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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tulvavaroitus Iijoen 
vesistöalueelle s. 3

Tuntumaa vesivoimaan 
Pahkakoskelta s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 15.5.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala
www.silmaasema.fi

Kehykset -50 % ostaessasi silmälasit. Koskee koko kehysvalikoimaa. Aurinkolasit 
voimakkuuksilla tai ilman kaupan päälle – itsellesi tai kaverillesi silmälasiostoksen 
ylittäessä 350 €. Aurinkolasit hintaryhmästä 29 –169 €, yksiteholinssit SA 1.5 HMC 
SUN tai moniteholinssit SA PAL 1.5. SUN. Edun arvo jopa 528 €. Etu koskee uusia 
tilauksia. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Voimassa 31.5.2015 asti.

Voimakkuuksilla tai ilman –  
itsellesi tai kaverillesi silmälasiostoksen  

ylittäessä 350 €!

SILMÄLASIEN OSTAJALLE
KAIKKI KEHYKSET

+
MERKKIAURINKOLASIT 

0 €
ETUSI  

JOPA 

528 €!

AJANVARAUS silmälääkärille tai optikolle 08 822 416
PUDASJÄRVI 
Toritie 1
08 822 416, 
palvelemme 
ma-pe 9.30-17

Optikon näöntarkastus

0€
Jopa 6 kk  

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa.

Optikon tekemä näön-
tarkastus kaupan päälle 
silmälasien ostajalle (norm. 
35 €), ei koske piilolins-
sinäöntarkastusta.

-50 %

Silmälasit lapsille ja nuorille 

-50 %
* Alle 18-vuotiaille kehykset ja linssit -50 %.

    Tiedustelut: 
Niemelä 0400-581 585, Lehto 040-7326 790

HUUTOKAUPPA
KONTIOTUOTE OY:llä

 Pudasjärvi

Pe 22.5.2015 klo 10.00
MYYDÄÄN:

• kakkoslaatuhöylätavaraa ym.
• kakkoslaatuikkunoita ym.

RAUTANET RANUA

RautaHeikkinen ky
Aapiskuja 2, 97700 Ranua

puh. 040 356 4100

MYÖS UPO 
KODINKONEET ym.

KAIKKEA 
RAKENTAMISEEN JA 
REMONTOINTIIN.

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua 
(016) 355 1909, 0400 396 058 I 30 v. Ranualla

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

Puh. 0400 313 002

- Kaivurityöt
- Niittoa ketjumurskaimella, 
 tien ja ojien varret

- Multaa ja soraa

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 

SEKÄ 
MUUT 

METALLIROMUT

KANSANEDUSTAJA NIILO KERÄSEN 
VAALITYÖN TUKEMISEEN MYYTYJEN 

ARPOJEN VOITTAJAT 

Pudasjärven poliisilaitoksen suorittamassa 
arvonnassa voitot osuivat seuraaville: 
Perämoottori Yamaha 4 hv Aila Aarnos Haapajärvi (955), 
öljyvärimaalaus Esa Ämmänpää Taivalkoski (95), koris-
tetalja lampaan nahkaa, Pentti Väätäjä Taivalkoski (656), 
koristetalja lampaan nahkaa Liisa Jurvakainen Taival-
koski (642), Niilo Keräsen kirja (keräilykappale) Laina Tai-
valkoski Oulu (107), Neste Oil lahjakortti Ulla Teivaanmä-
ki, Pudasjärvi (378), poppana (käsin tehty) Ulla Ikonen, 
Pudasjärvi (737), poppana (käsin tehty) Eero Hanhela 
Oulu (941) ja kirja Ystävien talo Lauri Heikkala Taivalkos-
ki (654).

Kiitokset kaikille arpoja ostaneille ja 
tällä tavalla kansanedustaja 

Niilo Keräsen vaalityötä tukeneille 
sekä onnittelut voittajille.”

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

JOKA PÄIVÄ 
MA-SU  9-18

TERVETULOA KESÄÄN!

www.pudasjarvenpuutarha.fi

ORVOKKI    
10,- / 12 kpl

 
Runsaasti OMENAPUITA!

 
Monivuotiset kukat, 

koriste-ja marjapensaat!
 

Kekkilän 50 l ja Biolan 45 l 
puutarhamulta   

 20,90/ 6 säkkiä
            
 Lannoitteet, 
siemenet ja 

torjunta-aineet!

Löydät meidät myös Facebookista!

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

Kotimainen
NAUDAN JAUHELIHA

kg

Herkkuja Kylmäseltä

Erä -50%

(norm. 7,90/kg)

Talon BALKAN 500g
LEPPÄSAVUSTETTU 
LEIKKELEMAKKARA

(norm. 2,90/pkt, 5,80/kg)

Kyröläinen
AITO HEVOSMAKKARA

kg490490
norm. 7,90/kg

Tarjoukset voimassa 17.5.2015 asti

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18
Muonamutka 2 PUDASJÄRVI

puh. 040 683 3496
www.kylmanen.fi

395395

pkt250250
kg500500

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.

POISTOMYYNTI ÄMMÄNSAARESSA

KE-MA 29.4.-4.5. Op:n talossa,
Keskuskatu 3 ent. Sparin tilat.

Kevyt puurunkoinen cap eräsuksi erittäin notkeal-la kärjellä, pituudet 230-270 cm sekä 160 cm,      leveys 10 cm

EräSuKSEt

URHEILUSUKAT
3 pr/pkt

/pkt
alk.

(2,90)  2 €
MINNA
KESKILATTIA-
MATTO
140 x 200 2500

1990

2-os. äitienpäiväkortit
Tulitikut 2 punttia

Pakkausteipit 3 rl alk.

Suodatinpussit
Carino-suihkugeeli 2 pl 
Ilmapallot ja serpentiinit
Roskakassit 30 l

Kengänpohjalliset koko: 36-46

Lamppu-sisustustaulu
LED-valolla koko 30 x 30 cm

kpl/pkt/erä1 €
Energizer
AKKUPARISTOLATURI
sis. 4 kpl AA-akkuparistoa
(39,-)

/pkt 12 €
Oboy
PIPOT
nuorisolle

/kpl
(70,-)10 €

TOPPATAKIT

–70 %
PETAUSPATJAT
lev. 80 - 180 cm

alk.

 15 €

RITARIHUPPARI
koot: S–XXXL

/kpl
(29,-) 15 €

TOPPAHAALARIT

(49,-) (69,-)

alk.alk. 35 €20 €
TYYNYJÄ 50 x 60 cm
kangas: pv/pe, täyte: spiraalikuitu

PEITTEITÄ 150 x 200 cm
kangas: pv/pe, täyte: ontelokuitu 20 €

Plast 1
TIIVIÖSETIT
4-os.

/setti  2 €

VYÖT
suoriin housuihin,
farkkuihin, 
myös kotim.
alk.

FARKUT
nuorille, naisille,
miehille mm.
Lewis (irregular),
tytöille stretch-
farkut

NAISTEN
PAITULIT

/kpl  10 €

Lasten Aikuisten

2 kpl
2 kpl

YHT. VAIN!

Meiltä
TV:stä tutut

Tuotteet
-50%
ovh:sta

 39 €HÖYRY-
PESURI

www.jarvisuomenhuutokaupat.fi

85 €
(199,-)

AS SEEN ON

TV
(129,-)

PE-PE 15.-22.5. 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Ark 9-17, la 9-14PUDASJÄRVELLÄ

Naisille ja miehille
REISITASKU-
HOUSUT 5€   Alkaen

Nuorisolle
OBEY
PIPOT 10€

HUPPARIT

   Alkaen

890
Miesten Zeerucci
BOXERIT
S-XXL
soft-puuvilla
4 sävyä

10€
4 kpl

1€
kpl/pkt/
erä

• Leivinpaperi, tuorekelmu ja alumiinifolio alk.
• 2-os. YO- ja valmistujaiskortit
• Tulitikut 2 punttia
• Pakkausteipit 3 rl alk.
• Suodatinpussit
• Klaro hankausjauhe
• Roskakassit 30 l
• Kengänpohjalliset koko: 36-46
• Lippikset alk.

ma-pe 9-18, la 9-15, 1.5. suljettu

9 €alk.
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Naisten
PAITULIT JA MEKOT

   Alkaen 9€
Nuorten
KAUSITAKIT

25€

nuorille, naisille,
miehille mm.
Levi´s (irregular),
tytöille stretch-
farkut

TERVETULOA 
PENKOMAAN!

MATTO- JA VUODEVAATEMARKKINAT
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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 17.5. kello 10,  Risto Räi-
hä, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Kaatuneitten muisto-
päivä, seppelpartio sankarihaudoille.

Perhemessu Sarakylän kappelissa su 17.5. kello 13, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Kou-
luun lähtevien siunaaminen, kirkkokahvit. 

Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot   
ma 18.5. kello 12-19.  Tervetuloa kokemaan  

yhdessä tekemisen iloa kirkonmäelle. Ota mukaan 
harava ja hanskat. Talkooväelle tarjolla nuotiomak-

karat ja pullakahvit.

Omaishoitajat kevään viimeinen kokoontuminen ma 
25.5. kello 12, Jukolan Pirtissä ruokailu.

Kuorot: Vox Margarita ke 20.5. kello 18, kirkkokuoro to 
21.5. keölo 18.

Kymppisynttärit seurakuntakodissa ke 20.5. kutsukir-
jeen saanut, jos et ole vielä ilmoittautunut ilmoittaudu 
viimeistään pe 15.5. mennessä (08) 882 3100.

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen puhelimitse to 21.5. 
kello 9-15, 040 571 4629 Marja-Sinikka Luokkanen.

Perhekerhot:   Ulkoiluperhekerhot Rajamaan rannassa 
ke 20.5. ja to 21.5. kello 10-13, nyyttärit.

Muskari päiväkerhotilassa pe 22.5. kello 10.30-11.15.

Lapsiparkki seuraavat parkit to 21.5. kello 14-16  ja 
pe 22.5. kello  9.30-12. Ilmoittautumiset (08) 882 3100.

Siioninvirsiseurat pe 22.5. kello 18 Asta Valanteella, 
Tuulimyllyntie 7 A 5.

Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Elsa 
Puhakalla su 17.5. kello 19. Aittojärven kesäseurat Ait-
tojärven koululla to 14.5. kello 17 (Heimo Kuha ja Mat-
ti Määttä). Kevätjuhla Kurenalan ry:llä su 17.5. kello 13.

Haudattu: Helli Maria Nyman  93 v, Iikka Hyttinen  81 v,  
Seppo Kalervo Raiskio 51 v.

