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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kansanedustajia 
Pudasjärvellä:

Uusi hirsikoulu on 
valtavan hieno 

kokonaisuus s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 17.6.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Suoraan ilman ajanvarausta tai:

puh. 0400 164 654
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

Arvomme katsastuksessa 
käyneiden kesken lippupaketin 

Qstockiin (sis. 2  kpl 2 pvän lippua). 
Kilpailuaika 23.5.-15.7.

Voit osallistua arvontaan 
asemallamme.

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

PUUTARHALTA VALTAVASTA 
VALIKOIMASTA!

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

AVOINNA:
MA-PE 8-20, LA-SU 9-18

Olemme facebookissa! 
TERVETULOA KUKKALOISTOON!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Omenapuut, NOSTALGIARUUSUT, marjapensaat....ja paljon muuta pihaasi!
TERVETULOA KAUNEUDEN KESKELLE!

 JÄTTIAMPPELIT 25,-
VÄHÄN PIENEMMÄT 15,- 

RUUSUBEGONIAT 
25,- / 5 kpl 

PELARGONIA 18,50 / 4 kpl

KESÄBEGONIA 3,- 
LUMIHIUTALE alk. 2,90 
ISOT DAHLIAT (á 10,-)    

17,- / 2 kpl 
PETUNIA 13,50 / 10 kpl

MONIVUOTISET KUKAT JA KORISTEPENSAAT 
OSTA 5 MAKSA 4

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 350 5534, puutarha@pesiola.fi
www.pesiola.fi

Palvelemme 
Ma-pe klo  8-20
La klo   8-16

Muista Pesiölän 

ETUKORTTI!

Tervetuloa kukkaretkelle, 
keskelle Koillismaata. 
(ajo-ohje nettisivuiltamme).

Kesän värit
Pesiölästä!

KAHVIA
TARJOLLA
Juhannukseen

asti!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

2300 m -korkeusero 175 m

31. ISO-SYÖTE -MÄKIAJOT 
perjantaina 24.6. klo 14.00 Juhannus

Hotelli 
Iso-Syötteen

Pudasjärvi racing Team 2000

Tule katsomaan, kun väkivahvat vauhtihirmut
kiipeävät renkaat savuten Iso-Syötteelle! 
Majoitukset: www.hotelli-isosyote.fi 
Tervetuloa Iso-Syöte Mäkiajoihin Pudasjärvelle.

Ennen kisojaratakuorma-auton ajonäytös. 

To 23.6. Karaoke & Disco  Snapsibaarissa
Pe. 24.6. bilebändi Playa,  Karaoke & Disco    Snapsibaarissa
La. 25.6. Karaoke & Disco  Snapsibaarissa

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

- Auton korjaukset ja huollot
- 4-pyöräsuuntaukset
- Automaattivaihteiston huoltolaite (SPIN ATF-5000)
- Autocom-, Bosch- ja VCDS-testerit
- Eber- ja Webasto-testerit
- Ilmastointihuollot
- Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo / maalaamo

Tervetuloa!

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona, 22.6. klo 14-17. 

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

www.cambridgeohjelma.fi
kaisu.koivurova@cambridgeohjelma.fi

HALUATKO LAIHTUA?
Aloita painonpudotusmatkasi innostavan

ja kannustavan valmentajan tuella.

Tule, innostu ja onnistut!
SEITSEMÄN VUODEN KOKEMUKSELLA!

Luotettava

Cambridge-valmentaja Kaisu Koivurova 
Pudasjärven kirjakaupassa la 18.6. 
klo 10-14, tervetuloa! Osoite Kauppatie 3

OTA YHTEYTTÄ

KAISUUN

p. 040 578 0859

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 22.6., ke 13.7., ke 20.7.

Aurinkolasit alk. 10 €
Kaikki aurinkolasit väh. -40%

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

Optikon näöntarkastus 0 €!

Kehysedustaja Sirpa Aitta paikalla

Suomen kesä.... sadetta luvattu 
PE 17.6. RILLIBILEET PERUTTU, 

Perjantaina 17.6. TARJOLLA 
PIKKUSUOLAISTA JA MAKEAA SEKÄ 

HURJIA SADEPÄIVÄN RILLITARJOUKSIA!
Grillataan myöhemmin!

Kaikki moniteholinssit 
-50%

Muut lisäkäsittelyt ja pinnoitteet veloitetaan erikseen. 
Tarjous voimassa ostaessasi kehykset + linssit. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Kimppakirppis LUPIINI
Avoinna 18.6.-31.7.2016
la-su klo 10.00-18.00
Juhannuksen ajan olemme suljettu

Avoinna tarvittaessa myös sopimuksen mukaan!
Puh. 0400 241 610 (ark. klo 16->)

Osoite Hetekyläntie 1774, Hetejärvi, ent. Viinikosken koulu

Huutokauppa la 18.6. klo 10.30, mm. entisiä koulukiinteistön tavaroita.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa sunnuntaina 19.6. kel-
lo 10, Valtteri Laitila, Tiina Inkeroinen, Jukka Jaakkola  
Taksi seurakuntakodilta kirkkoon lähtee klo 9.30, mat-
kan edestakainen hinta on 5 €. 

Nuotioillat: nuorisotyö järjestää heinä-elokuussa nuo-
tioiltoja. Nuotioiltoja pidetään seuraavasti: vk 29 (ti-to), 
vk 30 (ma-to), vk 31 (ma-to) ja vk 32 (ma-to). Nuotioil-
lan  voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranviras-
tosta (08) 882 3100.

Varhaisnuorten kesäleirit Hilturannassa, 6-9 -vuo-
tiaat ma 4.7.–ti 5.7. ja 10–13-vuotiaat ke 6.7.–pe 8.7. 
Tule mukaan leirille! Leirien ohjelmassa on monen-
laista mukavaa tekemistä. Sitovat ilmoittautumiset ti 
28.6. mennessä kirkkoherranvirastoon (08) 882 3100.  
Lisätietoja Tiina Inkeroinen 040 5714636 tai  
tiina.inkeroinen@evl.fi.

Kesäkerho kokoontuu Liepeessä 23.6.2016 saakka 
kello 9–15. Kokoontumispäivät ovat maanantai, tiistai, 
torstai ja perjantai. Aamupäiväryhmä kello 9–12 ja ilta-
päiväryhmä kello 12–15. Ryhmiin otetaan kerrallaan 15 
lasta saapumisjärjestyksessä.  Kesäkerho on tarkoitet-
tu 3–5 vuotiaille, jo kerhossa käyneille sekä esikouluun 
lähteville lapsille. Kesäkerhoon ei ole ennakkoilmoittau-
tumista. Kesäkerhoon tarvitaan mukaan pienet eväät ja 
ulkoiluun sopivat vaatteet.

Kesäperhekerho kokoontuu Liepeessä kesäkuussa 
kello 10 -14 keskiviikkoisin seuraavasti: 22.6. Kesäper-
hekerhossa ulkoillaan, kahvitellaan ja tavataan tuttuja. 
Kesäperhekerhoon ovat kaikenikäiset tervetulleita, eikä 
sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Ervastissa ry:n mö-
killä sunnuntaina 19.6. kello 19 (Esko Ojanaho, Tuo-
mo Turpeinen). Kesäseurat Hetekylässä  sunnuntai-
na 19.6. kello 13. Seurat Kurenalan ry:llä sunnuntaina 
19.6. kello 16 (Samuli Leppänen, Jukka Jaakkola). 

Kastettu: Jonni Emil Alexander Jauhiainen, Iida Karo-
liina Riepula.

Haudattu: Anni Matilda Peisa 96 v,  Milja Eveliina Puu-
runen 91 v, Simppa Jussila 87 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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kesän ensimmäinen rippi
koululeiri pidettiin Hiltu
rannassa kesäkuun toisella 
viikolla. Tiivis viisipäiväi
nen leiri sisälsi kristinopin 
perusasioiden opiskelua lei
ripappi Valtteri Laitilan joh

dolla. Kesätyöntekijä Severi 
Arvola ja mainiot isoset piti
vät sitten kevyempää ohjel
maa opiskeluiden ja ruokai
lujen välillä. 

Kylmähköt säät eivät vä
hentäneet normaaleja leiri

toimintoja, vaan ulkona ol
tiin ja uimassakin käytiin. 
Kesäkuun 12. päivä konfir
moitiin Pudasjärven kirkos
sa 23 rippikoululaista. 

”Ihan semimukavaa 
oli.”, totesi eräs rippikou

lulainen kysyttäessä konfir
maatiopäivänä leiriviikon 
tunnelmia. Toinen rippikou
lulainen sanoi: ”Leirillä oli 
mukavia isosia ja paljon syö
mistä.” MV

Sunnuntain 12.6. konfirmoitiin 23 rippikoululaista.

