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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Sadat juhlivat 
90-vuotiasta Nevakiveä 

Koskenhovilla s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 12.6.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 24.6., ke 1.7. ja ke 8.7.

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, 
KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Pesuhuone- ja saunaremontit 
sertifikaatilla 
kesähinnoin! 

Kauppatie 2, 93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 0400 384 118

www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUS ANON ASE JA TUKKU 

- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Meiltä hevostarvikkeet
- Laajin valikoima koiranruokia ja tarvikkeita 

ESITTELYPÄIVÄ PE 12.6. 

ERÄKESKUS

Sasta, Savotta, Ultracom ja 
Sako tuote-esittelijät. 

Uistintarjouksia ja
muita erikoisia 

tarjouksia! 

Sasta Wolf 
gore-tex kokopuku 

395 € 
Kahvi-

tarjoilu!

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

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

VALTAVAT VALIKOIMAT KESÄKUKKIA!

www.pudasjarvenpuutarha.fi

TERVETULOA KUKKALOISTOON!

Orvokki 7,- / 10 kpl
12,- / 20 kpl 

Petunia, tulilatva,hopealehti, 
lobelia, pieni samettikukka

12,- / 10 kpl 
Kesäleimu 2,- kpl

10,- / 6 kpl  
TOSI KOMEAT BEGONIAT 

27,50 / 5 kpl
Upeat Dahliat alk. 7,- kpl

Pelargoniat sekä Marketta valk.   
18,50 / 4 kpl 

JÄTTIAMPPELIT 25,-
VÄHÄN PIENEMMÄT 15,- 

OMENAPUUT 30,- 
57,- / 2 kpl 

MONIVUOTISET KUKAT
(kaikki norm. 3,-)  20,- / 10 kpl 
Marja- ja koristepensaat, havut, puut! 

YRTIT 10,-  / 4 kpl

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Sydämelliset kiitokset
osallistumisestanne 90-vuotisjuhliimme

Pyörivä kivi ei sammaloidu

Palvelemme juhannuksena:  
Juhannusaattona pe 19.6. klo 9.00-18.00
Juhannuspäivänä la 20.6. klo 12.00-20.00

Sunnuntaina 21.6. klo 9.00-20.00

Niemitalo
Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230

Joka päivä klo 9.00-20.00

www.tauonpaikka.fi

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Päivän hintaan noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Pudasjarvi-lehti
ilmestyy ensi viikolla poikkeuksellisesti 

torstaina 18.6.2015

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

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

RAUTANET RANUA

RautaHeikkinen ky
Aapiskuja 2, 97700 Ranua

puh. 040 356 4100

MYÖS UPO 
KODINKONEET ym.

KAIKKEA 
RAKENTAMISEEN JA 
REMONTOINTIIN.

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

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

Tervetuloa! Meiltä pitopalvelut niin 
juhliin kuin tilaisuuksiin.

PALVELEMME:
ma-ti 10-14,
ke-pe 10-18

JUHANNUKSENA:
to-la 18.-20.6. suljettu
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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

Rakkaamme

Ilpo 
Olavi

VÄHÄKUOPUS
s. 29.4.1968 Pudasjärvi

k. 12.5.2015 Turku 

Rakkaudella kaivaten 

Äiti
Veljet ja siskot perheineen

Sukulaiset ja 
ystävät perheineen 

Emme nähneet, kun silmäsi suljit,
Emme voineet hyvästejä jättää.

Toivomme, että sinun hyvä on olla.
Kauniit muistot eivät koskaan katoa. 

Siunaus on toimitettu 
läheisten läsnäollessa. 

Konfirmaatiomessu  kirkossa su 14.6. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Tiina Inkeroinen, Keijo Piirainen. Taksikyyditys seu-
rakuntakodilta kello 9.30, omavastuu edestakaisin 5 €.
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla 22.6.-30.7. kello 11-17.
Miestenpiirin saunailta Kangasjärven leirikeskuksessa ke 
24.6.  Lähtö seurakuntakodilta kello 17. 
Varhaisnuorten kesäleirit Hilturannan leirikeskuksessa 
6-9- vuotiaat 6.-7.7., leirin hinta 5 € ja 10-13-vuotiaat 8.-
10.7., leirin hinta 10 €. Sitovat ilmoittautumiset ma 29.6. 
mennessä (08) 882 3100. Leirille mahtuu 25 lasta/leiri. Li-
sätietoja Tiina Inkeroinen 040 5714 636.

Kesäkerho Liepeessä 1.-30.6.  maanantaisin, tiistaisin, tors-
taisin ja perjantaisin. Keskiviikkoisin kesäkahvila seurakunta-
kodissa. (katso oma ilmoitus). Kerhoajat ovat aamupäivällä 
9-12 tai iltapäivällä 12-15. Kerho on tarkoitettu 3-5-vuotiaille 
(3 vuotta tulee olla täyttänyt toukokuun loppuun mennessä). 
Lapsille kotoa välipala mukaan. Kerhoon ei ole ilmoittautu-
mista ja ryhmään otetaan 15 lasta. Kerho on ilmainen.
Lapsi- ja diakoniatyön KESÄKAHVILA kesäkuun ajan seu-
rakuntakodin rippikoulusalissa keskiviikkoisin avoinna kello 
11-14. Yhdessäoloa, lapsille vapaata toimintaa. Tarjolla kah-
via, mehua, pullaa (vapaaehtoinen kahvimaksu). Tervetuloa 
tutustumaan kaikenikäisten kesäkahvilaan.
Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Ervastissa ry:n mökillä su 
14.6. kello 13 ja 19 (Juhani Haverinen ja Osmo Leppänen). 
Hetekylän kesäseurat  Martti ja Leea Holmilla (Hetekyläntie 
819)  su 14.6. kello 13 (Samuli Leppänen, Arvo Niskasaari). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 14.6. kello 17 (Samuli Leppänen, 
Arvo Niskasaari).
Kastettu: Vilja Eevi Katariina Moilanen, Elli Veera Laakkonen.
Haudattu: Heimo Aukusti Uusi-Illikainen 88 v.

Kuusamolainen kansan-
edustaja Ulla Parviainen on 
valittu jäseneksi sivistysva-
liokuntaan ja perustuslaki-
valiokuntaan. Lisäksi hän 
toimii tulevaisuusvaliokun-
nan varajäsenenä. Edus-

kunnan täysistunto päätti 
valinnoista 9.6.

Sivistysvaliokunta käsit-
telee muun muassa kasva-
tusta, koulutusta, tiedettä, 
taidetta, yleistä kulttuuri-
toimintaa, urheilua, nuori-

sotyötä, tekijänoikeutta ja 
opintotukea koskevia asi-
oita. 

Perustuslakivaliokun-
nan tehtävänä on antaa lau-
suntonsa sen käsittelyyn 
tulevien lakiehdotusten ja 

muiden asioiden perustus-
lainmukaisuudesta sekä 
suhteesta kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin.

Juha Ahtonen

Ulla Parviainen sivistysvaliokuntaan ja 
perustuslakivaliokuntaan

Kesällä näemme luomisen juhlaa. Juuri nyt koivun lehdet ovat 
vaalean vihreät. Ruoho kasvaa ja kevään kylvön kasvua odotel-
laan. 

Kesään, luomisen juhlaan, kohdistuu monenlaisia odotuksia. 
Keväällä ja alkukesästä media on pullollaan kaikenlaisia ideoita 
hyvän kesän viettämiseen. Täytyyhän meitä myös varoittaa kai-
kenlaisista vaaroista kesällä. Meitä ovat ehtineet uhata jo aina-
kin punkit, helle ja halla. Sääuutiset antavat hyvän mahdollisuuden 
huolestumiseen.  Pitää ainakin varautua auringon ultraviolettisä-
teisiin, rankkasateisiin, myrskyihin, ukkoseen ja liian lämpimään 
tai liian kylmään kesään. Ja tietysti alkanut kesä on ennätykselli-
nen hyttyskesä. Saattaa olla niin, että kaikkein pahimmat sääen-
nusteet toteutuvatkin tänä kesänä. Mistäpä sen tietää? 

Luomakunnassa, säistä riippumatta, näemme Luojan, Jumalan 
käden jäljen. Luoja ilmoittaa itsestään luomassaan luonnossa. Uu-
den elämän alun ja myös lakastumisen näemme luonnossa. Ihmi-

sen elämän antaja ja pois ottaja, Jumala ilmoittaa itsestään eri-
tyisesti sanassaan, jolla hän luonut ja ylläpitää luomakuntaansa. 

Tulevan sunnuntain otsikko on ”Kutsu Jumalan valtakuntaan”. 
Jumalan erityiseen ilmoitukseen, sanaan liittyy aina kutsu. On-
kin tärkeää kuulla juuri tuota kutsua. Sunnuntain evankeliumista 
Luukkaan mukaan voi lukea ja kuulla, kuinka ihmisellä on taipu-
mus esitellä esteitä ja verukkeita tuolle kutsulle. 

Saakoon Jumala, kaiken elämän ylläpitäjä, raivata pois noita 
verukkeita ja esteitä minun ja sinun mielestä.

Jukka Jaakkola

Kesä – luomisen juhla

Oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitoksen palotarkastaja 
Erkki Malinen nukkui pois 
6.5.2015 pitkällisen sairau-
den murtamana Pudas-
järvellä. Hän oli syntynyt 
Pudasjärvellä 20.5.1958, si-
saruksia hänellä oli kah-
deksan. Lapsuus-, nuo-
ruus- ja kouluajan hän 
vietti Pudasjärvellä. Iän 
karttuessa nuoren miehen 
mieli kaipasi vaihtelua 
ja niin hän lähti Raumal-
le paperitehtaalle töihin 
1976. Asevelvollisuus toi 

Palotarkastaja Erkki Malinen, 20.5.1958 – 6.5.2015

hänet takaisin 
pohjoiseen suo-
rittamaan varus-

miespalvelusta 
Oulun Hiuk-
kavaaraan. 
Elämän-
kumppa-
ninsa Erkki 
tapasi 1978 
ja siitä al-
koi yhteinen 

taival Irman 
kanssa. Irman 

opintojen jälkeen 
he palasivat yhdes-

sä Raumalle. Pohjoi-
nen veti kuitenkin puoleen-
sa sen verran vahvasti, että 
he palasivat Pudasjärvelle 
takaisin keväällä 1981. Tuol-
loin Erkki meni töihin Kon-
tiotuote Oy:lle ja siellä teki 
kohtalaisen pitkän päivä-
työn hirsirakentamisen alal-
la, 13 vuotta kestäneen työ-
uran katkaisi selkäleikkaus. 
Tuon tapahtuman jälkeen 
oli edessä uudelleen kou-
luttautuminen ja niinpä hän 
aloitti opiskelut Oulun tek-
nillisessä oppilaitoksessa 
talonrakennuksen opinto-

suunnalla. Opinnot hän kävi 
peruskoululinjalla ja suorit-
ti kaksi erikoistumislinjaa, 
talo- ja korjausrakentami-
sen sekä tuotantotalouden 
linjan. Erkki oli luokkansa 
nestori ja toimi moottorina 
luokan yhteisissä asioissa. 
Luokassa hänet tunnettiin 
erittäin rauhallisena ja yh-
teishenkeä kohottavana hen-
kilönä. Insinööriksi hän val-
mistui vuonna 1998 ja siirtyi 
Kastelli talojen palvelukseen 
heti koulun jälkeen.

 Marraskuun alussa 2002 
hän tuli silloisen Oulun pa-
lolaitoksen palvelukseen 
palotarkastajan tehtäviin. 
Vinkkiä avoimesta paikas-
ta hänelle antoi samalla luo-
kalla ollut koulukaveri, joka 
itse toimi pelastuslaitoksel-
la päällystötehtävissä. Näin 
me saimme joukkoomme 
erittäin mukavan ja tehok-
kaan palotarkastajan, jon-
ka vahvuutena koko uran 
aikana oli sovitteleva luon-
ne. Kiperätkin ongelmata-
paukset hän hoiti rauhalli-
sella ja ohjaavalla tavalla, 
josta me kaikki muut tar-

kastajat saimme ottaa op-
pia. Erkin mottona työteh-
tävissä oli kommentti ”sen 
kirjoitin minkä kirjoitin”. 
Hänen tekemisiään ei tar-
vinnut jälkeenpäin korjailla. 
Koko pelastuslaitoksen hen-
kilökunnan joukossa tun-
simme Erkin, jolla oli erit-
täin hyvä huumorintaju ja 
ne kepeät heitot osuivat 
yleensä oikeaan paikkaan 
ja sai meillä muilla hymyn 
kasvoille. Ihailtavaa oli hä-
nen jaksaminen pitkän työ-
matkan tekemisen suhteen. 
Aamuin ja illoin hän taittoi 
hieman yli 100 km:n työmat-
kan eikä koskaan valittanut 
matkan pituutta. Lähimpi-
en työkavereiden joukossa 
juttua riitti paljon jos vain 
asia koski hevosharrastus-
ta, hirvenmetsästystä tai hir-
vikoirakokeiden tuomaritoi-
mintaa. Sen verran vanhan 
kansan mies Erkki oli, että 
vaimo sai hoitaa asiat talon 
sisällä ja hän puolestaan teh-
tävät hevostallissa ja metsäs-
sä. Kerran kuulemma oli lä-
hellä, että hän olisi joutunut 
tiskaamaan kun puoliso syn-

nytyslaitoksella hakemas-
sa toista lasta. Silloin oli 
meinannut puhtaat kahvi-
kupit loppua mutta onnek-
si kaveri tuli ja pelasti ti-
lanteen.