Tämän vuotinen jo perintei-
seksi muodostunut eläkelii-
ton Pudasjärven yhdistyk-
sen toukosiunaus tapahtuma 
järjestetään historiallisella 
Hirvaskosken tilalla. Linja-
autoretken teemme torstaina 
28.5. siten, että lähtö on Ku-
renalta kello 10.30. 

Nykyiset tilan omista-
jat Leena ja John Ylitalo vil-
jelevät tilaa, ja pitävät tilalla 
ratsastus- sekä hevoshoito-
layritystä. Monenlaista pal-
velua hevosalalta on tarjol-
la. John isäntä tietää ja osaa 
laittaa hevosille kuhunkin 
keliin ja kuhunkin jalkaan 
sopivat kengät. Hän on ni-

Toukosiunaukseen Hirvaskoskelle
menomaan kouluttanut it-
sensä tähän tärkeään kengit-
täjän virkaan. 

Hirvaskosken tila oli jo 
aikanaan monella tapaa ai-
kaansa edellä niin maanvil-
jelyksessä kuin karjatalou-
dessa, esimerkiksi voitakin 
valmistettiin vientiin saak-
ka. Näistä ajoista meille ker-
too isäntäväki paikan päällä. 
Myös energia-alalla hirvas-
koskelaiset olivat aikaansa 
edellä, energiatuotannosta 
on luvannut tulla kertomaan 
Antti Holmström Hirvas-
kosken sähköosakeyhtiön 
osakas. Muistanpa hyvin 
ajan kun 50-luvulla Kure-

nalle vietiin sähköä Hirvas-
koskelta. Kun Kurenalla tuli 
iso kulutuspiikki niin meil-
lä Hirvaskoskella valot mel-
kein sammuivat. Me lapset 
kyseltiin, mikä nyt? Aikui-
set vain nauroivat ja totesi-
vat; ”Taisi mylläri jäähä pai-
jan helemasta turbiiniin”.

Vakavammasta puoles-
ta siunauksessa vastaa seu-

rakuntapastori Jaakko Sääs-
kilahti ja laulupuolesta 
Hirvaskosken koulun oppi-
laat opettaja Jukka Lehdon 
johdolla. Tapahtuman päät-
teeksi kokoonnumme ruo-
kailemaan Hirvaskosken 
koululle.

Alpo Laakkonen

Hirvaskosken Tilan komea pääräkennus.

Pudasjärven lukiolaiset to-
teuttivat jo perinteeksi muo-
dostuneen äitienpäiväkon-
sertin projektiluonteisena 
kurssina kevään aikana. Äi-
dit pääsivät nauttimaan 
mieltä lämmittävästä kon-
sertista äitienpäivänä sun-
nuntaina 10.5. seurakunta-
salissa.

Konserttia varten har-
joitukset aloitettiin hyvis-
sä ajoin helmikuulla, ja var-
sinkin pari viimeistä viikkoa 
ennen konserttia olivat hy-
vin työntäyteisiä, moni il-
tapäivä tai ilta meni har-
joitusten parissa. Mukaan 
valikoitui aktiivinen lukio-
laisten laulajien ja soittaji-
en joukko, ja mukaan saatiin 
yläkoulun puolelta taitava 
rumpali.

Ohjelmistoa kasattiin yh-
dessä mieleiseksi, ja koko-
naisuuteen kuului niin pe-
rinteisiä kuorosovituksia, 
kuin uudempia kevyen mu-

Äitienpäiväkonsertti liikutti kuulijoita

siikin kappaleita bändin 
säestyksellä.

Itse konsertti sujui mal-
likkaasti, esiintyjät hoiti-
vat soitto- ja laulutehtävät 
kuin vanhat tekijät. Yleisöä 
oli runsaslukuisesti paikalla, 
mikä on aina konsertin jär-

Esiintyjinä kuvassa vasemmalta oikealle on: Hanna Keränen, Jennika Karppinen, Annika 
Parkkila, Maria Hiltula, Iida-Lotta Pihlaja, Jenna Partala, Essi Parkkila, Sara Takkinen, Suvi 
Roininen, Nea-Maria Tauriainen, Annika Blomster, Noora Torvinen, Joel-Akseli Outila, To-
pias Siuruainen, Elias Siuruainen ja opettaja Sari Hukari. Kuva: Heidi Roininen.

jestäjille paras palkka. Moni 
silmäkulma varmasti kostui 
viimeistään viimeisen kap-
paleen aikana, joka oli Ro-
binin esittämänä tunnetuksi 
tullut "Ihan helmi". Se kertoo 
koskettavasti äidin ja nuoren 
suhteesta sekä siinä kohdat-

tavista haasteista.
Seuraavaksi lukion mu-

siikkiprojektina on odotetta-
vissa joulukonsertti, jolla on 
myös pitkät perinteet luki-
omme historiassa.

Sari Hukari

Niin ilosta kuin surusta
ILMOITA 

PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ P. 040 1951 732 

Rakkaamme

Hilma Maria
LEPPÄNEN 
o.s. Hakkarainen ent. Eronen  
s. 15.12.1926 Impilahti
k. 21.4.2015 Pudasjärvi 

Kaivaten

Lapset kolmessa polvessa
muut sukulaiset ja ystävät 

Nyt olet päässyt lepohon,
niin hyvä unes on. 

Siunaus toimitettu 8.5.2015 läheisten,
sukulaisen ja ystävien läsnäolessa. 

Totuus, yhteys ja rakkaus ovat pelkkiä suomen kielen sanoja. 
Niistä voi kuitenkin tulla pommin kaltaisia aseita, jos niitä käyte-
tään oman käsityksen oikeuttamiseen ja toisenlaisen käsityksen 
torjumiseen ja mitätöimiseen. Totuus varsinkin on altis inhimilli-
selle hyväksikäytölle. Kukapa ei haluaisi olla oikeassa? Kukapa ei 
haluaisi olla se, jolla totuus on hallussaan?

Useimmat meistä eivät paljon mieti, mikä on totta, saati että 
mikä on totuus suuressa elämän mittakaavassa. Vaikeus on sii-
nä, että totuudesta puhuttaessa tullaan pian uskonnon alueel-
le. Siellä totuuksien omistajia näyttää olevan vaikka kuinka mon-
ta. Tavallisessa elämässä taas se, mikä on totta missäkin asiassa 
itse kullekin, on riippuvainen elämänkokemuksesta, iästä, viiteke-
hyksestä, koulutustasosta, kiinnostuksen kohteista ja tuhannesta 
muusta asiasta. Todet ja totuudet lipeävät käsistä.

Kristityt pitäisi tunnistettaman siitä, että heillä on yhteys kes-
kenään. Tässä kohdassa jokaisen kristityn pitäisi painaa päänsä 
alas häpeissään. Enemmän kuin yhteyttä, me rakennamme riitaa 

ja eripuraa ja synnytämme raja-aitoja ihmisten välille. Paitsi yhte-
ydestä, kristityt tunnistaa rakkaudesta. Rakkaudessa ei ole rajo-
ja, ei ehtoja, se ei sulje ketään ulos eikä hyljeksi, ei pilkkaa, ei etsi 
omaa hyväänsä. Se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Siinä se to-
tuus nyt taas tuli. Totuus, yhteys, rakkaus. Meiltä puuttuvat nämä 
kaikki. Emme voi päästä totuuden piiriin, kokemaan yhteyttä ja 
rakkauden ympäröimiksi, jos emme polvistu, astu alas, paina kat-
setta, ojenna kättä, ole hiljaa.

Miten paljon hartaat muslimit mahtavatkaan surra tietäes-
sään, kuinka heidän muslimiveljensä Lähi-idässä tappavat raa’asti 
toisiaan tuomiten toisensa vääräuskoisiksi.

Yhtä paljon kuin maapallon pelastuminen ekokatastrofilta 
vaatii kaikkien ihmisten liittymistä yhteen, sitä vaatii myös sie-
dettävän, rauhallisen elämän pelastaminen jälkipolville. Herra ar-
mahda meitä.

Kaija Pispa

Totuus, yhteys, rakkaus
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Katto 2 päivässä, suoraan 
omalta tehtaalta mitta-
tilaustyönä.
•	 Tuomme tullessamme, 
 viemme mennessämme 
 – siistit pihat.
•  Kauttamme myös rahoitus.

Uusi kuosi 
kesäksi!

Paikalliset 
pojat! soiTa 08 2377 9501

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

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

Hinnat voimassa 
pe-su 15.5.-17.5.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

Ilman korttia 2,29 pkt (5,73-6,36/kg)
2299 24

PACK199
PLO

Hartwall  
Novelle  
kivennäisvedet
Novelle,  
Novelle Citronelle  
ja Vadelma-Raparperi  
1,5 l (1,06/l),  
sis. pantin 0,40189

TLK499
RS Valio Crea  

maustetut  
ruokakermat
2,5 dl (7,56/l)

HK  
viljaporsaan  
ulkofileepihvi
maustamaton  
ja maustettu  
600-640 g  
(7,80-8,32/kg) 379

RS

HK  
mestarin  
maukkaampi  
paisti- 
jauheliha
porsaan- ja  
naudanlihasta 
400 g (9,48/kg)199

PKTHK Kabanossi  
grillimakkarat 
360-400 g  
(4,98-5,53/kg)

Lapin Kulta  
olut 4,5 %
24 x 0,33 l (2,45/l) sis. pantit 3,60

Voimassa 4.5.2015 alkaen

-13 %

299

Mansikka
500 g (5,98/kg),  
Belgia/Hollanti

RS

199

Tomaatti
Suomi

KG

Tar
jou

kse
t v

oim
ass

a 

PE-SU 15.-1
7.5.

ell
ei 

toi
sin

 m
ain

ita
.

749
Tuore lohifilee 
vakuumi, Norja 
rajoitus: 2 pkt/talous

KG

ERÄ

Putaan Pullan 
konsulentti 

maanantaina 
18.5.

Tulvavaroitus Iijoen vesistöalueelle
Iijoella tulvavesi on nous-
sut Jongunjärven lähettyvil-
lä teille ja Pudasjärvellä ala-
vien paikkojen mökit ovat 
vaarassa kastua. Iijoen kes-
kimääräistä kevättä suurem-
pi tulvahuippu on viikon 20 
lopulla, jolloin Pudasjärvel-
lä asuintalojakin on vaaras-
sa kastua. Tulvavesi katkai-
see ja voi myös vaurioittaa 
tieverkostoa. Taivalkosken 
voimalaitoksen tulokanava 
on myös kärsinyt tulvava-
hinkoja.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuskin on varoit-
tanut Iijoen tulvavirtaa-
man kasvavan huomattavan 
suureksi ja etenkin vesistö-
alueella olevien järvien ve-
denpinnan nousevan poik-
keuksellisen korkealle. 
Tulvavesi on korkeimmil-
laan ennusteiden mukaan 
kuluvan viikon loppupuo-
lella ja viikon 21 aikana.

