
Hyvän olon messuilta
 la 10.5. lahjakortit äidille: Kukka- ja 

hoivapalvelu 
Natural

- klassinen hieronta
- aromaterapeuttinen hieronta

- turvehoidot
Ps. Osallistu 
arvontaan!
 Palkintoina 

puolihieronta-
lahjakortti sekä 

tuotepaketti

Myynnissä myös:
- Kasvojen ja vartalon hoitoon edulliset ja 

laadukkaat Marilou Bio 
-luonnonkosmetiikkatuotteet

- Ihanat Englannissa käsityönä valmistetut 
hierovat tuoksusienisaippuat

Käyntios. Kauppatie 2 (Anon talo), 93100 Pudasjärvi. www.kukkahoivapalvelu.com 
P. 0400 517 554

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 7.5.2014

nro 19 2014

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Julia Pätsi jälleen 
EM nelonen s. 5

Karhukunnaalla avoimet 
ovet yleisölle s. 10

Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe klo 9-16, la suljettu
Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Moniteholasien ostajalle

samoilla 
voimakkuuksilla 
kaupan päälle!!!

aurinkolasit

suojaa silmäsi kevätauringolta 
uudet aurinkolasimallistot saapuneet!

Mm. rayBan, oakley, Bollé... 

Yksiteho 
aurinkolasit 
voimakkuuksilla79,-

alk.

lääkäriajat: 
ke 7.5., ke 14.5. ja ke 21.5.

Varaa aika

Optikon näöntarkastus 0 €

HuoM! Nyt myös iltapäiväaikoja! 

keVään juHliin 
uudet keHYkset!

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

Avoinna: 
MA-SU 9-18

 TERVETULOA!

PUUTARHALTA LAAJASTA 
JA LAADUKKAASTA

VALIKOIMASTA 
KAUNEIMMAT KUKKASET!

- JALORUUsUT  
(UsEiTA ERi LAJEJA)

- MiNiRUUsUT
- HORTENsiAT

- KRysANTEEMiT
- ENgLANNiN- 
PELARgONiAT

- RUUsUbEgONiAT
- KUKKiVAA  
ORVOKKiA... 
JA PALJON  

MUUTA!

Lahjakortit ja 
leikkokukat!

ORVOKKiKULHOT     

8,50
RUUsUKULHOT   

15,90

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

äidin
kakku

8-10  henk. 800 g

16,90
kpl

ohrarieska 
3 kpl/450 g

perunarieska 
2 kpl/350 g

1,79
pss

holland gouda-
juustosiivu 30% 500 g

poron 
kylmäsavupaisti 

siivu 100 g

ohut saunapalvi- ja 
ylikypsä saunapalvi-

siivu 300 g

XXXl perinteinen
hiillosmakkara 600 g

suvisilli
580/250 g

torstaista 

alkaen

2,49
prk

torstaista 

alkaen

3,99
pkt

äitienpäivänä 
avoinna klo 11-18

äitienpäivänä 11.5.

3,99
pkt

2,39
pkt

2,49
pkt

paituli

9,95

11,90

9,90
bogo mekko

43,80

emendo 
hemmotteluhetki

kookos tea tree

12,30 14,30
hajuvedet
alkaen

6,90

lahja-
pakkaukset
alkaen

bio rich 
tuotteet
alkaen

Hyvää 

Äitienpäivää!

raitayöpaita

tunika
punainen, sininen, musta

4,90

2,90

16,50

3,30
raita-
nilkkasukat
5 paria

äiti mukit
alkaen

uutuus!

erä!

bella puutarha-
sandaalit 7,90

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

TOUKOKUUN TARJOUS
RIPSIEN JA KULMIEN KESTOVÄRJÄYS

SEKÄ KULMIEN MUOTOILU

CUCCIO COLOUR VENEER-KESTOLAKKAUKSET
(YKSIVÄRISET/KORISTELLUT)

MUISTA MYÖS LAHJAKORTIT ÄITIENPÄIVÄKSI,

YLIOPPILAILLE JA AMMATTIIN VALMISTUVILLE!

20€

30€

Toivottaa 
Pudasjärvi-lehden 

henkilökunta

Hyvää 

Äitienpäivää!
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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

Ruoan merkitys terveydel-
le on tunnettua, mutta min-
kä sairauden ainoa tunnettu 
hoito tapahtuu ruokailemal-
la? Keliakian. Keliakia on 
autoimmuunisairaus, jossa 
vehnän, rukiin ja ohran sisäl-
tämä gluteeni vahingoittaa 
ohutsuolen limakalvoa. Ke-
liakian ainoa hoito on elin-
ikäinen, ehdoton gluteeni-
ton ruokavalio. Voisi luulla, 
että vehnän, rukiin ja ohran 
jättäminen pois ruokavalios-
ta on helppo juttu. Sitä se ei 
kuitenkaan ole, koska tark-
kuutta ja ehdottomuutta 
vaaditaan jokaisessa ruokai-
lutilanteessa. 

Kun ihmiset ovat yhdes-
sä, usein syödään jotain. Ke-
liaakikolle tämä merkitsee 
jatkuvaa näkyvyyttä ja esil-

Keliakia vaatii pakkotarkkuutta
läoloa. Pienenpieni määrä 
gluteenia on keliaakikolle 
vahingollinen, minkä vuoksi 
hän tarkistelee ja varmistelee 
ruokailutilanteissa yksityis-
kohtia. Samalla hän saattaa 
hämmästyttää – tai jopa är-
syttää – muita. On henkises-
ti haastavaa, että syödäkseen 
turvallisesti keliaakikko jou-
tuu käyttäytymään tavoilla, 
joka voidaan tulkita epäkoh-
teliaisuudeksi. Ruoan val-
mistaja puolestaan voi ko-
kea hankalaksi tarkistaa joka 
ainoan valmistusaineen glu-
teenittomuus. Keliaakikko ei 
voi esimerkiksi syödä liha-
pullia, joihin on käytetty ta-
vallisia korppujauhoja. 

Keliaakikko on aina ruo-
kapöydän erityistapaus, ja 
osalle keliakiaa sairastavista 

tämä voi olla raskasta. Jotkut 
jättäytyvät pois sosiaalisista 
tilanteista keliakian vuoksi, 
joten keliakia voi olla sosiaa-
lisesti rajoittava vaiva. 

Gluteenittomia tuotteita 
ja reseptejä on nykyään hy-
vin tarjolla, ja keliaakikolta 
itseltään tai Keliakialiitosta 
voi kysyä neuvoa ongelma-
tilanteisiin. Jokaiselle tapaa-
malleni keliaakikolle hänen 
ruokavalionsa huomiointi 
on ollut tavattoman tärkeä ja 
lämmittävä asia. Keliaakik-
ko muistaa pienenkin huo-
mioimisen pitkään. 

Keliakia on diagnosoitu 
Suomessa yli 30 000 henki-
löllä, ja sairastuneiden mää-
rä kasvaa koko ajan. Kelia-
kiaa sairastava ei voi syödä 
pientäkään murua vehnää, 

Lähes kaikkia ruokia voi valmistaa myös gluteenitto-
mana. Esimerkiksi gluteenittomat letut maistuvat kai-
kille vieraille.
ohraa tai ruista. Aiheeseen 
liittyen ”Pänniikö, kun…” –
keskustelutilaisuus järjeste-
tään Pudasjärvellä Palvelu-
keskuksessa tiistaina 13.5. 

kello 18. 

Hanna Herno,  
kuva Studio  
Sami Helenius

Tulevana sunnuntaina vietetään äitienpäivää. 
Silloin äidit saavat erityishuomiota. Äitienpäi-
vään liittyy useimmissa perheissä erilaisia pe-
rinteitä. Lapset ovat askarrelleet kortteja ja 
lahjoja, ja ehkä aviomieskin yhtyy lasten kans-
sa onnittelulauluun. Jotkut äidit saavat aamu-
kahvit vuoteeseen asti tarjottuna. Kaiken tä-
män takana on halu muistaa äitiä. Jokaisella 
meistä on äiti, tai ainakin on joskus ollut. Joil-
lakin äiti on kaukana, jolloin häntä voi muistaa 
kortilla tai puhelulla. Toiset käyvät äitienpäivä-
nä viemässä kukkia jo poismenneiden äitiensä 
ja isoäitiensä haudoille. 

Äiti on merkittävä henkilö jokaisen ihmi-
sen elämässä tavalla tai toisella. Hän antaa tär-
keimmät eväät elämään ja pyrkii ohjaamaan 
lapsiaan oikeaan. Äitiys on yksi maailman vai-

keimmista tehtävistä. Aika harvassa ovat ne äi-
dit, jotka voivat sanoa onnistuneensa kasva-
tustehtävässä täydellisesti. Äiditkin ovat vain 
inhimillisiä ihmisiä ja tekevät virheitä. Toiset 
onnistuvat kasvatustehtävässä paremmin, toi-
set huonommin. Kaikkia äitejä yhdistää kui-
tenkin se, että heillä on päällimmäisenä mie-
lessä pyrkimys ajatella lapsensa parasta. 

Äitienpäivä on hyvä ajankohta kiittää äitejä 
niistä hyvistä asioista, joita heiltä on elämään-
sä saanut. Samalla se on myös hyvä päivä an-
taa mielessään anteeksi ne vähemmän hyvät 
asiat. Äitienpäivänä voimme ristiä kätemme ja 
kiittää Jumalaa äideistä, isoäideistä ja äitiydes-
tä. Samalla voimme rukoilla kaikille äidille voi-
mia kasvatustehtävään esimerkiksi virren 467 
sanoin. 

Äidit

1. Oi Jeesus, siunaa äitiä,
 suo rauhan, onnen päiviä.
 Pois pyyhi murheen kyyneleet.
 Hyväksi kaiken, Jeesus, teet.

 2. Kun äiti meitä palvelee
 ja puolestamme rukoilee,
 niin kuule äidin huokaus
 ja anna huoliin lohdutus. Anna Kälkäjä

3. Näin ole hyvä äidille
 ja turva meille kaikille.
 Suo, ettei meitä mikään saa
 sinusta, Jeesus, erottaa.

 4. Nyt kädet yhteen liitämme
 ja äidistämme kiitämme.
 Lahjoita, Jeesus laupias,
 äidille ilo autuas. 

Kutsu
Vietämme 90 vuotiaan 

isämme Esko Pirin 
merkkipäivää la 10.5. klo 12-16 
Liepeenpappilan väentuvassa.

Tervetuloa kahvittelemaan kanssamme!
Lapset

Kiitän asiakkaitani yhteisistä vuosista. 
Jatkan toisissa tehtävissä muualla.

Matti Puolakanaho

Messu seurakuntakodissa 
su 11.5. klo 10, Juha Kuk-
kurainen, Keijo Piirainen.
Riekinkankaan hauta-
usmaan siivoustalkoot ti 
13.5. ja ti 20.5. klo 12-19. 
Valitse itsellesi sopiva 
ajankohta ja ota mukaan 
harava ja hanskat. Välil-

lä voit lepuuttaa kroppaasi 
ja nauttia pullakahveista ja 
nuotiomakkaroista. 
Miestenpiirin kevätretki 
Ouluun  to 15.5. Menemme 
katsomaan näytelmän Mie-
lensäpahoittaja, Oulun kau-
punginteatteriin. Teatteri-
lipun hinta on  25 €. Yksi 
lippu jäljellä, vielä siis mah-
tuu yksi. Omakustanteinen 
ruokailu. Ilmoittautuminen 
Juha Rauhala 0400 225 055. 
Lähtö klo 10 seurakuntako-

dilta, paluu n. klo 16.
Kirpputori  viimeisen kerran 
tälle keväälle ke 7.5. klo 10-
13. Kiitos leipureille, emän-
nille. talkoolaisille ja asiak-
kaille kuluneesta talvesta.  
Jatkamme syyskuussa.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 
8.5.klo 17.
Perhekerho Rajamaan ran-
nassa ulkoilun ja makkaran-
paiston merkeissä ke 7.5. klo 
10-13 ja to 8.5. klo 10-13. Kor-
pisen perhekerhoa ei ke 7.5.  

Korpisen kevään viimeinen 
perhekerho to 15.5. klo 14 sa-
tunäytelmän merkeissä.

Syksyn 2014 päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen 

pe 9.5. klo 10-16, 
p. 040 5714629. Päiväker-
hoon voivat ilmoittautua 

2009-2011 syntyneet lapset.

Lapsiparkki perjantaisin klo 
9.30-12 seurakuntakodis-
sa. Parkkiin voi tulla kolme 
kertaa peräkkäin. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranviras-
toon (08) 882 3100, ennak-
koon otetaan 10  lasta. 
Iltakahvila Rönö pe 6.9. klo 
18-22  seurakuntatalon Rö-
nössä. Tervetuloa!
Kuorot: Eläkeläisten mu-
siikkipiirin retkipäivä ke 7.5. 

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAKEE 
KIRKON ESITTELIJÄÄ ajalle 23.6.-1.8.2014

Vapaamuotoiset hakemukset 16.5.2015 mennessä 
osoitteella:

Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra Juha Rauhala, 
PL 58, 93100 PUDASJÄRVI.

Tiedustelut Juha Rauhala, 0400 225 055.

Nuorisokuoro to 8.5. klo 
17,  kirkkokuoro to 8.5. klo 
18. Sarakylän kappelikuo-
ro to 8.5. klo 17-18.45. Vox 
Margarita pe 9.5. klo 19.
Rauhanyhdistykset: Äi-
tienpäiväseurat Hirvas-
kosken rauhanyhdistyk-
sellä  la 10.5. klo 19 (Iivari 
Jurmu). Äitienpäiväseu-
rat Kurenalan rauhanyh-
distyksellä su 11.5. klo 17 
(Eero Illikainen).
Kastettu:  Essi Karoliina 
Mattila, Janette Sini Juu-
lia Haaman, Elena Alisia 
Tuohimaa.
Avioliittoon vihitty:  Las-
se Petteri Pelttari ja Juuli-
anna Sofia Ruuskanen.
Haudattu: Paavo Taiva-
loja 70 v, Tuula Pirketta 
Honkanen 68 v.

Niin ilosta 
kuin surusta

iLMOiTA PUDAsJÄRVi-LEHDEssÄ
P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

 

Jorma Valkola
Huoltopalvelu
0400 125 907 
jorma.valkola@delaval.com

•  Markkinoiden laajin laite- ja tarvikevalikoima maitotiloille 
• Kaikki samalta toimittajalta - helpottaa huoltoa ja säästää aikaasi.

•  Kattava huoltoverkosto - apu lähellä.  OTA YHTEYTTÄ!

Tuomo Heiskanen
Laitemyynti
0400 389 158 
tuomo.heiskanen@delaval.com

Paras hankinta 
maitotilasi kehittämiseen

Pudasjärvi 83x50ver2.indd   1 30.4.2014   9:33:39

Työpetarin sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin maa-
nantaina 28.4. Suojalinnalla. 
Veli Liehu toimi kokouksen 
puheenjohtajana. Toiminta-
kertomuksen mukaan yhdis-
tyksellä on ollut 103 jäsen-
tä vuonna 2013 ja toimintaa 
on ollut kahdessa eri toimi-
pisteessä; toimisto, kirppu-
tori ja asukastupa Suojalin-
nalla ja kahviota on pidetty 
Puikkarissa toukokuun lop-
puun asti. Hallitus on ollut 
aktiivinen ja kokoontunut 
kuusi kertaa. Yhdistyksel-
lä oli vuoden 2013 aikana 
Hommat Puikkarissa hanke, 
joka kesti toukokuuhun 2013 
asti ja Tuvalta Työhön han-
ke vastaavasti alkoi 1.7.2013.

Yhdistyksessä on käy-
nyt vuoden 2013 aikana eri 
toimenpiteissä yhteensä 28 
henkilöä. Yhdistys on työl-
listänyt yhteensä 19 henkeä 
työllistämistuella eripitui-
siin työsuhteisiin, muut ovat 
olleet työkokeilussa ym. toi-
menpiteissä. Toiminnanjoh-
tajan palkkaus tulee Tuvalta 
työhön hankkeesta ja toimis-
totyöntekijän palkkaa yhdis-
tys. Asukastuvalta saatavat 
palvelut ovat keskittyneet 
pääsääntöisesti vanhuspal-
veluihin. Lisäksi asukastu-
valla on pidetty kirpputo-
ria. Pudasjärven kaupunki 
on tukenut jokaisen pitkäai-

Työpetari työllistänyt 
pitkäaikaistyöttömiä

kaistyöttömän työllistämis-
tä myöntämällä kaupunkili-
sää palkkakuluihin ja Oulun 
seudun työ- ja elinkeinotoi-
misto on myöntänyt palkka-
tukea pitkäaikaistyöttömien 
palkkaukseen.

EU ruokapakettien 
jakaminen 
Alkuvuodesta 2013 huoleh-
dittiin Pietarilan avantouin-
tipaikasta, joka oli aktiivi-
sessa käytössä. Yhdistys on 
vastannut EU-ruokajaosta 
paikkakunnalla oman hen-
kilöstön ja vapaaehtoisten 

työntekijöiden kanssa. Yh-
teistyötä on tehty Pudas-
järven kaupungin, TE-toi-
miston, eri hankkeiden, 
yhdistysten ja Karhupajan 
kanssa. Lisäksi paikalliset 
yrittäjät ovat antaneet alen-
nusta tuotteistaan ja palve-
luistaan yhdistyksen jäsenil-
le. Paikallisten yhdistyksien 
ja yrityksien kanssa on jär-
jestetty erilaisia tapahtumia 
mm. joulupuurotapahtuma 
torilla.

Kokouksen lopuksi mie-
tittiin, miten yhdistyksen jä-
seniä saataisiin paremmin 

Kokouksen alussa kevätkokousväki onnitteli toiminnanjohtaja Tuomo Jokikokkoa 
50-vuotismerkkipäivän johdosta, jota hän juhli perhepiirissä 26.4. Onnittelijoina 
Pirkko Päätalo, Arvo suonperä, Mikko Liehu, Jouni Puhakka ja Veli Liehu sekä ku-
vanottaja Heimo Turunen.

osalliseksi yhdistyksen toi-
mintaan. Monenlaista tapah-
tumaa on vuosien saatossa 
pyritty järjestämään, mut-
ta osanottajia on ollut aika 
nuukasti. Nyt otetaankin hy-
viä ehdotuksia vastaan tilai-
suuksien ja toiminnan järjes-
tämisestä. 

Ota rohkeasti yhteyttä eh-
dotuksineen Tuomoon pu-
helimella 044 082 2130 tai 
pty@dnainternet.net. 

Tuomo Jokikokko

Tulkaa minun tyköni, kaikki te, työtätekeväiset ja raskautetut, niin 
minä annan teille levon. Ottaka minun ikeeni päällenne ja oppikaa 

minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; 
niin te löydätte levon sielullenne. Jeesus

EVANKELIUMIN ILTA
PE 9.5. klo 18 Jäälin kappelissa

Evankelista Pirkko Vesavaara
Haukiputaan HRSK lauluryhmä

Rukouspalvelu

Lämpimästi tervetuloa!               Ohsrk kiimingin solu

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 044 2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA Palvelemme: 
ma-to 8-20, 
pe 8-18 ja 
la 10-15.

Kesän ulkojumpat alk. VKO 20
TI 18.15-19 PuistOjumPPa H: 5€/kerta

TO klo 17.15-18 KahVaKuula H: 35 €/5x
Ulkojumpat pidetään Rajamaan rannassa, 

tarkempaa tietoa netistä!
Painonpudotusryhmä, min. 10 hlöä

sis. puistojumppa, kahvakuularyhmä, 3xohjattu 
kuntosali, yhteislenkki. Tarkempaa tietoa netistä! 

H: 100 €/10vko
Kuntosalin kesäpassi (1.6.-31.7.) 40 €

- 3 x PH (45 min) 90 €   - Kuntosalille ja ryhmiin
- Kävelysauvat alk. 15€

lahjaKOrtit äidille, valmistuneelle, esim.

l  Oikopolku 2, 93100 Pudasjärvi 
l Puh. 045 174 2831, 040 591 7823
l foto-laatukuvat@netti.fi

FOTO-
LAATUKUVATArvi Sarajärvi

Valokuvausliike

l Digikuvat 10x15 fotokioskista 0,35€ kpl.
l Passikuvia myös arki-iltaisin. Varaa aika.
l Kehystyspalvelu.
l Touko- ja kesäkuun  aikana käyvät asiakkaat   
 osallistuvat digikameran arvontaan.

torstaina 1.5. Oikopolku 2

FOTO LAATUKUVAT ON 
MUUTTANUT PUDAsJÄRVELLÄ 

UUTEEN OsOiTTEEsEEN

Avoinna ma-pe 9-16. 
Viikonloppuina vain tilauksesta. 

Oulun Seudun Leader Ry 
palkitsi vuosikokouksessaan 
Pudasjärvellä 5.5. Ylikiimin-
gin Nuijamiehet Ry:n pai-
kallisen kehittämisen hyväk-
si tehdystä esimerkillisestä 
työstä.

Ylikiimingin Nuijamiehet 
Ry on tehnyt pitkäjänteistä ja 
monipuolista kehittämistoi-
mintaa oman alueensa par-
haaksi. Toiminta Nuijamies-
ten lavalla on käynnistetty 
vuonna 1959 ja toimintaa on 
kehitetty järjestelmällisesti ja 
laadukkaasti vastaamaan eri- 
ikäisten ihmisten erilaisiin 
tarpeisiin ja kunkin ajankoh-
dan asettamiin haasteisiin. 

Kehittämistoiminnas-
saan Ylikiimingin Nuijamie-
het on ansiokkaasti ja esimer-
killisesti toteuttanut 3 Oulun 
Seudun Leaderin (entisel-
tä nimeltään JoMMa Ry:n) 
rahoittamaa hanketta, jotka 
ovat sisältäneet rakentamista 
sekä kone- ja laitehankintoja.

Nuijamiesten lavan mer-
kitys paikallisena yleisenä 
kokoontumispaikkana on 
kiistaton muiden kokoontu-

Ylikiimingin Nuijamiehet palkittiin 
Vuoden paikallisena kehittäjänä

mispaikkojen vähentyessä. 
Lavalla on kuitenkin myös 
laajempaa alueellista mer-
kitystä hyvämaineisena va-
paa-ajanviettoon ja erilaisiin 
tapahtumiin soveltuvana hu-
vipaikkana. 

Nuijamiesten lava on 
myös erinomainen esimerk-
ki aktiivisesta yhdistykses-
tä, joka talkootyöllään yllä-
pitää toimintaansa ja tarjoaa 
samalla monipuolisia ja laa-

Nuijamiesten palkitsemisesta Oulun seudun Leaderin vuosikokouksessa maanan-
taina 5.5. Pudasjärven kaupungintalossa. Kunniakirjan luovuttivat Oulun seudun 
Leaderin puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen ja toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto ja 
sen vastaanotti ylikiimingin Nuijamiehet Ry:n puolesta Lasse Haapamäki ja Ritva 
Ukonmaanaho.

dukkaita palveluita niitä tar-
vitseville. Näillä perusteilla 
Ylikiimingin Nuijamiehet Ry 
on oikeutetusti ensimmäinen 
Vuoden Paikallinen Kehittäjä 
Oulun Seudun Leaderin alu-
eella. 

Oulun Seudun Leader on 
Maa- ja Metsätalousminis-
teriön ja kuntien rahoittama 
Leader-ryhmä Oulun seu-
dun ja Oulunkaaren kunnis-
sa. Toiminta-alueeseen kuu-

luvat Oulun maaseutumaiset 
alueet, Ii, Kempele, Muhos, 
Pudasjärvi ja Utajärvi. Ou-
lun Seudun Leader rahoit-
taa maaseutuyritysten ja –yh-
teisöjen kehittämistoimintaa 
sekä pienimuotoisia inves-
tointeja. 

