikkurit 
ovat puutarhapäivän me-
nekkituote ja niitä olikin 
esillä kymmenittäin, hal-
vimmillaan parin sadan eu-
ron hintaisista perässä kä-
veltävistä malleista aina 
useamman tuhannen euron 
hintaisiin ammattitason ajo-
leikkureihin saakka. Leik-
kureita oli Pudaskoneen 
henkilökunnan lisäksi esit-
telemässä Stigan pohjoisen 
alueen myyntiedustaja Tero 
Haavisto.

Haavisto kertoi, että leik-
kureissa löytyy kolme eri 
leikkuumenetelmää: sivul-
le heittävä, alle silppuava ja 
keräävä. Leikkureista löy-
tyy combi-malleja, joihin on 
yhdistetty valinnaisiksi joko 
silppuava, taakse puhaltava 
tai keräävä leikkuumenetel-
mä. Niin sanotusti ”vanhan 
liiton” malli eli sivulle heit-
tävä leikkuri puolustaa paik-
kaansa pihoilla, joiden ruo-
honleikkuuväli voi joskus 
venähtää.

-Sivulle heittävä malli ky-
kenee suoriutumaan huo-
mattavasti paremmin vä-
hän pidemmänkin ruohon 
leikkuusta. Alle silppua-
van mallin runko ja terä 
ovat muotoiltu niin, että jäl-

Nurmenleikkuun menetelmät tutuksi puutarhapäivillä 

ki on maahan jäävästä ruo-
hosilpusta huolimatta siis-
tin näköinen. Ulommainen 
teränosa katkaisee ja sisem-
pi osa silppuaa ruohon. Te-
rän pyörimisen aiheuttama 
ilmanpaine kaarevaa run-
gon muotoa vasten painaa 
ruohosilpun tasaisesti maan 
pintaan. Maan pintaan pai-
nunut ruohosilppu toimii 
lannoitteena ja katteena pitä-
mään maan kosteana, totesi 
Haavisto.

Keräävän leikkurin omi-
naisuus on, ettei leikkuun 
jäljiltä maahan jää leikkuujä-
tettä. Keräävää leikkuria voi 
käyttää myös syksyiseen ja 
keväiseen maahan varissei-
den puiden lehtien keruu-
seen, muistutti Haavisto.

Huoltaminen  
kannattaa
Leikkureiden käyttöiästä 
Tero Haaviston kanssa ju-
tellessa esiin nousi huolto ja 

Pudas-Koneen aikaisempi yrittäjä Timo Talala oli myös paikalla jakamassa asiak-
kaille pienkoneisiin ja ruohonleikkureihin liittyvää vankkaa tietämystään.

Stigan myyntiedustaja Tero Haaviston ja Pudas-Ko-
neen yrittäjä Kyösti Hökän mukaan Pudas-Koneessa 
on tarjolla monipuolinen valikoima erilaisia ruohon-
leikkureita.

talvisäilytys. Haaviston mu-
kaan öljynvaihto leikkurei-
hin olisi hyvä tehdä noin 100 
käyttötunnin välein, tai vä-
hintään joka käyttökauden 
alussa. 

-Leikkurin teräalustan 
puhdistus on hyvä tehdä 
joka leikkuun jälkeen. Pe-
rässä käveltävää Leikkuria 
saa kallistaa ylöspäin alus-
tan puhdistusta varten sy-
linterin puoleiselta etu lai-
dalta, ohjeistaa Haavisto. 
Käyttöiän maksimoimiseksi, 

ajoleikkurin akku olisi hyvä 
ladata määräajoin myös tal-
vella. Talvisäilytyksen ajak-
si leikkuriin, ja pienkoneisiin 
yleensäkin, olisi hyvä tanka-
ta tuotenimikkeellä ”pienko-
nebensa” myytävä pidem-
män säilyvyysajan omaava 
polttoaine. 

-Toinen vaihtoehto on 
käyttää erikseen myytävää 
säilöntäainetta parantamaan 
bensan laadunkestoa. Taval-
linen bensa on tuoretuote, 
joka säilyy tankissa tai asti-

assa noin kuukauden päivät. 
Pitkään koneessa seisonut 
tavallinen bensa, lähinnä 
sen sisältämä hartsi voi ki-
teytyessään tukkia kaasut-
timen ja suuttimet. Tukkeu-
tuminen voi vaatia työlään 
ja mahdollisesti kalliin ult-
raäänipuhdistuksen pienko-
nehuollossa. Koneen käynti-
häiriöt ikääntymisen myötä 
johtuvat usein huollon puut-
teesta, muistutti Haavisto. 

Petri Turunen
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Alueyhteistyön ja elinvoi-
man valiokunta päätti edel-
lisessä kokouksessaan, että 
seuraavassa kokouksessa 
kuullaan kiinteistöpäällikkö 
Kari Rissasen ja maankäytö-
insinööri Markku Mattisen 
selostukset kaupungin asun-
to- ja tonttiasioista. Pidetys-
sä kokouksessa käsiteltiin ai-
noastaan tonttiasioita, joita 
selosti maankäyttöinsinööri 
Markku Mattinen.  

Keskustan alueella olevat 
tontit alkavat olla käytettyjä. 
Rakentaminen on 1-kerrok-
sista jolloin tonttimaan käyt-
tö on tuhlailevampaa kuin 
jos rakennettaisiin 2-kerrok-
sisia. Valiokunnassa käydys-
sä keskustelussa tuli esille, 
että asiasta on käyty keskus-
telua kaava-alueen valmis-
teluvaiheessa ja silloin on 
päädytty 1-kerroksiseen rat-
kaisuun. 

Eritysryhmille rakenne-

Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan kokousasioita
taan Kauppatien varteen uu-
sia rivitaloasuntoja. Neli-
Iikkala ja Osviitta puretaan 
johtuen niiden huonokontoi-
suudesta. Samalla rakennus-
oikeus riittää uusien raken-
tamiseen. Rajamaan rannan 
alueelle aloitetaan vanhus-
väestölle varatun rivitalon 
rakentaminen.Tämän jälkeen 
alueen tontit on rakennettu 
täyteen. 

Lähimmät tontit, jotka so-
veltuisivat vanhusten asun-
tojen rakentamiseen olisivat 
kaupungintalon vieressä ole-
vat yksityisten alueet sekä 
niin sanottu entisen Hartsun 
talon tonttialue. Alueiden ja 
rakennusten hankintahin-
ta on niin korkea, että raken-
nettavien asuntojen hintata-
so nousisi liian korkealle. 

Kurenalan koulun tilalle 
ollaan aloittamassa liikekes-
kuksen suunnittelu. Keskus-
telussa nousi esille kysymys 

tämän alueen käyttömah-
dollisuus asuinrakentami-
seen. Alueen suunnittelun 
ohjausryhmän kokous pi-
detään kesäkuussa ja maan-
käyttöinsinööri aikoi viedä 
valiokunnan terveiset asun-
tokannan tarkisteluksi liike-
keskusalueelle. Maankäyt-
töinsinööri näki Rimmin 
alueen hyvänä rakennus-
maastona. Alueelle on varat-
tu kaksi rivitalotonttia. 

Pietarilan alueella Rito-
lantien entinen päiväkoti ja 
Yläpietarila ovat säilytettä-
viä rakennuksia.  Näiden vä-
lissä olevat rakennukset tu-
lisi purkaa ja tälle alueelle 
voisi rakentaa asuintaloja. 
Alueen kaava on valmisteil-
la, mutta vielä ei ole päätet-
ty minkälaista rakentamista 
alueelle tulee.  Kuntotien ja 
Lenkkitien alueella on muu-
tama tontti vapaana. Vanhan 
lukion alueella olevat raken-

nukset ovat huonokuntoisia 
ja alueen jatkokäyttö on vie-
lä avoin. Suojalinnan alueel-
la jäähallia on suunniteltu 
nykyisen kaukalon paikalle. 

Valiokunnan keskuste-
lussa tuotiin esille aikaisem-
pia hyviä kokemuksia Oulun 
yliopiston arkkitehtiopiske-
lijoiden käytöstä alueiden 
ideoinnissa, joten  heitä tuli-
si käyttää myös jatkossa, kun 
suunnitellaan uusia alueita. 

Keskusteltiin Leaderiltä 
haettavan hankerahan mah-
dollisuudesta koko kaupun-
gin maankäytön strategian 
valmisteluun sekä sivukylil-
lä vapaina olevien tilojen/ra-
kenunnusten/asuntojen kar-
toittamiseen.  

Maankäyttöinsinöörin 
mielestä Pudasjärven kau-
pungissa tarvittaisiin kipeäs-
ti maapoliittinen ohjelma, 
jossa määriteltäisiin minkä-
laisia maita tullaan hank-

kimaan. Näin päästäisiin 
siihen, että toiminta olisi joh-
donmukaista eikä toimit-
taisi siten, että maita hanki-
taan sieltä mistä niitä sattuu 
vapautumaan. Näin kohtelu 
myös yksityisiä maanomis-
tajia kohtaan olisi samanar-
voista. Maapoliittisen ohjel-
man valmistelun yhteydessä 
tulisi käydä keskustelu kau-
pungin eri alueiden maiden 
hintatasosta.   

Alueyhteistyön ja elinvoi-
man valiokunta päätti, että 
se esittää kaupunginhalli-
tukselle  maapoliittisen oh-
jelman valmistelua. 