Iijoen vesistöalueen ylä-
osalla on vielä paljon lunta. 
Sateiden ja korkean lämpö-
tilan vuoksi vesi voi nous-
ta ennätyksellisen korkealle. 
Tällöin myös asuinraken-
nuksia on vaarassa kastua. 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus kehottaa mökkien ja 
asuinrakennusten omista-
jia suojaamaan kiinteistön-

sä, mikäli ne sijaitsevat tul-
vaherkillä alueilla.

Vesitilannetta voi seura-
ta ymparisto.fi -verkkopal-
velussa.

Usein on tapana tehdä hupireissuja veneillen tulvavesille, mutta aurinkoisella säällä tul-
vamaisemia kelpaa ihmetellä myös ilmasta, kuten Teemu Karppinen teki 11.5. trike-lento-
laitteellaan.

Ervastin kylällä oli jo maa-
nantaina 11.5. vesi noussut 

tielle. Kuva Ilkka Lantto.

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14

Pe-Ti 15.-19.5.
MAHTAVAT 
ALE-päivät!

Tule tekemään löytöjä!
ALE

Tykkää meistä Facebookissa, niin saat 
lisää tietoa tuotteista ja Tarjouksista! 
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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!

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

Pudasjärven Perussuoma-
laisten kevätkokouksessa 
puhetta johti paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtaja Alpo 
Ollila ja sihteerinä toimi yh-
distyksen sihteeri Eila Puu-
runen. Valtuustokuulumisia 
selvitteli Perussuomalais-
ten Pudasjärven valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja Kari 
Tykkyläinen.

Kokouksessa todettiin 
kansanedustajaehdokkaa-
na olleen paikallisen eh-
dokkaan Tykkyläisen saa-
vuttama erinomainen 
henkilökohtainen vaalitulos 
3328 ääntä käydyissä edus-
kuntavaaleissa. Tykkyläisen 
äänimäärä kasvoi reilusti 
edellisvaaleista ja kokonais-
sijoitus nousi listalla viiden-
neksi. 

Poliittisen tilannekatsa-

Tykkyläisen äänimäärää kiiteltiin

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n kevätkokousyleisöä, kuvassa vasemmalta Olavi Kär-
ki, Reino Niskasaari, Eila Puurunen, Alpo Ollila, Aino Asikkala, Kari Tykkyläinen, Marko 
Sarajärvi, Juho Kellolampi, Pertti Manninen sekä Pentti Perttunen Joukamo Kortesalmen 
kuvaamana. 

uksen esitti järjestösihtee-
ri Joukamo Kortesalmi. Hän 
näki tärkeänä Perussuoma-
laisten osallistumisen halli-
tukseen ja että ministeriva-

linnoissa otetaan huomioon 
Pohjois-Suomi. Hänen mie-
lestään pohjoisen perussalk-
ku tulisi ojentaa vaalitu-
loksen ja sosiaalipoliittisen 

osaamisen perusteella puo-
lueen 2. varapuheenjohtajal-
le Hanna Mäntylälle.

P-S tiedotus

Pudasjärven talouksiin tulee 
sähkö tästä Iijoen vedestä, 
kertoi Caverionin laitostek-
nikko Pasi Pitkänen vierail-
leen Pahkakosken vesivoi-
malaitoksessa Yli-Iissä.

Pari vuotta sitten perus-
korjattu Pahkakosken vesi-
voimalaitos oli auki yleisölle 
viime lauantaina. Vesivoi-
man tuotanto kiinnosti myös 
pudasjärveläisiä, joita voi-
malaitoksella kävi linja-au-
tollinen. 

PVO-Vesivoiman toimi-
tusjohtaja Pertti Pietisen mu-
kaan avoimien ovien tilai-
suudella kerrotaan ihmisille 
vesivoiman tuottamisesta ja 
näytetään millainen proses-
si on käytännössä.

Osallistujilla riitti kysyt-
tävää esittelypisteissä, joissa 
PVO-Vesivoiman ja yhteis-
työkumppanin Caverionin 
työntekijät esittelivät laitok-
sen toimintaa. Raimo Ha-
kanpää PVO-Vesivoimal-
ta näytti pienoismallista 
vesivoimalaitoksen toimin-

Tuntumaa vesivoimaan Pahkakoskelta

taperiaatteita. Vesi virtaa 
alas turbiinin kautta, turbiini 
saa generaattorin pyörimään 
ja näin veden liikkeen ener-
gia muuttuu sähköksi.

Laitosteknikko Pasi Pit-
känen esitteli valvomoa. 
Hän kertoi, että vesivoima 
reagoi nopeasti sähkön ky-
syntään, sähkön tuotanto 
saadaan käyntiin kolmessa 
minuutissa.

Kevättulva runsaana
Vesivoimalaitoksen koneis-
ton läpi kulki lauantaina vet-

tä 235 kuutiometriä sekun-
nissa. Kevättulvien aikaan 
joudutaan juoksuttamaan 
enemmän ohi kuin sähkön 
tuotantoon päätyy. Lauan-
taina ohijuoksutus oli 265 
kuutiometriä sekunnissa.

Pudasjärveläisiä vierai-
lijoita kiinnosti lauantaina, 
miten mahdollinen Kollajan 
rakentaminen vaikuttaisi ve-
sivoiman tuotantoon. 

- Kollaja olisi varasto tul-
vavesille, joten vesi saatai-
siin hyödynnettyä energian-
tuotannossa myöhemmin. 
Kun ei ole vesivarastoa, vesi 
joudutaan juoksuttamaan 
ohi, Pasi Pitkänen vastasi ky-
syjille.

Kuluvana vuonna Iijoen 
kevättulva 2000-luvun run-
sain. Kollajan rakentaminen 
leikkaisi tulvakorkeudesta 
Pudasjärven kohdalla noin 
70 senttiä ja Iijoen alajuok-
sulla enemmänkin. 

Pudasjärvellä Kollajan ra-
kentamista sekä kannate-
taan että vastustetaan. Toi-
mitusjohtaja Pertti Pietinen 
viittaa TNS Gallupin huhti-
kuun lopussa tekemään mie-
lipidetutkimukseen, jonka 

mukaan 52 prosenttia pu-
dasjärveläisistä hyväksyy 
rakentamisen. Vastustajia on 
40 prosenttia ja 8 prosentil-
la ei ole kantaa hankkeeseen.

Sähköntuotanto kiinnos-
taa

Vierailijoihin kuului 
muun muassa Jorma Ala-
talo, joka itsekin asuu Iijo-
en vesistön varrella, Jaurak-
kajärvellä. Reissu oli hänelle 
mielenkiintoinen, sillä edel-
lisestä käynnistä on aikaa. 
Alatalo arvelee, että monet 
aikuisetkin tuntevat vesivoi-
man tuotantoa huonosti.

Eija ja Toivo Ahonen läh-
tivät retkelle Pudasjärven 
Kollajalta. Eija on aikaisem-
min käynyt vain voimalai-
toksen yläsillalla, Toivoa 
kiinnostaa energiantuotanto. 

- Erityisesti kiinnostavat 
uudet innovaatiot energian 
tuotannossa. Meillä on koto-
nakin itse rakennettu tuuli-
voimala, Ahonen kertoo.

Jos retki Pahkakoskelle jäi 
nyt tekemättä, uusi mahdol-
lisuus on 6. heinäkuuta, jol-
loin vesivoimalaitoksen ovet 
ovat seuraavan kerran avoi-
mina. 

Miten veden liike 
muuttuu sähköksi? 

Paljonko vesivoimalan 
koneiston läpi kulkee 

vettä?  
Muun muassa näistä 
kerrottiin vierailijoille 

Pahkakosken 
vesivoimalaitoksella 

lauantaina 9.5.

Raimo Hakanpää kertoi tutustujille vesivoiman toimintaperiaatteista pienoismallin avulla. 
Voimalan teho on 43 megawattia. Kuva Kai Tirkkonen.

Eija ja Toivo Ahonen tulivat Pahkakoskelle Pudasjärven 
Kollajalta. Kuva Kai Tirkkonen.

Mursunlammella Pietari-
lassa avantouintipaikka 
on ollut ahkerassa käytös-
sä koko talven. Uimakau-
si oli kohtuullisen pitkä, 
sillä avanto oli käytössä 
jo helmikuun alusta lähti-
en ja kunnossapito lopetet-
tiin perjantaina 18.4.2015. 
Avannon auki pitäminen 
oli tänä vuonna suhteellisen 
helppoa, koska kovat pak-
kasjaksot puuttuivat, mut-
ta lumityöt teetättivät töitä 
ihan kiitettävästi. Avannon 
kunnossapidosta on vastan-
nut Työpetari ry. Poikke-
uksena edelliseen vuoteen 
oli pukukopin ja avannon 
muuttuminen eri paikkaan. 
Kaupungin toimesta pai-
kalle tuotiin erillinen pa-
rakkirakennus, jossa sijait-
si lämmitetty pukuhuone 
uimareille. Avannolla jär-
jestettiin helmikuussa ava-
jaiset ja muutamia uusia kä-
vijöitä saatiin houkuteltua 
tällä tavoin uuden harras-
tuksen pariin. Avajaisissa 
uimareita oli yli kolmekym-
mentä ja sää suosi iltaa. Ui-
mareille tarjottiin mehua, 
nokipannukahvia ja tieten-
kin grillimakkaraa. Järjes-

Avannolla 
”hutakkaa”

täjinä olivat Työpetari, Ui-
majaosto, Kuljetuspudas, 
Pudasjärvi-lehti ja Pudas-
järven kaupunki.

Pulahduskertoja kertyi 
hieman yli 700 kauden ai-
kana. Hurjimmat kävivät 
avannossa yli 100 kertaa. 
Aktiivisimmat kävijät Seija 
ja Elvi saavat lunastaa hyi-
sestä harrastuksestaan pie-
nen lahjan Puikkarin pal-
velupisteestä ja nisukahvit 
Alpolta siihen päälle. Jää-
däänpä mielenkiinnolla 
odottamaan seuraava tal-
vea, että missä silloin avan-
touintia harrastetaan. Kä-
vijämäärät ovat olleet joka 
talvi nousussa, joten Pudas-
järvellä avantoa kyllä tarvi-
taan seuraavallekin talvelle.  

Pudasjärven kaupunki, 
Uimajaosto, Kuljetuspudas 
ja Työpetari kiittävät kulu-
neesta talvikaudesta uima-
reita ja toivottavat hyvää 
kesän odotusta kaikille.

 Jos teillä on vielä palaut-
tamatta pukukopin avai-
mia, niin ne voi tuoda Suo-
jalinnan toimistoon.  