Kesän ensimmäinen rippikoululeiri

Katso, minä tulen pian! (Ilm. 22:12). 
Odotatko sinä tänä päivänä jotakin 
luoksesi. Ehkä ystäväsi on luvannut 
tulla sinua tapaamaan. Teethän val-
misteluja sitä varten. Ethän unohda 
hänen tuloaan ja mene pois kotoasi, 
Jos hän ei tulisikaan juuri silloin kun 
odotat. Hän voi tulla kuitenkin myö-
hemmin. 

Kaikkina aikoina uskovat ovat ol-
leet virittäytyneinä Pyhän Hengen 
kautta siihen toivoon, että Jeesus tu-
lee pian. Hän ei ole vielä tullut, mut-
ta ajanmerkit näyttävät ja Raamatun 
ennustukset toteutuvat, että Hän voi 
tulla millä hetkellä hyvänsä. Hän voi 
tulla tänään tai huomenna, emme tie-
dä hetkeä, mutta varmaa on, että Hän 
tulee.

Odotatko Jeesuksen takaisin tu-
loa? Hän tulee, vaikka et odottaisi-
kaan. Teetkö valmisteluja. Onko sy-
dämesi lamppu palamassa? Oletko 
säilyttänyt sydämesi puhtaana, jonka 

Herra Jeesus oman verensä kautta on 
sinulle hankkinut. 

Meidän tulee valvoa, ettemme 
muuttuisi maailmaa rakastaviksi ja Ju-
malaa vieroksuviksi. Onko sinulla asi-
oita, sukusi, perheesi ja lähimmäisten 
kesken, jotka tulisi selvittää, ennen 
kuin Jeesus tulee. Pyydä kaikkivaltiaan 
Jumalan armoa ja taivaallista valoa 
sieluusi. Hän tekee valmistelut koh-
dallasi. Omista uskon kautta Jeesuk-
sen Kristuksen veren puhdistava voi-
ma omalletunnollesi. Katso Häneen, 
sillä Hän on tehnyt kaiken puolestasi 
ristinkuolemansa kautta ja saat kokea 
veren puhdistavan voiman. 

Katso Häneen! Silloin saat iloiten 
odottaa ja sanoa psalmin kirjoittajan 
sanoin ”Minun sydämeni on valmis”, Ps 
57:8. ”Tule Herra Jeesus”! 

Kaija Vikström 

Katso, minä tulen pian!

Pudasjärven lukioon on hy
väksytty 32 opiskelijaa, jotka 
aloittavat opiskelunsa ensi 
syksynä uudella Hirsi kam
puk sella.

Hyväksytyt  opiskelijat 
ovat Aittokumpu Matti, Er
vasti Salome, Hanhisuanto 
Sonja, Hiltula Jenni, Hirvas
niemi Aapo, Hukari Elisa, 
Isomursu Essi, Kurtti Janet
te, Lauhikari EsaMatti, Lau
ronen Katariina, Liikanen 

Maiju, Niemelä Arttu, Nie
mi Eeli, Pelttari Jonna, Pelt
tari Lauri, Pikkuaho Topi
as, Rantala Samiina, Ranua 
Jere, Sarajärvi Anniina, Sato
kangas Aada,  Savela Laura, 
Terho Alina, Tuohimaa Tuu
lianna, Turkia Johanna, Uu
siIllikainen Minna ja Van
hanen Tommi.

Kuusi opiskelijaa ei ole 
antanut lupaa julkaista ni
meään.

Pudasjärven 
lukioon hyväksytyt 

oppilaat
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

KESÄSEURARADIO

YLÖJÄRVI 
101,6

EURAJOKI 
88,7

2016

TORNION SUVISEURA-ALUEEN

PAIKALLISTAAJUUDET:

87,7 SUOMI

89,1 RUOTSI

90,7 ENGLANTI

94,4 VENÄJÄ, ESPANJA, UNKARI

97,4 VIRO, SAKSA

99,2 RANSKA, ESPANJA

Peittoalue on suuntaa antava.

INARI
104,1

YLLÄS
105,0

PYHÄ-
TUNTURI
104,7

YLITORNIO 
104,7

TERVOLA 
102,5

TORNIO 
90,0

ROVA-
NIEMI 
90,0

RANUA 
107,0

POSIO 
90,0

RUKA 
97,1

PUDAS-
JÄRVI 
102,8

TAIVAL-
KOSKI 
105,9OULU 

91,6

RAAHE 
96,6

UTAJÄRVI 
95,3 PALJAKKA  

93,7

VUOKATTI 
90,0

HAAPAVESI 
90,8SIEVI 

106,8

REISJÄRVI  
92,0

IISALMI 
103,8

KOLI
107,8

KUOPIO  
96,3

PERHO 
93,5LAPUA 

91,8

ÄHTÄRI  
97,1

VAASA 
92,5

KRISTIINAN- 
KAUPUNKI
106,9

TURKU
93,8

FISKARS
90,4

HELSINKI  
102,0

PORVOO
89,2

KOUVOLA
94,4

LAPPEEN-
RANTA 
107,1

JOENSUU  
98,7

SAVON- 
LINNA
100,0MIKKELI 

93,4

JYVÄSKYLÄ  
95,9

PARKANO 
104,0

JÄMSÄ 
98,5

ORIVESI 
96,4

LAHTI
101,0HÄMEEN-

LINNA 
91,0HYVIN- 

KÄÄ
92,7

TAMMELA 
93,4

SRK

KOKKOLA 
91,8

PIHTI-
PUDAS 
89,3

ÄÄNE- 
KOSKI
100,5

ENON- 
TEKIÖ
107,3

II (Kuiva- 
niemi
96,0

Lähetys alkaa 
29. kesäkuuta 

ja päättyy 
1. elokuuta.

Ohjelmaa 
suviseuroista ja 
opistoseuroista.

Arkipäivisin 
vanhoja saarnoja 

klo 12 ja 20.

Maanantain päi-
välähetys sisältää 

vanhoja suviseura-
radion ohjelmia.

Myös Ruotsin 
suviseurat 
lähetetään 

(taltioituna).

Kesäseuraradion 
viimeinen lähetys on 

Siionin laulujen ja 
virsien toivelauluilta, 
joka tulee SRK:lta.

ANTOISIA 
KUUNTELU-
TUOKIOITA!

Entiselle Viinikosken kou
lulle avataan lauantaina 18.6. 
Lupiini kimppakirppis, jo
hon idea saatiin Taivalkos
kelta. Kimppakirppiksel
lä ei ole pöytävarauksia 
vaan mukana olevat myyjät 
ovat sitoutuneet vuorotellen 
myyjiksi viikonloppuisin ke
säheinäkuun aikana.

Alunperin oli suunnitel
missa vuokrata tilat Pudas
järven kaupungin keskustas
ta, mutta vuokrat olivat liian 
suolaiset muutaman euron 
kierrätyshinnoille. Päädyt
tiin sitten laittamaan kirppis 
kotiin, kun tilat kesäaikana 
mahdollistaa sen. Ja toisaalta 

Kimppakirppis 
Viinikosken koululle

Helsingistä mummolassa lomalla olevat sisarukset Abby ja 
Emma järjestelemässä Pikku-Lupiinin hyllyjä.
onhan ihan hyvä olla myös 
sivukylälläkin tämän tapai
sia kierrätyspisteitä.

Sisarukset Abby ja Emma 
ovat olleet vuorollaan jär
jestelemässä PikkuLupiinin 
hyllyjä.

Ehkä minä vielä leikin 
tällä, tuumasi Abby ja su
jautti hyllyltä vielä yhden le
lun ”tiskin alle”. Tytöt ovat 
ottaneet oman kirppiksen 
työn tosissaan ja tuoneet ko
toaan Helsingistä asti myy
tävää tavaraa.

Avajaispäivänä kello 
10.30 on suunnitteilla pie
nimuotoinen huutokauppa, 
jossa on huudettavana mm. 
ajanpuremia entisiä koulu
kiinteistön tavaroita: kahde
nistuttavia pulpetteja, pari 
lasten koulujakkaraa ja pah
visia koulutauluja. Kirppis 
on avoinna viikonloppuisin 
kesäheinäkuun ajan. 

Eija Neuvonen

PohjoisPohjanmaan ELY 
keskus on kilpailuttanut 
Pudasjärven kaupungin 
alueella ajettavat joukkolii
kennevuorot ajalle 1.8.2016
2.6.2019. Sopimuksiin kuu
luu optiomahdollisuus, 
jonka pituus on 1+1 vuotta. 

Pudasjärven kaupunki 
tukee ELY keskuksen kil
pailuttamia joukkoliikenne
vuoroja kaupunginhallituk
sen päätöksen 9.2.2016 § 35 
mukaisella maksuosuudella.

Nykyiseen liikenteeseen 
verrattuna keskeisenä erona 
on se, että koululaisliiken
teessä matkustajien maksu
välineenä käytetään jatkossa 
älykorttitekniikkaan perus
tuvaa Matkahuollon koulu
laislippua/ matkakorttia lv. 
20162017 alkaen.