Perheeseen kuului Irma 
vaimon lisäksi kaksi lasta 
ja kolme lasten lasta. Las-
ten lapsille Erkki oli var-
masti juuri sellainen ukki 
kuin vain ukin kuuluu 
olla. Omalle perheelle ja 
meille läheisille työkave-
reille oli raskasta seurata 
hänen voimien hiipumis-
ta vuosien varrella. Erkin 
siunaus suoritettiin 23.5. 
kauniissa mutta tuulises-
sa säässä omaisten, läheis-
ten ja työkaverien saatta-
essa hänet haudan lepoon. 
Suru on kaikilla hyvin suu-
ri mutta aika varmaan tuo 
helpotusta asiaan. Kau-
niit muistot jäävät aina elä-
mään, niitä ei mikään pyy-
hi pois.

Kirjoittaja on
Erkin pitkäaikainen 
työkaveri ja esimies 
Tuomo Kukkonen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

%

Rekisteröintejä Vakuutuksia

Kilpa-auton katsastuksia

%

Suomen Suunnistusliitto 
käytti osana valintaperus-
teluna viikonlopun 6.-7.6. 
SYÖTE-Suunnistus –kilpai-
luja, valitessaan joukkueet 
nuorten MM-kisoihin sekä 
18- ja 16-vuotiaiden EM-ki-
soihin. EM-kilpailut käydään 
Romaniassa kesäkuun lopus-
sa ja MM-kilpailut Norjassa 
heinäkuun alussa.

Sarjan H 17-20 lauantain 
keskimatkan että sunnun-
tain pitkän matkan voiton 
vei näytöstyyliin Ounasvaa-
ran Hiihtoseuran 18-vuo-
tias Olli Ojanaho. Hänet 
valittiin MM- ja EM kisajouk-
kueeseen ainoana Pohjois-
Suomen edustajana nuoris-
ta miehistä. Pohjois-Suomen 
nuorista naisista valittiin ar-
vokisaryhmään vain Anna 
Haataja SK Pohjantähdestä.

Liitto oli valinnut, Syöt-

SYÖTE-Suunnistuksessa arvokisavalintoja

teen katsastusmaaston ar-
vatenkin huomioiden Nor-
jan MM-kilpailujen maastoja. 
SYÖTE-Suunnistus saikin 
runsaan osanoton johtuen 
juuri arvokisakatsastukses-
ta. Kun normaalit kansalli-
set keräävät noin 300 kilpai-
lijaa, keräsi tämän vuotinen 
kilpailu yli 500 osallistujaa. 
Kun kuntosarjalaiset laske-
taan mukaan, tuli viikonlo-
pun aikaan yli 1100 kilpailu-
suoritusta. Syötteellä olikin 
viikonloppuna vipinää mu-
kavasti, kun Pikku-Syötteel-
lä oli samaan aikaan vie-
lä erikseen valtakunnallinen 
aluevalmennusleiri suunnis-
tuksessa sekä alueen hiihto-
leiri. Syötteen maastojen mo-
nipuolisuuden ansiosta on 
suunnistusleirejä heinäkuus-
sa maajoukkueen Talent-
ryhmä ja Pasi Ikosen vetämä 

harjoitusleiri. Huiput ovat 
löytäneet Syötteen! Nyt pi-
täisi panostaa lisää kartoi-
tukseen uusille alueille. Ma-
joituskapasiteettia ja muuta 
palvelua löytyy Syötteen alu-
eelta kiitettävästi ja yrittäjät 
ovat tapahtumille myöntei-
siä ja heille kuuluvat nytkin 
suuret kiitokset. Myös kau-
pungin panos on ollut mer-
kittävä mm. hankevaroin 
tehtyjen maastojen paikka-
tietojen päivittämiseksi. Ma-
joituskapasiteettia käytettiin 
viikonloppuna runsaasti, jo-
ten yrittäjät saivat mukavan 
piikin kesäkuun myyntiin.

Pudasjärven omilla kat-
sastussarjalaisilla jäi vielä 
suorituksiin hiomista, mut-
ta kilpailujen jälkeen jää lois-
tava Iso-Syötteen ja Rome-
vaaran harjoittelumaasto 
käyttöön. Osalla omista nuo-
rista oli parempi parannel-
la omat kisat terveydentilaa 
Jukolan Viestiä silmälläpitä-
en ja keskittyä nyt omiin ki-

Maalisuoralla ensikertalai-
nen Pudasjärven Urheilijoi-
den Emilia Niskasaari.

Ounasvaaran Olli Ojanaho 
kummankin päivän voittaja-
na sarjassa H17-20 E.

Kisakeskuksena Romekievari palveli loistavasti.

sajärjestelyihin. Kilpailui-
hin osallistumisen lisäksi on 
tärkeää olla itsekin järjestä-
mässä kilpailuja, jotta osai-
si arvostaa talkootyön mer-
kityksen. Ilahduttavaa oli, 
että ensimmäiset Napero-
suunnistajat aloittivat oman 
kilpailu-uransa juuri omissa 
kilpailuissa.

Sää oli lauantaina loistava, 
mutta sunnuntaina lähes ve-
situiskuksi yltynyt sade teki 
kilpailun entistäkin haasta-
vammaksi. Romekievarin ra-
vintolan tilojen käyttömah-
dollisuus kisaravintolana 
sekä väliaikaiset teltat tekivät 
kisajärjestäjien olot siedettä-
väksi, lähes mukavaksi. Kil-
pailijoita ei sade haitannut. 

-Suunnistajia ei ole tehty 
sokerista -totesi yksi kilpailija 
läpimärkänä maaliin saavut-
tuaan ja lähti kiireesti kohti 
lämpimiä saunoja. 

Antti Härkönen,  
kuvat Oona Huhtela

Kaupunginhallitus koko-
usti tiistaina 9.6. Kouvalla, 
Piipposen Pirtillä. Kokouk-
sessa käytiin läpi ammatilli-
sen koulutuksen järjestämis-
tä Pudasjärvellä käsittelevän 
työryhmän loppuraportti. 
Raportti antoi hallitukselle 
hyvän tilannekuvan OSAO 
Pudasjärven yksikön haas-
teista ja vaikeasta taloudelli-
sesta tilanteesta.

Pudasjärven yksikön ko-
konaisopiskelijamäärätavoi-
te 195 opiskelijaa ei vuonna 
2014 toteutunut. Pudasjär-
ven yksikön opiskelijalinjo-
jen hakijamäärät kevään yh-
teishaussa ja laskentapäivien 
arvioidut opiskelijamäärät 
ennakoivat kuluvalle vuo-
delle pahimmillaan vielä 
edellisvuottakin suurempaa 
alijäämää. Tämän vuoksi yk-
sikössä on toukokuussa 2015 
käynnistetty henkilöstön 
kanssa yt-menettely talou-
den tasapainottamiseksi.

Myös Pudasjärven kau-
punki näkee tärkeimpänä 
tavoitteena kehittää OSAO 
Pudasjärven yksiköstä veto-
voimainen ja taloudellisesti 
kestävällä pohjalla oleva op-
pilaitosyksikkö. Kaupunki 
omalta osaltaan sitoutuu to-
teuttamaan työryhmän esit-

Haasteita OSAO Pudasjärven yksiköllä
tämiä kehittämisehdotuksia.

Lisäksi kaupunginhalli-
tus päätti, että OSAO Pudas-
järven yksikön kiinteistöjen 
korjaus ja kunnossapitoon 
varataan 108 000 euron suu-
ruinen määräraha inves-
tointiosaan vuodelle 2015 
nykyisen vuosittaisen kun-
nossapitomäärärahan lisäk-
si. Investointiosan sitova 
taso on kokonaismääräraha. 
Investointiohjelman toteutu-
minen täsmentyy syksyn ai-
kana, jolloin investointiosan 
lisämäärärahaesitys viedään 
tarvittaessa valtuuston pää-
tettäväksi.

Livojoen  
rantayleiskaava
Livojoen rantayleiskaavoi-
tus päätettiin hyväksyä, sii-
hen tehtyjen muutosten mu-
kaisesti. Kaavaehdotus oli 
viime vuonna loppuvuo-
desta esillä ja lisäksi lausun-
not oli pyydetty usealta eri 
taholta. Kaavaehdotukses-
ta jätettiin 6 lausuntoa ja 72 
muistutusta.

Lausunnoissa Ely-kes-
kuksen lausunto koski 
muun muassa tulvakorke-
uksia sekä kaavamerkintöjä 
ja -määräyksiä. Pohjois-Poh-

janmaan museo esitti tarken-
nuksia kulttuurihistoriallis-
ten kohteiden merkintään. 
Paliskuntain yhdistys koros-
taa lausunnossaan poron-
hoitolain mukaista menet-
telyä kaavoituksessa sekä 
poronhoidon ja poronhoito-
alueen korostamista kaavas-
sa. Museovirastolla, Oulun-
kaaren ympäristöpalveluilla 
ja kaupungin viranomais-
lautakunnalla ei ollut huo-
mautettavaa kaavaehdotuk-
sesta.

Kaupunginhallituksen 
keskustelun kuluessa Pert-
ti Manninen esitti asian hyl-
käämistä, mutta esitys ei 
saanut kannatusta. Manni-
nen perusteli kaavan vas-
tustamista puutteellisella 
tulvakartoituksella ja maas-
tomerkinnöillä.

Työllistämisen  
kaupunkilisä
Kaupunginhallituksen hel-
mikuussa tehtyä päätös-
tä työllistämisen kaupunki-
lisästä muutettiin niin, ettei 
työllistämisen kaupunkili-
sän maksamisen edellytyk-
senä ole myönteinen palk-
katukipäätös. Lisäksi yli 
1000 päivää työmarkkinatu-

kea saaneiden ilman palk-
katukipäätöstä työllistetty-
jen kohdalla työllistämisen 
kaupunkilisä on puolet palk-
kauskustannuksista. Muu-
ten päätöksen ehdot säily-
vät ennallaan. Ylimääräisenä 
työllistämisen lisärahana 
esitetään, että työmarkkina-
tuen kuntaosuuslistan hen-
kilön työllistävälle työnan-
tajalle maksetaan 400 euroa 
kuukaudessa. Nämä muu-
tokset ovat voimassa niin 
kauan kunnes te-palvelui-
den myöntämällä palkkatu-
ella työllistäminen on taas 
mahdollista.

Muut asiat
Uuden hirsikampuksen ka-
dunrakennustöille sekä ve-
sihuoltotöille valittiin ura-
koitsijaksi JP-Matic Oy 
kilpailutuksen perusteella.

Pudasjärven kaupungin 
laaja hyvinvointikertomus 
vuosille 2013–2016 hyväk-
syttiin ja lisäksi kaupungin-
hallitus velvoittaa toimialat 
valmistelemaan ja toteutta-
maan kertomuksen toimen-
piteet yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa jo vuoden 
2015 aikana sekä vuoden 
2016–2018 talousarvio- ja toi-
mintasuunnitelmassa. JK

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Ma-Pe 10-17, La 10-14

ONKO 
LAHJAPULMIA?
Tuliaispulmia? 
Puuhapulmia?

...ja muistathan,
että KANTA-ASIAKKAANA

SAAT norm.hintaisista 
tuotteista

AINA ALENNUKSEN! 

AarreArkusta löydät
jokaiselle jotakin!

Jokijärven kyläseuran näytelmäryhmä esittää
MESTARI OLAVI VIRRAN ELÄMÄÄ  JA MUSIIKKIA

Jokijärven katetulla PÖLKKY-teatterilla

Liput  14 €, alle 12 v 5 € 
Tiedustelut ja varaukset Raija Kelly puh. 044 3073764,  sähköposti raija.kelly@gmail.com

Oikeuksia valvoo: Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

100 VUOTTA

Ensi-Ilta: 26.6.2015 klo 19.00
Muut esitykset: 28.6.2015 klo 14.00
 30.6.2015 klo 19.00
 03.7.2015 klo 19.00
 04.7.2015 klo 18.00
 05.7.2015 klo 14.00
 08.7.2015 klo 19.00
 10.7.2015 klo 19.00
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 09.8.2015 klo 14.00

Käsikirjoitus:  
Mirjam Kälkäjä 

Ohjaus:  
Elsa Ruokangas

Katso lisää 
www.jokijarvi.com 
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Ensi-Ilta: 26.6.2015 klo 19.00

Tervetuloa kukkaretkelle 
keskelle Koillismaata 

Palvelemme kesäkuussa  
ma-pe 8-20 ja la 8-16

Pesiölästä: 
kukat pihalle, puutarhaan, haudalle, penkkiin, ruukkuun ym.. 

Monenlaiset herkut kasvihuoneisiin:
tomaatit, kurkut, paprikat, chilit, yrtit ym.

Mullat, lannat, siemenet, ruukut, harsot, kankaat ym.

Puut, pensaat, perennat, mansikantaimet, herukat ym.

Pesiöntie 21 Taivalkoski

www.pesiola.fi • Puh. 0400 518 080
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Nevakivi Oy juhli tors-
taina 4.6. Koskenhovilla 
90-vuotisjuhlaansa ja on-
nittelemassa kävi moni 
paikallinen, asiakas, yh-
teistyökumppani ja muut 
tuttavat. Yhtiön järjestä-
mällä kuljetuksella paikal-
le saapui arviolta 250–300 
henkilöä.

