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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.6.2010

KURENKOSKIHOTELLI-RAVINTOLA
P. 010 666 8420

WinttiTorstaina 3.6.

lippu 4 €  sis.ep ja kahvi
Päivätanssit

T E R V E T U L O A !

TULOSSA mm.

avoinna 23.00-04.00
Disco

12.6 Renne & Aliset
18.6. Souvarit
19.6. Naseva

lippu 10 € sis.ep

Lauantaina 5.6.
Tanssiorkesteri
Maximus

to. 3.6. Tapani Linna ortopedi
ti. 8.6., ti 15.6. Jarkko Huusko  yleisl.erik.lääkäri
to. 17.6. (täysi), to12.8. Liisa Karinen gyn.

uä-tutkimukset

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2. krs 93100 Pudasjärvi
Ajanvaraukset ma-pe 8-15.30

puh. (08) 823 380
Fax (08) 823 381

Winttiin ja Pubiin lippu 5 €  sis.ep

KOULUNPÄÄTTÄJÄIS-
PIPPALOT!

Pe ja la myös KARAOKE

Taivalkoski
0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -

• Kodinkoneet
• Kylmälaitteet
• Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi
0400-890 845

LÄMPÖPUMPUT
ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi
puh. 0400 177 130

Koulujen
päättäjäistanssit

Tanssiorkesteri
SWAY

lippu 8€

 
 
 
 
  

       

        
 

      

 
   

195 690

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

ltkplo

HAIR
ACADEMY
SHAMPOO JA
HOITOAINE

ORTHEX
SAUNAKIULU + 
SANKO

800

SUOMALAINEN
PITKÄVARTINEN
RIKKAKIHVELI
HARJASETTI

SUUKKO-
LAJITELMA

399
SPRAY
ILMAN-
RAIKASTIN

099

NESTESAIPPUA

yht
hinta.

TENNARIT
MUSTA JA 
VALKEA 36-41

pari990

VARSITENNARIT
MUSTA 36-41

pari

500 ml

ploplo

400 ml

1595

5 säkkiä / 45 L

BIOLAN
MUSTA MULTA

290

SULKAPALLO-
MAILAT

2 kpl

1995

SUOMALAINEN
PÖLLIPELI

200

LEAF
TUPLA MINI
JA RED

5 kpl

200

LEAF
LÄKEROL
PASTILLIT

3 ras20 kpl

495

900 ml

75016900

KOVAPUU
KALUSTESETTI

PÖYTÄ +

4 TUOLIA

7900

KAASUGRILLI

2-POLTINTA

14900

TRAMPOLIINI

4,3 M

88 JOUSTA

JUHLAN
VALMISTELIJAT
KAKUN KORIS-
TEET MEILTÄ

8900

LASTEN
KEINU

4-PAIKKAINEN

8900

PUUTARHA-
KEINU

ISO2200

VALOKATE

2,5 m

3,0 m2600

HOX!!
AITATOLPAT
JA VERKOT
SAAPUNEET69500

alk.

YKI 
VENEET

3950

PAVILJONKI
HYTTYS- 
VERKOLLA

990

RAID
PARISTO-
KARKOTIN
kaupan päälle 
täyttöpakkaus

Kesä ja
mökkiläisteema

Kesätapahtumat
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI
-lehti 22/2010-lehti 22/2010-lehti 22/2010-lehti 22/2010-lehti 22/2010

Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 22%.

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Leena Loukko on valmistu-
nut diakoniksi joulukuussa
2002 Pieksämäeltä. Viimei-
sen viiden vuoden aikana
hän on ollut kolme vuotta
yhtäjaksoisesti(tarvitseeko
olla?) töissä Etelä-Pohjan-
maalla Alavuden seurakun-
nassa.

Leena Loukko on syntyi-
sin Puolangalta, josta hän
lähti 15 vuotta sitten muual-
le opiskelemaan ensin lähi-
hoitajaksi ja myöhemmin
diakoniksi. Opiskelujen ja
töiden ohessa Leena on pe-
rustanut perheen, johon
kuuluvat aviomies ja neljä
lasta. Perhe muutti Leenan
mukana Puolangalle, josta
pitäen Leena kulkee 90 kilo-
metrin pituista työmatkaan-
sa Pudasjärvelle.

- Työmatka ei ole tuntu-
nut mitenkään rasittavalta,
joten ainakin toistaiseksi
asumme Puolangalla. Kaksi

Diakoniatyöntekijä Leena Loukko
odottaa yhteydenottoja

Diakoni Leena Loukko aloitti toukokuun alusta Pudasjärven
seurakunnassa diakoniatyöntekijän viransijaisuuden hoitamisen. Hän

odottaa seurakuntalaisten ottavan rohkeasti yhteyttä
diakoniatyöntekijään, joka haluaa pitää toimiston kynnyksen matalalla.

vanhinta lastamme on jo
koulussa ja kaksi nuorinta
hoidossa, Leena kertoi per-
heestään, jonka ansiosta hän
tuntee myös lapsiperheiden
arjen iloineen ja suruineen.

Kesäkahvila avataan
kesäkuussa
Diakoniatyöntekijän työt
ovat moninaiset. Leena Lou-
kon työkuviot ovat vielä
osittain suunnittelun alla,
koska yhteisiä suunnittelu-
palavereita ei ole vielä ehdit-
ty muiden seurakunnan
työntekijöiden kesken pitä-
mään. Leenalla itsellään ei
ole mitään erikoisempia toi-
vomuksia työnsä suhteen.

Diakonia on seurakunnan
vanhimpia työmuotoja, jos-
sa kuljetaan ihmisten rinnal-
la niin ilossa kuin surussa-
kin. Työ sopii Leenalle hy-
vin, sillä hän haluaa olla eri-
ikäisten ihmisten kanssa te-

kemisissä.
- Kesän suunnitelmat

ovat osittain vielä auki esi-
merkiksi kesäleirien osalta.
Se on nyt kuitenkin päätet-
ty, että kesäkuun alusta aloi-

tamme kesäkahvilan pitämi-
sen keskiviikkoisin kello 12
- 14. Sinne voi tulla kahvit-
telemaan ja rupattelemaan,
Leena kertoi eräästä uudes-
ta työmuodosta, jonka hän
uskoo olevan monelle yksin
asuvalle mieleen.

- Koska kesäajaksi monet

toiminnat loppuvat, ja kui-
tenkin moni kaipaa sellaista
paikkaa, johon voi vain tul-
la ilman sen kummempaa
asiaa tai tekemistä.

Hilturannan leirikeskus
on valmistumassa kesän kor-
valla ja sen vuoksi leirienpi-
tosuunnitelmat ovat siirty-
neet syksymmälle. Esimer-
kiksi vanhusten leirit ajoittu-
vat näillä näkymin syksy-
kaudelle.

Viime viikolla Leena
Loukko vieraili Korpisen se-
niorikerhossa. Hänen joh-
dollaan seniorit tutustuivat
muun muassa virsiin virsivi-
san avulla. (rr)

Korpisen seniorikerholaiset tutustuivat mielellään Leena Loukkoon, jonka sukujuu-
ret ovat isänsä puolelta Pudasjärvellä. Vapaa-aikojaan hän viettää perheensä ja
sukunsa kanssa Jaurakkajärven Pellonpäässä.

Vanhemman väen kesäkahvila  keskiviikkoisin klo 12-14 kirpputorin tiloissa, alkaen 2.6.
3-6  -vuotiaiden kesäkerho Liepeessä 1.-24.6.
Kirkkokuoron konsertti kirkossa 16.6. klo 19.
Urkukonsertti kirkossa 8.8. klo 19 (János  Gyülvészi)
Kotiseutujuhla 18.7.klo 12.30 kotiseutumuseolla (sateella kirkossa)

Pudasjärven seurakunnan kesäajan tapahtumia:

Rippikoululeirit
7.-11.6. A-ryhmä (Oskari Holmström)

konfirmaatio kirkossa su 13.6. klo 10.00
7.-11.6. B-ryhmä (Jaakko Sääskilahti)

konfirmaatio kirkossa su 13.6. klo 13.00
14.-18.6. C-ryhmä (Jaakko Sääskilahti)

konfirmaatio kirkossa su 20.6. klo 10.00
14.-18.6. D-ryhmä (Juha Kukkurainen)

konfirmaatio kirkossa su 20.6. klo 13.00
5.-9.7. E-ryhmä (Juha Kukkurainen)

konfirmaatio kirkossa su 11.7. klo 10.00

Kesäkuun rippikoululeirit pidetään Oulun seudun ammat-
tiopiston Pudasjärven yksikössä (ent. maatalousoppilaitos).
Heinäkuun leiri on erärippikoululeiri, jonka pitopaikka on
seurakunnan Kangasjärven erätupa ja sen lähiympäristö Pin-
tamolla.

Varhaisnuorten kesäleirit Hilturannassa
12.-13.7. 6-9-vuotiaat (leirimaksu 5e)
14.-16.7. 10-13-vuotiaat (leirimaksu 10e)

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon (p. 08-8823 100)
viim. ke 30.6.
Lisätietoja varhaisnuorten kesäleireistä:
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-571 46 36/Tiina

Nuorten kesäleiri Hilturannassa
19.-20.7. rippikoulun käyneille (leirimaksu 0e)

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon (p. 08-8823 100)
viim. ma 12.7. Lisätietoja nuorten leiristä:
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-571 46 36/Tiina

Nuoriso- ja diakoniatyön nuotioillat
Nuotioiltoja järjestetään viikoilla 32, 33 ja 35 (ma-to). Nuo-
tioiltoja voi varata omalle kyläkulmalleen kirkkoherranvi-
rastosta (p. 08-8823 100).

Pudasjärven seurakunnanPudasjärven seurakunnanPudasjärven seurakunnanPudasjärven seurakunnanPudasjärven seurakunnan
nuorisotyön kesä 2010nuorisotyön kesä 2010nuorisotyön kesä 2010nuorisotyön kesä 2010nuorisotyön kesä 2010

Tämän sunnuntain sisältönä ovat katoamattomat taivaalliset aarteet ja toisaalta kato-
avat ja petolliset maalliset rikkaudet. Rikkauksien tavoittelu johtaa itsekkyydestä kas-
vaviin tekoihin, Jumalan rakkaus johtaa hänen tahtonsa mukaiseen palvelevaan elä-
mään. Siinä Kristus on esimerkkimme. Hän oli rikas mutta tuli köyhäksi tehdäkseen
meidät rikkaiksi.

HARTAUS

Katoavat ja katoamattomat aarteet

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

Messu
kirkossa su 6.6. klo 10.00,
Oskari Holmström, Jaakko
Sääskilahti, Jukka Jaakkola.
Sydänyhdistyksen kirkko-
pyhä. Taksikyyditys kirk-
koon seurakuntakodilta klo
9.30, edestakaisen kyydin
omavastuu 3 €.

Omaishoitajat
seurakuntakodissa ma 7.6.
klo 11.00.
Vanhemman väen kesäkah-
vila
keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa. Terve-
tuloa rupattelemaan kahvi-
kupposen ääreen.
Kuorot:
Kirkkokuoro seurakuntako-
dissa to 10.6. klo 18.00
Varhaisnuorten kesäleirit
Hilturannassa: 12.-13.7. 6-9-
vuotiaat (leirimaksu 5e) 14.-
16.7. 10-13-vuotiaat (leiri-
maksu 10e). Ilmoittautumi-
set kirkkoherranvirastoon
(p. 08-8823 100) viim. ke 30.6.
Lisätietoja varhaisnuorten
kesäleireistä:
 tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-
571 46 36/Tiina
Nuorten kesäleiri
Hilturannassa: 19.-20.7. rip-
pikoulun käyneille (leiri-
maksu 0e) Ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon (p.

08-8823 100) viim. ma 12.7.
Lisätietoja nuorten leiristä:
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-
571 46 36/Tiina
Nuoriso- ja diakoniatyön
nuotioillat:
Nuotioiltoja järjestetään vii-
koilla 32, 33 ja 35 (ma-to).
Nuotioiltoja voi varata omal-
le kyläkulmalleen kirkkoher-
ranvirastosta (p. 08-8823
100).
Rauhanyhdistykset:
Kesäseurat Jongulla Törmä-
lässä (Viljamaa) su 13.6. klo
13.00 ja 19.00.
Martta ja Matti Juusolan
muistoseurat Latvassa su
13.6. klo 13 (S. Leppänen,
E.Piri). Seurat Kurenalan
ry:llä su 6.6. klo 17. (T.Kujala,
J. Lehto).
Kastettu:
Eino Elmeri Illikainen
Haudattu:
Kalevi Aukusti Timonen 73
v, Esko Iivari Riepula 84 v,
Irja Sinikka Suvanto 64 v

6.6. 2. sunnuntai helluntaista
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

Välityspalkkio alkaen  2500 € (sis. alv 22 % )
tai sopimuksen mukaan

KOVA KYSYNTÄ ERILAISISTA ASUNNOISTA,

TARJOA MYYNTIIN

Katso:www.oulunasuntomarkkinat.fi

SOITA JA SOVI ILMAINEN ARVIOKÄYNTI KODISTASI

P. 040-3000302 / PEKKA, 040-3000304 / ENSIO

AUTOSÄHKÖKORJAAMO 

UNTO SIIRA

Varastotie 1

040-519 1232

jane iredale
mineraalimerkkisarja sopii erityisesti herkälle ja kuivalle
iholle, koska ei sisällä ihoa kuivattavaa
talkkia eikä synteettisiä väri- ja säilöntäaineita.
Hajusteeton.