Matkakortteina käytettä
vät älykortit luovutetaan op
pilaille lukuvuoden ensim
mäisen koulupäivän aikana 

10.8.2016. Koulu ohjeistaa 
oppilaat älykorttien käyt
töön.

Muutos koskee koulu
päivinä klo 9 saapuvia sekä 
1215 lähteviä ELY:n jouk
koliikennelinjoja: Taipaleen
harju/ Mäntyniemen th, 
Aittojärvi/ AlaSiurua, Pär
jänsuo/ Livo, Länsiranta, 
Livo/ Pärjänsuo, Hirvaskos
ki/ Ervasti, YliLivo, Pauk
kerinharju/ Jaalanka sekä 
Kollajanniemi/ Vuorma. 
Muutoksen ulkopuolelle jää 
Hetekylä/Kipinän, Syöteen, 
Sarakylän sekä Puhoksen 
vuorot, koska ne eivät kuu
lu ELYkeskuksen kilpailu
tuksen piiriin.

Koululaisen älykortti on 
voimassa lukuvuoden ker
rallaan, kahteen kodin ja 
koulun väliseen matkaan 
päivässä. Oppilas on oikeu
tettu käyttämään älykorttia 
vain väestörekisteriin mer

kitystä kotiosoitteesta. Kort
tia ei saa käyttää vapaaaika
na kuljettaviin matkoihin. 

Älykorttia käytetään lu
kijalaitteessa jokaisella mat
kustuskerralla, joten se on 
oltava aina koulumatkoilla 
mukana. Poikkeuksena voi 
olla, että esim. aamunlinjalla 
korttia ei tarvita, mutta ilta
päivällä se on oltava muka
na. Kortti on henkilökohtai
nen.

Kortti palautetaan kou
lulle lukuvuoden viimeise
nä koulupäivän lukuvuoden 
viimeisenä koulupäivänä la
tausta varten, jolloin myös 
kortin kunto tarkistetaan. 
Älykortti on ehdottomasti 
palautettava koululle myös, 
jos oppilas muuttaa kesken 
lukuvuoden. 

Pudasjärven kaupunki 
tiedotus

Koululaisliikenteeseen 
käyttöön matkakortit

PUDASJÄRVI-lehti

Ilmestyy ensi viikolla poikkeuksellisesti 
jo torstaina 23.6.2016

Pudasjärven kaupunginval
tuusto kokoontuu tuleva
na tiistaina. Yhtenä päätet
tävänä asiana on Aittojärven 
koulun tilanne.

Tällä viikolla kokoontu
nut kaupunginhallitus esit
tää valtuustolle yksimieli
sesti, että Aittojärven koulu 
lakkautetaan lukuvuoden 
20162017 alusta lukien ja 
että koulun oppilaiden lähi
kouluksi tulee Hirsikampus. 
Päätöksentekoa ovat edel
täneet selvitystyö ja kuule
mistilaisuus. Kaupungin

hallituksen mukaan on sekä 
toiminnallisesti että talou
dellisesti järkevintä ryhtyä 
valmistelemaan Aittojärven 
koulun lakkauttamista.

Valtuusto päättää myös 
muun muassa lisämäärä
rahoista liittyen kiinteis
töohjelman mukaisten ra
kennusten purkuun sekä 
Suojalinnan tekonurmi, jää
kiekko ja tenniskentän ra
kentamiseen. Listalla on li
säksi tilinpäätösasioita sekä 
henkilöstöraportin ja arvi
ointikertomuksen käsittelyä.

Valtuusto kokoontuu 
juhannusviikolla

Iltata-
pahtumat 

ja huvit
Pudasjärvellä

Sarapir tillä tanssitaan
Ennen juhannustansseja 
voi tanssiaskelia harjoitel-
la ja tunnelmaa hakea Sa-
rapirtiltä. Siellä tanssitaan 
taas lauantai-
na, kun mu-
siikista vas-
taavat Tane & 
Ramos.
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Kansanedustajia Pudasjärvellä:
Uusi hirsikoulu on valtavan hieno kokonaisuus

PohjoisPohjanmaan kan
sanedustajien muodostama 
Maakuntakamari kokoontui 
maanantaina 6.6. Pudasjär
vellä. Tapaamisen teemoina 
olivat muun muassa hirsira
kentaminen, koulutusvien
ti sekä kansallinen kalatiest
rategia. Päivän ohjelmaan 
kuului vierailu myös Pudas
järven hirsikoulukampuk
sella.

Maakuntakamari on 
Oulun kaupungin ja Poh
joisPohjanmaan liiton toi
mintamalli, joka kokoaa 
säännöllisesti alueen kan
sanedustajat yhteen keskus
telemaan alueen ja eduskun

nan ajankohtaisista asioista 
ja edunajamisesta sekä jaka
maan informaatiota. Maa
kuntakamarin puheenjoh
tajuus on kiertävä ja tänä 
vuonna puheenjohtajana toi
mii kansanedustaja Hanna 
Halmeenpää (vihr).

Kansanedustajista olivat 
mukana Hanna Halmeen
pää, Hanna Sarkkinen, Mari
Leena Talvitie, Tapani Tölli 
ja Mirja Vehkaperä. Lisäk
si Niilo Keränen ja Marisan
na Jarva olivat lähettäneet 
eduskuntaavustajansa Mari 
Kälkäjän ja Mari Maierin. 

PohjoisPohjanmaan lii
ton tiedottaja Tiina Rajalan 

mukaan tilaisuus oli erit
täin onnistunut ja kansalliset 
päättäjät olivat kiinnostunei
ta esitetyistä ja yhdessä so
vituista asiantuntijapuheen
vuoroista ja he saivat faktaa 
päätöksentekoon.

Maakuntakamarin kaut
ta viesti vaihtuu päättäjien ja 
aluekehittäjien välillä erin
omaisesti. Hirsikoulu teki 
kaikkiin upean vaikutuksen 
ja se kertoo myös siitä, miten 
Pudasjärveltä löytyy rohke
utta uusiin toimintamallei
hin ja miten ne vaikuttavat 
kuntalaisten hyvinvointiin.

Myönteisiä palautteita 
Pyysimme kansanedustajilta vierailun jälkeen palautteita ja samalla heidän lähiajan kuulumisiakin oli mahdollisuus kertoa. 

Hanna Halmeenpää 
Onnittelen pudasjärvisiä 
rohkeasta, viisaasta ja kau
askantoisesta koulurat
kaisusta! Kotimainen hir
sirakentaminen, vieläpä 
paikkakunnan omaa työl
lisyyttä vahvasti edistäen, 
on taatusti terveellinen, tur
vallinen ja myös ekologi
nen valinta. Vierailu uudel
le koululle oli elämys myös 
siviiliammattini (peruskou
lun opettaja) puolesta, upea 
uusi oppimisympäristö on 
pitkäaikainen ilo niin lapsil
le ja nuorille kuin opettajille 
ja koko henkilökunnalle!

Kuulimme maakunta
päivän aikana myös Puu
tuoteteollisuus ry:n ter
veiset hirsirakentamisen 
tulevaisuuden haasteista, 
niihin tartumme eduskun
nassa varmasti laajassa yh
teisrintamassa. Samoin suo
malaisen huippuosaamisen, 
uusien oppimisympäristö
jen ja koulutusviennin edis
tämisessä meillä on työtä, oli 

Hanna Sarkkinen 
Vierailu hirsikoulukampuk
sella oli vaikuttava. On hie
noa, että Pudasjärvi uskal
taa panostaa vahvuuksiinsa 
ja antaa esimerkkiä koko 
muulle Suomelle puuraken
tamisen edistämisessä. Nyt 
on valtakunnassa pidettä
vä huolta, ettei puuraken
tamista vaikeuteta ja este
tä vaan siihen panostetaan. 
Puurakentaminen on kau
nista, terveellistä ja ympä
ristöystävällistä ja työllistää 
Suomessa.

Pudasjärvellä vaikuttaa 

Mari-Leena Talvitie
Oli mukava nähdä hirsikou
lukampus lähes valmiina  
tutustuin siihen myös tal
vella 2015. Sen jälkeen olen 
kysellyt sen edistymisestä 
Lemminkäisen Hanna Keski
aholta. Se ei ole pelkkä kou
lu, vaan oppimisympäristö 
 väylä ohjata lapsia oikean
laiseen tekemiseen. Kotikau
punki Oulu on tehnyt saman 
tyyppisen linjauksen  emme 
ole rakentaneet vuosiin kou
luja, vaan oppimisympäris
töjä. Kengättömyys, selkeät 
pihaalueet, terveellinen ym
päristö, liikuteltavat seinät ja 
yhteisvastuullisuus luovat 
toimivat puitteet.

