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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 9.6.2010

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

(08) 824 480
Kauppatie 5, Pudasjärvi

Avoinna: ma-pe klo 9-17, la suljettu

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

pe ja la avoinna 23.00-04.00

Wintti
Disco

Pe ja la myös KARAOKE
lippu 10 € sis.ep

Lauantaina 12.6.
Renne & Aliset

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

18.6. Souvareiden
Lasse Hoikka & Ukulele

19.6. Naseva
2.7. Ässät

TULOSSA mm.

Näet keittiösi/kaapistosi valokuvatasoisina
kuvina jo suunnitteluvaiheessa!

Teollisuustie 12, Pudasjärvi  puh. 050 501 9090  www.rautioky.fi
Avoinna ma-to klo 9-17, pe 9-14, muulloin sop. mukaan

MITTATILAUSTYÖNÄ KAAPIT KOTIISI

NYT MEILLÄ FUSION 3D OHJELMA!

• keittiöt, khh, mh ja
wc -kaapit

• erikoiskaapit
toiveiden mukaan

• laminaatti , puu ja kivitasot

• liukuovet ja tilanjakajat
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus,

asennus ja rahoitus

KAAPPI- JA LEVYPALVELU
RAUTIO KY

puh. 0400 282 130

Markku Naamanka
TAKSI

Invavarustuksella
1 + 8 henkeä

Yli-Livo

lippu 4 € sis.ep

lippu 4 € sis.ep

-30 1595

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

ORTHEX SAUNAMUOVIT
KESÄN KUULTOVÄREISSÄ

HYTTYSSAVUN
POLTTO-
ALUNEN

390

LOPUT ROTTINKI
AMPPELIT

5 sk

BIOLAN 
MUSTA MULTA

5 m

RUUSU 
KAITALIINA-
RULLA

595

LITTLEST
PET SHOP

pkt

BAKUGAN
BAKU BOOST

890

STYROX KYLMÄLAUKKU

110

GRILLIHARJATACTIC
MATKAPELIT ESIM. LAIVA ON 
LASTATTU TAI JUNIOR ALIAS

LAPIN LIHA
KOTASAVU
PALVIPALA

079

ATRIA
LIHA-
PYÖRYKÄT

360g

pkt 079

ATRIA
JAUHELIHA-
PIHVIT

380g

pkt 295

LEIVON
SOKERI-
KORPPU

800g

pss599

INGMAN
VILLE VALLATON
JÄÄTELÖPUIKKO

40 kpl

pkt

850 pkt 490 pkt

ALE  ALE ALE

45 L

650 pkt

SANKO 10 L

VATI 8 L

KAUHA 1 L

155
160

250

45 cm

270

GRILLIPIHDIT

099

450g

pkt

LAPIN LIHA
MEETVURSTI
II-SIIVU

295 kg

KARINIEMEN
KANANPOJAN
LIEKKISIIVET

149

700g

pkt

VALIO
OLTERMANNI
9%

699

800g

pkt

Vastaanotot:
Telkkäläntie 97

Infopolis, Ranua
Myös kotikäynnit

(kotikäyntilisä)

KKKKKesäksi virkistävää oloa!esäksi virkistävää oloa!esäksi virkistävää oloa!esäksi virkistävää oloa!esäksi virkistävää oloa!
Koulutettu hieroja

Marian Salmela

puh. 040 7400225



2 nro 23PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

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 23/2010-lehti 23/2010-lehti 23/2010-lehti 23/2010-lehti 23/2010

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

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärven kaupunki on
laittanut kaupungintalon
eteen ja muuallekin eri paik-
koihin kukkaistutuksia.
Kaupunki on siistitty ja kuk-
kaistutukset on laitettu kau-
punkilaisten iloksi ja otta-
maan vastaan turistit.

Yhdyskuntatekniikka-
päällikkö Kauko Seppänen
kertoi, että kaupunki poistaa
maaistutukset ja muuttaa ne
helppohoitoisemmiksi asti-
aistutuksiksi. Liikenteenja-
kajiin laitetaan astia-istutuk-
set maaistutuksien tilalle.
Kukkia on istutettu myös
yleisiin kiinteistöihin, kuten

Kukkaistutuksia turistien
ja kaupunkilaisten iloksi

Kaupungintalon eteen kukkaistutukset laitettiin kesä-
kuun alussa.

torialueelle ja liikennepuis-
toon. Kukkien valinnassa on
annettu vapaat kädet paikal-
liselle puutarhayrittäjälle
Pudasjärven Puutarha ja
Kukkahuoneelle, joka antaa
apua myös kukkien hoitami-
sessa. Kukkavalikoima käsit-
tää noin 10-20 lajiketta. Hal-
lanarkoja kukkien laittami-
sessa on otettu huomioon
sääolosuhteet. Kesäkukat is-
tutetaan myöhemmin kesäl-
lä.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Pudasjärven seurakunnan
kirkkokuoro järjestää nuori-
sokuoron kanssa perinteisen
kesäkonsertin kirkossa kes-
kiviikkona 16.6.2010.

Kirkkokuoro laulaa mm.
vanhoja koululauluja “Men-
nyt aika”säv. C. W. Gluck ja
“Kun henkii kesätuulet”
säv. L. van Beethoven. Kirk-
kokuoro laulaa nuorisokuo-
ron kanssa Vilho Siukosen
sovittaman, harvoin kuul-
lun suomalaisen hengellisen
laulun “Kaanaan maa”.
Teoksen säestää uruilla Tui-
ran seurakunnan kanttori
Katri Sippola. Lisäksi hän
soittaa myös kaksi urkuteos-
ta.