Kokouksessa valittiin hal-
litukseen edelleen pudasjär-
veläinen Jouni Seppälä.

Ilkka Kemppainen

Äitienpäivä lähenee...
ONKO LAHJAPULMIA?

S-marketin tiloissa

Äidille, Mummolle, Mammalle, Omalle Kullalle
löydät meiltä vaikka mitä, 

myös valmiita Lahjapakkauksia.
Tervetuloa, autamme sinua mielellämme!
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myös sivukylillä omissa ko-
deissa asumista mahdol-
lisimman pitkään. Pudas-
järven kaupunki on saanut 
arjen turvaan liittyvästä ke-
hittämistyöstä myös kan-
sainvälistä tunnustusta. So-
siaali- ja terveyspalvelujen 
näkökulmasta tämä tar-
koittaa oikeasti uudenlai-
sia toimintamalleja ja aitoa 
asiakaskeskeisyyttä sekä toi-
meen tarttumista. 

-Vanhuspalvelulailla 
halutaan vahvistaa myös 
ikääntyvien ihmisten mah-
dollisuutta vaikuttaa elin-
olojaan koskeviin ratkai-
suihin kunnassa. Tärkeä 
rooli tässä on vanhusneu-
vostoilla, jotka tulivat van-
huspalvelulain myötä la-
kisääteisiksi. Kunnan tulee 
huolehtia ikäihmisten osal-
lisuudesta ja niiden on tur-
vattava vanhusneuvostoille 
tosiasialliset mahdollisuu-
det kunnan päätöksenteon 
valmistelussa, vaati Pimpe-
ri-Koivisto. 

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila sanoi kau-
pungin työskentelevän, että 
kukaan ei jäisi yksin. Hän 
vetosi yleisöön, että jokai-

”Kiitollisina kohti tulevaisuutta” 
Veteraanipäivän juhla

Kansalaisopiston puhallinorkesteri esiintyi Tuomo Honkasen johdolla. 

nen ottaisi vastuun muuta-
masta veteraanista ja kävi-
sitte arjessa katsomassa ja 
seuraamassa, että palvelut 
ovat kunnossa. 

Sotaveteraanipiirin ter-
vehdyksessään pudasjär-
veläisten tuntema Paavo 
Kurttila toivoi kuntien huo-
lehtivan, että veteraaneil-
le myönnetyt avustusvarat 
tulevat käytettyä. Hän iloit-
si, että Pudasjärvellä sijait-
sevat muistomerkit on kar-
toitettu. Veteraanijäsenten 
vähentyessä Kurttila toivoi 
tukijäsenten ottavan entistä 
enemmän vastuuta veteraa-
nien työstä. 

Musiikkia esitti Kan-
salaisopiston puhallinor-
kesteri Tuomo Honkasen 
johdolla, seurakunnan nuo-
risokuoro kanttori Anna 
Kälkäjän johdolla ja Barok-
kiyhtyeen Viiden trio jä-
senet Hannu Hiltula sakso-
foni, Jenni Urponen piano ja 
Laura Kaarlonen laulu. 

LC Pudasjärvi hoiti vete-
raanien kyyditystä juhlaan 
ja naisklubi Hilimat huoleh-
ti ruokailun järjestämisestä. 

Heimo Turunen

Kansallisen Veteraanipäivän juhlassa etupenkissä kirkkoherra Juha Rauhala, kaupunginjohtaja Kaarina Daavit-
tila, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki sekä juhlapuheen pitäjä Oulunkaaren kuntayhtymän joh-
taja Leena Pimperi-Koivisto. 

Lions naisklubi Hilimojen leijonat vastasivat mauk-
kaan lohikeiton valmistamisesta ja tarjoamisesta. 

Kansallisen Veteraanipäi-
vän juhlaa vietettiin ”kiitol-
lisina kohti tulevaisuutta” 
tunnuksen alla sunnuntaina 
27.4. Pudasjärven seurakun-
takeskuksessa. Juhlajuma-
lanpalvelukseen osallistui 
165 henkeä ja kirkkokahvi-

en ja ruokailun jälkeen pi-
dettyyn juhlaan reilut 100 
henkeä. Juhlapuheessaan 
Oulunkaaren kuntayhty-
män johtaja Leena Pimpe-
ri-Koivisto totesi Pudasjär-
ven kaupungin päättäjien ja 
virkamiesjohdon pitäneen 

tärkeänä ikäihmisten pal-
velujärjestelmän toimivuut-
ta sekä laatua ja kaupungin 
satsaukset ikäihmisten pal-
veluihin ovat pysyneet mer-
kittävinä. 

-Tämä tarkoittaa erityi-
sesti ikäihmisten seniori-

asuntojen lisäämistä sekä 
ikäihmisten hyvinvointi-
palvelujen kehittämistyö-
tä kotona asumisen ja arjen 
turvan lisäämiseksi. Täs-
sä työssä hyödynnetään eri-
laisia teknologiaratkaisuja, 
jota kautta mahdollistetaan 

Iijoen rannalla Niemelän 
talossa 9. toukokuuta 1924 
syntynyt Esko Piri on näh-
nyt elämänsä aikana tuu-
lisia ja tyyniä säitä.  Sota-
veteraanikaartiin kuuluva 
Piri viettää 90. syntymäpäi-
väänsä Liepeen pappilassa 
ensi lauantaina.

Jo lapsesta lähtien Esko 
Piri on tehnyt tuttavuut-
ta kalastuksen parissa. Hän 
on vieläkin viimeisen päälle 
kova kalamies. Kalastami-
sen alkuopit hän on saanut 
isältään ja vuosikymmeni-
en aikana oppia on kerty-
nyt lisää.

- Haukia en kalasta ol-
lenkaan, vain jalokaloja, ku-
ten harria ja taimenia. Viime 
kesänä menin moottorive-
neellä kalastuskilpailuun 
Jaaskamonkoskelle, jossa 
olen usein käynyt ennen-
kin kirjolohia kalastamassa. 
Matkaa sinne kertyy Pirin-
rannalta noin 20 kilometriä 
ja yhteen suuntaan kuluu 
aikaa reilun tunnin verran, 

Esko Piri 90 vuotta
Viimeisen päälle kova kalamies

Esko Piri kertoi kalastus-
harrastuksestaan, josta mu-
kavana muistona tulee mie-
leen 15 kiloisen merilohen 
kesyttäminen eräänä uitto-
keväänä Taivalkoskella.

Jonguntien varressa ole-
vassa kodissaan Esko Piri 
on asunut yksin sen jälkeen, 
kun Ellen-vaimo kuoli kol-
matta vuotta sitten.  Vaimo 
oli kotoisin Sallasta ja Pirin 
perhe kasvoi 13 lapsella. He 
ovat aikoinaan muuttaneet 
asumaan eri puolille Suo-
mea. Nykyisin Kaisu-tytär 
käy auttelemassa isäänsä.

Veteraanikuntoutukses-
sa vuosittain Esko Piri on 
ikäisekseen virkeä ja muisti 
pelaa vielä hyvin. Hän tuu-
mailee, ettei hänellä muu 
olekaan enää hyvä kuin 
muisti. Kansakoulu- ja rip-
pikouluajat muistuvat tar-
kasti mieleen.

- Koulussa kävin Laka-
rilla seitsemän kilometrin 
päässä kotoani. Talvella 
koulumatka oli hieman ly-

hyempi kun pääsi jäitä pit-
kin. Asuntolaa ei ollut eikä 
koulukyydistä voinut unek-
siakaan, Esko Piri mainitsi.

- Ripille pääsin talvisota-
keväänä, jolloin kirkkoher-
rana oli Kipinä, pastorina 
Kumpulainen ja kanttorina  
Huhtelin. Nuoruusvuosina 
kävin metsätöissä ja myö-
hemmin menin rakennus-
töihin, koska minulla oli 
jonkinlainen tekomiehen 
käsi, hän muisteli aikoja, 
joista kolmatta vuotta kului 
jatko- ja Lapinsodassa. 

- Kun tykinammus osui 
suureen kiveen, jonka taak-
se olin suojautunut, paine-
aalto vioitti korvaani ja iän 
mukana on tullut tasapai-
no-ongelmia, Esko Piri ker-
toi ja mainitsi kiven pelasta-
neen hänen henkensä.

Veteraaneja Pudasjärvel-
lä on enää 96 henkilöä. Esko 
Piri on vanhinta elossa ole-
vaa ikäkaartia. Kuntoutuk-
seen hän on pääsyt vuosit-
tain.

- Nytkin toukokuulla 
olen lähdössä kuntoutuk-
seen Rokualle, hän mainit-
si ja toivottelee sukulaisia ja 
tuttavia syntymäpäiväkah-
veille  Liepeen pappilaan.

Rauni Räisänen,
kuva Pertti Kuusisto

90 vuotta täyttävä 
Esko Piri on ollut aina 

innokas vapakalastaja ja 
hänen kalastusretkensä 

ovat useimmiten
 suuntautuneet 
iijoen koski- ja 

virtavesille 
pyyntivälineinään 

uistimet ja omatekoiset 
perhot.
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www.pikkusyote.fi

Hemmotellaan Äitiä
Äitienpäivälounaalla 

11.5. klo 11.00 - 15.00

Kuharullat kylmäsavulohitäytteellä
Valkoviini kastike

****
Porsaanfi le 

Metsäsienikastike
****

Pariisinperunat
Kasvikset

****
Salaattipöytä

****
Täytekakkukahvit

****
Hinta 15 €/hlö

Tervetuloa nauttimaan!

Otamme vastaan myös pöytävarauksia;
myyntipalvelu@pikkusyote.fi 

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 10.5.2014 klo 9-15 

Pudasjärven liikuntahallilla
Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Pöytävaraukset 
Pirkko Polvi, puh. 040-769 4386, 
pirkko.polvi@pp.inet.fi 

Jenni Jaakkola

Asusteita eri 
vuosikymmeniltä

Musiikki-
esityksiä

Kuren Tanssin 
parhaita

Tervetuloa!

ITF Taekwon-Don EM-kisat 
pidettiin tänä vuonna Italian 
Riccionessa 24.-27.4. Nämä 
järjestyksessään 29. kisat oli-
vat tähän astisista suurim-
mat. Mukana oli 30 maata ja 
osallistujia yli 400. Suomen 
joukkueessa oli yhteensä 28 
urheilijaa, kahdeksan val-
mentajaa (osa myös kilpai-
lijoita), kaksi tuomaria, viisi 
toimihenkilöä sekä 13 kan-
nattajaa. Jo neljättä vuotta 
Suomen maajoukkueeseen 
on kuulunut myös pudas-
järveläinen Julia Pätsi. Hel-
mikuussa kolme SM-kul-
taa voittaneella Julialla kausi 
on sujunut hyvin pohkeiden 
rasitusvammaa lukuun ot-
tamatta ja niinpä kisoihin 
lähdettiinkin selkeästi jah-
taamaan arvokisamitalia.  

Kisat olivat nelipäiväiset. 
Julian hieno menestys SM-
kisoissa oli poikinut hänelle 
melkoisen kisaurakan. Hän 
oli tulessa kaikkina neljänä 
kisapäivänä.  

Torstai, kisojen ensim-
mäinen päivä, alkoi heti Ju-
lian tähän saakka menes-
tyksekkäimmällä lajilla 
erikoistekniikoilla. Julia oli-
kin suoritusvuorossa heti 
ensimmäisenä kilpailijana. 
Tavoitteena oli tietenkin suo-
rittaa kaikkien kolmen teli-
neet erikoistekniikkapotkut 
täysillä pisteillä, koska aikai-
semmissa kisoissa on näh-
ty, että se yleensä varmistaa 
jo mitalikahinoihin pääsyn.  
Ensimmäiset kaksi telinettä 
sujuivat hienosti täysillä pis-
teillä. Kolmantena oli Julian 
paras ja yleensä varmin tek-
niikka ylihyppysivupotku.  
Kannattajien leirissä iloittiin 
jo häämöttävästä mitalikar-
sintapaikasta. Epäonnekseen 
Julian ponnistus ajautui kui-
tenkin liian lähelle esteenä 
toiminutta ohutta punaista 
nauhaa, joka lähti vauhdik-
kaan hypyn mukaan nousten 
telineiltä kolmisenkymmen-
tä senttiä hyppääjän ponnis-
tusjalan varpaissa. Suorituk-
sesta nolla pistettä.  

Jatkossa seurasi piinaava 
jännitys siitä miten muiden 
kisasuoritukset onnistuisi-
vat. Tiukassa kisassa löytyi 
kuin löytyikin juuri kolme 
kilpailijaa, jotka onnistuivat 
kaikilla kolmella telineellä 
ja näin he ratkoivat mitalien 

Julia Pätsi jälleen EM nelonen

värit keskenään Julian jää-
dessä muutamien edellisten 
arvokisojen tapaan neljän-
neksi.  Tämä harmitti tietys-
ti suunnattomasti, kun joutui 
jäämään sivustaseuraajaksi, 
vaikka tämän hetkinen fyysi-
nen kunto on kovempi kuin 
koskaan aiemmin.

Pettymys oli nieltävä no-
peasti ja katse suunnattava 
eteenpäin, koska iltapäivän 
puolella oli jo seuraavana 
koitos ja lajina liikesarjakil-
pailu. Liekö pettymyksestä 
toipumisaika kuitenkin ollut 
liian lyhyt, koska liikesarja-
kilpailu ei sujunut odotetul-
la tavalla ja Julia karsiutui al-
kukierroksella.

Perjantain ohjelmassa oli 
joukkuespessut eli erikois-
tekniikat. Julia suoritti oman 
telineensä puhtaasti, mutta 
joukkuekavereista ei kumpi-
kaan onnistunut omilla teli-
neillään.  Vaikka vain toinen 
olisi onnistunut, olisi Suo-
men joukkue (karsijana Ju-
lia) päässyt karsimaan vielä 
kaikista mitaleista. Joukkue-
kisassa oli sijoitus näin myös 
neljäs.

Lauantaiaamuna kisajän-
nitys oli Julian osalta ehkä 
kovimmillaan. Ohjelmassa 
oli alle 50kg -sarjan ottelut, 

joissa Julia ei arvokisoissa ole 
ennen otellut.  Ensimmäise-
nä vastustajana oli kokenut 
4. danin unkarilaisottelija. 
Nopeampana ja monipuo-
lisempana ottelijana Julia 
onnistui napsimaan näyt-
täviä pisteitä korkeilla pot-
kuillaan kellistäen vastusta-
jan tatamin pintaan useaan 
otteeseen. Ei sentään lukua 
ottamaan, koska kyse ei ole 
täyskontaktiottelusta, vaan 
tasapainon pettäessä yllättä-
vän osuman saatuaan. Ottelu 
hienosti Julialle selkeästi kai-
killa tuomariäänillä 4-0.

Julia eteni puolivälieriin 
ottelemaan paikasta nel-
jän parhaan joukkoon.  Vas-
tustajana oli nyt kisojen me-
nestyneimmän maan Puolan 
edustaja.  Voitto ottelusta oli-
si tiennyt vähintään prons-
simitalia. Ottelun alkupuo-
lella puolalainen onnistui 
saamaan niukan pistejoh-
don, jota hän onnistui puo-
lustamaan passiivisella tak-
tiikallaan. Parhaimmillaan 
nopeissa vastahyökkäyksis-
sä oleva Julia oli näin pako-
tettu aktiivisempaan rooliin 
ottelussa vastustajan kytä-
tessä vastahyökkäyspaikko-
ja. Toisen erän lopulla takaa-
ajon onnistuminen oli tosi 
lähellä ja puolalainen pakeni 
taktisesti tatamilta onnistuen 
juuri välttämään Julian pis-
tesuoritukset.  Ottelu päät-
tyi kahden tuomarin pistey-
tyksessä puolalaisen eduksi, 
yhden tuomarin pisteyttäes-
sä ottelun tasan ja yhden kat-
soessa Julian paremmaksi.

Vaikka mitali jäi ottelus-
sakin saamatta sijoituksen 
ollessa 5-8, oli kokonaissuo-
ritus juuri otteluissa Julian 
omasta mielestä kisojen pa-
rasta antia.

Kisojen päätöspäivänä 
sunnuntaina oli vuorossa 
joukkueottelut. Niissä viisi 
kuudesta joukkueen jäsenes-
tä ottelee kilpailevan joukku-
een jäseniä vastaan. Suomen 
avausvastustaja oli lajin suu-

riin kuuluva Saksa.  Ensim-
mäisessä ottelussa rovanie-
meläinen Jutta Jakkila voitti 
oman vastustajansa. Toisessa 
ottelussa tuli Suomelle tap-
pio. Kolmannessa ottelussa 
Julia jatkoi hyviä otteitaan 
voittaen oman vastustajansa. 
Kun kaksi seuraavaa ottelua 
kuitenkin päätyivät suoma-
laistappioihin meni yhteis-
pisteissä jatkoon Saksa.

Vaikka arvokisamita-
lit eivät näissä kisoissa kart-
tuneetkaan oli kisamatka 
hyvin antoisa ja tärkeää ko-
kemusta kerryttävä. Tärke-
ää kilpailukokemusta kart-
tui nyt neljänä kisapäivänä. 
Juuri kilpailukokemuksen 
kannalta olisi tärkeää pääs-
tä useammin osallistumaan 
kansainvälisiin kisoihin. 
Tämä on kuitenkin tässä vai-
heessa opiskelijalle liian suu-
ri taloudellinen haaste.

Riccionesta Suomeen 
matkasi yhteensä neljä hen-
kilökohtaista ja kaksi jouk-
kuemitalia. Hopea miesten 
1.dan liikesarjoissa ja prons-
sia 2.dan liikesarjoissa. Nai-
sissa pronssi 4. dan liike-
sarjoissa ja -75 kg ottelussa. 
Miesten joukkuehopea voi-
mamurskauksessa ja jouk-
kuepronssi erikoistekniikka-
kilpailussa.

Julia suuntaa katseensa 
nyt pidettävän ylimenokau-
den jälkeen vuoden päästä 
pidettäviin MM-kisoihin Ve-
netsiassa Italiassa sekä kah-
den vuoden kuluttua vapun 
tienoilla Tampereella pidet-
täviin EM-kisoihin.  Suomen 
kisaisännyys ratkaistiin juu-
ri Riccionen kisojen yhtey-
dessä, jossa oli Tampereen 
kisakoneiston edustajia pai-
kalla tutustumassa italialais-
ten hienosti järjestämiin ki-
soihin. Tulossa on huikeat 
kotikisat Tampereelle, jos-
sa on luvassa paljon jännittä-
viä hetkiä kaikille lajin ystä-
ville.  JP

Julia Pätsi lennättää korkean kirvespotkunsa kohti puolalaisottelijan päätä.

Pohjoisen alueen maajoukkuevalmentaja Jouni Heikki-
nen koutsaamassa Julia Pätsiä voitokkaan unkariotte-
lun erätauolla. 
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Snellman Ylikypsä 
Kinkku
300 g (9,96 kg)

299pkt

Kurkelan
Kaurarieskaset
430 g (5,69 kg)

245pss

Vaasan Kotiuunin
Vadelmasydänmunk-
ki tai munkkirinkilä
360 g (7,91 kg)

285 pss

Espanjan Valencia
Late
Appelsiini

099 kg

Ingman Creamy
Jäätelöt
0,85 l (5,04 l)

429ras

Lapin Kulta
Olut
0,33 l tlk 18-pack
(2,78 l) sis. pantit

Hinta voimassa 
2.4. alk.1926 

Atria Perhetilan
BROILERIN
OHUTLEIKEET
480-600 g
(14,56-11,65 kg)

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARA
400 g (4,97 kg)

Atria Viljaporsaan
OHUT LEIKE
naturel 750 g 
(13,26 kg)

Espanjan
Mansikkarasia
500 g (2,70 kg)

135 rasia

edullinen s-market!

099ras.

Hollannin
punainen
Kirsikkatomaatti-
rasia 250 g
(3,96 kg)

699
pkt

199
pkt

995
rasia

Tuoretorin tuotteet voimassa 12.5. asti.

n. 500 g  naudan sisäfileetä
1 tl timjamia ja rosmariinia
1 tl suolaa

Paistamiseen
 margariinia ja öljyä
Piparjuurikreemi
1 dl ranskankermaa
1 rkl  piparjuuritahnaa
 ripaus suolaa ja rouhittua 
 mustapippuria

Lisäksi
 rucolaa

n. 500 g  naudan sisäfileetä
1 tl timjamia ja rosmariinia
1 tl suolaa

Sisäfi lee ja piparjuuri-
kreemi (4 annosta)

Rainbow BBQ 
Ristikkoperunat
600 g pakaste
(2,65 kg)

159pss

www.foodie.fm

Enemmän kuin edullinen

Pudasjärvi
Puh. 044 788 5640 Palvelemme ma–pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Pudasjärveläiset koululai-
set saivat tiistaina 29.4. toril-
la järjestetyssä pyöräilykau-
den avajaistapahtumassa 
monipuolista tietoa liiken-
neturvallisuuteen liittyvis-
tä asioista. Tämän kevään 
erikoisteemana oli pyöräily. 
Tapahtuman koordinaatto-
ri Teemu Kinnunen Ramboll 
Oy:stä kertoi, että tapahtu-
man tarkoitus on edistää 
pyöräilyä ja parantaa pyö-

Koululaisille liikenneturvallisuustietoutta 
pyöräilykauden avaustapahtumassa

räilyturvallisuutta. Päivän 
kuluessa tapahtumaan osal-
listui vajaa 200 koululaista 
opettajineen.

Tapahtuma järjestet-
tiin yhteistyössä Pudasjär-
ven liikenneturvallisuus-
ryhmän kanssa, jossa ovat 
mukana muun muassa Lii-
kenneturva, kaupunki ja po-
liisi. Liikenneturva on valta-
kunnallinen vapaaehtoisen 
liikenneturvallisuustyön 
keskusjärjestö, jonka tehtä-
vä on vaikuttaa ihmisten lii-
kennekäyttäytymiseen. Tie-
toa levitetään järjestämällä 
muun muassa koulutusta ja 
tapahtumia eri paikkakun-
nilla.

Tapahtumassa koululai-
set saivat testata pyöräilyn 
ajotaitojaan testiradalla, jon-
ka eri vaiheissa piti välillä 
pystyä ajamaan täysin suo-
raan, välillä ohjaamaan pyö-
rää yhdellä kädellä ja seu-
raavaksi mutkitella hitaalla 
vauhdilla jalkojen osumatta 
maahan. Radan päässä pyö-
rä piti hallitusti pysäyttää 
maahan piirrettyjen merkki-
en väliin. Onnistuneesti tes-
tiradan läpi ajamalla pys-
tyi pyöräilijä osoittamaan, 
että hän hallitsee tarvitta-
vat liikenneturvallisuuteen 
liittyvät ajotaidot. Taitoihin 
liittyvät muun muassa ahtai-
den paikkojen ohittaminen, 

suuntamerkin näyttäminen 
toisella kädellä, tasapainon 
hallinta ja tilanteeseen sopi-
van ajovauhdin hallinta sekä 
jarruttaminen. Päivällä ala-
asteen koululaisia ohjannut 
Liikenneturvan kouluttaja 
Jaakko Savilampi kertoi, että 
useimpien testirataa kokeil-
leiden kannattaa jatkaa pyö-
räilytaitojensa kehittämistä.

Liikenneturvan yhteys-
päällikkö Eero Kalmakoski 
kertoi koululaisille liikenne-
säännöistä ja liikennemer-
keistä. Liikennesääntöjen 
osalta koululaisille selvisi 
muun muassa, missä on ja-
lankulkijan kulkureitti ke-
vyen liikenteen väylällä sekä 
kumpi väistää autojen ajora-
dan ja suojatien risteyksessä, 
autoilija vai pyöräilijä. Sen 
verran ovat liikennesään-
nöt muuttuneet vuosikym-
menten saatossa, että myös 
aikuisväestönkin kannattaa 
varmistaa liikennesääntöjen 
tuntemuksensa. Puutteita on 
yllättävän monella.