Tuomo Jokikokko

Tomi Illikainen viihtyi vähän pitempäänkin avannossa hel-
mikuun lopulla yhteisessä avantouinti-illassa.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 15.-16.5. ALKUVIIKKO MA 18.5.

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal.

Tiistaina 19.5.

Kariniemen
BROILERIN KOIPI
3 kpl/rss
marinoitu

159
kg

Kinnusen Mylly
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pp/tal.

099
pss

139
pkt

149
kg

Vaasan
OOH 
PIKKUPUUSTIT
220 g, kaneli tai toffee 139

pss

249

Naudan
LUUTTOMAT
KEITTOLIHA-
PALAT 995

kg

pkt

Tekstiiliosastolta Rautaosastolta

Vähärasvainen
PORSAAN-
LIHAKUUTIO 595

kg

Atria
HIILLOSMAKKARA
pehmeän pippurinen
400 g

Perjantaina 15.5. Lauantaina 16.5.

395
pkt

139
100 g KANANMUNAT

10 kpl, 2 pkt/tal. 115
pkt

Hartwall JAFFA tai

JAFFA LIGHT 
2x1,5 l, sis. pantit 395

pktPresident
KAHVI 500 g
suodatinjauhatus, 2-paahto

Tuore
LOHI
2 kalaa/tal. 599

kg
pss

Aito
HIENOSOKERI
1 kg, 2 pss/tal. 059

499
kg

VARHAISKAALI
maa 149

kg

Eldorado
TUUTIT
6 kpl

Kemikalio-osastolta

Rexona SUIHKUSAIPPUAT
250 ml

Berner
XZ SHAMPOOT TAI 
HOITOAINEET
250-200 ml

199
plo

369
plo

Oral-B COMPLETE
HAMMASTAHNA 75 ml

250
pkt

Golden
OMENA

100
pkt

Atria
MAKSALAATIKKO, 
LIHAMAKARONI- 
TAI LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO
400 g

795
kg

KARJALAN-
PAISTI
palvelusta 795

kgHyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

095

Rosamunda
UUNI/MUUSI-
PERUNA

kg

Oululainen
REILU
VIIPALEET
500-550 g
täysjyvä tai vehnä 100

pkt

Rypsiporsaan
LIHA-
SUIKALE
400 g
kermapippuri

199
rss

HK
SINISET
LENKIT
500-580 g

199
pkt 100

Suomalainen
JÄÄSALAATTI-
PUSSI

pss

495
kgAtria

LAUANTAIMAKKARA 
palana

Valio
JOGURTIT
200 g

100
3 kpl

Atria
KEITTOKINKKU
palana ja siivuna, palvelutiskiltä

599
rss

HK viljaporsaan 
KASLER-
PIHVIT 
900 g marinoitu

HK
BURGERI
100 g

100
2 kpl

Atria
XS PORSAAN
TEXAS 
GRILLIPIHVI
360 g

299
pkt

Arla
PROTEIN 
JOGURTIT
185 g

150
2 kpl

Taloustavaraosastolta

Naisten JAKKU
lyhyt, erivärejä

3490
TOPPI 
valkoinen

2250

4350
KUKKAHAME
eri värisiä

29,-

Kenkäosastolta

3250

KAPPA-
VERHOJA
ALKAEN

TOPPI 
eri värisiä

2690
Naisten JAKKU
pidempi, luonnonvalkoinen

1990

Lasten KUMISAAPAS
koot 22-36

Erilaisia Arcopedico
JALKINEITA
- Hengittävä tekstiili, joka mukautuu       
  monenlaisille jaloille
- Kaksois halvikaarituki
- Konepestävä 30°
- Säänkestävä
- Venyy tarvitteassa jopa 70%
- Pitävä pohja

KEINU
PLASTON KESÄLELUT MEILTÄ!

1595

VAUVAKEINU

490

21,-
HARAVA

KUORMA-
AUTO/KAUHA-
KUORMAAJA

17 cm AJONEUVOT

JALKA-
PALLO
muovinen 250

Mustang KAMIINA
- teho 5kw

199,-
PUUNHALKAISUKONE 6Ton 
- sis.jalustan ja ristihalkaisuterä

199,-
Kota kuru 14 KIUAS 

289,-
Kota PATA 80 l

429,-
NESTEKAASUT
esim. 11 kg 
METALLIPULLO TÄYTTÖ

1990
Kottikärryn 
UMPIKUMI-
RENGAS  
4x6 

1990

Carman
AUTO-
SHAMPOO 
1 l

199
Metabo
PAINEVESI-
AUTOMAATTI
hww3000/20s, 
RST pumppupesä

199,-

PERSIKKA
500 g

279
ras

590

1250
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Puh. 040 910 0622/ A&T Kipinä

Koneurakointia 
Lietteenlevitys, 
niitto, peltojen 

muotoilu ruuvilla, 
kaivinkonetyöt 
minikaivurilla.

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä 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
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

KOKOKATSASTUS

Tällä kupongilla!

55,-

%

%

Rekisteröintejä

Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

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 

TALKKARIAPU 
Tarvitsetko apua arjen pikkutöihin?

Palveluitamme:

T:mi KO Talkkariapu
Kari Ojala, p. 045 612 1255

*  Pihojen siivoukset/ 
haravointi

*  Kattojen ja  
vesikourujen puhdistus

*  Nurmikonleikkuut
* Kunnostus/
 korjaustyöt

Kurenalan Kyläyhdistyksen 
kevätkokous pidettiin tors-
taina 23.4. kaupungintalos-
sa. Viime vuoden toimin-
takertomuksessa mainittiin 
yhdistyksen tarkoituksena 
olevan toimia Pudasjärven 
kaupungin ja kuntalaisten 
välisenä yhteistyö- ja kehit-
tämisfoorumina. Yhdistyk-
sen tavoitteena on edistää 
muun muassa keskustaa-
jaman sekä sen lähialueen 
elinvoimaisuutta, toimin-
taa, yhteistyötä ja asukkai-
den sekä vapaa-ajan asuk-
kaiden viihtyvyyttä. 

Torielämä on ollut vil-
kasta kaudella 2014. Perä-
kärrykirppiksiä pidettiin 
viisi kertaa. Myyjiä on ol-
lut 25- 50 välillä. Tilaisuuk-
sissa on ollut myös muuta 
oheistoimintaa esimerkiksi 

Kurenalan kyläyhdistys 
edistää keskustan ja lähialueiden 

elinvoimaisuutta

yhteislauluja ja runoja. Yh-
teistyötä on tehty eri järjes-
töjen, kulttuuritoimen ja 
seurakunnan kanssa. Jär-
jestelyistä ovat vastanneet 
muutamat vapaaehtoi-
set yhdistyksen jäsenet pu-
heenjohtaja Kerttu Simun 
johdolla. 

Yhdistys on ollut viemäs-
sä uimaranta- ja lintutorni 
asiaa eteenpäin. Tarkoituk-
sena on saada Pudasjärven 
rantaan kunnostettu uima-
paikka ja sen läheisyydes-
sä oleva lintutorni kuntoon. 
Selvittelyä on myös tehty 
torille saatavasta erillisestä 
kojusta. Neuvottelut jatku-
vat vuonna 2015.

Pudasjärvellä toimii eril-
linen kyläneuvosto, johon 
toimintaan on osallistuttu 
aktiivisesti.

Puheenjohtaja vierai-
li marraskuussa Verkostoja 
rakentamassa ja uutta oppi-
massa tapahtumassa Kala-
joella. Retkellä tutustuttiin 
Eskolan ja Alpuan kylien 
toimintaan. 

Marraskuussa järjestet-
tiin Pudasjärven kaupun-
gintalolla erillinen tilaisuus, 
missä tarjottiin kiitoskahvit 
kesän 2014 toritoiminta ak-
tiiveille ja suunniteltiin tu-
levaa kesää.

Yhdistys on osallistunut 
eri tilaisuuksiin ja ollut mu-
kana mm. ruokatapahtu-
massa torilla ja jouluvaloja 
laittamassa yhdessä Pudas-
järven Yrittäjien kanssa.

Kokouksessa keskus-
teltiin tulevan kesän toi-
minnasta ja muun muassa 
ideoitiin, miten keskustan 

Kurenalan kyläyhdistyksen kevätkokousväkeä.

ja kylän ohi kulkevan Kuu-
samon tien vartta saatai-
siin pysymään siistinä. Vä-
läyteltiin muun muassa 
siivoustalkoiden järjestä-
mistä. Kerttu Simu toivoi 
vinkkejä, miten ohikulkijoi-
ta Kuusamontien varresta 
saataisiin kääntymään kes-
kustaan. Kurenalla toteu-
tettujen maisemahoitotyöt 
nähtiin positiivisena, tosin 
joidenkin mielestä joissa-
kin tapauksissa olisi puita 
voinut jättää hieman enem-
mänkin pystyyn. 

Uusia jäseniä toivottiin 
yhdistykseen mukaan.

Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Paavo Pikku-
aho ja sihteerinä Aini Sep-
pänen. HT

Keskustelutilaisuudet 
Iijoen tulevaisuudes-
ta jatkuivat Pudasjärven 
kaupungintalolla maa-
nantaina 11.5. sekä Livon 
koululla tiistaina 12.5. 
Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton ja Oulun yliopiston 
Thule-instituutin järjestä-
mät tilaisuudet keräsivät 
alueen asukkaita keskus-
telemaan Iijoen vesistön 
käytöstä ja sen kehittämi-
sestä. 

Keskustelut anta-
vat suuntaviivoja mah-
dollisesti myöhemmin 
käynnistettävälle Iijo-
en vesistövisio -hank-
keen suunnittelulle. 
Mukana olivat Pohjois-
Pohjanmaan liiton, Oulun 
yliopiston ja Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen 
edustajia kertomassa Iijo-
kea koskevista suunnitel-
mista.

Iijokea pitää kehittää 
kokonaisvaltaisesti

Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton ympäristöpäällikkö 
Ismo Karhu kertoo, että 
keskustelutilaisuudet oli-
vat keskenään eriluontei-
set. Kaupungintalolle ker-
tyi väkeä huomattavasti 
enemmän ja joukosta kuul-
tiin kärkeviäkin mielipitei-
tä. Livolla keskustelijoita oli 
vain puolentusinaa, mutta 
keskustelua käytiin rauhal-
lisesti ja rakentavalla otteel-
la, vaikka eriäviä mielipitei-
täkin kuultiin.