Nuorisokuoro laulaa
muun muassa Hjalmar
Backmanin “Sunnuntai-
aamuna” ja Piae Cantiones-
sävelmän “Tuulet leudot
tuoksuaa”. Tervetuloa kuu-
lemaan kesäistä musiikkia
Pudasjärven kirkkoon 16.6.
klo 19.00. (jj)

Kesäillan musiikkia
kirkossa

KONFIRMAATIOMESSU
kirkossa su 13.6. klo 10, Juha
Kukkurainen, Jaakko
Sääskilahti, Marko Väyry-
nen, Tiina Inkeroinen, Keijo
Piirainen. Taksi kirkkoon
lähtee seurakuntakodin
pihasta 9.30, kyydin oma-
vastuu 3 €.
KONFIRMAATIOMESSU
kirkossa su 13.6. klo 13,
Jaakko Sääskilahti, Marko
Väyrynen, Tiina Inkeroinen,
Keijo Piirainen. Taksi kirk-
koon lähtee seurakunta-

kodin pihasta 12.30, kyydin
omavastuu 3 €.
Kirkkokuoron kesä-
konsertti
kirkossa ke 16.6. klo 19.
Liepeen kesäkerho
ma-pe klo 10-15, 3-6 –
vuotiaille lapsille, kerhossa
voi olla 3 tuntia päivässä,
oma välipala mukaan.
Vanhemman väen kesä-
kahvila
keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa.
Varhaisnuorten kesäleirit
Hilturannassa: 12.-13.7. 6-9-
vuotiaat (leirimaksu 5e) 14.-
16.7. 10-13-vuotiaat (leiri-
maksu 10e). Ilmoittau-
tumiset kirkkoherran-
virastoon (p. 08-8823 100)
viim. ke 30.6. Lisätietoja
varhaisnuorten kesä-
leireistä:
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-
571 46 36/Tiina
Nuorten kesäleiri
Hilturannassa: 19.-20.7.
rippikoulun 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 jär-
jestetään viikoilla 32, 33 ja 35
(ma-to). Nuotioiltoja voi va-
rata omalle kyläkulmalleen
kirkkoherranvirastosta (p.
08-8823 100).
Rauhanyhdistykset:Kesäseurat
Jongulla Törmälässä (Vilja-
maa) su 13.6. klo 13 ja 19.
Martta ja Matti Juusolan
muistoseurat Latvassa su
13.6. klo 13 (S. Leppänen,
E.Piri). Kesäseurat Ervas-
tissa ry:n mökillä su 13.6. klo
13 ja 19, (S. Korteniemi, A.
Paananen). Seurat Kuren-
alan ry:llä su 13.6. klo 13
(P.Sipilä, J.Jaakkola).
Avioliittoon vihitty:Eero
Paavo Juhani Halkola ja
Rauni Sirpa Uusi-Illikainen

Päivän tekstien keskeisenä sisältönä on kutsu
Jumalan valtakuntaan ja kutsun kuulemisen
tärkeys. Maallisen elämän tehtävät ja
houkutukset saattavat estää ihmisiä ottamasta
vastaan Jeesuksen kutsua. Joka epäröi ja
vitkastelee, menettää tarjotun tilaisuuden.

HARTAUS
Kutsu Jumalan valtakuntaan

3. sunnuntai helluntaista

Vanhemman väen kesäkahvila  keskiviikkoisin klo 12-14 kirp-
putorin tiloissa, Pappilantie 7. 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 kir-
kossa)

Pudasjärven seurakunnan
kesäajan tapahtumia:

AH-Telepisteellä vietettiin torstaina 3.6 Yrittäjäpäiviä, jolloin esiteltiin Soneran uutuuspalveluja yrit-
täjille. Seuraavana päivänä perjantaina oli Naps aurinkopanelijärjestelmien esittelypäivä.  Kuvassa
Naps edustaja Jouko Niikkonen (kolmas vasemmalta) esittelee kuinka saadaan sähköä auringosta
aurinkopanelijärjestelmien avulla. Kuuntelijoina Esa Erkkilä, Raimo Helve ja Arto Aarrekivi. (s-lt)

Sähköä auringosta laitteita AH-Telepisteellä



3nro 23 PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehtiPUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

LIUKUOVET

V SI I NO

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Lakeuden 
KEITTIÖKALUSTETUKKU

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

Ratsastusleirit Pudasjärvellä

Yleistietoa leireistä
- Leirit sisältävät täysihoidon: aamu- ja iltapalan sekä

kaksi lämmintä ateriaa päivässä ja majoituksen.
- Alaikäraja kenttäleireillä on kaksitoista vuotta ja muilla

 seitsemän vuotta.
- Ratsastamme kaksi kertaa päivässä, lisäksi teoriaa,

käytännön harjoituksia ja kivaa puuhaa hevosten kanssa.
- Oma hoitohevonen ja hauskaa iltaohjelmaa.
- Opetuksesta vastaavat koulutetut ratsastuksenohjaajat/-

opettajat.
- Voit osallistua myuös omalla hevosella.
- Varausmaksu 80 euroa jota ei palauteta peruutuksen

 sattuessa.

Leiriajankohdat
14.-18.6. Kenttäleiri 280 euroa
5.-8.7. Sennujen teholeiri 280 euroa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Essi Katisko p. 040 353 9624, essi-maria.katisko@osao.fi

OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
PUDASJÄRVEN YKSIKKÖ
JYRKKÄKOSKENTIE 18 A,
93100 PUDASJÄRVI
PUHELIN 010 2721 085,
WWW.OSAO.FI

Tervetuloa kesäleirille Oulun seudun ammattiopiston
Pudasjärven yksikköön. Tarjoamme viihtyisän ja
nykyaikaisen talliympäristön, mukavat ja osaavat
opetushevoset  sekä monipuolisen opetuksen.