Mineraali meikin tai aurinkosuojan ostajalle meikki-
opastus kaupan päälle. Varaa aikasi puhelin 040 561 9695

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi Toritie 1 2. krs.

Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

RANUAN
KENKÄTALOON

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ

Asusteita

vöitä, laukkuja,
reppuja, lompakoita

koko perheelle

Kenkiä
juhlaan, arkeen, sandaaleja,
kumisaappaita (Nokia, Sievi),
työsandaaleja,
crocseja aitoja ja piraatteja

FINLAND

KIRKONESITTELIJÄ

Pudasjärven seurakunta hakee kirkonesittelijää
ajalle 1.-31.7. 2010.
Vapaamuotoiset hakemukset pe 12.6. mennessä
osoitteella.
Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra, PL 58, 93100
Pudasjärvi.
Tiedustelut  Oskari Holmström 0400-225055.

Mökkiläiset tuovat
miljoonia Pudasjärvelle
Pudasjärven kaupungin alu-
eella on yli 3100 vapaa-ajan-
asuntoa. Asunnot sijaitsevat
varsin tasaisesti ympäri kau-
punkia, Syötteen alueen kes-
kittymää lukuun ottamatta.
Mökkiläisten on tiedetty tu-
kevan paikallisten yritysten
toimintaa, mutta vaikutus-
ten suuruudesta ei ole ollut
aiemmin tarkkaa tietoa.

Keväällä 2010, osana Työ-
varma-hanketta, Pudasjär-
ven kaupunki teki mökkiläi-
sille kyselyn, johon vastasi
yli 900 alueen vapaa-ajan
asujaa. Kyselyn vastauspro-
sentiksi saatiin siten 38,3 %.
Kyselyn avulla saatiin arvo-
kasta tietoa mökkien sijain-
nista, erilaisten palvelujen
käytöstä, laajakaistan käy-
töstä ja rakennustarpeesta
sekä mökkiläisten haluk-
kuudesta osallistua alueem-
me kehittämiseen. Kyselyn
ulkopuolelle jätettiin vain
vuokrakäytössä olevat mö-
kit.

Mökillä viivytään yleen-
sä kolme vuorokautta kerral-
laan ja yhteensä mökkiläis-
talous viipyy alueella n. 60
vuorokautta vuodessa. Ti-
lastokeskuksen tutkimusten
mukaan mökkiläistalous jät-
tää vuorokaudessa mökki-
kuntansa päivittäistavara-

kauppoihin keskimäärin 26
euroa. Näiden lukujen poh-
jalta voidaan arvioida, että
vuosittain Pudasjärven mök-
kiläiset käyttävät pelkästään
päivittäistavarakauppojen
palveluita lähes viiden mil-
joonan euron edestä.

Kysely osoitti myös sen,
että mökkiläiset käyttävät
päivittäistavarakauppojen
lisäksi ahkerasti alueen mui-
takin palveluita, kuten eri-
koiskauppoja, huoltoasemia,
ravintoloita, ohjelmapalve-
luita ym. alueen yrittäjien
tarjoamia palveluita. Ostok-
set tehdään mieluiten mök-
kiä lähinnä sijaitsevassa pal-
velupisteessä, mutta myös
Kurenalan palveluita käyte-
tään erittäin aktiivisesti mö-
kin sijainnista riippumatta.

Tämän kesän mökkiläis-
tapahtuma pidetään Pudas-
järven markkinoiden yhtey-
dessä 9.-10.7.2010. Pudasjär-
ven kaupungilla on markki-
noilla oma teltta, jossa ker-
rotaan kaupungin rakenta-
mismahdollisuuksista, uu-
sista tonteista, rakennuslu-
pa-asioista, yksityisteistä ja
niiden ylläpidosta. Tervetu-
loa!

Marianne Mäntylehto
Jutun kirjoittaja Marianne Mäntylehto tallentamassa
viime kesän markkinoiden esiintyjien puheita.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
lasten ja nuorten laulujuhlilla
Sateisena lauantaiaamuna
29.5.2010 lähti iloinen 43
kuorolaulajan joukko kohti
Oulua Nevakiven linja-au-
tolla kuskinaan Uusi-Illikai-
sen Jussi sekä seurakunnan
lapsikuoron johtaja Keijo Pii-
rainen ja Kurenalan koulun
kuoron johtaja Mirja Laak-
konen. Mukana oli allekir-
joittaneen lisäksi muutama
muukin vieras.

Suomen Laulajain ja Soit-

tajain Liitto eli Sulasolin
Oulun piiri järjesti nämä laa-
tuaan ensimmäiset kahden
maakunnan yhteiset lasten ja
nuorten laulujuhlat yhteis-
työssä useiden eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Kes-
keinen puuhamies kaiken
tämän takana oli Tapani Ti-
rilä, laulujuhlaprojektin tai-
teellinen johtaja. Hän on
luotsannut projektia jo yli
kaksi vuotta. Tuloksena syn-

tyi tämä upea kuorojen yh-
teisesiintyminen. Juhlan
suojelijoina toimivat Oulun
hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi ja lääninsivistys-
neuvos Pertti Kokkonen.

Oli juhlallinen aloitus,
kun suvivirsi kaikui Oulu-
hallissa noin 2500 kuorolai-
sen ja liki tuhatpäisen ylei-
sön laulamana. Sulasolin
Oulun piirin tervehdyksen
juhlaan toi puheenjohtaja

Markus Lumme, jonka jäl-
keen oli lääninsivistysneu-
vos Pertti Kokkosen terveh-
dyksen vuoro. Sen jälkeen
alkoi raikua laulu vuoroin
lapsikuorojen, diskanttinuo-
risokuorojen, nuorisoseka-
kuorojen ja poikakuorojen
laulamana. Kuorojen johtaji-
na toimivat TaruTiina Pert-
tunen Kuusamosta, Anja
Hyyryläinen Yli-Iistä, Maria
Portaankorva Oulusta, Mar-
ja Koskivirta Kajaanista, Kai-
su Koivurova Oulusta, Pau-
li Ylitalo Raahesta, Ahti Sepp
Oulusta, Soili Autio Kalajo-
elta, Johanna Kemppainen
Oulusta, Mihkel Koldits Ou-
lusta, Tapani Tirilä Oulaisis-
ta ja Sanna Törmälä-Tran-
berg Oulusta. Puhallinorkes-
teri Virtuoso esitti myös oh-
jelmaa johtajansa Kimmo
Rantakeisun johdolla.

Oli mahtavaa osallistua
tähän ainutlaatuiseen tilai-
suuteen. Kuorolaulaminen
on mukava harrastus ja opet-
taa huomioimaan toisetkin.
Piispa Samuel Salmi toi
oman tervehdyksensä juh-
laan ja laulujuhlat päättyivät
yhdessä laulettuihin maa-
kuntalauluihin. Tämä tapah-
tuma jää mieliimme pitkäk-
si aikaa.

Teksti ja kuvat
Aija-Mari PartalaKuvassa Pudasjärven seurakunnan lapsikuoron ja Kurenalan koulun kuoron laula-

jia ja kuoronjohtajat.
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Torille kaivataan elämän sykettä
Tori on kaupungin sydän, jossa paikkakunnan

elämän pitäisi sykkiä. Pudasjärvellä tämä
toteutuu parhaiten kerran vuodessa

pitäjämarkkinoiden aikana, jolloin alueella on
kahden päivän ajan yli 100 markkinamyyjää ja
alueella käy yli 10 000 markkinavierasta. Myös

joulunavauksen aikaan torilla on yleensä
tungokseen saakka väkeä.

Taustalla esiintymislavalta näkyvä muuri tullaan siirtämään toiselle puolelle toria
grillin läheisyyteen. Näin Varsitieltä avautuu paremmin näkyvyys torille.

Pudasjärveläisiä käsitöitä, leivonnaisia, juuresten myyjiä
ym toivottaisiin torille nykyistä enemmän.

Keskusta-alueen yrittäjät
ovat päättäneet lähteä vie-
mään torialueen kehitystä
eteenpäin yhteistuumin kau-
pungin kanssa. -Vuoropuhe-
lu kaupungin kanssa on ol-
lut avointa ja rakentavaa
mikä näkyy jo tänä kesänä
konkreettisina muutoksina
parempaan suuntaan, kertoo
hankkeen yksi puuhamies
kauppias Harri Piipponen.
Hänen mielestään nykyisen
torin kehittämisessä on tär-
keää torin näkyvyys ja viih-
tyisyys sekä torin ympärillä

ponen.
Painopalvelu Puurusen

yrittäjä Eila Puurunen on
myös ollut mukana keskus-

munia ja/tai kurkia, ollaan-
han Kurenalla. Kurkipatsai-
den tekijäkin löytyisi omal-
ta paikkakunnalta.

jalta tekninen lautakunta
hyväksyi viime kokoukses-
saan torilta katsottaessa va-
semman puoleisen katoksen
siirtämisen grillin läheisyy-
teen. Vasemmanpuoleista
tukimuuria tullaan myös ly-
hentämään arkkitehdin laa-
timan suunnitelman mukai-
sesti. Lisäksi torialueelta
poistetaan vettä kerääviä
painanteita ja korvataan be-
tonikivillä/ ja –laatoilla.

Torikauppiaille varmiste-
taan sähkön saanti ja tarvit-
taessa tehdään sähkön riittä-
vyyden vaatimat työt. Toril-
le tullaan laittamaan kukka-
laatikoita ja kukkaistutuksia
tukimuurien päälle sekä tee-
tätetään torin lopullinen ta-
voitesuunnitelma ja kustan-
nusarvio, joka viedään tek-
nisen lautakunnan kautta
kaupunginhallitukselle pää-
tettäväksi, kertoo Oiva Ran-
tala.

Tällä hetkellä kaupunki
kerää joka päivä torikauppi-
ailta toripaikkamaksut. Oiva
Rantalan mukaan teknisessä
toimistossa mietitään ja sel-
vitetään kuka yrittäjistä voi-
si jatkossa ottaa korvausta
vastaan periäkseen torimak-
sut ja huolehtisi avaimen

luovutuksesta torikauppiai-
den wc-käyntejä varten. –
Ottaisin mielelläni vastaan
vihjeitä, toteaa Rantala.

Teknisessä toimistossa
torialueen kunnostustöistä
sekä torikauppiaiden vara-
uksista ja maksujen keräämi-
sistä vastaa maarakennus-
mestari Erkki Moilanen. Hän
kertoi, että torille myydään
vuosittain myyntipaikkoja
noin 80 kpl. Tori on avoinna
joka päivä. Torikauppiaat
tulevat aamuisin ja pystyttä-
vät myyntikojunsa. Maksut

olevien yritysten näkyvyys
ja vaivaton kulkuyhteys.

-Haastamme eri järjestöt
ja yhteisöt järjestämään toril-
le tapahtumia kuluvana ke-
sänä. On myös keskusteltu
onko torinpaikka tulevai-
suudessa jossakin muualla
kuin nykyisessä paikassa
esimerkiksi lähempänä Kuu-
samon tietä eli siellä missä
on elämää ja missä ihmiset
liikkuvat luonnollisesti.
Mutta tätä asiaa tosiaankin
suunnitellaan vasta kaavoi-
tuspöydällä, tuumailee Piip-

tan yrittäjien palavereissa.
Hän kertoi, että kaupunki on
laittanut heidän toivomuk-
sestaan selkeät opastekyltit
torin laitoihin.

Puurusen mukaan tori
tarvitsisi vielä valaistuksen
parantamista. Yhtenä tule-
vaisuuden ideana on nähty
tarpeellisena saada torille
turisteja kiinnostava monu-
mentti tai patsas, joka kiin-
nostaisi kuvauskohteena.
Yhtenä ideana on kaavailtu,
että torille rakennettaisiin
Kurenpesä, jossa olisi kuren

 Eila Puurunen näkisi tär-
keänä, että keskustan yrittä-
jät voisivat perustaa oman
yhdistyksen tai osuuskun-
nan, joka edelleen ottaisi
osaa keskustaajaman kehit-
tämiseen, hoitaisi yritysten
yhteismarkkinointia ja yllä-
pitäisi mahdollisesti myös
torin toimintoja.

Kunnostustöitä ennen
markkinoita
Vs. tekninen johtaja Oiva
Rantala kertoo, että keskus-
tan yrittäjien aloitteen poh-

käydään keräämässä kau-
pungin puolesta joka päivä
ja samalla tulee tarkistettua,
että torialueella kaikki asiat
ovat kunnossa.

Toripaikan hinta on uu-
den vahvistetun taksan mu-
kaan 10 euroa päivältä, 30
euroa viikolta ja kuukausi-
maksu on 70 euroa. Jos
kauppias tarvitsee sähköä,
sen käyttö sisältyy toripaik-
kamaksuun, kertoo Moila-
nen.

Heimo Turunen

Kaupungin hallitus käsitteli
viime viikon kokouksessaan
15.5 mainoslausekilpailua,
jonka Pudasjärven kaupun-
gin julisti kesällä 2009 kaikil-
le kaupunkilaisille. Heiltä
pyydettiin lyhyitä, iskeviä
ehdotuksia, jotka sopisivat
parhaiten Pudasjärven kau-
pungin mainoslauseiksi (slo-
ganeiksi). Ehdotuksia tuli
yhteensä 208 kpl.  Kaupun-
ginjohtajan nimeämä työ-
ryhmä on suorittanut esikar-
sinnan ehdotusten joukosta.
Työryhmän tekemän pistey-
tyksen perusteella eniten
pisteitä saivat: Pudasjärvi -
Portti pohjoiseen ja Sininen

Kaupunginhallituksen päätöksiä

Pudasjärvi – Portti pohjoiseen
ajatus - vihreä elämys. Hal-
litus päätti jättää asian tois-
taiseksi pöydälle.