Koululaisilla oli mahdol-
lisuus käydä myös katsastut-
taa omat pyöräilyvarusteen-
sa ja polkupyöränsä paikalla 
olleiden poliisien rastilla. 
Ylikonstaapeli Mauri Liika-
nen ja vanhempi konstaape-
li Seppo Kälkäjä neuvoivat 
koululaisia tarpeen mukaan. 
Liikanen ja Kälkäjä totesivat, 

että yleisimpiä puutteita tar-
kistetuissa pyörissä olivat 
heijastimien puuttuminen ja 
puutteellisesti toimivat tai 
jopa kokonaan puuttuvat 
jarrut. Lisäksi pantiin mer-
kille, että pyöräilykypärät 
puuttuivat lukuisilta koulu-
laisilta.

Liikenneturvakouluttaja 
Merja Rasinkangas oli pai-
kalla kertomassa koululai-
sille suojakypärän käytön 
tärkeydestä pään suojaami-
sessa, varsinkin kaikkien 
liikunnallisten ja vauhdik-
kaiden ulkoiluharrastusten 
yhteydessä. Rasinkangas 
esitteli koululaisille särky-
nyttä pyöräilykypärää muis-
tuttaen, että jollei eräässä, 
hänen tietämässään onnetto-
muudessa pyöräilijällä olisi 
ollut päässään kypärää, oli-
sivat vahingot olleet erittäin 
pahat. Rasinkangas havain-
nollisti suojakypärän mer-
kitystä asettamalla tuoreen 
kanamunan suojakypärän 
pienoismalliin ja kiinnitti 
sen remmeillä, kuin kypä-
rän päähän konsanaan. Seu-
raavaksi hän tiputti pake-
tin korkealta alas asfalttiin 
ja ehätti kysymään tilannet-
ta seuranneilta koululaisilta, 
mitenkäs kanamunalle kävi? 
Tarkistuksen jälkeen oikea 
vastaus oli, että muna sel-
visi ehyenä. Seuraavaksi il-
man suojakypärää maahan 
tiputetulle munalle kävikin 
sitten päinvastoin, totesivat 
kaikki.

Tapahtumaan osallis-
tuneiden koululaisten kes-
ken arvottiin kaksi pyö-
räilykypärää ja pyörän 
lamppuja. Pyöräilykypärän 
voittivat Veikko Niskasaa-
ri Kurenalan koululta ja Tiia 
Lasanen Lakarin koululta. 

Osallistu  
Kilometrikisaan
Tapahtuman koordinaatto-
ri Teemu Kinnunen halusi 
muistuttaa lukijoita ryhmil-
le ja joukkueille tarkoitetus-
ta leikkimielisestä Kilomet-
rikisasta, jossa osallistujat 
kirjaavat pyöräilykilomet-
rejään ylös 1.5.-22.9. välise-
nä aikana. Kilpailuun voivat 
osallistua kaikenlaiset jouk-
kueet ja ryhmät, yritykset, 
työyhteisöt, osastot ja yhdis-

Liikenneturvakouluttaja 
Merja Rasinkangas ker-
toi koululaisille suojaky-
pärän käytön tärkeydes-
tä pään suojaamisessa. 
Osoituksena vaaroista 
Rasinkangas esitteli pyö-
räilykypärää, joka oli rik-
koutunut pyöräilijän kaa-
tumisen yhteydessä. 
ilman kypärää vammat 
olisivat voineet olleet va-
kavat.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski kertoi koululaisille liikennesään-
nöistä ja liikennemerkeistä.

tykset ja niin edelleen. Voit-
tajajoukkue on se, jolla on 
kisan päätyttyä eniten pyö-
räilykilometrejä osallistujaa 
kohden. Kilometreiksi kel-
puutetaan kaikki poljetut ki-
lometrit, myös vapaa-ajan ja 
loma-ajan kilometrit. Kilpai-
lussa on kolme sarjaa: pien-
sarja (alle 25 kilpailijaa), ja 
suursarja (yli 25 osallistu-

jaa) ja tehosarja. Kilpailun 
palkinnoista suurin osa ar-
votaan kaikkien osallistuji-
en kesken. 

Lisätietoja Kilometrikisasta 
löytyy netistä  

osoitteesta 
www.kilometrikisa.fi/rules/

Pertti Kuusisto

Lakarin koulun oppilas, Topias illikainen totesi, että 
pyöräilyn ajotaitoradalla hidas mutkitteluajo tuntui 
haasteelliselta.

Kurenalan koulun oppilas, Janne simonen tarkastut-
ti pyöräilyvarusteensa ja polkupyöränsä ylikonstaape-
li Mauri Liikasella.

Taivalkoskelainen monitoi-
mimies: yrittäjä, lehtimies 
ja valokuvaaja Pekka Väi-
sänen on pitkään kuvannut 
luontoa. Hänen näyttelynsä 
Kaakkuri – Ripaus liiturai-
taa ja tiilenpunainen kravatti 
on Päätalo-keskuksen touko-
kuun näyttely. Kaakkuriku-
vat ovat vuodelta 2013.

 Pekka Väisänen on ku-
vannut satunnaisesti nuo-

Kaakkurit valtaavat Päätalo-keskuksen
resta asti. Viime vuosina 
kuvaaminen on tullut am-
mattimaisemmaksi, samoin 
kuvauskalusto. Kaakkuri 
näyttely on Väisäsen ensim-
mäinen lajinäyttely. Kaakku-
ri kolahtaa Pekka Väisäseen 
kuvauskohteena, koska se on 
uljas, kiehtova, salaperäinen 
ja kaunis vesilintu. Sen ku-
vaamisessa riittää haastetta 
mm. lentoonlähtö ja laskeu-

tuminen. Pekka Väisänen 
kertoo, että kaakkuri käy ah-
kerasti kalastamassa metsä-
lammilta isommilla järvillä. 
On tärkeää, että emolinnut 
eivät menehdy näillä mat-
koillaan vaikkapa kalaverk-
koihin. Joka kerta kun jom-
pikumpi vanhemmista palaa 
kala nokassaan, tunnen sa-
noinkuvaamatonta iloa un-
tuvikkojen puolesta.

 Kaakkureilla on selkeä 
perhe-elämä, johon kuu-
luu mm. poikasten kiehnää-
minen emolintujaan vasten. 
Lisäksi hyvin vaikuttaval-
ta näyttävä ylistäminen eli 
emolintu polkee korkealla 
vedenpinnasta ja huiskaa sii-
villään nokka taivasta koh-
den. 

Merja Vihinen
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Taivaalta tulee vettä ja joku-
nen ”rätti” räntääkin, kun 
Hirvaskosken koulun pi-
harakennukseen remontoi-
dun kuntosalin viimeistele-
vät sisustustyöt huhtikuun 
viimeisellä viikolla ovat 
meneillään. Töitä tehdään 
koleasta kelistä huolimat-
ta kivoissa tunnelmissa. On-
han kyläläisten keskuudessa 
odotettu uusi liikuntapaikka 
toteutumassa pikavauhtia. 
Kirvesmiehet Urpo Turpei-
nen ja Hannu Orreveteläi-
nen leikkaavat mattoa uu-
den puulattian suojaksi. 
Pekka Kinnunen on suunnit-

Rauta on kevyttä Hirvaskosken uudella kuntosalilla
telemassa sisälle tulevaa vä-
lineistöä. Tila on pienehkö, 
mikä asettaa rajoitteita. 

-Välineistö on suunnitel-
tava niin, että sillä voi tila 
huomioiden tehdä kuiten-
kin mahdollisimman hyvän 
ja monipuolisen ohjelman, 
tuumailee Pekka. 

Jälleen kerran Hirvaskos-
kella on polkaistu kyläläis-
ten hyvinvointia liikunnalli-
sin keinoin edistävä projekti 
nopeasti käyntiin. Kuntolii-
kunnan asiantuntija ja alan 
monitoimimies Pekka Kin-
nunen on ollut talven ajan 
vetämässä Hirvaskosken 

koululla useampaakin kun-
topiiriä ja idea kylän omas-
ta kuntosalista kypsyi siinä 
samalla.  Välineistöä kun-
tosalille oli tiedossa kau-
pungin käytöstä poistetuis-
ta laitteista. Samoja laitteita 
on mennyt esimerkiksi Pu-
hoksen urheiluseuran käyt-
töön ja Pudasjärven maa-
hanmuuttajien keskukseen. 
Näin käyttökelpoiset väli-
neet ovat tulleet yleishyödyl-
liseen ja hyvään käyttöön.

Urheiluseura Sotkajär-
ven Veto palkkasi työllistä-
mistuella Urpo Turpeisen 
helmikuun alusta kolmeksi 

Hannu Orreveteläinen ja Urpo Turpeinen aamukahvi- ja 
tuumaustauolla, suunnittelemassa sisustuksen viimei-
siä fiksauksia.

Uusi kuntosali käyttöön-
ottoa vailla valmis lauan-
taina 3.5. Ohjelmassa oli 
ohjattua treeniä miehil-
le ja sunnuntaiksi ohjattu 
treeni naisille. Kuva Mirja 
Laakkonen.

kuukaudeksi latujen ja peli-
kentän jäänhoitotehtäviin. 

-Urpolta uhkasi työmaa 
sulaa alta ennen aikojaan 
hiihto- ja luistelukelien hä-
vittyä lumien ja jäiden myö-
tä. Kävi vähän yllättäenkin 
ilmi, että Urpohan on am-
mattitaitoinen kirvesmies. 
Niin alkoivat osat olla pai-
kallaan ryhtyä viemään kun-
tosali-ideaa ripeässä tahdis-
sa eteenpäin, kertoilee Pekka 
Kinnunen hankkeen taus-
toista. 

Pekka aikoo olla kunto-
saliprojektissa jatkossa mu-
kana myös omalla ko. lii-
kuntamuotoon liittyvällä 
tietämyksellään. Kuntosali-
harjoittelun aloittamista, jos 
edistymistäkin ajatellen, on 
tärkeää että asiat tehdään oi-

kealla tavalla.
Urheiluseura Sotkajärven 

Veto on rahoittanut hank-
keen toistaiseksi kokonaan, 
rakennustarvikkeita myö-
ten.  Pudasjärven Kaupun-
gin odotetaan osallistuvan 
remontin materiaalikustan-
nuksiin takautuvasti, on-
han kiinteistö kaupungin 
omistuksessa. Päätöstä ei ole 
kumminkaan haluttu jää-
dä odottelemaan, vaan toi-
meen on tartuttu heti. Tämä 
on ollut hyvin kuvaava toi-
mintamalli monissa muissa-
kin vastaavissa projekteissa 
Hirvaskoskella. Kun jotain 
halutaan, se hankitaan jah-
kailematta. Kylältä löyty-
vätkin varsin monipuoliset 

mahdollisuudet harrastaa 
kuntoliikuntaa ja niitä myös 
käytetään. Jonkinlaisina eri-
koisuuksina mainittakoon 
vaikkapa hyppyrimäki, 
kiekkorinki ja kiekkokauka-
lo jäänhoitokoneineen. Kai-
kessa kantavana voimana on 
ollut kyläläisten talkoohen-
ki. Usein myös kone- ja au-
toyrittäjät ovat osallistuneet 
talkoisiin koneineen, autoi-
neen, pyytelemättä. Näin 
kuvailevat tunnelmia tämän 
kertaisen projektin etene-
misestä kylän monissa lii-
kuntahankkeissa aktiivises-
ti toimivat Mirja ja Sampo 
Laakkonen.

Petri Turunen
Hirvaskosken koulun piharakennuksen päädyssä oli vielä vapaata tilaa, johon kun-
tosali saatiin remontoitua. Kuvassa Pekka Kinnunen ja Urpo Turpeinen.

Kurenalan kyläyhdistys piti 
sääntömääräisen kevätkoko-
uksen 14.4. kaupungintalol-
la. Kahvituksen jälkeen ko-
kouksen avasi yhdistyksen 
puheenjohtaja Kerttu Simu 
ja kokouksen puheenjohta-
jana toimi Paavo Pikkuaho. 
Kokouksen lopuksi oli ar-
vontaa. Kertun puuhaama 
eräs hauska arpajaispalkin-
to oli leipä. Eipä ainakaan 
jää nurkkiin pyörimään, kun 
tulee syötyä. Saa nähdä mil-
loinka omaa palkintoani, 
pientä kylmälaukkua, tarvit-
sen. Varmaan kesä joskus tu-
lee ja tarve kylmille juomille.

Kerttu Simu heitti läsnä 
olevalle porukalle kysymyk-
sen, että mitä hyvää olem-
me saaneet aikaseksi. Siihen 
Pirkko Savela totesi että ei 
voi muuta kuin ihailla toi-
mintaa ja tulosta. 

Kyläyhdistys on pienen 
elinkaarensa aikana ehtinyt 
touhuta paljon. Viime ke-
sänä järjestettiin peräkärry-
kirppis torilla. Myyjiä oli pa-
rikymmentä  ja kyläyhdistys 
tarjosi mehua ja pannaria, 
myytiin arpoja ja tehtiin jä-
senhankintaa.  

Kyläyhdistyksen pu-
heenjohtajan ja puuhanai-
sen, Kerttu Simun 70-vuotis-

Kurenalan kyläyhdistyksella toiveena oma kokoontumispaikka

syntymäpäivät järjestettiin 
torilla. Muistamiset Kert-
tu lahjoitti kyläyhdistyksel-
le. Tuolloin tuli todetuksi 
että torilla voi järjestää mo-
nenlaista toimintaa. Nythän 
se on vähän tyhjäkäynnillä, 
mutta tähän lienee tulossa 
parannusta. 

Kyläyhdistys järjesti 
myös jouluvalokeräyskam-
panjan – kansalaisten pyyn-
nöstä. Keräystuotto tarkoi-
tettiin lamppujen paikalleen 
asentamiseen ja poisottami-
seen. Pudasjärven yrittäjät 
kustansi kaupungin avusta-
mana muun muassa perus-
kunnostuksen valoihin ja 
hankki uudet energiasääs-
tölamput. Kyläyhdistys oli 

myös mukana joulumyyjäi-
sissä Tuomas Sammelvuo –
salissa. 

Kyläyhdistys on ollut ak-
tiivisesti puuhaamassa ky-
lätaloa yhdistykselle. Vielä 
ei sopivia tiloja ole löytynyt. 
Kirjallinen aloite kaupungil-
le Ritolan entisen päiväko-
din mahdollisuudesta saada 
talo yhdistyksien käyttöön ei 
ole ollut tuloksellinen. Kulut 
olisivat liian suuret. Kevät-
kokouksessa asiaa harmitel-
tiin. Toiveissa on saada oma 
kokoontumispaikka kyläyh-
distykselle. Onhan monilla 
muillakin kylillä omat kylä-
talonsa. 

Kurenalan kyläyhdistys-
hän perustettiin noin vuosi 

sitten. Virallinen rekisteröin-
ti tehtiin  14.6.2013. Kyläyh-
distyksen tarkoituksena on 
toimia Pudasjärven kaupun-
gin ja kuntalaisten välisenä 
yhteistyö- ja kehittämisfoo-
rumina. Yhdistyksen tavoit-
teena on edistää muun mu-
assa keskustaajaman sekä 
sen lähialueen elinvoimai-
suutta, toimintaa, yhteis-
työtä ja asukkaiden sekä 
vapaa-ajan asukkaiden viih-
tyvyyttä

Uudet jäsenet toivotetaan 
tervetulleiksi kyläyhdistyk-
seen. Yhteistyöllä saadaan 
paljon aikaan. 

Eila Lahtinen

Kurenalan kyläyhdistyksen kevätkokoukseen osallistujia.

Lukijan kynästä

Vappujuhlassa torilla kuultiin vappupuheiden kunnallispoliitti-
nen osuus. Vaikka ei haluaisikaan, niin on vähän pakkokin ot-
taa siihen kantaa, jotta ei kuntalaisille jäisi kuulemastaan ihan 
väärää kuvaa.

Ensinnäkin kunnantakauksista; Niitä on taattu vuosikymme-
niä, vesiosuuskuntien, taloyhtiöiden ja joskus muitakin lainoja, 
esimerkiksi Syötekeskuksen laajennusinvestointeihin ja ovat 
hoitaneet lainansa. 

Toiseksi kunnan omistamien kiinteistöyhtiöihin osakepää-
oman rahoitus. Rahathan eivät ole mihinkään hävinneet, vaan 
nehän ovat kunnan rahoitusosuutta, myös Karhukunnaan kiin-
teistöyhtiön, jolla on pelastettu kymmeniä työpaikkoja ja jotka 
ovat saatu takaisin jo lähes kokonaan veroina, paitsi sen mitä 
kunnalla meni noin satatuhatta euroa maapohjan ostoon. Ky-
syä voi, onko se pahasta, jos työpaikkoja pyrkii säilyttämään ja 
hankkimaan. 

Lasten Paavalinpuiston päiväkoti ei ole mielestäni huono 
asia, vaikka pari miljoonaa on maksanut. Lapset saavat toimia 
hyvässä terveellisessä tilassa ja kunnalle tulee pitemmän päälle 
säästöä. Koulukampuksen paikasta en enää jaksa vauhkata, mut-
ta alikulku ja sillan levennys hommien rahoitusta tulee muual-
ta. Sitä paitsi niitähän käyttää paljon muutkin kuin koululaiset. 

Valituksiin on kuntalaisilla tietysti oikeus, mutta ns. änskäva-
litukset (lue henkilökaunan vuoksi), tulevat meidän kaikkien ve-
ronmaksajien maksettaviksi. Kunta joutuu maksamaan valtiolle 
entisen ammattikoulun kuntayhtymän rahojen käytöstä miljoo-
nia takaisin. Olisi kannattanut mainita kuka, tai ketä oli kunnan-
edustajia ko. hallituksessa.

Erkki Honkanen

Vappujuhlassa 
kuultua
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Hirsikortteli Karhukunnaalla 
järjestetään kaikelle yleisöl-
le avoimet ovet perjantaina 
9.5 kello 10-13. Karhukun-
nas on noussut Pudasjärven 
luonnonvara-alan keskitty-
mänä ja perustana yhdeksi 
paikkakunnan elinkeinotoi-
minnan voimatekijäksi. Ra-
kennustekniseltä kannalta 
Karhukunnas toimii julkisen 
hirsirakentamisen valtakun-
nallisena pilotti- ja tutkimus-
kohteena. Tiloja ja toimintaa 
ovat yleisölle esittelemäs-
sä Kontiotuote Oy, Metsä-
keskus, Otso Metsäpalvelut, 
Vapo Oyj, Metsänhoitoyh-
distys Pudasjärvi, Huoneis-
tohotelli Hirsikunnas, Met-

Karhukunnaalla avoimet ovet yleisölle
sähallitus, ProAgria, Oulun 
kaupunki maaseutupalvelut 
ja Pudasjärven kaupunki. 

Tilaisuuden avauksen 
suorittaa kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila ja Karhu-
kunnaan syntyhistoriaa ja tä-
män hetken vaiheita selvittää 
aluejohtaja Niilo Piisilä Met-
säkeskuksesta. Tilaisuuden 
kevennyksistä vastaa puolil-
tapäivin Pudasjärvellä usein 
eri tilaisuuksissa vieraillut 
näytelmäkirjailija ja Kainuun 
Tervaskannoksi nimitetty 
Eero Schroderus Suomussal-
melta. 

Metsähallituksella on tie-
toiskuja ja sen kaksi kummi-
luokkaa Kurenalan koululta 

on kutsuttu mukaan tapah-
tumaan. 

ProAgria järjestää Luon-
nonvara-alan päivän, jossa 
infoteltassa ovat teemoina 
muun muassa suomalainen 
ruoka ja pidetään esillä lähi-
tuotannon merkitystä paik-
kakunnalla sekä kuullaan 
ajankohtaisia kuulumisia 
maatiloille. 

OTSO on metsäpalvelui-
den moniosaaja, joka tarjo-
aa kaikki metsänhoitoon ja 
omistamiseen liittyvät palve-
lut. Metsäpalveluesimies Ari 
Kangas toivottaa tervetul-
leeksi keskustelemaan, kuin-
ka helppoa, nautinnollista 
ja tuottoisaa metsänomista-

Karhukunnaan avoimien ovien päivästä alueella olevat toimijat ja yritykset ovat käyneet useita suunnittelupa-
lavereita. Huhtikuun alun palaverissa olivat mukana Jorma Kouva ja Vesa simonen Metsähallitus, Hannu ihme 
OTsO, sakari Jaara Vapo, Takarivissä: juontaja Aimo Pietilä, Tapani Alahäivälä Kontiotuote, Antti Härkönen Met-
sänhoitoyhdistys, maaseutuasiamies Hannu Nissi ja projektipäällikkö ilkka saarijärvi. 

minen onkaan. Samalla voi 
osallistua metsävisailuun, 
jossa palkintona on puusta 
veistetty OTSO.

Suomen metsäkeskus 
esittelee uutta Metsään.fi-
palvelua. Sieltä pyydetään 
katsomaan onko oman met-
sä jo päivitetty palveluun. 
Samalla on mahdollista saa-
da opastusta verkkopalvelun 
käyttöön.

Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärven pisteessä koros-
tetaan, että tukin talteen-
otto ja jalostus on tärkeää 
paikkakunnalla. Männyllä 
ja kuusella on tukkipuu ja 
kuitupuun kantohintaero 
metsänmyyjälle kolminker-

tainen. Koivutukkia ei juu-
ri Pudasjärvellä markkinoi-
da, koivutukkia sahataan 
lähinnä kotitarvekäyttöön. 
Kokonaistaloudellisen met-
sänhoidon ja puunkasva-
tuksen päämäärä on tukin 
määrän maksimoiminen. Sii-
hen tähdätään metsikköku-
vion viljavuuden perusteel-
la jo uudistamisvaiheessa. 
Pohjois-Suomessa kerrotaan 
sahapuun käyttöpaikkoja 
olevan sopivasti, mutta kui-
tupuukokoisen raaka-aineen 
käyttöpaikkoja tulisi saada 
nopealla aikataululla lisää. 
Puun käyttö raaka-aineena 
on laajentumassa yhä use-
ampaan käyttötarkoitukseen 
ja on monin osin korvaamas-
sa muoveja, joiden raaka-ai-
ne on öljypohjaista.

Kontiotuotteen esittely-
pisteessä esitellään kuvin 
ja sanoin hirsirakentamis-

Näytelmäkirjailija ja moni-
toiminen showmies Eero 
schroderus suomussal-
melta vastaa tilaisuuden 
kevennyksistä puolen 
päivän aikoihin. Kuvassa 
hän on juontotehtävissä 
syötteellä Ruskamarkki-
noilla. 

Pudasjärven kukkakaupois-
sa ja puutarhalla ollaan val-
mistauduttu jo hyvissä ajoin 
tulevana sunnuntaina vietet-
tävään äitienpäivään.

Mirja Tolkkinen Hautaus- 
ja Kukkapalvelu Räisäsel-
tä kertoi, että Ruukkuruusu, 
Hortensia ja Orkidea ovat äi-
tienpäivänä tämänkin vuo-
den kukkasuosikkeja.

-Ruukkukukat ovat help-
pohoitoisia ja oikein hoidet-
tuna pitkäikäisiä. Ruukku-
ruusu on hyvä istuttaa ulos 
niin pian, kuin se ilman läm-
penemisen myötä on mah-
dollista. Ruukkuruusu ei ole 
kylmänarka. Syksyn tullen 
ruusu on mahdollista viedä 
kellariin ja antaa sen talveh-
tia siellä. Hortensia on kuk-

Muistitko tulevan äitienpäivän?
ka joka vaatii paljon kaste-
lua. Kukan voi myös siirtää 
ulos paikkaan, joka ei ole au-
ringonpaahteinen.