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

Ruusu Begoniat 4 kpl 20,00
Kesäbegonia 3,00 /kpl
Pelargonia 4 kpl 18,00
valk. Marketta 5 kpl 20,00
Petunia 10 kpl 10,00
Taikaneilikka 1,30 kpl
Koristetupakka 1,30/ kpl
Leijonankita1,30/ kpl

Monivuotiset kukat
osta 5 maksa 4

Kekkilän ja Biolan multa-
tarjoukset 6 säkkiä 20,00

Hyötykasvit, havut,
omenapuut,
marja- ja koristepensaat

näyttävät amppelit

Ranuan eläinpuistossa kuo-
li maanantaina nuori naaras-
karhu Milla kahden karhun
välisessä yhteenotossa.
Uroskarhu Palle-Jooseppi oli
Milla-karhun kanssa samas-
sa aitauksessa, ja uros oli läi-
mäyttänyt pientä naaraskar-
hua päähän. Milla-karhun
kallo oli murtunut.

Kaksi karhua olivat olleet
huhtikuun alusta asti samas-
sa aitauksessa.

Milla päätyi keväällä sa-
maan aitaukseen uroskarhu
Palle-Joosepin kanssa, koska
toinen karhunaaras Dooris
sai pennut vierusaitaukses-
sa ja ne piti jättää aitaukseen
keskenään. Palle-Jooseppi
oli ollut aiemminkin samas-
sa aitauksessa nuorien naa-
raskarhujen kanssa.

Milla oli löydetty runsas
vuosi sitten orpona Tohma-
järveltä Pohjois-Karjalasta.
Karhunpennun selviytymis-
tä pidettiin silloin ihmeenä.
Millan selviytymistä ja sen
talviunivaikeuksia viime tal-
vena on seurattu tiivisti jul-
kisuudessa. (Lähde: http://
uutiset.msn.hs.fi/kotimaa/)

Milla-karhua ei enää ole

Kati Saukko kuvasi Milla-karhun puussa noin viikko sit-
ten. Kuva ei mahtunut viime lehden eläinpuistojuttuun,
mutta kuvatekstiksi oli Kati laittanut: Milla puussa, Pal-
lea piilossa! Olisko pitänyt pysyä puussa?
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-Kaikki kaivuu ja maamas-
sojen siirtotyöt on tehty ja
järvessä pystyy jo nyt hyvin
uimaan. Rakentamisen aika-
na yllätti poistettavan tur-
peen selvästi ennakoitua
suurempi määrä. Sen seu-
rauksena järvi on paljon
suunniteltua syvempi. Syvin
kohta on nyt viisi metriä
kahden metrin sijaan. Sy-
vyys on kuitenkin vain
eduksi järvelle ja sen kala-
kannalle, kertoo tekojärvi-
hankkeen rakennuttajakon-

Toteutus aikataulussa:

Syötteen tekojärvi eli Luppovesi otettiin koekäyttöön maanantaina 7.6.
Suomen rinnealueilla harvinaisen tekojärven toteuttaminen edistyy

aikataulussa, vaikka yllätyksiä on tullut vastaan. Matkailun
ympärivuotisuus saa uutta puhtia tekojärvestä, kun Luppovesi tuo

alueelle sieltä puuttuneet vesiharrastusmahdollisuudet. Aktiviteeteista
voivat nauttia matkailijat, paikalliset asukkaat sekä mökkeilijät. Lisäksi

järven ympärille voidaan rakentaa erilaista palveluyrittäjyyttä.
sultti Topi Hyötylä Liidea
Oy:stä.

Puolen kilometrin pitui-
nen Luppovesi on pinta-alal-
taan 6,5 hehtaaria. Järvialu-

een omistaa Pudasjärven
kaupunki ja ranta-alueet
Metsähallitus. Kaupunki ja
Metsähallitus ovat tehneet
ranta-alueista käyttöoikeus-

sopimuksen.
Talvisin alkukaudesta jär-

ven vettä hyödynnetään en-
silumen ladun sekä laskette-
lurinteiden lumetuksessa.

Näin yksi hiihtoreitti sekä
laskettelurinteitä saadaan
aiempaa selvästi aikaisem-
min käyttöön.

Rantojen viimeistely
alkaa elokuussa
Luppovesi aukeaa yleiseen
käyttöön kesällä 2011. Hiek-
karanta on jo valmis. Järven
rantojen viimeistely alkaa
elokuussa ja samalla raken-
netaan lumetusjärjestelmä.
Urakka valmistuu lokakuun
loppuun 2010.

-Eli jo ensi talvena lume-
tetaan ensilumen latua teko-
järvestä saatavalla vedellä.
Vuonna 2011 on tarkoitus
vielä rakentaa puitteita kesä-
aktiviteeteille. Nämä suun-
nitellaan ensi talven aikana,
Hyötylä avaa jatkoa.

-Tekojärven rakentami-
nen näyttäisi jo heijastuvan
Syötteen alueen lomatontti-
kauppaan. Tonttien kyselijät
ovat olleet hyvin tietoisia jär-
ven toteuttamisesta ja kaup-
pa on käynyt nyt kevään ai-
kana ennakoitua vilkkaam-
min. Lähimmät tonttimme
ovat vain 300 metrin päässä
uimarannasta, joten uskon
kysynnän jatkuvan positiivi-
sena, myyntineuvottelija, in-
sinööri Veikko Mustonen
Laatumaasta kertoo.

Luppoveden rahoittajina
toimivat Pudasjärven kau-
punki, Pohjois-Pohjanmaan
TE-keskus, EU:n aluekehi-
tysrahasto sekä Hiihtokes-
kus Iso-Syöte Oy. Hankkeen
toteuttamisesta vastaavaan
ohjausryhmään kuuluu ra-
hoittajatahojen, alueellisen
ympäristökeskuksen sekä
Metsähallituksen Luonto-
palvelujen ja Laatumaan
edustajat.

-Tekojärven kustannusar-
vio oli noin 1,7 miljoonaa
euroa. Budjetti on kuitenkin
alittumassa huolimatta pois-
tettavan turpeen tuomasta li-
säkaivuutöistä, Topi Hyöty-
lä toteaa.

