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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hyvät 
laajakaistayhteydet 

vievät paikkakunnan 
kehitystä eteenpäin s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 8.5.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

VIELÄ EHDIT!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 13.5., ke 20.5., ke 27.5. 

Optikon näöntarkastus 0€!
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P. 040 821 1819Varaa aika

Huom! Liike poikkeuksellisesti suljettu pe 15.5. 

Tarjous voimassa 
pe 29.5. asti. 
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PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

AVOINNA 
JOKA PÄIVÄ 
MA-SU  9-18

Ruusut (useita kokoja, lajeja ja värejä)
Atzaleat

Krysanteemit
Hortensiat

Englanninpelargoniat
Ruusubegoniat

Kukkivaa, puutarhan omaa 
orvokkia...ja paljon muuta!

PUUTARHALTA
laajasta ja laadukkaasta valikoimasta!

ORVOKKIA KULHOSSA TAI
AMPPELISSA 8,50 kpl

 
Leikkokukat ja lahjakortit!

 
TERVETULOA 

KUKKALOISTOON!

TAVARAA HINNOIN MITÄ ET 

TULE KOSKAAN NÄKEMÄÄN. 

PUDASJÄRVELLÄ KE-PE 13.-22.5.  
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Avoinna ark. 9-17, la 9-14. 

POISTOMYYNTI

soita 08 2377 9501

Tarkistuta nyt katon kunto, 
sulava lumi ja jää voi 
aiheuttaa vaurioita.
•  Uusi katto 2 päivässä!
•	 Tuomme tullessamme, 
 viemme mennessämme 
 – siistit pihat.
•  Kauttamme myös rahoitus.

Jos risa katto masentaa, 
pojat uuden asentaa!

Paikalliset 
pojat! 

www.laaturemontti.fi
O u l u n  y k s i k k ö  

RAKENTAMISTA 
AMMATTITAIDOLLA! 

PUDASJÄRVI. P. 0400 294 640

Rakentamista paikkakunnalla 
jo yli 20 vuotta.

- Katto- ja julkisivuremontit 
- Pesuhuoneet ja saunat 
- Vesi - ja palovahinkokorjaukset 
- Uudisrakennukset

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Touko-

kesäkuun aikana 

remontin 

tilanneille 300 €

lahjakortti 
Rautiaan!

Kosteusmittaukset ja kuntoarviot 
Edulliseen hintaan!

Remontti arvio veloituksetta 
ilman sitoumusta!

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com
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KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Philips 
Ladyshave
- Helppokäyt-

töinen ja 
turvallinen

- Kuivaan ja mär-
kään käyttöön

- Voidaan puh-
distaa vedellä

29,-

Alkaen 

17,-/kk

(Hinta ilman 
liittymää 449€)

tai kertamaksulla 

408,-

Doro PhoneEasy 
507S-
Senioripuhelin
-  Peruspuhelin
-  helppokäyttöinen
-  Isot näppäimet

79,-

Dicota Selfie-
tikku  
blue-
toothilla

19,90

Mukana 
kaksi 600 ml 
juomakannua 
kansineen

Prego  
Tehosekoitin 

32,90

König  
Hierontalaite
-  Portaaton nopeuden säätö
-  Lisävarusteena känsänpois-

taja

49,90
Sony 
Xperia Z3 
Compact

+ liittymätyyppi valintasi 
mukaan. 

-  Neli-Ydin 2.5 GHz-
 Prosessori
-  16GB Sisäinen 
 muisti
-  20.7 Mpix 
 Kamera, 4K-Videokuvaus
-  Täysin vesitiivis puhelin (IP67)
-  4,6” Näyttö

Äidille!
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Joutsen Media Oy

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 ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä 
sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista 
tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voi-
da julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Leh-
den vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus 
virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.Avoinna:

Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 10.5. kello 10, Juha Rau-
hala, Jukka Jaakkola.
Messu helatorstaina 14.5. kello 10, Risto Räihä, Keijo 
Piirainen. Jumalanpalveluksen jälkeen kakkukahvit ja 70 
vuotta täyttävien juhla.
Lukion oppilaiden äitienpäiväkonsertti seurakuntako-
dissa su 10.5. kello 17.

Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot  ma 
11.5. ja ma 18.5. kello 12-19.  Tervetuloa kokemaan 
yhdessä tekemisen iloa kirkonmäelle. Ota mu-
kaan harava ja hanskat. Talkooväelle tarjolla nuo-
tiomakkarat ja pullakahvit.

Miesten piirin kevätretki ke 13.5. lähtö kello 10 ja pa-
luu n. kello 17. Ilmoittautumiset Juha Rauhalalle ma 11.5. 
mennessä numeroon  0400 225 055.
Kuorot: kirkkokuoro  to 7.5. kello 18., eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 6.5. kello 13, Sarakylän kappelikuoro to 14.5. 
klo 15.
Kirpputori on päättynyt tältä keväältä, kiitos kaikille kä-
vijöille ja talkooväelle. 
Ystävänkammaria ei ti 12.5. Ystävänkammarin yllätys-
retki ti 19.5. lähtö kello 10 seurakuntakodilta ja paluu n. 
16.30. Retken omavastuu 10 €. Ilmoittautumiset kirkko-
herranvirastoon ke 13.5. mennessä (08) 882 3100.
Sauvakävely ti 12.5. (kevään viimeinen) lähdemme seu-
rakuntakodilta kävelemään, hartaus ja iltakahvit Liepeen 
väentuvassa, kävely takaisin seurakuntakodille kello 19. 
Kahviraha KUA:n hyväksi.
Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa ke 6.5. ja 
ke 13.5. kello 10-13 ja to 7.5. kello 10-13. Sarakylän per-
hekerho ke  6.5. kello 11-14 ja ke 13.5. kello 11-14 (nyyt-
tärit).
Muskari päiväkerhotilassa seuraavan kerran pe 22.5.  
kello 10.30-11.15.
Lapsiparkit perjantain parkkeja ei 8.5. eikä 15.5., seu-
raavat parkit to 21.5. ja pe 22.5. Ilmoittautumiset (08) 882 
3100.

Peräkärrykirppis  seurakuntatalon pihalla la 9.5. kel-
lo 9.30-14.00. Tule myymään ja ostoksille. Paikkava-
raus etukäteen (08) 882 3100 ke 6.5. mennessä, paik-
kamaksu 10 €. Myytävänä kahvia ja vohveleita sekä 
makkaraa, tuotto menee yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi. (Sadesäällä sisällä).

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä 
Jaakko Jurmulla pe 8.5. kello 19. Myyjäiset ja seurat Jon-
gulla Annukka ja Urpo Illikaisella ke 13.5. kello 19 (Eero 
Illikainen). Myyjäiset ja seurat Hirvaskosken ry:llä la 16.5. 
kello 18 (Jukka Jaakkola). Äitienpäivänä ei seuroja Ku-
renalan ry:llä. Aittojärven kesäseurat Aittojärven koululla 
to 14.5. kello 17.00 (Heimo Kuha ja Matti Määttä).
Kastettu: Venla Tuulia Manninen.
Haudattu: Tyyne Pauna 92 v, Ruusa Maria Henttunen 
83 v, Paavo Jaurakkajärvi 60 v.

Radiomessu sai kirkkokansan liikkeelle 

Pentti Riekillä ja Juha Rauhalalla oli aihetta hymyyn hienon 
radiomessun jälkeen.

Voimallisen veisaamisen jälkeen maistui kirkkokahvit.

Ylen edustaja Ilmari Forsta-
dius oli erittäin tyytyväinen 
messun lähetyksen toteu-
tukseen Pudasjärveltä. 

Auringon säteet saavat sinut heräämään vir-
keänä. Kuulet, kuinka pikkulinnut visertävät, 
laulavat uutta ihanaa lauluaan. Saat levätä 
ihan rauhassa pehmeässä vuoteessasi. Kii-
tollinen mieli täyttää ajatuksesi: olet nukku-
nut hyvin ja saat nousta tänä aamuna virkeä-
nä. Raollaan olevasta ikkunasta tulee keväältä 
terveisiä: ulkona olisi kiva käydä kävelyllä - il-
makin on jo lämmennyt mukavasti. Ihmeel-
listä, kuinka ruohokin on yhtäkkiä alkanut 
vihertämään. Kevään kruunuksi muutamia 
kukkasiakin on noussut koristamaan ojan 
piennarta. Ja sitten tunnet kahvin tuoksun…

Moni äiti saa kokea äitienpäivä aamuna 
juhlahetken: lapset ja puoliso yllättävät omal-
la tavallaan tärkeänä päivänä. Ulkoiset puit-
teet auttavat saamaan äitienpäivään erityistä 
juhlan tuntua. Juhlimisen muoto on jokaises-
sa perheessä omanlaisensa, mutta tärkein-
tä lienee, että äiti saisi kokea olonsa onnelli-
seksi. Mikä siihen erityisesti auttaa: perheen 

sisäinen hyvinvointi – usko, toivo, rakkaus. 
Perhe on yhteinen yritys, joten jokaisen per-
heenjäsenen hyvinvointi on tärkeää – ja se li-
sää kaikkien onnellisuutta.

Onnellisuusprofessoriksi nimitetty Mark-
ku Ojasen mukaan (Aamulehti 20.3.2015, 
Emilia Tykki) onnellisuutta voi lisätä tekemäl-
lä sellaisia asioita, joista oikeasti nauttii. On-
nellisuus voi lisääntyä esim. kuuntelemalla 
mielimusiikkia, lähtemällä lenkille tai heittäy-
tymällä lattialle peuhaamaan lasten kanssa. 
Huomion arvoista on, että yksi tehokkaim-
mista keinoista lisätä omaa onnellisuutta on 
tehdä mukavia asioita toisille. 

Elämän murheita kantavalla kuin myös 
onnellisessa elämäntilanteessa olevalle löy-
tyy viisaita neuvoja Raamatusta: ”Jos joku 
teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku on hyvil-
lä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä.” Jaak. 5:13. 
JJumala on luvannut kuulla rukoukset, jotka 
ovat totisia. Hän kokoaa omiensa rukouk-

set kultamaljaan taivaassa, ettei huokauskaan 
menisi hukkaan.

Autuas eli onniteltava on ihminen, joka 
uskoo Jumalaan ja saa elää Hänen seurakun-
tansa hoidossa. ”Hyvä on se osa, joka luottaa 
Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä kään-
ny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Her-
ra, minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertai-
sesi! Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet 
meidän parastamme. Minä haluan kertoa teois-
tasi – niitä on enemmän kuin voin luetella.” Ps. 
40: 5-6.

Rukous on sydämen puhetta Jumalan 
kanssa. Saamme pyytää Jumalalta näköky-
kyä, että huomaisimme onnelliset asiat elä-
mässämme.

Onnellisia kevätpäiviä jokaiselle. 

Eeva Leinonen
diakonissa

Onnellinen

Toivottaa 
Pudasjärvi-lehden 

toimitus

Hyvää 

Äitienpäivää!
Viime sunnuntaina Pudas-
järven jumalanpalvelusmes-
su saavutti kuntarajojen ul-
kopuolisetkin sanankuulijat 
radion välityksellä. Juma-
lansanan lukijoina toimineet 
Arvo Niskasaari ja Annika 
Juurikka johdattivat kuuli-
jat kirkkoherra Juha Rauha-
lan saarnan aiheeseen ”Ra-
kastakaa toisianne”. Rauhala 
muistutti, että toisien rakas-
taminen on meidän kaikki-
en velvollisuus ja tehtävä 
ja rakkauden vastaanotta-
minen ja saaminen on suu-
ri jumalan lahja. Olemme 
jokainen Jumalan rakkau-
den alaisia eikä tämä rakka-
us horju eikä järky. Rauhala 
toi saarnassaan esille erään 
teologin määrittämät kol-
me elämän peruskysymys-
tä: elämän tarkoitus/tarkoi-
tuksettomuus, syyllisyys ja 
kuolema ja kadotus. Jokai-
nen meistä pohtii näitä jos-
sain elämänvaiheessa. Mikä 
on totuus, mikä on viimei-
nen sana? Kaiken takana on 
aina toivo, joka vahvistaa ja 
lohduttaa vaikeuksien ja ah-
distuksen keskellä. Toivo on 
Immanuellissa, joka tarkoit-
taa. että Jumala on kanssam-
me.