Pöydälle jätettiin myös
Pudasjärven Urheilijoiden
suunnitteleman hankkeen,
jonka tarkoitus on Pudasjär-
ven liikuntamatkailun kehit-
täminen kunnan matkailua
tukevana toimintona. Kes-
keistä on, että tämän hank-
keen kautta koordinoidaan
ja organisoidaan mahdolli-
simman kattavasti koko kau-
pungin alueen tapahtumia.
Samalla tämä hanke tukee
hankerahoituksen puitteissa
kaikkia tapahtumia talou-
dellisesti ja kanavoi osaami-

sen, jotta tapahtumien järjes-
täminen onnistuisi myös laa-
dullisesti mahdollisimman
hyvin. Tapahtumia koordi-
noimaan alkaisi ohjelmatoi-
misto.

Kaukolämpöasioihin
myönteisiä päätöksiä
Kaukolämpöverkoston ra-
kentamista ja lämpölaitok-
sen laajentamista käsiteltiin
kaupunginjohtajan nimeä-
mässä Kaukolämpölaitok-
sen kehittämistyöryhmässä
20.04.2010. Kaukolämpöver-
koston rakentamiseen varat-
tu 100.000 euroa ei riitä, jo-
ten lisämäärärahan tarve on

noin 100.000 euroa, joka tu-
lisi kohdistumaan Rimmin-
kankaan omakotialueen
lämpöverkoston rakentami-
seen. Kaupunginhallitus
päätti ehdottaa valtuustolle,
että se myöntäisi 100.000 eu-
ron lisämäärärahan kauko-
lämpöverkoston rakentami-
seen Rimminkankaan oma-
kotialueelle.

Myös Lakarin alueen
aluelämpöjärjestelmän ra-
kentamiseen hallitus päätti
esittää valtuustolle 40 000
euron suuruisen lisämäärä-
rahan myöntämistä. Pudas-
järven energiaosuuskunta
on anonut tonttia kaukoläm-
pökeskuksen rakentamisek-
si Lakarin alueelle. Energia-
osuuskunta on voittanut tar-
jouskilpailun lämmön toi-
mittamisesta kaupungin
kiinteistöihin alueella.

Hankkeeseen sisältyvän
lämpökeskuksen toteuttaa
energiaosuuskunta. Energia-
osuuskunnan kanssa on
neuvoteltu maanvuokraso-
pimus, jonka hallitus hyväk-
syi. Vuokra-alue kuuluu Sa-
karimännikkö tilaan, jonka
koko on noin 500 neliömet-
riä. Vuokra-aika on 15 vuot-
ta.

Jätteenkuljetus siirtyy
kaupungille
Kaupunginhallitus hyväksyi
teknisen lautakunnan val-
misteleman ja esittämän eh-
dotuksen kaupungin järjes-
tämään jätteenkuljetukseen
siirtymisestä ensi vuoden
alusta. Siirtymäaika kestää
ensi vuoden toukokuun lop-
puun. Jätemaksun taksaeh-
dotus alkaen ensi vuoden
alusta tuodaan kaupungin-

valtuuston vahvistettavaksi.

PME Oy lunastaa
teollisuushallin
Pudasjärven kaupunki ja
työvoimavuokrausyritys
PME Pipe Machine Enginee-
ring Oy Pudasjärvi ovat teh-
neet 1.6.2009 voimaan tul-
leen vuokra-/lunastussopi-
muksen koskien tonttia ja sil-
lä olevaa teollisuushallia
osoitteessa Teollisuustie 2.
Lunastussopimuksen mu-
kaan yrityksellä on oikeus
lunastaa toimitilat ja maa-
alue myös ennen vuokra-
ajan päättymistä, suoritta-
malla kokonaisuudessaan
yhtenä eränä sen, mitä vielä
on maksamatta lunastushin-
nasta.

PME Oy ehdottaa, että
ostaisi tontin ja sillä sijaitse-
van teollisuushallin maksa-
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Karhukunnaalla testataan hirsirakentamisen ekologisuutta

Alueelle rakennetaan oma-
kotitaloja, paritaloja ja pien-
kerrostaloja. Yhteensä uusia
asuntoja Karhukunnaaksi
nimetylle alueelle tulee noin
30 kpl, jotka kaikki tehdään
hirsirakenteisina. Ensim-
mäisten rakennusten raken-
tamistyöt alkavat tänä kesä-
nä. Kaava on juuri saatu vah-
vistettua ja lähipäivinä alka-
vat kunnallistekniset työt.

Asiasta järjestettiin 26.5
Oulussa lehdistötilaisuus,
jonka isäntänä toimi Pudas-
järven kaupungin kehittä-
misjohtaja Mikko Kälkäjä.

Hirsitalorakentamisen
yhtenä asiantuntijajana pai-
kalla oli professori Lars
Lindberg Tampereen Teknil-
lisestä yliopistosta. Hän ko-
rosti, että energian säästämi-
nen on keskeisesti esillä kai-

kessa rakentamisessa. Ra-
kennuksessa energian kulu-
tukseen vaikuttavat läm-
möneristys, ilman vaihto ja
lämmön talteen ottaminen.
Käyttäjällä on kuitenkin kes-
keisin osuus energian sääs-
tössä. Tutkimuksissa on
huomattu huimia, jopa vii-
sinkertaisia eroja energian
kulutuksessa eri käyttäjien
välillä. Esimerkiksi sisätilo-
jen kahden asteen lämmön
laskeminen toisi huomatta-
via säästöjä energialaskussa,
kertoi Lindberg.

Hirsirakennus
kilpailukykyinen
Hirsitaloprojektin ekovas-
taavana toimii arkkitehti
Matti Alasaarela. Hän kertoi,
että Karhukunnas projektin
lähtökohtana on huoli hirsi-

rakentamisen tulevaisuu-
desta Suomessa.

-Huoli on aiheellinen, jos
energiatehokkuusvaatimuk-
sia kiristetään vuoden 2010
tasosta eikä oteta huomioon
rakennuksen koko elinkaa-
ren aikaista energiankulu-
tusta ja päästöjä. Alasaarelan
mukaan nykyinen energiate-
hokkuuden määrittely pe-
rustuu yksinomaan raken-
nuksen käytön aikaiseen
energian kulutukseen. Kui-
tenkin energiaa kuluu ja
päästöjä syntyy myös raken-
nustuotteiden valmistukses-
sa ja rakentamisessa. Mata-
laenergiataloissa tämä osuus
rakennuksen koko elinkaa-
ren aikaisesta energiankulu-
tuksesta on jo huomattavan
suuri, jopa yli 30 prosenttia.

-Hirsien valmistuksessa

syntyy sivutuotteena puh-
dasta biopolttoainetta ener-
giantuotantoon enemmän
kuin niiden valmistukseen
kuluu energiaa. Hirsiin va-
rastoituu hiiltä talon koko
eliniän ajaksi huomattavia
määriä. Hirsirakenteisessa

omakotitalossa hirsiseiniin
varastoituu noin seitsemän
tonnia hiiltä, joka vastaa yli
25 tonnia hiilidioksidia.
Määrällä voi kompensoida
hiilidioksidipäästöt, jotka
syntyvät henkilöautolla 200
000 km ajon aikana. Jos ra-
kennuksen koko elinkaaren
aikainen energiankulutus ja
päästöt huomioidaan ekolo-
gisuutta ja energiatehok-
kuutta arvioitaessa, on hirsi-
rakennus hyvin kilpailuky-
kyinen muista materiaaleis-
ta tehtyihin taloihin verrat-
tuna. Pudasjärven projektis-
sa tämä on tarkoitus osoittaa
käytännössä, kertoi arkki-
tehti Matti Alasaarela.

Alueen arkkitehtisuun-
nittelun ovat tehneet Emma
Johansson ja Kristian Järvi.
He kertoivat, että rakennet-
tava alue koostuu kuudesta
pienestä pihapiiristä, joiden
lähtökohtana on moderni
tulkinta perinteisestä suo-

malla jäljellä olevan lunas-
tushinnan. Perusteluina yri-
tys esittää, että saamalla
kiinteistön omistukseensa,
se voisi toteuttaa suunnitte-
lemansa teollisuushallin laa-
jennuksen. Suunniteltu laa-
jennus käsittää tuotantotilo-
ja ja henkilökunnan sosiaa-
litiloja yhteensä noin 100 m2.
Hallitus hyväksyi kauppa-
summan maksamisesta teh-
dyt suunnitelmat.

Kalatiet-hanke etenee
Vuosina 2011-2013 toteutet-
tavaksi suunnitellun Iijoen
kalatiet -hankkeen keskeise-
nä sisältönä ovat voimalai-
tospatokohtaiset kalateiden
rakennussuunnitelmat (5
kpl), lupahakemuksia kala-
tien rakentamiseksi ja 300-
400 sukukypsän lohen siirtä-
minen voimalaitosten ohitse

Iijoen keski- ja yläjuoksulle
sekä lohen ja meritaimenten
poikasistutukset Iijoen ja sen
sivu-uomien yläjuoksulle.
Hankkeen kustannusarvio
on 960 000 euroa. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi osallis-
tuttavaksi hankkeen rahoi-
tukseen noin 30 000 eurolla
edellyttäen, että valtuusto
osoittaa kaupungin teknisel-
le toimelle tarkoitukseen
vuosittain määrärahan.

Kaupunginhallitus päät-
ti jatkaa opetus- ja sivistys-
johtajan viran täyttämispro-
sessia seuraavien hakijoiden
osalta: Liisa Jääskeläinen,
Tuija Mikkonen, Hilkka
Parkkisenniemi ja Juha Val-
ta. Hannu Viitaniemen osal-
ta päätetään jatkosta haas-
tattelun jälkeen. Virkaa haki
määräaikaan mennessä
kaikkiaan 10 henkilöä. (rr)

Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Jari Jussila, paitsi
tili- ja vastuuvapauden
m y ö n t ä m i s p y k ä l ä s s ä
Kyösti Naamanka, ja sih-
teerinä Mikko Torssonen.

Kalavesien käytöstä
maksettavat korvaukset
päätettiin jakaa osakaskun-
nille vesipinta-alan mu-
kaan.

Harjuksen alamitta pää-
tettiin nostaa 35 senttiin
koko Iijoen vesistön kalas-
tusalueella. Perusteena on
harjuksen luontaisen li-
sääntymisen turvaaminen.
Tutkimusten mukaan 35
senttimetrin harjuksista 60

Emolohia Iijoen keskijuoksulle ja Livojokeen
Iijoen kalastusalueen vuosikokous pidettiin
luontokeskuksella Syötteellä. Paikalla oli 15

valtuutettua osakaskuntien edustajaa ja kuusi
muuta kalastusasioista kiinnostunutta henkilöä.
% on sukukypsiä kun taas 30
senttimetrin harjuksista su-
kukypsiä on vain alle 30 pro-
senttia.

Nahkiaisen pyynti kielle-
tään kokonaan niillä Raasa-
kan yläpuolisilla vesillä, jot-
ka kuuluvat Iijoen vesistön
kalastusalueisiin 15.8.–
31.12.2010. Perusteena on
nahkiaiskannan uhanalai-
suus.

Muissa asioissa tiedotet-

tiin ja keskusteltiin muun
muassa vaelluskalojen pa-
laamisesta Iijokeen-hank-
keen kautta emolohia siirre-
tään Iijoen keskijuoksulle ja
Livojokeen juhannuksesta
eteenpäin yhteensä 150 kpl.
Kaikille alueen luvanmyyjil-
le toimitetaan toimintaohje
näiden “radiolohien” käsit-
telyyn. Kalastuksen valvon-
ta tehostuu. Neuvontaa ja
valvontaa suorittaa kesä-

kuun alusta lukien Hannu
Pitkänen koko Iijoen vesi-
alueella, puh 040 531 9658.
Kalastusalue kasvattaa
harjuksen poikasia ja osa-
kaskunnat voivat istuttaa
niitä vesistöihinsä järjestä-
mällä kalojen kuljetuksen
joko ostamalla sen Koren-
tojärven osakaskunnalta
tai kuljettamalla itse. Ka-
lastusaiheisen valokuva-
kilpailun ja siitä palkin-
noksi vesitiiviin digikame-
ran voitti Joni Pitkänen
Taivalkoskelta.

Jari Jussila

Professori Lars Lindberg Tampereen Teknillisestä yli-
opistosta totesi, että energian säästäminen koostuu
hyvin monesta eri tekijästä. Esitelmää kuuntelemas-
sa kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä ja Hirsitaloteolli-
suus ry:n asiamies Pentti Hiivala.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa projektissa tutkitaan miten
hirsi soveltuu matalaenergia- ja passiivitalojen rakentamiseen.
Tutkimusalueeksi on kaavoitettu noin 2,5 hehtaarin alue Iijoen

pohjoisrannalla Pudasjärven kaupungin keskustan tuntumassa.

Karhukunnaaksi nimetyn vajaan kolmen hehtaarin hirsitaloalueen Iijoen rannalle
ovat suunnitelleet arkkitehtioppilaat Kristian Järvi ja Emma Johansson.

malaisesta kylämiljööstä.
Rakennukset sijoittuvat pi-
hapiirien reunoille muodos-
taen turvalliset sisäpihat ja
tiiviit katualueet. Aluesuun-
nitelmassa on korostettu
Karhukunnaan erinomaista
sijaintia Iijoen rannalla, kes-
kustan välittömässä lähei-
syydessä. Asuinalueesta
muodostuu uusi näkyvä
kiintopiste sekä paikallisille
asukkaille että ohikulkijoille.