Ensimmäisinä tekojärvestä uin-
tikokemuksia keräsivät hank-
keen ohjausryhmäläiset.

Parkkuupukit oottaa parkkaajia.

Kirjailija Kalle Päätalo on
kuvannut kirjoissaan koillis-
maalaista savottakulttuuria
ja olipa Kalle aikoinaan tun-
netusti melkoinen “rekortti-
parkkaajakin”.  Kyläseura
haluaa tällä tapahtumalla
kerätä yhteen parkkuutaitoi-
sia miehiä ja naisia ympäri
Suomen ja siten osaltaan aut-
taa vanhan kansanperinteen
säilymistä.

Tapahtuma on tarkoitet-
tu koko perheelle. Tapahtu-
man suojelija, Pölkky Oy:n
toimitusjohtaja, teollisuus-
neuvos Jouko Virranniemi,
avaa kisapäivän klo 10. Sen
jälkeen käynnistyvät Pöllin-
parkkuukisan alkukilpailu-
erät, sekä miesten että nais-
ten sarjoissa (viisi henkilöä/

PöllinParkkuun SM-kisat Jokijärvellä

erä). Ennen palkintojen jakoa
iltapäivän puolella nähdään
myös yhteistyökumppaneit-
ten leikkimielinen SM-kisa.

Päivän aikana voi tutus-
tua erilaisiin oheistapahtu-
miin, kuten valokuvanäytte-
lyyn, vanhoihin metsäkonei-
siin ja moottorisahoihin,
puun korjuuseen nykyaikai-
sin menetelmin sekä käsityö-
perinteeseen. Nykyaikaista
käsityötaitoa esittelee moot-
torisahalla Kalle Lindholm,
joka tekee paikanpäällä
moottorisahaveistoksia.
Asustemyynti P.E. Kemp-

painen ja perinteikäs Jalavan
Kauppakartano tuovat pai-
kalle myyntipisteensä. Lap-
sille on muun muassa piirus-
tuskilpailu.

Tapahtuman juontaa suo-
mussalmelainen Eero Schro-
derus ja Eeron “kometiijaa”
saadaan nauttia myös väli-
palaksi alku– ja loppukilpai-
lun väliajalla. Päivä päättyy
Tukkijätkien tahdittamana
Pöllinparkkuutansseihin
PÖLKKY-teatterilla. Kylä-
seuran emännät huolehtivat
“elämänluukun” antimista
aamusta yömyöhään.

Kesäteatteria katetulla
PÖLKKY-teatterilla
Toinen mittava kesätapahtu-
ma on Kultaa Jokijärveltä-
näytelmä, jonka Jokijärven
kyläseuran näytelmäryhmä
on Jokijärven oman kirjaili-
jan Veikko Räisäsen, esikois-
näytelmän käsikirjoituksen
pohjalta työstänyt PÖLKKY-
teatterille. Näytelmän ohjaa
Taivalkosken kulttuurisih-
teeri Elsa Ruokangas. Ensi-
ilta on lauantaina 3.7 ja esi-
tykset jatkuvat heinäkuun
lopulle yhteensä kymmenen
kertaa. Näytelmässä Veikko
Räisänen tuo esille komedi-
an keinoin mm. “Helsingin
herrojen” päätösten vaiku-
tukset jossakin Koillismaan
perimmäisessä kolkassa.

Kyläseuralla on upeat
puitteet tapahtumilleen. Tal-
kootyönä tehty katettu
PÖLKKY-teatteri kahvioi-
neen on vertaansa vailla ole-
va kesäteatterimiljöö Jokijär-
ven kylätalona toimivan
kansakoulun läheisyydessä.
Mainiota majoitustilaa löy-
tyy sekä Saijan Lomakartan-
osta että Jokijärven Lomilta.
Tervetuloa sankoin joukoin!

Salme Koskelo aktiivi
kyläseuralainen
Osmo Räisänen kyläpeällikkö.

Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle. Lisätietoa: www.jokijarvi.fi

Taivalkosken Jokijärven kyläseuralla on edes-
sään työntäyteinen kesä, sillä 19.6 käynnistyy
PÖLKKY PöllinParkkuun SM-kisa Jokijärvellä.

PöllinParkkuu SM-kisojen pohjapuita tekemässä Kale-
vi Remes, Ahti Nevanperä ja Antero Räisänen

Kisapaikalla on myös TV 2 koko
päivän, aamusta iltamyöhään.
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Puolitoista vuotta sitten Si-
nikka Paukkeri perusti Naa-
purintyttö-nimisen yrityk-
sen, josta voi tilata työnteki-
jän asuntojen peruspesuun
tai viikkosiivoukseen. Tähän
aikaan vuodesta yrityksen
työntekijöillä on kiire, sillä
monet tarvitsevat niin sanot-
tua asuntojen kuurausta tai
ikkunoiden pesemistä.

Yritys Naapurintyttö
työllistää yrittäjä Sinikka
Paukkerin lisäksi Sari Timo-
sen ja Eija Väisäsen. He ker-
toivat työn olevan vaihtele-
vaa, koska työkohteet sijait-
sevat aina rakennustyömais-
ta yksityisiin koteihin ja yri-
tyksiin.

Viime viikolla Sari ja Eija
pesivät Pudasjärvi-lehden

Ikkunoidenpesu on taitolaji

Ajankohtaisiin töihin kuuluva ikkunoiden peseminen vaatii taitoa ja osaamista. Sari
Timonen ja Eija Väisänen saavat ikkunat kirkkaiksi ja puhtaiksi oikeilla välineillä ja
työtavoilla.

toimiston suuria ikkunoita.
Jokainen ikkunoita joskus
pessyt tietää, että niiden pe-
seminen on taitolaji. Loppu-
tulos riippuu monista asiois-
ta, jotka pitää osata ottaa
huomioon.