-Orkidea on helppo-
hoitoisuudessaan löytänyt 
paikkansa uutena suosikki-
na. Orkidea ei vaadi muuta, 
kuin valoisan paikan, mie-
lellään ikkunan äärestä (ei 
paahteinen) ja säännöllisen 
kastelun. Kastelun voi tehdä 
upottamalla ruukku vesias-
tiaan, vaikkapa varttitunnik-
si. Orkidea on pitkäikäinen 
ja se voi kukkia moneen ker-
taan. Kukkamyynnissä äi-
tienpäivä näkyy selvästi ja 
kukkaostoksia äitienpäivää 
varten tehdään jo hyvissä 
ajoin. Myös leikkokukilla on 
oma vakiintunut ostajakun-

tansa, totesi Tolkkinen.
Kukkakauppa Pudasjär-

ven Hautaustoimisto ja Kuk-
ka Ky:n Esa Pihlaja sanoo 
heidänkin myyntisuosikeik-
seen äitienpäivän viikolla 
olevan Ruukkuruusu ja Or-
kidea.

-Kukkamyynnissä äitien-
päivän suosio näkyy Joulun 
ajan ja koulujen päättäjäis-
ten kanssa yhtenä vuoden 
vilkkaimmista. Ruukkuruu-
su on kaunis, kestävä pe-
rinteinen onnittelukukka. 
Orkidea on hentoisuudes-
saan ehkä hiukan vaatimat-
toman näköinen, mutta toi-
saalta kukinnot ovat hyvin 
kauniit. Luonnossa Orkideat 
kasvavat hyvin vaatimatto-
missa olosuhteissa, esimer-

kiksi puiden oksilla. Samoja 
olosuhteita jäljitellään jalos-
tettujen orkideoiden ruukun 
maa-aineksella ja läpinäky-
vällä ruukulla. 

-Orkideoiden, niin kuin 
kukkien yleensäkin, kaste-
luvesi olisi hyvä hapettaa 
seisottamalla sitä jonkin ai-
kaa ennen kukille antamista, 
muistutti Pihlaja. Leikko- ja 
ruukkukukkien äitienpäivä-
myynnin Pihlaja kertoo me-
nevän suhteellisen tasan 
ruukkukukkien ollessa kui-
tenkin hieman suositumpia.

Pudasjärven Puutar-
ha Kukkahuoneelta Sirpa ja 
Markus Urmala kertoivat, 
että puutarhamyymälä on 
avattu jo kaksi viikkoa sit-
ten ja tällä hetkellä äitienpäi-

väruusut aloittelevat kukin-
taansa.

-Kasvatamme ruusut itse 
juurakosta ja ruusu pitää pe-
rinteisen suosionsa muun 
muassa sen pitkäikäisyyden 
ansiosta. Meiltä löytyy eri 
värisiä ruusulajikkeita tois-
takymmentä erilaista. Ruu-
su tuottaa saajalleen iloa pit-
kään kukkimalla koko kesän 
ajan ja monivuotisesti kas-
vatettaessa se säilytetään 
maakellarissa tai toiset lait-
tavat sen talvehtimaan pei-
teltynä maahan.

-Vietäessä kukkia äi-
tienpäivänä hauta-
usmaalle useat 
hankkivat meiltä 
orvokkeja amp-
pelissa, kulhos-

Metsäkeskuksen aluejoh-
taja Niilo Piisilä.

ta, jossa mukana on tulevan 
koulukampuksen rakenta-
minen.

Hotelli Iijoki. Hirsikun-
naassa sijaitseva huoneisto-
hotellin nimi on muuttunut 
Hotelli Iijoeksi. Avoimien 
ovien päivänä on esitteli-
jä paikalla ja muutama huo-
neisto avoimena tutustumi-
seen.

OSAO:n matkailulinjan 
oppilaat tarjoavat kävijöille 
pihalle pystytetyssä teltassa 
kahvia, pullaa, mehua ja gril-
limakkaraa. (HT)

sa tai irrallaan. Huomion-
arvoista on, että Orvokki 
kestää myös pakkasta. Mi-
käli säät tästä lämpenevät, 
niin pihalleen pystyy istut-
tamaan jo monivuotisia pi-
hakasvejakin, lähinnä puita 
ja pensaita, totesivat Urma-
lat.

Petri Turunen

Pudasjärven Puutarha Kukkahuoneen myymälässä Äi-
tienpäiväkukkana suosittuja jaloruusuja.

Pudasjärven Hautaustoimisto ja Kukka Ky:n ulko-
myyntipöydällä hyvin kevään viileitä kelejä sietäviä 
ruukkuruusuja, orvokkeja ja krysanteemeja.

Orkideoiden loistoa Hautaus- ja Kukkapalvelu Räisä-
sen myymälässä.
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Pudasjärven Keskustan Vih-
reä Vappu-juhla järjestettiin 
vapun aattona 30.4. Möyk-
kälässä Puhoksella. Euro-
vaaliehdokkaista paikalla 
olivat pudasjärveläissyntyi-
nen europarlamentaarik-
ko Hannu Takkula Oulusta, 
kansanedustaja Mirja Veh-
kaperä Haukiputaalta sekä 
opiskelija, portsari Ilmari 
Pokela Kajaanista.  

-EU:n tulevaisuuden kan-
nalta yksi iso merkittävä 
asia on se, että unionia kehi-
tetään itsenäisten valtioiden 
välisenä yhteistyöelimenä, 
eikä Suomi lähde mukaan 
minkäänlaiseen "liittoval-

Vihreä Vappu Puhoksen Möykkälässä
tio" rakenteeseen. Euroopan 
unionia on vahvistettava ar-
voyhteisönä ja sen yhdessä 
sopimia periaatteita on nou-
datettava. Yksi keskeinen 
noudatettava asia on se, että 
mikäli jokin EU:n jäsenmais-
ta velkaantuu, on maan itse 
huolehdittava veloistaan, 
painotti Hannu Takkula. 

Mirja Vehkaperä näki 
Pohjois-Suomen ja samalla 
Pudasjärven tulevaisuuden 
vahvuuksina matkailun ke-
hittymisen niin kotimaas-
ta kuin ulkomailta, kaivan-
naisteollisuudessa suuret 
malmivarat, palvelut, joi-
ta ei voi ulkoistaa ulkomail-

le sekä suuret energiavarat, 
joita ovat turve, tuuli, vesi 
ja puu. Pohjois-Pohjanmaa 
onkin energiariippumaton 
maakunta, kun vain uusiu-
tuvaa energiaa käytetään 
nykyistä enemmän. Vehka-
perä näki puun tulevaisuu-
den rakennusaineena, jossa 
Pudasjärvi on näyttämäs-
sä mallia koko Suomelle ja 
maan rajojen ulkopuolelle-
kin. 

Ilmari Pokela kertoi vas-
tustavansa jyrkästi EU:n 
liittovaltiokehitystä. Fi-
nanssialan keinottelut hän 
laittaisi kuriin ja korosti, että 
rakennerahat ja maatalous-

tuet ovat Suomelle elinehto. 
Tilaisuudessa esittäytyi-

vät myös Keskustan Oulun 
vaalipiirin kansanedustaja-
ehdokkaiksi ehdolla olevat 
Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki ja Iin kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Ilkka Pa-
konen. 

-Pudasjärven kaupunki 
on toteuttanut viime vuosi-
na 7-8 miljoonan euron sääs-
töt. Viimeaikaisten päätös-
ten perusteella valtiovalta 
on kuitenkin järjestänyt pää-
töksillään kaupungille 2,6 
miljoonan euron lisärasituk-
set. Tämäkö on valtiovallan 
palkkio kaupungin omatoi-
misille säästötoimille, tote-
si Riekki. 

Hän iloitsi Metsä Grou-

pin investointipäätöksistä 
Äänekoskelle, joka heijas-
tuu myönteisesti myös Pu-
dasjärvelle. 

Ilkka Pakonen puolus-
ti maaseudun kehittämistä. 
Hän kannatti palveluyrit-
täjyyttä muun muassa sosi-
aali- ja terveyspuolella. Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
toiminnan Pakonen koki on-
nistuneeksi ja kuntien yh-
teistyön kuntaliitoksia pa-
remmaksi vaihtoehdoksi. Ii 
ja Pudasjärvi ovat siinä suu-
rina kuntina johtavassa ase-
massa. 

Tilaisuuden avasi kun-
nallisjärjestön puheenjohta-
ja Mari Kälkäjä, joka lausui 
ilonsa Vihreän vapun pe-
rinteen jatkumisesta ja ulot-
tumista myös keskustaajan 

ulkopuolelle, tällä kertaa 
Puhokselle. Kälkäjän kave-
rina juontajana toimi Aimo 
Pietilä, joka johdatteli myös 
monipuolisia yleisön kysy-
myksiä Eurovaaliehdokkail-
le. 

Runsaasti voittoja sisäl-
täneet arpajaiset olivat jär-
jestäneet Kerttu ja Hannu 
Simu. Päävoittona olleen 
polkupyörän voitti Hannu 
Takkulan ostamalla arval-
la hänen 2-vuotias lapsen-
lapsensa. Musiikkia esitti 
Suopunki yhtye ja sen tah-
dittamana oli lopuksi tans-
sit.  Laulusolistina toimivat 
Aimo Pietilä ja Risto Puhak-
ka.

Heimo Turunen
Juhlassa esiintyneille Eurovaaliehdokkaille ilmari Pokelalle, Hannu Takkulalle ja 
Mirja Vehkaperälle Mari Kälkäjä ja Kerttu simu ojensivat Pudasjärveltä muistolah-
joina Tolosen leipomia leipiä. 

Vihreän vapun juhla aloitettiin Nälkämaan laululla. 

Äitienpäivänaattona lauan-
taina 10.5. on mahdollisuus 
osallistua Hyvän Olon Mes-
suille, jotka järjestetään Pu-
dasjärven liikuntahallilla 
seitsemännen kerran. Mes-

Hyvän Olon Messut – viihdyttävä tapahtuma
suilla on runsaasti pöytä-
paikkoja, joiden varauksia 
otetaan vielä vastaan lau-
antaihin saakka. Kysymyk-
sessä on Lionsklubi Pudas-
järven Hilimojen järjestämä 

hyväntekeväisyystapahtu-
ma, jonka tuotto käytetään 
paikkakunnan lasten, lapsi-
perheiden, nuorten ja van-
husten hyväksi.

Messuilla voi viihtyä 
vaikka koko päivän. Alku-
päivän ohjelmassa on LC 
Hilimojen presidentin ter-
vehdyspuhe, kaupungin ter-
vehdys ja pöytien esittely. 
Viime syksyn KurenTans-
si-kilpailusta voimme nähdä 
parhaat palat, senioritanssi-
jatkin ovat mukana.

Messujen vetonaulaksi on 
hankittu nuori Jenni Jaakko-
la, jolla on juuria Pudasjär-
vellä. Hän esiintyy kahteen 
otteeseen säestäjänään Eero 
Jauhiainen. Jenni jakaa myös 
nimikirjoituksia.

Monia varmasti kiinnos-
taa eri vuosikymmenien 
muoti, jonka vanhin asu on 
1890-luvulta. Pianomusiikis-
ta pitäville on tarjolla soitan-
taa keskipäivän aikaan. Siitä 

pitävät huolen Elina Jylhän-
lehto, Leea Putula, Tuomo 
Ronkainen ja Vilja-Elina Tör-
mänen.

Iltapäivällä Markku 

KiDsing lastenlaulukilpai-
lun voittaja Jenni Jaakko-
la on mukana messuilla. 
Kuva otettu viime vuoden 
joulumyyjäisistä liikunta-
hallilla.

Hilimojen pöydältä saa ostaa messujen aikana vielä ar-
poja ja muun muassa itsetehtyä sinappia. Tuotto käy-
tetään hyväntekeväisyyteen. 

Liikuntahalli täyttyy messujen aikana näytteilleaset-
tajista ja messuvieraista. Viime vuoden messuihin oli 
tutustumassa tämän kauden piirikuvernööripari Raija 
Väre ja Timo Allenius. Tapahtuman kulkua heille selvit-
tämässä messupäällikkö Pirkko Polvi. 

Kemppaisen musiikkipro-
jekti Make ja Mekaanikot 
esittää tuttuja ja vähän tun-
temattomapiakin kappaleita 
tietokoneavusteisesti. Hänen 
esityksensä jälkeen seuraa 
jännittävä messuarvonta, 
jonka palkinnot ovat lahja-
kortteja paikkakunnan eri 
liikkeisiin. Arpoja on myyn-
nissä Hilimojen pöydässä.

Messupäivän voi kulut-

taa tutustumalla eri pöytien 
tuotteisiin, kuuntelemalla ja 
katselemalla ohjelmaa, käy-
mällä välillä syömässä La-
pin ukon keittoa ja juomassa 
munkkikahvit. Äidit voivat 
viedä lapsensa ilmaiseen lap-
siparkkiin tai talutusratsas-
tukseen.

Pirkko Polvi,  
kuvat Heimo Turunen

Varhain keväisenä aamuna lin-
tutornin huipulla auringonsä-
teet osuvat kasvoille. Lintujen 
riemullinen kevätlaulu täyttää 
ympäristön. Alhaalla suosirrit, 
lirot sekä joukko muita kahlaa-
jia noukkivat suosta hyönteisiä 
makupaloikseen. Kurjet loikki-
vat ja pyrähtelevät iloisesti sin-
ne tänne yhtyen välillä rytmik-
kääseen huutoonsa. Kauempana 
suopöllö kaartelee myyräsaaliin 
toivossa ja häviää lopulta hori-
sonttiin. Linturetki Olvassuolle 
huhti-toukokuussa on varmasti 

Retkelle luontoäidin kehtoon Olvassuolle
tapahtumarikas! Kesäkuussa kan-
nattaa venyttää hieman yöpuul-
le menoa ja lähteä retkelle yöllä. 
Kesäöiselle lintukonsertille ei mi-
kään sinfoniaorkesteri vedä ver-
toja. Loppukesällä ja syksyllä suo-
maasto tarjoaa terveellistä apetta 
talven varalle, kun hillat sekä kar-
palot alkavat kypsyä soiden räme-
reunuksilla. Huumaavaa suopursun 
tuoksu täyttää sieraimet ja terve 
puna nousee poskille väkisinkin, 
kun tarpoo pitkin selkosia runsaan 
marjasadon toivossa. Loppusyksys-
tä öinen halla hiipii aavoille soille 

ja jäädyttää kosteat rahkasammali-
kot mukaviksi kävellä heti aamutui-
maan. Öisin revontulet heijastuvat 
suolammen pintaan ja iltanuotiolla 
istuvasta retkeilijästä muu maailma 
tuntuu kovin kaukaiselle. Kevättal-
vella, varsinkin hankikannon aikaan 
suo on loistava hiihtoretkikohde. 
Suksin matka taittuu joutuisasti ja 
suoseikkailusta nauttivat niin lap-
set kuin aikuisetkin!

Olvassuolle ei viime vuonna 
tehdyssä kansallispuistoselvityk-
sessä päätetty perustaa uutta kan-
sallispuistoa. Puhutaanpa Olvas-

suosta millä nimikkeellä tahansa, ei 
kukaan voi kiistää, etteikö se olisi 
suomalaisten soiden joukossa yksi 
niistä hienoimmista. Laajat suoalu-
eet tarjoavat paitsi monille lajeille 
elinympäristön, niin myös retkeili-
jöille loputtomasti nähtävää kaikki-
na vuodenaikoina. Olvassuolla on 
mahdollista liikkua selkosilla oma-
toimisesti, mutta sekä alueen poh-
jois- että eteläosista löytyvät laa-
vun, luontopolun sekä lintutornin 
tarjoamat retkeilypalvelut. Luon-
topolkuja kannattaa suosia eten-
kin kevään sekä kesän aikaan, jot-

ta kulkeminen ei häiritsisi lintujen 
herkkiä pesimispuuhia.

Pudasjärven suunnalta liikku-
essa pääsee Olvassuon luontoon 
tutustumaan helpoiten Sammak-
kosuon luontopolun kautta. Pis-
toksena pysäköintialueelta alkavan 
1,5 kilometrin mittaisen helppo-
kulkuisen luontopolun varrelta 
löytyy suoluontoa esitteleviä tau-
luja. Polun päästä löytyy lintutorni, 
josta aukeaa näkymä aakealle Sam-
makkosuolle. Polku on pitkostet-
tu ja merkattu maastoon valkoisin 
maalimerkein. Retken voi päättää 

istuksimalla nuotiotulen loimus-
sa, hyvässä seurassa; luontoäidin 
ympäröimänä!

Opastetusti Olvassuolle, Kir-
kaslammen lintutornille voi läh-
teä Kansallispuistopäivänä 24.5., 
kun Syötteen luontokeskus yh-
dessä Pudasjärven kansalais-
opiston lintukurssin kanssa jär-
jestävät sinne retken. Retkestä 
tiedotetaan paikallislehdissä tar-
kemmin toukokuun aikana.

Teksti: Annu Partanen/
Metsähallitus
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292

  

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

Valvottuja oppilastöitä 

-40%
28.4.-23.5.2014

lasten polkuauto

polkupyörän
peräkärry 
kahdelle lapselle

79,-

179,-
lasten mönkijän/
puutarha 
peräkärry

95,-
ajoleikkurin 
ruohon/ lehden 
kerääjä 42”

189,-

aurinkotuoli

39,50

pöytä 
+ 4 kpl tuolia

139,-
polttomoottori 
puunhalkaisukone 
1,2 metrin halolle, 12 tonnia

hox!

UUTUUS!995,-

polttomoottori 
puunhalkaisukone 
52 cm halolle, 10 tonnia

595,-
polttomoottori 
kalpisirkkeli
60 cm terällä, teho 13 hp

795,-

sähkö-
perämoottorit
alkaen

129,-
kelluntaliivi 70-90 kg

19,95
aurinkokennot 85 w

aurinkokennot 125 w

aurinkokennot 150 w

299,-

SiemenperUnaT

SaapUneeT!

199,-

249,-

hox! harjaTeräkSeT ja 

TeräSverkoT meilTä!!

hox! laTTia- ja 

roUTaSTyroxiT meilTä!
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Pudasjärven kaupunki joutuu tämän vuoden aikana tekemään 
uuden tasapainotusohjelman ja alustavasti suurimmat sääs-
töt koskevat sivistyspuolta. Miten voimme turvata riittävän 
opetuksen Pudasjärvellä jos leikkaamme opetuksesta tulevi-
na vuosina jopa 1,6 miljoonaa euroa?

Tämän vuoden tilinpäätös oli positiivinen, mutta tulevina 
vuosina ilman suuria säästöjä kunnan toiminnoissa jopa laino-
jen takaisinmaksu on täysin mahdotonta. Kunnan velka nou-
see tasapainotusohjelmasta huolimatta. Suurin syy velan nou-
suun on ollut uudisrakentamiset sekä kaupungin omistamien 
kiinteistöyhtiöiden suuret velat muun muassa Kairan Kuitu ja 
Hirsikunnas. Myös uuden koulun liikennejärjestelyt sekä uu-
den koulun irtaimisto tulevat maksamaan kunnalle miljoonia 
euroja. Miten selviämme tulevaisuudessa veloista kun samaan 
aikaan valtion osuudet Pudasjärvellä pienenevät?

Pudasjärven kaupungin tärkeimmät viranhaltijat vaihtuvat 
tämän vuoden aikana ja toivomme, että tulevaisuudessa pää-
töksenteko on avoimempaa ja kuntalaisten mielipiteet ote-
taan paremmin huomioon, kuin mitä viime vuosina on tehty. 
Meidän päättäjien on muistettava, kenen varoja me käytetään, 
kuntalaisten! 

Kuntalaisilla on oikeus saada oikeaa tietoa, esimerkiksi 
mistä säästetään, miksi ja millainen vaikutus sillä on kunta-
laisiin. Jos annamme kuntalaisille rehellistä tietoa kunnan toi-
mista, niin arvelen että myös kunnan tekemistä päätöksistä 
valitukset vähenevät.

Suuri huolenaihe edelleen on opetuksen järjestäminen 
Rimminkankaan yläasteella ja Kurenalan ala-asteella. Yläas-
teen opetus on hajautettu useaan eri rakennukseen ja tästä 
johtuen oppilaiden normaali koulunkäynti ja opetus ovat kär-
sineet. Nuoret, jotka nyt pääsevät yläasteelta, ovat koko ylä-
asteajan saaneet vajaata opetusta.

Viime syksynä Kurenalan ala-asteen oppilaista osa joudut-
tiin siirtämään väistötiloihin, jotka olisi pitänyt järjestää niin, 
ettei oppilaita siirrellä eikä hajauteta moneen eri kiinteistöön, 
vaan turvataan oppilaille tasapuolinen opetus muihin oppilai-
siin nähden. 

Pudasjärvelle on suunnitteilla uusi koulu, mutta se ei to-
teudu riittävän ajoissa. Me SDP valtuutetut emme ymmärrä, 
miksi koulupaikka piti päättää sellaiseen paikkaan, missä kun-
nan investoinnit nousevat moneen miljoonaan euroon. Hal-
vempiakin ratkaisuja olisi ollut.

SDP on huolissaan Pudasjärven muuttotappiosta, nuorten 
ja nuorten perheiden poismuutosta kunnastamme. Toisen as-
teen koulutusta pitää pyrkiä kehittämään, jotta nuorten ei 
tarvitse muuttaa heti yläasteen jälkeen muualle. Työttömyys 
on Pudasjärvellä kasvanut ja uusia työpaikkoja ja asuntoja pi-
täisi saada, jotta saisimme omat nuoret pysymään paikkakun-
nallamme. Kilpailuttamisella olemme saaneet sen aikaan, että 
työt ovat siirtyneet Pudasjärven ulkopuolelle ja tämä on li-
sännyt työttömyyttä.

Pudasjärven kaupunki on tehnyt edelleen mittavia inves-
tointeja Syötteelle, mutta nämä investoinnit eivät ole tuo-
neet ympärivuotisia työpaikkoja niin paljon kuin olisi toivot-
tu. Meidän pitää muistaa päätöksiä tehdessä myös meidän 
Kurenalan keskustassa olevat yrittäjät ja turvattava heidän 
pysyminen paikkakunnalla. Emmehän toivo lisää tyhjiä ”näy-
teikkunoita”.

Vanhusten hoivapaikkojen puute on edelleen yksi ongel-
ma Pudasjärvellä. Kunnan pitää järjestää hoivapaikat meidän 
ikääntyville asukkaille, järjestettävä riittävää tukea kotona 
asumiseen ja pidettävä heistä huolta. Vanhuksien hoidosta ei 
voi enää tehdä leikkauksia eikä vähentää hoitajia. Hoivahoi-
toa tarvitseville on turvattava inhimillinen hoito. Laajakaista 
ei koskaan korvaa ihmistyövoimaa. 

Hyvää Vapun päivää kaikille, pidetään huolta toisistamme!

Tuula Kuukasjärvi

Vappujuhlassa puheita ja 
musiikkia hernekeiton kera

Pudasjärven Vappujuh-
la järjestettiin perintei-
seen tapaan torilla. Koleas-
sa säässä järjestetyn juhlan 
järjestäjinä toimivat Pudas-
järven Sosiaalidemokraat-
tien, Vasemmistoliiton ja 
SAK:n Pudasjärven paikal-
lisjärjestöt. 