Karhukunnas alueen kaa-
va pohjautuu Oulun Yliopis-
ton Arkkitehtiosaston järjes-
tämän kilpailun tuloksiin.
Muina yhteistyökumppanei-
na on pohjoissuomalaisia
puualan yrityksiä, Kontio-
tuote Oy, Profin Oy, Kaski-
puu Oy, Sepa Oy ja Vireal
Oy.

Heimo Turunen



6 nro 22PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

Vaurioittiko lumikuorma kattoasi
vai kaipaako se tarkistuksen?

Soita meille ja tilaa kuntoarvio ja saat
samalla kustannusarvion remontista

jos kattosi on sen tarpeessa.

OULUN SEUDUN KAOULUN SEUDUN KAOULUN SEUDUN KAOULUN SEUDUN KAOULUN SEUDUN KATTOHUOLTTOHUOLTTOHUOLTTOHUOLTTOHUOLTOTOTOTOTO
puh. 044 966 3774

TARJOUKSEMME:
erä 19 x 100TS aitalauta 0,58 €/jm
erä 22 x 125VS sahalauta 0,55 €/jm
erä 28 x 95 PK VS rallilauta 0,99 €/jm
erä 28 x 95 PK VS ruskea

rallilauta 1,25 €/jm

UUSINA TUOTTEINA KATTOHUOVAT
JA VITAL-ERISTEET!

TIESITHÄN, ETTÄ MEILTÄ
LÖYDÄT KAIKEN
PUUTAVARAN RAKENTAMISEEN...

www.kellonpuu.com

Matkapuhelimesta soittaessa 8,21 snt/puh + 16,9 snt/min (alv 22%)
Lankapuhelimesta soittaessa 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min (alv 22%)

Karpalotie 20, KELLO p. 010 2701 300
avoinna ma-pe 8-18, la 9-14
Pistotie 4, PUDASJÄRVI  p. 010 2701 303
avoinna ma-pe 9-17

TAKSI
Heikkinen Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106,
93187 Ala-Siurua

Vuokrattavana 1+8 hengen bussi

tarja.heikkinen@ppd.inet.fi

Pekka Pitkänen
ppppp..... 0400 384 666 0400 384 666 0400 384 666 0400 384 666 0400 384 666

TTTTTAKSIAKSIAKSIAKSIAKSI

Ensimmäisenä vastaan tuli
Saukot, Harri ja Olli nimel-
tään. Mutta ne olivat nukku-
massa. Liekö eläintenhoitaja
juuri tarjoillut maittavan aa-
miaisen.

Majavat yöeläiminä nuk-

kuivat nekin. Sellainen outo
asia oli tapahtunut, että ka-
nadanmajavasta oli tullut
amerikanmajava. Eläinpuis-
ton intendentti Mari Heikki-
lä valaisi asiaa:

-koska majavia asuu muu-
allakin Amerikassa kuin pel-
kästään Kanadassa, täytyy
nimikin olla sen mukainen.

Pieneläintalosta tiedettiin
sen verran etukäteen, että
näädällä on poikasia, mutta
ne pysyttelivät piilossa vaik-
ka kuinka yritimme tiirailla.
Jotain siellä vilahteli, mutta
kamera ei kerinnyt mukaan.
Tarkkasilmäisimmät näkivät
hillerin.

Seuraavaksi lähdimme
lintukierrokselle. Siellä näim-
me kauniit tunturipöllöt, poi-
kasiaan vuosikymmenien
kokemukselle hoitavan
huuhkajan, lautasnaamaiset
lapinpöllöt ja maakotka pa-
riskunnan.

Vesilinnut joutuivat vie-
lä olemaan pienemmässä ai-
tauksessa, mutta kohta ne-
kin pääsevät uiskentele-
maan kesäaitaukseen.  Ko-
vat kevättohinat oli menos-
sa, joten pieniä vesilintuja on
odotettavissa kesäksi.

Korppirouva- Jaska oli
heittäytynyt mykäksi. Jos-
kus Jaskan ollessa puhe-
liaimmillaan voi aitaukses-
ta kuulla: Jaska, hongkong!
Mutta muista myös varoa
Jaskaa! Jos se yrittää tyrkyt-
tää keppiä aidan raosta, älä
ota sitä!  Salamannopeasti
vanha rouva nokkaisee va-
romatonta sormesta.

Jääkarhuaitauksessa Ma-
nasse oli tehnyt jälleen mor-
sianvalintansa. Siellä herra
makoili väsyneenä kalliolla,
eikä jaksanut lähteä mukaan
nuorikkonsa ilotteluun:
omenoiden sukelteluun al-
taasta. Toisessa aidassa, toi-
nen kaksosista oli hienoste-
lutuulella eikä viitsinyt kuin
vähän varpaita kastella.

-Eihän hienot leidit sukel-
tele, tuntui se ajattelevan.

Viereisessä ruskeakarhu-
jen aitauksessa Palle-Joosep-
pi oli levottomana. Se nimit-
täin haluaisi mennä tapaa-
maan vakiomorsiantaan
Doorista. Samassa aidassa
Pallen kanssa asustelee Mil-
la-neiti. Se näytti meille puu-
hun kiikkumistaitojaan aina
Pallen lähestyessä. Aika has-
sua, että karhu kiipeää puu-
hun karhua karkuun. Näyt-
ti Palle-Jooseppi meille
temppuja, joilla hän on tot-
tunut omenoita saamaan
hoitajilta:

-Kas näin istumaan ja vä-
hän taputetaan tassuilla.

Dooriksen aitauksessa

näimmekin syyn, miksei Pal-
lea päästetä morsiantaan
katsomaan. Nimittäin viime
kesärientojen seurauksena
Pallelle ja Doorikselle on
syntynyt jälkikasvua. Siinä
on äidillä kova työ leikittää
lastaan, kun ei ole sisaruksia
leikkikaverina. Kovin rank-
alta näytti äitiys karhullakin!

Susilauma jo odottelikin
meitä seuraavassa aidassa.
Näimme kaiken kaikkiaan
kuusi sutta. Jälkikäteen kuu-
lin suru-uutisen, tänä kesä-
nä emme näkisi susiemoa
pentuineen. Emo oli meneh-
tynyt hammassairauteen ja
pienet pennut menehtyivät
myös. Toivottavasti lauma
toipuu Alfa-naaraansa me-
netyksestä!

Laiskan letkeän näköiset
Ilvekset haukottelivat ja lön-
tystelivät pitkin aitausta.
Mikäs siinä on ollessa kesää
odotellessa. Ahma juosta
lönkytteli tuttua rinkiään ja
kaveri veteli sikeitä mökin
takana.

Hirvieläinkierroksella
näimme tutut metsäpeurat,
valkohäntäpeurat, kuusi-
peurat (tuleva täpläkauris) ja
metsäkauriit. Viimeisestä ai-
dasta löysimme Aino-hirven
ja sen tämänkeväisen vasan-
sa. Saikin olla tosi tarkkana,
että vasa löytyi aidasta.

Kettujen, supikoirien ja
naalin jälkeen tapasimme
Myskihärät. Vaikka myski-
härän villaa kehutaankin
maailman lämpimimmäksi,
ei ihan heti tulisi mieleen
lähteä keritsimet kädessä
kohti poikia!

Kun olimme palaamassa
kierrokselta, näimme ilok-
semme, että Harri tai Olli oli
päiväuinnilla. Siinä riittikin
lapsilla ihmettelyä, varsin-
kin kun utelias Saukko tuli
ihan aidan viereen meitä ter-
vehtimään. Kohteliaiksi on
nämä eläimet opetettu!

Kaiken kruunasi ruokai-
lu ja tietenkin shoppailu!
Uskallan melkein sanoa
kaikkien puolesta, että haus-
kaa oli ja toistekin tullaan

Kati Saukko

Retkellä RanuanRetkellä RanuanRetkellä RanuanRetkellä RanuanRetkellä Ranuan
eläinpuistossaeläinpuistossaeläinpuistossaeläinpuistossaeläinpuistossa
Kävimme eräänä kevätlauantaina Ritolan päiväkotilaisten kanssa retkellä

Ranuan eläinpuistossa. Tätä päivää olikin innolla odotettu jo monta
viikkoa. Lähdimme kierrokselle, reilu 50 hengen porukka, johon kuului

lapsia, vanhempia ja hoitajia.

Ilves kissa

Kesäajan eläinten ruokinta-
näytökset:
Aivan erityisen tuntuman eläi-
miin antaa ruokintanäytöksiin
osallistuminen, esimerkiksi kar-
hujen ja jääkarhujen ruokinnan
seuraaminen. Jos hyvin sattuu,
pääset itsekin ruokkimaan eläi-
miä eläintenhoitajan ohjaamana.
Kesällä ruokintanäytöksiä järjes-
tetään joka päivä 1.6. – 31.8. vä-
lisenä aikana seuraavasti:
Karhut ja jääkarhut 12.30-12.45.
Ilves, susi tai ahma 14. -14.15.
Kotieläinpuiston eläimet 14.30-
15. Saukot 16.4-16.55. Ruokin-
tanäytökseen osallistuminen si-
sältyy pääsylipun hintaan.

Dooris ja tammikuussa
syntynyt pentu

Myskihärkä



7nro 22 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

• Täyssynteettinen 5W – 40,
GL-4  moottoriöljy 5€/L

• verkot
• uistimet. kelat, vavat
• honda 2,3 hv perämoottori  695€
• hevosien ruuat ja tarvikkeet
• koirien ruuat ja tarvikkeet
• Goretex puvut alk 279€
• Asepaketti Tikka T3, jalat 3-9 x

40 burris+ tarvikkeet nyt 999€
• Riistakamerat alk. 175€

www.anonase.com
08-821 337

Puistotie 2 93100 Pudasjärvi, puh. 040-5242545
Avoinna: Ma-Pe: 9.00-16.45.
Kesälauantait suljettu ajalla: 29.5.-14.8.2010

Myrkyttömät punkkipannat koirille ja kissoille

Tehoaine: Luonnolliset eteeriset öljyt,
auttavat pitämään ulkoloiset kuten
täit, punkit, hyttyset yms. loitolla.
- Tehoaika jopa 4kk
- Voi käyttää myös uidessa

Koulun päättäjäiset
Valmistumisjuhlat
Rippijuhlat
Kellot, korut, kihlat, Kalevala-korut

Jukolantie 2,
Pudasjärvi

Puh. 08-822 084Naamanka Ky
KELLOSEPÄNLIIKE

MUISTAMISET

Asiakkaiden kesken arvomme
100 euron lahjakortin 15.7.2010

AUTOKORJAAMO
PASI KUMMALA &

KUMPP

• Katsastushuollot
• Öljynvaihdot

•  Ym.

p. 0400 198 382
pasi.kummala@mail.suomi.net

Sarakyläntie 6178

SARAJÄRVI

KOTIMAISTA LÄHILIHAA KYLMÄSELTÄ
JUHLIEN VALMISTELUUN!

1139

KYLMÄNEN FOOD OY Muonamutka 2, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08-824 044, fax 08-824 045  • pudasjarvi@kylmanen.fi
Avoinna ke-pe 9.00-20.00, la 9.00-18.00, su 12.00-18.00

SAUNAPALVIKINKKU
VIIPALE 1 kg

kpl

Kylmäsavu
PORONPAISTILEIKE

200 g

1690
84,50 €/kg

Kotimainen
MEETVURSTI 1,7 kg

1180
6,94 €/kg

kpl kpl

SAVUNAUTA
VIIPALE 1 KG

1809

20,80 €/kg

PORONKÄRISTYS
2,5 KG

5200
kpl

Kylmäsavu
PORONPAISTILEIKE
ja POROROUHE 1 kg

6590

kpl

kpl

Lämminsavu
POROROUHE 1 KG

1990
kpl

Lämminsavu
RIISTAROUHE 1 KG

1522
kpl

Meiltä myös
vakuutusvahinkokorjaukset

Hyvää kesää kaikille!

Jaaskamonkoski on kalasta-
jien piirissä jo tutuksi tullut
liki neljännesvuosisadan
ajan. Varmaan niin kokeneil-
le kalastajille kuin aivan
aloittelijoillekin paikka on
erinomaisen kiinnostava.
Ensinnäkin siihen on helppo
tulla ja se antaa hyvän tun-
tuman lohenkalastukseen
koskipaikoilla.

Korentojärven kalaveden
osakaskunnalle se ei kos-
kaan ole mikään “sampo”
ollut. Lupien hinnat on pi-
detty sillä tasolla, ettei hin-
tapolitiikka olisi kellekään
tulemisen esteenä. Kaikki

Jaaskamonkoskella
kalastuksen avaustapahtuma

alle kahdeksantoistavuotiaat
jakokunnan osakkaat pääse-
vät kalastamaan ilmaiseksi.
Pyyntikokoista kirjolohta
laitetaan koskeen niin pal-
jon, että saantimahdollisuu-
det ovat tosi hyvät.

Voisi kuvitella, että ns.
ammattilaiset hienoine ver-
meineen olisivat kilpailussa
etulyöntiasemassa. Kala on
kuitenkin tuomarina ja päät-
tää kuka milloinkin voittaa.
Niinpä viimekesän avausta-
pahtuman kilpailussa voiton
vei nuori aloitteleva kym-
menvuotias poika.

Iijokitörmä Ervastissa on

Kauko Ervasti oik. on ollut aina mukana Jaaskamon tapahtumassa. Nyt uutena
osakaskunnan puheenjohtajana hän opasti Martti Mannista paikkojen järjestelyssä
rantojen siivouksissa.

tosi komea paikka. Lauantai-
na 12. 6 pidettävä kalastuk-
sen avaustapahtuma on to-
sihieno nähdä paikanpäällä
vaikka ei kalastaisikaan. Er-
vastin kyläläisten pitämällä
kioskilla on myös monen-
laista touhua.