- Lopputulokseen vaikut-
tavat muun muassa pesuai-
neen lisäksi ennen kaikkea
oikeanlaiset työvälineet.
Olemme huomanneet, että
mikropyyhkeet ovat parhai-
ta, koska niistä ei jää nukkaa.

Ikkunalastan kumin tulee
olla ehyt, jos meinaa saada
hyvän lopputuloksen, Sari ja
Eija tiesivät kertoa koke-
muksestaan. Lisäksi heillä
on vankka ammattitaito, jon-
ka he ovat hankkineet päte-
vöitymisen laitoshuoltaja-
koulutuksen kautta.

Yrittäjä Sinikka Pelttari
kertoi itsekin kiertävänsä eri
puolilla pitäjää. Osa yrityk-
sen asiakkaista on ns. palve-
luseteliasiakkaita, joiden toi-
mintakyky on iän, sairauden
tai vamman vuoksi heiken-
tynyt ja tarvitsevat esimer-
kiksi ylläpito- eli viikkosiivo-
usapua. Muut siivouspalve-
luja tarvitsevat ja käyttävät
saavat työkustannukset vä-
hentää verotuksessaan. (rr)

“Olemme huoman-
neet, että mikropyyh-
keet ovat parhaita,
koska niistä ei jää
nukkaa.”

MB E320CDi facelift aj.82tkm
ilmast.navi,nahat,xenon ym -07 43900€
BMW 525d aj.140tkm
ilmast.xenon,nahat,parkkitutka,ym -06 28500€
Ford Galaxy 2.0TDi A Ghia
7-henk ilmast. nahat, ym -08 25900€
Volvo V70 2.5TDi aj.163tkm ilmast. -06 20900€
MB C200CDi sportcoupe aj.140tkm ilmast. ym -05 19800€
Ford Mondeo 2.0TDi farm titanium
aj.106tkm ilmast.navi. -06 17900€
VW Touran 2.0TDi 7-henk. aj.165tkm ilmast. -05 17800€
Peugeot 407 2.0HDi aj.140tkm ilmast. -06 15600€
VW Golf 1.9TDi aj.190tkm ilmast. -05 13900€
Renault Grand Scenic 2.0i aj.77tkm ilmast.ym -05 11900€
Audi A3 1.9TDi 96kw
aj.174tkm  ilmast.xenon,navi -01 11900€
Nissan Almera 1.5i aj.112tkm ilmast. -05 9900€
VW Passat 1.9TDi ilmast. -04 8800€
Volvo S60 2.4i ilmast. ym -01 8450€
Audi A3 1.9TDi 96kw 5-ov -01 7900€
Nissan Primera 2.2TDi farm ilmast. -02 7750€
Volvo S40 2.0T ilmast. xenon -01 7600€
MB C200 CDi -98 7450€
Toyota Yaris 1.3VVT-i aj.110tkm -03 6900€
BMW 323Ti compact ilmast.ym -97 6900€
Hyundai Elantra 2.0CRDi aj.190tkm ilmast. -02 5900€
MB E290TD farm ilmast. -97 5750€
Opel Astra 1.8i sport farm -01 4900€
Ford Focus 1.6i farm -00 4800€
Volvo V70 2.4i ilmast. -98 4800€
Opel Vectra 2.0i ilmast. -99 4800€
Nissan Almera 1.5i -01 4500€
Renault Megane 1.6i farm ilmast. 02 4400€
Renault Kangoo 1.4i aj.115tkm -99 3900€
Lada 110 1.5i festival aj.36tkm -05 3900€
Alfa Romeo 2.0i -98 3900€
Opel Vectra 2.0TDi ilmast. -99 3800€
Opel Astra 2.0TDi farm paku -00 3500€
Nissan Micra 1.3i -00 2900€
Citroen Xantia 1.8i farm ilmast. -00 2500€
Fiat Punto 1.1 -99 1900€
Toyota Hiace 2.4D pitkä -98 6900€
Fiat Scudo 1.9TD -00 5900€
Nissan Vanette 2.3D aj.160tkm -01 5900€
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Virastotalon 1-vaiheen
korjaustyöt tekee raken-
nusliike Asuntoinsinöö-
rit Oy. Korjaustyöt aloi-
tetaan välittömästi. Kor-
jaustöiden kokonaishin-
ta on 326 000 euroa.
Kaupunginhallitus on
päättänyt ehdottaa, että
valtuusto myöntäisi 250
000 euron suuruisen li-
sämäärärahan budjetoi-
dun 100 000 euron lisäk-
si.

Korjaustyöt käsittä-
vät salaojituksen uusi-
misen, sadevesiviemä-
röinnin / -kaivojen
asennuksen, etupihan
sokkelin ulkokuoren
uusimisen, kellarin ar-
kiston lattian uusimisen
ja salaojituksen, kellari-
tilojen lattiapinnoittei-
den uusimisen ja pinto-
jen kallistuskorjaukset.
Työ toteutetaan 1.6.2010
– 30.9.2010 välisenä ai-
kana.

Kaupungintalon re-
monttia on suunnitellut
tilatyöryhmä, jossa on
edustus Oulu-Koillis-
maan pelastuslaitokses-
ta, Oulunkaaren kunta-
yhtymästä ja johon on
kuulunut kaupungin
oma tilatyöryhmä.

Palo- ja pelastustoi-
men lisätilantarve ra-
joittuu muutamaan
kymmeneen lisäneli-
öön. Tällä vältytään
suunnitellusta n. 3 milj.
euron uuden paloase-
man rakentamisesta.

Oulunkaaren kunta-
yhtymän tilojen käyttö
keskitetään terveyskes-
kukseen kaikilta osin,
mm. perhepalvelukes-
kuksen osalta. Kaupun-
gintalolle keskitetään
asiakaspalvelut mm.

kuntapalvelutoimisto,
lukuun ottamatta IT-
yksikköä, joka jää Poh-
jantähteen. Pohjantäh-
destä siirtyvät kaupun-
gintalolle kaikki muut
toiminnot, myös projek-
tihenkilöt.