Aiemmassa kokoukses-
saan valiokunta on esittäm-
nyt elinvoimavaikutusten 
arviointilomakkeen täyden-
tämistä. Tämän mukaisesti 
valiokunta päätti, että pien-
työryhmä kokoontuu tarkis-
tamaan lomakkeen sisältöä, 
jonka jälkeen asia viedään 

kaupunginhallituksen pää-
tettäväksi.

Valiokunnalle saatettu-
jen asioiden ja aloitteiden tii-
moilta todettiin, että mikä-
li kuntalaiset/muut tahot 
haluavat tuoda valiokun-
nan käsittelyyn asioita, tu-
lee ne toimittaa kaupungin 
kirjaamoon omalla nimellä 
allekirjoitettuina. Pudasjär-
ven kaupungin maaseutue-
linkeinojen kehittämistuen 
myöntämisperusteisiin teh-
tiin kaksi muutosta. Toimin-
tatuki- ja kehittämistukiha-
kemuksia on tullut runsaasti. 
Hakemukset käsitellään ke-
säkuun alussa kaupungin-
hallituksessa. Todettiin vielä, 
että Pudis-Foorumin toimin-
ta on käynnistynyt ja toi-
minnan kehittäminen jätkuu 
edelleen.

Sointu Veivo
Valiokunnan puheenjohtaja

Livon Maa- ja kotitalous-
naisten järjestämä Kokokan-
san hemmottelupäivä keräsi 
lauantaina 7.6. Livon kou-
lulle 100 henkeä tutustu-
maan tarjolla oleviin palve-
luihin ja tuotteisiin. Paikalla 
esiteltiin ja myytiin Swipen, 
Tupperwaren, Oriflamen ja 
PartyLiten tuotteita, mag-
neettikoruja, Kulkurin Ho-
peaPuodin koruja, PXC:n 
alusasuja, NuSkinin ihon-
hoitotuotteita, T&M:n käsin-
tehtyjä koruja ja kortteja, Ti-
Pi:n laukkuja, me&i:n lasten 
ja naisten vaatteita ja Hugo 
Koivukankaan poronsarves-
ta sorvattuja koruja. Hem-
mottelupäivän hoitopalve-
luita tarjosivat Stressipiste 
Pirjo Leino, Hoitola Solivo 
Sonja Törmänen, Kukka- ja 
hoivapalvelu Natural Maria 
Outila sekä Parturi-Kampaa-
mo Ritun Hius.

Hemmottelupäivän puu-
hanainen Tarja Tomperi oli 
tyytyväinen siihen, että tänä 
vuonna hemmottelupäivään 
tuli runsaasti esittelijöitä. Ta-

Koko kansan hemmottelupäivä Livolla

pahtuma on järjestetty muu-
taman kerran aikaisemmin-
kin, mutta viime vuodesta 
alkaen tapahtumasta on tar-
koitus tehdä jokavuotinen 
perinne. Nimensä mukaises-
ti hemmottelupäivään ovat 
kaikki tervetulleita.

-Vaikka miehet mieltävät 
tämän naisten päiväksi, se 
ei sitä ole. Miehiä toivotaan 
enemmän!

Hemmottelupäivässä 
oli tarjolla ruokailu ja kah-
vit. Lapsille oli järjestet-
ty muun muassa askartelua 

Lotta Törmäsen vetämäs-
sä Lapsiparkissa, mikä mah-
dollisti vanhemmille rauhal-
lista kiertelyaikaa pöytien 
ympärillä. Monista arpa-

jaisvoitoista Livon Maa- ja 
kotitalousnaiset kiittävät pu-
dasjärveläisiä yrittäjiä.

Vilja-Elina Törmänen

Hugo Koivukankaalla oli myynnissä poronsarvesta 
sorvaamiaan koruja.

Parturi-Kampaamo Ritun Hiuksen Ritva Murtoniemi 
työssään.

Lotta Törmäsen pitämässä Lapsiparkissa leikittiin.

Hemmottelupäivässä oli tänä vuonna runsaasti esittelijöitä.

T&M Designin Tiina Toikalla oli pöydällään käsintehty-
jä kortteja ja koruja. Hänen tyttärensä Minna tarjoaa va-
lokuvauspalveluja.

Päivi Pohjanvesi esitteli Oriflamen tuotteita Helinä Val-
kolalle ja Ulla Salmelalle.

Reippaat keittiöemännät Ulla Salmela, Pirjo Tuovila ja 
Tarja Tomperi.
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Espanjan Rainbow
Hunajameloni

119kg

Vaasan
Ruispalat
12 kpl 660 g (2,86 kg)

X-tra
Virvoitusjuomat
1,5 L 4-pack
(0,69 l) sis. pantit

189pss

579pack

Fazer Tutti Frutti
Makeissekoitus-
pussit
325-400 g (9,20-7,47 kg)

299pss

Ingman maustetut
Kermajäätelöt
1 litra

249pkt

Libero Up&Go
Housuvaipat
Mega-koot 5 ja 
6 58-62

1539pkt

Rainbow suomalainen
BROILERIN
OHUTLEIKKEET
430-500 g
(13,83-11,90 kg)

Hätälä norjan
LOHIFILE
vac.

Snellman grillimarinoitu
PORSAAN
FILEEPIHVI
480 g (9,97 kg)

595

990

479

pkt

kg

ras.

Tuoretorin tuotteet voimassa 16.6. asti.

Espanjan
Miniluumutomaattirasia
250 g (3,96 kg)

Espanjan esikeitetty
Maissi 2kpl 450 g
(2,87 kg)

099ras.

129pkt

679
Snellman BBQ marinoitu
Grilliribs
n. 700 g

kg

Nämäkin hinnat voimassa
kesäkuun loppuun!

Ei rajoituksia, ei kuponkeja.

Enemmän kuin edullinen

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Syötteellä kokoontui lau-
antaina 31.5. reipas jouk-
ko talkoolaisia linjaamaan 
uudelleen Pitämävaaran 
maastopyöräreittiä. Reittiä 
linjattiin uudelleen noin kuu-
den kilometrin matkalla Säk-
kisenlampien ja Portinojan 
välillä, jossa reitti siirrettiin 
kulkemaan Pitämävaaran 
itäpuolelle. Tarve reittimuu-

Pyöräreittiä linjattiin uudelleen Syötteellä
tokselle oli kova, sillä enti-
nen reitti kulki Pitämävaa-
ran laen kautta, jonne nousu 
oli niin jyrkkä, ettei sitä hur-
jinkaan pyöräilijä polkenut 
ylös saakka. Reitin käytet-
tävyyden parantamisen li-
säksi toinen tärkeä syy rei-
tin uudelleen linjaamiselle 
oli vaaraluonnon säilyttämi-
nen herkissä maastonkohdis-

sa. Uusi reittiosuus suosii siis 
niin luontoa kuin reitin käyt-
täjiäkin!

Talkoot järjestettiin Met-
sähallituksen luontopalvelui-
den ja Krossikommuuni ry:n 
yhteistyönä. Krossikommuu-
ni ry. järjestää Syötteellä 2.8. 
Syöte MTB – maastopyöräta-
pahtuman, jossa myös uut-
ta reittiosuutta päästään hyö-
dyntämään. 

Talkootöitä johtamassa oli 
Metsähallitukselta erikois-
suunnittelija Veikko Virk-
kunen. Etukäteen tärkeää 
selvitystyötä puolestaan oli 
tehnyt Krossikommuunin 
Pekka Tahkola, joka selvitti 
reittiä jo ennalta. Suurin osa 
uudesta polusta oli maastos-
sa jo valmiiksi olemassa, eikä 
yhtään puuta tarvinnut uu-
den reitin tieltä kaataa. Tal-
koopäivän aikana poistettiin 
reittimerkkejä käytöstä pois-
tetulta reittiosuudelta ja mer-
kittiin uusi reitti maastoon 

maalimerkein. Myös tarpeet-
tomia opasteviittoja puret-
tiin ja uusia pystytettiin ti-
lalle. Sopivaa polun paikkaa 
etsittiin maastosta testiajoin 
ja uutta polkuakin raivattiin.

Reittien linjaaminen tal-
kootyönä on Syötteellä uut-
ta, mutta muusta talkootyös-
tä on kokemusta. Syötteellä 

on esimerkiksi jo useamman 
vuoden ajan järjestetty Juni-
or Ranger – leirejä, joilla pai-
kalliset nuoret pääsevät tu-
tustumaan kansallispuiston 
luontoon ja kansallispuistos-
sa tehtäviin töihin. Talkootöi-
tä on halukkaille varmasti lu-
vassa myös tulevaisuudessa.

Uusi reittiosuus on jo val-

Talkoopäivänä purettiin uuden linjauksen myötä tur-
hiksi käyneitä opasteviittoja. 

Märkään kohtaan kaivettiin putki veden ohjaamiseksi 
pois reitiltä.

Uutta reittiä linjattiin käyt-
täjälähtöisesti koeajojen 
avulla.