Koskitörmällä on kaksi
hienoa laavua ja polttopuita.
Rannat raivataan ja laitetaan
muutenkin hienoon kun-
toon, että viihtyvyys ja kalas-
tusnautinto varmistuu sitä-
kin kautta.

Seppo Holmström

Aurinkoista kesää!
Ze-Ze:ltä

Farkku ja puuvilla 
capreja alk. 3990
Tunikoita ja
puseroita alk. 3990

Skila
T-paitoja alk.
Puuvilla-hame
valk.vihreä
-Housut

990
1995

2495
MIEHILLE!

Kesäiset reisitaskuhousut
puuvilla koot 48-56 2690

Beavers
T-paitoja 990

Skila
Uimashortsit
Caprit

1290
2590

LAPSILLE!
Poikien uimashortsit
T-paitoja alk.

1390
990

Tyttöjen leggingsiä alk.
Trikootunikoita

690
1995

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

HILLAMARKET KY/Vaatetus
Keskustie 34, 97700 Ranua

Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-15

puh. 016-3551 832

...Ja paljon muuta, kesä uutta!
Tervetuloa ostoksille!
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Aarrearkku
Aarrearkusta löydät kesään mukavia lahjo-
ja kaiken ikäisille. Tuliaisia, askartelutarvik-
keita, pelejä, leluja ja paljon muuta kivaa.
Hyödyllistä tavaraa on tarjolla edullisesti.
Käyhän tutustumassa monipuoliseen myy-
mälään. Aarrekauppa sijaitsee entisen Ama-
reton vieressä, kertoi Reija Jokikokko

Pudasjärven liikkeistä tarpeellisia kesätavPudasjärven liikkeistä tarpeellisia kesätavPudasjärven liikkeistä tarpeellisia kesätavPudasjärven liikkeistä tarpeellisia kesätavPudasjärven liikkeistä tarpeellisia kesätavarararararoita ja tuotteitaoita ja tuotteitaoita ja tuotteitaoita ja tuotteitaoita ja tuotteita
Kuvaajamme Arto Raappana kiersi kameran
kanssa muutamia pudasjärveläisiä liikkeitä
ja kyseli kesään liittyvistä tuotteista ja
samalla myös kuvasi. Tässäpä kierroksen
satoa.

Neste Pudasjärvi
Huoltamoyrittäjä Pasi Malinen Pudasjärven Neste asemalta kertoo, että liikenneaseman
palveluiden lisäksi heiltä saa myös kalastusluvat sekä Scan burger Kotipitsa ja noutopöy-
dän herkut.

M-Tavaratalo Pudasjärvi
M-Tavaratalon kauppias Jyrki Ranua kertoo,
että grillaus kuuluu kesään ja siihen tarvit-
tavat välineet löytyvät heiltä. M-tavaratalos-
ta löytyy lisäksi kaikkea tarpeellista kesään
rauta, tekstiili, elintarvike- ja vapaa-ajan
tuotteiden osastoilta.

Rautia K-Maatalous
Pudasjärvi
Kauppias yrittäjä Esko Salo Rautia K-maa-
talous on monipuolinen rauta- ja maatalo-
uskauppa, josta löytyy runsaasti kesätava-
roita niin mökille kuin kotitalouksiin.

Värikeskus
Sisä- ja ulkomaalit
mökeille ja koteihin
löytyvät varastosta,
kertoo yrittäjä Tenho
Ylilehto

Salotar
Kesän hittituotteet ovat koottava teräsran-
neke ja hopeakorut. Meiltä myös kauneu-
denhoitotuotteet, hiuspuolella Wellan ja Se-
bastian professional esittelevät Taija Hilden-
Paananen ja Kaija Kehusmaa-Lehtola

Muoti Olivia
Yritäjä Aija Taipale kyseli, että olisi kesäver-
hojen vaihto ajankohtaista. Kesäksi löytyy
liikkeestä myös hyvä valikoima naisten vaat-
teita.

Kuvakulma
Valokuvaaja Piia Väyrynen suositteli käy-
mään kesällä kuvassa. Kesällä hänellä on
runsaasti hää- ja rippikuvauksia.

Kirjakauppa
Kirjakauppias Aune Ekdahl esitteli kevään eri juhliin mukavia lah-
jatavaroita. Kesälelut, kopiopalvelut, kartat ja lahjakortit löytyvät
myös liikkeestä – ja tietenkin hyvää lukemista.

Kellonpuu
Uusia tämän kesän tuotteita ovat Vital eko-
villa, puusta tehty hengittävä materiaali eri-
tykseen sekä Lemminkäisen kattohuovat,
kertoo Kellon puun Pudasjärven liikkeen-
hoitaja Seppo Sankala.
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Ensi lauantaina painaa 53
uutta ylioppilasta valkolakin
päähänsä Pudasjärven luki-
osta. Toimittaja haastatteli
kahta hyvin menestynyttä
nuorta lähettämällä heille
kysymyksiä, joihin he itse
kirjoittivat vastauksensa.
Haastateltavina olivat Kim-
mo Martimo ja Heidi Pekka-
la.

Olette hiljattain kuulleet
kirjoitustenne tuloksista.
Miten ne sujuivat?

Kimmo:
Kirjoitukset sujuivat todella
hyvin ja tulokset eivät yllät-
täneet. Poikkeuksena ainoas-
taan viime syksynä kirjoitta-
mani keskipitkä ruotsi yllät-
ti positiivisesti, sillä en usko-
nut sen menevän niin hyvin
kuin se meni.

Minä panostin vahvasti
matematiikkaan ja fysiik-
kaan, sillä ne kiinnostavat
minua eniten. Emme luke-
neet tai prepanneet yhdessä
kirjoituksia varten, sillä
meillä oli hyvin pitkälti eri
aineet kirjoitettavana.

Heidi:
Kirjoitukset menivät minul-
lakin hyvin. Kirjoitin tänä
keväänä lyhyen matikan, äi-
dinkielen, englannin ja kemi-
an, joista panostin ennen
kaikkea kemiaan ja englan-
tiin. Yllättäen niistä kahdes-
ta tulivat heikommat arvosa-
nat kuin muista aineista.
Olen silti tyytyväinen tulok-
siin.

Miten koette Pudasjärven
lukiossa opiskelun? Onko
koskaan ollut sellaisia het-
kiä, että on harmittanut siir-
tyminen lukioon? Mikä on

jäänyt parhaimpana muis-
tona lukiosta mieleen?

Kimmo:
Pudasjärven lukio on todel-
la kiva paikka opiskella. Lu-
kio on niin sopivan pieni
(oppilasmäärältään), että
opettajat ja oppilaat oppivat
tuntemaan toisensa. Apua
saa aina.

Muistan matematiikan-
opettajammekin jääneen
useamman kerran koulun
jälkeen viiteen asti illalla ta-
komaan derivointia ja sen
sellaista halukkaiden oppi-
laiden päähän. Se vaatii jo
aikamoista uhrautumista.
Suosittelen koulua kaikille
niille nuorille, joita opiskelu
kiinnostaa edes jonkun ver-
ran. Lukiosta ei tule mitään,
jos vain laiskottelee, mutta
toisaalta siellä on paljon
hauskempaa kuin yläasteel-
la.

Toki koulussa on omat
huonot puolensa, kuten ai-
nainen luokkapula ja teknii-
kan temppuilu. Mikään
näistä ei kuitenkaan ole niin
paljoa opiskeluun vaikutta-
nut, että harmittaisi. Ajoit-
tain hyvinkin raskaat koevii-
kot ovat kuitenkin nakerta-
neet motivaatiota. Parhaim-
mat muistot liittyvät koko
lukioporukan yhteisiin het-
kiin ja tilaisuuksiin.

Heidi:
Lukiossa opiskelu on melko
haastavaa, joten ilman kun-
non työpanosta ei voi odot-
taa hyviä tuloksia. Minulle
lukio oli alusta alkaen ilmi-
selvä valinta, koska haluan
jatkaa lukion jälkeen yliopis-
toon. En ole katunut tätä va-
lintaa tosissani, mutta joskus
raskailla koeviikoilla tuli

mietittyä, että mihin sitä on
oikein ryhtynyt. Lukiota
voin suositella erityisesti
akateemisista opinnoista
kiinnostuneille ja nuorille,
jotka eivät vielä tiedä, mitä
elämältään haluavat. Par-
haimpia muistoja ovat var-
maan koulun erikoistapah-
tumat, kuten Halloween-
juhlat, penkkarit ja potkiai-
set.

 Olette jättämässä taaksen-
ne Pudasjärven ja samalla
nuoruuden ja siirtymässä
kohti aikuisuutta. Millaiset
tulevaisuuden suunnitel-
mat teillä on? Mikä ala kiin-
nostaa tai siintelee tulevai-
suudessa? Millä mielin läh-
dette jatko-opiskelemaan?

Kimmo:
Minulla jatko-opiskelusuun-
nitelmien kanssa ei ole kiiret-
tä, sillä lähden heinäkuussa
armeijaan ja katson tilannet-
ta uudelleen ensi vuonna.
Toki olen tänä keväänä ha-
kenut opiskelemaan, mutta
ne eivät välttämättä ole siis
lopulliset valinnat. Olen ha-
kenut Oulun yliopistoon lu-
kemaan tietojenkäsittelyä,
matikkaa sekä fysiikkaa.

Näillä näkymin tietojen-
käsittely kiinnostaa eniten,
mutta saa nähdä miten asia
on vuoden päästä. En usko
että Pudasjärvi unohtuu, sil-
lä tänne jää kuitenkin van-
hemmat, muutama kaveri ja
hyvin paljon muistoja.

Heidi:
Menen ensi vuodeksi Oulun
yliopistoon lukemaan kemi-
aa ja sen jälkeen aion hakea
opiskelemaan lääketieteitä.
Lukiosta lähteminen on hie-
man haikeaa, mutta uskon
pärjääväni hyvin myös yli-
opistomaailmassa.

Tuleva opiskelukaupunki
ei ole vielä selvillä, mutta
Oulu on todennäköisin va-
linta. Se on kuitenkin lähel-
lä Pudasjärveä, joten voin
usein käydä tapamassa ka-
vereita ja vanhempia. En
usko, että Pudasjärvi unoh-
tuu täysin, koska tänne jää
kuitenkin minulle tärkeitä
ihmisiä.

Joko juhlajärjestelyt ovat
työn alla? Juhlitteko yhdes-
sä vai perheidenne ja suku-
jenne parissa?

Kimmo:
 Juhlajärjestelyt ovat hyväl-
lä mallilla. Leipomuksia on
tehty ja taloa on uudelleen-
järjestelty vieraita varten.
Juhlimme erikseen omien
perheiden ja sukulaisten
kanssa.

Heidi:
Hyvällä mallilla ne ovat. Joi-
takin leipomuksia on jo teh-
ty, muta suurin työ vasta
pari päivää ennen juhlia. (rr)

Pudasjärven Urheilijoiden
lentopallokauden päättäjäi-
set pidettiin Liikuntahallilla
lauantaina 29.5. Tilaisuudes-
sa kukitettiin Sun Volleyn
riveissä SM-kultaa saanut
Janne Kokko. Maajoukkuee-
seen pääsystä muistettiin ja
onniteltiin Ville Piristä, Eelis
Karista, Elviss Krastinsia ja
C-pojista Mikko Sammel-
vuota.

Kaupunki ja seura palkit-
si B-poikien SM-kultaa saa-
vuttaneet pelaajat: Ville Pi-
rinen, Taneli Lukkari, Eelis
Karinen, Arttu Ronkainen,
Roope Siliämaa, Elviss Kras-
tins, Lauri Oulasmaa, Romi
Rajaniemi ja Aleksi Väyry-
nen sekä valmentajat: Juha
Pirinen, Vesa Pesälä ja Petri
Karinen.

runsaasti palkitsemisia
Esimerkillinen urheilijat/

Ahdin stipendit: Sanna Kok-
ko ja Jaakko Tervonen

Kauden poikapelaaja: Vil-
le Pirinen, kauden tyttöpe-
laaja Anu Honkanen ja työ-
myyrä Timo Kokko

Joukkueitten ahkerimmat
harjoittelijat:B-tytöt: Heidi
Valkola, C-tytöt: Veera Piri-
nen, D-tytöt: Emma-Noora
Jaakola, E-tytöt: Kaisa Nissi,
F-tytöt: Marjo Ojala, F-pojat:
Veikka Niskasaari, E-pojat:
Olli Ojala, D-pojat: Joel-Ak-
sali Outila, C-pojat: Mikko
Sammelvuo ja B-pojat: Jaak-
ko Tervonen

Lisäksi palkittiin jokainen
pelaaja sekä 41 pelaajaa toi-
mimisesta nuorten turnauk-
sissa tuomareina ja kirjurei-
na sekä ohjaajat ja jaoston
jäsenet.

Lopuksi palkittiin Hippo-
tekniikkakisan parhaat OP:n
palkinnoilla.