Tunnelma oli lämmin, 
vaikka alkavan kesän sade-
kuurot viilensivät juhlavä-
keä hieman aamupäivästä. 
Loppupäivän ajan saatiin 
nautiskella auringonpais-
teestakin. Kävijät kiitteli-
vät hyvistä järjestelyistä ja 
järjestäjille suurin kiitos oli 
monet hymysuiset ihmiset.

Tilaisuuden alussa tu-
lijat saivat jättää onnitte-
lunsa Pekka Nevakivelle 
poikineen. Leppoisaa tun-
nelmaa säesti Timo Pesiö 
haitarillaan ja juhlaväki sai 
nauttia lohikeitosta ja lettu-
kahveista.

Kun jokainen oli saanut 
vatsan täyteen, siirryttiin 
viralliseen osuuteen Kos-
kenhovin saliin. Yhtiön toi-
mitusjohtaja Mikko Neva-
kivi piti juhlapuheen. Yli 
50 vuotta linja-autoa aja-
nut Pekka Nevakivi muis-
teli yhtiön monivaiheista 
toimintaa filosofiantohtori 
Reija Satokankaan kanssa 
keskustellen.

Sadat juhlivat 90-vuotiasta Nevakiveä Koskenhovilla

Paikallishistoriaa 
Nevakiven  
näkökulmasta
Historiikkiosuudessa käy-
tiin läpi asioita 1920-luvul-
ta nykypäivään. Pohjois-
Suomen linja-autoliikenteen 
kehittymistä tutkinut Sa-
tokangas pohjusti tietämyk-
sellään jokaista vuosikym-
mentä ja Pekka kertoi, miten 
asiat koettiin Pudasjärvel-
lä ja Nevakivellä. Varsin-
kin ikäihmisille oli merkittä-
vää päästä kuulemaan omaa 
paikallishistoriaa ja verestä-
mään muistoja, samalla kun 
ihmettelivät juuri 80 vuotta 
täyttäneen Pekan vuosiluku-
muistia.

Satokangas oli löytänyt 
artikkelin Suomen kuvaleh-
destä vuodelta 1925, jossa 
opetettiin ihmisille millainen 
linja-auto on. Osuvasti artik-
keli on peräisin Nevakiven 
perustamisvuodelta.

- Linja-auto on vaunu, 
joka on rakenteeltaan sellai-
nen, että se kykenee matkus-
tajalleen antamaan ensik-
si täyden kulkuvarmuuden, 
on nopea, ja sellaisilla mu-
kavuuksilla varustettu että 
matkustus sillä ei käy työksi 
vaan huviksi. Pidemmänkin 
matkan tällaisella tehtyään 
ihminen vielä on työkykyi-
nen ja reipas, Satokangas 

kertoo.
Reino Nevakivi aloitti 

vuonna 1925 autoliikenne-
toiminnan jo 15-vuotiaana. 
Ajokorttiakaan pojalla ei vie-
lä ollut, joten ajopaperin ta-
kasi apteekkari Oskari Vii-
kinkoski. Aluksi Reino ajoi 
Pudasjärven Osuuskaupan 
rahtiautoa ja 18-vuotiaana 
hän sai henkilö- ja tavaran-
kuljetusajokortin. Yhtiöllä 
oli Pudasjärven keskustas-
sa myös Kötölän kestikieva-
ri ja karjatila aina 50-luvulle 
saakka.

Reinon kuoleman jälkeen 
yhtiö siirtyi vuonna 1945 
vaimolle Hilja Nevakivel-
le, joka johti yhtiötä vuoteen 
1969 saakka. Erityisesti sota-
ajan jälkeen yhtiön toiminta 
laajeni. Koululaiskuljetukset 
50-luvulla vilkastuttivat toi-
mintaa erityisen paljon, ja 
60–70 -luvuilla parhaimpina 
vuosina päästiin lähemmäs 
miljoonaa ajokilometriä. Tä-
män jälkeen yksityisautoilu 
alkoi yleistyä.

Linja-autossa on 
tunnelmaa
Seuraava toimitusjohtaja 
Pekka Nevakivi oli ollut yh-
tiöllä työssä nuoresta pitäen. 
Tilausajot alkoivat vilkastua 
1980-luvulla ja niistä tuli tär-
keä osa toimintaa, esimerk-
kinä säännölliset tilausajot 

rasvanhakureissulle Haapa-
rantaan. Tilausajoja tehtiin 
ulkomaille myös Moskovaa 
ja Espanjaa myöten.

Pekka on nykyisin 
80-vuotiaana edelleen toi-
minnassa mukana yhdes-
sä poikiensa Mikon ja Ollin 
kanssa. Mikko on toiminut 
yrityksen toimitusjohtajana 
vuodesta 1985 ja Olli korjaa-
mopäällikkönä.

Pekka Nevakivi korostaa, 
että yritys on sitoutunut sy-
västi paikkakuntaan. Au-
tojen kuljettajat sekä muu 
henkilökunta ovat olleet pe-
rinteisesti paikkakuntalaisia.

Ajokalusto on pidetty ny-
kyaikaisena ja seurattu sii-
nä tiiviisti aikaansa. Nykyi-
sin yritystä pyöritetään 12 
henkilön voimin ja liiken-
teessä on 17 autoa. Vuodesta 
2007 lähtien Nevakiven tytä-
ryhtiönä on toiminut Ruka 
Charter Oy kuusi autoa kä-
sittävä linja-autoyhtiö Kuu-
samossa.

Pekka Nevakivi uskoo, 
että jos linja-autoliikenne 
osataan mukauttaa tulevai-
suuden kehitykseen, niin ny-
kyiset ja tulevatkin sukupol-
vet pärjäävät alalla pitkään. 
Pekan mukaan Suomen kal-
taisessa maassa tilausajot 
tulevat aina säilymään lin-
ja-autoilla, sillä se vie aina 
perille haluttuun kohtee-
seen. Lopuksi Reija Satokan-
gas muistutti, että linja-au-
tossa on tunnelmaa, jota ei 
muista kulkuneuvoista saa.
JK/HT

Henkilökunnalle juhlapäivä alkoi palkitsemisilla. Esimiesmerkki 30 vuoden urasta annet-
tiin korjaamopäällikkö Olli Nevakivelle ja 10 vuoden esimiesmerkki myyntisihteeri Jaana 
Nymanille. Linja-autokuljettajan 30 vuotta kestäneestä urasta palkittiin Esko Lassila ja Jari 
Ylisirniö. 10 vuotta kestäneestä kuljettajaurasta palkittiin Reijo Uusi-Illikainen, Juhani Uu-
si-Illikainen, Jouko Kärnä ja Eero Piri. Tytäryhtiön Ruka Charter Oy:n toimitusjohtaja Rai-
ner Rontti sai esimiesmerkin 25-vuotisesta urastaan. Kuva Anni Sipilä.

Timo Pesiön haitarimusiikki 
toi tunnelmaa tapahtumaan. Syntymäpäiväjuhlan historiikkiosuudessa Pekka Nevakivi 

ja filosofian tohtori Reija Satokangas keskustelivat alan ja 
yrityksen historiasta. Kuva Jaana Nyman. 

Juhlavieraille järjestetyllä bussikyydillä paikalle tulivat 
myös Håkan ja Hilkka Blomqvist, jotka kehuivat tapahtu-
man tarjoilua. Hilkka on kotoisin Kynkäältä ja kertoi nuo-
ruudessaan jonkin verran matkustelleen Nevakivelläkin.

Alpo Illikainen kertoo, että lohikeittoa oli 230 litraa.

Vuokko ja Antero Juurikka ihastelevat tuttua näkyä: sa-
manlaisessa autossa Antero oli nuorena vänkärinä ja ke-
räämässä maitotonkkia. Vuokon isä on ajanut Nevakivellä 
aikoinaan ja tyttösenä hän itsekin kulki koulumatkat Pär-
jänsuolta Nevakiven kyydillä.

Samanlainen T-ford kuin, jolla Reino Nevakivi aloitti liiken-
teen vuonna 1925 on näytteillä Oulun Automuseossa. T-
Fordin lisäksi juhlatilaisuudessa näytteillä oli sekä uutta 
että vanhaa Nevakiven kalustoa.

Onnittelut 90-vuotiaalle yritykselle kävi tuomassa myös 
Linja-autoliiton Oulun osasto ry:n edustajat. Väki viihtyi myös rupatellen Koskenhovin pihalla.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 12.-13.6. ALKUVIIKKO MA 15.6.

Tiistaina 16.6.

Kariniemen
BROILERINKOIPI
3 kpl/rss
marinoitu 159

995
kg

189
pkt

Tekstiiliosastolta Rautaosastolta

149
pss

Antell
RUIS RUISLEIPÄ
2 kpl/450 g

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

Taloustavaraosastolta

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 595

kg

149
kgNino

ANANAS
Costa Rica

Perjantaina 12.6.

695
kg

Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Rypsiporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

199
rss

Markki 
KIINTEÄ  

MATTOTELINE 

Markki  
TAITTUVA 

MATTOTELINE 

109,- 125,-

199,-

PUUN- 
HALKAISU-
KONE 6TON 
sis. jalustan ja  
ristihalkaisuterä

Wurth 
TERASSIRUUVI 
RUSKEA 
55 mm 250 kpl 

695

esim. 
Kaunis
ORVOKKI-
AMPPELI 690

HYVÄ VALIKOIMA
KESÄKUKKIA!

Atria
GOTLERMAKKARA-
TANKO
1 kg

199,-

Metabo 
PAINEVESI-
AUTOMAATTI 
hww3000/20s   
RST pumppupesä

NESTEKAASUT
esim. 11 kg 
METALLIPULLO TÄYTTÖ

1950

SPRAYMAALIT
perusvärit 399

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT 
turvakärjellä tai 
nauhoilla 65,-

kg

249
rss

NEKTARIINI
1 kg/rss

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

495
kg

HK viljaporsaan
FILEEPIHVIT
640 g
ruohosipuli, pippuri

499
pkt

Lauantaina 13.6.

169
pkt

Old EL Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g 100

115
pkt

rss

199

Ingman
VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ 1 l, 4 pkt/tal.

895
kgNorjalainen

TUORE LOHIFILEE
2 filettä/tal

pkt
Atria
PORSAAN
ULKOFILEE
n. 1,5 kg/kpl

495
HK
BURGERI
100 g

299
pkt

Snellman
NAUDAN
JAUHE-
LIHA
10% 400 g

Atria
MIKROATERIAT
MUUSILLA
lihapullat, nakkikastike 
tai jauhelihapihvit
300 g 149

pkt

KANANMUNAT
10 kpl, 2 pkt/tal.

Kariniemen BROILERIN 
FILEESUIKALE 
300 g hunaja marinoitu

rss

Atria
BROILERIN
PAISTIPIHVIT 
450 g marinoitu

299
pkt

Aito
SAVUSAUNAKINKKU
palana tai siivuina 139

100 g

399

Ville Vallaton
JÄÄTELÖ-
PUIKOT 
12 kpl/540 ml

ltk

Super
KIRSIKKA-
TOMAATTI
250 g

099

795
kgHyvä

NAUTA
JAUHE-
LIHA

200

Valio 
EILA
LOHKEAVAT
JOGURTIT 
150 g 3 kpl

VESIMELONI
Espanja,
kokonaisena

099
kg

10 kpl
599

kg

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

169
pkt

089
pkt

100

Arla 
VIILI,
KEVYTVIILI tai 
1% VIILI
200 g

3 kpl

Naisten
TUNIKA 2490

Naisten 
CAPRI

2590
Naisten
KAULUS-
PAITA

3490

1850
Poikien
FARKKU-
SHORTSIT
Koot 128-170 cm

Miesten
REISITASKU-
FARKUT
D-malli

3750

Tyttöjen
FARKKUCAPRI
Koot 130-160 cm

2490

RIIPPUMATTO
hyttysverkolla

2995

RIIPPUISTUIN
ruutukuvio

2250

PUUTARHAKALUSTO 
LISA
pöytä + 4 tuolia

179,-
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OSAOn kevätjuhla:
Päämäärään kannattaa pyrkiä vastoinkäymistenkin yli

Oulun seudun ammatti-
oppilaitoksen kevätjuhlaa 
vietettiin perjantaina 29.5. 
kansalaisopiston Salikki juh-
lasalissa. Valmistujaispu-
heessaan kuntayhtymäjoh-
taja-rehtori Jarmo Paloniemi 
muisteli ylioppilasjuhlaa, 
jossa hän sai valkolakin juu-
ri samassa salissa tasan 28 
vuotta sitten. 

-On mieluisaa olla syn-
nyinpitäjässä juhlapuhujana. 

Paloniemi mainitsi am-
matillisen koulutuksen uu-
distuksista muun muas-
sa oppisopimustoiminnan 
joustavoittamisen, aikuis- ja 
nuorisoasteen lähentämisen 
toisiinsa, opiskelun tehosta-
misen eli lyhentämisen sekä 
ylläpitäjien vähentämisen. 
Opiskelupaikkojen mahdol-
liset vähentämiset eivät to-
dennäköisesti koske Suomen 
vetovoimaisinta Oulun Seu-
dun ammattiopistoa. 