Radioitavan messun tun-
nelmia kuvasivat suntio 
Pentti Riekki, kanttorit Juk-
ka Jaakkola ja Keijo Piirai-
nen pientä ennakkojänni-
tystä aiheuttavaksi lähinnä 
laitteiden toimivuuden osal-
ta. Kanttorit totesivat, että 
messuun oli valmistaudut-
tu kuten muihinkin messui-
hin.  Ohjelman valmisteluun 
ja harjoitteluun on kuiten-
kin ollut riittävästi aikaa 

mikä tuottaa aina esiinty-
misvarmuutta. Kirkkoherra 
Rauhala totesi positiivises-
ti tällaisen erityistilaisuuden 
tuottavan aina hiukan yli-
määräistä työtä kaikille, ku-
ten asiaan kuuluukin. Hän 
kertoi, että heti messun jäl-
keen oli tullut lukuisia kiit-

täviä yhteydenottoja ympä-
ri Suomea hyvästä messusta. 
Ylen radioinnista vastaava 
Ilmari Forstadius puolestaan 
kiitteli järjestäjiä ja messuoh-
jelmaa raikkaaksi. Erityises-

ti mukana ollutta Vox Mar-
garita -kuoron laulantaa hän 
ja messuväki kuvasivat rie-
mulliseksi ja hallituksi.

Sointu Veivo
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

299
PS

Pehmopalat
430-450 g  
(6,64-6,95/kg)

Arla Keittiö 
maustetut  
rahkat
200 g (7,50/kg)

300
2PRK

Yksittäin 1,75 prk (8,75/kg)

599
KPL

Ruukku-
ruusu
13 cm

Kaikki herkut kevään juhliin K-supermarketista!

Juhla Mokka
kahvi
500 g (6,67/kg) 
myös tumma paahto  
rajoitus: 1 erä/talous

Ilman korttia tai yksittäin 3,95 pkt (7,90/kg)

-15 %

079 699 1095
Esikeitetty  
palamaissi
6 kpl/400 g (1,98/kg) 
Espanja

Atria  
viljaporsaan sisäfilee
n. 500 g
maustettu ja pehmeän pippurinen

HK takuumurea 
naudan sisä- 
ja paahtopaisti

PKT KG KG

-29 %

Ilman korttia 9,95 kg

1000
3PKT

2 isoa säkkiä 
Embo wc-paperi 24 rll 

+ 1 säkki 
Emilia talouspyyhe 12 rll

2000
YHTEISHINTAAN Lotus 

laudeliinapaketti 

kaupan päälle 

sekä Embo 

kestokassi

PERJANTAINA 8.5. Kevään 
PaperiMarkkinat kello 10.00 alkaen MEILTÄ 

KUKAT ÄIDEILLE!

Äitienpäivänä 10.5. 
olemme suljettu.

Hyvää äitienpäivää!

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
pe-la 8.5.-9.5.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Puh. 0400 313 002

- Kaivurityöt
- Niittoa ketjumurskaimella, 
 tien ja ojien varret

- Multaa ja soraa

Pudasjärven Urheilijoiden 
kevätkokouksessa tiistai-
na 28.4. todettiin kuluneen 
toimintavuoden 2014 ol-
leen seuran kuudeskymme-
nesyhdeksäs ja vilkas sekä 
työntäyteinen. Tämä vuo-
si on seuran 70-vuotisjuh-
lavuosi. 

Toimintakatsauksessaan 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuo totesi Umpihangen 
MM-kisat hoituneen mallik-
kaasti jo seitsemännentois-
ta kerran. Tapahtuma pal-
kittiin Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunnan Urheilugaalas-
sa vuoden 2014 Liikunta-
tapahtumana. Pilkkiviik-
ko järjestettiin heinäkuussa 
nyt jo yhdennentoista ker-
ran rutinoidulla porukalla. 
Myös Syötehiihdon, Suun-
nistuskisojen ja joulumyy-
jäisten järjestelyt saivat 
osallistujilta kiitokset. 

Seuran kahdeksan eri ja-
ostoa ja Sotkajärven Vedon 
alaosasto ovat järjestäneet 
omissa lajeissaan runsaasti 
toimintaa ja kisoja. Menes-
tystäkin on tullut. Muka-
va oli huomata hiihtopuo-
len virkistyminen ja se, että 
mäkikoulu on taas toimin-

Pudasjärven Urheilijoilla vilkas ja 
työntäyteinen vuosi
nassa vuosien jälkeen. Kun-
tourheilujaosto palkittiin 
Vuoden jaostona. Myöskin 
Tuomas Sammelvuon vie-
railu nimikkosalissaan ja 
stipendin luovutus kasvat-
tajaseuralleen kuului vuo-
den merkkitapahtumiin. 

Jyrkkäkoskella järjestet-
tiin tansseja ja eri huviti-
laisuuksia. Vuoden aikana 
tehtiin jälleen kosolti töitä 
huvikeskuksen ehostami-
seksi, hankittiin muun mu-
assa karaokelaitteet ja kios-
kiin rasvakeitin. Tuuritupa 
on toiminut vilkkaasti ja sii-
nä ovat seuran toimistotilat. 
Seuran pitkäaikaisena työn-
tekijänä on toiminut Marko 
Koivula. Joulukuun lopulla 
elettiin herkissä tunnelmis-
sa, kun Tuurituvan työnte-
kijä Taina Tauriainen siir-
tyi viettämään eläkepäiviä. 
Uutena työntekijänä on ol-
lut Anu Sarajärvi. 

Puheenjohtaja Sep-
po Sammelvuo kiitti kat-
sauksensa lopuksi seu-
ran jäseniä, johtokuntaa, 
työryhmiä, jaostoja, eri ta-
pahtumien talkoolaisia, ur-
heilijoita, valmentajia ja 
ohjaajia, huoltajia ja muita 

tukihenkilöitä sekä työnte-
kijöitä vuoden mittaan teh-
dystä työstä. Lämmin kii-
tos myös yrityksille, jotka 
olette tukeneet seuram-
me toimintaa. Kiitän myös 
lehdistöä hyvistä jutuista, 
virkavaltaa, kaupunkia ja 
sen eri osastoja ja muita yh-
teistyökumppaneitamme 
hyvästä yhteistyöstä. Erityi-
sesti haluan vielä kiittää Pu-
dasjärven kaupungin luot-
tamus- ja virkamiesjohtoa 

Kokouksen alussa nautittiin täytekakkukahvit seuran voi-
tettua veteraanilentopalloilun SM-kultaa ja maaliskuussa 
seuran jäsen Olavi Leinonen oli voittanut Veteraanien SM-
kisoissa Taivalkoskella mäkihypyn SM-pronssia.  Leinosta 
onnittelemassa jaoston puheenjohtaja Paavo Ervasti. 

myönteisestä suhtautumi-
sesta seuramme toimintaan. 
Pyrimme puolestamme teh-
dä parhaamme Pudasjär-
ven nuorison ja kaupungin 
imagon eteen, lupasi Sam-
melvuo. 

Johtokuntaan valittiin 
tehtävästä eroa pyytäneen 
Pekka Kinnusen tilalle Sau-
li Kuopus ja varajäseneksi 
Mikko Raappana. HT

Voit tilata pyörätuoli- tai 
paarikyydin (KELA). 

Omavastuu 16 € (kerryttää vuotuista omavastuuta).
Ota yhteyttä Lauriin: 0400 288 221

Kaikki henkilö- ja 
palvelukuljetukset Pudasjärvellä.

Taksi: 0400 288 777
Pyydä tarjous: taksi207@gmail.com 

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

MUISTA ÄITIENPÄIVÄ SU 10.5.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14

ONKO 
LAHJAPULMIA?
Meiltä löydät vaikka 
mitä, myös valmiita 
Lahjapakkauksia.

Tervetuloa, 
autamme sinua 
mielellämme!

Tänään ja 
Huomenna

Myymälässämme
YLLÄTYS-

ARVONTAA!
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SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

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

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

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

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

Kairan kuitu vietti kuituver-
kon käyttöönottojuhlaa maa-
nantaina 4.5. Pudasjärven 
kaupungintalossa. Pudasjär-
vellä ja Taivalkoskella nopea 
laajakaistayhteys on kytketty 
jo lähes tuhanteen talouteen. 
Valokuitua on rakennettu jo 
noin 1000 kilometriä ja tule-
vana kesänä rakentaminen 
jatkuu Puolangantien suun-
nassa, Puhoksella, Jaurakal-
la ja Kurentien varressa. Li-
säksi rakentamisohjelmassa 
ovat Jongun-, Aittojärven, 
Ala-Siuruan, Ylisiuruan, 
Konttilan, Asmuntin, Kipi-
nä-Kollajan, Taipaleenharjun 
ja Hetekylän alueet.

Ylitarkastaja Pauli Pulli-
nen Liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä kertoi Kairan kui-
dun rakentamishankkeen 
olevan suurin työn alla ole-
vista Viestintäviraston avus-
tamista kohteista Suomessa. 
Laajakaista kaikille –hank-
keeseen on valtio, kunnat ja 
EU laittaneet yli 100 miljoo-
naa euroa. Pudasjärvi ja Tai-
valkoski uskoivat hankkee-
seen hyvissä ajoin. Nyt on 
herännyt vielä 80 kuntaa läh-
temään mukaan. 

-Odotetaan miten uusi 
hallitus suhtautuu asiaan. 
Nopeiden ja varmojen laaja-
kaista yhteyksien tarve tulee 
lisääntymään, kun yhteyksi-
en rakentaminen ulotetaan 
kaupunkien omakotitaloalu-
eille, totesi Pullinen. 

Maakuntajohtaja Pau-
li Harjun mukaan hyvät 
laajakaistayhteydet vie-
vät paikkakunnan kehitystä 
eteenpäin. Hän näki merkit-
tävänä, että Pudasjärven ja 
Taivalkosken kunnat lähtivät 
hankkeeseen mukaan ensim-
mäisten joukossa. Kuntien 
aloitteellisuus oli välttämä-

Hyvät laajakaistayhteydet vievät 
paikkakunnan kehitystä eteenpäin 

Juhlaan osallistui viitisenkymmentä henkeä. Eturivissä Taivalkosken kunnan tekninen 
johtaja Raimo Varanka, Pudasjärven kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Henrik Hämä-
läinen, maakuntajohtaja Pauli Harju ja ylitarkastaja Pauli Pullinen Liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä. 

tön, sillä yksikään kaupal-
linen operaattori ei ilmoit-
tautunut laajakaistaverkon 
rakentamiseen pyynnöistä 
huolimatta. Tulevaisuudes-
sa Harju näki tarvetta laaja-
kaistayhtiöiden yhteistyön 
lisäämisessä jopa fuusioihin 
saakka. 

Myös kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen näki Pu-
dasjärven olevan laajakais-
taverkon rakentamisessa 
edelläkävijäkunta. Nope-
an tietoliikenneyhteyden ra-
kentaminen on samankaltai-
nen urakka, kuin aikanaan 
sähköverkon rakentami-
nen. Hän näki tärkeänä verk-
kopalvelujen lisäämisen ja 
muun muassa julkisella puo-
lella palveluja ollaankin siir-
tämässä entistä kattavammin 
myös verkkoon. 

Taivalkosken kunnan ter-
vehdyksen tuonut tekninen 
johtaja Raimo Varanka sanoi 
Kairan kuidun rakentamis-
päätöksien olleen rohkeita, 
alkuajan epäilyksistä huoli-
matta. 

-Laajakaista on tie, joka 
poistaa välimatkat, hän to-
tesi. 

Aulaan oli rakennettu Kairan Kuidusta kertova näyttely.

Juhlan päätteeksi nautittiin täytekakkukahvit.

Energiatutka Oy:n yrittäjä 
Lauri Ojala Kiimingistä ker-
toi digitalisoinnin kehittyvän 
nopeasti. Laajakaistaverkko 
antaa sille pitkäaikaisesti hy-
vän pohjan. 

-Nyt alkavat haasteet, mi-
ten valtava verkon raken-
tamistyö hyödynnetään ja 
tuotetaan uusia palveluja 
käyttäjille.