Eläkeläiset retkellä Eetenissä
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
kesäkauden avajaistapah-
tumaa vietettiin 4.6. kan-
santaiteilija Eero Räisäsen 
pihapiirissä Eetenissä, Pi-
rinrannassa. Ohjelmassa oli 
perinteiseen tapaan muun 
muassa yhteislaulua, mak-
karanpaistoa, kettingin- ja 
saappaanheittoa sekä laulu- 
ja runoesityksiä. Tilaisuu-
dessa esiintyi Eläkeläisten 
oma lauluryhmä Rentukat 
ja laulua ja runonlausuntaa 
esitti Eero Räisänen. Hanu-
risäestyksestä vastasi Kalevi 
Vattula. Runsas tarjoilupöy-
tä oli saatu kokoon nyytti-

kestiperiaatteella.
Eetenissä saa käydä ihai-

lemassa Eero Räisäsen tai-
deteoksia, joita hän on pi-
hamaalle pystyttänyt eri 
materiaaleista. Uusimpia 
teoksia hänellä ovat erilai-
sia sydämiä kuvaava, vii-
me kesänä tehty Sydänpuu 
sekä tänä keväänä valmistu-
nut Jeesuksen ristintietä ku-
vaava Tulkaa minun tykö-
ni. Valmisteilla Räisäsellä on 
puinen Ihmiskäärme, joka 
kuvaa ihmisen pahuutta. Ih-
misten kuvaamisessa Räisä-
nen sanoo olevansa pessi-
mistinen.

– Taiteessahan pitää ku-
vata kaikkea, kunhan ei tee 
sitä loukkaavalla tavalla.

Eläkeläiset ry:n puheen-
johtajan Hilkka Tihisen mu-
kaan aamuinen vesisade oli 
luultavasti hieman verotta-
nut retkeläisten määrää. Yh-
distyksen noin kolmestasa-
dasta jäsenestä paikalla oli 
viitisenkymmentä, kun ai-
emmin väkeä on ollut 80-100 
henkeä. Kesäkauden avajais-
tilaisuuksia on järjestetty yli 
kymmenen kertaa. Järjesteli-
jöinä toimivat etupäässä pu-
heenjohtaja Hilkka Tihinen 
ja varapuheenjohtaja Toivo 

Ohjelmassa oli myös makkaranpaistoa.

Eero Räisänen, tapahtu-
man isäntä, lausuu ru-
non. Hän on aina valmis 
ja eläytyy aidosti teke-
määnsä. 

Eero Räisäsen tuoreim-
piin taideteoksiin kuuluva 
Sydänpuu. 

Eeron kukkia kedolla. 
Kaikki pienetkin yksityis-
kohdat pitää katsoa tark-
kaan. Hänellä on myös 
kantaa ottavia teoksia hy-
vin paljon.

Elsa Piri sekä nuorin tilaisuuteen osallistunut, 6-vuoti-
as Ella Saarinen, kisailivat kettinginheitossa. 

Outila. Tilaisuuden tarkoi-
tus on Tihisen mukaan poh-
jimmiltaan yhdessäolo, joka 
on eläkeläisille tärkeää. 

– Kyllähän täällä ihmiset 
aina viihtyvät, tuumasi Ti-
hinen. Myös Eläkeläiset ry:n 
entisen puheenjohtajan Pirk-
ko Raitamaan päivä oli suju-
nut hyvin. Raitamaa totesi 
käyneensä Eläkeläisten tilai-
suuksissa jo niin kauan, ettei 
voinut poiskaan jäädä.

Tulevia tapahtumia yh-
distyksellä on ainakin 
35-vuotisjuhla lokakuus-
sa, jossa pääpuhujana toi-
mii Kalevi Kivistö. Pohjoisen 

miina käyttöön ja odottaa 
kulkijoitaan. Reitti on mer-
kitty maastoon maalimerkein 
ja opasteviitoin. Samaa reit-
tiä kulkee Säkkisenlammit 
– Portinoja – välillä jatkossa 
myös UKK-reitti. Tervetuloa 
testaamaan!

Oili Annila
Metsähallitus

alueen Eläkeläiset ry:n kesä-
juhla järjestetään 25.6. Yli-
vieskassa. 

Vilja-Elina Törmänen,  
kuvat Vilja-Elina Törmä-
nen ja Hilkka Tihinen

Kaupunginjohtaja Kaarina 
Daavittilalla oli viimeinen 
työpäivä kaupungintalolla 
tiistaina 3.6, jonka jälkeen 

Henkilökunta muisti johtajaansa
hän siirtyi lomalle ja pitä-
mään vapaapäiviä. Viralli-
sesti hän siirtyy eläkkeel-
le elo-syyskuun vaihteessa. 

Henkilökunnan lahjat ojensivat Mariitta Timonen ja 
Seija Turpeinen. 

Henkilökunta muodosti kunniakujan, josta kaupungin-
johtaja asteli työpaikalle viimeisenä työaamunaan. 

Viimeisenä työpäivänä tuli 
moottoripyörä, kuljettaja-
na Timo Vähäkuopus, ha-
kemaan hänet kodistaan. 
Kylän ja vähän ulkopuolel-
lakin, kiertoajelun jälkeen 
kyydittävä saapui kaupun-
gintalolle, jossa oli vastas-
sa henkilökunnan muodos-
tama kunniakuja, käsissään 
työpaikalta tuotu esine. Yh-
teisen kahvittelun ja puhei-
den lomassa Mariitta Ti-
monen ja Seija Turpeinen 
ojensivat Daavittilalle hen-
kilökunnan lahjat.  (HT), 
kuvat Mediafoorumi

Kaupunginjohtaja kyydit-
tiin viimeisenä työaamu-
na työpaikalleen mootto-
ripyörällä. 
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Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

monkey

998,-
+ tk

skootteri 
ry6

1298,-
+ tk

mönkijä
GtX 300 4x4

4280,-
+ tk

mönkijä
400 irs 4x4 traktori

5790,-
+ tk

ruohonleikkurit 
alkaen

199,-

kattopellit, 

sadevesijärjestelmät ja 

kattoturvatuotteet

sähkötarvikkeet

meiltä!

59,-
rulla

koiraverkko
1,80x30 metriä

tulossa:

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

Wella 500 ml 
shampoot 13,90€

Erä Goldwell tuotteita 
12,90€
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HAJATELMIA 
LYPSY-
JAKKARALTA