-Meidän on monialaisena 
oppilaitoksena pystyttävä 
uudistumaan ja hyväksyttä-
vä jatkuva muutos, totesi Pa-
loniemi toiveikkaana OSA-
On uudistumiskykyyn.

Paloniemi oli huolestu-
nut Pudasjärven yksilön pie-
nistä oppilasmääristä. Uu-
sina avauksina vetovoiman 
lisäämiseksi hän pohti vah-

vempaa koulutuksen mark-
kinointia ja koulutussisällön 
kehittämistä. Pudasjärven 
kaupungille hän antoi eri-
tyiskiitoksen panostuksista 
ammattiopiston kiinteistöjen 
kehittämisestä.

Pudasjärven yksikön yk-
sikönjohtaja Elisa Laakso ke-
hotti kuulijoita asettamaan 
itselleen päämärän ja pyr-
kimään vastoinkäymisistä 
lannistumatta sitä kohden. 
Hän kertoi, että kesän aika-
na Pudasjärven kaupunki 
remontoi kiinteistöä ja am-
mattiopisto puolestaan uu-
sii sisustusta ja hankkii luok-
kiin muun muassa uusia 
pulpetteja. 

Kaupungin tervehdyk-
sessään valtuuston puheen-
johtaja Timo Vähäkuopus 
muisteli omaa valmistumis-
taan 30 vuotta sitten ammat-

Sähkö-ja automaatio-
tekniikka
Akujärvi Roope Oulu, Erkkilä 
Lauri Oulu, Ervasti Taneli Pu-
dasjärvi, Grigorev Aleksei Ve-
näjä, Honkanen Ville Pudas-
järvi, Jacobson Jyri Rovaniemi, 
Luokkanen Juuso Pudasjärvi, 
Nätynki Markus Rovaniemi, 
Partala Janne Pudasjärvi, Per-
nu Miikkael Pudasjärvi, Pihlaja 
Mika Pudasjärvi, Valkola Niko 
Pudasjärvi. 

Prosessiteollisuus
Ervasti Taneli Pudasjärvi, Hy-
värinen Santeri Pudasjärvi, 
Kokko Petri Pudasjärvi, Liika-

Valmistuneet opiskelijat

tiopistosta Pudasjärvellä. 
Hän toivoi jokaisen valmis-
tuvan saavan ammattiaan 
vastaavaa työtä. 

-Jos sitä ei heti löydy, kan-
nattaa ottaa sen työn, jonka 
saa. Sinnikkäästi yrittämällä 
pääsee eteenpäin, kannusti 
Vähäkuopus. 

Opiskelijakunnan terveh-
dyksen esitti sähkö- ja au-
tomaatiotekniikan alalta 
valmistunut Jyri Jacobson. 
Musiikkia esittivät Juha-
Pekka Sillanpään säestyk-
sellä matkailualalta valmis-
tunut Sara Kesäniemi sekä 
opiskelija Saaga Rautanen. 
Heppatytöillä oli sketsejä. 
Selloa soitti kansalaisopis-
tossa musiikkia opiskeleva 
Riku-Ville Heikkilä. Lopuk-
si muistettiin vielä opetta-
mistyön Pudasjärven yksi-
kössä jättäviä opettajia Kirsi 
Oikarista ja Anniina Meri-
kanto-Vuotia. Juhlan juonsi 
matkailualan opiskelijaVeijo 
Pakanen. 

Runsaasti stipendejä
Pudasjärven Rotaryt Jaakko 
Uusi-Illikainen, Pudasjärven 
kaupunki Johanna Tikka-
nen, Juuso Luokkanen, Lau-
ra Kuusisto ja Anniina Heik-
kilä, LC Pudasjärvi ry Mika 
Pihlaja, Pudasjärven yrittä-
jät Jyri Jacobson, Pudasjär-
ven Osuuspankki Sara Kesä-
niemi, Rytinki-rahasto Heidi 
Ervasti, Puu- ja erityisalojen 
liitto Olavi Liikanen, Henrik 

Matkailualalta valmistunut Sara Kesäniemi lauloi J-P Sil-
lanpään säestyksellä.

Juhlan jälkeen ajatuksia vaihtamassa valmistujaispuheen 
pitäjä Jarmo Paloniemi, hevostalouden alalta valmistunut 
Outi Lehtimäki, prosessiteollisuudessa opiskeleva Petri 
Turunen, yksikönjohtaja Elisa Laakso ja koulutusjohtaja 
Keijo Kaukko. 

Matkailualalta valmistuneet, opettaja Liisa Lehto. 

Valmentava ja kuntouttava opetus- ja ohjausryhmä todistukset kädessään.  Opettajana oli Kirsi Oikarinen. 

Prosessialalta valmistuneet, opettajana Juha Jurmu. 

Sähköalalta valmistuneet. Opettajina Esko Sivén ja Keijo Ruonala. 

Hevosalalta valmistuneet, opettajana Tapio Ojala.

Bitten säätiö Johanna Tikka-
nen, LC Pudasjärvi Hilimat 
Jenni Suoraniemi, Finn-Tack 
Sini Rauhala, Anni-Erika 
Tuhkanen, Henna Hooli, 

Kesseli Jussi Ylilehto ja Aino 
Vengasaho, Pudasjärven yk-
sikön stipendit Ulla Ojala, 
Anni-Erika Tuhkanen, Ulla 
Särkelä, Elisa Vola, Miikka 

Malinen, Petri Turunen, Vil-
le Malinen ja Fazel Moradi.

Heimo Turunen

nen Johannes Pudasjärvi, Liika-
nen Olavi Pudasjärvi, Piipponen 
Jasper Pudasjärvi, Tamola Ville 
Pudasjärvi, Uusi-Illikainen Jaakko 
Pudasjärvi, Valkola Juha Pudasjär-
vi, Ylilehto Jussi Pudasjärvi.

Hevostalous
Ervasti Heidi Pudasjärvi, Kota-
maa Kati Ilomantsi, Kälkäjä Katja 
Oulu, Lehtimäki Outi Oulu, Suo-
raniemi Jenni Kuusamo, Tuppu-
rainen Friida Oulu. 

Matkailu
Heikkilä Anniina Oulu, Hytönen 
Sanna Tornio, Kesäniemi Sara-
Sofia Salla, Kuusisto Laura Pu-

dasjärvi, Pitkänen Mariia Pu-
dasjärvi, Tikkanen Johanna 
Pudasjärvi.

Valmentava ja  
kuntouttava opetus 
ja ohjaus
Rebaz Ahmad, Friday Aibude-
fe, Harrison Aideyan, Rahman 
Amini, Suleimane Fati, Payman 
Ghaffarina, Halkut Hosssein, 
Evgenii Iasnev, Kamo Kamil 
Fars, Brosik Kareem, Fazel 
Moradi, James Mukulu, Minttu 
Nurminen, Olive Nyirarukun-
do, Ali Qurbani, Ali Rezai, Vita-
lii Savenko.
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Pudasjärven lukion ylioppi-
lasjuhla oli lauantaina 31.5. 
seurakuntakodissa. Pudas-
järven lukiosta sai valkola-
kin 28 uutta ylioppilasta ja 
lakitettavana oli myös kak-
si Oulun lukioista valmistu-
nutta ylioppilasta. Vs. reh-
tori Markku Rajala kertoi 
lukion toiminnan olleen tut-
tua ja turvallista. Uutena 
kurssitarjontana käynnistet-
ty pelikurssi sai erinomai-
sen suosion. Nuorten suo-
sima peliala on maailmalla 
elinkeinohaarana kovassa 
nosteessa, jossa Pudasjärven 
lukion kannattaa olla muka-
na. Ala tarjoaa myös loista-
via yhteistyöverkostoja kor-
keakouluihin ja sitä kautta 
koko peliteollisuuden alu-
eelle. Rajala näki myös tek-
nologiateollisuuden saralla 
hyviä mahdollisuuksia lisä-
tä yhteistyötä koulutuksen ja 
elinkeinoelämän välillä. 

-Automaation ja sii-
hen liittyvien perustekno-
logioiden merkitys lisään-
tyy todella nopeasti niin 

teollisuudessa kuin myös jo-
kapäiväisessä elämässä. Täs-
tä syystä koulujen opetusta 
on kehitettävä vastaamaan 
jatkuvasti muuttuvaa tilan-
netta. Osaaminen nyky-yh-
teiskunnassa edellyttää hy-
viä digikansalaisuuden 
taitoja, niin nuorissa kuin 
myös aikuisissa. 

Pudasjärven lukios-
sa käynnistetään ensi luku-
kaudella digikansalaisuu-
den kurssit. Tähän tarjoutuu 
loistavat puitteet Innoluki-
olle rakennettavan malliluo-
kan avulla. Tähän luokkaan 
on tulossa viimeistä huu-
toa olevaa digi-kalustoa ja 
muun muassa Martelan uu-
simpia koulukalusteita. 

Näistä laitteista tullaan 
ottamaan kaikki hyöty irti, 
jotta voidaan myöhemmin 
talvella kokemuksen perus-
teella, valita oikeat laitteet 
uuteen Hirsikampukseen. 
Tämä malliluokka tulee ole-
maan myös alakoulujen ko-
keiluluonteissa käytössä ja 
miksei myös eri yhteisöjen 

kokous- ja esitelmätilana, 
kertoi Rajala.

Opiskelua  
elämää varten
Ylioppilaan puheessa Mar-
kus Liukko muisteli muka-
via tapahtumia lukioajalta 
ja nimesi niiksi muun muas-
sa luokkaretken Tallinnaan, 
potkiaiset ja vanhojen tans-
sit. Hän myös kehaisi lukios-
sa olevan hyvän ryhmähen-
gen ja muutenkin lukiosta 
hyvät muistot.

-Kaiken kaikkiaan lukio-
aika taitaa olla ihmisen pa-
rasta aikaa.

Ylioppilaan vanhempana 
puhunut Katri Kemppanen 
sanoi lasten vanhemmuu-
den jatkuvan koko elämän 
ajan. Hän kehotti opiskele-
maan elämää varten. Kemp-
panen uskoi myös uuden 
hirsikoulun alkamisen tuo-
van lisää opiskelijoita Pu-
dasjärven pieneen lukioon. 

Seurakunnan tervehdyk-
sessään pastori Jaakko Sääs-
kilahti valoi nuorille uskoa 

tulevaisuuteen. 
Useat eri järjestöjen, ta-

hojen ja yritysten edustajat 
käyttivät lyhyen tervehdys- 
ja onnittelupuheenvuoron 
stipendien luovuttamisen 
yhteydessä. 

Lukion kuoro ja bän-
di esiintyi musiikinopetta-
ja Sari Hukarin johdolla ja 
hänen säestyksellään Vilja-
Elina Törmänen soitti viu-
lua sekä esittivät laulua Suvi 
Roininen ja Nea-Maria Tau-
riaisen.

Eteenpäin ja ylöspäin
Paikalla oli myös riemuyli-
oppilaita eli Pudasjärven 
lukiosta kolmansina yliop-
pilaina valkolakin saaneet 
vuodelta 1965. Silloin val-
mistui 18 ylioppilasta, jotka 
ovat kaikki vielä elossa. Erk-
ki Piri kertoi luokan aloitta-
neen kunnallisen keskikou-
lun vuonna 1958 nykyisissä 

Lukio elämän parasta aikaa Kurenalan koulun tiloissa. 
Piri kertoi pitkän elämän 
opettaneen, että elämäs-
sä kannattaa pyrkiä eteen-
päin ja ylöspäin silloinkin, 
kun putoaa kuopan pohjalle. 
Edessä ja ylhäällä näkyy va-
loa. Piri siteerasi Eino Leinon 
runoa helkavirsien synty-
mässä säikähtänyttä ”Tum-
maa”, joka oli pessimisti, 
mutta elämän koulussa hä-
nestä kehittyi vähitellen op-
timisti ja pani ”paremmat 
päivät päällimmäiseksi”.

Stipendien saajat:
Pudasjärven Yrittäjät Alisa Su-
vanne, Pudasjärven Osuuspankki 
Hanna Mosorin ja Markus Liuk-
ko, Rakennusliike Asuntoinsi-
nöörit Oy Mikko Huhta, Paavo 
Tolosen säätiö Janika Kokko, LC 
Pudasjärvi Tuuli Timonen, LC Pu-
dasjärvi Hilimat Neea Puro, Pu-
dasjärven Rotaryklubi Eveliina 
Pigg, Pudasjärven kaupunki Neea 
Puro, Pudasjärven kirjakauppa 
Eveliina Pigg, Pudasjärven seu-
rakunta Alisa Suvanne, Markus 
Liukko, Salla Petäjäjärvi ja Tuo-
mas Kemppanen, Pudasjärven 
lukio Juho Tuohimaa, Johanna 
Luokkanen ja Noora Torvinen, 

Riemuylioppilaat eli ylioppilaat 50 vuoden takaa vuodelta 1965. Silloin lakitettiin 18 nuorta.  
Nyt oli heistä paikalla kahdeksan henkilöä. Heinäkuussa museolla pidettävään kotiseutu-
juhlaan ovat näillä näkymin tulossa kaikki mukaan. 

Gaudeamus Igitur yhteislaulu.

Valkolakki paikoilleen oli juhlan yksi odotetuin hetki.

Lukion kuoro ja bändi esiintyivät juhlassa.

Tuomas Kemppasen tuuletus.
Ylioppilaan puhe Markus 
Liukko.