Pudasjärven Hirsikoulu
kampus on upea taidonnäyte 
 niin paikallisen osaamisen, 
yhteistyön kuin hankinta
osaamisenkin osalta. Puu

Tapani Tölli 
Pudasjärven hirsikampus on 
uraauurtava ja rohkea saa
vutus. Uskon tämän olevan 
hyvänä esimerkkinä ja vai
kuttavan merkittävästi hirsi
rakentamisen kasvuun. Us
kon, että se innostaa myös 
hirsirakentamisen liittyvään 
tutkimukseen ja tuotekehit
tämiseen. Pudasjärvellä saa
daan varautua melkoiseen 
kävijämäärään. 

Meidän on huolehdittava 
siitä, että ylikireillä energia
määräyksillä ei vaaranneta 
hirsirakentamista.

Me jokainen voimme 
omalta osaltamme toimia 
hirsirakentamisen ”markki

Mirja Vehkaperä 
Uusi hirsikoulu oli valtavan 
hieno kokonaisuus. Roh
kea päätös ja suuri inves
tointi Pudasjärven kaupun
gilta. Hirsirakentaminen on 
huipputuote, jota on vietävä 
myös ulkomaille. Värimaail
ma, puun tuoksu, avarat ti
lat, huoneratkaisut ja liikun
tasali olivat elämys. 

Pudasjärvellä on pit
kästä aikaa pöhinää. Hir
sikoulukampusta tullaan 
tutkailemaan varmasti kau

Maakuntakamarin kokouksen 
ohjelmaan kuului myös hirsi-
kouluun tutustuminen, jossa ko-
koonnuttiin aluksi ryhmäkuvaan. 
Portaikossa on koristekuviona 
virtaava Iijoki. 

Maakuntakamarin puheenjohtaja Hanna Halmeenpää luo-
vuttamassa seminaaripuheenvuoroa Hirsirakentamisen tu-
levaisuudesta kertoneelle Seppo Romppaiselle, Puuteolli-
suus ry. 

innostavaa kuulla Finpedan 
terveisiä näistä.

Uuden koulun portaikos
sakin koristekuviona virtaa
van Iijoen keskeinen rooli 
kansallisen kalatiestrategian 
toimeenpanossa tuli selväk
si maa ja metsätalousminis
teriön sekä Metsähallituksen 
ajankohtaiskatsauksissa. Ii
joki on strategiassa nimetty 

yhdeksi kalatierakentamisen 
kärkikohteista. On tärkeää 
löytää kestävä ja pitkäaikai
nen ratkaisu Iijoen arvok
kaiden vaelluskalakantojen 
luontaisen elinkierron pa
lauttamiseksi ainutlaatuisel
le kotijoellenne, sitä lienee 
hartaasti odotettu jo yli 50 
vuotta.

Hanna Sarkkinen kuuntele-
massa opetuskeittiön esit-
telyä.

olevan hyvä tsemppi päällä, 
vaikka kunnan väestökehi
tys on haastava. On hienoa, 
että kunnassa haetaan omia 
vahvuuksia ja katsotaan tu
levaisuuteen, vaikka olosuh
teet eivät ole helpoimmat 
mahdolliset.

Toivoisin, että pudasjär
veläisille raskas soutami
nen ja huopaaminen Kolla
jan ympärillä lopetettaisiin 
ja koskiensuojelulaki jätet
täisiin rauhaan.

tuoteteollisuudessa alkaa 
uusi nousu, jota tämä hirsi
koulukampus voi osaltaan 
viitoittaa. 

Päivä Pudasjärvellä tuki 
aiempaa tietämystä, että 
kaupungissa on pystytty te
kemään kestäviä valintoja. 
Ne vahvistavat kuntalais
ten hyvinvointia, edistävät 
yritysten menestystä ja luo
vat työpaikkoja. Eli tukevat 
alueen vahvuuksia ja alu
een elinvoimaa. Juuri tällais
ta muidenkin kuntien pitäisi 
tehdä. Työtä tukee tulevai
suuden kunnan määrittely ja 
tehtävien muutos.

Samalla tässä terveisiä 
Arktisen alueen parlamen
taarikkokokouksesta, jossa 
olemme edustamassa Suo
mea muutaman kollegan 
kanssa. 

Mari-Leena Talvitie kokeili 
myös kädellään hirsiseinän 
pintaa. 

Aiheina ovat arktisen alu
een yhteistyö, mm. ilmaston 
muutoksen vaikutukset ja al
kuperäiskansojen asema. Ko
kous järjestetään joka toinen 
vuosi ja nyt Venäjän Ulan
Udessa, lähellä Mongolian 
rajaa. Vuoden 2018 kokous 
on Suomessa, toivottavas
ti jossain pohjoisessa. Vaiku
tamme täällä myös siihen. 

namiehinä”.
Hirsikampus osoittaa 

myös, että hyvin suunnitel
tu ja toteutettu rakennus vai
kuttaa positiivisesti siellä 
toimivien mielialaan. Uskon, 
tällä kampuksella toimivat 
viihtyvät hyvin siellä.

Pudasjärvellä on positii
vinen, aktiivinen ja tulevai
suuteen uskova ote asioi
hin. Tälle tarvitaan kaikkien 
paikkakuntalaisten tuki.

Uskon, että taloudessam
me on nyt tapahtumassa po
sitiivinen käänne. Tähän so
pii hyvin hirsirakentamisen 
vahvistuminen..

Tapani Tölli luonnehti hirren 
vaikuttavan positiivisesti 
mielialaan. Taustalla yhtenä 
vierailumatkan vastuuhen-
kilönä toiminut maakunta-
johtaja Pauli Harju

empaakin. 
Päivän aikana esitelty 

vaelluskalojen palauttamis
suunnitelma on mielestäni 
toteuttamiskelpoinen han
ke. Matkailu ja energiaasi
at ovat tärkeitä myös tällä 
suunnalla. 

Mirja Vehkaperä ihasteli 
muun muassa puun tuok-
sua ja huoneratkaisuja. 
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 17.-18.6. ALKUVIIKKO MA 20.6.

Tiistaina 21.6.

Lauantaina 18.6.Perjantaina 17.6.

Tekstiiliosastolta Taloustavara- ja rautaosastolta

089

pss

895
kgIRTO

KARJALAN-
PAISTI

199
ploFANTA 

LIMONADIT 1,5 l,  
sis. pantin 0,40

Fazer
PAAHTOLEIVÄT 280-335 g, 
täysjyvä, kaura tai vehnä

895

100
kpl

pss

kg

Snellman IIVARI 
tai EETVARTTI
GRILLI-
MAKKARA 
400 g

Saarioinen
PRONTO PIZZAT
330 g
pepper, mexicana tai 
americana

299
kpl

Vihreä 
Keiju
JÄÄSALAATTI-
PUSSI

100199
pkt

Atria
BROILERIN 
KOIPIREISI
3 kpl/rass, marin.149

kg

699
kg

259
pkt

Atria SAUNA-
PALVI-
KINKKU
350 g viipale 139

pss
Antell
RUISRUIS
LEIPÄ
9 kpl/450 g

Ingman
ISO TUUTIT
300 ml

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

599
kg

Kotimainen
PORSAAN 
ULKOFILEE

299
ras

Atria
XS PORSAAN
GRILLIPIHVI
360 g

100
kg

BANAANIT

Kotivara
VENÄLÄINEN MEETWURSTI 
palana ja tankoina

Atria perhetilan
BROILERIN
FILEPIHVI
250-350 g, naturell tai 
marinoidut

299
pkt

pkt

069
kpl

089
Kananpojan
KOIPIPALAT
1,5 kg
marinoitu

299
pkt

Poprilli
GRILLIMAKKARA
400 g

pkt199
Valio
VOI
500 g
normaalisuolainen

100

Oululainen
REILU
VIIPALEET
500-550 g täysjyvä, 
vehnä tai vehnälese

pss

Pulla Pirtin
POSSU-
MUNKKI

Naudan 
luuttomat
KEITTO-
LIHAPALAT

995
kg

Eldorado
PISARA-
TOMAATTI 250 g 129

ras

Riitan Herkku 
LEIPÄJUUSTO
110 g

100
kpl

Tuore
ANANAS 159

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 399

kg

595
kgPouttu

KANNUSWURSTI 
palana

Tuore norjalainen
LOHI 1-2 kg kokonainen
2 kalaa/tal.
raj. erä

699

100

Atria LIHA-
PYÖRYKKÄ 
360 g tai 
JAUHELIHA-
PIHVI 380 g

kg

299
ras

HK
VILJAPOSSUN
KASSLERPIHVI
450 g, marinoitu tai

FILEEPIHVI 300-320 g 
naturell, maustettu

ras

Naisten
PITSITOPPI
musta ja valkoinen

3490

Naisten
HAME

2495
Miehille 
erilaisia
CROSS 
HATCH 
T-PAITOJA

Kaunis ”Leea” sarja
KAITALIINA

1350

TABLETTI

395

PATALAPPU

350

James miesten
FARKKU

4490

Helo 16 PK 
KIUAS

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI

189,-
Rebel Top 
SÄHKÖGRILLI 
200 W

119,-

MUURIN-
POHJAPANNU 

2790

GRILLIN-
SUOJUS  
148 X 48 X 105 cm

795
PUUTARHA-
KATOS
hyttysverkolla

49,-

169
PREGO 
SÄHKÖSAVUSTIN 
1100 W

65,-
KOOTTAVA 
KATISKA

1595
Ahti 
KALAVERKOT
30-9 mm 

1995
Grillisti 
LEHTIPUUHIILI
14 litraa

499
30 litraa

895

339,-
Helo 20 PK ES 
KIUAS

499,-
Airam 
KYLMÄKAAPPI
30 litraa
- 12 v / 230 v
- kotiin, asuntovaunuun, 
mökille