Rimmin koulua
saneerataan
Rimmin kouluraken-
nusten korjauksiin on
varattu 470.000 euron
määräraha, josta on käy-
tetty suunnitteluun ja
tutkimuksiin 50.000 eu-
roa. Määrärahasta vara-
taan 3-rakennuksen sa-
neeraukseen 250.000 eu-
roa, jolloin keittiön sa-
neeraukseen jää 170.000
euroa. Terveyskeskuk-
sen ruoanjakelun uudis-
tamiseen on investointi-
osassa varattu 95.000
euron määräraha, josta
on käytetty 5.000 euroa.
Ruoan jakelun uudista-
misprojektista jää keitti-
ön saneeraukseen
90.000 euroa.

Tekninen lautakunta
on esittänyt kaupungin-
hallitukselle, että se an-
taisi luvan aloittaa sa-
neeraustyöt välittömästi
ja että investointikoh-
taan Rimminkankaan
keittiön laajennus ja sa-
neeraus myönnetään
vuodelle 2010 puuttuva
290 000,00 euron (alv 0
%) määräraha. Ruoka-
palveluprosessin suun-
nittelussa on edellytetty
n. 240.000 euron säästö
vuoden 2011 aikana.
K a u p u n g i n h a l l i t u s
päätti esittää asian val-
tuuston hyväksyttäväk-
si.

Maksullinen
päivystysnumero
eläinlääkärille
Oulunkaaren ympäris-
töpalvelujen pohjoises-
sa eläinlääkäripäivys-
tysrenkaassa on neljä
eläinlääkäriä, jotka päi-
vystävät Iin, Haukipu-
taan, Yli-Iin ja Pudasjär-
ven aluetta. Erillistä päi-
vystyspuhelinnumeroa
ei ole, vaan puhelut
käännetään päivystys-
aikana arki-iltaisin ja
viikonloppuisin kul-
loinkin päivystävän
eläinlääkärin nume-
roon.

Yhden päivystyspu-
helinnumeron ottami-
nen käyttöön helpottai-
si asiakkaiden yhtey-
denottoja ja myöskin
eläinlääkäreiden työtä.
Eläinlääkäri olisi päi-
vystysaikana tavoitetta-
vissa aina samasta nu-
merosta. Maksullinen
päivystyspuhelin mah-
dollistaisi puhelujen
hinnan porrastamisen
niin, että puhelut olisi-
vat yöaikana kalliimpia,
joka vähentäisi aiheetto-
mia, ei kiireellisiä yhtey-
denottoja yöllä, jolloin
päivystävällä eläinlää-
kärillä olisi mahdolli-
suus levätä. Tämä voisi
helpottaa rasittavaa päi-
vystystä.

Eläinlääkintähuolto-
laki ei aseta esteitä pu-
helujen maksullisuudel-
le. Viime vuosina useis-
sa Suomen kunnissa on
otelttu käyttöön mak-
sullinen päivystyspuhe-
lin. Puhelun hinta niis-
sä vaihtelee n. 0,50 €/
min - 3 €/min. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi eh-

Kaupungintaloa korjataan reilulla 320 000 eurolla
dotuksen siten, että han-
kinnassa noudatetaan
puhelinkilpailutusta.
Samalla kaupunginhal-
litus edellyttää päivys-
tyspuhelimen käytön
seurantaraportin anta-
mista kuluvan vuoden
lopussa.

Sarakylän
metsästysseuran
avustaminen
Sarakylän metsästys-
seura ry on hankkinut n.
2,5 hehtaarin suuruisen
maa-alueen, jolle seura
rakentaa uuden 102
m2:n Metsästysmajan
asianmukaisine lihan-
käsittely- ym. tiloineen.

Seura on saanut ra-
kennusluvan ja talkoil-
la hankkinut tarvittavan
puutavaran. Metsästys-
seura toivoo kaupungin
myöntävän rakennuslu-
van veloituksetta. Ra-
kennuslupa on maksa-
nut 445,20 euroa.

Kaupunki ei suoraan
myönnä vapautuksia
taksojen mukaan mää-
räytyvistä maksuista,
mutta voinee antaa vas-
taavan avustuksen.

Kaupunginhallitus
päätti avustaa Saraky-
län metsästysseura ry:tä
toimitalon rakentami-
sessa 371 eurolla. Samal-
la kaupunginhallitus
linjaa, että jos paikalli-
nen yhdistys rakentaa
uudisrakennuksen, joka
tulee myös kyläläisten
käyttöön, vastaava
avustus myönnetään.

Pudasjärven kau-
punki päätti 9.3.2010 (§
104) ostaa Poroputaan
suvun omistuksessa ol-
leen Kuusirannan tilan

Iijoen rannalta. Kauppa-
kirja allekirjoitettiin
7.4.2010. Tilalla oleva
vanha rakennus, joka
tunnettiin “Ankkalinna-
na” paloi kokonaan
10.5.2010.

Rakennuksen arvon
määrittämiseksi oli so-
vittu, että Pohjois-Poh-
janmaan museon edus-
taja tulee tutustumaan
rakennukseen 17.5.2010,
mutta tulipalo ehti tu-
hota rakennuksen. Tuli-
palon syttymissyy on
p o l i i s i t u t k i n n a s s a .
Alustavan tiedon mu-
kaan palon syttymistä
on edesautettu.

Museon edustaja on
käynyt paikanpäällä ja
todennut, että miljööar-
vo on menetetty. Alu-
eella olevista aittaraken-
nuksista kaksi voidaan
siirtää museolle, mutta
yksi aitta huonokuntoi-
sena on purettava.