Vappupuheen piti kan-
sanedustaja Risto Kallio-
rinne Oulusta, joka pa-
lautti mieliin hallituksen 
kehysriihessä päätetyn 
kansaneläkkeiden indeksi-
jäädytyksen purevan eni-
ten takuueläkkeen ja pien-
ten työeläkkeiden saajiin, 
joiden eläketurvasta osa 
koostuu kansaneläkkees-
tä. Sen sijaan kansanelä-
keindeksin leikkaamisella 
on valtiontaloudessa hy-
vin vähäinen merkitys so-
peutuksen lähes kolmen 
miljardin euron kokonai-

suudessa. Leikkaus lisää 
eläkeläisköyhyyttä ja pie-
nituloisimmat eläkeläiset 
jäävät entistä enemmän 
tulokehityksessä jälkeen. 
Tätä hallituksen tylyä lin-
jaa täydentää vielä lääke-
korvauksien alkuomavas-
tuu.  Se lisää sairauskuluja, 
jotka ovat ikääntyvällä vä-
estöllä muutoinkin suu-
rimmat.

-On myös huomatta-
va, että tämä ostovoimaa 
leikkaava indeksijäädy-
tys on myös julkisen talou-
den kannalta vähintään-
kin kyseenalain, koska se 
alentaa enemmän verotu-
loja, kuin tuo säästöä julki-
siin menoihin. Kuntaliitto 
on arvioinut indeksijäädy-
tysten pienentävän kunti-
en verotuloja noin 100 mil-
joonaa euroa. Huomattava 
on myös sosiaali- ja terve-

ydenhuollon asiakasmak-
suihin tehtävä 40 miljoo-
nan euron korotus, mikä 
sekin osaltaan lisää pieni-
tuloisen ahdinkoa.

Hernerokka maistui toril-
le kokoontuneelle Vappu-
juhlayleisölle. 

Tuula Kuukasjärven puhe

Vappujuhlan puhujat Risto Kalliorinne ja Tuula Kuu-
kasjärvi keskustelemassa. Kalliorinne suuntasi seu-
raavaksi iin Vappuhlaan, jonka jälkeen hän oli puhuja-
na myös Eläkeläisten Vapputilaisuudessa. 

Toisenlaisetkin päätök-
set olisi voitu valita. Osin-
koverotusta, solidaari-
suusveroa ja yhteisöveroa 
nostamalla olisimme hel-
posti vastaavat tulonlisä-
ykset valtion budjettiin. 
Omaisuusvero olisi voitu 
palauttaa ja kerätä sillä esi-
merkiksi 100 miljoonan eu-
ron tulot. Mahdollisuuksia 
olisi siis ollut, poliittista 
tahtoa ei, mainitsi Kallio-
rinne. 

Kunnallispoliittisen kat-
sauksen esitti kaupungin-
valtuuston varapuheen-
johtaja Tuula Kuukasjärvi. 
Julkaisemme puheen ko-
konaisuudessaan. Musiik-
kia esitti Pudasjärven Se-
niorikuoro Kalevi Vattulan 
säestyksellä. Uutena lau-
luna he lauloivat Vattu-
lan tekemän Kuutamon 
Sillat. Eero Räisänen lau-
sui kirjoittamansa runon. 
Lopuksi tarjottiin kaikille 
hernekeittoa, jonka oli val-
mistanut soppatykissään 
pitopalveluyrittäjä Alpo Il-
likainen. Juhlan juonsi Pu-
dasjärven SDP:n puheen-
johtaja Päivi Pohjanvesi. 

Heimo Turunen

seniorikuoro lauloi Kalevi Vattulan säestyksellä. 

Oulun raviradalla nähtiin lämminverihevosten historiaa
Pudasjärveläissyntyisellä ra-
vihevosvalmentajalla Antti 
Veteläisellä oli Oulun ravi-
radalla lauantaina 3.5. pide-
tyissä Toto 75-raveissa yksi 
elämänsä huippuhetkis-
tä, kun hänen kouluttaman-
sa kuusivuotias ruuna, Air 
Gunner alitti lämminveris-
ten hevosten kisassa alle 1.12 
minuutin ajan. Juoksun ansi-
osta Oulun raviradalla näh-
tiin lämminverihevosten 
historiaa ja radan rata- ja kil-
pailuennätys on nyt 1.11.7. 
Antti Veteläinen on työs-

kennellyt Ari-Pekka Pak-
kasen tallin hevosvalmen-
tajana viiden vuoden ajan, 
joista viimeiset kolme vuot-
ta Ruotsissa muun muassa 
päivän voittajan, Air Gunne-
rin kouluttajana. Veteläinen 
kertoi, että nyt ajettu Oulun 
kilpailu oli niin sanotusti yli-
määräinen extrakisa, johon 
osallistumisesta esitin pyyn-
nön saadakseni käydä näyt-
tämässä hevosta tutuille ja 
vanhoille ystäville, että he-
kin saisivat nauttia hevosen 
tyylistä ja vauhdista. Hevo-

semme esitystä oli mahtavaa 
seurata kotiradan edessä, 
hehkutti Veteläinen.

Veteläinen tiesi kertoa, 
että nyt Oulun raviradalla 
tehdyn huippujuoksun an-
siosta hevosella on tarjot-
tu mahdollisuutta osallis-
tua Helsingissä Vermossa 
10.5. pidettäviin Finlandia-
raveihin ja haaste on päätet-
ty ottaa vastaan. Tähän ko-
vatasoiseen kansainväliseen 
ravitapahtumaan osallistuu 
hevosia Suomen lisäksi Nor-
jasta, Ruotsista. Italiasta ja 

Ranskasta. Kisojen 1. palkin-
tona voittajahevonen tienaa 
110 000 euroa. Kilpailun pys-
tyy seuraamaan televisios-
ta Ylen kanavalta Ravisuora-
ohjelmassa. Ohjelmaa alkaa 
kello 17.10 ja Finlandia-Ajo 
esitettään suorana noin kel-
lo 17.48. Voitokkaan ravu-
rin, Air Gunnerin omistaja 
on jyväskyläläinen Markku 
Harju, valmentaja Ari-Pekka 
Pakkanen, kasvattaja Laura 
Harju, voittokisassa kuljetta-
jana oli Kari Rosimo. PKAir gunner Killerin Eliitti ravikilpailussa Jyväskylässä, 

kuva Elisa Pitkänen.
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Pudasjärven kaupungissa on 
käynnistynyt asumisneuvojatoi-
minta lokakuussa 2013.  Työl-
listämisyksikkö on ottanut 
helmikuussa 2014 kaksi palve-
lujärjestelijää kahdeksi kuukau-
deksi tekemään asumisneuvon-
taan liittyviä erilaisia työtehtäviä 
kaupungin eri yksiköissä.  Työ-
tehtäviin on kuulunut muun 
muassa kartoittaa asumisneu-
vojatoimintaan liittyviä tarpei-
ta, sisältöjä sekä yhteistyöver-
kostoja.

Lasten, nuorten, nuorten 
lapsiperheiden sekä perheiden, 
joissa on lapsia ja nuoria, asu-
miseen liittyviä, pudasjärveläi-
siä tarpeita on kartoitettu netis-
sä olevalla, kunta kysyy, kyselyllä 
aloitekanava.fi sivustolla.  Tulok-
set ovat nähtävillä netissä.  Si-
vustolle voi tehdä aloitteita asu-
misneuvojatoimintaa liittyen tai 
kysymyksiä aiheesta voi lähet-
tää nuorisopalveluihin, tarja.vai-
sanen@pudasjarvi.fi.

Palvelujärjestelijät työstä-
vät yhteistyössä nuorten tieto- 
ja neuvontapalveluiden kanssa 
kahden kuukauden välein tie-
dotteen ajankohtaisista, asumi-
seen liittyvistä asioista. Kevättal-
vella on tehty asuntojen alku- ja 
lopputarkastuksia sekä tarkas-

Asuntoasiaa 
kaupunkilaisille

tettu asuntojen piha-alueita.  

Miten asunto ja  
piha-alue pidetään 
kunnossa?
VuOKRALLA
Pidä asunto siistinä koko vuok-
ra-ajan.  Jos tahallisesti rikot 
asuntoa niin olet korvausvel-
vollinen. Pidä ulko-oven edusta, 
pelastustie ja pihatie vapaana. Ei 
autoa eikä muitakaan esteitä ul-
ko-ovien edustalle. Palovaroitti-
men paristojen tarkistus kuuluu 
asukkaalle. Lieden ja jääkaapin 
huolto ja rikkoutuneen vaih-
to uuden tilalle kuuluu vuokra-
nantajalle. Kotivakuutus kannat-
taa ottaa asuntoon tulipalon ja 
murtovarkauden varalle. Vuok-
ranantajan luvalla voi pitää lem-
mikkiä asunnossa. 

OMISTuS- 
ASunnOSSA
Rivitalossa ja kerrostalossa 
maksetaan yhtiövastiketta, mikä 
määrätään yhtiön kokoukses-
sa. Olet itse vastuussa asun-
non kunnosta ja koneista. Palo-
varoittimet pitää olla jokaisessa 
asunnossa: 1 varoitin alle 60 ne-
liöisessä asunnossa ja sitä suu-
remmassa 2 varoitinta. Voit pitää 
lemmikkiä asunnossasi, mutta 
se ei saa aiheuttaa tarpeetonta 
haittaa naapureille. 

Tarja Väisänen,  
vapaa-aikaohjaaja /  
nuorisopalvelut
Palvelujärjestäjät

Kesäsuunnitelmia tehdään jo 
jokaisessa kodissa kiivaaseen 
tahtiin.  On kasvimaan ja pe-
runamaan perustamista, suun-
nitelmia marjaretkistä, juhlia ja 
vain löhöilyyn varattuja loma-
päiviä.  On tulossa aurinkoisia 
hetkiä ja päiviä, jolloin pidetään 
sadetta.  Jäätelötötteröitä, kesä-
öiden hiljaista hämyä ja taivaan-
vuohen ujellusta.

Nuorisopalvelut järjestävät 
yhteistyössä Pudasjärven seu-
rakunnan lapsityön kanssa jo ai-
kaisemmilta vuosilta tutuksi tul-
leita päiväleirejä 7-12-vuotiaille 
lapsille kesäkuun ajan maanan-
taista perjantaihin.  Osallistu-
mismaksu on nimellinen.  Ilmoit-
tautuminen tapahtuu viikoksi 
kerrallaan ja päivään ohjelmaan 
kuuluu aina lämmin ateria.  Ke-
säkuussa on myös kesäkerhotoi-
mintaa 3-6-vuotialle lapsille Lie-

Kesä keikkuen tulevi
peen pappilassa.

Moni perhe on toivonut 
perheretkeä ja tänä kesänä se 
järjestetään ensimmäistä kertaa 
Wasalandiaan kesäkuun viimei-
senä lauantaina 28.6.  Nuorten 
K13 kesäretki järjestetään tänä 
kesänä Tampereelle elokuussa 
4-6.8.

Näistä ja kaikesta muusta tu-
lee tarkempi ilmoitus paikallis-
lehtiin toukokuussa.

Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelut ja  
Pudasjärven  
seurakunnan lapsityö.

Pudasjärveläinen Heikki 
Höyhtyä on kirjoittanut kir-
jassaan ”Sinnitellen ja usko-
en” hyvin avoimesti omas-
ta selviytymistarinastaan 
masennuksen kurimukses-
sa avuksi ja kannustukseksi 
toisille samasta sairaudesta 
kärsiville ja muillekin ym-
märryksen kasvattamiseksi.

Depressio tarkoittaa ma-
sennusta, mielentilaa, jol-
le on ominaisena piirteenä 
mielialan lasku, aloitekyvyn 
puute ja unihäiriöt. Masen-
nus voi kätkeytyä hyvin mo-
nenlaisten oireiden ja vai-
vojen taakse ja jäädä siksi 
huomaamatta.  Masennus on 
yleisempää kuin luullaan-
kaan, ja sitä esiintyy sekä 
lapsilla, nuorilla, aikuisilla 
että vanhuksilla. Sairautena 
sitä saatetaan aliarvioida tai 
siihen suhtaudutaan sairau-
tena vähättelevästi.

Masentuneessa mielialas-
sa ihmisen tunnevire on suu-

Masennuksesta monitoimisuuteen
rimman osan aikaa erittäin 
alakuloinen eli masentu-
nut.  Syvästi masentuneena 
ihminen voi tulla kykene-
mättömäksi kohdistamaan 
huomionsa ympärillä ole-
viin asioihin. Kaikki toimin-
ta vaatii kovia ponnisteluja 
ja ihminen kokee kohtuuton-
ta ja perusteetonta itsekri-
tiikkiä ja syyllisyyttä omaa 
persoonaansa ja toimin-
taansa kohtaan. Masentu-
neen ”maisema” on hyvin 
usein toivoton ja lohduton. 
Flow-käsitteellä tarkoite-
taan sellaisia hetkiä ja tunte-
muksia, jolloin elämän asiat 
virtaavat itsestään, suunni-
tellusti ja tyydytystä tuotta-
en eteenpäin. Mieli täyttyy 
valloittavasta tunteesta, että 
ihminen hallitsee täydelli-
sesti elämänsä ja on sen val-
tias. Tämä tunne on masen-
tuneelta usein kadoksissa, 
mutta omalla sinnikkyydellä 
ja toisten tuella löydettävissä 

ja koettavissa.
Masentuneisuuden li-

sääntyminen kaikissa ikä-
luokissa on nykypäivän to-
siasia ja ongelma.  Masennus 
vaikeuttaa yksilöiden, per-
heiden koulu- ja työyhtei-
söjen elämään ja toimintaan 
kaikilla osa-alueilla (fyysi-
sillä, psyykkisillä, sosiaali-
silla ja taloudellisilla). Ma-
sennuksen ”läsnäolon” 
tunnistaminen ja myöntämi-
nen on haaste sekä henkilöl-
le itselleen että hänen kans-
saihmisilleen, työnantajalle 
ja masennusasiakkaiden asi-
oista ja hoidosta päättäville 
auttajille.  

Masennuksesta monitoi-
misuuteen pääseminen vaa-
tii asennekasvatusta, ym-
märrystä, myötätuntoa, 
auttamishalua ja päätösten 
tekemistä masentuneiden 
olojen ja hoidon lisäämisek-
si sekä sosiaali- että terveys-
toimien työntekijöiltä että 

päättäviltä luottamushen-
kilöiltä ja koko yhteisöltä. 
Vertaisryhmien toiminnan 
lisääminen, niiden käynnis-
tämisen kannustaminen ja 
tukeminen ovat haasteita jo 
kansanterveydellisestikin 
ajatellen. Meidän kaikkien 
toistemme vierellä kulkijoi-
den tulee pyrkiä vetämään 
masentunutta elämän eri toi-
mintoihin mukaan. Mahdol-
lisuuksia on monia, kuten 
lapsi- ja nuorisotyö, vanhus-
työ, päihdetyö, koulutuk-
seen osallistuminen, ansio-
työ, yhteisössä toimiminen, 
kulttuuri, luonto- ja liikun-
ta, yhteisten asioiden suun-
nitteluun ja osallistumisen 
kautta toteuttamiseen liitty-
vät asiat sekä muut elinym-
päristömme tarjoamat mah-
dollisuudet.

Sointu Veivo  

Ui kesäksi kuntoon -kam-
panja järjestettiin 1.3. -31.3, 
jossa oli mukana 99 uimahal-
lia eri puolilta Suomea. Puik-
kari sijoittui kampanjassa 
pienten uimahallien joukos-
sa hienosti seitsemännek-
si, mikä onkin paras tulos 
kautta historian. Puikkaris-
sa kampanjaan osallistui 300 
henkilöä ja uituja kilomet-
rejä kauhottiin yhteensä 618 
ja vesijuoksu-/jumppami-
nuutteja kerättiin yhteensä 
74 800. 

Tiistaina 29.4 Puikkaris-
sa pidettiin palkitsemistilai-
suus ja samalla suoritettiin 
arvonta kaikkien osallistu-
neiden kesken. Kaupungin-
valtuutettu Kerttu Simu piti 
kauniin puheen veden pa-
rantavasta vaikutuksesta, 
niin sisäisestä kuin ulkoises-
takin sekä lausui runon. Hel-
mi Hiitola toi veteraanien 
terveiset ja kiitokset Puikka-
rille ja henkilökunnalle. Lo-
puksi oli arvonta. Puikkari 
on saanut paljon kiitosta toi-
minnallisuudesta ja siistey-
destä paikallisilta ihmisiltä 
ja ulkopaikkakuntalaisilta.

Kisa voittaja Timo Kok-
ko kertoi pisimmän matkan 
kerralla kahden tunnin aika-
na uituna olleen 4200 met-
riä. Muutamia vuosia sitten 
Kokko kertoi uineensa enim-
millään kahdessa tunnissa 
4700 metriä. 

-Tuolloin sain yhteen-
sä mittariin 104 000 met-
riä. Se on ainut tulos Puik-
karin osalta joka ylittää sata 
kilometriä kuukauden ai-
kana uituna. Olen aina ot-
tanut tuon kampanjan kun-
toilumielessä oman kunnon 
kohottamiseksi ja Puikka-
rin puolesta kilometrejä ke-
räten valtakunnalliseen kil-
pailuun. Muitakin olen aina 

Puikkari kunnostautui 
Ui Kesäksi kuntoon -kampanjassa

koettanut innostaa mukaan 
kuntoilemaan, kertoi Kokko. 

Kampanjassa  
palkittiin seuraavat 
henkilöt:
uinti: 
1.Timo Kokko 81 km, 2. Ulla 
Ikonen 51,2 km, 3. Mika Peso-
nen 49,5 km. 
Vesijuoksu/ -jumppa:
1.Veikko Räisänen 4080 min, 2. 
Eila Kerälä 3720 min, 3. Kauko 
Tervonen 3600 min.

Muut sijoitukset 
uinti
Risto Kukkohovi 43,1 km, Keijo 
Piirainen 39,1 km, Timo Kerä-
lä 35,5 km, Jyrki Laakkonen 28 
km, Maire Loukusa 25 km, Eli-
sa Pietarila 22 km, Raija Antto-
nen 21 km. 
Vesijuoksu/ -jumppa
Salme Pesonen 3510 min, Tuu-
la Tauriainen 2520 min, Kaarina 
Tauriainen 2400 min, Leila Tau-
riainen 1920 min, Anna Bloms-
ter 1780 min, Eila Mertala 1750 
min, Helena Ojala 1530 min. 

Kiitos kaikille osallistu-
neille ja ensi vuonna taas 
kampanjoidaan yhtä suurel-
la innolla!

Arvonnassa onni 
suosi seuraavia:
Helena Saartoala, Anne Tauriai-
nen, Marjatta Rinne, Aino Nis-
kasaari, Sisko Granlund, Kari 
Peuraniemi, Seija Seppänen, Tyy-
ne Koivu, Ari Tapper, Tuula Tau-
riainen, Vuokko Riepula, Pirjo 
Stenius, Liisa Lehmikangas, Elsa 

Aamu-uinti virkistää
päiväuinti helpottaa 
- rentouttaa
mielen ja kielen sanoista 
kovuus katoaa
saunakin on apuna 
keskellä päivää.
Usein unessakin uida saa
kun vain aamulla muistaa
kuinka ihana oli unessakin 
uida taas.
Hyvää kesää teille kaikille 

toivottelen
uidaan järvet joet puhtahiksi.
Rannat siistinä pidetään,
ettei roskat jalkapohjiin tartu
silmälle puhtaus kaunihimpi.
Kaiken kansan iloksi,  
oman elämän rikkaudeksi.
Rakastamme vettä,  
uintia ja Puikkaria
läheisten ja ystävien kanssa.

Kerttu Simu

Ryhmäkuvassa Virkistysuimala Puikkarin Ui kesäksi kuntoon –kampanjaan osallis-
tuneita uimareita: Ulla ikonen, Helmi Hiitola, takana Timo Kokko, Veikko Räisänen 
ja Mika Pesonen. Kuva Pertti Kuusisto. 

Komulainen, Pirjo Suvanne, Sep-
po Arvola, Kaarina Tauriainen, 
Paula Piipponen, Eeva Piri, Aili 
Keränen, Leena Roininen, Leila 
Tauriainen, Jonna Hautala, Hilk-
ka Haanela, Rauha Rääpysjärvi, 
Pauli Rinne. 

Kiitos paikallisille yrityk-
sille lahjoituksista. Palkinnot 
voi noutaa Puikkarin palve-
lupisteestä.

Aini Seppänen

Uinti on terapiaa

Jyrkkäkoski Oy:n pitämän 
Huoneistohotelli Hirsikun-
naksen nimi muutetaan Ho-
telli Iijoeksi 09.05.2014 läh-
tien. Hotelli Iijoesta tulee 
Jyrkkäkoski Oy:n aputoimi-
nimi.

Huoneistohotellin nimen-
muutoksen taustalla on ho-
tellin markkinoinnin tehos-
taminen.

Nimenä Iijokea on hel-
pompi markkinoida muual-
la Suomessa sekä myös ulko-

maalaisille kalastajille, koska 
se on helppo kohdentaa tie-
tylle alueelle.

Jyrkkäkoski Oy pyrkii sii-
hen että Iijoki jokena lisät-
täisiin valtakunnalliseen ka-
lastusmatkailuportaaliin 
(kymmenellä kielellä) – Fis-
hinginFinland.fi – jossa Suo-
men jokialueista tällä hetkel-
lä ovat Kymijoki, Tenojoki ja 
Tornionjoki sekä tämän alu-
een järvistä ainoastaan Ou-
lujärvi.

Hotelli Iijoki
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Pudasjärven Urheilijoiden voi-
mistelujaosto järjestää vuoden 
tauon jälkeen keväisen Voi-
mistelu- ja tanssinäytöksen 
Tuomas Sammelvuo -salissa 
keskiviikkona 7.5. kello 18. 

Mukana on paikkakunta-
laisia lapsia, nuoria ja aikui-
sia esiintymässä. Esiintymäs-
sä näemme Liikuntaa kaikille 
hankkeen ja Lakarin koulun 
telinevoimistelukerhon nuo-
ret, Rimminkankaan kou-
lun ja Liikuntaa kaikille hank-
keen rytmisen kuntoliikunnan 
tytöt, Kurentanssi 2013 sa-
toa ja nuorten omaehtoisen 
tanssiryhmän esityksen. Li-
säksi voimistelujaoston omat 
lapsiryhmät, jumppakoulut 

Keväinen Voimistelu- ja 
tanssinäytös liikuntahallilla

4-6-vuotiaat, 7-8-vuotiaat ja 
9-12-vuotiaat, esiintyvät näy-
töksessä. 

Tämän vuotiseen näytök-
seen on kutsuttu vierailevak-
si esiintyjäksi Tanssikeskus 
Citydancestä tämän vuoden 
SM-kisoihin valmistautuva 
Mumbai Street –ryhmä val-
mentajansa ja koreografinsa 
Julian Owusun johdolla.

Mumbai Street -ryhmään 
valitaan jäsenet joka vuo-
si syyskauden alussa haku-
tilaisuudessa. Osa ryhmän 
jäsenistä on pitkään harras-
taneita ja kilpailutoiminnas-
sa mukana olleita ja osa ovat 
uusia kilpamaailmalle. Viime 
vuonna SM-kisat käytiin Ou-

lussa ja tänä vuonna ne käy-
dään toukokuun 17.-18. päi-
vinä Vantaalla. Saammekin 
täällä Pudasjärvellä nauttia 
heidän kisaohjelmastaan.

Heidän esittämänsä teos 
on katutanssiteokseksi poik-
keava siinä mielessä, että se 
on fuusioteos. Teos yhdis-
tää Hiphop-, Breakdance-, 
Popping- ja Afrofusion-la-
jit Intialaiseen Bollywoodiin. 
Humoristinen, mukaansatem-
paava teos on teknisesti vaati-
va ja fyysisesti raskas, vaikka 
se tanssitaankin pilke silmä-
kulmassa.