11490
Airam 
KYLMÄLAUKKU
28 litraa
- 12 v / 230 v

99,-
MOSQUITE 
MAGNET 
PATRIOT 

399,-
Kota 80 l PATA

439,-

SÄHKÖ-
SAVUSTIMEN 
SUOJAHUPPU

795

Mustang 
SAVUSTUSPURU 

KAASUPULLON 
TÄYTTÖ 
11 kg teräspullo 2290

Kota L KIUAS

669,-
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YSÄRIHITIT VILLITSIVÄT 
Jyrkkäkoskella

Dj Matti Airaksinen soitti 
käsin valikoidun kattauksen 
yhdeksänkymmentäluvun 

timanttisimpia hittejä.

OSAO:n opiskelijat edustivat pisteellään Jyrkkäkoskella.

Ysäri-teema näkyi myös useiden kävijöiden tyylissä. Jää-
liläiset Ansku, Marsa ja Maria olivat ostaneet liput jo kuu-
kausia sitten.

M & M Duo lämmittelemässä lauteita.

Millennium Party Show.

Timanttisimmat yhdek
sänkymmentäluvun hit
tibiisit raikuivat Jyrkkä
kosken yössä lauantaina 
11.6. Illan tähtenä toi
mi YleX:n Parasta Ennen 
ohjelman isäntä Kunin
gas Matti Airaksinen, eli 
tuttavallisesti PartaMat
ti. Hän kertoo, että Jyrk
käkosken keikka oli hä
nen omista keikoistaan 
yleisömäärältään ylivoi
maisesti suurin. Väkeä 
tanssahteli paikalle 2000 
henkilön verran.

Aikaisemmin Jyrkkä
kosken tapahtumiin ei 
ole myyty ennakkolip
puja ja tapahtuma saikin 
valtavan suosion. Ennak
kolippuja myytiin 1400 
kappaletta ja valtaosa li
puista oli hankittu jo hy
vissä ajoin, kuukausia 
etukäteen.

Dj Matti Airaksisen 
isännöimä Parasta en

nen ohjelma YleX:llä on 
huippusuosittu ja sen 
ympärille on syntynyt 
tiivis faniyhteisö. Muita 
esiintyjiä bileissä olivat 
Ruba, M&M Duo ja Mil
lennium Party Show.

Jyrkkäkosken huvi
keskuksen kesään mah
tuu vielä monenlais
ta menoa. Esimerkiksi 
Jyrkkäkosken Juhannus
tansseissa 25.6. tanssittaa 
Sami Keskitalo & Jettiset.

Heinäkuussakin lu
vassa on kaikkiaan neljät 
tanssit ja elokuun päättää 
perinteiset Venetsialai
set. Kauden päätöstans
seissa 9.9. saadaan kuulla 
vuosimallin 2016 tango
kuninkaallisia.

Lisäksi jokaisena hu
viiltana asiakkaita pal
velee tunnelmallinen 
karaokepubi ja maan 
mahtavin kelodisco.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

ruisvarras
halkaistu, 230 g

4,50
kg

sininen
lenkki 580 g

1,99
pkt

mökkipulla 
6 kpl/390 g

2,99
pss

1,25
pss

atrilli 
grillimakkara

400 g

0,99
pkt

broilerin 
minuuttipihvit

maustamaton tai yrtti-valkosipuli, 
350-390 g

3,99
ras

10 graham-
sämpylä
10 kpl/470 g

lihapullat 
muusilla tai  

nakkikastike 
muusilla 300 g

lauantai
makkaratanko

450 g

viljaporsaan 
kasslerpihvi

marinoitu 450 g

0,89
pss

palvikinkku tai
keittokinkku 

ii-siivu

1,69
pss 1,29

pkt
1,50

kpl
2,99

ras

riisipiirakka
6 kpl/390 g

burgeri
110 g

2,50
5 KPL

449,-

579,-

PihaLaatat ja 
muuriKivet

Laudat, LanKut, 
PaneLit ja Listat

kyllästetty 
terassilauta
alkaen

0,99
/metri

veneet

795,-
alkaen

2,4 metriä
vaLoKatteet

alkaen

18,90
/kpl

reiKä-, umPi- ja 
tuLitiiLet meiLtä!saatavana myös 

2,5, 3,0 ja 
3,5 metriä

PätKäPeLLit

2,5, 3,0 ja 3,5 metriä

biolan eCo
komposti WC

biolan eCo
kompostori

karhu
peräkärryt

895,-

karhu
venetrailerit

799,-

alkaen

alkaen

valmispiippu

395,-

fiLmivanerit 
eduLLisesti
6,5, 9, 12 ja 15 mm

9,95

lattialaattoja

/m2

19,95
/m2

erä!

erä!
seinälaattoja

Puh. 044 971 0227, Pietarilantie 48

Olen lomalla 
24.6.-2.7. sekä 

23.7.-30.7.

naisten
leggingsit
farkkukuosilla

7,90

naisten
shortsit

19,90

hyvä valikoima
miesten
lyhythihaisia
kauluspaitoja

18,95
alkaen

miesten
Collegehousut

29,95

naisten
sandaalit

9,90

tyttöjen tähti-
koristeelliset 
sandaalit

7,90

miesten
sandaalit

9,95
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

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

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

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

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

- hieronta ja fysioterapia
- akupunktio- ja 
 lymfaterapia

- nikama- ja nivelkäsittelyt
- kotikäynnit Kurenalla
-  myös Sarakylässä pe ja (la)

JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh. 0500 558 368 / 050 347 0261 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 050 462 6512

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
minna.laine@eijaheikkinen.fi
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SEKALAISTA

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

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

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puh. 0400 313 002

- Kaivurityöt
- Niittoa ketjumurskaimella, 
 tien ja ojien varret

- Multaa ja soraa

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu 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 ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA
Renault Clio vm. 2003, 1,2 m3. 
Abs jarrut ja ilmastointi. Kat-
sastettu 26.5.2016, 1900 €. P. 
040 6877 369.

Koivupuiset kangaspuut, lev. 
150 cm, siistit. P. ilt. 0400 498 
420 / Sari.

Korentojärven rannalla 2h+ 
keittiö+sauna, 53 m2. Vapautuu 
1.7. P. 0400 512 997.

Naishenkilö, olitko paikalla 
Pudasjärven eläinlääkärin vas-
taanotolla kesällä 2015, kun 
toin nuoren kissan jalkaleikka-
ukseen? Ihastuit kovasti väriin 
ja annoit myöhemmin yhteys-
tietosi, mikäli samanvarityksi-
nen kissanpentu syntyy. Nyt 
on syntynyt. Soitatko 045 324 
9675 / Mirka Pääkkö.

Otetaan vastaan (tai vaihde-
taan kahvipakettiin) arkku-
pakastin tai iso kaappi puun 
tuoreena säilytykseen talveen 
saakka, (kappaleiden koko 
50x50x20 cm). P. 0400 166 
655.

Lauantaisella 11.6. Koren
tokangasjuoksun puoli
maratonilla juoksi koke
neiden konkareiden lisäksi 
kolme rohkeaa ensikerta
laista. Kokemus kuulos
ti olevan niin positiivinen, 
että matkan voisi taittaa 
uudelleenkin. Maastoma

Viides Korentokangas-juoksu 
mukavissa tunnelmissa

raton on toisaalta haasta
va mäkineen, toisaalta ”jal
kaystävällinen” pehmeine 
alustoineen. 

Koko komea 34 juoksijan 
ja kävelijän joukko kirma
si tasan kello 12 matkaan. 
Alle 12vuotiaat kiersivät 
noin 1,7 kilometrin mittai
sen pururadan, muut kier
sivät pururadan jatkeeksi 
merkattua yhteensä reilun 
viiden kilometrin mittais
ta reittiä joko yhden, kaksi 
tai neljä kierrosta. Huolto
pisteillä, joita oli matkal

la kaksi, sai välillä tankata 
juomaa, rusinoita ja suola
kurkkuja.

Sää suosi juoksijoita, lo
pussa pieni sadekuuro vir
kisti viimeisiä taivaltajia.