Hippo-tekniikkakisan 3-
kolmiottelun tarkkuus, ket-
teryys, ulottuvuus tulokset:

B-pojat 1. Ville Pirinen, 2.
Elviss Lrastins, 3. Eelis Kari-
nen, 4. Roope Siliämaa, 5.
Taneli Lukkari

C-pojat 1. Mikko Sammel-
vuo

D-pojat 1.Samuli Liika-
nen, 2. Joel-Akseli Outila, 3.
Viljami Valkola, 4. Jesse Ta-
karautio, 5. Heikki Ojala

E-pojat 1. Olli Ojala, 2.
Aleksi Illikainen, 3. Aarne
Valkola ja Topi Talala 5. Tuo-
mas Väyrynen , F-pojat: 1.
Paavo Poropudas ja Jami
Törrö, 3. Niilo Talala

F-tytöt: 1. Tanja Lasanen,
2. Marjo Ojala ja Milla Pesä-
lä, 4. Siiri Poropudas, 5. Jo-
hanna Pesonen.

E-tytöt 1. Kaisa Nissi
D-tytöt 1.Milla Huhta 2.

Pinja Paukkeri (ss)

Heidi ja Kimmo menestyivät
ylioppilaskirjoituksissa

Ylioppilaat Heidi Pekkala ja Kimmo Martimo

Päättäjäisissä Sun Volleyn Janne Kokko ja PuU:n puheenjohtaja Seppo Sammel-
vuo kukittivat C- ja B-poikien maajoukkueitten pelaajat Mikko Sammelvuon, Eelis
Karisen, Ville Pirisen ja Elviss Krastinsin.

Lentopallokauden päätöstilaisuudessa

Kaupunki muisti B-poikien Suomen mestaruuden voit-
tanutta joukkuetta stipendillä. Stipendin luovutti kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila ja vastaanottivat joukku-
een valmentaja Juha Pirinen ja kapteeni Ville Pirinen.

Lentopallokauden päättäjäisissä oli runsaasti lapsia ja heidän vanhempiaan.
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16. GRILLILEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi, maustevoi

17. OSKARINLEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi, paistettu kananmuna

18. SVEITSINLEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi, kinkku ja juusto täyte

19. HAVAJINLEIKE
ohueksi nuijittu ja paneroitu porsaanfileepihvi, bernaise
kastike ja grillattu ananasrengas

20. WIENERLEIKE
ohueksi nuijittu paneroitu porsaanfileepihvi, sitruuna,
kapris ja anjovis

21. METSÄSTÄJÄN LEIKE
ohueksi nuijittu porsaanfileepihvi,
sienimuhennos

1. VINKA kinkku, ananas
2. KELU kinkku, herkkusieni
3. LAUTTA kinkku, tonnikala
4. JUSTEERI jauheliha, sipuli
5. KASVIMAAN PIZZA paprika, tomaatti,

mozzarella
6. MEREN EVÄÄT tonnikala, katkarapu,

simpukka
7. HARTSUMIEHEN ERIKOINEN

kinkku, tonnikala, salami

8. KELUVETO kinkku, tonnikala, herkkusieni,
katkarapu

9. AMERIIKAN ERIKOINEN pepperoni,
paprika, pekoni, BBQ-kastike

10. ETELÄN HETELMÄT kebab, sipuli,
jalopeno, ananas

11. REKKA – ELI REKIEVÄS
kana, ananas, aurajuusto

12. ASLAKIN ERIKOINEN savuporo, sipuli,
leipäjuusto

13. TOHON OMA kylmäsavulohi, leipäjuusto,
sipuli, tilli

14. MIILUNPOLTTAJA lämminsavuporo,
 punasipuli, kananmuna, tervakastike

Kaikki pizzat sisältävät
tomaattikastikeen ja juuston

Pizzat
myös mukaan!

15. JUUSTOMESTARI feta, aura,
mozzarella, leipäjuusto

alkaen
PUOMI valitse haluamasi
täytteet 1-5 kpl

KASTIKKEET 0,50: valkosipuli, terva, majoneesi,
BBQ, kebab, chili

1,00: kinkku, tonnikala, herkkusieni, salami, ananas,
oliivi, aurajuusto, sipuli, kana, katkarapu, simpukka,
jauheliha, paprika, tomaatti, jalopeno, mozzarella,

leipäjuusto, kebab, valkosipuli, feta, pepperoni, pekoni

2,00: savuporo, kylmäsavulohi

Lisäkevaihtoehdot: ranskanperunat, lankkuperunat,
lohkoperunat, kermaperunat, valkosipuliperunat,

perunamuusi, keitinperunat,
riisi, pasta, salaatti

Valitse mieleisesi lisäke

25. POROMIEHEN PIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g, savuporokermakastike

26. PIPPURIPIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g,
pippurikastike

Annokset
myös mukaan!Valitse mieleisesi lisäke

29. SPAGHETTI BOLOGNESE
Jauhelihaa tomaattikastikkeessa

30. SAVUPOROPASTA
tagliatelle pastaa, kylmäsavuporoa
pastakastikkeessa

31. KANAPASTA
tagliatelle pastaa, broileria
pastakastikkeessa

27. BROILERIRUUKKU
broileria sitruunabasilikakastikkeessa,
riisiä

28. BROILERIPIHVI
grillattu broileripihvi, aiolikastiketta,
trooppista hedelmää sekä
valitsemasi lisäke

32. SAVUPOROKEITTO
kermaista savuporokeittoa ja lapinrieskaa

33. LOHIKEITTO
perinteistä lohikeittoa ja lapinrieskaa

36. TONNIKALASALAATTI
jäävuorisalaattia, kirsikkatomaattia,
oliiveja, kaprista, tonnikalaa, paprikaa,
sitruunalohkoja, remouladekastike

37. RANSKALAISET
38. NAKKIKORI
nauravat nakit ja ranskalaiset

39. LASTEN PIZZA
kaksi oma valinnaista täytettä

40. LASTEN LEHTIPIHVI
ohueksi nuijittu naudan
ulkofileepihvi, maustevoi,
ranskalaiset tai perunamuusi

41. LASTEN
PIZZA-ATERIA
pizzaan kaksi oma valinnaista
täytettä ja ranskalaiset sekä
limsamuki

42. SPAGHETTI &
LIHAPULLAT
kermakastikkeessa

43. JÄÄTELÖANNOS
Valitse erilliseltä jäätelölistalta

44. HAUDUTETTUA
LEIPÄJUUSTOA
kermassa haudutettua leipäjuustoa

45. JUUSTOLEIVOS
vaniljakastiketta ja lakkahilloa

Kaikki annokset
sisältävät

salaattipöydän,
leivät ja ruokajuomat
noutopöydästä sekä

kahvin

22. LEHTIPIHVI
ohueksi nuijittu naudan ulkofileepihvi, maustevoi

23. VALKOSIPULIPIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g, tumma valkosipulikastike

24. TALONPIHVI
naudan ulkofileepihvi 150 g, punaviinikastike

Keittiö palvelee á la carte
annoksin

JOKA PÄIVÄ klo 8-21
(1.6.-30.8.2010)

Muulloin ma-to klo 9-18,
pe-su klo 9-21

JOKA PÄIVÄ klo 8-11
Sis. aamupuuron, ruokajuoman, leivän ja

leikkeleet, salaattipöydän sekä kahvin tai teen

2,-

JOKA PÄIVÄ klo 11-18
Sis.  ruokajuoman, leivän ja leikkeleet  sekä kahvin

tai teen

3,90

JOKA PÄIVÄ klo 11-18
Sis. ruokajuoman, leivän ja salaattipöydän sekä

jälkiruuaksi kahvin ja leipäjuustopalan

7,90

34. KATKARAPUSALAATTI
jäävuorisalaattia, kirsikkatomaattia, kurkkua,
katkarapuja, kananmunaa, tilliä, punasipulia,
limelohkoja, tilli-smetanakastike

35. BROILERISALAATTI
jäävuorisalaattia, kirsikkatomaattia, persikkaa,
sinihomejuustoa, grillattua broileria, currymajoneesi

OSTETOSTETOSTETOSTETOSTETAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOTAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METSEKÄ MUUT METALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUTALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY

Myös rekisteristäpoistot ja
romutodistukset

P. 0400 253 358

040 731 4430

Traktori- ja Konehuolto

Konetyö P.  Ylikoski

www.konetyo.com
Traktoreiden ja koneiden huolto ja korjaus

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
• Kodinkoneet
• Kylmälaitteet
• Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Kaivinkonetyöt
-talonpohjan kaivuut
-vesijohtotyöt
-viemäröinti/imeytyskentät
Maansiirtotyöt
-kuorma-autolla ja traktorilla
Ruokamultaa 15m3/150€

www.kokkopeat.fi
0400-926405

Kesäkuu
Kesäkuu on normaalia lämpimämpi. Sateet ovat lyhyitä
kuurosateita. Routa ei pääse kunnolla sulamaan, joten halla
on herkässä ja marjasato tulee tänä kesänä jäämään heikok-
si.
Heinäkuu
Lämmintä tulee riittämään heinäkuulla, paitsi ihan kuun
alussa on neljän päivän kylmempi kausi. Sateet ovat lyhyi-
tä ukkoskuuroja.
Elokuu
Elokuussa jatkuu lämmin sää. Kuun alussa on tosi kuumaa
ja yötkin ovat harvinaisen lämpimiä. Loppukuusta saadaan
jo kunnolla vettä, jopa ihan tulvaksi asti.
Syyskuu
Syyskuussa säät vaihtelevat nopeasti ja luvassa on sateiden
lisäksi tuulisia ilmoja. 10-17 päivinä on kaunis aurinkoisen
sään jakso.

Hyvää kesää toivottaen,
Niilo Sarajärvi

Kesäsää 2010

Niilo Sarajärvi osallis-
tui Syötteen kansal-
lispuiston 10-vuotis-
juhlaan noin kuukau-
si sitten.

Pyysimme Syötteen sää-
profeetta Niilo Sarajär-
veltä kesäsää ennustuk-
sen. Heinäkuussa piisaa
hellettä ja marjasato jää
heikoksi tänä kesänä,
hän ennustaa.
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Kuluvan vuoden talousarvi-
ossa on varauduttu kirkon,
kellotapulin ja asehuoneen
ulkopuoliseen maalaukseen
sekä paanukattojen tervauk-
seen. Kirkkoneuvosto hy-
väksyi jo 29.3.2010 Arkkiteh-
titoimisto Ajantajun suun-
nittelutarjouksen kirkon,
kellotapulin ja asehuoneen
ulkopuolisesta maalaus- ja
tervaustyön suunnittelusta.

Arkkitehdin laatiman
suunnitelman ja hänen kans-
saan käytyjen keskustelujen
pohjalta paanukattojen ter-
vaustyö kannattaa ajoittaa
syksyyn. Syksyllä tervaus on
tehtävä 3.syyskuuta ja 30.
marraskuuta välisenä aika-
na, pääsääntöisesti lehtien
pudottua puista. Muu ulko-
maalaustyö tulee ajoittaa si-
ten, että em. ajoitusohjetta
voidaan ehdottomasti nou-
dattaa.

Kirkkoneuvosto hyväk-
syy toteutettavaksi tervaus-
ja maalausurakan kilpailu-
tettavaksi siten, että urakoit-
sija voidaan valita kirkko-
neuvoston kesäkuun koko-
uksessa. Urakkaan sisällyte-

tään myös kunnostustyöt
mm. julkisivun osalta. Sen
sijaan sokkeliin, portaisiin,
invaluiskaan ja kirkkopihan
lauta-aitaan kohdistuvat toi-
menpiteet tehdään paikoi-
tusalueisiin ja valaistukseen
liittyvän hankkeen yhtey-
dessä, ja se on investointi-
suunnitelman mukaan ajoi-
tettu kesäksi 2011.

Kirkon, kellotapulin ja
asehuoneen paanukattojen
tervausurakkaa varten on
pyydetty tarjoukset 1000
kg:n tervamäärästä. Tarjouk-
sen jätti ainoastaan Heikki
Hakkarainen Saarijärveltä.
Kirkkoneuvosto hyväksyy
Heikki Hakkaraisen terva-
tarjouksen ja tilaa 1000 kg
tervaa hintaan 7,00 euroa/
kg + rahtikustannukset
100,00 euroa. Hinnat sisältä-
vät arvonlisäveron.

Lämpökanaaliputki
uusitaan
Seurakuntakeskuksen ja
kirkkoherran pappilan väli-
nen vesijohtoputki rikkoon-
tui huhtikuussa, jolloin kirk-
koherran pappilan läheisyy-

destä löytyi vuotokohta.
Korjaustyön suoritti LV IL-
Asennus ja kaivutyön teki
Kiinteistöhuolto Riekki Oy.
Tässä tilanteessa on tarkoi-
tuksenmukaista katsoa, tu-
leeko noin kolmekymmentä
vuotta sitten asennettu läm-
pökanaaliputki uusia koko
matkalta seurakuntakeskuk-
sen ja kirkkoherran pappilan
väliltä.

LV IL-Asennus Oy:ltä
saadun tarjouksen mukaan
lämpökanaalin uusiminen
kytkentätöineen maksaa 6
450,00 euroa ja Kiinteistö-
huolto Riekki Oy:ltä saadun
tarjouksen mukaan kaivu,
maiden vaihto, läpiviennit
seiniin, muotoilu ja asfaltoin-
ti maksavat 3 538,00
euroa. Hintoihin sisältyy 22
%:n arvonlisävero.

Kirkkoherran pappilara-
kennus ja noin 2500 m2:n
määräala on vuokrattu Pu-
dasjärven Vanhustentaloyh-
distys ry:lle asuinkäyttöön
vuonna 1993 tehdyllä vuok-
rasopimuksella.

Kirkkoneuvosto hyväksyi
suoritettavaksi lämpökanaa-

Korjaustöitä tehdään
kirkon alueella

liputken uusimisen koko
matkalta seurakuntakeskuk-
sen ja kirkkoherran pappilan
välillä.