- Useat nostivat puheen-
vuoroissaan esille Kollaja-
hankkeen, joko puolesta tai 
vastaan. Mukana oli myös 
yksi henkilö, joka poh-
ti asiaa molemmista näkö-
kulmista. Eri näkemyksis-
tä huolimatta kaikki olivat 
yhtä mieltä siitä, että Iijoen 
vesistövisio -hanke on tar-
peellinen, sillä Iijoen valu-
ma-aluetta on tärkeä kehit-

tää muillakin osa-alueilla, 
kokonaisvaltaisesti. Kalas-
tusta, melontaa ja muuta 
virkistyskäyttöä sekä ranto-
jen kaavoitusta ja asumista 
täytyy kehittää, riippumat-
ta siitä elääkö Kollaja-han-
ke rinnalla vai ei. Visio-
hanke on Kollajan suhteen 
neutraalilla kannalla, Kar-
hu summaa.

Osa Iijoen vesistövi-
sio-hankkeen esityötä on 
selvittää millainen tarve 
hankkeelle on ja onko tar-
vetta ylipäätään olemas-
sa. Vaikka useimmat puol-
tavat kokonaisvaltaista 
kehityshanketta, löytyi kau-
pungintalolla pidetyssä ti-
laisuudessa myös muuta-
mia kannanottoja, joissa 
kyseenalaistettiin koko ve-
sistövisio -hankkeen tarve. 

Useassa puheenvuoros-
sa vision tarvetta puollet-
tiin kalakantojen ja kalas-

tuksen näkökulmasta. 
Useat halusivat panostaa 
kalakannan kannalta kes-
täviin ratkaisuihin, kuten 
kiirehtiä kalaportaiden 
rakentamista ja turvata 
uhanalaisten kalojen säi-
lymisen.

Marja-Leena Törrön 
puheenvuoron mukaan 
Kollaja on hiertänyt val-
tuustossa jo 80-luvun lo-
pulta saakka ja keskus-
telussa on joskus menty 
henkilökohtaisuuksiin-
kin. Törrön näkemyksen 
mukaan kaupungin elin-
voimaisuutta pitää elvyt-
tää muulla tavoin kuin 
vesivoimalla, mutta vi-
siosta olisi hyötyä Pu-
dasjärvelle jos siinä pai-
nottuvat kalastus- ja 
luontomatkailu sekä tee-
moina kulttuurihistoria ja 
kotiseuturakkaus. JK
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Osuuskauppasi.

@OK_ARINA

OSUUSKAUPPAARINA

@ARINA_365

OSALLISTU #ARINA365

OSUUSKAUPPASI TARKOITUS 
ON TUOTTAA PALVELUJA JA 
HYÖTYJÄ OMISTAJILLEEN.

098
Vaasan
Ruispalat
6 kpl, 330 g 
(2,97/kg)

199Kotimaista
Sika-nauta Jauheliha
400 g (4,98/kg)

098
Valio Profeel
Proteiinirahkat tai 
-rahkarakeet
150–175 g 
(5,60–6,53/kg)

389 

HK Kariniemen
Kananpojan grilliboxi
n. 1,7kg 495

Valio Oltermanni
Kermajuusto, myös 17 %
0,9–1 kg (4,95–5,50/kg)

149Rainbow
Pizzat
Pakaste. 315–350 g
(4,75–4,26/kg)

099
Atria Atrilli
Grillimakkara
400 g (2,48/kg)

kg

Aukioloajat: arina.fi
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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 

miesten
kevättAkki

39,90
miesten
pikeepAitA

8,90
verryttelyhousut

17,90

tyttöjen fArkut

29,60

39,50

tuulipuku
130-170 cm

nAisten
mekko

44,60
hAme

23,80
tunikA mekko

24,70

collegehousut

13,40

kukAn- jA 
vihAnnestensiemenet

2,00
3 pss

mustA multA 45 l

3,90
säkki

15,90
5 säkkiä

vihreä multA 40 l

3,90
säkki

15,90
5 säkkiä

meetwursti
ii-siivu

sAAristovoi
normAAlisuolAinen

Ahvenanmaa
500 g

4,50
kg

2,79
pkt

sAvukylkipAlA

vAAhtoutuvA
mAnsikkAkermA

2,5 dl

6,49
kg

1,29
prk

AhvenAnmAAn
kArtAno- jA 

kermAjuusto 
650 g

1,49
pkt

4,69
pkt

vAliojogurtit
pikAri

200 g

2,00
5 prk

punAinen
lenkki

500g

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

perustushArkot

meiltä hArjAteräkset 
jA verkot

lAnnoitteet, siemenet, 
mullAt, sipulit jA 
siemenperunAt

kAivon-
renkAAt

eristykseen:
styroksit jA 
finn foAmit

pAinekyllästetyt 
terAssilAudAt jA 

lAnkut

kotimAinen sementti

sAlAojAputket jA
rumpuputket 

pihAlAAtAt jA 
muurikivet

veneet jA 
moottorit

peräkärryt

tarjous voimassa 

la 16.5. alkaen 
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Näyttelyavajaisia vietettiin iloisessa meiningissä

Kansalaisopiston lasten ja 
nuorten sekä erityisryhmi-
en töiden kevätnäyttelyn 
avajaiset pidettiin perjantai-
na 8.5.2015 Pohjantähdessä. 
Näyttelyssä on esillä taiteen 
perusopetukseen kuuluvi-
en lasten (9–12 -vuotiaiden) 
kuvataideryhmien töitä Ku-
renalta, Sarakylästä ja Kipi-

Erityisryhmien keramiikkatöitä.

Elsa Liikasen keramiikka-
pöllö.

Lasten keramiikkakurssin miniatyyrejä.

Lasten teatterin esityksessä oli kolme Punahilkkaa (Salli Herukka, Tilda Oinas-Panuma, 
Sylvi Oinas-Panuma), joita iso paha susikin eli Vuokko Nyman ihmetteli. Punahilkkojen 
syömisen sijaan koko porukka innostui tanssimaan yhdessä. Äidin roolissa oli Olga Oi-
nas-Panuma ja isoäitinä Kaarina Nevanperä.

Jippii-ryhmän Pelle-showssa tanssipainotteisen esityksen vetivät Markus Väyrynen, 
edessä Janette Takarautio, takana Marja-Liisa Väyrynen, Tuulianna Tuohimaa, Essi Kipi-
nä ja Essi Pätsi. 

Erityisryhmien näytelmässä sattui ja tapahtui, kun palvelukodin asukkaita läksi viettä-
mään iltaa Kurenalle ja ravintola Kurenkoskeen. Erityisryhmässä olivat avustajana ja oh-
jaajana Kaarina Nevanperä, Ulla Keskimmäinen, Minna Juurikka, Marjaana Alatalo, Jaana 
Mosorin ja Anna-Kaisa Häkkinen.

Kansalaisopiston 9-12 -vuotiaiden lasten kuvataideryhmän akryylimaalauksia: Pinja Pulkkanen, Iida Väisänen, Ella Saa-
rinen, Roosa Moilanen, Matleena Suanto ja Moona Panuma.

nästä. Ryhmien kanssa on 
mm. piirretty, maalattu ak-
varelleja ja akryylitöitä, pai-
nettu press-print – laattatöi-
tä sekä muovailtu savea. On 
myös käsikirjoitettu ja kuvat-
tu videokameralla pieniä esi-
tyksiä. Myös lasten ja erityis-
ryhmien keramiikkatöitä sekä 
elokuvakurssin esityksiä löy-

tyy näyttelystä. Näihin kaik-
kiin persoonallisiin töihin 
kannattaa ehdottomasti käy-
dä tutustumassa kulttuuri-
keskus Pohjantähdessä. Näyt-
tely on esillä 3.6.2015 saakka 
ja näyttelyn järjestää Pudas-
järven kansalaisopisto ja kult-
tuuripalvelut.

Kaupungin tervehdyk-
sen avajaisissa esitti opetus- 
ja sivistystoimen johtaja Juha 
Holappa. Hän kertoi lasten 
kyselleen, mitä kansalaisopis-
tossa tehdään. Hän vitsaili, 
että siellä on niin paljon teke-
mistä, ettei ehdi kolttosia te-
kemään.

Avajaisten pääohjelma-
numeroina nähtiin katsa-
us lasten, nuorten ja erityis-
ryhmien aikaansaannoksista 
2014–2015-opetusjaksojen ai-
kana. Kipinän pikkuteatteri 
esitti näytelmän Kolme Puna-
hilkkaa ja iso paha susi. Ryh-
mä on aloittanut toimintan-
sa syksyllä 2014 ohjaajinaan 
Kaarina Nevanperä ja apu-
ohjaaja Olga Oinas-Panuma. 
Kerhon tarkoituksena on ol-
lut opetella teatteri-ilmaisun 
alkeita.

- Kerholaiset ovat alle kou-
luikäisiä, vain yksi ryhmästä 
on koululainen. Kerhomme 
opetusohjelma onkin koostu-
nut saduttamisesta, eli olem-
me kirjoittaneet satuja kuvia 

piirtämällä ja näytelleet nämä 
lopuksi näyttämöllä. Alle 
kouluikäisten teatterin teke-
minen on hyvä aloittaa leikki-
mällä ja siitä edetä näyttämöl-
le pienin askelin. Tanssi- ja 
satuleikit ovatkin sellaisia, 
joiden avulla harjoittelemme 
ääntä ja liikettä näyttämöllä, 
Kaarina kertoo.

Erilaisia ja  
tykättyjä esityksiä
Erityisryhmien ilmaisutaito-
ryhmä esitti avajaisissa näy-
telmän Kouvanperäläiset.

-Erityisryhmien näytelmä-
kurssin opetusohjelma koos-
tuu eri-ilmaisutaidon osa 
alueista. Ryhmässä opette-
lemme muun muassa keskit-
tymistä, puheentuottamis-
ta ja eläytymistä näyttämöllä. 
Valmistamme erilaisia sket-
sityyppisiä näytelmiä ilman 
perinteisiä käsikirjoituksia. 
Tarinat syntyvät eletystä elä-
mästä, jotka liittyvät meidän 
oman paikkakuntamme elä-
mään ja historiaan, ryhmää 
ohjannut Kaarina kertoo.

Näytelmä, jonka erityis-
ryhmä avajaisissa esitti, syn-
tyi juuri tällä tavalla.

- Erityisryhmäläiset ovat 
avoimia esiintyjiä ja huumo-
ri kukkii roolisuorituksissa. 
Erityisryhmän esitykset ovat 
erittäin tykättyjä yleisön kes-
kuudessa, joten ensi vuonna 
on tarkoitus levittäytyä esi-
tyksissä enemmänkin Pudas-
järven väestön keskuuteen.

Pudasjärvellä pitkään toi-
minut kansalaisopiston ja 
kulttuuritoimen Jippii!-näy-
telmäryhmä esiintyi näytte-
lyjen avajaisissa Pellet Show 
-ohjelmalla, jonka ohjasi Mar-
ja-Liisa Väyrynen. Ryhmä-
läiset ovat jo kehittyneet tai-
taviksi esiintyjiksi. Heiltä 
syntyy mitä erilaisempia esi-
tyskokonaisuuksia erilaisiin 
tilaisuuksiin. Tämä nuorista 
koostuva Jippii! -aktiiviryh-
mä on tehnyt valtakunnalli-
sestikin Pudasjärveä tutuksi.