Maaliviivalla nähtiin 
iloisia itsensävoittamisen 
ilmeitä. Yleisöäkin oli mu
kavasti paikalla kannusta
massa urheilijoita ja tun
nelma oli kaikin puolin 
leppoisa. Puhvetin makka
ra ja pannari piti huolen, 
ettei nälkä päässyt yllättä
mään. 

Miesten 50-vuotiaiden puolimaratonin mitalikolmikko Juha Honkanen, Taisto Latvalehto 
ja Juha Tuulaniemi.

Naisten 50-vuotiaiden puo-
limaratonin voitti Leena Pe-
sälä.

Tapahtuman järjesti Sot
kajärven Veto, joka haluaa 
kiittää kaikkia osallistunei
ta ja talkoolaisia ja toivot
taa niin entiset kuin uu
detkin juoksijat ja kävelijät 
ensi vuonna tervetulleeksi 
mittaamaan Korennon mu
kavia kankaita! ML

Halutaan vuokrata asuntovau-
nu tai -auto ajalle 30.6.- 4.7.16, 
p. 040 910 5991.

27-vuotias, perheellinen, työs-
säkäyvä kirvesmies haluaa 
vuokrata yksiön/kaksion Pu-
dasjärven alueelta. Kotivakuu-
tus löytyy, varma vuokranmak-
su, tupakoimaton, rauhallinen 
luonne. P. 046 617 1930.

HALUTAAN VUOKRATA
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 18.6. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

TANE
& RAMOS

La 25.6. Juhannustanssit
Teuvo Vuoti & Captain

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 19.6.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan ja 
Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 27.6. 
saakka tiistaista lauantaihin klo 10-16. 28.6.-29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 
10-16.
Hempan kävely/-hölökkä sunnuntaisin klo 18 koko kesän ajan, kokoontu-
minen Jyrkkäkosken leirintäalueen piha. 
Lasten ja nuorten yleisurheilukerho 7-9-vuotiaat tiistaisin klo 13-14.30 
ja torstaisin klo 13-14.30. 9-12-vuotiaat tiistaisin 14.30-16 ja torstaisin 14.30-
16. Kerhossa kokeillaan eri lajeja ja kehitetään samalla yleisurheilun lajitaitoja, 
pelien, leikkien sekä monipuolisten harjoitteiden kautta. Suojalinnan kenttä, 
Urheilutie 2.
Pikkujuhannus la 18.6 klo 18 Rajamaan rannassa. Järj. Pudasjärven ja P-P 
piirin Perussuomalaiset.
Aittojärven liikuntapäivä ma 20.6. klo12-15, Rajamaan liikuntapuisto, Kau-
ralantie.
Cooperin testi ma 20.6. klo 20-21. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Ulkoilutapahtuma. Pudasjärven vanhempainyhdistyksen perinteinen, kaikille 
avoin, ulkoilutapahtuma ti 21.6. klo 18-20 Rajamaan rannassa.
Frisbeegolf-kisa to 23.6. klo 12 Rajamaanrannan frisbeegolfrata, Kauralantie.
Pohjantähti Games to 23.6. klo 17.30 Perinteiset juhannusaatonaaton kan-
sainväliset yleisurheilukisat. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Rajamaan liikuntapuiston toimintatorstai 23.6., klo 12 Frisbeegolf-kisa, 
kaikille sarjat. Rajamaan liikuntapuisto, Kauralantie.
Pohjantähti Games to 23.6. klo 17.30 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.

 
Palveluportaat – hanke hakee case – kohteita  

yhdistysten kehittämishankkeeseen 

Oulun Seudun Leader ry etsii yhdistysten  

kehittämishankkeeseen viittä alueensa  

palveluita kehittävää järjestöä. 

Palveluportaat-hankkeen hakuaika on                     

1.6.2016-31.7.2016 

Lisätietoa osoitteesta  

www.oulunseudunleader.fi 
 

 

 

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

Lähdemme Suomussalmen kesäteatteriin, 
OTSASI HIESSÄ, sunnuntaina 17.7.2016 

kello 10.30 Sokoksen linja-autopysäkiltä. 
Sitovat ilmoittautumiset Leenalle puh. 050 559 9066 tai 

sähköpostilla leena.r45@gmail.com 30.6.2016 mennessä. 
Ruokailemme perillä, ilmoittakaa kala- vai liharuokavaihtoehto.

Lähdemme Oulun Möljän kesäteatteriin, 
TANKKI TÄYTEEN, sunnuntaina 7.8.2016 

kello 12.00 Sokoksen linja-autopysäkiltä. 
Sitovat ilmoittautumiset Leenalle puh. 050 559 9066 tai 

sähköpostilla leena.r45@gmail.com 24.7.2016 mennessä.

Aukioloajat:
ma-ti 13-21 • ke 13-02 • to 13-21 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lauantaina 18.6.

Perjantaina 17.6.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

TULOSSA:  Pe 1.7. STIG. 
La 2.7.  Zenith Reunion.

Sarakylässä entisellä K-kaupalla
Vainiontie 2, 93250 Sarajärvi

Kesäkahvila avoinna

Tervetuloa Kesäkahvilaamme!
Sarakylän alueen kyläseura ry

Kesäkuu: ke 22.6, to 23.6 ja 
ke 29.6 klo 11-17

Heinäkuu: Joka tiistai, keskiviikko ja 
lauantai klo 11-17

Elokuu: ke 3.8 ja la 6.8 klo 11-17
Ilmoitamme erikseen teemapäivistä, jos on joku muu päivä.

Ps. Rytivaaran retki su 17.7., jonka järjestämme yhdessä Luontokeskuksen kanssa.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Sydämellisesti tervetuloa! 

Su 19.6.  Jumalanpalvelus klo 11
Juhannuksena ei tilaisuuksia.
La 2.7.  klo 11 Gospel Riders 
motoristitapahtuma torilla. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pernteinen, kaikille avoin
ULKOILUTAPAHTUMA!
Rajamaan ranta, ti 21.6. klo 18.00-20.00
Leikkimielisiä kisoja! mm.
 joukkuekilpailu, pallonheitto  (palkintoja voittajille).

Kasvomaalausta!
Saippuakuplien puhaltelua!
Mukavaa yhdessäoloa!
Myynnissä arpoja! Tilaisuudessa makkara-, 

mehu- ja keksitarjoilu!

Lämpimästi tervetuloa! Pudasjärven vanhempainyhdistys ry

Hyvinvointivaliokunta ko
koontui 8. kesäkuuta. Ko
kouksen aluksi Hirsikam
puksen uusi rehtori Mikko 
Lumme esittäytyi.

Hyvinvointivaliokun
ta keskusteli nuoriso, kult
tuuri ja vapaaaikatoi
mintojen kehittämistyön 
tuloksena aikaansaaduis
ta palvelusuunnitelmista, 
yhteistyökumppaneilta ke
rätystä palautteesta sekä 
erilaisista uusista toiminta
malleista. Valiokunta tote
si, että palvelurakenteen uu
distaminen vaatii kuitenkin 
paljon työtä ja valmistelua, 
joten valiokunta jatkaa tä
män aiheen työstämistä ke
säloman jälkeen.

Toisena laajana asiakoko
naisuutena hyvinvointiva
liokunta jatkokäsitteli Kult
tuurikeskus Pohjantähden 
kehittämissuunnitelmaa, 
joka on alun perin laadittu 
vuonna 2010. Hyvinvointi
valiokunta totesi, että nykyi
sessä laajuudessaan suunni
telman mukaisia muutos ja 
lisätöitä ei ole tarkoituksen

mukaista lähteä toteutta
maan Pudasjärven kokoises
sa kunnassa.

Pohjantähden kehittämis
tä olisi kuitenkin hyvä viedä 
eteenpäin yhdessä nuoriso, 
kulttuuri ja vapaaaikatoi
mintojen kehittämisen sekä 
kirjastotalon kehittämisen 
kanssa. Hyvinvointivalio
kunta totesi niin ikään, että 
Pohjantähden kehittämiseen 
liittyen on tarkoituksenmu
kaista kuulla myös paikalli
sia taiteilijoita.

Hyvinvointivaliokunta  
toivottelee kaikille  

hyvää kesää!

Hirsikampuksen uusi 
rehtori Mikko Lumme 
esittäytyi hyvinvointi-

valiokunnalle

Pudasjärven Rauhanyhdistyksen 
REMONTTIARVONNAN VOITTOLUETTELO

Lupanumero 5770/1001/2016
Arvonta suoritettu Pudasjärven poliisilaitoksella 8.6.2016

1. Päältäajettava ruohonleikkuri: Markus Hekkala. 
2. Polkupyörä: Lahja Nikula. 
3. Ruohotrimmeri: Anna Leinonen. 
4. Kaasugrilli: Irene Ranua. 
5. Painepesuri: Olavi Luukkonen. 
6. Tupperware-tuotesetti: Hannes Ervasti. 
7. Puutarhaleikkuri: Olli Heikkilä. 
8. Pihanhoitosetti: Tuula Körkkö. 
9. Oksasakset: Seppo Leppänen. 
10. Pelastusliivit: Airi Pelttari           Kiitos osallistumisesta!