Jaana Valkola
PuU/voimistelujaosto

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

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

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

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

www.rautioky.fi

uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

TUOTTEET 
* Portaat
* Saunat, muotolauteet
* Puusepäntyöt

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Sahauspalvelu
* Rahoitus

uuTuuTEnA!

Soita ja 
kysy lisää!

www.rautioky.fi

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

Tämän vuotiseen näytökseen on kutsuttu vierailevaksi esiintyjäksi Tanssikeskus 
Citydancestä Oulusta Mumbai Street –ryhmä valmentajansa ja koreografinsa Juli-
an Owusun johdolla.

PudisFoorum on oikea koh-
taamispaikka, mikäli henki-
lö haluaa selvittää mahdol-
lisuuksiaan löytää itselleen 
esimerkiksi työ-, työkokeilu tai 
opiskelupaikan. Pudasjärven 
kaupungin työllistämisyksik-
kö, PudisFoorumi vietti viral-
lisia avajaisiaan tiistaina 6.5 ja 
tarjosi vieraille juhlakahvit lei-
vonnaisineen. Toimitilat sijait-
sevat Pudasjärven keskustassa 
osoitteessa Kauppatie 3, Pu-
dasjärven Kirjakaupan ja Topi-
torin välissä.

PudisFoorumi on matalan 
kynnyksen palveluita työnha-
kijoille ja työnantajille tarjoava 
toimijajoukko. Tällä hetkellä 
PudisFoorumissa työskente-
lee palveluohjaaja, työnetsi-
jä-työhönvalmentaja, työl-
listämiskoordinaattori sekä 
työllistettyinä muun muassa 

PudisFoorumista potkua työelämään
toimistotyöntekijä ja taidefoo-
rumin apuohjaaja. Foorumin 
tarkoituksena on olla helpos-
ti lähestyttävä yhteistyökump-
pani, olipa kyseessä työnanta-
ja tai työnhakija. Esimerkiksi 
työnantajalle, joka haluaisi tar-
jota työmahdollisuuden jolle-
kin, mutta ei tiedä, mistä läh-
tisi aloittamaan. Vastaavastii 
työntekijälle, joka on saattanut 
olla pitkään poissa työelämäs-
tä, eikä tiedä mitä kautta voisi 
töihin palata. Mitä asiakas sit-
ten voi odottaa PudisFooru-
miin tullessaan? Se on meille 
työntekijöillekin vielä vähän 
vaikea kysymys, sillä kysees-
sä on niin uusi toimintamuoto, 
että sille ei ole olemassa vakiin-
tuneita toimintatapoja.

Työtä ja tekijöitähän meil-
lä myös Pudasjärvellä riittää, 
mutta kynnys lähteä kylmil-

tään kyselemään töitä yrityk-
sistä voi olla hyvinkin korkea. 
Työttömillä ei aina ole myös-
kään tietoa niistä mahdolli-
suuksista, mitä kautta työnte-
koa voisi lähteä kokeilemaan ja 
tässä asiassa PudisFoorumi on 
oikea paikka. Jos koulutusta ei 
ole, tai omaa koulutusta vas-
taavaa työtä ei ole löytynyt, voi 
työkokeilun kautta lähteä etsi-
mään kiinnostavaa alaa, ja siitä 
lähteä selvittämään mahdolli-
suuksia joko töihin tai opiske-
luihin. Samaan aikaan, kun vi-
rastojen palvelut siirtyvät yhä 
enemmän internetiin ja ajanva-
rausten taakse, voi PudisFoo-
rumissa tulla käymään aina 
ovien ollessa auki; juttelemaan, 
päivittämään ansioluetteloa tai 
juomaan kupin kahvia. 

PudisFoorumin väki

Pudasjärven kaupungin työllistämisyksikön, PudisFoorumin avajaisissa ryhmäku-
vassa työllistämisyksikön työntekijöitä, työnohjaajia ja työkokeilussa olevia: edes-
sä Anu Apila, Ulla-Maija Paukkeri, sirpa Jurvanen, Paula Haapakoski, takana Mer-
vi Kauppi, Paula ylitalo, Anita Autio, Olga Törrö, Miko Lauronen ja Jeremias Putula.
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Pian käytävissä eurovaaleissa on paljon pelissä. Euroopassa on 
meneillään suuri kamppailu talouspolitiikan suunnasta. Jatke-
taanko taloutta kurjistavalla ja työttömyyttä lisäävällä politii-
kalla, vai asetetaanko työllisyys ja hyvinvointi talouspolitiikan 
keskiöön? Annetaanko pankkien keinotella kansantalouksia 
kriisiin vai tiukennetaanko finanssilaitosten ohjausta? Saako 
1000 miljardia euroa vuosittain maksava veroparatiisitalous 
jatkua vai ohjataanko verovuodot takaisin valtioiden kassaan?

Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi (ja siitä seuranneet ny-
kyinen eurokriisi ja työttömyyskriisi) ei johtunut julkisesta ve-
lasta vaan pankkien ja finassilaitosten keinottelusta. Keinotte-
lulla synnytetty kupla puhkesi ja tappiot kaatuivat valtioiden 
kontolle. Yksityisestä velasta tuli julkista.

Meidän onkin muistettava, ettei nykyisen eurokriisin taus-
talla ole julkisen sektorin liian suuri koko vaan rahan ja pankki-
en kriisi, joka aiheutti myös reaalitalouden kriisin. Koska kriisin 
taustalla löytyvät pankit ja finanssikeinottelijat, täytyy meidän 
myös miettiä, miten voimme ehkäistä tulevat kuplat ja kriisit. 
Tässäpä muutamia ehdotuksia:

Ensinnäkin, pankkien valtaa talouksiin ja ihmisiin on ky-
ettävä vähentämään. Pankit eivät saa olla niin suuria, etteikö 
niitä voisi päästää kaatumaan. Siksi liian suuret pankit on pil-
kottava. Finanssikeinottelua harjottavat investointipankit ja ta-
vallista pankki- ja luottotoimintaa harjoittavat pankit on lain-
säädännöllä erotettava toisistaan, jottei keinottelu vaaranna 
tavallisten ihmisten pankkipalveluita. Toiseksi, pankkien valvon-
taa ja raportointivelvollisuutta on lisättävä ja vakavaraisuus-
säännösten on oltava riittäviä. Kolmanneksi, pankeilta on ke-
rättävä riittävät puskurirahastot, ettei niitä tarvitse ongelmien 
ilmaantuessa tukea verorahoilla. Mikäli pankkeja tuetaan vero-
varoilla, täytyy tuen vastineeksi saada osakkeita, eli pankkeja 
tulee siinä tilanteessa kansallistaa.

Myös EKP eli Euroopan keskuspankki kaipaa muutosta. 
Keskuspankin tehtäväksi on asetettava työllisyyden edistämi-
nen, kun nykyisin se keskittyy lähinnä vain inflaation torjun-
taan. Keskuspankin on harjoitettava aktiivisempaa rahapolitiik-
kaa talouden elvyttämiseksi. EKP käyttää niin valtavaa valtaa, 
että se on asetettava demokraattiseen vastuuseen tekemisis-
tään.

EU:n toiminta vaikuttaa meidän 
kaikkien elämään, tulevissa vaaleissa ol-
laan isojen kysymysten äärellä. EU tar-
vitsee suunnanmuutosta, mutta se ei 
tule itsestään. Vain äänestämällä voi vai-
kuttaa.

Hanna Sarkkinen
FM, kaupunginvaltuutettu, Oulu
Eurovaaliehdokas,  
Vasemmistoliitto

Pankit kuriin ja 
valta kansalle

146

Tilaa 
äitienpäivälahjaksi!

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

www.vkkmedia.fi     
 www.pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi-lehti

12 kk 

59,-

Toukokuun kesselikirje

Tahdon 
muisTuTTaa 

jäseniämme maksamaan 
jäsenmaksun, 

10 €/hlö/vuosi, perhe 20 € 
ja yritykset 50 € /vuosi. 
Pudasjärven OP, FI33 
5360 0420 0467 01. 

Tiliotteeseen: nimi, osoite, 
puh ja sähköpostiosoite. 

Avustusmatkojen polttoai-
nekulut maksaa jokainen 

lähtijä itse. 
Ota tavoitteeksi kutsua 

uusia jäseniä 
Kesselin toimintaan. 

Kiitos jo etukäteen!

Anni ja Katriina opiskelevat Tornion Huamk:ssa ja tekevät 
opinnäytetyötä Kesselistä. Pudasjärvellä tytöt haastattelivat 
kahdeksaa jäsentämme. Venäjän tullissa piti korjata tyttöjen 
maahantulokortin tietoja, joita yritin yhdellä silmällä raapus-
tella. Syntymäpäivä oli väärin - Katriinan ja Annin olin pistä-
nyt 9 -vuotiaaksi!

Kostamuksessa Anni lahjoitti Elmeri-pojan (3v) antaman 
soivan kitaran eräälle pikkupojalle. Juhlistimme

300. avustusmatkaa hillomunkkitsaijuilla. Darjan äiti ker-
toi, että Darjan (7v)  silmässä on syntymästä saakka ollut har-
maakaihi. Vierailimme sairaalassa, jossa tytöt haastattelivat 
Borovoin yhdyshenkilöämme. Tollonjoella haastattelun antoi 
jäsenemme Vieno. Annoimme hänelle kuume- ja verenpaine-
mittarin, talvitakin, kauniita puseroita ym., jotka olimme saa-
neet Tiitisen Anna-Maijan perikunnalta. Katriina antoi kaksi vil-
lavilttiä, toisen Jaana Saloniemeltä ja toisen Hyvösen perheeltä. 
Herkistyin, kun kerroin tytöille, miten uskollisesti Vieno mak-
saa jäsenmaksunsa. 

Vuokkiniemellä kysymyksiin vastailivat yhdyshenkilömme 
Roosa ja Valentina sekä Remsujevan Nina ja 

Nikolai. He ovat olleet jäseniä jo usean vuoden ajan. Ty-
töt saivat suklaata. Anni antoi vauvanvaatteita perheeseen, jon-
ne oli syntynyt vauva. Majapaikassa Maasha pisti pöytään pais-
tettua haukea. 

- Hyvin on puuttunut hauki tänä talvena verkkoihin, sanoi 
Mikko. Illalla puhuimme Ukrainan ja Krimin tapahtumista sekä 
kylän vesiongelmasta.

- Viime marraskuussa laitettiin pari vesipostia. Putket jäätyi-
vät. Nyt jokainen hoitaa itse vetensä, kuka mistäkin.

 Maashan haastattelu oli tytöille jo kahdestoista. Mikko ja 
Maashakin ovat olleet jäseniä jo toista vuotta. Vanhustenkodil-
la jututimme karjalaisia mummoja. Erään Irjan ainut silmä oi-
reilee.

- Teidän pitää mennä silmälääkäriin. Keittäjä Annille annoim-
me Hans Saarisen perheeltä ison pussin noin 4-vuotiaan tytön 
vaatteita. Annilla itsellään on pieniä ja tiesi muitakin äitejä, joil-
le voisi antaa.  

Tiksassa Katriina antoi farkkuja ja neuleita koulun kautta 
jaettavaksi. Lisäksi oli Saaristen lastenvaatteita ja 

-kenkiä ja Salmelan Minnan perheeltä lastenvaatteita sekä 
viisi teräsharjaa maalin poistamiseen. Tiksassa toimintaa on ol-
lut tasan vuoden, mutta olemme ehtineet auttaa jo monella ta-
valla. Kutsuin Irja Larionovan Kesselin yhdyshenkilöksi. 

- Tuleeko leiri? Lapset ovat kyselleet.  
- Voisimme pitää samalla kertaa, kun maalaamme koulua, 

ehdotin. Irjan äiti, Veera kutsui Annia ja Katriinaa vierailemaan 
Tiksan koululla esimerkiksi muille nuorille.

- Täällä on vain muutamia kauniita tyttöjä, jotka ovat niin 
viisaita kuin te. 

Seuraavan 190 kilometrin matkan aikana puhelin tytöille 
Kesselin ideologiasta. Vain kuski reagoi enää puheeseen.

- Nukkuuko Anni, kysyin. 
Hän säpsähti unesta ja sanoi kuuluvasti Katriinalle. 
- Minä voin kyllä ajaa, jos sinua väsyttää! 
Borovoilla kävimme perheessä, jonne edellisellä kerralla 

lahjoitimme kauniin turkin. Maasha valitsi turkkiin sopivan ha-
tun. Hänen äitinsä sai myös hatun ja kauniin kaulahuivin. Aino-
mummo halusi lähettää terveisiä Helenalle ja Sirkulle.

 - Sano, että soittaisivat joskus!
 – On tää vähän karu paikka, totesi Anni kyläkierroksen jäl-

keen. 
Jyskyjärvellä saimme ruokaa. Kello oli jo 22. 
- Tänään matkustimme yli 11 tuntia. Anni kertoi uutisen, 

että Olga oli synnyttänyt pojan. 
- Vauvanvaatteet voitte jättää tänne. Olga hakee. Vaatteita 

oli Aino Arvolalta ja kaksi uutta kestovaippaa Marja-Kaisa Pe-
sälältä.

Koululla tytöt haastattelivat Polina Rubinaa. Lahjoitimme 
sähköhöylän puutyöluokkaan. 

- Onko uusista kattiloista ollut iloa, kysyin. 
- Emme ole vielä käyttäneet niitä. Odotamme syyslukukau-

den alkua. Laitamme ne esille sitten, kun tarkastajat tulevat! 
Uuden Jyskyjärven kulttuuritalolla Anni Perttunen toimi 

tulkkina Nadja Stepanovin haastattelun ajan. Nyt tytöillä oli 
suomalaisten, karjalaisten, venäläisten ja inkerinsuomalaisten 
ihmisten arvioita Kesselin tekemästä työstä. Veimme Kristii-
na ja Pekka Korhosen lahjat heidän ystävälapsilleen Vanjalle ja 
Alinalle. Alina (10v) hoitaa pikkuisia neljänä päivänä viikossa. 
Vie sekä hakee tarhasta ja on itse koulussa. Vanhemmat käy-
vät Kostamuksessa töissä. Lopuksi vierailimme Kostamuksen 
lastenkodissa. Hoitajat kutsuivat lapset saliin, jossa tytöt ker-
toivat omasta matkastaan. Tytöillä oli suuri matkalaukullinen 
lasten ja nuorten vaatteita sekä leluja jaettavaksi. Katsoimme 
kuvaohjelman ja lapset ottivat meidät mukaan yhteiseen tans-
siin. Ja hauskaa oli.  Juttelin Andrein kanssa. Hän haluaisi saa-
da kitaran. 

- Toivotaan, että järjestyy. 
Pyysimme Katjan huoneeseen. Anni halusi saada hänet ys-

täväkseen. Sama halu oli Katjallakin. Wau! Anni pääsi heti avus-
tamisen makuun, kun kävimme ostamassa Katjalle kahdet ken-
gät. 

Anni ja Katriina olivat kyllä tosi reippaita ja mukavaa mat-
kaseuraa. Tytöt olivat ensimmäistä kertaa Vienan Karjalassa, 
eikä minkäänlaista nurinaa mistään asiasta. Voi, kun tämänkal-
taisia nuoria olisi enemmän Kesse-lissä! Loppumatkalla puhut-
tiin, että jos joku sponsoroisi, niin tässä olisi kahdelle ihmisel-
le heti työpaikka.

- Oishan se jännää. Meillä on ajatus avustustyöstä. Ois mu-
kava ajatella joskus jälkeenpäin, että se meidän juttu lähti liik-
keelle opinnäytetyön tekemisestä.

- No, kaikki on mahdollista.

Ape Nieminen Kesseli Ry

Tytöt ”tilasivat” kotiin vähän polttopuita, Ei mahtu-
nut kylläkään kyytiin.

Anni ja Katriina haastattelevat jäseniämme Vuokkiniemellä.
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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

www.k-maatalous.fi

K-MAATALOUS PUDASJÄRVI

Seinäkasvihuone 
Lean-To Silver Line 4 x 2 m

Lean-To seinäkasvihuone nojaa 
seinää vasten. Sopii hyvin ter-

asseille ja parvekkeille. Kirkkaat 
polykarbonaattilevyt antavat 99,9 
% UV-suojan ja ovat lähes särky-
mättömät. Pakkauksessa mukana 

sokkeli, räystäät ja kattoluukku. 
Hyllyt eivät kuulu toimitukseen. 

Takuu 5 v. 189,-
229,-

Orvokki 9 cm ruukku
Helppohoitoiset orvokit ovat kevään ensimmäisiä kesäkukkia. 
Kestävät hyvin jopa viiden asteen halloja. Voi istuttaa parveke-

laatikkoon tai suoraan maahan. Parhaimmillaan suurina
ryhminä. Useita värejä. Rajoitettu erä.

0,79
/kpl

0,95

58,-

Orvokkiamppeli 19 cm ruukku
Kotimainen. Paljon eri värejä. 

Kukkivat pitkälle syksyyn. Sietää 
keväthalloja ja jopa 4 – 5 asteen 
pakkasia karaistuttuaan, mutta

voivat paleltua yöpakkasilla.

4,95 6,95

Rungollinen Ruusu
Saatavilla eri 

värejä. Kukintaaika 
kesäkuusta hallan 

tuloon saakka. Viihtyy 
aurinkoisella paikalla.

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 17,95

Etusi 20%

12,95
K-Plussa  tarjous

Puutarhamulta Cello 50 l
Käyttövalmis lannoitettu ja kalkittu 

puutarhamulta kaikkialle puutarhaan. 
Yksittäin 3,90. 0,07 €/l.

13,95
/4 sk

Multa rodoille ja 
havuille Biolan 45 l

Kompostilannoitettu, kalkitsematon 
erikoismulta hapanta kasvualustaa 
vaativille kasveille. Voidaan käyttää 

sellaisenaan tai sekoittaa pohjamaahan. 
Yksittäin 5,90. 0,11 €/l.

10,-
/2 sk

Puutarhakäsine Garden Pink
Kulutuskestävä käsine, joka tarjoaa myös hyvän sorminäp-
päryyden. Sopii erinomaisesti puutarhatöihin ja ulkotöihin. 

Useita kokoja.

2,95
/pr

Puutarhasaapas Piha
Lyhytvartinen kumisaapas naisille. 

Useita kokoja. Värit karpalo ja vihreä.

39,95

PirinPuisto
Parkkilantie 616
- Iijoen rannassa
- 1-6-hengen huoneita
- sopii esim. bussiryhmille
- sauna

Lentäjänmaja
Lentäjäntie 49
- 1-5-hengen huoneita
- sauna
- kokoustilat
- varusteltu keittiö
- sopii juhlien ja sauna-
  iltojen pitopaikaksi

jyrkkäkoski CamPing
Jyrkkäkoskentie 122
- mökkejä
- vaunu- ja telttapaikat
- rantasaunat takkatupineen
  kokouksiin ja illanviettoihin
- lämmin grillikota varustein
- eläimiä

jyrkkäkoski oy Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi 
P. 0400 109 006 • info@jyrkkakoski.fi • www.jyrkkakoski.fi

Majoitusta Pudasjärvellä

HoteLLi 
iijoki
Karhukunnaantie 6
- Iijoen rannassa
- 1-4-hengen huoneistoja, 
  joissa mm. oma sauna, 
  suihku, wc, parveke, 
  varusteltu keittiö, tv, wlan

Tanssiorkesteri Pohjolan yö 
siivittää kansaa tanssitun-
nelmaan lauantaina 10.5. 
Möykkälässä. Kolmihenki-
nen kokoonpano soittaa pe-
rinteistä ja viihdyttävää, 
hyvin jalan alle menevää 
tanssimusiikkia. Kokoonpa-
nossa esiintyvät Salme Sa-
lonen: laulu, Ari Kela: haita-
ri ja Leif Rören: koskettimet. 

Pohjolan Yö tanssittaa Möykkälässä
Salme Salonen on aloittanut 
laulu-uransa vuonna 1999. 
Kolmen kappaleen äänite 
”Pieni Perhonen” julkaistiin 
v.2002. Orkesterikeikkoja 
Salmella on eri kokoon pa-
noissa vuodesta 2003. Duo 
Pohjolan Yön Salme on pe-
rustanut  Ari Kelan kanssa. 
Kela on aloittanut soittohar-
rastuksensa kuusivuotiaana 

haitarin soitolla. Duona he 
esiintyivät kolmisen vuotta, 
jonka jälkeen mukaan kol-
manneksi jäseneksi tuli nor-
jalaissyntyinen Leif Rören. 
Soittamisen hän on aloitta-
nut vuonna 1974 trumpetilla 
ja kontrabassolla. Kosketti-
mia hän on soittanut vuo-
desta 1977. PT

Luppoveden ympärijuok-
su on uusi Syötteellä tapah-
tuva joka keväiseksi suunni-
teltu kaikille avoin ja kaikille 
sopiva liikunta ja -ulkoiluta-
pahtuma, oheispalveluineen 
ja ohjelmineen. Luppove-
si juostaan ympäri lauantai-
na 24.5.  

Tapahtuma alkaa kello 
10.00. Sarjoja on neljä, naisil-
le ja miehille sekä tytöille ja 
pojille omansa. Tapahtuman 
järjestää Syötteen mökkiläis-
yhdistys sekä Syötteen ky-
läyhdistys.

- Syötteen mökkiläisyh-
distyksessä on pohdittu jär-
jestettäväksi jokin tapah-
tuma, joka sijoittuisi juuri 
hiljaisimpaan  kevätkauteen, 
jolloin rinteet on kiinni ja 
alueen ihmisillä tai sinne tu-
levilla ei ole oikein mitään 
tekemistä. Mökkiläisyhdis-
tyksen jäsenistössä on lii-
kuntaa harrastavia, osa jopa 
kilpatasolla ja heidän toi-
veensa pohjalta sitten pää-
dyttiin tähän tapahtumaan, 
kertoi tapahtuman taustois-
ta Katri Virtanen, Syötteen 
mökkiläisyhdistyksen pu-
heenjohtaja.

 Tapahtuman pääteema-
na on liikunta, ja ulkona liik-
kuminen. Luppoveden ran-
toja mukailevaa polkua voi 
kävellä pikkukengät jalas-
sa ja välillä pysähtyä vaikka 
katselemaan, jos ei osallis-
tu juoksusarjoihin. Tapah-
tuman ajaksi alueelle viri-
tellään lyhyehkö runopolku 
johon voivat kaikenkun-
toiset käydä tutustumas-
sa. Kyläyhdistys on paikal-
la myymässä muun muassa 
makkaraa, räiskäleitä ja kah-
via.

– Tapahtuman yhteistyö-

Luppoveden ympärijuoksu 
liikunnan iloa kaikille

kumppanina on siihen luon-
tevasti sopiva Syötteen ky-
läyhdistys. Toki muutkin 
paikalliset yritykset ja yhdis-
tykset on tervetulleita mu-
kaan, Virtanen toteaa.

Ympärijuoksu tapahtu-
man päätyttyä Safaritalon 
pihalta alkaa siivoustalkoot 
johon jokainen halukas on 
tervetullut keräämään tal-
venaikana teiden ja polkujen 
varsille kerääntynyttä  ros-
kaa. Alueelle tuodaan kerä-
yskontti. Jätesäkit ja muut 
tarvikkeet saa safaritalolta. 

- Siivoustalkoot on alun-
perin mökkiläisyhdistyk-
sen, alueen viihtyisyyden 
parantamiseksi suunnitte-
lema, yhteinen tapahtuma. 

Luppoveden ympäristö houkuttelee liikkumaan ja se 
on parantanut alueen viihtyisyyttä merkittävästi. Alu-
eella on uimaranta, lasten liikunta ja leikkipuisto, 
skeet-rampit  sekä katettu nuotiopaikka sekä läheltä 
löytyy vielä frisbee-golfrata. Virtanen huomauttaa.