Kaupunginhallitus
edellyttää palon sytty-
missyyn selvittämistä
sekä aiheuttajien saatta-
mista korvausvastuu-
seen. Kiinteistön talou-
dellisen arvon ja mene-
tyksen määrittäminen
annetaan kaupungin
teknisen toimen tehtä-
väksi.

Kaupungin asiointi-
liikenne- ja joukkolii-
kennereittejä on tarkas-
teltu kuluneen vuoden
aikana. Tarkastelussa
on huomioitu liikenteen
tarpeellisuus, reittimuu-
tokset sekä uusien koh-
teiden tarve mm. city-
bussi. Kouluverkko
muutoksesta johtuva
kuljetusten järjestely ei-
vät ole vielä täysin va-
kiinnuttaneet kuljetus-

ten tarvetta. Lisäksi
ELY-keskuksen suunni-
telmat joukkoliikenteen
osalta vaativat tarkem-
paa perehtymistä.

Päättymässä olevien
sopimusten lisäksi uu-
teen kilpailutukseen tu-
lee ottaa mukaan myös
kouluverkko muutok-
sesta johtuvat linjat, joi-
den katsotaan vakiintu-
van tulevan syksyn ai-
kana. Lisäksi uudessa
kilpailussa otetaan huo-
mioon tarvittavat reitti-
muutokset sekä uudet
kohteet, joiden tarve

kartoitetaan erikseen.
Keskeneräisten suunni-
telmien sekä aikataulun
vuoksi kilpailutusta ei
ole voitu aloittaa. Kau-
punginhallitus päättI
jatkaa nykyisiä ostolii-
kennesopimuksia Ne-
vakivi Oy:n kanssa
31.12.2010 saakka ny-
kyisten ehtojen mu-
kaan. Kaupunginhalli-
tus edellyttää, että kou-
lulais- ja asiointiliiken-
teen kuljetuksista teh-
dään riittävä selvitys.
(rr)
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Kevään ylioppilaat tekivät-
kin historiaa: he aloittivat
opintonsa elokuussa 2007
lukion juuri muutettua ylä-
koulun yhteyteen ja olivat
siis ensimmäiset, jotka opis-
kelivat koko lukioajan Rim-
minkankaalla. Toiveissa on,
että myös tulevana juhla-
vuotena lukio saa uusia yli-
oppilaita, aloittivathan in-
nokkaimmat 2. vuo-sikurs-
sin opiskelijat yo-tutkinnon
suorittamisen jo kuluneena
keväänä.

Jatko-opintoihin nyt saa-
teltujen lisäksi lukiossa on
opiskellut 39 kakkosvuosi-
kurssin ja 61 ykkösvuosi-
kurssin opiskelijaa, 10 etä-
opiskelijaa sekä 10 OSAO:n
Pudasjärven yksikön opiske-
lijaa. Tämä joukko edustaa
monenlaista monitaituruut-
ta, kuten olemme usein huo-
manneet - on SM-tason ur-
heilijaa ja näyttelijää, on mu-
siikillisesti ja kielellisesti lah-
jakasta. Lukio on saanut olla
ylpeä heidän taidonnäytteis-
tään ja saavutuksistaan:
taekwondo-taituruudesta ja
menestyksestä monessa
muussa urheilulajissa, Sario-
la-musikaalin ja lukion
oman lastennäytelmän ver-

Ahkerointia ajan hengessä, hieman historian havinaakin
Pudasjärven lukion perustamisasiakirjan allekirjoittamisesta tuli kulu-

neeksi 50 vuotta 5. toukokuuta 2010. Näin ollen lukion 49. lukuvuosi on nyt
saatu päätökseen enimmäkseen ahkeran opiskelun ja opetustyön

pyörteissä mutta myös juhlan merkeissä – valmistuihan opinahjostamme
yhteensä 60 ylioppilasta, 7 syksyllä ja 53 keväällä.

rattomista roolisuorituksis-
ta, liki ammattimaisista mu-
siikki- ja lauluesityksistä
koulun juhlissa sekä moni-
puolisista kieliopinnoista
englannin ja saksan lisäksi
ranskan, espanjan, japanin ja
saamen parissa. Onpa moni
ilahduttanut taidoillaan kou-
lun ulkopuolellakin kysyt-
tyinä ja kiitettyinä esiintyji-
nä mm. lukuisissa Pudasjär-
ven kaupungin tilaisuuksis-
sa.

Lukion opiskelijat ovat
osoittautuneet myös sydä-
men sivistykseltään varsin
mallikkaiksi. Heiltä – eten-
kin tukioppilailta - on riittä-
nyt vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvaa ikäihmisten autta-
mis- ja palvelemishalua,
mikä on konkretisoitunut
keväisin veteraanijuhlien
avustajatehtävissä sekä syk-
syisin päivätyö- eli taksvärk-
kikeräystuoton lahjoittami-

sena paikalliselle veteraani-
järjestölle. Kumppanuutta
Pudasjärven veteraanit ry:n
kanssa lukio on vaalinut eri
yhteistyömuodoin, etenkin
oppilaita vapaaehtoistehtä-
viin kannustamalla ja lisää-
mällä opetussuunnitelmaan
veteraanikurssin historian
valinnaiskurssiksi.