Kairan Kuidun toimitus-
johtaja Mikko Kälkäjä muis-
teli verkkoyhtiön perus-
tamisvaiheita, jossa oli 30 

rohkeaa ja ennakkoluuloton-
ta perustajajäsentä, jotka lait-
toivat liikkeelle osuuskun-
nan. Kunnat tulivat mukaan 
myöhemmin oikeaan aikaan 
ja se mahdollisti hankkeen 
toteutumisen, joka on eden-
nyt hyvää vauhtia. Hän vie-
lä vetosi, että nyt on vielä 
rakentamattomilla alueilla 
hyvä aika tehdä liittymispää-
töksiä, että ei jää kyydistä.

Tilaisuuden juontaja-
na toimi Kairan kuidun 
hallituksen puheenjohtaja 
Vesa Turpeinen, joka kiitte-
li ”hankkeen äitiä” Kaarina 
Daavittilaa aikanaan päättä-
väisyydestä, yhtiön työnteki-
jöitä sekä kuntien hyvää yh-
teistyötä hankkeen eteenpäin 
viemisessä. 

Musiikkia esitti paikal-
linen musiikin harrastaja 
Markku Kemppainen. Kun-
nan viraston aulaan oli ra-
kennettu Kairan Kuidun toi-
minnasta kertova näyttely. 
Juhla kuvattiin digikame-
ralla ja näkyi verkon kautta 
maailman laajuisesti. Lähe-
tystä seurattiin 300 eri ko-
neen kautta ja netin kautta 
arviolta mukana oli noin 500 
ihmistä.

Heimo Turunen

PIHAKANTOJEN 
JYRSINTÄÄ 

Puh. 040 822 4983
/ Eero Riihijärvi

KUNTOPIIRI/
CROSS-jumppa
Rajamaanrannassa
12.5.-30.8.2015

Kertamaksu 
jumppiin 4€
Maksu käteisellä, pankkikortilla, 
Smartum-setelillä tai Sporttipassilla

Maanantaisin
18.00-18.45

Torstaisin
10.00-10.45

040 912 4396 

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14

4,95 €

...lisää kivoja lahjoja löydät myymälästämme!

Äidille, Mummolle
”Kakku” joka onkin 

Käsi-/
Kasvopyyheliina

Mukavia 
Tehopakkauksia

Äidille ja 
Mummolle

ALKAEN

19,90 €

MAANANTAINA 11.5.
Pudasjärvi ABC     klo  07.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 8.-9.5. ALKUVIIKKO MA 11.5.

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal.

Tiistaina 12.5.

KANANMUNAT
10 kpl, 2 pkt/tal. 115

pkt

Eldorado
PYTTIPANNU
500 g 179

pss

599
kpl

SAVULUUT 495
kg

Pulla Pirtin
POSSUMUNKKI 069

kpl

495

Kariniemen
BROILERIN 
PAISTISUIKALEET
300-250 g, 
marinoitu, naturell

179
pkt

kg

Äitienpäivään Äitienpäivään

495
kgTuore

MERI-
MUIKKU
pyyntivaraus

Äitienpäivään

Rypsiporsaan
LIHASUIKALE
400 g, kermapippuri 199

rss

Valio
ARKIJUUSTO
1,25 kg

Muista äitiä, 
mummia, 

isomummia 10.5.
NAISTEN
HIHATON
MEKKO
Alkaen

2890
NAISTEN
NEULETAKKI
beige ja 
luonnonvalkoinen

3490

SAUNAPYYHE
70x130, pitsireuna

1550

ERILAISIA
KANAVA-
TÖITÄ

560

21,-

KÄSIPYYHE
pitsireuna

ERIKOISJALKINE
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Tarrallinen säätö
- Konepesun kestävä
- Kanta on kevyesti tuettu
- Pitävä tukeva ulkopohja

UMPIKÄRKI

4690
SANDAALI MALLI

5990

PREGO 
LADATTAVA 
LADYSHAVE

1995
KÄRCHER  
IKKUNAPESURI

6495
MUUMI MUKIT 
UUTUUS:
Pikkumyy punainen, muumitalo, 
Nuuskamuikkunen vihreä

ÄITI MUKI

350
PUUTARHATYÖKALUSETTI 
PINKKI SANGOSSA

1995Alkaen TULE JA OSALLISTU
ÄITIENPÄIVÄARVONTAAN!

MEILTÄ MYÖS
LAHJAKORTIT!

ÄITIENPÄIVÄ-
KUKAT

Perjantaina 8.5. Lauantaina 9.5.

179
pkt

795
kgIrto

KARJA-
LAN-
PAISTI

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina 1090

kg

Candy King
IRTOKARKIT 069

100 g

Valio
KERMATOFFEE- tai

PÄÄRYNÄJÄÄTELÖ 1 l, 4 pkt/tal. 499
kplArla

KERMAJUUSTO
1 kg

Eldorado
LOHKO-
PERUNAT 
450 g

595
kgIrto

GRILLI-
KYLKI talon 
omalla mausteella

Kotimainen tuore
KIRJOLOHI
2 kalaa/tal. 599

kg
pkt

Atria
HIILLOS MAKKARA
400 g 149

JÄÄVUORI-
SALAATTI
Espanja

299
kg

Kotivara
VENÄLÄINEN
MEETWURSTI
170 g
viipale

199
pkt

Kariniemen
BROILERIN
FILEEPIHVIT
n. 500-600 g
naturell tai 
hunaja

995
kg

Suoma-
lainen
TOMAATTI

499
kg

200

3 pss

Vaasan
ISO PAAHDOT
500-525 g, graham, 
monivilja tai vehnä

169
pkt

Eldorado
JUUSTO-
HAMPURILAINEN
2 kpl/300 g

199
pkt

199
pkt

HK
SINISET
LENKIT
580-600 g

Arla VIILI,
KEVYTVIILI
tai 1% VIILI
200 g

100
3 kpl

499
pkt

Korpela
PORSAAN 
FILEE-
PIHVIT
grillimarinoitu

Porsaan
KYLJYK-
SET 695

kg

499

Almondy
DAIM-
TOBLERONE- tai 
MOUSSEKAKUT 
400 g

kpl

299
kg

Maukkaat
ÄITIEN-

PÄIVÄKAKUT
myymä-

lästämme

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana



6 7nro 19PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti8.5.2015 8.5.2015nro 19

Karhupajan yksilövalmen-
taja Sointu Veivo ja Liikeri-
hankkeen projektityönteki-
jä Teija Niemelä kuuntelivat 
nuortensa toivomuksia mie-
lenkiintoisen toimintapäivän 
sisällöstä ja järjestivät oppi-
mis- ja kokemispäivän Syö-
tekeskukseen. Virkistävän 
tulokahvin jälkeen Syötekes-
kuksen ohjaaja Timo Lah-
ti alkoi perehdyttää joukkoa 
jousiammunnan hienouksiin 
esittelemällä lajin, välineet 
ja turvallisuusasiat. Opetuk-
sen jälkeen aloitettiin var-
sinainen ammunta. Ensim-
mäisillä ”laukauksilla” osan 
ampujien nuolet viuhahte-
livat etäälle tavoitteestaan, 
mutta muutaman harjoitus-
kierroksen jälkeen alkoi syn-
tyä näyttäviä täysosumia. 
Myönnettävä oli, että toi-
silta löytyi mestariampujan 
ominaisuudet vikkelämmin 
kuin toisilta. Jokaiselta ne lo-
pulta löytyivät. Lahden mu-
kaan jousiammuntaharras-
tus ei ole äärettömän kallista 

Nuoret testasivat rajojaan

Timo Lahti varmistaa sei-
näkiipeilijän turvallisen las-
keutumisen.

eikä tilakokovaatimuskaan 
ole huikea, ammuntaetäi-
syydeksi riittää 10-15 m.

Toinen uusi kokemus oli 
seinäkiipeily, joka pani joi-
denkin vatsanpohjan ki-
helmöimään jännityksestä 
ja pelostakin. Ohjaajamme 
Timo hälvensi sutjakkaas-
ti epäröinnit asiantuntevalla 
opastuksellaan ja vakuutta-
malla kiipeilyn olevan tur-
vallista. Aluksi pukeuduttiin 
kiipeilyvaljaisiin ja etsittiin 
sopivat kiipeilykengät. Sei-
nä ja köydet odottivat ka-
ton rajaan kaipaavia. Ohjeita 
seuraten napa seinää vasten 
alkoi jalkojen ja käsien siir-
tely kohti seitsemän metrin 
korkeudessa olevaa vuoren 
huippua. Huipun saavut-
tamisen jälkeen alkoi hal-
littu paluu maankamaralle 
Timon varmistaessa turval-

Karhupajan ja Liikerin nuoret valmentajineen kiipeilyurakan jälkeen.

Ohjaaja Timo Lahti opetti ampumisen oikeat asennot ja tyy-
lit.
linen laskeutuminen. Koke-
mus oli joillekin nuoristam-
me todellinen oman itsensä, 
rajojensa ja epävarmuuksien 
ylittämisen paikka sekä mai-

nio onnistumisen kokemus.

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja
Karhupaja

Jo perinteiseksi muodostu-
nut ”KULJE VIERELLÄ” 
hyväntekeväisyyskonsert-

Kevätkonsertin aikaa

Merja Tihinen esiintymis-
vuorossa. 

Yleisöä oli runsaasti, vaikka konsertti oli arkipäivänä. 

Martti Hyttinen, Helena Koivukangas ja Helena Ylipahkala. 

ti 23.4. toi meidät jälleen yh-
teen seurakuntatalon suojiin. 
Olemme ylpeitä esiintyjis-

tä ja ohjelman juontajista jot-
ka omalta osaltaan tekivät 
tapahtumasta juhlan. Seu-
rakunnan tervehdyksen toi 
Helena Koivukangas, jonka 
kanssa olemme tehneet yh-
teistyötä pitkään myös ar-
jen tukemisessa. Pudasjär-
ven kaupungin terveiset toi 
Paavo Tihinen joka on ollut 
vahvasti vaikuttamassa, että 
erityisryhmät saavat uusia 
asuntoja ja yhteiset tilat asu-
misen tukemiseen.

Kiitos kaikille!

Onerva Ronkainen,  
kuvat Päivi Koivukangas

Keskustan viidennen kau-
den kansanedustaja Ant-
ti Rantakangas valittiin tiis-
taina 5.5. Oulun vaalipiirin 
kansanedustajien puheen-
johtajaksi ja yhteyshenkilök-
si. Hänen tehtävänä on koor-
dinoida eri sidosryhmien 

tapaamisia vaalipiirin kan-
sanedustajien kanssa. 

Rantakankaan mukaan 
tavoitteena on terävöittää 
alueellista edunvalvontaa 
hyödyntämällä eri kansan-
edustajien valiokuntavas-
tuut ja erilaiset verkostot 
Helsingissä. Sidosryhmä-
tapaamisia järjestetään eri 
puolilla vaalipiiriä ja Helsin-
gissä. 

Ensimmäinen tapaami-
nen on maanantaina 11.5. 
Pohjois-Pohjanmaan yrit-
täjien järjestämänä. Ranta-
kankaan mukaan Pohjois-
Suomen maakuntaliittojen 
tavoitteita ajetaan myös per-
jantaina käynnistyvissä hal-
litusneuvotteluissa uuteen 
hallitusohjelmaan.

Janne Mäkinen

Rantakangas 
yhteyshenkilöksi

Jo liki perinteinen kolmen 
koulun säbiturnaus pelat-
tiin liikuntahallilla vapun 
jälkeen tiistaina. Ensim-
mäisessä pelissä ammat-
tiopisto jauhoi järjestel-
mällisellä pelillään lukion 
puolustuksen sekaisin ja 
käytti tehokkaasti maa-
lipaikat hyväkseen. Lu-
kio piristyi kokemastaan 
tappiosta ja pelasi var-
sin tasaisen pelin yläkou-
lun kanssa, mutta joutui 
lopulta taipumaan maa-
lin erolla. Viimeinen otte-
lu muodostui näin ollen 
finaaliksi ja ensimmäisen 
erän jälkeen tilanne olikin 
kutkuttavasti 2-1 ammat-
tiopiston eduksi. Toisessa 
erässä ammattiopisto me-
neskeli menojaan, koska 
se käytti jokaisen maali-
paikan hyväkseen. Lisäksi 

Ammattiopisto 
nappasi voiton 
säbiturnauksessa

nähtiin loistavaa joukkue-
pelaamista sekä yksilö-
suorituksia, joista mainit-
takoon puolustaja Pesälän 
nousu oman maalin takaa 
aina loppuun asti. 