Mikko Lumme.

Jokijärven pöllinpark
kuutanner odottaa MM
parkkaajia ja kisavieraita.  
PÖLKKY Pöllinparkkuun 
MMkisojen kilpailupaik
kojen kuntoonlaittamisessa 
Jokijärven kyläseuran suu
rena apuna ovat olleet edel
listen vuosien moninkertai
set mestarit Esko Koivula ja 
Tuomo Leinonen, jotka ovat 
jo monen viikon ajan karsi
neet pölleistä oksia sekä mi
tanneet ja järjestäneet pöl
lit niin, että kilpailusta tulisi 
kaikille tasapuolinen. 

Lauantaina kisataan 
miesten ja naisten sarjoissa 
tosi mielessä, mutta hymy 
huulilla. Kisa on säilyttänyt 
suosionsa ja tänäkin vuonna 
on tulossa uusia kilpailijoita 
mukaan.

Kilpailuun odotetaan 
noin kolmeakymmentä 
parkkaajaa, joista kolme on 
tulossa Virosta. Varsinaisen 
kilpailun päätteeksi esitel
lään näytöslajina parisprint
ti, josta on tulossa vauhdikas 
kisa kolmella tai neljällä kah
den kilpailijan joukkueella.

Yleisöä odotetaan puo

Pöllinparkkuun 
kuudennet 

MM-kisat pyörähtävät 
käyntiin lauantaina

lentoistatuhannen verran. 
Varsinaisen kilpailun lisäksi 
kiinnostavia tapahtumia riit
tää. Imitaattori Jope Ruonan
suu nostattaa tunnelmaa heti 
tervehdysten jälkeen. Kesän 
laulunätelmästä ”Kaunis 
Veera” maistellaan maku
paloja ja viime kesän Virran 
Olavi piipahtaa paikalla.

Perheen pienimmät on 
huomioitu entistä parem
min. Ohjelmassa on 4H:n 
lapsiparkki ja Minttuponi 
ja Heraheppa viihdyttävät 
lapsia  turvallisten ohjaajien 
avustamina.  Erikoisuutena 
Heavyrakenne haalaa pai
kalle Suomen suurimman 
henkilönostimen, josta voi 
käydä ihailemassa Jokijär
ven maisemia 32 metrin kor
keudesta. 

Kisojen järjestäminen on 
kyläseuralle melkoinen voi
mainponnistus. Talkootyötä 
on tehty runsaasti etukäteen, 
mutta myös kisapäivänä 
koolla on noin 80 hengen tal
koojoukko.

Salme Koskelo
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Matka Tornion 
Suviseuroihin su 3.7. 

Sitovat ilmoittautumiset 
p. 0400 212 297 

Honkasen Liikenne

Pudasjärven Urheilijat ry:n 
Voimistelujaosto järjesti ala
kouluikäisille kesäloman al
kamisen kunniaksi diskon 
Jyrkkäkoskella tiistaiiltana 
7. kesäkuuta.

Tieto saavutti lapset hy

Tuoreen puumarkkinakatsa
uksen mukaan PohjoisSuo
messa puukauppaa on tehty 
alkuvuodesta edellisvuosien 
tahtiin. Tammitoukokuun 
ostomäärä, noin 2 043 000 
m3, on selvästi viime vuotta 
(1 671 000) edellä, mutta hie
man alle vuoden 2014 (2 068 
000) tammitoukokuun osto
määrän. 

PohjoisPohjanmaan os
tomäärä eli noin 1 050 000 
m3 oli myös viime vuot
ta suurempi (894 000), mut
ta alle vuoden 2014 tason (1 
130 000). Lapissa kauppaa 
käytiin viime vuoden tahtiin 
ja Kainuussa selvästi vuoden 
takaista vilkkaammin.

Luonnonvarakeskuksen 
metsäsektorin suhdannekat
saus kuluvalle vuodelle tote
aa Suomen talouden irtautu
neen viime vuonna pitkään 
jatkuneesta taantumasta. 
Tälle vuodelle ennakoitu 
noin prosentin suuruinen ta
louden kasvu perustuu yk
sityisen kulutuksen sekä 
investointien lievään piristy
miseen.

Erityisesti rakentaminen 
näyttää vilkastuvan. Poikke
uksen muodostaa omakoti
rakentaminen, jonka ennus

Alakouluikäiset jorasivat Jyrkkäkoskella

vin, sillä paikalle saapui 69 
iloista lasta. Moni kertoi, että 
on odottanut tätä iltaa innol
la ja valmistautuminen illan 
diskoon on aloitettu jo mon
ta tuntia ennen hhetkeä.

Tämän kyllä huomasi, 
sillä varsinkin tytöt olivat 
laittautuneet nätiksi, kertoo 

Voimistelujaosoton puheen
johtaja Kirsi Kipinä, joka oli 
portilla laittamassa leimoja 
ja toivottamassa mukavaa il
taa.

Iltaa tulivat yhdessä viet
tämään myös Veera Niemi
talo, Anniina Jaurakkajärvi 
ja Anni Oinas. Veera kertoi, 

Jyrkkäkosken diskossa valot välkkyivät ja musiikki soi lap-
sille, jotka juhlistivat näin kesäloman alkamista.

Pojatkin olivat diskoilemassa mielellään. Iltaa tulivat yhdessä viet-
tämään myös, Anniina Ja-
urakkajärvi, Anni Oinas ja 
Veera Niemitalo.

Metsäteollisuuden vienti vetää, 
puukaupassa kuusitukki on halutuinta

tetaan jäävän aloitusmäärien 
perusteella vuoden 2015 al
haiselle tasolle.

Vuoden 2016 alkupuolis
kolla sahatavaran tuotanto 
on kasvanut hieman edellis
vuodesta. Sahatavaran vien
ti sen sijaan kasvoi tammi
maaliskuussa 15 prosenttia 
vuoden takaisesta. Mänty
sahatavaran viennin kasvu 
oli yhdeksän prosenttia ja 
kuusisahatavaran viennin 
kasvu 22 prosenttia.

Myös kartongin ja sel
lun vienti vetää määrällises
ti oikein hyvin. Sahatavaran 
vientihintakehitys on sen si
jaan ollut täysin päinvastai
nen, mäntysahatavaran hin
ta on laskenut yhdeksän ja 
kuusisahatavaran neljä pro
senttia viime vuoden en
simmäisestä neljänneksestä. 
Sahatavaran varastot ovat 
vienti ja tuotantomäärien 
erotuksena jonkin verran su
pistuneet.

Puukauppa  
rauhoittuu keskikesää 
kohden
Yksityismetsien puukauppa 
on kokonaisuutena edelleen 
käynyt selvästi viime vuot

ta vilkkaammin. Kesäkuun 
puoliväliin mennessä puuta 
oli myyty lähes viidennes vii
me vuoden vastaavaa ajan
kohtaa enemmän.

Puuta korjattiin yksityis
metsistä tammihuhtikuussa 
kuusi prosenttia viime vuot
ta enemmän. Tukkia korjat
tiin kolme ja kuitua seitse
män prosenttia viime vuotta 
enemmän. Ostojen ja korjuun 
erotuksena yksityismetsien 
pystypuuvarastot ovat edel
leen kasvaneet.

Puun tuonti oli huhtikuun 
loppuun mennessä Metsäte
ollisuus ry:stä saatujen tieto
jen perusteella kasvanut kuu
si prosenttia edellisvuodesta. 
Puun hintakehitys on jatku
nut hyvin tasaisena.

Puumarkkinoilla kuusi
tukkileimikoiden kysyntä 
näyttää ylivoimaisesti suo
tuisimmalta. Mäntytukinkin 
osalta tilanne on kohtuulli
nen. Kuitupuun kysynnässä 
ei ole havaittavissa piristy
mistä. Kuitupuun varannot 
ovat korkeat, vaikka käyttö
kin on tapissa.

Aikaisempien vuosien ta
paan puukauppa hiljentyy 
kesälomia kohti. Puun osta
jien tarjouksissa on edelleen 
poikkeuksellisen isoja eroja. 
Kaikki puukaupan kokonais
arvoon vaikuttavat tekijät tu
lee huomioida jokaisen puu
kaupan vertailussa.

Metsänhoitoyhdistykset 
ja MTK

että hänen äitinsä oli näh
nyt ilmoituksen ja kysynyt 
halukkuutta lähteä diskoon. 
Tyttöjen ilta kului tanssien, 
jutellen ja kioskin herkkuja 
nauttien.