Ylioppilaan vanhemman 
puhe Katri Kemppanen.

Lukuisia onnitteluhalauksia.

Ryhmäkuva ikuistettiin kameroiden muistikortille. 

Pudasjärven lukion oppilaskun-
ta Teemu Pekkala, MLL Pudasjär-
ven yhdistys Janika Kokko, Poh-
jola-Norden kirja Eveliina Pigg, 
Neea Puro ja Alisa Suvanne. Ii-
jokiseutu Alisa Suvanne, Pudas-
järvi-lehti Neea Puro, Kaleva 
–lehti Tuomas Kemppanen, Hi-
taan journalismin yhdistys Rii-
ka Tauriainen, Kemia-lehti Joel 
Korteniemi, Tammen kirja Han-
ne Manninen ja Tuuli Timonen, 
Riemuylioppilaat Mikko Huh-
ta, SPR Pudasjärvi Noora Torvi-
nen, teatteritaiteen diplomi Ali-
sa Suvanne. 

Heimo Turunen
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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 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

perheleipurit
AAmiAsleipä

kaura 
450 g

1,79
pss

pieni 
pyöreä

250 g

1,29
pkt

AnnA tädin
vohvelit

kuningatar, 
sitruuna

325 g

1,99
pkt

shires
bAkery keksit

300 g

1,19
pkt

wilhelm
perinteinen

grillimAkkArA
400 g

1,69
pss

gotler
mAkkArAtAnko

1 kg

7,99
tanko

sAunApAlvi
350 g

2,49
pkt

monster
mix
1 kg

4,99
pss

pAlvelemme
juhAnnuksenA:

AAttonA 19.6. 8-12
juhAnnuspäivänä 

20.6. 11-18
su 21.6. 11-18

kesäsAndAAlit 
lasten

6,90
urheilusAndAAlit 
lasten

22,50

tennArit
lasten

9,95

kesäsAndAAlit 
naisten

7,90 9,90
kesäsAndAAlit 
naisten

14,90
urheilusAndAAlit 
naisten

25,50
kesäsAndAAlit 
miesten

7,90 9,90

peitto
150x200 cm

15,90

tyyny
50x60 cm

5,90

tyynyliinA
55x60 cm

4,90

AluslAkAnAt
150x250 cm

11,50

240x250 cm

11,50

9,95

19,95

sAvustus-
lAAtikko
135x383x250

5,49
pss

55,-

sähkösAvustin
1100 w

9,90

Atom
kupolitelttA
200x140x100

16,90

29,95

29,95

elektroninen
hyttysAnsA

6,95

pieni 
styroxlAukku 15 l

89,-

mustAng
kAAsugrilli
2-polttimoa

2,-

kertAkäyttö-
grilli

79,-

puutArhAkeinu

49,-

puutArhApenkki

159,-

puutArhAryhmä
pöytä, 4 tuolia, varjo

väinö kAlAverkot
30, 35, 40,45 ja 60 mm

pAtriot umpi- tAi
AvokelAsetti
teleskooppivavalla

69,-

sveg kylmä/
kuumAlAukku
24 ltoimii 12 v tai 
230 v

trAmpoliini
4,3 m + suojaverkko

279,-

449,-

kAsvihuone 4,5 m2

699,-

comAnche
mönkijä
90 cc

899,-

comAnche
mönkijä
110 cc

395,-

sAmurAi
crossi 70 cc

495,-

sAmurAi
crossi 125 cc

189,-

Aurinkokennot 85 w 
alkaen

895,-

meitä 
yki veneet
alkaen

749,-

meiltä hondAn
perämoottorit
alkaen

299,-

uutuus
kAjAkki

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

1,19
ras

jättivAAhtis
500 g

xl
jAuhelihA-

pihvi
230 g



8 9nro 24PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.6.2015 12.6.2015nro 24

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 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

perheleipurit
AAmiAsleipä

kaura 
450 g

1,79
pss

pieni 
pyöreä

250 g

1,29
pkt

AnnA tädin
vohvelit

kuningatar, 
sitruuna

325 g

1,99
pkt

shires
bAkery keksit

300 g

1,19
pkt

wilhelm
perinteinen

grillimAkkArA
400 g

1,69
pss

gotler
mAkkArAtAnko

1 kg

7,99
tanko

sAunApAlvi
350 g

2,49
pkt

monster
mix
1 kg

4,99
pss

pAlvelemme
juhAnnuksenA:

AAttonA 19.6. 8-12
juhAnnuspäivänä 

20.6. 11-18
su 21.6. 11-18

kesäsAndAAlit 
lasten

6,90
urheilusAndAAlit 
lasten

22,50

tennArit
lasten

9,95

kesäsAndAAlit 
naisten

7,90 9,90
kesäsAndAAlit 
naisten

14,90
urheilusAndAAlit 
naisten

25,50
kesäsAndAAlit 
miesten

7,90 9,90

peitto
150x200 cm

15,90

tyyny
50x60 cm

5,90

tyynyliinA
55x60 cm

4,90

AluslAkAnAt
150x250 cm

11,50

240x250 cm

11,50

9,95

19,95

sAvustus-
lAAtikko
135x383x250

5,49
pss

55,-

sähkösAvustin
1100 w

9,90

Atom
kupolitelttA
200x140x100

16,90

29,95

29,95

elektroninen
hyttysAnsA

6,95

pieni 
styroxlAukku 15 l

89,-

mustAng
kAAsugrilli
2-polttimoa

2,-

kertAkäyttö-
grilli

79,-

puutArhAkeinu

49,-

puutArhApenkki

159,-

puutArhAryhmä
pöytä, 4 tuolia, varjo

väinö kAlAverkot
30, 35, 40,45 ja 60 mm

pAtriot umpi- tAi
AvokelAsetti
teleskooppivavalla

69,-

sveg kylmä/
kuumAlAukku
24 ltoimii 12 v tai 
230 v

trAmpoliini
4,3 m + suojaverkko

279,-

449,-

kAsvihuone 4,5 m2

699,-

comAnche
mönkijä
90 cc

899,-

comAnche
mönkijä
110 cc

395,-

sAmurAi
crossi 70 cc

495,-

sAmurAi
crossi 125 cc

189,-

Aurinkokennot 85 w 
alkaen

895,-

meitä 
yki veneet
alkaen

749,-

meiltä hondAn
perämoottorit
alkaen

299,-

uutuus
kAjAkki

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

1,19
ras

jättivAAhtis
500 g

xl
jAuhelihA-

pihvi
230 g



10 11nro 24PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.6.2015 12.6.2015nro 24

Yläasteen kevätjuhla  Meillä on mukava koulu

Yläasteen kevätjuhla oli lau-
antaina 30.5. seurakuntako-
dissa. Juhlaväki täytti kaikki 
paikat ja lisäistuimiakin kan-
nettiin kaikille tyhjille pai-
koille seurakuntasaliin. 

- Nykyään puhutaan op-
pilaiden aktiivisuudesta, 
vuorovaikutuksesta ja osal-
lisuudesta ja se  on ollut sel-
västi havaittavissa myös 
meidän koulumme arjessa. 
Toimiva oppilaskunta ja tu-
karitoiminta ansaitsee kiitok-
set tämänkin edistämisestä. 
Onhan meillä mukava kou-

lu muutoinkin, mukavat op-
pilaat, tolokut vanhemmat ja 
hyvä henkilökunta, tuumaili 
vs. rehtori Markku Rajala pu-
heessaan. 

Hän piti myös vanhem-
painyhdistyksen lisääntynyt-
tä yhteistyötä merkittävänä 
ja toivoi löytyvän lisää yh-
teistyön muotoja uuden kou-
lun valmistumisen jälkeen. 

Rajala kertoi odottavansa 
innolla ensi lukuvuoden al-
kuun Kauppatien luokkaan 
valmistuvaa uusinta uutta 
teknologiaa sisältävää mal-

liluokkaa, jonne mahdolli-
simman monelle opetusryh-
mälle pyritään järjestämään 
testitunteja. 

Rajala kertoi lukeneen-
sa mielenkiinnolla oppilas-
kunnan lehteä Jorinaa, joka 
osoittaa hänen mielestään 
nuorten luovaa ajattelua. 
Loppupäivinä pidetty ysi-
en juhla näytti, että yläasteen 
päättävät nuoret ovat löytä-
neet oman paikkansa yhtei-
sössä. 

-Olemme teistä valtavan 
ylpeitä ja iloisia!

Väistötilat ja  
opettajavaihdokset 
vaikeutena
Oppilaan puheenvuorossa 
Olga Oinas-Panuma lausui 
ilonsa, että on selvitty kol-
men vuoden aherruksesta. 
Vaikeutena ovat olleet muun 
muassa väistötilat ja opet-
tajavaihdokset. Kasi luokan 
Oinas-Panuma sanoi olleen 
kaikkein tylsin, koska et ole 
vanhin, etkä nuorin ja alat 
odottaa seuraavaa vuotta ja 
miettiä, että mikähän minus-
ta tulee. 

Oinas-Panuma otti kantaa 
myös koulukiusaamiseen, 
jota ei ollut nähnyt. Piilokiu-
saamisen on hänen mukaan-
sa kuitenkin pahin muoto ja 
kehotti jatkossa tekemään 
yhä enemmän töitä, että se-
kin häviäisi Rimmiltä koko-
naan pois. Mukavista asiois-
ta Oinas-Panuma mainitsi 

Todistuksien numerot piti heti tarkistaa – ovatkohan nume-
rot oikein!

8. luokan hymypatsaat luovutettiin Aapo Hirvasniemelle ja 
Aada Satokankaalle. 

Oppilaan puheen piti Olga 
Oinas-Panuma. 

Seurakuntasali täyttyi ääriään myöten nuorista yläasteen 
kevätjuhlan aikaan. 

Oppilaiden kuoro ja bändi esiintyi Sari Hukarin johdolla.  

muun muassa ysienjuhlan. 
Juhla aloitettiin perintei-

sellä suvivirrellä. Oppilaiden 
kuoro ja bändi esiintyi Sari 
Hukarin johtamana, Salome 
Ervasti esitti pianomusiikkia, 
ysien musaryhmä sekä Sonja 
Raappana lauloivat ja päät-
teeksi nähtiin afrikkalainen 
tanssiesitys. Lopuksi jaettiin 
stipendit ja todistukset. 

Runsaasti  
stipendejä
Luokkatason parhaina mainittiin 
7 lk Sonja Raappana keskiarvo 
9,88, 8 lk Salome Ervasti 9,68, 9 
lk Saana Kokko 9,95. Hymypat-
saat: 7 lk Saaga Leskelä ja Ilma-
ri Kokko, 8 lk Aada Satokangas 
ja Aapo Hirvasniemi, 9 lk Ma-
ria Moilanen ja Antti-Jussi Lau-
hikari. Pudasjärven yrittäjien sti-
pendi Kasperi Halgelber ja Lotta 
Ojala, Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärvi Joni Karlbom ja Saa-
na Kokko, Pohjola Norden Na-
thalie Nurmela, MLL Pudasjärvi 
Lotta Ojala, Pudasjärven Martat 
tiina Hinkula, Kaleva-lehti Ree-
ta Jylhänlehto, Kangastukku.com 

Saana Kokko, LC Pudasjärvi Hi-
limat Marjut Vähäkuopus ja Mar-
kus Luokkanen, Sanaristikkoseu-
ra Sanasepot Niko Korteslahti. 
Koulun stipendejä: Joni Karlbom, 
Antti-Jussi Lauhikari, Elina Jaa-
kola, Olga Oinas-Panuma, Kai-
sa Nissi, Eemil Ekdahl ja Mirja-
mi Liikanen. 

Heimo Turunen

On aika leikata nurmikot
Pudas-Koneessa oli perjan-
taina 5.6. perinteiset puutar-
hakonepäivät, jossa oli esillä 
Stigan, Husqvarnan ja Vikin-
gin ruohonleikkureiden uu-
simmat päältä ajettavien ja 
perässä käveltävien ruohon-
leikkureiden mallit. 

-Alkukaudesta myyn-
ti painottuu päältä ajettaviin 
leikkureihin. Kauden edetes-
sä perässä käveltävien leik-
kureiden sekä puutarhan 

käsityölaitteiden, muun mu-
assa trimmereiden, menekki 
lisääntyy, kertoi Stigan puu-
tarhatuotteiden esittelijä Tero 
Haavisto.

Myynti on paljon säi-
den armoilla ja tänä vuon-
na myynti on koleasta al-
kukesästä johtuen siirtynyt 
viime vuoden vastaavas-
ta ajasta myöhäisemmäksi. 
Kauppias Kyösti Hökän mie-
lestä kiinnostuneita asiak-

kaita oli runsaasti ja kertoi 
ostavia asiakkaita käyneen 
ulkopaikkakunnilta saak-
ka. Lisäpalveluna Pudas-Ko-
ne ottaa myynnin yhteydessä 
vastaan käytettyjä ruohon-
leikkureita sekä muita konei-
ta ja laitteita. 

-Sitä mahdollisuutta kan-
nattaa rohkeasti kysyä, opas-
taa Hökkä.

Esittelyn yhteydessä oli 
myös makkaratarjontaa, jota 

kauppiaan isä Antti Hökkä 
isännöi ja kertoi päivän ku-
luessa menneen yli 400 mak-
karaa.