Pelit pelattiin jo kah-
deksatta vuotta ja ensi ke-
väänä ratkotaan seuraava 
mestari, totesi pelien tuo-
mari Mikko Raappana. 
Ammattiopistolla on nyt 
kolme voittoa, samoin lu-
kiolla. 

Parhaina  
palkittiin Kesportin  
tuotelahjalla:
1. Jaakko Hiltula ammatti-
opisto, 2. Arttu Tuohimaa 
yläkoulu 3. Severi Arvola 
lukio.

JP Sillanpää

Puun prosessiteollisuuden ammattilaisiksi opiskelevat 
Teemu Pesälä ja Heikki Kuurola juonivat ja tuleva sähkö-
asentaja Paulus Nuorala luo katsettaan tulevaan peliin.
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parasparasihanaihanaupeaupea

Apetit
Kermaperunat
Pakaste. 700 g (3,64/kg)

255pss

Ingman
Maustetut 
kermajäätelöt
1 l (ei laktoositon)

Coca-Colat 
1,5 l 2-pack
(0,73/l)

295 299

Atria
Broilerin
grillileike BBQ
900 g (7,77/kg)

Espanja
Mansikkarasia
400 g (3,73/kg) 149rs

Äiti

pkt sis. pantit

Hätälä

Norjan lohifile
vakuumipakattu.

995kg
699

pkt

Pulla-Pirtti
Ohrarieska
450 g (4,42/kg)

199pss

Osuuskauppasi.

@OK_ARINA

OSUUSKAUPPAARINA

@ARINA_365

OSALLISTU #ARINA365
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Työkeskuksen kuvataide-
piirin näyttelyn avajaiset 
olivat Pudasjärven kirjas-
tolla maanantaina 4.5. Pii-
rissä on toiminut opettajana 
kansalaisopiston kuvatai-
deopettaja Vuokko Nyman. 
Työt ovat syntyneet Nyma-
nin mukaan liki pitäen it-
sestään, sillä osa töistä on 
aivan tekniikkakokeiluja ja 
hyvin onnistuneita sellai-
sia. Kuvataiteen merkitystä 
ei voi liikaa korostaa hyvin-
voinnille myöskään Oulun-
kaaren seudullisen työ- ja 
päivätoimintojen ohjaajan 
Paavo Virkkusen mukaan, 
joka lausui näyttelyavajais-
ten avaussanat. Taide on 
tärkeä itseilmaisun muoto 
kaikille. 

Tunnelmaa kohotti har-
monikan soitollaan Har-
ri Inkeröinen. Riikka Sara-
järvi esitti Kaisa Kantolan 
runon ”Uskalla uskaltaa”. 
Hän lausui lopuksi myös 
vuolaat kiitokset opettaja 
Nymanille. Riikan puhees-
sa tuli ilmi, että Vuokko on 
luova ja ihana opettaja, joka 
on antanut iloa työkeskuk-
sen kuvataiteilijoille. Ryh-
mässä on naurettu, pidet-
ty hauskaa ja ryhmän henki 
on pysynyt hyvänä Vuo-
kon ansiosta, kertoili Riik-
ka. ”Täällä Vuokot kukkii 
kesät ja talvet!” hän lohkai-
si lopuksi, kuin ”apteekin 
hyllyltä”. Kuvataideopit 
ovat uponneet jo vuosi-

Taide on tärkeä ilmaisumuoto kaikille

Kuvataidepiiriläinen 
Riikka kiitti opettaja 

Vuokkoa.

en ajan työkeskuksen taite-
lijoihin, sillä tämä on jo 7. 
kevätnäyttely ohjaaja Elvi 
Räisäsen mukaan. Vuok-
ko Nyman on opettanut en-
simmäistä kertaa tätä ryh-
mää tänä talvena. 

Työkeskuksen kuvatai-
depiirin kevätnäyttely on 
avoinna kirjastolla touko-
kuun loppuun saakka kir-
jaston aukioloaikoina. HV

Yhteiskuvassa edessä Jukka Ahonen, Riikka Sarajärvi (oranssi asu), Pasi Tihinen ja Vuok-
ko Nyman. Takana Elvi Räisänen, Piia Kelahaara ja Hanna-Leena Siira.

Moottorikelkan kyydissä isän 
kanssa Haisuvaaran rinnettä alas 
Valkeisjärvelle he huristelivat. 
Brööörh…
Isä oli laittanut iskukoukkuja jär-
veen. Niitä nyt sitten kokemaan.
Kylmä viima ujelsi korvissa. Mutta aurinko hieman jo lämmitti ret-
keläisiä. Marttaa ja Miikaa jännitti, kuten isääkin.
- No, katsotaanpa. Mitähän löytyy. Löytyykö kallaa. Äh, ei, ei nouse. 
Kyllä! Nyt on kala siimassa  – se ei vain sovi avannosta!
Isä soittaa naapurille: -Tuo tuura!
Kolme miestä lähti moottorikelkalla tuuran vientiin ja bensa kat-
kusi. Miehet isontivat aukon ja jo nousi. Oikea vötkäle! Lapset kil-
jahtelivat!

Sitten kotiin.

- Annahan puntari! Tuu kato, karjaisi mies jo tuvan ovelta.
Minähän menin katsomaan.
- Ohoh! Sehän on kuin charolais-vasikka, vötkäle!
Kala oli 9 -kiloinen, paksulihainen otus. Terveen näköinen. Taisi äiti 
jo ihmetellä kalamiesten viipymistä. Vain saipa hän komeaa per-
kattavaa, makoisaa paistettavaa ja syötävää. Tuoresuolattukkin on 
hyvää.
Muistan kun isäni keväisin sai haukia. Hän suolasi niitä. 
Pyhinä oli kotona tehty viili ja suolahauki hyvää. 
Isä pyyti kaloja rannalta pitäen vonakoimalla. Silloin kun ei vielä ol-
lut näitä nykyajan vempaimia, virveleitä ja hienoja uistimia.
Kymmenkiloisia haukia on saatu ennenkin Valkeisjärvestä, mutta 
ne ovat olleet hoikempia – eikä ole kalavale tämäkään!

Eipä tässä muuta kuin hyviä kalamakuja ja kalaretkiä!

Terveisin
Aili Ojala

Martan ja Miinan 
kalaretki

Lue lehti netistä: 
www.pudasjarvi-lehti.fi



8 9nro 19PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti8.5.2015 8.5.2015nro 19

Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

prego
ilmAkihArrin

29,50

prego
hiusten-
suoristAjA

24,50

äitienpäivämukit
AlkAen

3,90
hemmottelu-
pAkkAus

12,20

13,60

finnweAr
sukAt

4,50 hierontArullA
+ vehnätyyny

13,90

3,50

hAjuvedet
AlkAen

PESULAN VASTAANOTTOPISTE
(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.peseitte.fi

-15%
MATTOJEN JA VUODEVAATTEIDEN PESUT

Tarjous voimassa 10.5.2015 asti.

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48

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

KoKo touKoKuun 
Kaikki Four Reasons tuotteet -40%

Shampoot ja hoidot 
5.94€ (norm. 9,90)

Muotoilutuotteet 
7.14€ (norm. 11,90)

ohrA-
rieskA

450 g

1,79
pss

äidin-
kAkku

800 g
8-10 hengen

14,90
kpl

luomA-Ahon leipomon
vAAleA kAhvikAkku 

tAi mAustekAkku
 500-600 g

5,90
kpl

tiikerikAkku 530 g

6,40
kpl

sweet cookies 
keksit  

1 kg

5,95
ras

viljAporsAAn
kAsslerpihvi

marinoitu
 500 g

3,79
ras

suomAlAinen
lihApullA

300 g

1,69
ras

sienisAlAAtti
250 g

1,99
ras

kukkAmekko

23,50

pitsitunikA

39,95

käsilAukku

19,90

yöAsut

14,90

19,95

pAlvelemme:
äitienpäivänä

 su 10.5. klo 11-18

leivon keksit 600 g

3,50
pss

veneet
Alkaen

siemen-
perunAt

nyt
meiltä!meillä nyt myös 

peräkärryjen 
vuokrAuspAlvelu!

199,-

79,-

Ajoleikkuri
Alkaen

19,90

sAvustus-
lAAtikko
135x383x250 mm

19,90

komposti-
kehikko
90x90x70 cm

159,-

speedy
sähkö-
perämoottori
34 lbs

79,-
puutArhAkeinu

39,-

pyörätelineet
Alkaen

279,-

trAmpoliini
4,3 metrin
+ suojaverkko

179,-

puutArhApöytä
+ neljä tuoliA
+ AurinkovArjo

299,-

kAjAkki

149,-

pöytä + 2 penkkiä

klApisirkkeli

AjorAmpit
2 kpl

595,-

iso koirAtArhA
16 m2, elementeistä
nAB0059

79,-

polkuAuto
yli 3-vuotiaille

0,99pAinekyllästetyt 
terAssilAudAt

Alkaen

1595,-

hoX!

hoX!

449,-

kAsvihuone
4,5 m2

895,-

/metri
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Pudasjärven kaupungin 
vuoden 2014 tilikauden 
tulos oli positiivinen, tili-
kauden ylijäämäksi muo-
dostui lähes kaksi mil-
joonaa euroa ennakoitua 
suurempien verotulojen 
sekä valtionosuuden to-
teutumisesta.

Pudasjärven kehityk-
seen vaikuttaa tulora-
hoituksen kehittyminen 
muun muassa verotulo-
jen kautta, koska valtion-
osuudet tulevat vähe-

Vappujuhlassa runsaasti 
väkeä aurinkoisella ilmalla

nemään tulevina vuosina. 
Työllisyyden kehittämi-
nen positiiviseen suuntaan 
on yksi suurimpia haastei-
ta Pudasjärvellä. Työttö-
myys vuonna 2014 oli 16,1 
prosenttia, työttömiä työn-
hakijoita oli keskimäärin 
524 henkilöä. Tälle vuodel-
le työttömyyslukuihin ei ole 
suuria parannuksia odotet-
tavissa.

Pudasjärven väestön ke-
hitys on ollut negatiivinen 
viime vuosina, väestön vä-

heneminen vuosittain on 
ollut yli 100 henkeä. SDP 
on huolissaan Pudasjärven 
muuttotappiosta, varsinkin 
kun suurin osa muuttajista 
on nuoria ja nuoria perhei-
tä. Asuntorakentaminen on 
yksi tärkeimpiä työn lisäksi, 
saada nuoret pysymään Pu-
dasjärvellä.

Toisen asteen koulutusta 
on kehitettävä ja tähän on-
kin Pudasjärvellä paneu-
duttu miettimään miten 
toisen asteen koulutus saa-
daan houkuttelevammaksi 
opiskelijoille ja miten opin-
tojen loppuun saattaminen 
saadaan nousemaan.

Pudasjärven kaupun-
ki on jakanut kehittämis- ja 
toiminta avustusta seuroille 
ja yhdistyksille. Tuella py-
ritään aktivoimaan eteen-
kin sivukyliä kehittämään 
toimintojaan, työllistämään 
sekä toimimaan yhdessä 
kylän kehittäjinä.

Vanhusten hoivapaikko-
jen puute on edelleen suu-
ri ongelma Pudasjärvellä. 
Edelleen eri puolella Pu-
dasjärveä asuu kotona huo-
nokuntaisia vanhuksia jot-

ka tarvitsevat hoivapaikan. 
Toiveissa on, että lähivuo-
sina Pudasjärvelle raken-
netaan uusi hoivapalvelu 
yksikkö ja silloin saataisiin 
niin terveyskeskuksen vuo-
deosastolta kuin kotoakin 
hoivahoitoa tarvitsevat niil-
le kuuluville paikoille. Tällä 
hetkellä ainakin 19 vanhus-
ta odottaa hoivapaikkaa.

Kotipalvelua on edel-
leen kehitettävä. Onko ko-
tihoidon riittävyys ja laatu 
varsinkin harvaan asutuil-
la sivukylillä kohdallaan? 
Apulaisoikeusmiehen toi-
mesta nämä tulee tarkaste-
luun tulevina vuosina. Tar-
kastelussa otetaan myös 
esille kotihoidon päätök-
senteko sekä lainmukai-
suus. Omaiset ottavat usein 
Pudasjärvellä yhteyttä päät-
täjiin, koska kotona asuvat 
huonokuntoiset vanhukset 
eivät aina saa riittävää ko-
tiapua.