- Osallistuimme 2014 ja 
2015 keväällä nuorten valta-
kunnallisille teatteripäiville 
Kankaanpäässä. Teatteripäi-

vien tarkoituksena oli opis-
kella erilaisia teatterin osa-
alueita ammattinäyttelijöiden 
ohjauksessa. Ryhmää on jär-
jestäjien taholta kehuttu iloi-
seksi, sosiaaliseksi ja erittäin 
taitaviksi sekä toivottu ryh-
män jatkuvuutta. Näillä nuo-
rilla ei mene sormi suuhun 
vaikeammassakaan tilantees-
sa, Marja-Liisan kanssa ryh-
mää ohjannut Kaarina kehai-
see reippaita ryhmäläisiään.

Iltatapahtumat ja huvit
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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 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 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).

OSTETAAN
Edullisesti vanhat poljetta-
vat urut. Erikoisuutena paikat 
kahdelle kynttilälle. Säilytetty 
ulkorakennuksessa hirsiaitas-
sa. Nähtävillä Aittojärvellä so-
pimuksen mukaan. P. 044 059 
8595.

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

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

Puhoskylän Möykkälässä 
tanssitaan jälleen lauantai-
na 16.5. kun paikalle saa-
puu Sauli & Ekstaasi. Po-
rukassa on monipuolisen 
tanssimusiikin mestarei-
ta Oulusta ja esityksiä on 
nähty monenlaisilla lavoil-
la sekä ravintoloissa. Vah-

vuudessa on kolme miestä: 
Sauli Perätalo vastaa rum-
pujen päristyksestä ja lau-
lusta, Raimo Hakasalmi 
taitaa hanurin näppäilyn 
sekä Martti Perätalo soit-
taa kitaraa ja löytyy mie-
hellä myös lauluääntäkin. 
Tanssin huuma alkaa kello 

21.30 ja jatkuu yhteen saak-
ka yöllä.

Sauli & Ekstaasi Möykkälässä

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

Pudasjärven Vesiosuuskun-
nan varsinainen osuuskun-
takokous pidettiin tiistaina 
12.5. Kulttuurikeskus Poh-
jantähdessä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Rantala, sihteeriksi 
toimitusjohtaja Paavo Sal-
mela ja pöytäkirjantarkas-
tajiksi Martti Räisänen sekä 
Jouni Piri. Ääntenlaskijoina 
toimivat Esa Erkkilä ja Kert-
tu Simu.

Osuuskuntakokouksissa 
äänestetään melko harvoin, 
tälläkin kertaa mentiin sa-
moja latuja, ainoastaan ero-
vuoroisen hallituksen jä-
senen tehtävään esitettiin 
kahta henkilöä. Erovuoros-
sa hallituksesta oli Martti 
Räisänen, jota esitettiin jat-

Pudasjärven Vesiosuuskunta kokousti Pohjantähdessä
kamaan myös seuraavalle 
kaudelle. Kilpailevan esi-
tyksen mukaan tilalle eh-
dotettiin Marko Rautiota. 
Martti Räisänen valittiin jat-
kamaan hallituksessa, ää-
nestys päättyi äänin 8-6. 
Hallitus siis pysyi samana: 
Pentti Partanen, Arto Lii-
kanen, Kaisu Kovalainen 
ja Esa Erkkilä. Myös vara-
jäsenet Olavi Lammela ja 
Veli Liehu jatkavat tehtä-
vässään.

Sääntömääräisten asioi-
den joukossa läpi käytiin 
toimintakertomus, jonka 
mukaan Pudasjärven Vesi-
osuuskunnan vesilaitostoi-
minnan suhteen vuosi oli 
tyydyttävä, veden laatu ja 
toimitusvarmuus olivat hy-

vää tasoa. Teknisten tun-
nuslukujen muutokset oli-
vat vähäisiä, mutta hiukan 
edellisvuotta parempia.

Syyskuun 2014 alussa 
voimaan tullut vesihuol-
tolain muutos oli alaa kos-
kettava merkittävin laki-
muutos. Lisäksi uudistettu 
ympäristönsuojelulaki vel-
voittaa tehostamaan ym-
päristönsuojelun lupame-
nettelyä ja ympäristölupien 
valvontaa. Lakimuutoksi-
en velvoittamana talouden 
on oltava läpinäkyvämpi 
ja häiriötilanteisiin on va-
rauduttava paremmin. Lain 
mukana avautui myös mah-
dollisuus vaikuttaa enem-
män kuluttajien jätevesirat-
kaisuihin.

Talous  
kehittyy vakaana
Osuuskunnan talouden ke-
hitys on jatkunut vakaana, 
esimerkiksi maksuvalmius 
ja omavaraisuusaste ovat 
parantuneet huomattavas-
ti edellisvuoteen verraten. 
Viime tilikauden ylijäämä 
oli lähes 36 tuhatta euroa, 
josta hallitus päätti koko-
uksen yhteydessä kirjata 10 
000 euroa vararahastoon.

Liittymismaksukerty-
mä oli 236 193 euroa, joka 
on edellisvuoteen nähden 
yli kaksinkertainen. Tämä 
selittyy uuden koulukam-

puksen liittymämaksul-
la, joka yli noin 180 tuhat-
ta euroa.

Viemärilaitos toimi hy-
vin, ja yhtenä myönteisenä 
asiana toimitusjohtaja Paa-
vo Salmela näki käsitellyn 
jäteveden määrän laskemi-
sen. Laskua oli 3,9 prosent-
tia, joka ei lukuna näytä 
suurelta, mutta tasoon näh-
den määrä on merkittävä. 
Laitoksien teknistä toimi-
vuutta kuvaavat tunnuslu-
vut ovat sekä vesilaitoksen 
että viemärilaitoksen osalta 
tyydyttävää tasoa.

- Talouden tilannetta 
kun katsoo, niin meillä on 

edellytykset jatkaa toimin-
taa samalla tasolla. Tule-
vaisuudessa taloutemme 
kannalta avainasemassa 
on merkittävän omaisuus-
massan huolellinen hoi-
to. Meidän pitää suunnitel-
la tarkoin omaisuuskannan 
huoltoa sekä järjestää sa-
neeraukset ajoissa. Veden 
laatuun ja palvelun laatuun 
yleisesti liittyviä riskejä pi-
dämme kohtuullisen hyvin 
hallittuna. Onneksi meil-
lä on Suomen kuudenneksi 
suurin jokivesistö vieressä, 
joten riskit eivät ole kovin 
suuria, kertoo Salmela. JK

Osuuskunnan hallituksen muodostamisesta äänestettiin paperilapuilla, joita laskemassa 
Kerttu Simu ja Esa Erkkilä. Laskentaa seuraavat kokouksen puheenjohtaja Matti Rantala 
ja sihteerinä toimitusjohtaja Paavo Salmela.

Pudasjärven Vesiosuuskunnan varsinaista osuuskuntakokousta seurattiin Kulttuurikes-
kus Pohjantähdessä.

Mopo Tunturi Tiger S-Puch 
rekisterissä, h. 650 €. P. 0400 
380 095 ilt.

Suomenpystykorvan pentuja, 
kirjakoiran jälkeläisiä. Lintu- ja 
hirviverisiä. Luovutus heti. P. 
0400 139 412.

Kauttamme myös ilmastointikanavien 
putsaukset, kysy tarjous!

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

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

Käyttövesi -ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

Tule ja pyydä tarjous!
-maalämpöjärjestelmät
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

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

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä 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
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

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

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-20.00
pe 11.00-04.30
la 16.00-04.30 
su 16.00-21.00

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

 (kotikäyntejä 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

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!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

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

LAKIPALVELUITA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.
Hoidamme asianne nopeasti ja tehokkaasti.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, rikos- riita ja hakemusasiat.

Puh. 040 144 6888
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Heikinkatu 17 B 10, 90100 Oulu

toimisto@eijaheikkinen.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

GRILLITUOTTEET, LOUNAS JA PITOPALVELUITA

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

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

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi
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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:

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

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

RATSASTUSPALVELUJA

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

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.

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

KATTOKOLMIKKO OY
Konesaumakattojen ammattilainen

Rakennuspeltityöt
0400 383 168, 040 518 3341, 

050 532 3712
www.kattokolmikko.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAANRAKENNUSTA
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 JA
TARVIKKEET

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

Ritva Siuruainen
040 190 4344

Yli-Livo, 
Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

TAKSI

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Pudasjärvi, Puistotie 2.  Puh. 040 960 5392 
Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA 
KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, Jyrkkäkoskentie 122
●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

OMPELUPALVELUT, TEKSTIILIT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

Ui kesäksi kuntoon-kampan-
jassa (ajalla 1.3.-31.3.2015) 
Puikkari sijoittui pienten ui-
mahallien sarjassa hienosti 
sijalle 6. Pienten uimahallien 
sarjassa kilpaili kaikkiaan 40 
uimahallia eri puolilta Suo-
mea, joten tämän vuoden si-
joitus oli hyvä, Puikkarin 
historian paras! Varsinkin 
vesijuoksijoiden ja -jumppaa-
jien osuus oli kerrassaan lois-
tava. Tässä sarjassa olimme 
ihan kärkisijalla pienten hal-
lien joukossa. Kampanjaan 

Maaliskuussa uitiin ja vesijumpattiin kesäkuntoon
osallistui kaikkiaan 261 hen-
kilöä ja uintikilometrejä ker-
tyi yhteensä 457 ja vesijuoksu 
sekä –jumppaminuutteja ker-
tyi jopa 137 305! Uimareista 
ja vesijuoksijoista palkittiin 
parhaat 4.5 Puikkarin lahja-
korteilla ja Ui kesäksi kun-
toon - t-paidoilla sekä dip-
lomeilla. Kiitokset kaikille 
osallistuneille!

Eila Kerälä ja Kauko Ter-
vonen vesijuoksivat kukin 
yhteensä 3720 minuuttia eli 
päivittäin 120 minuuttia, 

mikä on kunnioitettava saa-
vutus ja hieno esimerkki sin-
nikkyydestä. Tervosen Kau-
ko sai lisäksi pudotettua 
painoaan kahdeksan kiloa 
kampanjan aikana. Raija Ant-
tonen ui myös kunnioitetta-
vat kilometrilukemat: lähes 
56 kilometriä. Tuohon mää-
rään saa uida päivittäin mel-
kein kaksi kilometriä.