- Asiakkaat olivat liikkeel-
lä ja sääkin suosi. Ajoleikku-
reita on myös päivän aika-
na voinut testata ja asiakkaat 
saavatkin laitteet koottuna 
kotiin saakka sekä käyttöo-
pastuksen omassa kotipihas-
saan, kertoi Kyösti Hökkä. JRAntti Hökkä grillasi ja tarjoili 

asiakkaille makkarat.

Kauppias Kyösti Hökkä ja Stiga- esittelijä Tero Haavisto.

Iijoen silta on teräsbetoni-
nen jatkuva kotelopalkki-
silta, joka on valmistunut 
vuonna 1974. Sillan pin-
tarakenteet ja reunapalkit 
uusitaan sekä sillan alus-
rakenteille tehdään kor-
jaustoimenpiteitä. 

Sillankorjaustyöt aloi-
tettiin kuluvalla viikol-
la Iijoen sillan alavirran 
puoleisen kaistan pinta-
rakenteiden purkamisel-
la. Sillan kohdalla on käy-
tössä yksi ajokaista ja yksi 
kevyen liikenteen kaista. 
Liikenne ohjataan liiken-
nevaloilla. Nopeusrajoi-
tus on sillan kohdalla 30 
km/h. 

Korjaustyöt suorite-
taan alavirran kaistan 
osalta kesän 2015 aikana 
ja toisen kaistan korjaus 
suoritetaan huhti-heinä-
kuussa 2016.

Talvikauden 1.11.2015 
– 31.3.3016 ajoneuvolii-
kenne sillalla pidetään 
kahdella kaistalla. 

Korjaustyöt alkoivat 
Iijoen sillalla

Jussinahon  
alikulkukäytävä 
Valtatien 20 alitse raken-
netaan uusi Jussinahon 
alikulkukäytävä. Lisäksi 
hankkeeseen kuuluu ke-
vyen liikenteen järjeste-
lyjä, melusuojausta sekä 
valtatie 20 kanavointia. 
Jussinahon alikulkukäy-
tävän rakentamisen takia 
valtatien liikenne ohjataan 
rakennettavalle kierto-
tielle heinä-elokuun 2015 
ajaksi. Työt valmistuvat 
heinäkuussa 2016.

Urakan tilaajana toimii 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus. ELY-keskuksen 
lisäksi Pudasjärven kau-
punki osallistuu hankkeen 
kustannuksiin. Urakoitsi-
jana toimii Destia Oy.

Hankkeelle on perus-
tettu facebook-sivut joi-
den kautta pääsee seuraa-
maan töiden etenemistä 
(Iijoen sillan korjaus ja vt 
20 liikennejärjestelyt).

Ely tiedotus
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/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. Pit-
kistä, 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).

SEKALAISTA

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

Otetaan vastaan vanhanajan 
pussihousuja, kumiteräsaap-
paita ja keltapunaisia kattiloita 
sekä kahvipannuja. Tulisivat pi-
hakoristeiksi. P. 040 840 1194.

Ford Focus stw 1.8TDCI 2002, 
kats.voim 22.2.2016, suutin-
vikainen, ajokuntoinen, p.040 
541 1998.

Naisten, tyttöjen, poikien, las-
ten vakio- ja vaihdepyöriä, 
mummonpyörä, hyväkuntoisia, 
siistejä ja sopuhintaan vielä. P. 
040 504 2814.

Wärtsilän valmistama traktori-
sovitteinen sormi-niittokone. P. 
040 591 2374.

VUOKRATTAVANA

Korennolla yksiö, 35 m2. P. 
0400 512 997.

OSTETAAN
Toimiva betonimylly, noudetaan 
tarvittaessa. P. 046 683 2770.

Yksisiipinen kunnossa oleva 
aura. P. 040 827 7974.

FC Kurenpoikien pienimmät 
kilpatoiminnassa mukana 
olevat  juniorit saivat uudet, 
komeat peliasut. Hymyssä 

Uudet peliasut

suin huudettiin kiitokset pe-
liasusponsoreille Pudasjär-
ven Turvapalvelulle, Kaap-
pi- ja Levypalvelu Rautiolle, 

Taksi Tapio Poijulalle ja va-
kuutusyhtiö Turvalle.

Teija Niemelä

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Rautialla Pelit ja vehkeet – kiertue
Rautia K-maatalouden pi-
hassa oli perjantaina 5.6. pe-
lit ja vehkeet – kiertue, jossa 
esiteltiin Boschin työkalu-
ja, neuvoja kestävän terassin 
tekoon sekä kattotuotteita. 
Kiertueen pääorganisoija oli 
K-ryhmä, joka oli kerännyt 
eri alojen yrityksiä saman 
pelit ja vehkeet kiertueen 
alle, joka kiertää 53 paikka-
kunnalla ja Pudasjärvi oli 
46 paikkakunta. Esitteillä oli 
muun muassa poravasaroi-
ta, erilaisia akkukoneita sekä 
sahoja, joita sai myös kokeil-
la opastuksen kera. Rekan 
mukana kulki kolme edusta-
jaa sekä rekkakuski. Kiertu-
een isäntänä toimi Jan Blom-
qvist.

Kiertueen ainutlaatui-
suus sekä suuri joukko esit-

telijöitä herätti mukavas-
ti kiinnostusta ja sääkin oli 
esittelijöiden puolella. 

Terassikoulua pitävä 
Arto Puikkonen neuvoi asi-
akkaita kestävän terassin 
tekoon ja sen kunnossapi-
toon. Paikalle tuleva asiakas 
sai kaikki tarvittavat perus-
tiedot terassin tekoon mis-
tä aloitetaan, miten tehdään 
kunnon rakenteet ja tarvitta-
essa piirrettiin rakennekuvia 
sekä laskettiin kustannus-
arvioita. Terassin hoidosta 
Puikkonen kehotti käyttä-
mään öljyjä, joissa on kun-
non suoja-aineet. Ovathan 
terassin materiaalit Suomen 
sääolosuhteissa kovilla. Pi-
ha-rakentaminen on viime 
aikoina kasvanut räjähdys-
mäisesti. 

Vesivekin edustaja Jor-
ma Sarajärvi esitteli saumat-
tomia ja polttomaalattuja 
kattotuotteita sadekouruis-
ta lumiesteisiin 28 vuoden 
myyntikokemuksella. Mu-
kana oli myös paperituot-
teita myyvä Serla, menek-
kiedistäjän Erkki Parkkilan 
johdolla. Kauppias Jukka 
Valkola ehti kesken asiakas-
palvelutilanteen kehua päi-
vän tapahtumaa ja palvel-
tavana ollut asiakas Arto 
Pulliainen kiitteli asiakas-
palvelun Rautiassa olevan 
10+ luokkaa.  

Jenni Rissanen

Kiertueen ainutlaatuisuus sekä suuri joukko esittelijöitä herätti mukavasti kiinnostusta. 

Vesivekin edustaja Jorma 
Sarajärvi esitteli saumatto-
mia ja polttomaalattuja kat-
totuotteita sadekouruista 
lumiesteisiin.

Boschin tuotteita esittelemässä Olli Anttila ja Jan Blom-
qvist.

Pudasjarvi-
lehti

ilmestyy ensi 
viikolla 

poikkeuksellisesti 
torstaina 
18.6.2015

KUN HALUAT 
PÄÄSTÄ EROON  

TARPEETTOMAKSI 
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN,

 ILMOITA PUDASTORILLA
ILMAISEKSI.

Ihmiset keräävät ulkona 
muovisaaveissa kasteluvettä 
puutarhan kasveille ja suo-
jaamattomista vesisaaveista 
tulee hengenvaarallisia, ora-
ville. Kurenalla, Parkkilan-
tien varressa asuva Seppo 
Parkkila löysi kerran kuol-
leen oravan omasta vesisaa-
vistaan, niin hän alkoi miet-
tiä keinoa sen välttämiseksi. 
Parkkila keksi laittaa puu-
laudan palan vesisaaviin 
kellumaan ja sen päältä ora-
vat voivat juoda vettä ilman, 
etteivät tipu astiaan.

-Keksintö on toiminut 
erittäin hyvin eikä ole enää 
ollut oravan hukkumista-
pauksia ja maanantaina oli 
käynyt oravaemo ja kolme 
oravanpoikastakin juomassa 
turvallisesti, Parkkila kertoi.

Parkkilalla on oraville 
oma ruokapaikka, missä on 
pähkinöitä sekä auringon-
kukansiemeniä. Varsinkin 

Oravien oma pelastuslauta

näin kesän alussa lisäravin-
to on tarpeen, kun oravalla 
on poikasia. Oravat elävöit-
tää asuinseutua sekä niitä on 

Seppo Parkkila keksi laittaa puulaudan palan vesisaaviin 
kellumaan ja sen päältä oravat voivat juoda vettä ilman, ett-
eivät tipu astiaan.

mukava katsella, joten pelas-
tuslauta idean voi jokainen 
kopioida omaan puutarhan-
sa vesisaaviin. JR

Hallitusohjelma on kuin painajaisuni, koko kar-
meudessaan. On helppo ottaa ihmisryhmältä tulo-
ja pois, joita ei puolusta kukaan. Eläkeläisillä ei ole 
etujärjestöä, joka ajaisi asioita ja valvoisi heidän 
etuisuuksia. Ansiosidonnaista päivärahaa koskeva 
heikennys piti hallituksella siirtää vuosilla eteen-
päin. Todennäköisesti siitä on luovuttava koko-
naan, muuten seuraa lakkojen aalto. Tietenkin on 
hyvä asia jos saa etunsa säilyttää. Peruspäivärahal-
la ja eläkkeellä olevat henkilöt ovat oman onnensa 
varassa, heitä ei puolusta kukaan. Asumistukea lei-
kataan ja lääkkeiden kelakorvausta pienennetään. 
Taakkaa tulee lisää heikompiosaisille, sitä mukaa 
kun hallitus peruu tekemiään päätöksiä. Näinollen 
tasa-arvo ja siitä puhuminen on huono vitsi. Kauas 

karkaa pilvet, samoin toive yhdenvertaisuudesta. 
Presidentti Tarja Halonen puhui kaksitoista vuotta 
tasa-arvon puolesta, mutta teot jäivät tekemättä. 
Nykyään ei riitä että on ruoka ja vaatteet, tarvi-
taan aina ja joka paikassa rahaa. Kirjoitukseni ot-
sikko on puhutteleva, ja valitettavasti totta. Leik-
kaukset ja verojen kiristykset eivät vie taloutta 
kasvun uralle. Taantuma on ollut Suomessa

yhtä pitkään kuin aika Euroopan unionissa rei-
lut kaksikymmentä vuotta. Miljardi vuodessa jä-
senmaksu, lisäksi monenlaiset sääntelyt hanka-
loittavat eri toimintoja. Ei tartte ihmetellä mistä 
johtuu kestävyysvaje.

Mauno Ruokangas

Lukijan kynästäIhmisten välillä kuilu 
syvenee ja levenee
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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

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 

PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA 

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

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

puh. 010 387 8150, 
0400 681 433

Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI  

KIRPPUTORI

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi, 
puh. 040 508 1854

Saaran putiikki 
+ kirppis

Laadukkaiden vanhojen  
tavaroiden osto- ja myynti.

Kirppis,  
tuoretta kahvia 

ja pullaa.
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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

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

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

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

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 

040 752 3293

www.koillispaja.fi
koillispaja@koillispaja.fi

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
mm. seulottua kiveä, seulottua hiekoitus hiekkaa.

Rinne soraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
m.keskitalo@suomi24.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

ALASI
 AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

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.  

lämmitysjärjestelmien uusimiset ja muutostyöt

Lehden toimitukseen soitti maanantaina 8.6. huolestunut Pu-
dasjärveläinen. Pudasjärven Livolla maakotkan ampuja pitäisi 
ehdottomasti selvittää ja saada syyllinen vastuuseen teostaan. 
Tällainen teko vie kaupungin maineen luonnon puolustajana. Eh-
dotankin, että ihmiset keräisivät vihjepalkkiokassan, jotta tällai-
set rikolliset saataisiin kiinni. Tavallisena kansalaisena tällainen 
julma teko ärsyttää suunnattomasti, eikä lisää positiivista näke-
mystä Pudasjärven kaupunkilaisista.

Nimimerkki Kartsa

Lukijan kynästä

Kotkan ampuja 
vastuuseen

Tiistaina 2.6. hyvinvointiva-
liokunta vieraili kokouksen-
sa yhteydessä Hirsikampus-
työmaalla. Rakennusprojektin 
etenemistä ja työmaata oli 
esittelemässä Lemminkäisel-
tä hankintainsinööri Han-
na Keskiaho, joka kertoi uu-
den hirsikoulun rakentamisen 
etenevän alkuperäisessä aika-
taulussa. 

Työmaan 65 tämänhetki-
sistä työntekijöistä puolet on 
Lemminkäisen ja puolet ali-
hankkijoiden palveluksessa. 
Lemminkäisen työntekijöistä 
pudasjärveläisiä on 10–20 pro-
senttia. Hirsien lisäksi ikkunat 

ja teräsrakenteet ovat paikallis-
ten yritysten toimittamia.

Keskustelussaan esittely-
kierroksen jälkeen hyvinvointi-
valiokunta totesi, että Lemmin-
käisen tyytyväisyys paikallisiin 
hirsitoimitukseen poikii toivot-
tavasti uusia tilauksia paikalli-
selle yritykselle ja näin ollen li-
sää työllisyyttä Pudasjärvellä. 
Hankkeen todettiin myös tuo-
van näkyvyyttä Pudasjärven 
kaupungille.