Organisaattoriksi on lupau-
tunut Syötteen Matkailuyh-
distyksestä Rauno Kurtti ja 
osallistujille on tarjolla sau-
na, pientä purtavaa ja juo-
mista. Tarkoituksena alueel-
le on jatkossa saada ”ota tai 
jätä kontti”, johon jokainen 
voi tuoda itselleen tarpeet-
tomaksi jäänyttä käyttökun-
toista tavaraa ja josta sitten 
jokainen voi myös käydä it-
selleen hakemassa tavaraa, 
Virtanen kertoo.

 Syötteen alueella on noin 
400 mökkiä. Syötteen mökki-
läisyhdistys on mökkiläisten 
virallinen, tiedottava, edun-
valvonta ja yhteydenpito-
elin kaupunkiin ja yrityksiin 
päin. R.E.

Perussuomalaisten Kansal-
linen puolueneuvosto ko-
koontui Oulussa viikonvaih-
teessa 3-4.5. Sitä edeltävänä 
päivänä perjantaina kansan-
edustajat ja puolueaktiivit 
jalkautuivat maakuntakier-
rokselle. Pudasjärvelle suun-
tasi matkansa Kuopion Veh-
mersalmelta kotoisin oleva 
ensimmäisen kauden kan-
sanedustaja, rovasti Kimmo 
Kivelä yhdessä järjestösih-
teeri Joukamo Kortesalmen 
kanssa. Grillimakkaroita oli 
paistamassa lisäksi Kuusa-
mon Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Esko Törmänen. 

Kivelä vastusti EU:ssa 
liittovaltioajattelua ja halu-
si palauttaa päätöksenteon 
Suomeen. EU-byrokratian 
ja tuhlailun hän halusi lait-
taa kuriin. Eliitin etuilun si-

Viimeksi SMP:n aktiivina, 
nyt Perussuomalaisten 

eurovaaliehdokkaana vierailu

Eurovaaliehdokas Kimmo Kivelä jututtamassa Ossi 
seppästä. Taustalla Pudasjärven kaupunginvaltuu-
tettu Antti Ruottinen ja järjestösihteeri Joukamo Kor-
tesalmi. 
jaan hän toivoi kansanvallan 
lisääntyvän ja lupasi mennä 
eteenpäin kestävillä arvoil-
la ja tulevaisuudenuskolla. 
Hän kertoi käyneensä vii-
meksi Pudasjärvellä vuon-
na 1982 SMP:n vaalikiertu-

eella Juhani J. Kortesalmen 
kanssa ja mukana oli myös 
nykyinen kajaanilainen kan-
sanedustaja Pentti Kettunen. 

Matka jatkui Pudasjärvel-
tä Taivalkoskelle ja Kuusa-
moon. (HT)
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Oulun läänin Talousseu-
ran maataloussäätiö on 
myöntänyt Talousseura-
palkinnon kolmelle aktiivi-
selle ja pitkäjänteisesti toi-
mineelle ProAgria Oulun 
jäsenyhdistykselle: Kytö-
kylän maamiesseuralle ja 
maa- ja kotitalousnaisille, 
Pudasjärven maa- ja koti-
talousnaisille sekä Nivalan 
kirkonkylän maa- ja kotita-
lousseuralle. 

Palkitun Pudasjärven 
maa- ja kotitalousnaisten 
toimintaa on viime vuosi-

Talousseura-palkinto Pudasjärven Maa- ja kotitalousnaisille
en aikana leimannut sosi-
aalinen ja yhteisöllinen työ. 
Yhdistys on muun muas-
sa kutonut useana vuotena 
vauvansukkia seurakunnan 
rotinaviemisiin nuorille per-
heille sekä opastanut maa-
hanmuuttajia puutarhan ja 
kotitalouden hoitoon. Yhdis-
tyksen 1990-luvulla alkanut 
jäsenmäärän lasku on kään-
tynyt kasvuun. Tällä hetkel-
lä jäseniä on noin 110.

Ensimmäistä kertaa jaetut 
3 000 euron suuruiset pal-
kinnot luovutettiin  Oulus-

sa ProAgria Oulun valtuus-
kunnan kokouksessa, jossa 
jaettiin myös säätiön tämän-
vuotiset apurahat. Talous-
seura-palkinnon tavoitteena 
on nostaa maaseudun arvos-
tusta sekä tuoda esille Oulun 
läänin talousseuran maata-
loussäätiön ja ProAgria Ou-

Talousseura-palkinnon ottivat vastaan Kuisma Mink-
kinen (vasemmalla) ja Helena Pitkälä Kytökylän maa-
miesseurasta ja maa- ja kotitalousnaisista, Maila 
sankala ja Eeva Mäntykenttä Pudasjärven maa- ja ko-
titalousnaisista sekä Raimo Rajamäki ja Ari Nukarinen 
Nivalan kirkonkylän maa- ja kotitalousseurasta. Palkin-
not luovuttivat Oulun läänin talousseuran maatalous-
säätiön asiamies Risto Hyvönen (takana vasemmalla) 
ja puheenjohtaja Eino siuruainen.

lun pitkäaikaista toimintaa 
alueensa kehittäjänä.  Oulun 
läänin Talousseuran sekä 
sen seuraajien Oulun maata-
louskeskuksen, Oulun Maa-
seutukeskuksen ja ProAg-
ria Oulun toiminta alkoi jo 
vuonna 1828. Maataloussää-
tiö perustettiin vuonna 1966.

Talousseura-palkinto jae-
taan ProAgria Oulu ry:n jä-
senyhteisöille. Palkittavilta 
tahoilta edellytetään maa-
seudun laaja-alaista, pitkä-
jänteistä ja tavoitteellista 
kehittämistä sekä yhteisöl-
lisyyden ja yhteistoiminnan 
edistämistä. Myös uudistu-

minen ja innovoiva toimin-
ta kuuluvat palkinnon jako-
kriteereihin. Valinnan teki 
Oulun läänin Talousseuran 
maataloussäätiön hallitus 
ProAgrian Oulun esivalmis-
telun pohjalta.

Ella Karttimo

Naistenpäivä järjestettiin 
lauantaina 26.4. Pudasjärven 
seurakunnan Hilturannan 
leirikeskuksessa. Seurakun-
tapastori Kaarina Rauhala 
johdatteli kuulijoita kohtaa-
miseen ja kulkemiseen Jee-
suksen äidin Marian kanssa. 

-Mariasta puhuttaessa 
voidaan tarkoittaa montaa-
kin asiaa ja käsitykset Mari-
asta ovat hyvin erilaisia eri 
ihmisillä. Eri kulttuureissa 
tai kirkoissa Mariaan suh-
taudutaan myös eri tavoin. 
Maria tuntee ihmisen ja nai-
sen elämän sisältäpäin. Hä-

neen voi samastua mones-
sa elämän tilanteessa. Maria 
muistuttaa Jumalan helläs-
tä ja huolehtivasta rakkau-
desta. Jumala tarvitsi ihmis-
tä tahtonsa toteuttamiseen, 
toiminta oli yllättävää. Ju-
mala ei toimi niin kuin ihmi-
set odottaisivat. Tullessaan 
ihmiseksi Jumala valitsi sel-
laista, mitä ihmiset eivät ar-
vosta.

-Yhdessä pohdimme, tar-
vitaanko Mariaa luterilaises-
sa kirkossa ja mahtuuko Ma-
ria kirkkoomme? Mariasta 
ei paljon puhuta eikä siihen 

kannusteta. Toisaalta Mari-
an merkitys ei avaudu pel-
kästään sanoilla, vaan myös 
kuvilla ja mietiskelemällä. 
Maria muistuttaa salaisuu-
desta ja hiljaisuudesta. Hän 
ei kiinnitä huomiota itseen-
sä, vaan aina poikaansa Jee-
sukseen. Maria muistuttaa 
meitä Jumalan rakkaudesta, 
joka tuli näkyväksi Kristuk-
sessa ja hänen tehtävässään 
ihmisten pelastajana, valot-
ti Rauhala. 

Urkuri Jenni Urponen 
laulatti toivevirsiä ja lauluja 
sekä selosti virsikirjan lisä-

Naistenpäivä Marian seurassa
vihkon taustasta ja virsieh-
dotuksista. 

-Nykyiseen käytössä ole-
van virsikirjan rinnalle val-
mistellaan lisävihkoa, johon 
pyritään löytämään uusia 
näkökulmia sekä tekstisisäl-
töön että musiikilliseen il-
maisuun. Kyse ei siis ole 
vielä varsinaisesta virsikirja-
uudistuksesta. Vuoden 2014 
loppuun asti valmistelu ta-
pahtuu Kirkkohallituksen 
asettamissa työryhmissä, 
jonka jälkeen hallintokäsitte-
ly tapahtuu kirkkohallituk-
sessa ja kirkolliskokoukses-
sa. Aikaisintaan lisävihko 
voi olla seurakuntien käy-
tössä vuonna 2016. 

Lisävihkon lähtökohta-
na on muun muassa täyden-
tää käytössä olevaa virsikir-
jaa, vastata niihin tarpeisiin, 
joihin vuoden 1986 virsikir-
ja ei vastaa. Lisävihkovirsi-
en tulee soveltua yhteiseen 
seurakuntalauluun ja virsi-
en sisällön tulee olla linjas-
sa jumalanpalveluselämän 
sisältöjen ja kirkon uskon 
kanssa. 

Naisten päivät jatkuivat 
illalla seurakuntakeskukses-
sa, jossa oli Barokkiyhtye Naisten päivässä tutustuttiin muun muassa Mariaan ja virsikirjan lisävihkoon. 

Hyviä käytäntöjä ja uusia toimintatapoja Oulunkaaren vanhuspalveluihin
Oulunkaaren kuntayhtymän 
Hyve-hanke kehittää van-
huspalveluita Iin, Pudasjär-
ven, Simon, Utajärven ja Vaa-
lan alueella. Tavoitteena on 
tunnistaa ja levittää olemassa 
olevia hyviä käytäntöjä sekä 
löytää uusia toimintatapoja 
ikäihmisten palveluiden ke-
hittämiseen.  

Uutena toimintamallina 
Pudasjärven alueella on käyn-
nistetty niin sanottu tehostet-
tu kotihoito, jossa asiakkaalle 
voidaan tarjota kotiin vaati-

viakin sairaanhoidollisia pal-
veluita ja siten mahdollistaa 
ikäihmisen asuminen omassa 
kodissaan mahdollisimman 
pitkään.

-Marraskuussa käynnis-
tynyt palvelu on nyt kevääl-
lä laajentunut koskemaan 
suurempaa asiakaskuntaa, 
ja toimintamallin jatkoa ar-
vioidaan kertyneiden ko-
kemusten pohjalta, kertoo 
Hyve-hankkeen projektipääl-
likkö Sanna Juutinen.   

Hankkeen puitteissa on 

myös toteutettu Iin ja Simon 
vanhuspalveluita koske-
va selvitystyö Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun asian-
tuntijoiden toimesta. Selvi-
tyksen tuloksena muun mu-
assa asiakastyön käytäntöjä ja 
asiakkaiden osallisuutta pal-
veluiden kehittämistyöhön 
viedään eteenpäin.

-Selvitystyö antoi eväi-
tä kehittää Oulunkaaren pal-
veluita edelleen. Positiivista 
oli myös se, että selvitykseen 
kytkettiin mukaan uudella 

tavalla sekä kotihoidon hen-
kilöstö, asiakkaat että muun 
muassa vanhusneuvostot, ar-
vioi Juutinen tyytyväisenä. 

 Hankkeessa on kartoitet-
tu hyviä toimintamalleja, ja 
Oulunkaaren parhaat käytän-
nöt on koottu niin sanottuun 
sähköiseen pankkiin. Pank-
kia voidaan käyttää apuna 
yksiköiden toiminnan ja pal-
veluiden kehittämiseen koko 
Oulunkaaren alueella. Esi-
merkkeinä hyvistä käytän-
nöistä sähköisestä pankista 

löytyy tietoa muun muassa 
asumisyksikön uuden asuk-
kaan kotiutumisen tueksi 
sekä käytäntöjä päivä- ja vi-
riketoiminnan kehittämiseen 
yhteistyössä alueen eri toimi-
joiden kanssa.  

Oulunkaarella keväällä 
2014 käyttöön otettu uusi asi-
akas- ja kuntalaispalautejär-
jestelmä tukee osaltaan myös 
vanhuspalveluiden kehittä-
mistyötä. Vanhuspalvelui-
den asiakkailta ja esimerkiksi 
vanhusneuvostoilta tiedus-

tellaan jatkossakin tyytyväi-
syyttä palveluihin sekä aja-
tuksia kehittämistarpeista. 

Hyve-hanke on johtami-
sen kehittämisen hanke, jota 
hallinnoi Oulun kaupunki. 
Hanketta toteuttavat Oulun 
kaupungin lisäksi Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä ja Oulunkaaren 
kuntayhtymä. Hanketta ra-
hoittaa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö/Kaste-ohjelma.

Oulunkaari tiedotus

seurakuntapastori Kaa-
rina Rauhala kertoi Mari-
an muistuttavan Jumalan 
rakkaudesta, joka tuli nä-
kyväksi Kristuksessa. 

Pudasjärveläissyntyinen Nousiaisten kanttori esitti 
barokkiyhtyen Viiden trion konsertissa huilumusiik-
kia, aviopuolisonsa, urkuri Jenni Urposen säestyk-
sellä. Laulusta vastasi sopraano Laura Kaarlonen. He 
esiintyivät myös sunnuntain Kansallisen Veteraanipäi-
vän juhlassa. 

Viiden trion konsertti. Sii-
nä esiintyivät sopraano Lau-
ra Kaarlonen, nokkahuilisti 
Hannu Hiltula ja urkuri Jen-
ni Urponen. HT
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Huhtikuun uintikisat olivat 
sunnuntaina 27.4. Puikkaril-
la. Mukana oli 19 uimaria. 

Tulokset:
Tytöt 6 v. 10 m Sara Leino 14.1
Pojat 6 v. 10 m Jaakko Mura-
nen 13.6
Tytöt 7 v. 10 m 1. Louna Panu-
ma 20.0, 2. Selena Stenius 20.9. 
Pojat 7 v. 10 m 1. Joona Kokko 
17.5, 2. Konsta Ritola 17.6. 
Tytöt 8 v. 15 m 1. Venla Lei-
no 18.6, 2. Oona Ritola 18.8, 3. 
Milla Liimatainen 21.2, 4. Ronja 
Kokko 26.1. 
Pojat 9 v. 15 m 1. Joona Taka-
rautio 15.6, 2. Joonas Muranen 
18.0, 3. Jere Leino 18.5, 4. Jussa 
Panuma 22.0.
Tytöt 10 v. 25 m 1. Sofia Harju 
27.3, 2. Anni Runni 28.5.

Uintikisat Puikkarilla
Tytöt 10 v. Selkä 25 m 1. Anni 
Runni 29.1, 2. Sofia Harju 33.0
Tytöt 11 v. 25 m Moona Panu-
ma 28.4
Tytöt 11 v. Selkä 25 m Moona 
Panuma 32.5
Tytöt 13 v. 100m Ella-Mari 
Liukko 1.41.9
Pojat 13 v. 100 m Arttu Run-
ni 2.20.6
Pojat 13 v. Selkä 50 m Arttu 
Runni 1.30.8
Tytöt 13 v. Rinta 50 m Ella-Mari 
Liukko 57.4
Pojat 13 v. Rinta 50 m Arttu 
Runni 1.18.1

Pellehyppykisat 
1. Joona Takarautio,  
2. Jere Leino,  
3. Sofia Harju.

Pellehyppykilpailun parhaasta asusta palkittiin Sofia 
Harju.

Uimakilpailun pienten sarja käydään 10 metrin altaas-
sa.

Entinen liikenneministeri ja 
Vasemmistoliiton kansan-
edustaja Merja Kyllönen vie-
raili 3.5. lauantaina Pudasjär-
vellä EU-vaalikiertueellaan. 
Kyllöstä torille tapaamaan 
oli tullut reilu 30 pudasjärve-
läistä. Kyllöstä vastaanotta-
massa olleet Paavo Tihinen 
ja Erkki Honkanen totesi-
vat, että Kyllönen on pitänyt 
huolta pudasjärveläistenkin 
asioista. He näkivät Kyllösen 
ansioksi Pudasjärveä koske-
vissa asioissa muun muas-
sa Kellokankankaan kevy-
en liikenteen tiehankkeen 
valtion rahoituksen toteu-
tumisen, jota ehdittiin odot-
taa kunnassa noin 15 vuoden 
ajan. Lisäksi Kyllösen liiken-
neministerin toimikaudella 
tehtiin päätös, että suunni-
telmasta ajotutkintojen kes-
kittämisestä suurille paikka-
kunnille Pudasjärven osalta 
luovuttiin. Suunnitelmasta 
olisi loppujen lopuksi ollut 
seurauksena autokoulutoi-
minnan loppuminen esimer-
kiksi Pudasjärvellä, totesivat 

Suomelle EU- jäsenyys tärkeä asia
Tihinen ja Honkanen.

Suomussalmelainen kan-
sanedustaja Kyllönen kertoi 
olevansa huolissaan muun 
muassa kuntien valtion-
osuuksien uudistamisesta, 
jonka mukaan Pudasjärvi 
häviää useamman miljoonan 
vuodessa. 

-Tällä on iso merkitys esi-
merkiksi kuntien palvelujen 
tuottamisen näkökulmas-
ta. Lisäksi harvaan-asutuil-
la seuduilla perusväylänpi-
don aleneva määrärahataso 
näkyy tiestön kunnon hei-
kentymisenä ja ne vaiku-
tukset havaitaan nopeasti 
kansalaisten arjessa. Koska 
täällä on pitkät välimatkat 
kuntakeskuksiin, on tärkeä 
pitää liikenneväylät kunnos-
sa niin, että ihmiset pääse-
vät palvelujen äärelle. Huo-
nokuntoiset tiet vaarantavat 
myös liikenneturvallisuu-
den, lisäsi Kyllönen.

EU- kriittisiin kannanot-
toihin Kyllönen totesi, että 
Suomelle on tärkeämpi olla 
mukana päättämässä Eu:ssa 

tärkeistä asioista, kuin jät-
täytyä siitä pois. Poisjättäy-
tyminen ei auttaisi mitään, 
päätökset tehtäisiin ilman 
meitä ja ne kuitenkin kos-
kettaisivat meitäkin, kun 
olemme jollain tavalla aina 
osa Eurooppaa. EU:ssa teh-
dään kansalaisten arjenkin 
tärkeisiin asioihin liittyviä, 
esimerkiksi taloutta, työelä-

Paavo Tihinen oli hyvillään Merja Kyllösen aikaansaan-
noksista muun muassa Kellokankankaan kevyen lii-
kenteen tiehankkeen valtion rahoituspäätöksestä.

mää, koulutusta, maatalout-
ta sekä liikennettä koskevia 
päätöksiä. 

Vuoden 2014 europar-
lamenttivaalit järjestetään 
Suomessa 25. toukokuu-
ta. Ennakkoon voi äänes-
tää kotimaassa 14.–20.5.2014 
Suomesta valitaan 13 euro-
parlamentaarikkoa viisivuo-
tiskaudeksi 2014–2019. PK

Penttilän pirtin pihaan Hir-
vasjärven rannalle ilmaantui 
viime kesänä uusi ”asukas”. 
Joka aamu hän tervehtii kä-
pälällään, iloisesti ikkunas-
ta viitaten, keittiön pöydän 
ääreen aamukahville istah-
tavaa Yrjö Vikströmiä. Ter-
vehtijä on sembramännyn 
kantoon veistetty karhu.

Männyn tarina juontaa 
juurensa noin kuudenkym-
menen vuoden taakse. Yr-
jön veli Erkki oli saanut kaksi 
männyn siementä, jotka hän 
istutti talon järven puoleisel-
le seinustalle. Toinen sieme-
nistä iti ja kasvoi komeaksi 
puuksi. Rungon paksuutta ja 
oksiston laajuutta Yrjö sanoo 
männylle kasvaneen jo niin 
paljon, että muutaman met-
rin päässä keittiön ikkunas-
ta se peitti melkolailla näky-
vyyden järvelle. Seinustalla 
kasvava puu ei ole muutoin-
kaan rakennukselle hyväk-
si. Vaan miten raaskia kaataa 
veljen istuttama puu? 

-No tehhään puusta kar-
hu kun kerran kokoaki on 

Karhu ”aamukahviseuralaisena”
riittämiin, kertoo Yrjö tuu-
manneensa ja pyytäneensä 
veistäjäksi Erkki Ojalan Er-
vastista. 

-Erkillä on kokemusta ja 
taitoa moottorisahalla veis-
tämiseen. Siinä nyt istutet-
tu puu jatkaa elämäänsä ko-
meana tervalla kyllästettynä 
karhuna, tukevasti juuril-
laan.

Karhun valvovan silmän 
alla ja käpälän suojeluksessa 
ovat pikkulinnut käyneet tal-
ven ajan ruokailemassa. Tal-
vipimeällä karhu on tunnel-
mavalaissut ympäristöään 
lyhdyllä. Pihapiirissä laidun-
tavat lampaat näyttävät viet-
tävän aikaansa myös hyvin 
levollisen oloisina ”suojelus-
karhun” huomassa. Pentti-
län pihapiirissä on vanhoja 
hyvin kunnossa pidettyjä ra-
kennuksia. Monilla niistä on 
museoarvoa, sisältä löyty-
vine vanhoine käyttöesinei-
neen ja niihin liittyvine tari-
noineen. Hyvin mukavalla 
tavalla, istutetun männyn ja 
siitä veistetyn karhun tarina 

liittyy muiden Penttilän pir-
tin ja sen asukkaiden elämän-
vaiheista kertovien tarinoi-
den joukkoon. Näistä riittää 
kerrottavaa monille ryhmil-

Penttilän pihakarhu tervehtii yhtä iloisesti, niin isän-
täänsä yrjö Vikströmiä kuin vierailijoitakin.

le jos yksittäisillekin vieraili-
joille, joita Yrjön pihassa sil-
loin tällöin piipahtelee.

Petri Turunen

Kiekko-Haukkojen järjestä-
mään jääkiekkoturnaukseen 
vapun jälkeen Linnanmaal-
le oli saapunut kaikkiaan 37 
joukkuetta ympäri Suomen. 
Joukkueet oli jaettu kymme-
neen eri lohkoon. Järjestä-
jä oli onnistunut loistavas-
ti laittamaan suurin piirtein 
samantasoiset joukkueet sa-
moihin lohkoihin ja aino-
astaan kuusi joukkuetta jäi 
ilman pisteitä koko turnauk-
sessa. Kolmipäiväisessä tur-
nauksessa pelattiin tasaisia 
sekä hyvätasoisia pelejä.

SippiTeamin jalkoihin jäi 
FC Laanila ja KärkiTeam Jo-
ensuusta, joka oli niin sa-
notusti SippiTeamin kak-

SippiTeam turnausvoittoon
kosjoukkue. KärkiTeamin 
yhdeksän miehen joukku-
eesta peräti viisi pelaajaa oli 
pudasjärveläistaustaisia. Jo-
ensuulaistunut Jussi Mikon 
poika Hietava, jolla oli vie-
lä hyvin muistissa Pudas-
järvellä saadut kiekko-opit. 
Kiekkoa osui vastustajan 
maalin perukoille kuin en-
nen vanhaan Pudps:n riveis-
sä pelatessa. Velipoika Jaak-
ko komppasi Jussia myös 
todella tehokkaasti hyök-
käyspäässä. Puolustuksessa 
taisteli Livon lahja joensuu-
laiselle harrastekiekkoilul-
le eli Salamelan Veijo. Kel-
lokankaan mailavirtuoosi 
Lasse Perttu oli myös erit-

täin tehokkaana osuen yh-
den pelin alkulämmittelyssä 
maalin perukoille. Puolus-
taja Kuusijärvi istui muuta-
man kerran jäähyboksissa, 
pelilliset otteet muutamaa 
hyvää harhasyöttöä lukuun 
ottamatta eivät säväyttäneet 
tässäkään turnauksessa. 