PARhAAT AJATuKSeT SYnTYvÄT aina jälkeenpäin. Ja yleensä 
vielä lypsyllä, ettei niitä saa heti kirjattua ylös. Ja sitten ne unohtuvat. Sa-
nan säilällä iskemiseen hoksottimet ovat myös onnettoman hitaat, vaik-
ka harvoin olen ihan sanattomaksi jäänyt. Joskus niin haluttaisi sivaltaa 
takaisin samalla mitalla mutta silloin ei päässä liiku yhtään ajatusta. Tai 
onko sitten kuitenkin niin hyvin kasvatettu, ettei aina viitsikään sanoa 
mitä mieleen tulee. Joka tapauksessa tunnen olevani hidas hämäläinen.
vIIMe SYKSYnÄ kävin terveystarkastuksessa. Meidän tila kuuluu 
työterveyshuoltoon ja noin 3 vuoden välein pääsemme perusteelliseen 
terveystarkastukseen ja myös kuntotestiin halutessamme. Tutkittiin ja 
tarkasteltiin ja lopputuloksena oli, että periaatteessa kaikki on ihan hy-
vin tuon ikäiseksi ihmiseksi, mitä nyt muuan ylimääräinen kilo on. Pitäi-
si liikkua. Käydä lenkillä, hiihtämässä, kunnassa on hyvä uimahalli ja kun-
tosalit, joiden palveluita kannattaisi hyödyntää. Kuulostaa hyvältä, mutta 
kun ei töiden jälkeen enää tahdo jaksaa mitään. Välillä olen kokeillut, 
mutta sitten on niin väsynyt, että suorastaan kaatuu sänkyyn ja tahtoo-
pa osa töistäkin sitten jäädä tekemättä. Olin onnellinen kun löysin ne-
tistä uutisen, jossa oli mitattu eri ammattiryhmien askelmääriä normaa-
lina työpäivänä. Uutisen mukaan maatilayrittäjän päivään niitä askeleita 
riittää monin verroin enemmän kuin monen muun ammattiryhmän työ-
päivään. Otos oli ollut hyvin pieni ja tutkimusaika vain yksi viikko, mutta 
varmaankin suuntaa antava. Olisi todella mielenkiintoista saada virallista 
tutkittua tietoa asiasta ja isommassa määrässä. Olen vapaaehtoinen mi-
käli joku taho haluaa toteuttaa tällaisen suuremman tutkimuksen. Luu-
len, että monikin niin virallinen puoli kuin myös ihan yksityiset ihmi-
set olisivat kiinnostuneet lopputuloksesta ja voisimme uudelleen miettiä 
työn ja levon merkitystä eri työtehtävissä sekä yleistä jaksamista. Edel-
leenkään en jaksa lähteä navetan jälkeen lenkille tai uimaan ja edelleen 
on muuan ylimääräinen kilo. Mutta olkoon, olen tyytyväinen näin, mut-
ta ehkä sittenkin ostan sen askelmittarin tai jopa sykemittarin seuraa-
maan päivän liikuntasuorituksia. Ja onhan työ- ja hyötyliikunta vähintään 
yhtä arvokasta kuin hienolla kuntosalilla suoritettu liikuntatapahtuma.
nAuTIn KevÄÄSTÄ. Varhaisista aamuista, kun auringon ensimmäi-
set säteet hiipivät puiden takaa näkyviin, ilma on raikas ja täynnä tuoksu-
ja heräävästä luonnosta ja kesästä, linnun laulu täyttää ympäristön. Nau-
tin myös siitä, kun saan rapsuttaa pihamaalla, laittaa uusia istutuksia ja 
kukkia. Nautin siitä, kun ympäristö on hoidetun näköinen ja tavarat ovat 
järjestyksessä. Kaikki näyttää siltä, että täällä asutaan ja halutaan huoleh-
tia ympärillä olevasta. Valitettavasti samaa ei voi sanoa joka paikassa. Jos-
kus tekisi mieli mennä sanomaan ihmisille, että katsokaa ympärillenne, 
näyttääkö tämä viihtyisältä ja asutulta? Ruoho leikkaamatta, tavarat ym-
päriinsä pitkin pihamaata eikä puita ja pensaita ole hoidettu sitten isoäi-
din aikojen, saatikka että sieltä jokunen kukka löytyisi. Tiedän, se on yk-
sityistä omaisuutta eikä minulla ole oikeutta sen hoitoon puuttua, mutta 
saan sanoa mielipiteeni. Näitä hoitamattomia alueita löytyy vähän joka 
suunnalta, täältä maaseudulta mutta myös sieltä keskustan tuntumas-
ta. On puskia ja ryteikköä, tavaroita hujan hajan, romurautaa ja kallel-
laan olevaa pihamökkiä. Joskus olisi hyvä ottaa vähän välimatkaa siihen 
omaan lähiympäristöön ja katsella sitten uusin silmin tai vaikkapa roh-
keasti kysyä siltä naapurilta, että miltä se tuo minun ympäristö näyttää. 
Ei sillä, ettei tuossa omassa pihassakin tekemistä riitä, mutta yritän minä 
ainakin suurimmat töryt poistaa ja nurmikon leikata.
OLIn MenOSSA peltotöille jo toukokuun alkupäivinä, kun oli läm-
mintä ja kuivaa. Isäntä lupasi potut keittää jos minä lähden pellolle, mut-
ta kielsi samaan hengenvetoon soittamasta apuun. Arvelin silloin ettei 
sinne vielä kiirettä ole. Toukotyöt saatiin tehtyä hyvin ja ajallaan. Apulan-
nat kylvettyä ja osa pelloista uudistettiin kokonaan. Jääpoltetta ei mei-
dän pelloilta löytynyt ollenkaan, mikä tietysti oli hyvä uutinen. Uusi kas-
vusto pyrkii jo sinnikkäästi kohti valoa ja kun on tullut sopivasti sadetta 
ja lämpöä riittänyt, niin tuntuu että heinä kasvaa ihan kohisten. Vasikat ja 
hiehot ovat olleet ulkona jo tovin aikaa ja lehmät ovat käyneet jaloitte-
lemassa päiväseltään. Rehua on vielä hyvin riittänyt, joten yöt ovat olleet 
sisällä, mutta suunnitelmissa on jo ollut siirtää kokonaan ulkoruokintaan. 
Ja Isäntä on laittanut rehuntekovehkeitä työkuntoon. Ei sinne toki kiiret-
tä ole, mutta parempi laittaa kaikki valmiiksi nyt eikä sitten hätäillä kun 
pellolla pitäisi jo olla.
vASTuu JA veLvOLLISuuS kuuluvat jokaisen arkeen.  On vel-
vollisuus työntekijänä, esimiehenä tai vaikkapa juhlien emännän velvol-
lisuus, mutta toisaalta myös vastuu tekemisistään, tekemättä jättämises-
tä tai vastuun jakamisesta. Asioita, joista voi puhua tuntikausia ja väitellä 
mikä on oikein ja mikä väärin. Puhutaanko eettiseltä kannalta vai perus-
tuuko ajatus lakiin. Omassa työssäni olen pyrkinyt siihen, että voin illal-
la katsoa itseäni peilistä ja ajatella, että tämä oli hyvä päivä, tein asiat ja 
työt niin hyvin kuin pystyin enkä ole laiminlyönyt mitään enkä ketään, 
olen tehnyt asiat oikein, ajattelen asiaa sitten eettiseltä tai lain kannalta. 
Joskus se raja on vain kuin veteen piirretty viiva. Jos soitan työnantajan 
puhelimella henkilökohtaisia puheluita, teenkö silloin oikein? Tai jos läh-
den tänään töistä tuntia aiemmin kuin olisi määrä lähteä? Tai jos sanon, 
että olen tehnyt jo sen työn vaikka olisin unohtanut koko asian. Tai eh-
käpä jotain on mennyt rikki, mutta lakaisen asian maton alle, kun kukaan 
muu ei nähnyt vahinkoa. Silloin varsinkin näitä asioita miettii, kun tekee 
toiselle työtä. Minuun on luotettu niin paljon, että olen saanut tulla teke-
mään tämän työn. Minulla on vastuu toisen ihmisen työstä ja elinkeinos-
ta sekä omaisuudesta. Saattaa tuntua mitättömältä asialta muuan soitet-
tu puhelu toisen laskuun tai työmaalta karkaaminen ennen aikoja, mutta 
entäpä jos kaikki toimisi samoin? Mehän saamme korvauksen eli palkan 
siitä ajasta jonka olemme töissä, miksi pitäisi saada vielä muuta etua joka 
ei ole oikeasti ansaittua? Osa-aikaistaminen tai jopa irtisanomiset voivat 
olla osittain seuraamusta siitä etteivät kaikki ole noudattaneet yhteises-
ti sovittuja sääntöjä ja yleistä käytäntöä. 

Emäntä

Kokoonnuimme maanantai-
iltana 26.5.  laulamaan van-
hoja koululauluja Paukke-
rinharjun kylätalolle Reijo 
Kossin johdolla. Kauneim-
mat koululaulut ovat kansa-

Kauneimmat koululaulut Paukkerinharjulla
laisopiston uutta toimintaa. 
Laulujen välissä muisteltiin 
vanhoja juttuja koulu ajoilta.

Tanja Ronkainen

Reijo Kossi säesti tuttuun tyyliin. Laulamassa oli kaiken ikäisiä.

Maakuntalaulu laulettiin seisten.

Oulunkaaren kuntayhty-
mä ottaa tänä vuonna käyt-
töön perhehoidon yhtenä 
hoitomuotona myös van-
huspalveluissa. Palvelu-
tuotantolautakunta hyväk-
syi palvelun kehittämistä ja 
valvontaa varten laaditun 
ohjeistuksen 4. kesäkuuta.

Perhehoito toteutetaan 
perhehoitajan kodissa, joka 
on yksityiskoti. Hoito voi 
olla jatkuvaa, lyhytaikaista 
tai osapäiväistä. Asiakkaal-
la on muihin perhekodin jä-
seniin nähden tasavertai-
nen asema. 

- Perhehoito on ollut jo 
pitkään vakiintunut ko-
dinomaisen arjen mahdol-
listava hoitomuoto muun 
muassa lastensuojelun ja 
kehitysvammapalvelu-
jen palveluvalikossa, ja sitä 
laajennetaan tällä hetkel-
lä ympäri Suomea myös 
ikäihmisten palveluihin, 
kuntayhtymän johtaja Lee-
na Pimperi-Koivisto kertoo.

- Asiakkaan valinnan-
vapaus lisääntyy, kun kun-
tayhtymässä on tarjolla 
erilaisia palveluja, vanhus-
palvelujohtaja Kyllikki Syr-
jäpalo lisää.

Hoito perustuu yksi-
lölliseen hoito- ja palvelu-
suunnitelmaan. Hoito sisäl-
tää henkilökohtaisen arjen 
avun esimerkiksi pukemi-
sessa ja peseytymisessä. 
Perhehoitaja huolehtii oi-
keasta vaatehuollosta, ra-

Ikäihmisten perhehoito 
perustuu kattavaan toimintaohjeeseen

vinnosta, turvallisuudesta 
sekä terveydentilan seuraa-
misesta. Hoitoon kuuluu 
myös ulkoilu sekä harras-
tuksista ja virkistysmah-
dollisuuksista huolehtimi-
nen. Ikäihmiselle tarjotaan 
hänen kuntonsa mukaan 
myös muita aktiviteetteja, 
esimerkiksi mahdollisuut-
ta osallistua arkiaskareisiin. 
Tärkeää on myös sosiaalis-
ten suhteiden ylläpito ku-
ten yhteydenpito omaisiin 
ja ystäviin.

- Asiakkaan kannalta on 
hyvä, että hänellä on koko 
ajan sama tai samat hoita-
jat. Perhehoidossa mahdol-
listuu osallisuus tavalliseen 
arjen elämään, Syrjäpalo to-
teaa.

Perhehoito soveltuu eri-
tyisesti ikäihmisille, jotka 
eivät pärjää kotona turvat-
tomuuden, masennuksen, 
muun mielenterveysongel-
man tai alkavan tai keski-
vaikean muistisairauden 
vuoksi. Ikäihmisen tulee 
selvitä yöt ilman säännöl-
listä apua, ja liikuntaky-
ky pitää olla niin hyvä, että 
auttamiseen riittää yksi ih-
minen. 

Kuntayhtymä sijoit-
taa hoidettavat pääsääntöi-
sesti Oulunkaaren alueel-
le. Ikäihminen osallistuu 
yhdessä läheisensä kans-
sa perhehoitopaikan valin-
taan.