Huonekaluliike Heikkilä
kalustaa Hilturannan
Arkkitehti Esa Säkkisen si-
sustussuunnitelmiin perus-
tuen on kilpailutettu Hiltu-

Ensi syksynä tervataan muun muassa kirkon katto. Kirkkoneuvoston päätöksen
mukaan kirkkopihan rakennuksissa tehdään muitakin korjaustöitä.

rannan leirikeskuksen irto-
kalusteet ja tekstiilit. Han-
kintamenettelynä on käytet-
ty avointa menettelyä. Tar-
jouspyyntöasiakirjoja pyysi
kaikkinensa 26 yritystä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi
Huonekaluliike Heikkilä
Oy:n tarjouksen irtokalus-
teista, sovitettavasta kalus-

tosta, sängyistä patjoineen
sekä tekstiileistä sijauspatjat
tyynyineen ja peitot. Muiden
tekstiilien osalta hankintata-
pa suunnitellaan uudestaan.
(rr)
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudastorilla ilmoittaminen on
yksityisille henkilöille ilmainen.  Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2,
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 15 euroa +alv (18,30
e). Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa
+alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Myytävänä käytetty puu-
vene,tyydyttävä kunto, hp
50 €. 0440836125.

MYYDÄÄN kunnostuskel-
poinen vanha kirkkoreki,
matalaa mallia, sivuseinät
plyyssin tapaista vahvaa
kangasta. Hp. 80 €. Puh.
0400-179 087.

Myydään Citroen XM 2.1
TD automaatti.Vm-1996,
katsastettu 4/2010 hinta
2500e/tarjous Puh. 0400-
587674.

Myydään Volkswagen
Transporter vm. -90, 1+8 re-
kisteröity, siisti, kaksilla ren-
kailla, aj. 750t, halpa, myös
vaihdetaan. p. 040 708 6704.

Myydään daelim s-five 50
skootteri vm 2008 2
renkailla,kaikki huollot
ok,ajettu 5552km,kypärä
on,tosi siisti skootteri puh:
040-1625227 soitot klo 16.00
jälkeen.

Myytävänä Suzuki perä-
moottori 5 hv+ polttoaine-

Jyrkkäkosken legendaarinen
huvialue Pudasjärvellä he-
rää uudelleen henkiin tänä
kesänä. Ensimmäinen tässä
muodossaan järjestettävä
JYRKKÄ 2010 ROCK FESTI-
VAL tuo 2.-3.7.2010 paikka-
kunnalle 16 yhtyettä ympä-
ri Suomen, yhden myös Sak-
sasta. Soitto raikaa kahdelta
lavalta, kelohongasta raken-
netusta ulkolavalta ja pavil-
jongissa sijaitsevalta sisäla-
valta. Lisäksi koko festivaa-
lien ajan ehkäpä Suomen ai-
nutlaatuisin disko, Revontu-
li-Disko, palvelee asiakas-
kuntaa ikihonkaisilla biiteil-
lään maan uumenissa. Jyrk-
käkosken huvialue tarjoaa
eksoottisen ja luonnonlähei-
sen ympäristön, joka ainut-

tankki, ajettu alle 10 tuntia,
siisti.P. 0400 311 233.

Myytävänä suomenpysty-
korvan pentuja, riistaverisis-
tä vanhemmista. Syntyneet
22.4.2010. Tiedustelut 040
571 4739 tai 040 596 2089.

Myydään mummon pyöriä
ym. soita 040 504 2814.

Myydään Uudet stereot,
pehmoleluja , cd-levyjä p.
044 251 3289

Jyrkkä 2010Jyrkkä 2010Jyrkkä 2010Jyrkkä 2010Jyrkkä 2010
RRRRRock Fesock Fesock Fesock Fesock Festivaltivaltivaltivaltival

perinteikkäällä Jyrkkäkosken huvialueella

kertaisuudessaan on ylitse
muiden. Vielä 1980- ja 1990-
luvuilla Jyrkkäkoski oli tun-
nettu muun muassa Pohjois-
Suomen suosituimmista,
kolmipäiväisistä juhannus-
festivaaleistaan. Kesäviikon-
loppuisin alue oli ykkösrivin
keikkapaikka ja siellä vierai-
livatkin sen ajan listaykköset
ja suosituimman yhtyeet.
1990-luvun lama jätti jälken-
sä ja toiminta hiipui pikku-
hiljaa. 2000-luvulla ei suuria,
yleisölle avoimia tapahtu-
mia alueella enää järjestetty.

Mutta nyt jyrähtää! Festi-
vaalin yhtenä tavoitteena on
elvyttää alueen huvitoimin-
taa ja sopimus festivaalien
järjestämisestä onkin useal-
le vuodelle eteenpäin. Järjes-

Jyrkkä 2010 Rock Festival tapahtumaa suunnittelemassa järjestelyvastuun kantaja
Janne Soronen, bänditekniikasta vastaava Antti Faarinen, esiintyjistä vastaava Jukka
Jokikokko ja äänentoistosta vastaava Harri Nyyssönen.

Oululainen Burning Point bändi esiintyy Jyrkkäkoskella perjantaina 2.7.

Jyrkkäkosken legendaarinen huvialue Pudasjärvellä herää uudelleen
henkiin tänä kesänä. Vielä 1980- ja 1990-luvuilla Jyrkkäkoski oli tunnettu
muun muassa Pohjois-Suomen suosituimmista, kolmipäiväisistä juhan-

nusfestivaaleistaan. Kesäviikonloppuisin alue oli ykkösrivin keikkapaikka
ja siellä vierailivatkin sen ajan listaykköset ja suosituimman yhtyeet.

telyissä ovat mukana äänen-
toisto- ja valofirma Thunder-
light, Woyzeck Oy, Pudas-
järven Urheilijat sekä joukko
yksityisiä henkilöitä.

Esiintyjinä ovat perjan-
taina 2.7.Muria, Woyzeck,
RuoTO, Sicknote, Marella,
The Frantic Motion, Natio-
nal Napalm Syndicate ja Al-
taria.

Lauantaina 3.7 esiintyvät
King’s Ruin, ID:Exorcist,
Zenith-Reunion, Heimia,
Burning Point, Malpractice,
The Spyro ja Stormwarrior.

Janne Soronen
janne@jyrkkafestival.com.
Puh. 040 514 5680
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Ilmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikIlmoita liikehakehakehakehakehakemistossa.emistossa.emistossa.emistossa.emistossa.
Ota yhteOta yhteOta yhteOta yhteOta yhteys pys pys pys pys p..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUT

KAHVILA JA RAVINTOLAPALVELUT Tmi Esko Puurunen
Juhanintie 34, Ranua
puh. 044 0426764

KAIKKI LVI-alan työt
asennukset, korjaukset, osat

Rynkänpuolentie 69B, Ranua

SÄHKÖPALVELU
Esa Petäjäjärvi

~ Sähköasennus ja urakointi ~
puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585puh. 040 518 8585

AUTO- JA KONEHUOLTO,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Autokorjaamo
TH-MOTOR
Jouni Vikström Myllyvaarantie 541 Iinattijärvi
P. 040 536 6750

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT TAKSIPALVELUITA

HAUTAKIVET

Lisäkaiverrukset ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

LVI -ALAN TYÖT

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

Yrittäjä!
Liikehakemisto
on edullista
ilmoitustilaa!

Matkahuolto
avoinna

arkisin klo 8-16
p. 050-353 6579

Tilauskeittiöstä:
voileipäkakut, täytekakut,
salaatit, lämpöiset ruuat.

Tilaukset: 040-596 6251
mporo@saunalahti.fi

NAUTI hyvä lounas
arkisin klo 10.30-15.00!
(myös kotipakettiin)

Grillistä: esim.
• runsas “grillilautanen” 5.90
• lihapiirakka
  kaikilla mausteilla 2,90 ym.
Avoinna: ma-to 8-17,
pe 8-18, la 9-14, su sulj.

vain 7 €
TERASSI AVATTU

Teijo Särkelä 0400 495 445
Arto Aittokumpu 0400 158 258

Iso-Syötteen Taksimatkat Oy
8 hengen taksit

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

TAKSI
Veli-Matti Laitinen
Pärjänsuo
p. 0400 231 223

044 0720 501/ Arja 1+8
044 2160 016/ Jouni 1+8 + invavarustus

TAKSI  Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

TTTTTaksi aksi aksi aksi aksi TTTTTeeeeeppo Grppo Grppo Grppo Grppo Granlundanlundanlundanlundanlund

ppppp..... 0400 266 939 0400 266 939 0400 266 939 0400 266 939 0400 266 939
RRRRRuuhensuouuhensuouuhensuouuhensuouuhensuo

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN REMONTIT

SÄHKÖASENNUKSIA

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi • puh. 040 748 2182

Avoinna ma-pe klo 8.00-16.30

•huollot ja korjaukset
ajanmukaisin laittein

•pakokaasumittaukset
bensa/diesel

•Boschin vikakooditesteri
uudemmille autoille

•OBD-mittaukset
•4-pyöräsuuntaukset
• ilmastointilaitehuollot
• tasapainotukset
• rengastyöt

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• rakentaminen
• jätehuolto

• vaihtolava-auto nosturilla
• Iisi -jätevesijärjestelmät

TAKSI
Piia Savela 1+8
SIIVIKKO

Puolangantie 2321, 93350 Jaurakkajärvi

p. 0400 386 188

KAUNEUDENHOITOA HIE-
RONTAA, KUNTOSALI

KAIVINKONE-
URAKOINNIT

KAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTI
SEPPO HUHTSEPPO HUHTSEPPO HUHTSEPPO HUHTSEPPO HUHTAAAAA

ppppp..... 0400 326 972 0400 326 972 0400 326 972 0400 326 972 0400 326 972

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT K K K K Kyyyyy

Puh. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
Sähköposti: erkki.tauriainen@pp.inet.fi

HINAUKSIA

Kovin on merkillinen kesän-
tulo, sillä kylmän ja kolean ja
äitienpäivän jälkeen tullut
hellejakso sai niin ihmiset
kuin luonnon ottamaan jätti-
harppauksia. Luonnonmar-
joista kukkimaan ovat ehti-
neet lakka ja mustikka, jotka
kypsyttävät marjansa jo kesä-
kuun lopulla. Pelkona on,
että lähipäivien hallayöt eh-
tivät monin paikoin ensim-
mäisenä sadonkorjuuseen.

Monet puut ja pensaat
ovat myös ehtineet avata
kukkansa. Tenhoavan tuok-
suinen tuomi on ehtinyt ava-
ta kukkansa reilu viikko sit-
ten. Moni on siirtänyt tuomia
pihapiiriinsä, jossa niiden
valkoisena vaahtona kylpe-

Luonto heräsi jättiharppauksellaLuonto heräsi jättiharppauksellaLuonto heräsi jättiharppauksellaLuonto heräsi jättiharppauksellaLuonto heräsi jättiharppauksella
vää lehvästöä on saatu tänä
keväänä ihailla ani varhain.

Tuomen käyttöä koriste-
puuna jotkut karttavat niissä
viihtyvien sienten ja hyön-
teisten, kuten tuomikirvojen
vuoksi. Jos tuomenkehrääjä-
koin toukat oikein ovat run-
saimmillaan, ne peittävät
koko puun harmaalla seitillä
ja syövät tuomet lehdettö-
miksi. Hirvet suorastaan ra-
kastavat tuomia, joiden leh-
distä ne saavat sellaisen ra-
vintopommin, että eläinten
muu päivittäinen ravintotar-
ve vähenee. Jänikset ja myy-
rät sen sijaan jättävät tuomen
rauhaan, koska kuori mais-
tuu karvaalta.

Luonnonmarjoista kukki-

maan ehtineet lakka ja mus-
tikka kypsyttävät marjansa jo
kesäkuun lopulla, elleivät
hallayöt ehdi ensin sadonkor-
juuseen. Hilla on rämeiden
vitamiinipommi, jonka kuk-
ka ei kestä rankkasateita eikä
hallaöitä. Ainakin mustikan-
varvut ovat täynnään puner-
tavia kukkasia, jotka ovat
hyvänmakuisia luomukark-
keja, joilla ei hampaisiin tule
reikiä. Myös mesimarja on
alkanut paikoin kukkimaan.
Kukkansa puolesta se sopisi
vaikka koristekasviksi ja me-
simarjaa jotkut ylistävät Poh-
jolan aromikkaimmaksi mar-
jaksi. Sen sanotaan kelpaavan
keisarillekin. Kaikki mesi-
marjatuotteethan ovat huo-

mattavan tyyriitä, joten nii-
hin tuskin monella tavallisel-
la mattimeikäläisellä on edes
varaa.

Kukahan muistaa, että jo
toukokuun puolella kukkivat
sellaiset keskikesän kukat
kuin kansalliskukkamme

kielo. Sen huumaavaa tuok-
sua on vaikea vastustaa, jos
sattuu liikkumaan iltayöstä
kielojen valloittamassa lehto-
maisemassa. Kukkia saa poi-
mia vain kotikäyttöön ja sen
kaupallinen poimiminen tai-
taa olla kiellettyä.

Näin alkukesästä kukki-
vat monet keltaiset kukat,
kuten leskenlehti, voikukka,
kullero ja vuohenjuuri. Viime
päivinä myös rentukka on
avannut keltaiset kukkansa
vesistöjen varsille. Mikään ei
ole niin kaunis näky kuin ren-
tukka, joka levittäytyy keltai-
sena mattona kulottuneille
rantaniityille ja purojen var-
sille. Nyt kannattaa etsiytyä
rannoille ihailemaan rentu-
koita, joiden kukinta kestää
vain parisen viikkoa. Jotkut
ovat siirtäneet rentukan kuk-
kapenkkiinsä, jossa sen käyt-
töä koristekasvina rajoittaa
kukinnan lyhyt kesto. (rr)

Keltaisen värinsä vuoksi
rentukka näkyy kauas. Se
viihtyy jokien ja purojen
varsilla.