SDP:n mielestä tänä ke-
väänä kuntamme negatiivi-
sin päätös oli viedä Kollajan 
rakentamista eteenpäin. Pu-
dasjärven kaupunki ja PVO 
perusti työryhmän hank-

Työväen vappujuhlaa vie-
tettiin vappuna Pudasjär-
ven torilla Pudasjärven sos.
dem työväenyhdistyksen ja 
SAK Pudasjärven paikallis-
järjestön järjestämänä. Au-
rinkoisella ilmalla paikal-
la runsaasti väkeä, noin 250 
henkeä. Vappupuheen pi-
täjäksi oli kutsuttu pasto-
ri Mikko Salmi Oulusta. 
SDP:n eduskuntavaalien 
ehdokkaana hän sai äskei-
sissä vaaleissa yli 3000 ään-
tä, vaikka oli ensimmäistä 
kertaa ehdokkaana. Pudas-
järven kaupunginvaltuus-

Kuukasjärven puhe vappujuhlassa
keen eteenpäin viemiselle. 
PVO järjesti valtuutetuil-
le useamman tiedotustilai-
suuden. Meidän mielestä 
valtuutettujen olisi pitänyt 
saada informaatiota myös 
päinvastaiselta kannalta, 
myös mitä haittoja Kollajan 
rakentamisesta tulee.

Kollajan rakentamis-
ta markkinoitiin päättäjille 
työllisyyden ja kiinteistöve-
ron varjolla. Työllisyyden 
markkinoiminen oli liioi-
teltua. EU:n sisämarkkinoi-
den toimiessa altaan raken-
tajat voivat tulla muualta 
Euroopasta. Iijoen alajuok-
sulla kunnat eivät ole saa-
neet yhtiön Pudasjärvelle 
lupaamia summia verotulo-
ja edes nykyisistä, Kollajaa 
huomattavasti suuremmis-
ta voimalaitoksista. Todel-
liset verotulot ovat olleet 
vuodessa 330 000 euroa /
voimalaitos.

Iijoen virkistyskäytön 
kehittämiseen on laitettu 
kymmeniä miljoonia euro-
ja koskiensuojelupäätöksen 
jälkeen. Suurin hanke on 
ollut yli 20 vuotta kestänyt 
uittoperattujen jokien kun-

nostaminen. Kalatalou-
den kehittämisen myötä 
Iijoesta on tullut maam-
me suosituimmista kalas-
tuskohteista.

Kipinän ja Kollajan 
alueelle on rakennettu 
paljon vakituista ja loma-
asutusta. Kipinänkosken 
kalastuskeskus on val-
mistunut vuonna 2008. 
Alueelle investoineet ei-
vät ole voineet edes epäil-
lä, että jonakin päivänä 
lupaukset joen pysymi-
sestä entisessä paikassa 
voidaan perua ja muuttaa 
tulevaisuus epävarmaksi.

Edellisestä koskisodas-
ta on vasta selvitty ja nyt 
uusi hyökkäys kohdistuu 
lailla suojeltuun vesis-
töön, suojelusta PVO:lle 
on maksettu. Kollajan 
vaikutusalueella ole-
vat asukkaat ja yrittäjät 
elävät taas epävarmuu-
dessa ainakin seuraavat 
kymmenen vuotta. Onko 
tämä osan Pudasjärve-
läisten päättäjien mieles-
tä rehtiä toimintaa alueel-
la asuvia kohtaan!

ton varapuheenjohtaja 
Tuula Kuukasjärvi kantoi 
huolta työllisyydestä, väes-
tön vähenemisestä ja toisen 
asteen koulutuksen kehit-
tämisestä sekä kommentoi 
kaupunginvaltuuston Kol-
laja päätöstä. Rentukka 
kuoro lauloi Reijo Kossin 
säestyksellä ja johtamana. 
Tilaisuuden juonsi Pudas-
järven sos.dem. työväen-
yhdistyksen puheenjohta-
ja Päivi Pohjanvesi. Juhlan 
päätteeksi nautittiin perin-
teen mukaan maukasta her-
nekeittoa.

Oman edun  
tavoittelusta  
välittämisen  
yhteiskuntaan
Vappupuhuja Mikko Salmi 
sanoi Suomen kyntävän täl-
lä hetkellä syvässä talouden 
taantumassa. 

-Talouden kestävyysva-
je on sana, jonka kuulee lä-
hes joka uutislähetyksessä. 
Onko kuitenkin niin, että 
Suomen talouslaman syyt 
ovat enemmänkin henki-
sellä puolella. Filosofi Pek-
ka Himanen julkaisi pari 

vuotta sitten pääministeri 
Kataisen pyynnöstä tiekar-
tan Suomen tulevaisuudel-
le. Himasen mukaan juu-
ri henkinen kestävyysvaje 
on nujerrettava, jotta Suomi 
saadaan todella kuntoon.

Mistä henkisessä kestä-
vyysvajeessa on sitten ky-
symys? Vuosittain Suomes-
sa pidetään neljä miljoonaa 
sairauslomapäivää mie-
lenterveyden ongelmien 
vuoksi. Koulu- ja työpaik-
kakiusaaminen aiheuttaa 
jatkuvasti merkittäviä kan-
santaloudellisia ongelmia. 

Kun muistetaan vielä siitä, 
että yli tuhat suomalaista te-
kee vuosittain itsemurhan, 
on henkisen kestävyysva-
jeen paikkaamiseen tehtävä 
kaikki voitava.

Yhteiskunta tarvitsee to-
dellisen henkisen asenne-
muutoksen. Oman edun ta-
voittelun yhteiskunnasta on 
siirryttävä välittämisen yh-
teiskuntaan. Miten se on-
nistuu? Olennaista on, että 
avaamme tietoisesti enem-
män itseämme suhteessa 
toisiin ihmisiin. Näin syn-
tyy luottamus, jonka varaan 

menestyksekäs kansakun-
ta on hyvä rakentaa. Tutki-
musten mukaan yhteiskun-
nat, joissa ihmiset luottavat 
toisiinsa, ovat kaikkein kil-
pailukykyisimpiä.

Heimo Turunen

Juhlan lopuksi yleisö järjestäytyi hernekeittojonoon, kaikille riitti Pitopalvelu Illikaisen 
keittämää soppaa ja santsatakin sai. 

Vappujuhlan järjestäjät olivat tyytyväisiä yleisömäärään. Mikko Salmi saapui juhlaan puo-
lisonsa Teija Salmen kanssa (edessä). 

Tuula Kuukasjärvi käsitteli puheessaan Pudasjärven 
ajankohtaisia asioita. 
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Pudasjärven keskustassa 
36 m2 tupakeittiö, wc, alkovi, 
sauna. Sähkö sis. vuokraan. 
Keskellä kaupunkia omassa 
rauhassa. Heti vapaa. P. 0400 
681 315.

VUOKRATTAVANA

Yksiö keskustassa Juhontiel-
lä. Koko 25 m2, ensimmäi-
sessä kerroksessa. Vapautuu 
1.6.2015. P. 041 433 8109.

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteis-
tä 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 20 € sis. 
alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

Ostetaan kaikki 
Toyota Hiacet 

käteisellä, myös epäkuntoiset ja 
verovelkaiset.

Nouto kotipihasta.
Tarjoa myös muitakin paketti- ja 

lava-autoja!
Puh. 040 365 0292

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Keskustassa sijaitsevassa 
omakotitalosta irrotettua katto-
peltiä n. 250 m2. Pienemmissä 
erissäkin käy. P. 040 541 1834.

Yksissä juhlissa pidetty nuoren 
miehen tumma puku koko 46. 
50 €. P. 044 082 3450.

Kuivaa sahatavaraa 100x50 
n.100 m, 100x100 n. 70 m, 
50x50 n.70m. P. 0400 295 721.

1960-luvun Niku-Naku lasten 
kerrossängyt + patjat, hyväkun-
toiset, h. 150 €. Nuorisosänky 
päädyllä + patja, h. 20 €. Aita-
verkkoa 1 rulla, korkeus 100 
cm, h. 50 €. P. 040 569 5892.

Ido seven inva wc-pönttö ja kä-
sinojat, vähän aikaa käytetyt, 
uudenveroiset, edullisesti. P. 
040 594 6268.

Hyvänkuntoinen vene. Mitat: 
pituus 520 cm leveys 180 cm. 
Otetaan vaihdossa hyvänkun-
toinen pienenpi vene. P. 0400 
295 721.

www.steelpartners.fi edustajan 
tavoitat numerosta 0400 138 
587 - poroaiheiset postilaatikot, 
aidat, tolpat, pyörätelineet jne.

OSTETAAN

Traktorin puutavarakuormaaja 
polttopuunajoon. Kärryn kans 
tai ilman. P. 0400 926 405.

4 tai 5 tuuman lankkua halko-
liiterin lattiaan. Käytettykin käy. 
P. 040 504 8403.

Lahjoitetaan varastossa säi-
lytetyt 2 isoa (noin 2x3 m) 
näyteikkunaa. Kaksinkertaiset 
paksut lasit, esim. kasvihuo-
neen laseiksi. P. 040 534 5827, 
Laidunalue.

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirin sään-
tömääräinen kevätkokous 
pidettiin lauantaina 2.5. Li-
mingassa eduskuntavaali-
en jälkeisissä tunnelmissa. 
Puolue jatkaa edelleen vaa-
lipiirin toiseksi suurimpana 
puolueena ja tästä on hyvä 
jatkaa kuntavaaleihin.  

Hallitusneuvotteluista ei 
vielä ole linjauksia, mutta tu-
levalta hallitukselta on lupa 

Työllistämisen edellytyksiä 
halutaan parantaa

odottaa sellaisia Pohjois-
Suomea koskevia päätöksiä, 
joilla parannetaan työllistä-
misen edellytyksiä. Pohjoi-
sen peruselinkeinot ja perin-
teiset teolliset työpaikat on 
turvattava. 

Nuorten maakunta tarvit-
see myös koulutuspaikkoja 
niin perinteisille kuin tule-
vaisuuden aloille. Koulutus 
on turvattava erityisesti bio-
talouteen tähtäävillä aloil-

Perussuomalaisten Pohjois-pohjanmaan piiri palkitsi kevätkokouksessaan eduskunta-
vaaleissa kunnostautuneita talkoolaisia. 

la. Hyväkuntoinen tiestö on 
osa talouden tuottavuutta 
ja biomassojen kuljetuskus-
tannukset ovat osa kilpai-
lukykyä. Perussuomalaiset 
haluavat kiirehtiä olennai-
sia elinkeinoelämän lupa-
menettelyjä ja Mustavaaran 
kaivoksen avaamista Taival-
koskella. 

Henna Kupsala

Puolanka-Kajaani tien var-
ressa, Hirvaskosken kylässä 
sijaitsevalla Hirvaskosken ti-
lalla on yksi vaativa kehittä-
mistavoite toteutunut, kun 
se hyväksyttiin huhtikuus-
sa Suomen Ratsastajainlii-
ton jäsentalliksi ja tila on nyt 
myös liiton hyväksymä rat-
sastuskoulu. Ratsastajainlii-
ton jäsentallit täyttävät tie-
tyt perusvaatimukset, joihin 
kuuluu muun muassa kou-
lutettu henkilökunta, sopivat 
opetushevoset sekä turvalli-
set puitteet ratsastamiselle ja 
harrastamiselle.

Ympärivuotisesti toimi-
va ratsastustallitoiminta aloi-
tettiin elokuussa 2014. Tilan 
omistaja- ja yrittäjäpariskun-
ta Leena ja John Ylitalo sekä 
ratsastuksen opettaja Jasmin 
Tuomaala totesivat tyytyväi-
senä, että tästä on hyvä jat-
kaa eteenpäin.  Hirvaskos-
ken tila tarjoaa monipuolisia 
hevospalveluita, joihin kuu-
luu muun muassa ratsastus-
palvelut sekä hevosten hy-
vinvointipalvelut. Johnin 
työmaana on kengittää am-
matikseen hevosia ja vasta-
ta hevosille tarkoitetun laatu-
heinän tuotannosta myyntiä 
varten.