Oulunkaaren kuntayh-

tymä hyväksyy perhehoi-
tajan ja perhekodin. Perhe-
hoitajana voivat toimia sekä 
yksin asuvat että perheelli-
set. Perhehoitajan talouden 
tulee olla vakaa, tervey-
den hyvä ja ihmissuhteiden 
kunnossa. Hoitajan tulee 
olla luotettava ja rehellinen, 
ja perhekodin tulee olla ko-
dikas, viihtyisä ja ilmapiiril-
tään avoin ja myönteinen. 
Kuntayhtymän jokaisel-
la palvelualueella on oma 
perhehoidon vastuuhenki-
lö, joka ohjaa, tukee ja val-
voo perhehoitajan ja perhe-
kodin toimintaa.

Perhekodissa voi asua 
enintään neljä hoidettavaa 
henkilöä, mukaan lukien 
perheen omat alle koulu-
ikäiset lapset ja muut eri-
tyistä hoitoa vaativat per-
heenjäsenet. Jos hoitajia on 
kaksi, ja vähintään toisella 
heistä on tarvittava koulu-
tus ja kokemus, hoidettavia 
voi olla enintään seitsemän. 
Sopivaksi koulutukseksi 
katsotaan esimerkiksi lähi-
hoitajan tutkinto.

Pitkäaikaisen perhehoi-
don palkkio on 1066 euroa 
kuukaudessa ja kulukorva-
us 551 euroa kuukaudessa 
hoidettavaa kohden. Palk-
kiota voidaan korottaa, jos 
asiakkaan hoitoisuus on 
suuri ja se esimerkiksi kor-
vaa laitoshoidon. Korotet-
tu palkkio on enintään 1 
293,10 euroa ja kulukorvaus 

enintään 675,30 euroa.
Lyhytaikaisen perhehoi-

don palkkio hoidettavaa 
kohti on 53,97 euroa vuoro-
kaudelta ja kulukorvaus 19 
euroa vuorokaudelta. Hoi-
toisuuden perusteella koro-
tettu palkkio on 70 euroa ja 
kulukorvaus 25 euroa.

Käynnistämiskorva-
us on enintään 2 887,51 eu-
roa yhtä hoidettavaa kohti. 
Korvauksella katetaan per-
hehoidon käynnistämisen 
kannalta välttämättömät 
hankinnat kuten asunnon 
pienet korjaus- ja muutos-
työt, kalusteet, vuodevaat-
teet ja harrastusvälineet. 

Ikäihmisten perhehoi-
don kehittäminen Oulun-
kaarella on osa sosiaali- ja 
terveysministeriön tuke-
maa SenioriKaste-hanketta.

Perhehoitajuudesta kiin-
nostuneiden tulee suo-
rittaa seitsemän päivää 
kestävä valmennus. En-
simmäiset valmennukset 
ovat syksyllä, jos osallistu-
jia on tarpeeksi. Oulunkaa-
ren kouluttamat perhehoi-
tajat sitoutuvat kahdeksi 
vuodeksi Oulunkaaren 
kuntayhtymän asiakkaiden 
perhehoitajaksi. Lisätietoja 
perhehoidosta ja hoitajaksi 
hakemisesta saa Oulunkaa-
ren internetsivuilta oman 
palvelualueen kohdalta, si-
vulta Perhehoito.

Oulunkaari tiedotus
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MYYDääN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

MYYTäVäNä

• Polttoöljyt
• Dieselöljyt
Omaan säiliöön

Koivula Jouni 
puh. 0400 175 458 

rytinginkauppa@hotmail.com

Soita ja kysy!

KOTIEläIMIä

Kaksi Jämtlanninpystykorvan 
urospentua. Synt 21.2.2014, 
rekisteröity, sirutettu, ell tarkis-
tamia. Metsästyskotiin. Luovu-
tusikäisiä. Lisätiedot 040 961 
7921.

Ikean kangasta 12 m, hinta 20 
€. Kuvio raikas kesäinen. P. 
044 082 3450.

Vanha puinen huussirakennus 
70 €. P. 0400 131 628.

Käytetyt ikunat 5 kpl 150x130, 
3 kpl 90x120, 1 kpl 90x60, hp. 
200 €. P. 040 594 9252. 

OSTETAAN hAlUTAAN VUOKrATA 

Asuntovaunu tai -auto ajal-
le 26.6.-30.6.14 soita tai laita 
viesti p. 040 910 5991 niin otan 
yhteyttä!

24” tai 26” renkailla varustettu, 
alle 10-vaiht., hyväkunt. tyttö-
jen polkupyörä. P. ilt. 040 708 
4982.

Kolmas Korentokangas-juoksu 
juostiin lauantaina 7.6. Hirvas-
koskella. Paikalla oli kolmisen-
kymmentä reipasta juoksijaa 
ja mukava joukko yleisöä kan-
nustamassa. Helteinen sää 
haastoi todella juoksijat. Mo-
nella aiottu puolimaraton lyhe-
ni juuri kuuman ilman vuoksi 
varttimaratoniksi. 

Mirja Laakkonen 

Korentokangas -juoksu 
helteisellä säällä

Tulokset:
Puolimaraton:
M yleinen: 1) Hannu Niemelä 
Iin Yritys 1:21:49, 2) Joni Kyngäs 
Pudasjärvi 2:09:21, 3) Ossi Pe-
sälä Pudasjärvi 2:20:44.
M 40: 1) Jorma Puurunen Yli-Iin 
Naseva 2:04:17, 2) Juha Körkkö 
2:12:26.
M 50: 1) Tauno Tyni Koston 
Lupi 1:46:49, 2) Tarmo Kokko 
Pudasjärvi 2:05:12, 3) Niilo Tyni 
Koston Lupi 2:11:36.
n yleinen: 1) Ella Kavalus Pu-
dasjärvi 2:20:44.
varttimaraton:
Miehet: 1) Janne Moilanen PuU 
40:46, 2) Keijo Pintamo-Kent-
tälä RDS 41:23, 3) Arto Hiltu-
la SO-Rainbow 41:43, 4) Sau-

M50 puolimaratonin mitalikolmikko Tarmo Kokko (2.), 
Tauno Tyni (1.) ja Niilo Tyni (3.).

Naisten varttimaratonin mitalikolmikko: Mari Laakko-
nen (2.), Jaana Niemelä (1.), Satu Siika-aho (3.). Etu-
alalla myös Niemelän tytöt Pihla ja Iina.

Elämänsä ensimmäisen 
puolimaratonin hienosti 
juossut Joni Kyngäs.

li Kuopus PuU 45:26, 5) Taisto 
Puurunen Pudasjärven Kunto 
47:59, 6) Lasse Moilanen PuU 
49:37, 7) Sampo Laakkonen 
PuU 51:06, 8) Antti Pohjanvesi 
Pudasjärvi 59:42, 9) Martti Tyni 
Kuusamo 1:02:21.
naiset: 1) Jaana Niemelä Iin 
Yritys 41:51, 2) Mari Laakko-
nen PuU 43:44, 3) Satu Siika-
aho Oulunsuun Heitto 55:29, 4) 

Lilja Buller Koston Lupi 1:03:23, 
5) Eini Illikainen Pudasjärvi 
1:08:01, 6) Piia Manninen Pu-
dasjärvi 1:10:29, 7) Leena Pesälä 
Pudasjärvi 1:11:22, 8) Anna-Liisa 
Seppänen PuU 1:13:50, 9) Päi-
vikki Körkkö 1:16:51 10) Mai-
re Muranen Pudasjärvi 1:20:25.
1,8 km P12: 1) Ville-Veikko 
Salmela PuU 7:55, 2) Paavo Nie-
melä Iin Yritys 8:10.

Opel Astra farmari 2.0 D vm 
2000, kats. 05/2014. Rekiste-
röity pakettiautoksi (2 hlö), die-
selvero vain 62 €/vuosi. Veto-
koukku, keskuslukitus, kahdet 
renkaat, cd-radiosoitin irr. etu-
panelilla. Hp. 1800 €/tarjous. P. 
045 677 9898.

Teemme erilaisia siivoustöitä asiakkaiden toiveiden 
mukaan, 10 €/tunti. Myös ruohonleikkausta 10 €/tunti. 

Soita varaukset klo 18.00 jälkeen.

KOTISIIVOUSTA

KIRPPUTORILLA
Kesäkuussa pöydän varanneille kirpputorimyyjille edullinen myynti-

palkkio. Maksat meille vain 20 % myynnin määrästä. Kesä tuli ja alkoi 
kysyntä kesäisistä vaatteista, kengistä ja laukuista sekä kesäkodin 
tarvikkeista ja sisustustuotteista. Tyhjennä kaappiesi kätköt ja tuo 
myyntiin, paras sesonki alkanut. Vaihda sinulle tarpeeton rahaksi.

Aurinkotori, Kauppatie 5, Kurenkosken vieressä, 044 971 9161

Kansalaisopiston musiikki-
ryhmien kevätkonsertti ja 
tanssiaiset pidettiin Salikis-
sa 24.5. teemalla Kulkuri ja 
Reissumies. 

Konsertissa esiintyi-
vät Teuvo Kalliolan per-
jantaipiirissä opiskelevat 
hanuristit sekä Tornion 
harmonikkakerhosta vah-
vistukseksi tulleet rumpa-
li ja hanuristi. Laulusolistei-
na kuultiin Alpo Puhakkaa, 
Aira Siuruainen-Kalliolaa, 
Kimmo Leskelää ja Kati 
Poijulaa. Virtuoosisia esi-
tyksiä kuultiin harmonik-
kataiteilijoiden Timo Pesiön 
ja Niko Mäenalasen soitta-
mana. 