KOSMETOLOGI
SIRPA SARAJÄRVI

Toritie 1
Osuuspankin talo 2 krs

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

*Kasvohoidot
* Ripsien ja kulmien

värjäykset
* Intialainen päähieronta

* Kuumakivihieronta
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen
luontokeskus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun
neljän sarjan voittajakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuorten-
sarja sekä Paras Kuusamossa otettu kuva.  Järjestäjä Syötteen
luontokeskus.
Taidehuone Pudikin kevätnäyttely 8.5. - 23.6. klo 15-20
(ma-ke), 14-17 (la-su)Taidehuone Pudikissa. Soma Kuosmasen
- Okka Rickerins - Raija Puurunsen piirustuksia, maalauksia /
sekatekniikka.  Järjestäjä Kulttuuritoimi.
Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä 7.6. klo 20. Kol-
me kertaa kesän aikana osallistuneiden kesken arvotaan liikun-
ta-aiheisia palkintoja. Lisätiedot Heino Ruuskanen 0400 346
097
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 12.6.Esiintyy Trio Vainio. Järj.
Puhoskylän Kyläseura ry.
Kesätanssit Hampushallilla 12.6. klo 21-01.30. Antti Toi-
vola & Nalle Lehtonen & Matador. Järj. Iinattijärven Nuoriso-
seura ry.
Bingo Hetepirtillä LA 12.6. klo 14.00. Järjestää Hete-
kylän Nuorisoseura ry. Tervetuloa!
Kirpputori HETEPIRTILLÄ, avoinna KE - SU klo 12.00
- 18.00. MA - TI suljettu. / Hetekylän Nuorisoseura ry.
Kotisivut: www.hetepirtti.net
Jaaskamonkosken virkistyskalastusalueen avaustapah-
tuma Ervastissa Lauri Ervastin rannassa12.6. klo 17-21.Jaas-
kamon koskiosuudelle istutetaan pyyntikokoista kirjolohta. Ava-
ustapahtumassa kalastuskilpailu rannalta tai veneellä soutaen.
Järjestäjä Korentojärven kalaveden osakaskunta Lisätiedot Sep-
po Holmström / Kauko Ervasti 044 3281049 / 0400164674
Souvarit Kurenkoskessa 18.6.

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven
kaupungin www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksis-
ta 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!

Kalastusalue: Pudasjärven kylän osakaskunnan vesialueet
Pyyntilajina ainoastaan HAUKI.
HUOM! kohta 4 ja pyyntitapa on vapaa.

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää

Kilpailuaika: 1.6.-31.7.2010

Tiedot kaloista osoitteeseen:
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Rissasentie 26, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostilla: kalakilpailu@gmail.com

kalastuskilpailun

Lisätietoja numerosta 0400-122696 Jussi Timonen-Nissi

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja
pituus (todistajien 2 kpl nimet mukaan),
pyyntipaikka, pyyntitapa ja mielellään kuva
mukaan (ei pakollinen).
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Sarjat:
1. Miehet
2. Naiset
3. Nuoret alle 16 v
4. Palkinto arvotaan kaikkien kesken.

Mukaan kelpuutetaan kaikki kalalajit

Jokaisessa
sarjassa palkin-
tona 50 euron

lahjakortti
Pudasjärven
Kesporttiin

Soita ja kysy lisää 040-9603058
Matti Puolakanaho

VÄYLÄNHELMI
Pihatyöt
Pikkuremontit
Mökkitalkkarityöt
Sukututkimusta
Kalastusretket

PUDASJÄRVEN KAJASTUS RY
hakee kirjanpitäjää.

Tiedustelut p. 040 826 6478

Hetekylän Nuorisoseura ry.
Kotisivut: www.hetepirtti.net

Kesäkioski ja kirpputori HETEPIRTILLÄ
Avoinna KE - SU klo 12.00 - 18.00. MA - TI suljettu.

Joukko Pudasjärven kansalaisopiston poslii-
nimaalareita ja perjantaimaalareita teki kult-
tuurimatkan Posiolle 22.5.2010. Opettajansa
Kristiina Salmen johdolla oppilaat olivat ke-
ränneet lukuvuoden aikana kansalaisopiston
tilaisuuksissa kahvi- ja arvanmyynnillä al-
kupääoman, jota täydennettiin omasta pus-
sista.

Nevakiven pikkubussilla Senja-kuskin
ohjastamana matka suuntautui aluksi Pen-

Kulttuurimatka

Posiolla tietenkin tutustuttiin muuna muassa Anu Pentikin galleriaan.  Matka antoi-
kin osallistujille kosolti uusia virikkeitä. Kuvassa osa matkalaisista Pentikillä.

tikille, jossa tutustuttiin kotimuseoon, kah-
vikuppimuseoon ja Anu Pentikin Galleri-
aan. Lomakeskus Himmerin ruokailun jäl-
keen tutustumiskohteena oli Tolvassa Pot
Nova keramiikkapaja.

Matka antoi osallistujille uusia virikkei-
tä ja samalla suunniteltiin jo uutta opinto-
matkaa.

“Matkalaiset”

Posiolle

JYRKKÄKOSKENTIE 18 A, 
93100 PUDASJÄRVI

PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI

Pohjanmaan 
Hevosjalostusliitto ry:n 

järjestämä 
tamma- ja varsanäyttely 

3.6.2010 klo 10.00.

Tervetuloa!

Tallillamme 
avoimet ovet 

ja kahvitarjoilu

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:vi-lehti osoitteessa:
wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

Ui kesäksi kuntoon - kampanjaan osallis-
tuneiden kesken suoritettiin arvonnat 25.
5.2010. Voittaneille on ilmoitettu
henkilökohtaisesti.

Kiitämme osallistujia ja kampanjaa
tukeneita liikkeitä:
M- marketia, Kesportia,
Huonekaluliike Heikkilää ja Karhupajaa

Virkistysuimala Puikkari

Puikkari tiedottaa

Merja Hannele Kokko suoritti sosiaali- ja terveys-
alan ammattitutkinnon työnsä ohella

Ammattitutkinto
työn ohessa

Oulunkaaren kuntayhtymällä työskentelevä vanhuspal-
velun ja hoivahoidon lähiesimies Merja Hannele Kokko
Kokkokylästä on suorittanut Rovaniemen ammattikor-
keakoulussa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammatti-
tutkinnon YAMK:n. Valmistumistaan hän juhli 28.5.2010
ystävien ja naapureiden kanssa. Merja on kuuden lap-
sen äiti ja on suorittanut opiskelunsa työnsä ohella. Juh-
lan tuntua lisäsi vielä ensimmäisen lapsenlapsen synty-
mä valmistumista edeltävänä päivänä. (s-lt)

Pudasjärven kaupungin val-
tuusto järjesti valtuustosemi-
naarin 24-25.5 Kalajoella.
Mukaan osallistui suurin osa
valtuutetuista sekä muuta-
mia kaupungin viranhaltijoi-
ta. Valtuuston puheenjohta-
ja Eero Oinas-Panuma avasi
seminaarin herättämällä
osanottajat pohtimaan kaik-
kien pudasjärvisten ihmis-
ten tilannetta ja palvelujen
tarvetta niin kaupungin kes-
kustassa kuin sen laita-alu-
eilla. Lähtökohtana on ihmi-
nen, asiakas, jonka sijainti
asiointimatkojen suhteen on
hyvinkin vaihteleva harvaan
asutussa laajassa kaupungis-
samme. Työskentelyn poh-
jaksi hän antoi ohjeen poh-
tia asioita toimittaessa ny-
kyisen käytännön mukaises-

Valtuustoseminaari Kalajoella
ti palvelujen tarpeen, niiden
toteuttajien ja hinnan suh-
teen. Samat asiat otettiin tä-
män jälkeen tarkasteluun
tulevaisuuden näkökulmas-
ta etsimällä uusia ratkaisuja
ja toimintatapoja.

Lisää eväitä työskente-
lyyn toi Maaherra Eino Siu-
ruainen seminaarialustuk-
sessaan, jossa hän nosti esiin
maailmanlaajuiset tapahtu-
mat ja tilanteet, jotka vääjää-
mättä heijastuvat pudasjär-
vistenkin elämään. Paras-
hankkeen puutteet ja HAR-
VA-hankkeen mahdollisuu-
det tulivat tietoon. Maaher-
ra piti tärkeänä paikkakun-
tamme historian ja omalei-
maisuuden muistamista
mietittäessä tulevaisuuden
kehittämistä. Kädentaitojen

arvon ja käyttöönoton nosta-
minen, yhteistyön ja naapu-
riavun henkiinherättäminen
sekä rohkea rajoja (myös
kuntarajoja) ylittävä yrittä-
minen ja toisilta onnistunei-
den mallien omaan yhtei-
söön sovittaminen ja toteut-
taminen saattavat saada
suurta positiivista kehitystä
ja palvelua aikaan.

Ryhmätöiden ja keskuste-
lujen aikana pohdittiin ra-
kentavassa ja innostuneessa
sävyssä kuntamme eri osa-
alueiden palvelujen järjestä-
mistä, omien tuotantomalli-
nen kehittämistä, mökkiläis-
ten suurempaa mukaan saa-
mista toimintoihin, kylien
rakentamista, eri-ikäisten
yhteistoiminnan lisäämistä,
paluumuuttajien määrän

kasvattamista, etätyön mah-
dollisuuksia, kyläyhdistys-
ten tilannetta kylien voima-
varana ja yhteisöllisyyden
lisääjänä sekä yleistä positii-
visen ja kannustavan asen-
teen kasvattamista, sillä ne-
gatiivisuus ja kateus syövät
ahmimalla kaikkien voima-
varoja.

Ryhmätöiden tuloksena
syntyi useita käyttökelpoisia
ja kehitystyön jälkeen toteut-
tamiskelpoisia toimintaide-
oita, joita kehittämisjohtaja
Mikko Kälkäjä ja yhteistyö-
kumppaninsa voivat hyö-
dyntää palvelu- ym. suunni-
telmissaan kuntalaisten
käyttöön.

Sointu Veivo

Kuvassa yksi ryhmä pohtimassa Pudasjärven kaupungin palvelujen ym. kehittämistä. Henkilöt: Marja-Leena
Törrö (selin), Aune Ekdahl, Oiva Rantala, Sointu Veivo, Henrik Hämäläinen ja ryhmän vetäjä Esko Malinen.

Tervetuloa kevätjuhlaan
Sarakylän koululle

 perjantaina 4.6.2010
klo 19.00 alkaen.

Kutsu

Sarakylän koulun johtokunta

Juhla on samalla luokanopettaja – director cantus
Aira Siuruainen – Kalliolan
vapaalle siirtymisen juhla.

Tervetuloa siirtämään Aira – opettaja vapaalle
ja viettämään keväistä juhlahetkeä!

Pudasjärven 29. markkinat 9-10.7.
Markkinapuhelin
0400 737 894 Pudasjärven Yrittäjät ryTervetuloa!
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Kauppatie 5, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. 08-821 851, Ma-To 9-17, Pe 9-18 La 9-14

MADISON
28” Roma peruspyörä

ovh 279,-

229,-
-heittovavat

-30%

149,-
(199,-)

väri: musta
ja kulta Powerslide Nordic X-Plorer

maastorullasukset

Crazy Creek Bianca

199,-

väri: musta/pun.

(279,-)

OVH

FINESSE
UMPIKELA-
SETTI

alk.

49,-
UISTINVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN

* kela:Abumatic 475, siima
* vapa: Abu C60 6´

29,-

NÄILLÄ VERMEILLÄ KESÄINEN
KALAJUTTUSI MUUTTUU TODEKSI!

Tyylikkäät naisten fitness
luistimet. Isot rullaavat pyörät

90/84 mm, abec 7-laakerit.
Jyrsitty alumiinikisko,

pikanauhoitus

- aikuisneurologinen
fysioterapia

- veteraaniavo-
kuntoutus

- ikääntyneiden
fysioterapiapalvelut

- lähetehoidot

Fysioterapiapalvelu
Riitta Tiainen

Pudasjärvi
p. 040 867 8858

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVENVENVENVENVEN
PUUTPUUTPUUTPUUTPUUTARHAARHAARHAARHAARHA
KUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OKUKKAHUONE OYYYYY

Tuotantotie , 93100  Pudasjärvi, puh. 08 824 335, puutarha avoinna ma-pe 8-20, la-su 9-18

orvokki 10,- / 12 kpl 15,- / 20 kpl
petunia  10,- / 10 kpl
pieni samettikukka  10,- / 10 kpl
pelargonia 18,- / 4 kpl
valk. marketta 20,- / 5 kpl

Valmiiksi pakattu
PITKÄ RUUSU  2,95 / kpl

UPEAT NÄYTTÄVÄT AMPPELIT!

Kukkivat Omenapuut
30,- / kpl  55,- / 2 kpl

HAVU-
TARJOUKSIA

Mosquito Magnet-koneet sekä
Thermacell sääskienkarkoittaja

Uusi erä
RYHMÄ-
RUUSUJA

Kekkilän ja Biolan
multatarjoukset 20,- / 6 säkkiä

ONNEA KAIKILLE
VALMISTUNEILLE!

HYÖTY-
KASVEJA

Monivuotiset kukat osta 5 maksa 4