Puurakentamisessa on tul-
lut uusi aalto hirsirakentami-
sen myötä. Pikku-Paavalin 
päiväkotia rakennettaessa on 
ollut epäilyksiä hirren sovel-

tuvuudessa tällaiseen raken-
tamiseen, mutta palaute uu-
desta päiväkodista on ollut 
positiivista käyttöönoton jäl-
keen. Hirsikoulutyömaan siis-
teys kiinnitti tutustumiskäyn-
nillä valiokunnan jäsenten 
huomion.

Lisäksi hyvinvointivalio-
kunta kävi keskustelun ope-
tussuunnitelmatyön pohjana 
olevista arvoista. Pudasjär-
veläisille oppilaille ja heidän 
vanhemmilleen oli tehty kyse-
ly, jossa he ovat voineet esittää 
näkemyksiään siitä, mitä asi-
oita tulisi erityisesti korostaa 
pudasjärveläisessä opetukses-

sa ja koulujemme arjessa. Vas-
taajia pyydettiin valitsemaan 
viisi omasta mielestään tär-
keintä asiaa, joista saatiin tilas-
to oppilaiden ja vanhempien 
mielestä tärkeimmistä paino-
pisteistä. Lisäksi pyydettiin 
kuvailemaan yhtä valittua asi-
aa, miten kyseisen asian tulisi 
näkyä koulujen arjessa, joista 
saatiin tekstivastauksia. Hy-
vinvointivaliokunta korosti 
omissa valinnoissaan esimer-
kiksi ihmisyyttä, sivistystä, 
oppilaan ainutlaatuisuutta, 
kestävän elämäntavan välttä-
mättömyyttä sekä kulttuurien 
moninaisuutta.

Hyvinvointivaliokunta vieraili hirsikampuksella
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 14.6.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Puusta sinä olet tullut -veistosnäyttely 5.6.-1.7. Näyttely avoinna:
ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Jyrkkkäkoski Campingin piha, kävellään, juos-
taan, holkätään yhdessä. 
Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumismaksu. 
Kiihdytys- ja testipäivä la 13.6. klo 8. lentokentällä.
Jalkapallon F9-tyttöjen JLM-turnaus su 14.6. klo 10 Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Luonnonkukkien päivän retki Teerivaaralle su 14.6. klo 10-14 Syötteen 
luontokeskukselta suuntautuu muutaman vuoden tauon jälkeen Teerivaaralle. 
Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Ikärit ma 15.6. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Cooperin testi ma 15.6. klo 20, Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Pohjantähti Games to 18. 6. klo 17.30. Kansainväliset ja perinteikkäät juhan-
nuksenalusajan yleisurheilukisat Suomi-neidon napa-alueella. Suojalinnan urhei-
lukenttä, Urheilutie 2.
Iso-Syöte Mäkiajot pe 19.6. klo 14-19, klo. 9.00 Harjoitukset, klo 14.00 Kilpai-
lu alkaa ja kestää noin klo 18.00-19.00.
Moskiito Ralli ma-pe 22.-26.6. Pudasjärven Ilmailukeskus, Lentäjäntie.

pe 3.7. klo 18
la  4.7. klo 15 
su 5.7. klo 15

Liput 15 €, 7-12 v. 5 €, varaukset puh. 045 2340 986
Lippuja myös Oulu10-palvelupisteistä ja Ylikiimingin S-Marketista

 Lisätietoa: www.tervasvesainen.fi

Ylikiimingissä, museon pihalla

näytelmä jamppa 
- aamu toi, ilta vei - 

Näytökset pe 26.6. klo 18
la 27.6. klo 15

su 28.6. klo 15
ma 29.6. klo 18

  TervasTiima
  Ylikiimingissä 25-v juhlaviikko 15.6.-5.7.2015 

Viidennet 
PÖLKKY PöllinParkkuu MM-kisat 

Taivalkosken Jokijärvellä 
la 13.6. 2015   klo 10.00
Ilmoittaudu kilpailuun www.jokijarvi.com

 Yleisölle paljon nähtävää ja oheisohjelmaa. 
Lapsille oma ohjelma.
Tule ja nauti paikallista lähiruokaa. 
Aluelippu 5 euroa, alle 16 v. ilmaiseksi.
Maksuväline käteinen.
Lisätietoja www.jokijarvi.com
 

Tule ihastumaan parkkuuperinteeseen ja ilmapiiriin!
Pöllipurilainen

5 € alle 12-vuotiaat
Liput 12 € /

Muut esitysajat:
Su  14.6. klo 15.00
Ke  17.6. klo 19.00
La 20.6. klo 17.00
Su 21.6. klo 15.00
Ke 24.6. klo 19.00
Pe 26.6. klo 19.00
La 27.6. klo 17.00

Su  28.6.  klo 15.00
To  2.7. klo 19.00
Pe 3.7. klo 19.00
Su 5.7. klo 15.00
La  1.8. klo 17.00
Su 2.8. klo 15.00
Pe  7.8. klo 19.00
Su 9.8. klo 15.00

Taivalkosken Näyttämö esitää
hAvUKka-AhON AjAttELIjA

Veikko Huovinen
Ohjaus Hanna-Leena Metsävainio

Esityspaikka
Herkonmäki
Taivalvaarantie 2,
93400 Taivalkoski
Ensi-ilta
Pe 12.6.2015
klo 19.00
Näytelmän oikeuksia valvoo 
Suomen näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430
www.taivalkoskenteateri.fi

Maksuksi 
käy myös 
Tyky ja 
Smartum 
setelit.

Kylmälästä maailmalle sukujuhla 
11.-12.7.2015 Iso-Syötteellä.

 20-vuotisjuhlaan

Tervetuloa 
kaikki sukulaiset

Tiedustelut ja Ilmoittautuminen ennakkoon 27.6.2015 
mennessä Ilpo Kylmäluoma puh. 045 125 0607 tekstiviestillä tai 

sähköpostiin: ilpo.kylmaluoma@luukku.com. 
Varaukset kokouksen ruokailuihin ja majoitukseen suoraan 

Hotelli Iso-Syötteelle puh. 0201 476 400. Varauksen yhteydessä 
ilmoita, että kyseessä on sukukokous. 

Tee varaus hyvissä ajoin.
Olette lämpimästi tervetulleita!

https://sites.google.com/site/kylmalasta/ koko ohjelma

Tänä vuonna päätimme juhlia perusteellisemmin 
eli kaksi päivää. 

La 11.7. klo 12. aloitamme ruokailulla,
 jonka jälkeen pidämme kokouksen tavallista 

juhlavammin. Osallistujien esityksiä, puheita, musiikki-
esityksiä, tarinoita, muisteluja jne. (Toivomme, että 

ilmoitat meille ohjelmanumeron ja sen arvioidun keston) 
Iltaohjelma alkaa klo 19. päivällisellä.

Su 12.7. klo 9. alkaen kiertoajelu suvun asumissijoille 
Syöte- Kylmälä-Sirniö-Tuomivaara-Holappa.

Valkoisessa peurassa ruokailu
Raistakanperä-Mäntyjärvi-Sarakylä-Suvanto-Syöte. 

Ilpo, Ritva ja Iivari kertovat bussissa historiaa. 
Kiertoajelu ruokailuineen maksaa 20 €. 

Koskenhovilla 
su 14.6.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Kaikuluotaimen käyttö on kielletty. 
Kilpailussa on yksi sarja ja painavin kala voittaa. 

Palkintona on tauluTV. 
Osallistumismaksu 20 €

Uistelukilpailun aikana on lapsille maksuton 
onkikilpailu rannalta onkien klo 16.30-18.00, 

jossa osallistujille yllätyspalkintoja. 
Rannalla on buffetteltta.

Osoite: Piipposenpirtti, Piipposentie 16, 93250 Sarajärvi
Tiedustelut: 0400 285189, iltaisin (Antero)

Kouvanjärven 
haukikuninkuus 
–vetouistelukilpailu
lauantaina 27.6.2015 klo 16-20. 

soutaen, 2 vapaa/uistelija. 

Kouvan kalastuskunta

KORETEN VESIOSUUSKUNTA 
TIEDOTTAA!

Tiedotustilaisuus jäsenille:
Kipinän koululla 

su 14.6.2015 klo 13.00
- Hallitus selvittää tilaisuudessa osuuskunnan toimintaa
- Jäsenet voivat kysyä epäselvistä asioista
- Jos tilaisuudesta kysyttävää soita puh. 040 517 5266.

VEDENJAKELU KESKEYTETÄÄN 
PUMPPAAMOLLA 

TEHTÄVIEN HUOLTOTÖIDEN VUOKSI 
su 28.6.2015 klo 23.00 alkaen,

arvioitu kesto 6 tuntia.
Käyttäjiä kehoitetaan varaamaan vettä mahdollisen 

viivytyksen vuoksi.
Kipinä 31.5.2015.

Hallitus

Nuorittalla Pömilässä 
(Nuorittantie 76) 

 pe 12.6. klo 18.45.
Päävoittona 150 € ostokortti.

Tervetuloa!

Bingo

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Su 14.6. klo 11  Jouni Vikström
Su 21.6. ei tilaisuutta, radiolähetys yle 1 
Keuruun kesäkonfrenssista klo 18
Tulevaa...
Hengellisen musiikin tilaisuuksia torilla ja 
palvelukeskuksessa ajalla 1.-2.7. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pudasjärven Nuorisoseura ry:n
YLEINEN 

KEVÄTKOKOUS
Koskenhovilla 

tiistaina 16.6.2015 klo 20.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

Te kaikki myötävaikutitte siihen, että kilpailut 
onnistuivat hyvin. Syöte-Suunnistus  6.-7.6.2015 keräsi 

pohjoissuomalaisena kansallisena suunnistustapahtumana 
ennätyksellisen määrän osallistujia. Erityiskiitos porukalle 

siitä, että kisakeskuksen purku ja loppusiivous sujui rivakasti.

Kiitos talkooväki, maanomistajat sekä 
yhteistyökumppanit.

Syöte-suunnistus/kilpailun johto

100 % juureen leivotut ruisleivät, 
ohrarieskat sekä 

paljon uutuustuotteita.
Jättipullat (m/l)

Pudasjärven torilla ma 15.6.
Uunituore leipäkuorma saapuu klo 10.
                       Meriläisen leipomo(Säävaraus)
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Pudasjärven kaupunki, tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Kirjastoauton Iso karhun au-
topihan avajaiset olivat per-
jantaina 5.6. Rajamaan rannas-
sa.  Kirjastoauton tavoite on 
päästä lähelle ihmisiä järjestä-
mällä ulkoilmatapahtumia. Se 
onnistuu uusilla pihakalusteil-
la, jotka voi levittää kirjasto-
auton läheisyyteen markiisin 
alle. Sinne tullaan vielä syk-
syn aikana lisäämään infrapu-
nalämmittimet. Iso Karhu on 
osa monikulttuurinen kirjasto-
auto -hanketta. Siinä Pudasjär-
ven kouluille viedään kansain-
välisyyskasvatusta.

–Yhdistykset ja seurat voi-
vatkin kutsua kirjastoautoa 
mukaan erilaisiin tilaisuuksiin 
sekä tapahtumiin, rohkaisee 
kirjastonjohtaja Eija-Liisa Ka-
sesniemi. 

Kirjastoauton välineistöön 
on lisätty paljon erilaista me-
diatekniikkaa, lapset voivat 
pelata muun muassa erilaisia 
tanssi- ja jalkapallopelejä. Tu-
lossa on myös E-kirjoja, joita 
voi lukea tableteilla. Lisäksi on 
tulossa 3D-tulostin, jolla asi-
akkaat voivat kokeilla pienien 

Kirjastoauton uudistuksilla 
lähemmäksi käyttäjiä

muoviesineiden tulostamista.
Digitaalinen valokuvake-

hys tullaan myös lisäämään 
kirjastoauton ulkopuolelle, 
jossa pyörii erilaisia kuva-näy-
töksiä. Kirjastoauton mediasta 
sekä musiikista vastaa erikois-
kirjastohoitaja Sakari Niemelä, 
joka on aloittanut työnsä mo-
nikulttuurinen kirjastoauto 
-hankkeessa.

alusta sekä mediavastaa-
va Pertti Polojärvi vakituise-
na työntekijänä.  Kirjastoautoa 
on paranneltu pudasjärveläis-
ten tarpeiden mukaan ja kul-
kee niin kauan, kun pysäkeil-
lä riittää asiakkaita.  

–Nytkin on lisätty uusi py-
säkki Kaupunginkartanol-
le asukkaiden toiveesta ja 
otamme lisää toiveita sekä tu-
levaisuudessa toiveena on 
työllistää toinenkin kirjastoau-
tonkuljettaja  nykyisen Lauri 
Lohilahden rinnalle, kertoi Ka-
sesniemi. 

Tilaisuudessa esiintyi myös 
Limingan kirjasto- ja kulttuu-
rijohtaja Janne Nevala, jolta 
ilmestyi uusi kirja nimeltään 

Kirjastoauton mukana kulkevat uusia istuimia ja pihaka-
lusteita voidaan käyttää eri tilaisuuksissa. Janne Nevala oli 
avajaisten esiintyjänä. 