Lisäksi mukana oli Kan-
salaisopiston viihdeorkes-
teri eli Suopunki-ryhmä. 
Mukavaa iltahetkeä viettä-
mässä oli noin 50 kuulijaa.

Janne Klemetti suoritti 
samana päivänä harmoni-
kansoiton kurssitutkinnon 
1/3-tason. Lautakunnassa 
toimivat Reijo Kossi ja Niko 
Mäenalanen. Lisäksi Kati 
Poijula suoritti Pudasjärven 

Kulkuri ja Reissumies 
-konsertti Salikissa

kansalaisopiston ensimmäi-
sen pop-, jazz- ja viihdelau-
lun kurssitutkinnon 29.5. 
Sen lautakunnassa toimivat 
Keijo Piirainen ja Reijo Kos-
si. V-E T

Alpo Puhakka ja orkesteri. Harmonikansoiton kurssitutkinnon suorittanut Janne 
Klemetti kolmas oikealta. 

Laulusolistina esiintynyt 
Kati Poijula, joka suorit-

ti myös kansalaisopiston 
ensimmäisen pop-, 

jazz- ja viihdelaulun
 kurssitutkinnon.

Kimmo Leskelä esiintyi konsertissa laulusolistina.

Keskustapuolueen vara-
puheenjohtaja- ja puolue-
sihteeriehdokkaita vieraili 
torstai-iltana 5.6. Pudasjär-
ven kaupungintalolla tava-
takseen pudasjärveläisiä ja 
keskustellakseen heidän 
kanssaan muun muassa puo-
lueen toiminnan kehittämi-
sestä ja puoluekokouksessa 
tehtävistä henkilövalinnois-
ta. Keskustan Pohjois-poh-
janmaan piirin puheenjohta-
ja Matias Ojalehto oli myös 
mukana oppaana ja toimi 
illan kuluessa pidetyn pa-
neelikeskustelun vetäjänä. 
Ehdokkaista oli paikalla tu-
levaksi kaksivuotiskaudeksi 
Keskustan varapuheenjoh-
tajan paikkaa tavoittelevis-
ta Anu Vehviläinen, Liisa 
Ansala ja Ann-Mari Kemell 

Keskustan varapuheenjohtaja- ja 
puoluesihteeriehdokkaita vierailulla 

Pudasjärvellä

sekä puoluesihteeriksi eh-
dolla olevista Janne Seu-
rujärvi ja Jasi Kuokkanen. 
Tulevana viikonloppuna 
13.-15.6. Turussa pidettäväs-
sä Keskustan sääntömääräi-

sessä puoluekokouksessa 
valitaan puolueelle puheen-
johtaja ja kolme varapuheen-
johtajaa sekä puoluesihtee-
ri. PK

Kuvassa puoluesihteeriksi ehdolla olevista Janne Seu-
rujärvi ja Jasi Kuokkanen sekä varapuheenjohtajiksi 
pyrkivistä Liisa Ansala ja Anu Vehviläinen. Kuva Ma-
tias Ojalehto.
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Palveluhakemisto

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

* Nelipyöräsuuntaus 
3 D tekniikalla 

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643, Iinattijärvi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

kUnTOnEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

• Aikuisneurologinen
 fysioterapia
• Veteraaniavokuntoutus

• Ikääntyneiden 
 fysioterapia
• Lähetehoidot

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

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

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Pirinpuisto, Parkkilantie 616

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

●  Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

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

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

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KONEPAJAT

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541, 
93277 Iinattijärvi
Puh. 040 536 6750

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut perheiden oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888

Jukolantie 4 A 93100 Pudasjärvi
toimisto@eijaheikkinen.fi

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

* Lukkojen sarjamuutokset
 ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu

LUKKO- JA AVAINPALVELUT

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKE-

MISTOSSA!  

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!  
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Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

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

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

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Palveluhakemisto

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
naisjärventie 444, 93140 Kipinä

puh. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

MAANRAKENNUSTA

VUOKRAUS-
PALVELUT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOLUVERHOUSTYÖT, 

IKKUNA- ja 
OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. 
Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen, 

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

• Uudis- ja 
korjausrakentaminen
• Vesikattoremontit

•  Sertifioidut 
vedeneristystyöt

•  Laatoitukset, tapetoinnit
ym. sisustustyöt

Puolangantie 2431,
93350 JAURAKKAJÄRVI

040 554 1689
maken.rakennus@dnainternet.net

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

Keittiöt ja kodin 
kiintokalusteet

Saunan lauteet ja 
puuportaat. 

Asennettuna 

SAUNAT, KEITTIÖT

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Ilmoita 
palvelu-

hakemistossa 
p. 040 1951 732

!

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

Rakennuspeltityöt
- lista- ja piipunpellit

Rak. palvelu e. pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

Anon 
Ase ja Tukku

ERÄKESKUS

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

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

ANolTA lÖyTyy!

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

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Hautapahtaan haukikisois-
sa osallistujia riitti jokai-
seen sarjaan ja palkinnot 
saatiin jaettua. Kala söi hy-
vin ja kaikki osallistujat pää-
sivät kalastuksen makuun. 
Suurimman hauen sai mies-
ten sarjan voittaja Tomi Ron-
kainen. Poikien sarjan voitto 
meni Jere Raiviolle Ranual-
le. Haukikisojen sää näyt-
ti aluksi huonolta, kun vettä 
satoi kaatamalla ja ukkonen 
jyrisi. Illan mittaan sää kui-
tenkin parani ja aurinko-

Hautapahtaalla haukikisa

Miesten sarjan voittajat odottavat palkintojaan.

kin tuli esiin pilvien takaa. 
Jongun alueen kyläseura oli 

Poikien sarjan voittaja Jere Raivio onniteltavana.

Yleisö seuraa palkintojen jakoa.
paistamassa makkaraa ja let-
tuja. Tällä kilpailulla Jongun 
osakaskunta haluaa vähen-
tää haukikantaa ja antaa tilaa 
arvokaloille. Tänäkin vuon-

na on osakaskunta istuttanut 
järvitaimenta Korpijoen ve-
sistöön. 

Tanja Ronkainen

Pitkä, treenin täyteinen talvi 
on vihdoin takana ja juoksijat 
ovat päässeet aloittelemaan ki-
sakauttaan maastojuoksuilla. 

Ensin oli vuorossa 3.5. 
juostut aluemestaruus- ja 
9-15-vuotiaiden pm- maastot 
Oulun Kuivasjärvellä. Pudas-
järven Urheilijoista kisassa oli 
mukana seitsemän urheilijaa. 
Janne Moilanen sijoittui ko-
vatasoisessa miesten sarjassa 
kahdeksanneksi. Aleksi Här-
könen juoksi hienosti kolman-
neksi ja Lasse Moilanen nel-
jänneksi M17 sarjassa. Mari 
Laakkonen voitti naisten sar-
jan Niina Moilasen juosteessa 
saman sarjan seitsemänneksi. 
Ville-Veikko ja Johanna  Sal-
mela juoksivat P10 ja T10 sar-
joissa hienosti toiseksi ja nel-

jänneksi. 
Samaan aikaan juostiin 

myös veteraanien pm-maas-
tot, joissa Pudasjärven Urhei-
lijoita edustivat M50 sarjassa 
Sampo Laakkonen (1.), Reijo 
Polojärvi (3.) ja M55 sarjassa 
Timo Vähäkuopus (5.).

Seuraavana viikonloppuna 
oli vuorossa SM-maastot Lem-
päälässä. Pudasjärven Urheili-
joita näissä kisoissa edustivat 
M17 sarjassa Aleksi Härkönen 
ja Lasse Moilanen. Aleksin si-
joitus oli 23. ja Lassen 53. 86 ur-
heilijan joukossa. M22 sarjas-
sa 48 juoksijan joukossa Janne 
Moilanen sijoittui 17. Naisten 
yleisessä sarjassa Mari Laak-
konen oli 22. 49 juoksijattaren 
joukossa. ML

Kilpailukausi käynnistyi 
maastojuoksuilla

Viime Pudasjärvi-lehdessä 
kirkkovaltuuston kokousuu-
tisessa vaalilautakunnan va-
rajäsenten nimet olivat osit-
tain väärin. Varajäseniksi 

valittiin Heikki Turves, Tert-
tu Määttä, Pirkko Hämäläi-
nen ja Tiina Haapakoski.

Toimitus

Oikaisu

Vaalilautakunnan varajäsenet
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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!