Toisella sijalla oli Mika 
Pesonen, joka ui kampan-
jan aikana 33 kilometriä 
ja Elisa Pietarila kolman-

tena, joka ui 32,6 kilomet-
riä. Vesijuoksijoista/-jump-
paajista toiselle sijaille pääsi 
Tuula Tauriainen 2460 mi-
nuutilla ja Salme Pesonen 
kolmanneksi 2160 minuutil-
la.

Palkitsemistilaisuuden 
yhteydessä suoritettiin ar-
vonnat ja palkintojen voit-
tajalista löytyy Puikkarin 
palvelupisteestä. Onnitte-
lut kaikille voittajille ja ensi 
vuonna kisaillaan taas uudel-
la innolla!

Hyvän olon messuilla lauantaina 9.5. oli monenlaisia 
esityksiä ja esittelijöitä liikenteessä. LähiTapiolan esit-
telypisteellä järjestettiin arvontaa, jossa pääpalkinto 
eli ensiapulaukku arvottiin kaikkien arvontalomakkeen 
täyttäneiden kesken. 

Ensiapulaukun voitti Lammela Anna-Maria, 
Pudasjärveltä. 

Onneksi olkoon voittajalle!

Onneksi olkoon 
arvonnan voittajalle

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
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Digita tekee asennustöitä 
Oulun radio- ja tv-asemal-
la 18.–19. toukokuuta väli-
senä yönä. Töistä aiheutuu 
Oulusta välitettäville ra-
dio- ja tv-kanaville yhdes-
tä kolmeen enintään viiden 
minuutin mittaista lähetys-
katkosta kello 23–6 välise-

Asennustyöt vaikuttavat 
radio- ja tv-lähetyksiin

nä aikana. Lähetyskatkokset 
pyritään pitämään mahdol-
lisimman lyhyinä. Katkokset 
koskevat myös Pudasjärven 
ja Iso-Syötteen täyteläheti-
nasemia. Digita pahoittelee 
katkoksista mahdollisesti ai-
heutuvaa haittaa.

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti 
tervetullut!

su 17.5. klo 11  Pasi Markkanen
su 24.5. klo 11  Jukka Nikkilä 

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 17.5.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

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

LAHNARALLI AITTOJÄRVELLÄ
os. Venkaantie 143

lauantaina 23.5.2015 klo 10.00-14.00
* maistiaisia

* tuoretta kalaa
* arvontaa

Myynnissä kalatuotteita, savulahnaa,
mehua, teetä, kahvia, pullaa.

Työkeskuksen taidepiirin näyttely 4.5.-31.5. Näyttely on avoinna kir-
jaston 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 Pudas-
järven 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, hol-
kätään yhdessä. Voit ottaa vaikka koirasikin mukaan lenkkeilemään.
Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumismaksu. 
Peräkärry kirppis Livon koululla pe 15.5 klo 10-14. 
Karhunveistoviikko 13.5.-16.5. Livon kylätalo, Kirsiojantie 31.
Omaishoitajien virkistyspäivä ma 18.5. klo 15-18. Liepeen väentuvalla. 
Ilmoittautuminen viikkoa ennen.
Kiihdytys- ja testipäivä la 23.5. klo 8. Tule testaamaan ajoneuvosi suori-
tuskyky varttimaililla (402m) ja no speed limit päivällä (1300m ja 1609m) 
ajanotolla valvotuissa 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.
No speed limit - huippunopeuden mittauspäivä la 13.6. klo 8. Tule 
testaamaan ajoneuvosi suorituskyky varttimaililla (402m) ja no speed limit 
päivällä (1300m ja 1609m) ajanotolla valvotuissa olosuhteissa. Katsastetut, 
katsastamattomat, traktorit ja kaikki härvelit tervetulleita! Pudasjärven il-
mailukeskus, Ranuantie 474.

Tanssit Möykkälässä

Puhoskylän Kyläseura ry

Ravintolaan vapaa pääsy!
Huom! 
Maksut vain käteisellä! 

La 16.5. klo 20.30-01.00 
Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€

SAULI & 
EKSTAASI 

Esiintyy

TERVE-
TULOA!

Kuu kiurusta kesään, puoli-
kuuta peipposesta, västärä-
kistä vähäsen, pääskysestä 
ei päivääkään. Jos vanhaa sa-
nanlaskua on uskominen, niin 
kesä on saapunut Pudasjärvel-
le. Facebook-palstan Pudas-
järven puskaradion mukaan 
ensimmäisiä pääskyshavainto-
ja tehtiin Jaurakkajärvellä jo 
huhtikuun lopulla. Toukokuun 

Pääskysestä 
ei päivääkään

ensimmäisellä viikolla havain-
not alkoivat yleistyä ja pääs-
kysiä nähtiin jo muun muassa 
Aittojärvellä ja Iinattijärvellä.

Pääskyt kuuluvat ahke-
rimpiin muuttolintuihin, sil-
lä ne lentävät joka syksy jopa 
yli 10 000 kilometrin matkan 
Afrikan keski- ja eteläosiin, 
palatakseen keväällä tutuille 
pesimäpaikoilleen. JK

Nuortenvaltuuston ko-
kous pidettiin Rimmillä 
4.5. Kokouksessa päätet-
tiin valita muiden vuosien 
tapaan pudasjärveläinen 
vuoden nuorisotyönteki-
jä. Palkinnon saa sellainen 
henkilö, joka on vuoden 
aikana tehnyt merkittä-
vää työtä nuorten hyväksi. 
Vuoden nuorisotyöntekijä 
julkistetaan 28. toukokuu-
ta Kesä 2015-tapahtumas-
sa Jyrkkäkoskella. Nuo-

rilta tullaan keräämään 
kysymyksiä paneeliin, jo-
hon tulevat kaupungin-
johtaja Tomi Timonen, 
opetus- ja sivistysjohtaja 
Juha Holappa ja muita asi-
antuntijoita. Kokoukses-
sa käsiteltiin myös lapsi-
asiainvaltuutetun Tuomas 
Kurttilan kuntavierailua 
Pudasjärvellä.

Sakari Jokikokko 

Nuortenvaltuuston 
kokous

Koskenhovilla 
PERUTTU 

sunnuntailta 17.5.
tulvatilanteen vuoksi.

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Lukijan kynästä

Esittäisin ystävällisen vetoomuksen Livojokivarren asukkaille, 
Kynkäältä ylöspäin. Mökkeilen Kynkäällä ja seuratessani jokea 
pahaa tekee kun näen päivittäin miten kevättulvien mukana jo-
essa kulkee kaikenlaista roskaa. Ei kai tulva niin korkealle nouse, 
että saunasta lähtevät pesuainepullotkin veden mukaan.

Ikävä siivota rantaa, vielä kun vastarannan pajukkoon ke-
rääntyy kaikenlaista: rikkinäisiä muoviastioita, ämpäreitä, tyh-
jennettyjä pulloja ja peltitynnyrikin. Yksi heinäpaalikin tuli juuri 
meidän rantaan. Näitä on ikävä siivoilla, ja hävittää omalla kus-
tannuksella.

Tästäkin huolimatta hyvää kevään jatkoa kaikille!

Reino Haarahiltunen

Vetoomus  
Livojokivarren asukkaille

Poistomyyntiä 
autokorjaamosta

- Auton varaosia, uusia ja käytettyjä
- Autotarvikkeita

Käy paikan päällä katsomassa, mitä löytyy
Halli avoinna la 16.5.- pe 22.5. klo 10-13 (myös su)

Kalusteiden- ja myyntivaraston
HUUTOKAUPPA la 23.5. klo 10
Työkaluja, yksipilarinosturi ym. kalustoa

Sarakylän Auto- ja Peltikorjaamo
Sarakyläntie 5444. Puh. 040 823 8803

Elinympäristövaliokunnas-
sa 4.5. Eero Talala esitte-
li Iijoen sillan korjaussuun-
nitelmaa sekä Jussinahon 
alikulkusiltasuunnitelmaa. 
Iijoen sillan korjaustyöt al-
kavat yhden kaistan osalta 
(Oulusta tultaessa vasem-
man puoleinen ajokaista ja 
kevyenliikenteenväylä) tu-
levana kesänä. Ajokaista ka-
penee puoli metriä ja kevy-
enliikenteenväylä levenee 
metrin. Ajokaistan ja kevy-

Iijoen sillan korjaus alkaa kesällä
enliikenteenväylän väliin 
tulee betonikaide.

Lasten ja nuorten opis-
kelijoiden kulku uudelle 
koulukeskukselle pyritään 
toteuttamaan mahdolli-
simman turvallisesti ja au-
kottomasti. Jussinahon ali-
kulkusillan rakentaminen 
aloitetaan myös kuluvana 
kesänä. Ensimmäisenä teh-
dään liikuntahallin puolei-
nen osuus. Elinympäristö-
valiokunta keskusteli muun 

muassa oppilaiden kou-
luunjättämispaikoista uu-
den koulukeskuksen osalta 
sekä tiedusteli, onko uudel-
le koulukeskukselle tarkoi-
tus järjestää nimikilpailu.

Päivitetyt  
infotaulut torille
Lisäksi kokouksessa käy-
tiin läpi millaisia tavoitteita 
ja toimintatapoja ympäris-
tön viihtyvyyteen ja siistey-
teen keskittynyt työryhmä 

on selonteossaan kertonut. 
Tärkeimpänä asiana näh-
tiin muun muassa kaupun-
gin ympäristönhoitosuun-
nitelman laatiminen, johon 
kuuluu maisemanhoitotöi-
den jatkaminen kuluvana 
kesänä.

Laavu-hankkeen edusta-
jien kanssa on keskustelta-
va, voiko torin kehittämistä 
hankkeistaa. Liikennetur-
vallisuustyöryhmän tehtä-
vänä, apunaan vanhusneu-

vosto, on huomioida torin 
suunnittelussa esteetön liik-
kuminen.

Päivitetyt infotaulut saa-
daan paikoille kesäkuun 
loppuun mennessä. Torille 
on tulossa infotaulu, johon 
tulee Kurenaluksen palve-
lutiedot. Muita taajaman 
paikkoja ovat ABC ja Nes-
te, joissa on koko kaupun-
kia koskevat palvelutiedot. 
Tekninen toimisto selvittää, 
voidaanko K-Supermarke-

tille sijoittaa myös infotau-
lu.

Tarkoituksena on myös 
keskustella Laavu-hank-
keen edustajien kanssa, 
onko mahdollista hankkeis-
taa Sarankylän latuvalojen 
muuttaminen tievaloiksi ja 
tolppien sekä lamppujen 
uusiminen. Lisäksi tarvetta 
olisi kartoittaa asian tiimoil-
ta myös muut kylät. JK
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
JAALANGAN 

VESIOSUUSKUNNAN
VUOSIKOKOUS

Paukkerinharjun kylätalolla 
su 24.5.2015 klo 12.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Liikuntapaikkojen 
harjoitusvuorot haettavana
Suojalinnan urheilu- ja tenniskentän, Lukion ja Rimminkankaan
koulun kenttien harjoitusvuorot julistetaan haettaviksi kesäksi 2015. 
Hakemukset tulee toimittaa 29.5.2015 klo 12.00 mennessä 
osoitteella heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Tiedustelut:  0400 346 097.

Kaupunki/Liikuntatoimi

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

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Tuomas Sammelvuo - salin
harjoitusvuorot haettavana
käyttövuorot julistetaan haettaviksi kesä- elokuuksi 2015,  
ma 25.5.2015 klo 12.00 mennessä.  Kirjalliset hakemukset, joista 
tulee ilmetä käyttäjäryhmän nimi, vastuuhenkilö,  osoite ja puhelin-
numero sekä toivomus viikonpäivästä ja kellonajasta tulee toimittaa 
os. PL 10, 93101 PUDASJÄRVI, tai heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi. 
Tied. 0400 346 097.

Kaupunki/Liikuntatoimi

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 
Livon paliskunnan 

KEVÄTKOKOUS 
pidetään Livon koululla 

la 23.5.2015 klo 12.
Käsitellään ph-asetuksen 4 pykälän 

määrämät asiat sekä hallituksen esittämät 
yms. esille tulevat asiat. Teurastussuunnitel-

ma ph-vuodelle 2015-2016. 
Livolla 11.5.2015 

hallitus

Kollajan Vesiosuuskunta
VUOSIKOKOUS

la 23.5.2015 klo 12
Elsa ja Erkki Urmalalla Ristolantiellä.

Esillä sääntömääräiset sekä 
muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!

Hallitus

Pärjänsuon 
Vesiosuuskunta

VUOSIKOKOUS
pe 29.5.2015 

klo 19 Hirvihallilla. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa. 

Hallitus

 

Kiitos  
Pahkakosken vesivoimalaitoksen      
avoimien ovien päivään lauantaina 
9.5.2015 osallistuneille.  

Tilaisuuden tietokilpailussa kysyttiin päivän 
tulvavirtaamia. Pahkakoskella vettä virtasi 
koneiden läpi 235 kuutiometriä sekunnis-
sa ja voimalaitoksen ohi 265 kuutiometriä 
sekunnissa.  
 
Vastanneiden kesken on arvottu palkinnot. 
Arvonnan pääpalkinnon, kahden hengen 
viikonlopun Syötteellä, voitti Pauli Puurunen. 
Lisäksi lahjakortin Pudasjärven kirjakaup-
paan voittivat Eija Ahonen ja Hannu Simu. 
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.   
 
Paljon onnea arvonnan voittajille!

Tekninen ja ympäristötoiminta 
tiedottaa
Matonpesupaikka 
Matonpesupaikka Liikennepuiston vieressä on avattu. Käyttö päivit-
täin klo 7.00 - 21.00 ja paikka suljetaan syksyllä säätilanteen 
mukaan. 

Puutarhajätteiden vastaanotto siirtokuorma-
usasemalla
Pudasjärven kaupungin siirtokuormausasemalle otetaan vastaan 
pihojen siivouksesta tulevaa kompostoituvaa jätettä siirtokuorma-
usaseman aukioloaikana perjantaina 22.5.2015 klo 14.00-18.00 
sekä lauantaina 23.5.2014 klo 10.00-14.00. 
Huom! Mikäli kuorma sisältää muuta kuin pihansiivousjätettä, peri-
tään siitä sekajätteen mukainen jätemaksu.

Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

10-14-vuotiaille, max 8 hlöä.
Ma-ke 6-8.7. klo 10-14 

kirjastotalon nuorisotiloissa. Maksuton.
Ympärilläsi on paljon asioita joita et voi nähdä tai kuulla. Mikroskoop-
pisen pieniä eliöitä ja nanoskooppisen pieniä molekyylejä. Tiede tutkii 
näkymätöntä erikoislaitteiden avulla ja tiedeleirillä voit tutkia sinäkin. 
Samalla opit hieman biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa.

Leirillä tehdään kolme erittäin mielenkiintoista tutkimusta:
1. Mikä on mikrobiologisesti likaisin ja puhtain paikka.
2. Mikä elintarvike estää tehokkaimmin mikrobien kasvua.
3. DNA analyysi: “tietääkö DNA silmiesi värin” tai vaihtoehtoisesti 

“bakteerilajin tunnistus”.

Lisäksi saat tuoda omia näytteitäsi (hyönteisiä, kasveja, kiviä tai ihan 
mitä tahansa) tutkittavaksi kurssilla käytettävillä laitteilla.

Leirin jälkeen tiedät mitä tiede on ja miten tieteellistä tutkimusta 
tehdään.

Leirin tutkimukset ovat turvallisia ja eettisiä. 

Leirin ohjaaja ja lisätietoja: 
solu- ja molekyylibiologian tohtori Jaana Jurvansuu, 
jaana_jurvansuu@yahoo.com

Ilmoittautumiset pe 29.5. mennessä nuorisotoimisto, 
tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi tai 040 526 2765.

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

Näkymätön luonto –tiedeleiri

Lasten kesä 2015 –tapahtuma
pe 22.5.2015 klo 16-19, alakouluikäiset
Ohjelmassa vapaapääsy Puikkariin klo 16-18.  Alle 8-vuotiaat ja uima-
taidottomat vain täysi-ikäisen huoltajan seurassa.

Uinnin jälkeen pieni snack-iltapala nuorisotiloissa.  Tervetuloa!

Toivottaen Hyvää Kesää Kaikille nuoret vapaaehtoistoimijat,  
nuorisotoimi ja Puikkari

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Perjantaina 15.5. Puikkarissa
välineuintia alakouluikäisille

klo 12.00-16.00.
Lasten lelut ja uintivälineet esim. räpylät käytössä.

Lisäksi uimataitoviikon kunniaksi kaikilla on mahdollisuus suorittaa 
200 m:n uimataitotesti, jonka suoritettuaan saa palkinnoksi 
uimataitorannekkeen.

Isossa altaassa pääsee myös 
kokeilemaan ilmatäytteistä kanoottia.

Tervetuloa!

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

Sarajärven Sarat
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
ti 26.5.2015 klo 19.00 Sarakylän koulu.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!

Pertti: 040 195 1732
Heimo: 0400 385 281

Soita ja varaa ilmoitustilasi! 

Tervetuloa

Maija Meikäläinen

ja tähän oma 
valintainen teksti

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Yksittäinen kutsu 
tai kiitos (1x40)

20€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
(2 erillistä ilmoitusta)

30€
(sis. alv.)

Ilmoita
Pudasjärvi-lehdessä

Lue koko lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai iltana
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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
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JOKA PÄIVÄ!

B-, C- ja D-vitamiineja
Sisältää 1,5 miljardia ihmiselle luonnollista bakteeria
Terveydestään huolehtiville kaikkina vuodenaikoina
Päivittäiseen käyttöön

Maitohappobakteeri + BCD ratiopharm  
– Lisää vastustuskykyä vitamiineista

SOPIVASTI  
HYVÄÄN OLOON

www.hyvaanoloon.fi

FI/VOTC/14/0003

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

Tarjoukset voimassa 31.5. saakka
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Vietämme astmapäivää keskiviikkona 20.5.

Onko astmasi hoito 

tasapainossa?

Astmahoitaja Anu Haanela on apteekissa klo 12-16 
vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin. Selvitä astman 

hoitosi tilanne astmatestin ja puhallusmittausten avulla.

9,90€ (norm. 11,76)

Maitohappobakteeri + B 
30 kapselia

21,90€ (norm. 25,20)

100 kapselia

Maitohappobakteeri + BCD 
30 kapselia

12,90€ (norm. 14,40)

100 kapselia

24,90€ (norm. 28,80)

ETULEIKKURIT JA 
PUUTARHATRAKTORIT

ENNAKKOHINTAAN
Hyvä valikoima leikkureita 

heti varastossa. 
Tervetuloa tutustumaan. 

Myös vaihtaen.

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

PUUTARHAJYRSIN

PUDAS-KONEESTA PUUTARHATÖIHIN

● Työleveys 75cm
● Vaihteet 1 + 1
●  3.3 kW
● B&S moottori

695€

PUUTARHAJYRSIN
● Työleveys 85cm
● Vaihteet 1 + 1
●  Kohler Courtage moottori

799€

PUUTARHALEIKKURI
● Akun kesto 
 110 minuuttia!
● Pensas-, ja 
 ruohoterä
●  Lithium-Ion akku
● Made in Germany!

119€

Ennakkoedut:
● 6 kk korotonta ja kulutonta maksuaikaa
● Toimitus käyttökunnossa sopimuksen mukaan
● Käyttöopastus toimituksen yhteydessä
● Suojahuppu ja vaihtoöljyt kaupan päälle.

RAIVAUSSAHAT
Alkaen 399€

OKSAMURSKAIN 
STIGA BIO 
SILENT 2500W

199€
OKSAHAKKURI 
VIKING 
GE 150 2500W 399€

SÄHKÖTOIMINEN 
PUHALLIN STIGA 
SBL 2600 EL

65€

POLTTOMOOTTORI 
PUHALLIN STIGA 
SBL 260 H

185€

PUUTARHA- 
TRAKTORIT 

Alkaen 1495€

KERÄÄVÄT 
PUUTARHA-
TRAKTORIT 

1799€

ETULEIKKURIT 2590€Alkaen

SRC 775 RB

HB 585

HSA25
AKKUKÄYTTÖINEN

Kattopaketit
suoraan tehtaalta

• Konesaumarivit
• Lukkosaumarivit
• Tiilikuvioprofiili
• Katto ja 
 seinäprofiilit

• Sadevesi-
 järjestelmät
• Listat
• Kattoturvat
• Tarvikkeet

Posankuja 11, 90620 OULU
Puh. 040 556 9063, 040 686 9893 

www.janla.fi

Teräspalvelukeskus

Soutuvenheellä töihin ja kouluun
Hilturannan Lukkarinlahdella Iijoen ja Pudasjärven tulvat tuntuvat 
pihapiirissäkin. Samuli Leppänen kertoo, että tie on ollut poikki jo 
viikon ajan ja ennusteiden mukaan venekulku jatkuu vielä ainakin 
pari viikkoa. Lapset ja aikuiset kulkevat veneellä koulu- ja työmat-
kat, muuta reittiä talolle ei ole. Vuoden 1982 tulvaennätykseen on 
matkaa vielä noin puoli metriä, mutta vuodesta 2004 paikalla asu-
neet Leppäset eivät ole ennen kokeneet vastaavaa ja vesi jatkaa 
nousuaan. JK/Kuvat Samuli Leppänen