Sippiteamin ja KärkiTea-
min ottelua oli saapunut 
seuraamaan runsaslukuinen 
yleisö ja liekkö tästä innostu-
neena SippiTeam esitti ava-
userässä varmasti kauden 
tai jos ei jopa joukkueen his-
torian parasta peliä takoen 
jo ensimmäisessä erässä tau-
lulle lukemat 7-0. Hyökkäys-
pään pelaajista muutamia 

mainitakseni Jarkko Lehmi-
kangas, Jarno Tauriainen, 
Marko Paananen, Kari Man-
ninen sekä Joni Tauriainen 
laittoivat jalkaa ja kiekkoa 
siihen malliin liikenteeseen, 
että vastustajalla ei ollut oi-
kein muuta tehtävää kuin 
ihailla kuinka kiekkoa pela-
taan silloin kun pelimiehet 
ovat pelipäällä. SippiTeamin 
maalilla loisti Tapani Kujala, 
jolla on nyt kevään ajalta tosi 
kovia näyttöjä tulevaa kaut-
ta varten.

SippiTeamin viimeisin 
vastustaja oli Mad Dogs ja 
tässä pelissä ratkaistiin lo-
pulliset sijoitukset. Otte-
lu oli tasainen alusta lop-

puun, mutta kummassakin 
joukkueessa oli havaittavis-
sa jo pientä väsymystä, sil-
lä pelin taso ei noussut ko-
vin korkeaksi. Joukkueiden 
maalivahdit pelasivat kum-
massakin päädyssä loisto-ot-
telun ja pitivät maalimäärän 
vähänä. Sipin maalilla peli-
vuorossa oli Esa Konola joka 
hoiti oman tonttinsa loista-
vasti.

Vaikka Sippi hävisikin ot-
telunsa 1-3, riitti joukkueen 
maaliero turnauksen voit-
toon.

Pitkä kausi on näin ol-
len saatu päätökseen. Kilo-
metrejä sippiläisten autoihin 
on taas saatu talven mittaan 

ihan mukavasti ja hallivuo-
romaksuja maksettua muil-
le paikkakunnille. Nyt vain 
kaikki touhusepot ja Pudas-
järven kiekkoilusta ja ihmis-
ten hyvinvoinnista välittä-
vät immeiset touhuamaan 
jäähallihankkeen eteen, jot-
ta saadaan kiekkoilu takai-
sin Pudasjärvelle ja juniori-
toiminta virkoamaan. 

Kiitoksia kaudesta kaikille 
tukijoille ja faneille!

SIPPITEAM
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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

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 KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJAAUTO- 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

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

§ 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

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOT JA KORUT

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

Autokorjaamo
TH-MOTOR

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!  
PALVELUHAKE-

MISTOSTA 
EDULLISTA  

ILMOITUSTILAA!  
Ilmoita palveluha-

kemistossa 
puh. 040 1951 732

!
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
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 €) Pudastori on  tar-
koitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenot-
toa 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 ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen 
ilmoitus on 18,60 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). Sama ilmoitus toistetaan vain kahdesti.

Juuri peruskorjattu. Ravintolaan 50 m, kauppaan, 
järvelle 200 m. Sopii lapsiperheelle, vanhukselle.

Vuokra alk. 400 €. Puh. 045 233 0987
www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA YKSIö JA 
4 H + KEITTIö Puhoskylässä

Jongulla Paukkerinharjun kylätalolla 
YKSIö (46 m2) ja KAKSIO (41 m2). 

Tied. puh 040 829 6999.

VUOKRATTAVANA

OKT 113/130 m2 + AT/varasto 
57 m2 Lakarilla, valm. -96, hyvä 
kunt., 1000 m2 tontti rajoittuu ta-
kaa metsään. P. 040 538 6237.

Kunnostettuja monenlaisia pol-
kupyöriä edullisesti, huolto ja 
otan joutilaat. P. 040 504 2814.

Valkoinen Siemens jääkaappi. 
Lev. 50, kork. 85. Hinta 15 €. P . 
041 544 3844.

Rokokoo-huonekaluryhmä, uus-
vanhaa, sohva, 2 tuolia ja pöytä. 
Loordi-hyllystön kaappeja, lasio-
villa ja umpiovilla. Soita ja käy 
katsomassa, puh. 0400 212 377.

Kukkapurkkeja 24 kpl korkeudet 
10-13-16 cm + vesivadit väri bei-
ge yht. hintaan 50 €. P. 044 582 
2015.

Esla City potkupyörä, vähän 
käytetty. P. 044 970 4662.

Betonimylly, tilavuus 115 l, ei ha-
kattu, valovirta, hp. 150 €. P. 040 
577 9570.

Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa esiintyy lauantai-
na 10.5. karismaattinen ou-
lulainen laulaja-artisti Matti 
Ojala yhdessä Eldorado –or-
kesterin kanssa. Ojala on jul-
kaissut seitsemän pitkäsoit-
to cd-levyä ja useita singlejä. 
Tunnustuksena Ojalan tai-
doista hänen kuudes, seit-
semäs ja tuleva kahdeksas 
pitkäsoitto CD ovat Veik-
ko Juntusen Vee-Music:n 
alla tuotettuna. Matti onkin 
Jamppa Tuomisen jälkeen 

Matti & Eldorado 
tansittaa Kurenkoskessa

eniten iskelmävelho Juntu-
sen tuotantoa levyttänyt ar-
tisti. Tunnistettava tuntei-
kas, tummahko lauluääni 
luonnollisella vibralla. Li-
säksi laaja ääniala mahdol-
listaa suuren kappalevali-
koiman eri tyylilajeissa ja iän 
myötä miehen ääni ja tulkin-
ta vain paranee. Levynteon 
ohessa Matti on tehnyt keik-
kaa erilaisissa kokoonpa-
noissa laulajana, soittajana 
ja vierailevana artistina. Pe-
rinteinen tanssimusiikki, is-

kelmä ja myös 60-70 lukujen 
cover-kappaleet ovat Matin 
ominta Rock`n Rollia unoh-
tamatta. Matin kahdeksas 
levy, Aikaa elämälle on juu-
ri julkaistu. Tanssinälkäisten 
kannattaa virittää lauantai-
illaksi asusteet sekä parket-
tikengät kuntoon ja hank-
kiutua ajoissa pelipaikalle, 
Matti ja Eldorado huolehti-
vat lopusta. PK

Pun. koirankoppi pystykorvalle 
tms, hyväkunt, harjakatto, läm-
pöeristetty. Hp 35 € .P. 040 570 
8718.

Samsung-digiboksin kortin luki-
jalla kaapelitalous, sekä 2 pöytä-
tietokonetta XP(vara-osiksi, LG 
ja HP ), lisäksi 19” litteä LG näyt-
tö kunnossa, myös toinen näyttö 
Samsung 17”(kunto arvoitus) 
2 kpl näppäimistöä, Kaiuttimet, 
Web-kamera. Myös Kaapelit.
Tee tarjous, saat edullisesti. P. 
040 756 2013.

Erittäin hyvää Challenger-pe-
runaa siemeneksi nopeimmille. 
Kellarin tyhjennys.Viljelijä myy 
kotoa loput perunat edullisesti 
Ala-Siurualta p. 040 702 3640.

Siisti, hyväkuntoinen asunto-
vaunu Hobby 460T vm. 1994. P. 
0400 282 003.

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!

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

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

MAANRAKENNUSTA

VUOKRAUS-
PALVELUT

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

anon 
ase ja tukku

ErÄKEsKus

- liukuesteet
-  Kettupillit 8 erillaista
 halavalla
-  huOPiKKaat,   
 kotimaiset
-  riistakamerat  
 valvontaan 
-  Kiikarit 
-  sarkapuvut 
-  talvikengät  
-  Parkanon talvikas 
- Nokian Kaira 
-  muck Bootsit 
-  Goretex -kengät ja  
 -vaatteet  
-  Aseenhoitotuotteet  
-  aseet 

-  Piippukamerat  
 aseisiin 
-  tehokaat otsa- ja  
 käsivalaisimet
- reput, rinkat ja  
 retkeilyvarusteet
-  Koiratutkat 
-  Koiratarvikkeet
-  Koiranruuat kylän  
 edullisimpaan hintaan: 
 16 eri laatua, myös  
 ELL suosittelemat
-  Vetovaljaat ja  
 hiihtovyöt
-  hevostarvikkeet 
-  hevosen loimet sh -40%

aNOlta lÖYtYY!

TARVIKKEITA,
VARUSTEITA

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

TAKSI

Taksi 
Siuruainen
Ritva Siuruainen

040 190 4344

Myydään käytettyjä, hyväkuntoisia, 
kaasugrilli, pallogrilli, ompelukoneita, 

erikokoisia mattoja, pyöriä ja huonekaluja, 
uusi juhlateltta ja 

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

SekAlAISTA
ANNETAAN puhdasrotuinen 
Jämtlannin pystykorva, 7 v 
narttu, lemmikiksi. Yhteyden-
otot tekstiviestein puh. 040 856 
6745.

Erä 
nosto-ovia 
edullisesti

Lievä 
II-Laatu/ 

Eri kokoja.

p. 044 773 0003

SAUNAT, KEITTIÖT

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

Keittiöt ja kodin 
kiintokalusteet

Saunan lauteet ja 
puuportaat. 

Asennettuna 

HAlUTAAN 
vUOkRATA

Yrittäjäperhe haluaa vuokrata 
omakotitalon tai paritalon Pu-
dasjärven keskustasta. P. 045 
261 9469.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON 
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, TAI 
TARVITSET JOTAIN, ILMOITA 
PUDASTORILLA ILMAISEKSI.
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Pudasjärven Yrittäjät ry

AAMUKAHViT 
to 8.5. klo 7 

Jukolan pirtti Jukolantie 4. 
Aamupalan tarjoaa Pudasjärven kaupunki. 

Mukana kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila 
ja luottamushenkilöjohtoa. 

Keskustellaan ajankohtaisista yrittäjiä 
kiinnostavista asioista. 

Kaikki yrittäjät tervetuloa!

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!

bingot Hetepirtillä 
Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaisin klo 13.00
10.5., 24.5., 7.6. ja 28.6.

Päävoittona 150 € lahjakortti.

Tervetuloa!
HNswww.hetepirtti.fi

PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY

Kerhopäivä 13.5. 2014 normaalisti Palvelukeskuksessa.
Kerhopäivässä 13.5. kysytään lähtijöitä 27.5. saraky-
lään toukosiunaukseen, jos lähtijöitä on tarpeeksi, 
matka tehdään linja-autolla. Lähtö klo 10.30 pysäkiltä, 
toukosiunaus sen jälkeen ja ruokailu ja kahvit 6 €.  Mu-
kana järjestelyissä on Pudasjärven seurakunta  ja Sara-
kylän alueen kyläseura. Tervetuloa!
Piirin kesäpäivä on 30.7. Taivalkoskella. Alustava kyse-
ly lähtijöistä 13.5. kerhopäivässä. 
Matkoihin ilmoittautumiset 
Alpo Laakkoselle (puh. 045 263 0780).

Hallitus

Puputus - Sirpa Tuomaalan maalauksia 1.4.-13.6. klo 10-17, Syötteen 
luontokeskus, Erätie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18, lähtö Puikkarin pihalta.
Kuntotanssit Koskenhovilla torstaisin klo 18.30.
Koululaisten uintikisat ke 7.5. klo 9.45-15.00, Virkistysuimala Puikkari, 
Tuulimyllyntie 4.
Ajankohtaista lammastaloudessa – kasvintuotanto, ruokinta ja 
valvonta ke 7.5. klo 9.30-14.30, Pohjantähti auditorio, Teollisuustie 1.
Lasten ja nuorten taidenäyttely MIKÄ kulttuurikeskus Pohjantähdes-
sä. Näyttely on avoinna 7.-27.5.2014 ma-ke kello 15-20 ja la-su kello 14-17. 
Luonnonvara-alan päivä Pudasjärvellä pe 9.5. klo 10-13, Karhukun-
naantie 6.
Hyvän Olon Messut la 10.5. klo 9-16. Liikuntahalli, Tuulimyllyntie 4.
Bingo Hetepirtillä la 10.5. klo 13, Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi.
Omaishoidettavien virikepäivä ma 12.5. klo 14.30-18.30. Seurakunta-
keskuksen Kanttorila, Pappilantie 7.
Pänniikö, kun... Keskustelutilaisuus keliakiasta ti 13.5. klo 18 Palvelu-
keskus, Kauppatie 23, Pudasjärvi.
Kansallispuistopäivän retki Olvassuon lintutornille Syötteen luon-
tokeskus järjestää la 24.5. kansallispuistopäivän kunniaksi keväisen retken 
Olvassuon Kirkaslammelle upeisiin suomaisemiin.
Koulunpäättäjäisdisco Jyrkkäkoskella la 31.5. klo 21. Jyrkkäkosken hu-
vialue.

ÄITIENPÄIVÄTAPAHTUMA
Pudasjärven moottoripyöräkerho PMC Pudasjärvi 

järjestää äitienpäivätapahtuman 
Pudasjärven torilla su 11.5.2014 klo 12.00-15.00.
Pitopalvelu Illikaisen soppatykistä tarjoillaan hernekeittoa 

niin kauan kuin sitä riittää ja halukkaat äidit 
pääsevät pienelle moottoripyöräajelulle.

Tervetuloa torille, toivottaa PMC Pudasjärvi

Pänniikö, kun…

Keskustelutilaisuus keliakiasta
ti 13.5. klo 18.00

Palvelukeskus (Kauppatie 25)
ilm. viim. 8.5.

Seija Mäntykenttä 040 543 9133.

Tanssit Möykkälässä

Puhoskylän Kyläseura ry
Ravintolaan vapaa pääsy!
Maksu käteisellä. 

la 10.5. klo 20.30-01.00  
Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€

TANSSIORKESTERI 
POHJOLAN Yö

Esiintyy

TERVE-
TULOA!

KERHOPÄIVÄMME
seurakuntakeskuksessa 
ma 12.5.2014 klo 13.00

Tervetuloa!
sotaveteraani yhdistys ja naisjaosto

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT sEKÄ 

MUUT METALLiROMUT
-  Minkkiverkosta,  
 50 cm korkeita
-  Kestäviä
-  Pyytäviä

-  Kommeita katella
-  Omalla kylällä   
 käsintehtyjä
 Hinta alkaen 70€.

Lisätiedot 044 082 2130/Työpetari, Suojalinna, Urheilutie 2

TYöPETARILTA 
SAATAVANA KATISKOJA

PUDASJÄRVEN TORILLA 
to 8.5. klo 10-14.

soutuveneitä kotimaisia, pit. 475 cm. 
Airoja, hankaimia, meloja, 

laitapaloja, hylsyjä.
Tarvittaessa myös kuljetus.

Puh. 0500 560 814. 

Perjantaina 9.5.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä: klo 24-03.30  DJ NOORA

Wintissä: 
klo 24-03.30  PAULi

KURENKOSKI

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

HOTELLI-RAVINTOLA

tErVEtulOa ViihtYmÄÄN 
taPahtumiEN KEsKiPistEEsEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Tulossa: 17.5. Harri&Coronet,  31.5. Hunks, 13.6.  Rainer Bloström & Graniitti

Torstaina 8.5.
Pubissa: VisA klo 19.00 alkaen vetäjänä Marko Koivula.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Lippu 10€ sis. ep

Lauantaina 10.5.

Lippu 5€ sis. ep

salissa
tanssittaa

MATTi OJALA&
ELDORADO

VIRIKEPÄIVÄ 
Iinattijärven kylätalolla 

keskiviikko 14.5 klo alkaen klo 15.00.  
Aiheena puutöitä. 

Tervetuloa kaikki mukaan!          Livokas ry

seurakuntatalolla su 11.5. klo 17. 
Kaikki äidit ilmaiseksi, 

muilta ohjelmamaksu 5€. 

Esiintyy Lukion musiikkiryhmä

Tervetuloa!

Äitienpäivä-
konsertti

Äitienpäivä-
konsertti

Järjestää: Pudasjärven lukion musiikkiryhmä

Gymnaestrada 
voimistelun 

suurtapahtuma
Gymnaestrada täyttää Helsingin voimistelun ilolla ja kansain-
välisyydellä monipuolisessa voimistelun suurtapahtumassa 
12.-18.7.2015. 

Tapahtuman tavoitteena on saada Helsinkiin yli 20 000 
osallistujaa noin 60 maasta. Gymnaestrada on Kansainvälisen 
Voimisteluliiton (FIG) voimistelufestivaali, joka järjestetään 
neljän vuoden välein. Tapahtumassa on esillä koko voimiste-
lun kirjo sen eri muodoissaan ja lajeissaan. Tapahtumassa ei 
kisata eikä kilpailla, vaan esitetään voimistelua monipuolisesti 
niin stadionilla kuin kaupunkilavoillakin. 

Gymnaestrada on tarkoitettu kaikil-
le Voimisteluliiton jäsenseurojen jäsenil-
le niin voimistelijoille kuin tanssijoillekin 
sekä harrastajille että huipuille. 

Jos haluat lähteä mukaan 
esiintymään 

kenttänäytöksissä tai 
kannustus- ja huoltojoukkoihin, 
ennakkoilmoittautuminen on 

14.5.2014 mennessä 
Jaana Valkolalle

 puh 040 533 8429 tai 
jaana.valkola@pudasjarvi.fi

Jaana Valkola
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
JAALANGAN 

VESIOSUUSKUNNAN 
VUOSIKOKOUS

Paukkerinharjun kylätalolla 
su 18.5.2014 klo 12.

Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutoksen 
vahvistaminen.

Tervetuloa!
Hallitus 

Pärjänsuon 
vesiosuuskunnan

YLEINEN 
VUOSIKOKOUS

Hirvihallilla la 24.5.2014 klo 11
esillä sääntömääräiset asiat

Tervetuloa!

Hallitus

Kipinän vesiosuuskunnan
VARSINAINEN KOKOUS 

(vuosikokous)
pe 16.5.2014 klo 18.00 koululla.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN  
ELÄKELÄISET RY

Perinteinen kesätapahtuma Eero Räisäsen Eetenissä 
4.6.2014 kello 12.00. Tarjoamme Eeron taide-elämykset, 

kahvit, teet, makkarat, hyvää ohjelmaa ja arpajaiset. 
Ylivieskassa 25.6.2014 Kainuun, Lapin ja Jokilaakson Aluejär-

jestön yhteinen Kesäjuhla, joka on samalla kolmen pohjoi-
sen Aluejärjestön 50-vuotisjuhla. Juhlassa esiintyy myös 

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n jäseniä. Sitovat ilmoittautumiset 
20.5.2014 mennessä Leenalle puh. 050 559 9066 tai Hilkalle 
puh. 040 748 7353. Lähdemme matkaan aamuvarhaisella, 

tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin. 
Kaikenkelin Kaikkonen näytelmään Suomussalmelle 

27.7.2014 sitovat ilmoittautumiset 7.7. mennessä Leenalle 
050 559 9066. Linja-auto lähtee kello 10.00 Sokoksen linja-
autopysäkiltä. Ennakkoilmoittautumiset otetaan huomioon. 

Pudasjärven Eläkeläiset ry

Rimminkankaan asemakaavan muutos 
korttelissa 316
Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtävänä 6.5.-20.5.2014.
Kaavamuutos koskee pientä korttelin kulmausta liikuntahallin ja 
kirjaston tontilla. Kaavamuutos johtuu tulevasta valtatien alittavasta 
kevyen liikenteen alikulkuyhteydestä. Kaavamuutos sijaitsee kau-
pungin omistamalla rakentamattomalla tontinosalla. Kaavamuutos 
on vaikutuksiltaan vähäinen.
Kaavoituksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi . Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, 
sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvi 2.5.2014 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

TIISTAINA 13.5.
Pudasjärvi   ABC   klo  08.00 – 10.00
Taivalkoski  ABC   klo  11.00 – 12.00
Hotelli Kuusamo   klo  13.00 – 19.00 

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI! P. 0400 198 700

Ennakoiva ajo* ma 26.5.
Tulityö ti 27.5.

Hätäensiapu* ke 28.5.
*ammattipätevyyspäivät
Jukolan Pirtti, Pudasjärvi

OV-Laatu Oy
045 6775 875

Infotilaisuus ikäänty-
neiden perhehoidosta 
ke 11.6. kello 16

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

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Tule käymään, niin tehdään kartoitus ja 
sovitaan tarvittaessa ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

kattopellit ja 
tarvikkeet. 

Kauttamme muun muassa

Kauttamme myös 
rännit,  

kattoturvatuotteet ja 
rakennuspeltityöt, 
myös asennettuna

Kauttamme

Korkealaatuiset 
suomalaisiin
olosuhteisiin 
suunnitellut

Jäspi puukattilat ja 
varaajat

Tervetuloa!       Kauppatie 4, p. (08) 821 595

ÄITIENPÄIVÄTARJOUKSET:

Olemme Facebookissa!

HEMMOTTELE RAKKAITASI!

KASVOHOITO
50€

TÄYDELLINEN 
HEMMOTTELUPAKETTI

155€ 
sisältää mm. kasvohoidon, hiusten leikkauksen  ja 

värjäyksen tai kiharakäsittelyn.

RIPSIEN JA KULMIEN VÄRJÄYS 
SEKÄ KULMIEN MUOTOILU 15€

SIEPAN PIRTIN ISOÄIDIN 
PERINNE ESILIINA 

49€

HUOM! 
LA 10.5. LIIKE SULJETTU. 

LöYDÄT MEIDÄT 
HYVÄN OLON MESSUILTA.

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

ranuan Kenkätalo

Muistathan äitejä su 11.5.
ONNEa ÄiDEillE

hYVÄ ValiKOima 
NAISTEN JUHLA-ASUJA

koot 36-41, värit valk, sin, musta 
NaistEN juhlaKENGÄt 

98,-koot 
2 ½ - 6 ½  

NahKaKENKÄ 
koot 3 ½ -7 

105,50
koot 36-52

Meiltä myös lahjakortteja!

PitsiBOlErO

49,80
tOPPi

35,90 tYttÖjEN 
juhlaKENGÄt 

28,50 Alk.

32,50 

miGaNt BallEriNa 
koot 36-41

22,50 

tENNarit

29,80
koot 36-41

KOtimaiNEN 
NahKaiNEN aVOKas 

värit 
bege ja 
musta

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

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

Myös 
tarjoushinnoista!

TERVETULOA!

Muista ÄITIÄ
LIIKUNNALLISELLA 

LAHJALLA!

KAiKKi 
TEKsTiiLiT JA 

JALKiNEET

-20%

Tarjous voimassa 
ke-la 7.-10.5.2014

LAHJA-
KORTIT!

KEVÄT-
UUTTA!

POLKU-
PyÖRÄT

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut 

VKK-Media Oy
Pudasjärvi-lehti Oy

Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi

Voimistelu- ja 
tanssinäytös

keskiviikkona 7.5. klo 18.00
Tuomas sammelvuo -salissa

Esiintymässä mm. telinevoimistelukerho, rytmisen kuntoliikunnan ty-
töt, voimistelujaoston omat lapsiryhmät, Kurentanssi 2013 satoa. Vie-
railevana tähtenä Julian Owusun valmentama SM-tason tanssiryhmä 
Mumbai Street Tanssikeskus Citydancesta.    
LIPUT: 5 €, 7-16-v. 3 € ja alle 7-v. ilmaiseksi.    Väliajalla buffet.

Järjestäjänä PuU/voimistelujaosto

KaiKENlaisEt
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut kauttamme 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

Ota yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy