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

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

Tervetuloa IsoSyöte Mäkiajoihin Pudasjärvelle!
Pudasjärvi Racing Team 2000

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

Majoitukset: www.hotelli-isosyote.�

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen luontokes-
kus, Erätie 1.
hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Camping Jyrkkäkoskelta.
Ikärit maanantaisin klo 18-20, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Yleisurheilukerho 7-9-vuotiaille tiistaisin klo 11-12.30 ja torstaisin 11-12.30. 
9-12-vuotiaille tiistaisin 12.30-14 ja torstaisin 12.30-14. Suojalinnan urheilukenttä, Ur-
heilutie 2.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30.
Leikkipuistotreffit kesäkuussa joka tiistai klo 14-16 Rajamaanrannan leikkipuistos-
sa. Tervetuloa lapset vanhempien seurassa!  Järj. MLL Pudasjärven yhdistys.
Infotilaisuus ikääntyneiden perhehoidosta ke 11.6. klo 16. Vanhusten palvelu-
keskus, Kauppatie 25.
vuoden kylä -juhla Livon koululla la 14.6. klo 9.00. Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Lentopallon kyläsarja la 14.6. klo 9.  Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Sarakylän alueen Pyöräretki su 15.6. klo 11. Lähtö entiseltä K-kaupalta. Matka 
kunnon mukaan. Määränpää Hirvikummulle makkaran paistoon ja kahville. Arvontaa.
Koillis Golfilla Paroc-kisat su 15. 6. klo 12. Miehet ja naiset 18 r., pistebogi.
FC Kurenpojat - OuJK ti 17.6. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Cooperin testi ma 16.6. klo 20-21, Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Pohjantähti Games to 19.6. klo 17.30. Kansainväliset Yleisurheilukilpailut, piirin 
GP- osakilpailu. Suojalinnan urheilukenttä, Urheilutie 2.
Rallisprint Syötteellä to-pe 19.-20.6. Kisa ajetaan nyt kaksi päiväisenä torstaina 
sekä perjantaina. Molempina päivinä harjoitukset aamupäivällä ja kilpailut iltapäivällä.
Moskiito Ralli ma-pe 23-27.6. Oulun Ilmailukerhon vuodesta 1999 järjestämä pur-
jekoneiden matkalentotapahtuma. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Pudasjärven torin avajaistapahtuma peräkärrykirppistapahtuman puitteissa ke 
25.6. Toripaikat ilmaisia! Paikkavaraukset p. 040 730 9481. Tervetuloa! 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh.040 548 7169 

Tervetuloa!

Su 15.6. klo 11 Tuula Suomi
Su 22.6.  ei tilaisuutta
Su 29.6 klo 11 Aila Pyörälä ja tiimi 

Tulevaa:
11.7. klo 11 Gospelriders torilla 

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Ylivieskassa ke 25.6.2014 Kainuun, Lapin ja Jokilaakson 
Aluejärjestön yhteinen Kesäjuhla, joka on samalla 

KOLMEN POHJOISEN 
ALUEJÄRJESTöN 50-VUOTISJUHLA. 

Juhlassa esiintyy myös Pudasjärven Eläkeläiset ry:n jäse-
niä. Vielä ehtii ilmoittautua ma16.6.2014 mennessä Leenalle 
puh. 050 559 9066. Lähdemme matkaan linja-autopysäkiltä 

kello 6.30. Ennakkoilmoittautumiset otetaan huomioon.

Kaikenkelin Kaikkonen näytelmään Suomussalmelle 
su 27.7.2014 sitovat ilmoittautumiset ma 7.7. mennessä 

Leenalle 050 559 9066. Linja-auto lähtee kello 10.00 
Sokoksen linja-autopysäkiltä. 

Ennakkoilmoittautumiset otetaan huomioon. 
 
Pudasjärven Eläkeläiset ry

lauantaina 28.6.2014 klo 14-18 soutaen, 
2 vapaa/uistelija. Kilpailussa on yksi sarja ja painavin kala 

voittaa. Palkintona on sähköperämoottori, jonka arvo 
n. 250 €. Osallistumismaksu 20 €.

Kalastuskunta järjestää samassa yhteydessä 

rompetoripäivän klo 12-18, 
jossa voit myydä tuotteitasi vapaasti omasta 

myyntipöydästä tai peräkärrystä. Järjestäjä varaa itselleen 
yksinoikeuden kahvin ja makkaran myyntiin.

Osoite: Piipposenpirtti, Piipposentie 16, 93250 Sarajärvi
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset kilpailuun ja 

rompetoriin pyydetään numeroon 0400 285189, iltaisin 
(Antero). Ilmoittautua voi myös paikanpäällä.

Kouvan kalastuskunta

Kouvanjärven haukikuninkuus 
–vetouistelukilpailu 

bingo Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 14.6. klo 13.00
(la 28.6. peruttu).

Päävoittona 150 € lahjakortti.

Tervetuloa!
HNSwww.hetepirtti.fi

Tavarapalkinnot. Kaikki lapset palkitaan! 
Ilmoittautuminen kilpailupaikalla.

Sarjat: Aikuiset (7 €), lapset ja nuoret (3 €), perhemaksu 20 €.
Vain luonnonsyötit (madot ja toukat) sallittuja! 

Kaikkien onkijoiden kesken arvotaan KUMIVENE. 
MM. kahvittelua ja makaraa. 
Lisätietoja: 040 760 4872. 

Tervetuloa!
Kuukkaanseudun Erä ry

Koko perheen 

ONKIKILPAILUT
Kuukasjärvellä, koulun rannassa 

pe 13.6. klo 18, onginta klo 18.30-20.
os. Kuukasjärven kouluntie 2 A, 97780 Kuukasjärvi

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

Ensi-ilta:      La 28.6.2014  klo  18
Muut  esitykset:
Su 29.6.14 klo 14 Su 13.7.14 klo 14
Ti 1.7.14 klo 19 Ke 16.7.14 klo 19
Ke 2.7.14 klo 19 Pe 18.7.14 klo 19
Pe 4.7.14 klo 19 Ti  22.7.14 klo 19
La 5.7.14 klo 18 La  26.7.14 klo 18
Su 6.7.14 klo 14 Su  27.7.14 klo 14
Pe  11.7.14 klo 19

Liput 12 €, alle 12 v. 5 €. Tiedustelut ja varaukset Raija Kelly, 
puh. 044 307 3764. Pyydä tarjous! Katso lisää www.jokijarvi.com PöllinParkkuu tansseissa  klo 21.00-00.30.

Tahdit takaa Tukkijätkät lippu 10 €Käsikirjoitus: Heikki Luoma. Ohjaus: Elsa Ruokangas

IV PÖLKKY PöllinParkkuu 
MM-kisat

TAIVALKOSKEN JOKIJÄRVELLÄ 
Lauantaina14.6.2014
alkaen klo 10.

Pääsymaksu 5 €,
alle 16 v. ilmaiseksi.
Ruokaa, juomaa ja virvokkeita.
Ei alkoholianniskelua.
Arvontaa, työnäytöksiä ym.

Ilmoittaudu kisoihin
www.jokijarvi.com
Lisätietoja 040 5787 176.

Tervetuloa!

Wintissä: klo 24-03.30  
DJ EKI 

KURENKOSKI

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

Juhannuksena:
Juhannusaatto 20.6. klo 13-04
Juhannuspäivä 21.6.  klo 13-04

22.6. klo 13-20

HOTELLI-RAVINTOLA

TERvETUloA vIIHTymÄÄN 
TAPAHTUmIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Tulossa: 20.6.  Timo Kotipelto

Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Lauantaina 14.6.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. ep

Wintissä: 
klo 24-03.30  

DJ HAMMER
Lippu 12€ sis. ep

Salissa: 
RAINER 

BOLLSTRÖM & 
GRANIITTI

Perjantaina 13.6.

Lippu 5€ sis. ep

NARRATAANKO JÄLLEEN OIJÄRVEN SUURINTA? 

KILPAILURAVINTOLA AUKI KOKO PÄIVÄN
Yhteistyössä:

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

Kilpailuaika: la14.6.2014 klo 10.00-16.00
Paikka: Oijärven järvisilta, jossa erinomaiset 

parkkitilat ja uusittu venesatama.
Ennakkoilmoittautumiset: ke 11.6. mennessä

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

Palkintoja yhteisarvoltaan reilulla 2.000 eurolla, 
suurin hauki palkitaan.

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

     
  Lasten onkikilpailu klo 13.00-14.00

OIJÄRVEN XXIII

VETOUISTELUKILPAILUT
la 14.6.2014 SOUTUVENEILLÄ

Lisähaku alkaa 16.6.2014
 

OSAOsta 
ammattilaiseksi

 
OSAO/Pudasjärven yksikkö

kysy vapaita paikkoja 

PROSESSITEOLLISUUDEN, 
HEVOSTALOUDEN, 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JA
MATKAILUALAN PERUSTUTKINNOISTA

 

Tiedustelut: 
Opinto-ohjaaja Anna Kuosmanen, 
p. 050 598 8068 
Opintoasiainsihteeri Marjut Mertala 
p. 050 575 8307 tai www.osao.fi 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kirjaston aukioloajat 
23.6.-31.7.2014
ma 10 - 19 
ti-pe	 10	-	16 
la-su	 suljettu
Poikkeukset 
to	19.6.	 10-15 
juh.aatto	pe	20.6.	 suljettu
Kirjastoauto	Iso-Karhu	ei	kulje	
ajalla	30.6.-3.8.2014
Pudasjärven kirjasto 
p. 040 826 6434 

VIRIkEPÄIVÄ 
Jaalanka, Jaalangan pirtti 

maanantaina 16.6 klo.16.00
Aiheena puutyöt.

Tervetuloa!          Livokas ry

Yli-Kollajan nuorisoseuran
YLEINEN KOKOUS 

la 28.6.2014 klo 12.00
nuorisoseuran talolla.

Esillä sääntömääräiset asiat ja nuorisoseuran
toiminnan jatkaminen.

Kaikki asiasta kiinnostuneet kokoukseen!

Tervetuloa!

Hallitus

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

Kävellään tehokkaasti 
yhdessä porukalla

Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua! 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Järjestää Pudasjärven Kansalaisopisto Puu Kuntourheilujaosto.

Tehokävely on su 15.6. klo 18 
Jyrkkäkosken camping.

Mahdollisuus saunomiseen eli pyyhe ja 
uima-asut mukaan! 
Seuraavat tehokävelyt:

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

Kävely on Suomen suosituin liikuntamuoto. 
Tervetuloa aistimaan uusia kävelyvinkkejä!

Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa viihdyttää perjantaina 
13.6. musiikin ja tanssin ys-
täviä artisti Rainer Bollström 
Graniitti-orkestereineen. 

Rainer on monille tuttu 
nimi niin kotimaisemissakin 
kuin suomalaisten lomaili-
joiden suosimissa ulkomaan 
lomakohteissa. Takanaan 
Rainerilla onkin jo yli kah-
denkymmenen vuoden ura 
viihdyttäjänä. Tänä vuon-
na alkutalven aherrus stu-
diossa palkittiin, sillä heinä-
kuussa ilmestyy radioihin ja 
jakeluun hänen yhdeksäs le-
vynsä, Miehen elämää, jonka 
julkistamiskiertueeseen Ku-
renkosken tämänkertainen 
esiintyminen myös kuuluu. 

Rainer Bollström 
Graniitti-orkestereineen tanssittaa Kurenkoskessa

Levyn tuhannen kappaleen 
ennakkopainos on jo lähes 
loppuunmyyty kahdessa vii-
kossa. Uuden levyn musiik-
ki on sovitettu tämän päivän 
kuulijoille ja tanssijoille.

Rainer on vakuuttanut 
yleisönsä tuttavallisena, tai-
tavana ja tunteisiin vetoava-
na esiintyjänä joka pukeutuu 
parhaimpiin kunnioittaen jo-
kaista esiintymistilaisuutta. 
Illan anti käsittää moniulot-
teisen vauhtiohjelman oman 
tuotannon parhaista - ikivih-
reät osastosta - tämän päi-
vän hitteihin. Tanssilavoilla 
Rainer tanssittaa yleisön suo-
sikkikappaleita ja mies villit-
see tulisemmalla tyylillä sekä 
omanlaisellaan showpitoi-

Rainer Bollström esiintyy 
Graniitti-orkestereineen 
yhdeksännen levynsä, 
Miehen elämää, julkista-
miskiertueen merkeissä.

sella ohjelmalla. Jos arpaon-
ni suosii, artistin uuden levyn 
voi voittaa tulevalta keikalta, 
lupasi Rainer. 

Seuraavaksi haasteekseen 
Rainer on ottanut Graniitti-
yhtyeensä kanssa juhlalevyn 
valmistelun 25-vuotis taiteli-
javuoden kunniaksi.

-Yhdessä säveltäjien ja sa-
noittajien kanssa pyrimme 
hakemaan seuraavalle levylle 
tanssimusiikkia, joka suunna-
taan enemmän tanssilavojen 
iäkkäämmälle sukupolvel-
le. Kappalevalikoimaan tulee 
muun muassa tangoa ja foxia 
humppaa väheksymättä. Ky-
seiseen haasteeseen on tartut-
tu yleisön pyynnöstä, kertoi 
Rainer idean synnystä. PK

Teemme yhdessä kaupunkia viihtyisämmäksi. Tule mukaan mukavaan seuraan!

TORI ELÄMÄÄN!
Kesätorin avajaiset 

peräkärrykirppistapahtumalla
25.6. keskiviikkona vietetään kesätorin avajaisia Pudasjärven torilla 

peräkärrykirppistapahtuman puitteissa. 
Paikalle tulee kirkkoherra Juha Rauhala siunaamaan torin 

kesätoimintaan ja -työhön. 
Kanttori Jukka Jaakkola tulee laulattamaan ja toiveissa on ainakin Suvivirsi.

Torille on toki voinut tulla toki aiemminkin myymään ja ostamaan, 
mutta nyt vietetään varsinaisia torikauden avajaisia 

PERÄKÄRRYKIRPPISTAPAHTUMALLA. 
Porukkaa toivotaan mukaan sankoin joukoin. 

Osallistumalla saadaan tori elämään.
Kirpputoripaikka on avajaispäivänä ilmainen. 

Paikkavaraukset Kerttu Simulle 18.6. mennessä 
p. 040 730 9481. 

Tervetuloa!

ps. Torille voi tulla myymään tuotteitaan ja tavaroitaan kesällä joka arkipäivä, myös lauantaisin. 
Tiedustelut Kertulta. Erikoispäiviä järjestetään toivomusten mukaan.

Kurenalan kyläyhdistys ry

Puh. 040 826 6586

Ensimmäiset aikuisten valta-
kunnalliset virsikisat pidettiin 
toukokuussa Turun tuomiokir-
kossa. Oulun hiippakunta me-
nestyi kisassa erinomaisesti, 
sillä kisan kolme ensimmäistä 
sijaa tulivat tälle alueelle. Kisan 
voitti oululainen nelihenkinen 
virsiveteraanit ja poika -jouk-
kue (laulajista kaksi haukipu-
taalta ja kaksi Yli-Iistä), toisek-
si tulivat Veisuopet Himangalta 
ja kolmanneksi Virsistä voimaa 
–joukkue Muoniosta. Hiippa-
kunnallisista aluekarinnoista 
kisaan selvisi 14 joukkuetta eri 
puolilta Suomea. 

Kisamenestyksen huu-
massa Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli järjestää vir-
silaulutilaisuuden Oulun tuo-

miokirkossa keskiviikkona 
11.6. kello 18. Illan aikana lau-
letaan yhdessä voittajien kans-
sa tunnettuja ja mutta myös 
oudompiakin virsiä.  Lisäksi ti-
laisuudessa yleisö voi testa-
ta virsitietämystä leikkimielis-
ten visakysymysten muodossa. 
Juhlan loppuhuipennuksena 
lauletaan ikiaikainen Suvivir-
si kesän kunniaksi. Virsi elää ja 
voi hyvin!! Tapahtuman juon-
taa hiippakuntasihteeri Raimo 
Paaso ja tervehdyksen esittää 
Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi. RP

Virsi elää ja 
voi hyvin

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Puikkarin kesäajan aukioloajat: 
huom! 

Ke 11.6. suljetaan klo 18.00, myös kuntosali           
Ma 16.6. 12-20 (vauvauinti klo 11.00)

Ti 17.6. 12-20
Puikkari suljettu 18.6.-27.7. !

huom! 
Kuntosali avoinna kesällä 23.6.-25.7. 

ma-to 14-20, pe 8-14, la ja su suljettu 

Viime viikon lehdessä Am-
mattiopistosta matkailulin-
jalta valmistuneissa oli mai-
nittu Pirita Vesteri. Hän on 
valmistunut jo vuosi sitten.

Toimitus

Oikaisu

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti
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Kesän kuumat 
uutuudet

ja paljon muuta...

Mureutetut porsaan
Ulkofi lepihvit

Hot-chili

Sipuli-
pippuri

Tomaatti-
chili

TEHTAANMYYMÄLÄ
Muonamutka 2, Pudasjärvi

Puh. 040 683 3496
Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-18

www.kylmanen.fi 

ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Petäjäkankaantie 1, Pudasjärvi 
Puh.  020 752 8260

KESÄLAITUMELLE!

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–18.00, la 9.00–14.00

Talon huoltomaalaukseen. Vesiohenteinen, puolihimmeä Peitto-
suoja muodostaa ohuen peittävän kalvon jättäen puun pintakuvion 

näkyviin talomaaleja paremmin. 7,77 €/l.

Peittosuoja Cello Cover 9 l

259,-

Puukiuas Harvia 20 PRO

Saha-, mitta- ja
veitsipaketti Irwin

+ sävytys

69,90

Paketti sisältää Universal yleiskäsisahan peruskahvalla, 5 m 
mittanauhan ja katkoteräveitsen 18 mm hiiliterästerällä.

9,95

Väkevä löylyjen lähde. Valurautainen 
lasiluukku ja jykevä

10 mm:n tulikansi takaavat kestävyyden. 
Saunan koko 8 - 20 m³. Kivimäärä max. 

40 kg. Kiuaskivet lisähintaan.

298,-

Lipputanko 
9 m jalustalla 
+ Suomen 

lippu

UUTUUS!

Hoitovoide
Bio BZZ 500 ml

995
/kpl

Nuolukivisanko
Josera MG 
Pluss 25 kg

Aitanauha
Olli 
12 mm/200 m

1995
/kpl2895

/kpl

Viime viikon lehdessä oli Jyrk-
käskosken huvikeskukselta 
juttua. Kuvassa oli Esko Tör-
mänen (ei Kauko Törmänen).

Toimitus

Oikaisu

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

KESÄALE 
ALKAA

KALASTUSSARJA
Shimanon FX 2500

29,-
Alk.

PöLKUPYöRÄT

10,-
3 kpl

VAAPUT
Tormentor

Salomon 
GORETEx

VAELLUSKENKÄ

99,-

-30%

(130,-)

- LENKKIKENGÄT
- JALKAPALLO-

KENGÄT

-30%
Ovh.

Uistin valikoimat 

PARHAINMILLAAN!

Ovh.