Hirvaskosken Tilasta 
Ratsastajainliiton hyväksymä 

ratsastuskoulu
Suomen Ratsastajainliitto 

ry:n jäsentallit on jaettu nel-
jään ryhmään: ratsastuskou-
lut, harrastetallit, yksityis-
tallit ja vuoden 2015 alusta 
myös vaellustallit. Jäsental-
lit käydään läpi vuosittain. 
Jäsentalleilla ratsastuksen 
opetuksesta vastaa koulutet-
tu ja ensiaputaitoinen henki-
lökunta. Ratsastuskouluissa 
opetuksesta vastaa ratsastuk-
senohjaaja tai ratsastuksen-
opettaja. Harrastetalleissa 
harrasteohjaaja.  Jäsentallien 
toiminnan painopisteinä ovat 
hevosen hyvinvointi, turval-
lisuus, hevostaidot ja ammat-
titaitoinen henkilökunta. SRL 
tarkastaa tallin toimintaperi-
aatteet ennen sen hyväksy-
mistä jäseneksi ja hyväksyt-
ty talli sitoutuu ylläpitämään 
liiton toimintaperiaatteiden 
mukaista toimintaa.

Ratsastajainliitto tukee 
ja ohjeistaa jäsentallien toi-
mintaa koulutusten, edun-
valvonnan ja tallineuvoji-
en asiantuntijapalveluiden 
kautta. Tallineuvojat suorit-
tavat 1-2 vuoden välein tal-
likäynnin jokaiseen liiton 
jäsentalliin. Tallikäynnillä tu-
tustutaan käytännön tilantee-
seen ja opastetaan hevosen 

hyvinvoinnissa, turvallisuu-
dessa ja asiakaspalvelussa. 
Tallikäynneistä laaditaan kir-
jallinen raportti, joka lähe-
tetään myös talliyrittäjälle. 
Jäsentallien kaikilla säännöl-
lisesti ratsastusta harrasta-
villa on voimassa oleva Rat-
sastajainliiton jäsenseuran 
jäsenkortti tai Green Card 
-kortti, johon sisältyy tapa-
turmavakuutus ratsastusta 
harrastettaessa. Satunnaiset 
kokeilijat sekä alkeiskurssi-
laiset on vakuutettu Ratsas-
tajainliiton satunnaisratsasta-
javakuutuksella.

Leena Ylitalo kertoi, että 
tilalla järjestetään helatorstai-
na 14.5. kello 12 kilpailuhar-
joitukset. 

-Näissä kisoissa pääsevät 
kaikki halukkaat tallin va-
kioratsastajat tutustumaan 
kilpailutoimintaan ja kokei-
lemaan harrastusta uudelta 
kantilta. Lisäksi paikalle toi-
votetaan tervetulleiksi rat-
sukoita myös muilta talleil-
ta. Kesän 2015 päiväleireille 
voi vielä ilmoittautua ja ilta-
tunneillakin on vielä vapaita 
paikkoja, muistutti Leena. 

Pertti Kuusisto, 
kuva Pentti Puhakka

Hirvaskosken Tilan ratsastustalli toimii ympärivuotisesti. Kuvassa ke-
väinen ratsastustunti aluillaan. 

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, ILMOITA 

PUDASTORILLA ILMAISEKSI.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518
Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua. www.terameri.com

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

-  kotikäynnit, myös 
  Sarakylän alueella

Ajanvaraukset p. 0500 558 368, 050 347 0261. Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30
su 16.00-21.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi, 
p. 044 337 7833, aki@tauonpaikka.fi

Lounas arkisin klo 10-14.
Meiltä myös pizzat, burgerit ja kebabit.

Tervetuloa! Lauantaisin pizza- ja 
kebabbuffet.

Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,

ke-pe 10-18, la 12-19

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja 

lämmitysvesiverkostostojen saneeraukset 
Uponor komposiitti järjestelmällä.

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

MAATALOUSKONEHUOLLOT

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Pudasjärven alueella.

Sorat, 
murskeet, 

maa-ainekse
t

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

MAANRAKENNUSTA

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!
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* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat 
   maastoretket

RATSASTAMAAN!

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

Kesäleirit löytyy kotisivuilta, tutustu ja varaa!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.
www.hirvaskoski.fi

KESÄLEIRIT 2015:

RATSASTUSPALVELUJA

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

 

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Palveluhakemisto

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

www.koillispaja.fi
koillispaja@koillispaja.fi

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PELTITYÖT, 
HITSAUKSET RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Pohjois-Suomen Erämessut 
14.-17. 5. Oulussa kiinnostaa 
näytteilleasettajia. Heitä on 
tulossa alan pohjoismaiseen 
ykkösnäyttelyyn enemmän 
kuin aikaisemmin. Johtavat 
maahantuojat ovat tehos-
taneet osallistumistaan va-
raamalla entistä laajempia 
messuosastoja. Osastoista 
tuleekin todella upeita.

Ouluhalli toimii messujen 
keskuspaikkana. Sisätiloihin 
mahtuu noin 4 000 neliömet-
riä näyttelytilaa. Ulkoalu-
eella osastoja on yli kaksin-
kertainen määrä, jossa tulee 
olemaan mm. suuri vene-
osasto, telttakylä, perhoallas, 
jousiammuntaa ynnä muu-

Erämessuilla uutuuksia, tietoa ja markkinapaikka
ta. Messujen pääteemoihin 
kuuluvat Metsästys, Kalas-
tus, Retkeily, Luonto ja Mat-
kailu. 

Ensimmäiset Pohjois-
Suomen Erämessut olivat 
vuonna 1995 ja messut jär-
jestetään joka toinen vuosi. 
Jo ensimmäiset messut oli-
vat menestys. Ideasta lähte-
nyt tapahtuma on kehittynyt 
pohjoisen Euroopan mer-
kittävimmäksi alan tapah-
tumaksi uutuuksien esitte-
lyssä, tiedon jakamisessa ja 
markkinointipaikkana.

Pohjois-Suomen Erä-
messut on suurin Helsingin 
alueen ulkopuolella sään-
nöllisesti järjestettävistä 

messuista. Tavoite on, että 
vuoden 2015 messuilla on 
600 näytteilleasettajaa ja 50 
000 kävijää. 

Erämessuilla on eril-
listapahtumana omas-
sa telttahallissa suuri kan-
sainvälinen neljä päivää 
kestävä Eläintentäytön Eu-
roopan mestaruuskilpailu-
jen näyttely. Euroopan lah-
jakkaimmat eläintentäyttäjät 
tuovat työnsä arvosteltavik-
si ja arvostelun jälkeen ylei-
sölle nähtäväksi. Mukana on 
osallistujia noin 20:sta maas-
ta ja osanottajien määrä on 
noin 100 kilpailijaa. 

Pentti Uusi-Illikainen 

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Tietoa Vanhus- ja 
vammaisneuvostosta
Kyseinen neuvosto ko-
koontui uudella innolla 
hoitamaan yhteisiä asioita 
kaupungintalolle. Puheen-
johtajaksi valittiin toimi-
kaudelle 2015–2016 Toivo 
Outila ja hän on Pudasjär-
ven Eläkeläiset Ry:n edus-
taja. Varapuheenjohtajaksi 
tuli Esko Ahonen Pudas-
järven Senioriopettajien 
ry:stä. Sihteerinä toimii 
Mirja Moilanen Pudasjär-
ven kaupungin palveluk-
sesta.

Neuvostoon kuuluu li-
säksi edustajia Kehitys-
vammaisten tuki ry:stä, 
Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys, Pudasjärven 
kuuloyhdistyksestä, -sy-
dänyhdistys, -diabetesyh-
distys, -reumayhdistys ja 
– sotaveteraanit, kaikki re-
kisteröityneitä yhdistyk-
siä. Mukana on myös seu-

rakunnan, Oulunkaaren 
ja kaupungin hallituksen 
edustaja.

Vanhus- ja vammais-
neuvostolle on kaupunki 
laatinut toimintasäännöt, 
jota neuvosto lähtee toteut-
tamaan ja ensimmäisek-
si työksi tuli laatia toimin-
tasuunnitelma. Neuvosto 
on toiminut vuodesta 2005 
lähtien.

Neuvoston muistiot tu-
levat kaupungin nettisivul-
le, josta toimintaa voi seu-
rata. Neuvoston jäsenet 
haluavat, että kaupunkilai-
set ottavat heihin herkäs-
ti yhteyttä jos havaitsevat 
epäkohtia tai asioita johon 
neuvosto voi vaikuttaa.

Tulkaapa juttusille. 

Onerva Ronkainen

Heikki Paukkerilla on 
kotonaan näyttävä 

palkintokaappi, 
jossa on pokaalia 

pokaalin vieressä.

Paukkeri menestyi metsätaitokilpailuissa
Pudasjärven Heikki Pauk-
keri menestyi mainiosti 
talven aikana järjestetyis-
sä metsätaitokilpailuissa. 
Paukkeri kilpaili yleises-
sä sarjassa, jossa lopputu-
lokseen vaikuttavat radan 
varteen sijoitettujen kah-
deksan tehtävän ja hiih-
toajan yhteenlaskettu-
jen tulosten pistemäärä. 
Hiihtomatka on yleensä 
8-10 kilometriä, paitsi pi-
kakilpailussa, jossa matka 
on 4-5 km.

Paukkerin kilpailukau-
si alkoi heti voitolla 20.2 
Iissä järjestetyissä avoi-
missa piirinmestaruuskil-
pailuissa.

Maaliskuun puolivälis-
sä Keminmaan Kallinkan-
kaalla Lapin pm-kisoissa 
hän oli toinen. Seuraava-
na päivänä Rokualla P-
Suomen mestaruuskilpai-
luissa hän oli 6:s. 20-21.3 
Taivalkoskella järjeste-
tyissä Suomen Metsäur-
heiluliiton  Talvimesta-

ruuskilpailussa Paukkeri 
oli perjantain pikakilpailus-
sa hienosti kuudes 128 kil-
pailijan joukossa. Lauantain 
normaalimatkan kisassa 
hän oli yhdeksäs. Mainitta-
koon, että Paukkeri oli ai-
noa kilpailija, joka oli mo-
lempina päivinä 10 parhaan 
joukossa. 

Kilpailukausi huipentui 
viikkoa myöhemmin Pel-
lossa järjestettyyn kaksi-
päiväiseen Eero-cupin yh-
teiskilpailun voittoon. Kisat 
järjestettiin 16:n kerran ja 
ensimmäistä kertaa kisojen 
historiassa perjantain pika-
kilpailu oli Ruotsin puolel-
la Pellossa.

Talven aikana hiihtokilo-
metrejä kertyi 1666 ja juok-
sua nelisensataa kilomet-
riä. HT
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Veteraanilentopalloilun SM-kultaa Pudasjärvelle
Pudasjärven Urheilijoiden 
joukkue voitti Veteraani-
en 50-v lentopalloilun SM-
kultaa 25.-26.4. Pudasjärvel-
lä järjestetyssä turnauksessa. 
Kaikkiaan kisaan otti osaa 14 
joukkuetta ympäri Suomea.

Pudasjärven joukkueen 
rungon muodostivat pudas-
järviset Matti Parkkisennie-
mi, Ari-Pekka Häyrynen ja 
Kalle Jurmu. Muiksi PuU:n 
pelaajiksi Parkkisenniemi 
oli koonnut entisistä kilpai-
lukavereistaan Juha Impo-
sen Kuusamo, Veikko Rauti-
on Liminka, Martti Moilasen 
Puolanka, Ari Liimataisen 
Ranua, Timo Keräsen Limin-
ka, Tapio Nissin Nivala (isä 
Pudasjärveltä) ja Markku 
Kemppainen Suomussalmi.

Timo Keränen muistetaan 
Oulun Lipon kovakätisenä 
pesäpalloilijana ja vinhas-
ti lähtee pallo lentiskentällä-
kin Timon lyönneistä. Tapio 
Nissi on kotoisin Ivalosta ja 
pelasi monta vuotta SM-sar-
jaa Rovaniemellä ja Kuo-

piossa sekä maajoukkueen 
hakkurinakin. Valmentajina 
toimivat Petteri Parkkisen-
niemi ja Hannu Honkanen.