Tanssipelin pyörteissä Laura Isomaa, Sofia Harju ja Kaap-
po Kasesniemi.

Markiisin suojassa erikoiskirjastonhoitaja Sakari Nieme-
lä, iltapäivän esiintyjä Janne Nevala, kirjastonhoitaja Pertti 
Polojärvi ja kirjastoautonkuljettaja Lauri Lohilahti.

kirjastonhoitaja Topi Mullo. 
Nevalan taitoihin kuului myös 
musisointi itse kirjoittamis-
taan lauluista.  

Nevala kertoi laulujen kir-
joittamisen olevan myös yksi 
tarinoiden kerrontamuoto ja 
hän koki läheiseksi laulujen ai-
heeksi synnyin paikkansa Tai-

valkoskella virtaavan Iijoen. 
Kirjastoauto on muka-

na myös Pudasjärven mark-
kinoilla. Muista tapahtumista 
sekä reiteistä saa tietoa kau-
pungin nettisivuilta sekä face-
bookista.

Jenni Rissanen

Ruokapalvelupäällikön virka
Pudasjärven kaupunki hakee ruokapalvelupäällikköä viran vakinaista 
täyttämistä varten. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva am-
mattikorkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto taikka 
vastaava aikaisempi koulutus. Lisäksi viranhoidossa edellytetään vah-
vaa alan työkokemusta ja hyvää talouden tuntemusta, työnjohtotaito-
ja, kehittämiskykyä ja muutosvalmiutta sekä atk-taitoja. 
Ruokapalvelupäällikön tehtävänä on vastata koko kaupungin ruoka-
palvelusta ja sen kehittämisestä itsenäisesti sekä johtaa ruuanvalmis-
tusta. Ruokapalvelupäällikkö osallistuu myös mahdollisuuksien mu-
kaan käytännön ruuanvalmistustyöhön. 
Pudasjärven kaupunkiin rakennetaan elinkaarimenetelmällä uusi hir-
sikoulukeskus. Koulukeskukseen sijoittuu myös uusi ajanmukainen 
keskuskeittiö, jonka toiminnan kehittämisessä ruokapalvelupäälliköllä 
on keskeinen rooli.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan siten, että tehtäväkohtai-
nen palkka on 2.600 € + mahdolliset lisät. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan.
Hakemukset virkaan tulee jättää 30.6.2015 klo 16.00 mennessä 
ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi. 
Paperimuotoinen hakemus koulutus- ja työtodistuksineen on mah-
dollista toimittaa osoitteella Pudasjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 
93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja virka-aikana antaa vs. tekninen johtaja Eero Talala,  
puh. 040 587 2275, sähköposti eero.talala@pudasjarvi.fi.
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Karhupajan ruuan jako jää kesätauolle 8.6.2015.
Jatkosta ilmoittelemme syksyllä.

Karhupajan väki
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Pikku-Paavalin päiväkodissa ajalle 10.8.-31.12.2015. 
Työ on päivätyötä.
Lisätietoja saa päivähoitotoimistosta, puh. 050 414 3397 / Jaana Tuo-
himaa tai www.kuntarekry.fi, josta  koko hakuilmoitus on luettavissa  
ja johon hakemuksen  voi jättää sähköisesti.  Hakemuksen voi tehdä 
myös osoitteella Pudasjärven kaupunki / päivähoitotoimisto, PL 10, 
93101. Hakuaika päättyy 29.6.2015 klo 15.00.

PÄIVÄHOITAJAN SIJAISUUDEN  
Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi 

Pudasjärven Invalidit ry:n 
40-vuotisjuhlaa vietetään 
lauantaina 13.6. Seurakun-
takodissa. Juhla alkaa kirk-
koherra Juha Rauhalan ja 
kanttori Keijo Piiraisen toi-
mittamalla hartaudella. Sen 
jälkeen on juhlaruokailu ja 
juhla, jossa juhlapuheen pi-
tää Invalidiliiton järjestötyön 
suunnittelija Liisa Pitzen. 
Historiikin esittäjä Seppo 
Parkkila kertoo, että koko 
toiminnan ajan on pidetty 

kiinni yhdistyksen tarpeelli-
suudesta ja toimittu sen mu-
kaisesti. 

-Invalidiyhdistys on 
Tuki- ja liikuntavammais-
ten järjestö, jonka tarkoituk-
sena on edistää vammaisten 
henkilöiden yhteiskunnallis-
ta tasa-arvoisuutta ja oikeut-
ta, sekä lisätä yhteenkuulu-
vuutta.

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Kyllikki Hanhisuanto 
kertoo, että yhdistyksessä on 

vuodesta 1979 lähtien ollut 
yli 100 jäsentä, jotka ovat yh-
distyksen voimavara. Kun-
toilu on tärkeää ikääntyville 
ihmisille. Niinpä kaupungin 
puolesta on järjestetty edul-
lisesti ohjattua jumppaa lii-
kuntahallilla ja allasliikun-
taa Puikkarissa. Retki- ja 
matkatoiminta on ollut suo-
sittua yhdistyksen alkuvuo-
sista saakka. Nykyisin on jä-
senistölle tarjolla joka toinen 
vuosi viikon mittainen tuet-

tu loma johonkin viihtyisään 
lomakohteeseen ja joka toi-
nen vuosi tehdään kolme-
päiväisiä retkiä yhteisesti 
valittuun kohteeseen. Lisäk-
si on vuosittain joulujuhla. 
Invalidiliitto on keskeinen 
yhteistyö kumppani, jonka 
avustamana ja opastamana 
pysyvät toiminnat ajan ta-
salla. Liitto julkaisee jäsenil-
le postitettavaa IT --Invalidi-
työ lehteä. HT

Pudasjärven Invalidit ry 40 vuotta
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Poikkeuksia 
kaupungintalon 
aukioloajoissa
Torstaina 18.6.2015  
klo 8.00-15.00

Perjantaina 19.6.2015  
suljettu

2300 m -korkeusero 175 m
Tule katsomaan, kun väkivahvat vauhtihirmut
kiipeävät renkaat savuten Iso-Syötteelle! Majoitukset: www.hotelli-isosyote.fi
Tervetuloa Iso-Syöte Mäkiajoihin Pudasjärvelle.

30. ISOSYÖTE-MÄKIAJOT 
perjantaina 19.6. klo 14.00 Juhannus

To 18.6. 
Karaoke & Disco SnapsibaarissaPe 19.6. 
Perinteiset juhannusajot
Illalla Bilebändi Playa 
Karaoke & Disco SnapsibaarissaLa 20.6. 
Playa plays Radiohits
Karaoke & Disco Snapsibaarissa

Hotelli 
Iso-Syötteen

Pudasjärvi Racing Team 2000
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Poikkeuksia 
kaupungintalon 
aukioloajoissa
Torstaina 18.6.2015  
klo 8.00-15.00

Perjantaina 19.6.2015  
suljettu

Omistatko liikuntahallin 
entisen kuntosalin  
KULKUAVAIMIA?
Palauttaisitko ystävällisesti 
meille Puikkarin palvelupis-
teeseen mahdollisimman pian! 
Tarvitsemme niitä kuntosalin 
kesäkäyttäjille. Palautuksesta 
maksamme panttimaksun 
takaisin. Kiitos!
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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

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

 - Kaikki LVI-tarvikkeet
 - Rumpu- ja
   salaojaputket
 - Maatila- ja
   filmivanerit
 - Styrox- ja
   foam-eristeet

 - Kattopellit ja
   muut peltitavarat
 - Onduline aallotetut
    kattohuovat
 - Raudat
 - Kattoturvatuotteet
 - Sähkötarvikkeet

Myymälästämme mm.

Hanki ennen helteitä!
ilmalämpöpumput
lämmitys- ja jäähdy-
tys käyttöön

Pudasjärven seurakunnan 
Eräleiririppikoulun konfir-
maatiota vietettiin sunnun-
taina 7.6. Pudasjärven kir-
kossa. Eräleirillä Pintamon 
Kangasjärvellä oli 10 leiri-
läistä, yhdeksän poikaa ja 
yksi tyttö. Isosia oli neljä 
ja ohjaajina nuoriso-ohjaa-
ja Tiina Inkeroinen, pasto-
ri Jaakko Sääskilahti ja ke-
sätyöntekijämme Markus 
Liukko.

Leirin aikana sää oli 
enimmäkseen sateinen, kyl-
mä ja tuulinen. Onneksi 
saimme tiistaina toteuttaa 
suunnittelemamme retken 
poutaisessa säässä. Kävim-
me kiertämässä leiripaikan 
lähistöltä löytyvän Aaron 
polun. Retken aikana keitte-
limme kahvit tulilla ja teim-
me ruokaa retkikeittimellä. 
Leirillä teimme muutenkin 
paljon ruokaa itse. Paistoim-

me mm. nuotiolla lettuja ja 
loimutimme lohta.

Leirin ryhmähenki oli 
hyvä. Oli mukava viettää 
yhdessä aikaa. Opiskella, 
hullutella ja hiljentyä har-
tauteen. Tiistaina vietimme 
yhteistä iltakirkkoa majan 
rannassa ja saimme ihastella 
22 joutsenen auraa. 

Tiina Inkeroinen, 
kuva Santeri Matero

Erärippikoululeirin konfirmaatio

Peruskoulun päättäneet nuo-
ret ovat saaneet tiedon syk-
syn opiskelupaikasta torstai-
na 11.6. Lisähaku yhteishaussa 
vapaaksi jääneille paikoille al-
kaa 15.6. Opintopolku.fi -verk-
kopalvelussa.  

Uusi valmentava koulu-
tus Valma on vaihtoehto heil-
le, jotka jäävät ilman lukion 
tai ammattiopiston opiskelu-
paikkaa. Haku valmentavaan 
koulutukseen on paraikaa 
käynnissä valtakunnallises-
sa Opintopolku-verkkopalve-
lussa. Opinnot alkavat Oulun 
seudun ammattiopistossa 24.8. 

Ammattistartti, kotitalo-
usopetus, maahanmuuttajien 
valmistava koulutus sekä val-
mentava ja kuntouttava kou-
lutus jäävät koulutusten nimi-
nä Suomessa historiaan. Tilalle 
tulee ammatilliseen peruskou-

lutukseen valmentava koulu-
tus Valma. 

Valma on tarkoitettu niille, 
joilla on halu päästä ammatilli-
seen koulutukseen tai joilla on 
tähtäimessä oppisopimuskou-
lutus. Koulutuksen laajuus on 
60 osaamispistettä ja se kestää 
enintään yhden vuoden. Kou-
lutuksen suorittanut saa 6 lisä-
pistettä yhteishakuun. 

Koulutus on ensisijaisesti 
tarkoitettu vailla toisen asteen 
tutkintoa oleville perusope-
tuksen päättäneille nuorille. 
Koulutukseen voivat kuiten-
kin osallistua myös aikuiset, 
jotka tarvitsevat valmiuksia 
ammatilliseen peruskoulutuk-
seen siirtymiseksi. Erityisestä 
syystä voidaan ottaa tutkinnon 
jo suorittanut, jos valmenta-
van koulutuksen suorittami-
nen on jatko-opintovalmiuksi-

en hankkimiseksi perusteltua.
Valmentavan koulutuksen 

aikana opiskelija saa perus-
tietojen ja -taitojen kertausta, 
apua arjen- ja elämänhallin-
taan, henkilökohtaisen opis-
kelusuunnitelman sekä yksi-
löllistä ohjausta opintoihin. 
Koulutuksessa perehdytään 
mm. työelämän pelisääntöi-
hin ja tutustutaan työelämään 
oikeilla työpaikoilla. Valma-
koulutuksessa on mahdollis-
ta rakentaa hyvin yksilöllisiä ja 
joustavia opintopolkuja. Opis-
kelijan on mahdollista siirtyä 
tutkintoon johtaviin opintoi-
hin joko oppilaitosmuotoisen 
opiskelun tai oppisopimus-
koulutuksen kautta kesken 
Valma-vuoden. 

Osekk tiedotus

Uusi koulutus korvaa vanhan

Konfirmaatio oli sunnuntaina 7.6. Pudasjärven kirkossa.

Kesän ensimmäinen rippikoululaisten konfirmaatio oli sunnuntaina 7.6 Pudasjärven kir-
kossa.

Rippikoululeiriläisten konfirmaatio
Kesäkuun ensimmäisel-
lä viikolla Hilturannan lei-
rikeskuksessa pidettiin rip-
pikoululeiri. Parikymmentä 
rippikoululaista kertasi ja 
opiskeli kristinopin keskei-
simpiä asioita viiden päivän 
ajan. Leiriviikon ohjelmassa 
oli opiskelun lisäksi yhdes-

säoloa erilaisten pelien ja ki-
sailuiden parissa, joita isoset 
innolla ja ansiokkaasti ohja-
sivat. Tiiviin leiriviikon päät-
teeksi pidettiin lopputentti, 
jonka jokainen nuori läpäi-
si mallikkaasti. Sunnuntaina 
7.6. nuoret konfirmoitiin ko-
tikirkossa ja he pääsivät en-

simmäistä kertaa itsenäisesti 
käymään ehtoollisella. 

Kotiseurakunnassa on 
kesän aikana kolme rippi-
koululeiriä, joista kaksi pi-
detään Hilturannassa ja yksi 
Kangasjärvellä. Kesän ai-
kana niin sanotusti ”ripille 
pääsee” noin 40 nuorta. MV