Mukavasti oli paikal
le tullut myös poikia ja osa 
heistä uskaltautui tanssi
maan, vaikka hengailu
kin oli mieluisaa. Ilta sujui 
tosi mallikkaasti ja kaikil
la oli hauskaa. Diskon valot 
välkkyivät, hyvä musa soi ja 
tanssilattialla tanssittiin nau
russa suin.

Minä ja vpj. Jaana Valko
la tanssitettiin lapsia välillä 
suuressa piirimuodostelmis
sa. Se oli huikeeta menoa, 
iloitsee Kirsi.

Diskoiltana oli myös 
kioski auki ja kauppa kävi 
kiivaana. Karkit, limsat ja 

popcornit menivät hyvin 
kaupaksi.

Kello 21 loppui disko ja 
oli aika lähteä kotiin. Portil
la kiiteltiin puolin ja toisin 

ja toivoteltiin hyvää kesää. 
Moni lapsi esitti vielä lähti
essä toiveensa, että syksyllä 
olisi taas heidän ikäisilleen
kin disko.

Pudasjärven Syöpäkerhon 
perinteinen laulu ja yhdes
säolotilaisuutta vietettiin 
kauniina, kesäisenä sun
nuntaina 16.6. Iinattijär
vellä. Kurenalta tehtiin lin
jaautoretki ja kyläläisiä oli 
mukana meitä tapaamaan. 

Laulu ja musiikkiohjel
masta vastasi Suopunki
yhtye, laulajina olivat Ris
to Puhakka ja Aimo Pietilä, 
joka oli säveltänyt Iinattijär
vestä oman kappaleen. Vä
lillä nautittiin Sepon paista

mia makkaroita, kahvia ja 
pullaa. Perinteiset arpajai
set pidettiin tietenkin. 

Syöpäkerho toivoo  
lisää aktiivisia jäseniä  
nykyisten 210 jäsenen  

lisäksi sekä kiittää  
kaikkia tukijoita ja  

tilaisuuteen osallistujia 
toivottaen lämmintä  

kesää kaikille!

Syöpäkerholla perinteinen 
kesävierailu Iinattijärvellä

Suopunki-yhtye soitti reipasta ja viihdyttävää musiikkia.  

KOULULAISTEN 
MATKAKORTIT KÄYTTÖÖN 
JOUKKOLIIKENNELINJOILLA
Avoimia joukkoliikennelinjoja koulumatkoillaan käyttävät Pudasjär-
ven peruskoulun kuljetusoppilaat siirtyvät matkakortin käyttöön. 
Matkakortteina käytettävät älykortit luovutetaan oppilaille luku-
vuoden ensimmäisen koulupäivän aikana 10.8.2016.

Oppilaat ovat oikeutettuja ilmaiseen koulukyyditykseen silloin, kun 
matkan pituus ylittää luokka-asteiden 0-2 oppilailla 3 km ja luokka-
asteiden 3-9 oppilailla 5 km. Poikkeuskuljetuksia on näitä lyhyem-
mille matkoille mahdollista hakea matkan vaarallisuuden tai lääke-
tieteellisten seikkojen perusteella. Edellä mainittujen perusteiden 
puuttuessa on joukkoliikennelinjoilla mahdollista myös kulkea, mut-
ta tällöin oppilaan huoltaja maksaa matkat.

Muutos koskee seuraavia koulupäivinä ajettavia ELYN:n 
joukkoliikennelinjoja:
ü Taipaleenharju/ Mäntyniemen th ü Aittojärvi/Ala-Siurua
ü Pärjänsuo/ Livo ü Länsiranta
ü Livo/ Pärjänsuo ü Hirvaskoski/ Ervasti
ü Yli-Livo ü Paukkerinharju/ Jaalanka
ü Kollajanniemi/ Vuorma 

• Älykortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan kahteen kodin ja 
koulun väliseen matkaan koulupäivän aikana. Oppilas on oikeu-
tettu käyttämään älykorttia vain väestörekisteriin mer-
kitystä kodin osoitteesta. Korttia ei saa käyttää vapaa-aikana 
kuljettaviin matkoihin.

• Älykortti käytetään lukijalaitteessa jokaisella matkus-
tuskerralla, joten se on oltava aina koulumatkoilla mu-
kana. Kortti tulee olla valmiina kädessä autoon noustessa. Kor-
titta matkustetut kerrat voidaan laskuttaa tarvittaessa oppilaan 
kotoa.

• Älykorttia on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti. Kortti on 
henkilökohtainen, johon on ladattu käyttäjän henkilö- ja matka-
tiedot.

• Kortti palautetaan koululle lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä 
latausta varten, jolloin myös korttien kunto tarkistetaan. Älykort-
ti on ehdottomasti palautettava koululle myös, jos oppilas muut-
taa kesken lukuvuoden.

• Kaupunki lunastaa oppilaan ensimmäisen matkustukseen tarvit-
tavan älykortin. Matkahuolto perii palauttamatta jääneestä, vauri-
oituneesta tai kadonneesta kortista 6,50 euron maksun. Oppilas 
tarvitsee koulun todistuksen koulumatkaoikeudestaan lunastaak-
seen uuden kortin Matkahuollosta.

• Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi koululle kortin 
mitätöimiseksi. Näin vältytään muilta mahdollisilta kuluilta.

• Oppilaan on itse kustannettava ne matkat, jotka hän joutuu kul-
kemaan ilman älykorttia kortin katoamisen tai itse aiheutetun 
vioittumisen takia. Mahdolliset väärinkäytökset laskutetaan oppi-
laan kotoa.

Ruokapalvelupäällikön virka
Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
täyttämistä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka 
vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vah-
vaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaito-
ja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. 
Ruokapalvelupäällikön tehtävänä on vastata koko kaupungin ruoka-
palvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmis-
tusta. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mu-
kaan käytännön ruuanvalmistustyöhön. 
Pudasjärven kaupunkiin rakennetaan elinkaarimenetelmällä uusi hir-
sikoulukeskus. Koulukeskukseen sijoittuu myös uusi ajanmukainen 
keskuskeittiö, jonka toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä 
on keskeinen rooli.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan siten, että tehtäväkohtai-
nen palkka on 2.600 € + mahdolliset lisät. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan.
Hakemukset virkaan tulee jättää 30.6.2015 klo 16.00 mennessä 
ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. 
Paperimuotoinen hakemus koulutus- ja työtodistuksineen on mah-
dollista toimittaa osoitteella Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 
93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja virka-aikana antaa vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
puh. 040 587 2275, sähköposti eero.talala@pudasjarvi.fi.

Pudasjärven kaupunki, tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

NYT ALKOI

KESÄ ALE!
KENKIÄ, VAATTEITA

-20%-30%
-50%JOPA

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
Kesälauantaisin

9-13

KESÄKAMPPEET MÖKILLE

6659 TEHOSEKOITIN
● lasikannu
● irroitettava pohja
● murskaa myös jäät

Liikkeemme suljettu 
Juhannusaattona 24.6.2016

HJK260S JENKKIKAAPPI 
● energialuokka A+
● tilavuus 187 + 39 litraa
● korkeus 144 cm, leveys 54 cm

299€

HJA 124A JÄÄKAAPPI 
● energialuokka A++
● tilavuus 124 litraa
● korkeus 85 cm, leveys 55 cm

249€

PAKASTELOKEROLLA 299€HJL108A JÄÄKAAPPI

TREVI  MB748W 
MONORADIO 
● hyvä kuuluvuus!

39€

29€

RC 260 AUTOJÄÄKAAPPI
● tilavuus 25 litraa, sisälle mahtuu 1,5 

litran pullot
● saranoitu kansi, tukeva kantokahva
● vankka, kestävärakenne

99€

KEVYTSAAPPAAT 
● kotimaiset ● kevyet
● kestävät

65€

DINO B 
● Briggs & 

Stratton 
moottori

● teräsrunko
● sivulleheittä-

vä

219€

MB 2 R
● Briggs & 

Stratton 
moottori

279€

● teräsrunko 
● silppuava
● leikkuuleveys 

46 cm

● toimii 12 V ja 230 V integroidulla verkkolaitteella
● jäähdytys 18 C alle ulkolämpötilan
● myös lämmitystoiminto
● Takuu 2 vuotta myös ammattikäytössä!

● suuret kuulalaakeroidut 
 pyörät

● leikkuuleveys 45 cm
● kuulalaakeroidut pyörät

● prosessori: QuadCore A33 / 1.33 Gz ARM Cortex A7
● muisti 512 MB DDR3 SDRAM
● 4 GB sisäinen muisti + microSD korttipaikka (max 32 GB)
● 7”  16:9 näyttö
● Micro USB 2.0 liitäntä
● 3,5 mm audioliitäntä
● Lithium akku

TREVI TAB 7 C 16 WIFI TABLETTI

69€

RFM20110WA

● hyvä perusmikro

MIKRO-
AALTOUUNI 69€

LDN32DL283 LED-TV

299€

● Digi- ja teräväpiirtovirittimet
● 200 Hz    ● 1000 teksti-tv