Ensimmäisessä pelissä 
lauantaina Tuusulasta saa-
punutta Light’s Volleytä 
vastaan oli aluksi hieman 
pelituntuman hakemista ja 
niin tuli tappio. Sen jälkeen 
joukkue kulkikin voitok-
kaasti kaikki ottelunsa, selvi-
si jatkoon lohkokakkosena, 
selvitti puolivälieräottelus-
sa viime vuoden SM-mes-
tarijoukkueen ja loppuotte-
lupaikasta pelatessa tämän 
vuoden 55-vuotiaiden Suo-
men mestarijoukkueen. Lop-
puottelu turkulaista Well 
Parrat joukkuetta vastaan 
myös selvitettiin puhtaasti 
2-0. Koko ajan oli mukavas-
ti yleisöä kannustamassa ko-
tijoukkuetta.

Joukkuehenki oli hyvä 
ja innostunut, kertoi Matti 
Parkkisenniemi. Hän myös 
korosti, että kaikki joukku-
een jäsenet ovat omilla paik-

kakunnillaan osallistuneet 
ja osallistuvat oman pelaa-
misensa lisäksi nuorten val-
mennustyöhön.

Takavuosilta Pudasjär-
ven Urheilijoilla on saavu-
tuksina SM-pronssi 35-vuo-
tiaiden sarjassa sekä hopea ja 
pronssi nelikymppisten SM-
kisoissa.

Kisajärjestelyistä 
kiitosta
Lentopallojaoston puheen-
johtaja Kauko Tervonen ker-
toi, että turnauksen järjes-
telyissä oli mukana noin 70 
talkoolaista eri tehtävissä. 
He tekivät viikonloppuna 
10 tuntisia työpäiviä. Raja-
tuomaroinnin hoiti B-poiki-
en yhdeksän joukkueen jä-
sentä, tuomaritehtävissä oli 
aikuisia ja kustakin joukku-
eesta piti olla myös tuomari 
ja jos ei ollut, järjestäjille kor-
vattiin siitä. Kioskitoimin-
nassa oli mukana noin 30 
henkeä ja sillä koottiin rahaa 
kesäkuun Vaasan Power-
Cup – matkalle, jonne on läh-
dössä kolme joukkuetta; B-
pojat, C-tytöt ja D-tytöt.

Lentopalloturnaus aloi-
tettiin lauantaina juhlallisilla 
avajaisilla. Saliin marssittiin 
Suomen ja seuran lippujen 
perästä toimitsija-asuissa sa-
lin eteen. Sitten liikuntaneu-
vos Seppo Sammelvuo piti 
tervetuliaispuheen, Eero Juu-
rikka lauloi Maamme-laulun 
ja sen jälkeen pidettiin hiljai-
nen hetki edesmenneen vete-
raanijaoksen puheenjohtajan 
muistolle. Tämän jälkeen oli 
poismarssi ja pelit alkoivat 
välittömästi kolmella ken-
tällä. Kahden päivän aikana 
pelattiinkin noin 50 eri pe-
liä, joten koko ajan tapahtui. 
Sammelvuo kertoi kisajärjes-
telyjen sujuneen mallikkaas-
ti, kuten Pudasjärvellä on 
suurissa tapahtumissa aina 
tapana. Hyvien kisajärjeste-
lyjen ohella kiitosta ja myön-
teistä palautetta saatiin Tuo-
mas Sammelvuon salin 
tilavuudesta ja joustoparke-
tista. Turnaus toi paikkakun-
nalle noin 200 ihmistä, joka 

Pudasjärven joukkue torjui ja iski voitokkaasti, vain ensimmäisessä ottelussa oli hakemista ja tappio.

Kisajärjestelyihin osallistui noin 70 talkoolaista. Kuvassa kioskissa sunnuntaina puolen-
päivän aikaan ollutta seuran aktiiviväkeä.

Ruokatäydennystä pihan grillimakkarapisteestä hakemas-
sa Mikkelin Passareiden Esa Pulkkinen Kotkasta. Makkara-
myyjänä oli vuorossa Reijo Ojala. 

Yleisöä oli koko ajan runsaasti katsomossa. Katsomista 
olikin, sillä viikonlopun aikana pelattiin noin 50 eri lento-
pallo-ottelua.

Pudasjärven Urheilijoiden SM-kultaa voittanut joukkue kuvattuna ensimmäisen pelin jäl-
keen. Siinä tuli tappio, mutta sitten pelkästään voittoja. Kalle Jurmu, Markku Kemppainen, 
Timo Keränen, Martti Moilanen, Ari-Pekka Häyrynen, Veikko Rautio, Ari Liimatainen, Tapio 
Nissi, Matti Parkkisenniemi ja Juha Imponen. 

toi majoitusyrityksille myös 
runsaasti asiakkaita. Osa vie-
raista majoittui myös Syöt-
teelle. Kisapaikalla oli koko 
ajan järjestetty ruoka- ja kah-
vitarjoilu ja pihalla palveli 
makkaragrilli. 

Pudasjärvellä  
ensimmäistä kertaa
Kisassa kahdeksanneksi si-
joittuneessa Mikkelin Pas-
sareissa pelannut, Kotkasta 
Pudasjärvelle saapunut, Esa 
Pulkkinen kertoi pelanneen-
sa lentopalloa pienestä pitä-
en yli 40 vuoden ajan. Kaveri 
kutsui mikkeliläisten jouk-

kueeseen, jossa oli mukana 
yhdeksän henkeä pelaaja-
valmentaja mukaan lukien. 
Joukkue tuli Pudasjärvelle 
pikku bussilla ja oli majoit-
tunut Hotelli Kurenkoskeen. 
Moniin vastaaviin SM-len-
topalloturnauksiin osallis-
tunut Pulkkinen kiitteli Pu-
dasjärven kisajärjestelyjä 
loistaviksi. Suurin osa jouk-
kueen jäsenistä oli ensim-
mäistä kertaa Pudasjärvellä. 
Pulkkinen kertoi olevan tie-
dossa, että Sammelvuon per-
he on kotoisin Pudasjärveltä 
ja tutustuneensa Seppoon ja 
Merviin henkilökohtaisesti 

viime vuoden EM-kisakatso-
mossa Puolassa. 

Heimo Turunen,  
kuvat Olavi Lammela,  
Heimo Turune ja 
Mervi Sammelvuo

Tulokset:
1.Pudasjärven Urheilijat, 2. Well Par-
rat, 3. Vihtavuoren Pamaus, 4. Ligh’s 
Volley, 5. Särkät Volley, 6. Riihimäen 
Juju, 7. Oulunsalon Vasama, 8. Mikke-
lin Passarit, 9. Homenokat, 10. Ran-
taperkiön Isku, 11. Napapiirin Pukit, 
12. Ylöjärven Ryhti, 13. Blues Volley, 
14. Sauvon Urheilijat/Konkarit. 

Veteraanien lentopallo SM-turnaus alkoi juhlallisilla avajai-
silla lippukulkueineen. Avajaisten jälkeen välittömästi al-
koivat pelit tiiviillä tahdilla.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Työkeskuksen taidepiirin näyttely 4.5.-31.5. Näyttely on avoinna kirjaston 
aukioloaikoina. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4
Kuvia luonnosta - Raija Pohjamon ja Roosa lehtisen maalauksia
5.5.-29.5. klo 10-17. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Lasten ja nuorten töiden näyttely 8.5-3.6.  Näyttelyn järjestää Pudasjärven 
kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, 
to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Puikkarin edestä, kävellään, juostaan, holkätään 
yhdessä. Voit ottaa vaikka koirasikin mukaan lenkkeilemään.Kuntotanssit Kos-
kenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumismaksu. 
FC Kurenpojat - Ajax Sarkkiranta la 9.5. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Hyvän Olon Messut la 9.5. klo 9-15. Monipuolista ohjelmaa, arvontaa, tuote-
esittelyjä ja -myyntiä. Messukahvila avoinna. Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyl-
lyntie 4.
Kirjallisuuspiiri kirjastossa ti 12.5. klo 19. Lukuaiheena Joyce, Rachel: Harold 
Fryn odottamaton toivioretki.
Karhunveistoviikko 13.5.-16.5. Livon kylätalo, Kirsiojantie 31.
Halurako - kansanrunoja seksistä ja sen puutteesta ke 13.5. klo 18.
Livon seurojentalo Ruostehovi, Sarakyläntie 1310.
Omaishoitajien virkistyspäivä ma 18.5. klo 15-18. Liepeen väentuvalla. Il-
moittautuminen viikkoa ennen.
Kiihdytys- ja testipäivä la 23.5. klo 8. Tule testaamaan ajoneuvosi suorituskyky 
varttimaililla (402m) ja no speed limit päivällä (1300m ja 1609m) ajanotolla val-
votuissa olosuhteissa. Katsastetut, katsastamattomat, traktorit ja kaikki härvelit 
tervetulleita! Pudasjärven ilmailukeskus, Ranuantie 474.
Osviitan kevätmyyjäiset to 28.5. klo 10-17. Kauralantie 3.
Peräkammaripunk la 30.5. klo 18. Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941.

BINGO
Hetepirtillä 

Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi

lauantaina 9.5. klo 13.00
Seuraava bingo: 30.5. 

Tervetuloa!
HNSwww.hetepirtti.fi

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 10.5.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Sarakylän Nuorisoseura ry
VUOSIKOKOUS

Sarakylän koululla 
la 16.5.2015 klo 12.00.

Esillä sääntömääräiset asiat
Lisäksi valitaan seuralle puheenjohtaja ja johtokunta!

Kaikki nuorisoseuratoiminnasta ja varsinkin 
tanssimisesta kiinnostuneet innolla mukaan!

Johtokunta

Särkelän kalastuskunnan
VUOSIKOKOUS

su 24.5.2015 klo 18 Syötteen kylätalo, 
os. Särkisuontie 12, 93280 Syöte.

Asiat esityslistan mukaan

Tervetuloa!
Hallitus

Teiden kunnossapito- ja erityis-
avustukset vuodelle 2015
Teiden kunnossapitoavustukset
Avustus koskee tien normaalia kesä- ja talvikunnossapitoa tiellä, 
jota käytetään pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 100 metrin 
matkalta ja jotka eivät muuten ole kaupungin hoidossa. Avustuksen 
saamiseksi vuodelle 2015 on uusien avustuksenhakijoiden tehtävä 
hakemus kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä tai kaupungin net-
tisivuilta saatavalle lomakkeelle. Ensimmäistä kertaa avustusta 
haettaessa on esitettävä kahden jäävittömän henkilön to-
distus tien pituudesta ja kartta tiestä.
Aiemmin kunnossapitoavustusta saaneiden teiden osalta 
uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos tien pituus, asuttujen 
talouksien lukumäärä tai muut olosuhteet eivät ole muut-
tuneet. Kaupunginhallitus on 28.4.2015 hyväksynyt kunnossapidon 
avustusperusteet. Avustuksen maksatus suoritetaan suoraan 
avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille kesäkuun aikana. 

Teiden erityisavustukset
Sillan tai rummun korjaukseen tai uusimiseen, ojankaivuun tai muu-
hun kunnostukseen myönnettävä erityisavustus on haettava 
vuosittain. Erityisavustukset käsitellään kesäkuun aikana.  Erityis-
avustuksesta ilmoitetaan erikseen ja avustus maksetaan 
tarkastuksen jälkeen maksettuja kuitteja vastaan.

Teiden kunnossapito- ja erityisavustukset tulee toimittaa perjan-
taihin 22.5.2015 mennessä joko kaupungintalon asiakaspalve-
lupisteeseen tai sähköpostitse kirjaamo@pudasjarvi.fi tai postitse 
Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi. 
Hakemuslomakkeita on saatavissa kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teestä tai netistä kaupungin sivuilta www.pudasjarvi.fi. 

Lisätietoja:Terttu Määttä, puh. 040 754 5084, 
terttu.maatta@pudasjarvi.fi

Pudasjärven kaupunki 
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Jyrkkäkosken Ratsastajat
KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

ma 25.5. klo 18.00 
Paikka: Uimahalli Puikkarin kokoustilat. Tervetuloa!

Ala-Livon Vesiosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  

KOKOUS
pe 29.5.2015 klo 18 Valto Illikaisella.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 21. päivä-
nä toukokuuta 2015 alkaen 
klo 16.00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä 12.5.2015 alkaen 
kaupungin ilmoitustaulul-
la ja internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
26.5.2015 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 6.5.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

To 11.6. klo 17.00 Impin suvikävely Liepeessä
Ti 16.6. klo 16.00 Retki Äimäraution iltaraveihin
Su 5.7. klo 9.00 Kesäretki Ouluun
La 26.9. klo 10.00 Koko kansan hemmottelupäivä
Su 11.10. klo Retki kädentaitomessuille Ouluun

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset

tapahtumia ja 
reissuja: 

su 10.5.2015 klo 17 
seurakuntasalissa 

Ohjelma 5 €. 

Tervetuloa!

Äitienpäivä-
konsertti

Äitienpäivä-
konsertti

Lukion  musiikkiryhmän

LUOKAT:
Pienet aikuiset (alle 40cm) 
Isot aikuiset (yli 40cm)
Pennut (alle 1v) 
Veteraanit (yli 7v)

TUOMARIT:
Anna Miettunen  
isot koirat & veteraanit
Heidi Mustajärvi  
pienet koirat & pennut
Katja Paakki lapsi & koira

Ranuan Koirakerho järjestää

Match Show 

MUISTA ROKOTUSTODISTUS!
Rokotusten tulee olla voimassa 

Suomen Kennelliiton virallisen rokotusohjeen mukaan. 
Lisätietoja 040 562 1792

Ilmoittautumismaksu 7€. Lapsi ja koirakilpailu 4€

sunnuntaina 17.5.2015 klo 12.00
Ranuan Peuran parkkialueella

Peurantie 1 . Ilmoittautuminen alkaa klo 11

Kanttiini Arpajaiset

on pe 22.5.2015 
klo 18.00 kerhotalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!            Hallitus

PMC Pudasjärvi ry:n 
KEVÄTKOKOUS

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 21. päivä-
nä toukokuuta 2015 alkaen 
klo 16.00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä 12.5.2015 alkaen 
kaupungin ilmoitustaulul-
la ja internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
26.5.2015 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 6.5.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 21. päivä-
nä toukokuuta 2015 alkaen 
klo 16.00. Luettelo kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä 12.5.2015 alkaen 
kaupungin ilmoitustaulul-
la ja internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoimistossa 
26.5.2015 klo 12.00-15.00.

Pudasjärvi 6.5.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Valtuusto on kokoukses-
saan 19.3.2015 hyväksynyt 
Kurenalan eteläisen osan ja 
Rimminkankaan asemakaa-
vojen osittaisen muutoksen 
jalankulku ja pyöräteiden 
alueilla, tulevan Jussinahon 
alikulkutunnelin kohdalla.

Asemakaavan muutos 
tulee voimaan 13.5.2015.

Päätös asiakirjoineen on 
nähtävänä kaupungin kaa-
voitus- ja mittaustoimessa 
sekä internetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 7.5.2015

Kaupungin hallitus

KUULUTUS
Asemakaavan  
voimaantulo

Sarakylän alueen 
kyläseura Ry:n

VUOSIKOKOUS
ti 19.5.2015 klo 19.00 
Sarakylän koululla.

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

Hallitus

KIRPPIS
ma-ke 11.-13.5. klo 10-16. 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

KAITA-AHON 
VESIOSUUSKUNTA

VUOSIKOKOUS
Pe 22.5.2015 klo 18.00 

Antti Huovisella, Arolantie  178.
  Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa.
Hallitus 
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KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kansalaisopiston 
lasten ja nuorten sekä erityis-

ryhmien töiden 
kevätnäyttely 2015

Esillä lasten taiteen perusopetuksen ryhmien töitä sekä las-
ten- ja erityiskeramiikkaryhmien teoksia.

8.5. – 3.6.2015
Avajaiset  pe 8.5.2015 

klo18.00–20.00

Järjestää kansalaisopisto ja kulttuuritoimi

Näyttelyt avoinna: 
ma-ke klo 15.00-20.00
la-su klo 14.00-17.00
to-pe suljettu Kulttuurikeskus 

Pohjantähti
Teollisuustie 1 

93100 Pudasjärvi  
p. 040 826 6586

Vapaa  pääsy!  Ter vetu loa! 

Kansallista Veteraanipäivää 
vietetään vuosittain huhti-
kuun 27. päivänä. Päivä on 
kunnianosoitus sotiemme ve-
teraaneille, lotille, kotirinta-
man joukoille ja kaikille sen-
aikaisille vastuunkantajille. 
Veteraanipäivänä juhlitaan 
myös toisen maailmansodan 
päättymistä Suomen osalta, 
josta Suomi selvisi itsenäise-
nä valtiona. Sotaan maam-
me oli joutunut syyttömästi 
suurvaltojen etupiiriajattelun 
takia. Jatkosodan jälkeisen 
välirauhasopimuksen ehto-
jen mukaan Suomen oli tyh-
jennettävä alueensa saksalai-
sista. Tähän tarvittiin vielä 
Lapin sota. Ensimmäiset lau-
kaukset ammuttiin saksalai-
sia vastaan Kuusamon tien 
ja Hetekyläntien risteyksen 
tienoilla Pudasjärvellä. Sa-
moihin aikoihin Iin Olhavas-
sa taisteltiin. Lapin sota oli 
suomalaisten pakko toteuttaa 
valvontakomission painosta-
mana eikä se saanut olla mi-
tään leikkisotaa. Niinpä täs-
sä viimeisessä sodassa kaatui 
2700 suomalaista.

Saksalaiset perääntyi-
vät pohjoiseen useita reittejä 
myöten. Yksi reiteistä oli Tor-
niosta Kilpisjärvelle ja sieltä 

Veteraanipäivänä lippu salkoon kolmen valtakunnan rajapyykillä

Norjan rannikolle ja laivalla 
Saksaan.

Muonioon saakka joukois-
sa oli kokeneempiakin rinta-
malla olleita sotilaita, mutta 
siitä lähtien joukot muodos-
tuivat etupäässä varusmiesi-
käisistä nuorukaisista. Niinpä 
sota sai nimekseen ”poikas-
ten sotaretki”.

Saksalaisten häätämistä 
loppuvaiheessa paikanpääl-
lä Kilpisjärvellä johti eversti-
luutnantti Mannerheim Ris-
tin Ritari Loimu.

Operaatio Pohjan Loimu – 
juhla-, jota perinteisellä ohjel-

malla on vietetty jo 21 kertaa. 
Juhlatilaisuus on saanut ni-
mensä operaation viimeisen 
johtajan Loimun ja Pohjan Pri-
kaatin mukaan. Lisäksi loimu 
kuvaa Lapin luontoa eri vuo-
denaikoina. Perinne perustuu 
silloisen Pohjan Prikaatin ko-
mentajan, eversti Reijo Salli-
sen aloitteeseen. Kolmen val-
takunnan rajapyykillä juhlan 
toteuttaa Pohjan Prikaatin Kil-
ta perinteistä käsikirjoitusta 
noudattaen: lipunnosto ja lip-
pulaulu, tervehdyspuhe, pai-
kalla olevien veteraanien ja 
lottien esittely, juhlapuhe, il-

tahuuto, hartaus ja Isänmaan 
virsi. Sotilassoittokunta ehtii 
toisinaan mukaan, kuten tä-
näkin vuonna. Tänä vuonna 
tilaisuuteen oli saapunut 400-
500  isänmaan ystävää ympäri 
Suomea muun muassa Pudas-
järveltä. Hornetin ylilento juh-
listi tätä 70 vuotta sitten päät-
tyneen sodan muistojuhlaa. 

Lähiseuduilla lomailevat 

Kolmen valtakunnan rajapyykillä lipunnostojuhlan toteuttaa Pohjan Prikaatin Kilta perin-
teistä käsikirjoitusta noudattaen. Mukana oli tänä vuonna lähes 500 henkeä ympäri Suo-
mea. 

Lipunnoston päätteeksi Sodankylän varuskunta tarjosi li-
punnostoväelle hernekeittolounaan.

mökkiläiset ja muut turistit 
kansallisuudesta riippumat-
ta. sekä Käsivarren asukkaat 
osallistuivat lipun-nostoon. 
Veteraanien jälkikasvua oli 
mukana runsaasti mm. Pu-
dasjärven Osuuskaupan en-
tisen johtajan poika; Timo 
Timonen vaimoineen. Tilai-
suuden henki huokui isän-
maallisuutta. Veteraanien 

kunnioitus ja kiitollisuus heitä 
kohtaan oli hyvin aistittavissä. 
Kenraali Adolf Ehnrooth sa-
noin: ”Suomi on hyvä maa. Se 
on paras meille suomalaisille. 
Se on puolustamisen arvoinen 
maa ja sen ainoa puolustaja on 
Suomen oma kansa.”

Matti Vuolteenaho

Nimikkolähetti vieraili kirkkovaltuuston kokouksessa
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto päätti maa-
nantain 27.4. kokouksessaan 
korjata seurakuntakeskuk-
sen vesikaton kuluvan vuo-
den aikana. Kustannusarvio 
on 190 000 euroa. Kvarttikat-
teella on ikää jo 30 vuotta. 
Kuntotarkastuksessa on ha-
vaittu vaurioita niin vanhan 
kuin laajennusosankin kirk-
kosalin katossa, joten pää-
tettiin tehdä koko katon pe-
rusteellinen remontti sekä 
suorittaa muut havaitut tar-
peelliset korjaustoimenpi-
teet. Rakentamisurakkakil-
pailu on jo käynnistetty.

Kirkkovaltuusto hyväk-
syi seurakunnan tilinpäätök-
sen vuodelta 2014 ja myönsi 

vastuuvapauden tilivelvolli-
sille. Tilikauden alijäämä oli 
17 222 euroa ja hautainhoito-
rahaston alijäämä 387 euroa 
jotka siirrettiin taseen yli-/
alijäämätilille.

Valtuustolle saatettiin tie-
doksi myös talousarvioto-
teuma kolmelta tämän vuo-
den alkukuukaudelta. 

Kokouksen alussa muis-
tettiin kukkakimpulla 
60-vuotismerkkipäivää viet-
tänyttä kirkkovaltuutettua ja 
–neuvoston jäsentä Mauno 
Ruokangasta.

Kokouksessa vierai-
li myös Pudasjärven seu-
rakunnan nimikkolähetti, 
Suomen Luterilaisen Evan-
keliumiyhdistyksen palve-

luksessa oleva pastori Ari 
Lukkarinen. Hän kiitti esi-
rukouksista ja tuesta lähe-
tystyölle sekä kertoi työs-
tään Keniassa. Lukkarisen 
lähetyskenttäjakso on kes-
tänyt kuusi vuotta. Pääosa 
ajasta meni kirkon työnte-
kijöiden koulutustehtävissä 
Matongossa, Kenian länsio-
sissa. Työhön on kuulunut 
myös opetusmatkoja Etelä-
Sudanissa, Kongon Demo-
kraattisessa tasavallassa ja 
muutaman kuukauden ope-
tusjakso Sambiassa. Vuoden 
2014 tammikuusta maalis-
kuun alkuun 2015 asti Luk-
karinen toimi Sleyn Kenian 
kentän työalavastaavana. 

Kirkkovaltuuston jäsenet 

kysyivät mm. Kenian tur-
vallisuustilanteesta. Terro-
rismin uhka on läsnä ja Al-
Shabaab on tehnyt iskuja 
Keniassa. Tämän lisäksi tur-
vallisuusriskejä ovat myös 
tavanomainen rikollisuus, 
kuten aseelliset ryöstöt. Suu-
rin riski on kuitenkin liiken-
ne, kertoi Lukkarinen.

Aamupäivällä lähetillä oli 
ohjelmassa vierailuja kou-
luissa ja valtuuston koko-
uksen jälkeen samana iltana 
Lukkarinen oli puhumassa 
lähetysillassa työstään kuvin 
ja sanoin. Illassa oli noin 20 
henkeä. Kenian turvallisuus-
tilanne puhutti lähetysillas-
sakin. HT

Mauno Ruokangasta muis-
tettiin merkkipäivän johdos-
ta kokouksen alussa kukka-
kimpulla. 

Pudasjärven seurakunnan 
nimikkolähetti Ari Lukkari-
nen kertoi Kenian lähetys-
työstä.