Hyvin luontevaa ja mut-
katonta kanssakäymistä
opiskelijoillamme on ollut
myös kansainvälistä tuulah-
dusta tuoneisiin nuoriin
kongolaiseen Francel
Moutsounouhun ja thaimaa-
laiseen Chingduang
Yurayongiin, “Janiin”. Fran-
cel on tutustunut paikallisiin
nuoriin ja suomalaiseen lu-
kio-opiskeluun osallistumal-
la oppitunneille, ja Jani puo-
lestaan on sama nuorukai-
nen, joka tuli lukuvuodeksi
2008 - 09 lukioomme vaihto-
oppilaaksi ja jatkoi opinton-

sa loppuun kuluneena luku-
vuonna. Hän taisi tehdä yh-
denlaista historiaa lukiom-
me 50-vuotistaipaleella: saa-
pui muutaman sanan suo-
men kieltä osaavana mutta
sitäkin motivoituneempana,
omaksui muutamassa kuu-
kaudessa paitsi hyvän suo-
men kielen myös ruotsin kie-
len taidon, eteni opinnois-
saan kauttaaltaan määrätie-
toisesti ja jo tänä keväänä
suoritti sekä lukion koko
oppimäärän että ylioppilas-
tutkinnon, vieläpä hyvin ar-
vosanoin molemmat. Paikal-
liset lukiolaisemme ovat ot-
taneet nämä nuoret hienosti
vastaan, he ovat tutustuneet
ja ystävystyneet keskenään
ja toivottavasti solmineet
jopa elinikäisiä ystävyyssuh-
teita.

Oppilaskunnan ja tukiop-
pilaiden aktiiviset toimijat
ohjaajiensa johdolla ovat

ilahduttaneet sekä opiskeli-
joiden että opettajien arki-
päiviä monilla tempauksil-
laan lukuvuoden aikana.
Erityismaininnan ansaitse-
vat ne puolenkymmentä
nuorta, jotka muiden lukio-
laisten tavoin kyllästyivät
lukion käytävän ja luokkien
yksivärisiin seiniin ja toteut-
tivat lukuvuoden aikana
vertaansa vailla olevan maa-
lausurakan. He heiluttivat
telaa ja pensseliä vapaa-aika-
naan yhteensä yli 140 tunnin
verran ja jättivät samalla it-
sestään pysyvän jäljen: iloi-
sen värikkään käytävätilan
ja upeat seinämaalaukset eri
tiloihin. Heidän ahkerointin-
sa tulokset ja pettämättömän
värisilmänsä valinnat lisää-
vät olennaisesti lukion ah-
taan käytävätilan ja luokki-
en viihtyisyyttä, mikä on
mielihyvin pantu merkille jo
kevään kuluessa.

Näin lukuvuoden loput-
tua on runsaasti syytä kiittää
paitsi touhukkaita opiskeli-
joita myös verratonta henki-
lökuntaa lukuvuoden 2009 –
10 onnistuneesta työstä ja
mainiona säilyneen yhteis-
hengen ylläpitämisestä,
vaikka tilapulmat ovatkin

Pudasjärven lukion vuosikatsaus lv. 2009 – 2010:

hankaloittaneet päivittäistä
työskentelyä molemmilla
osapuolilla. Lukio kiittää
myös lukuisia yhteistyö-
kumppaneitaan vakiintu-
neesta yhteistyöstä, Pudas-
järven kaupunkia uusien
opiskelijoiden kannustami-
sesta juhlastipendein sekä
yo-juhlassa ylioppilaille sti-
pendejä ja muita huomion-
osoituksia lahjoittaneille.

Elokuussa Kiimingin
koulutoimen palvelukseen
siirtyvälle Pia Räsäselle ja
Hämeenlinnan koulutoimen
palvelukseen siirtyvälle Sa-
kari Mikkoselle toivotan
koko lukion puolesta onnea
ja menestystä uusiin tehtä-
viin. Lukion ruokahuollosta
vastanneelle keskuskeittiön
emännälle Vuokko Tuomaa-
lalle toivotan ansaittuja va-
paaherrattaren päiviä liki 41
vuoden “kauhan varressa”
työskentelyn jälkeen. Lukion
väki kiittää kaikkia kolmea
heidän työskentelystään op-
pilaitoksemme hyväksi.

Hyvää kesää toivottaen
Eeva Harju
va. rehtori

Perjantaina 4.6. pidettiin
Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikössä
kevätjuhla, jossa jaettiin tut-
kintotodistukset ammattiin
valmistuville hevostenhoita-
jille, ratsastuksenohjaajille,
matkailupalvelujen tuottajil-
le, sähköasentajille, puuse-
pille ja sahaprosessinhoitajil-
le sekä useita huomionosoi-
tuksia. Kevätjuhlassa jaettiin
myös ensimmäistä kertaa
Pudasjärvellä päättötodis-

Ammattiopiston kevätjuhla:

Työmarkkinoille avoimin mielin

Kuvassa alansa huiput eli opiskelijoiden äänestyksessään parhaimmistoon valitsemat opiskelijat ovat vasemmalta lukien Paula Ylitalo he-
vostalousalalta, Elsi Herukka puualalta, Mikael Ikonen sähköalalta, Seija Leinonen matkailualalta ja Anna-Mari Luokkanen sosiaali- ja terve-
ysalalta.

tukset ammattistartissa eli
ammatilliseen koulutukseen
ohjaavassa ja valmistavassa
koulutuksessa opiskelleille.
Maahanmuuttajien amma-
tilliseen peruskoulutukseen
valmistavassa koulutukses-
sa opiskelevat nuoret ovat
aloittaneet opiskelunsa tam-
mikuussa 2010 ja osallistui-
vat tänä keväänä ensimmäi-
seen kevätjuhlaansa.

Pudasjärven yksikön
opiskelijayhdistys järjesti

loppukeväästä äänestyksen
yksikön opiskelijoiden kes-
kuudessa siitä, kuka opiske-
lijoiden mielestä on paras.
Tällä haluttiin nostaa esiin ja
muistuttaa, kuinka paljon
asiantuntijoita opiskelijoissa
on. Opiskelijat antoivat ää-
nensä sellaiselle opiskelijal-
le omalta alaltaan, jolla on
heidän mielestään ala par-
haiten hallussa, joka on to-
dellinen huippuasiantuntija,
jonka osaamisesta voi olla yl-

peä ja jota voisi suositella
mahdolliselle työnantajalle
hyvänä työntekijänä. Eniten
ääniä saaneet eli alansa hui-
put opiskelijoiden mielestä
ovat Paula Ylitalo hevosta-
lousalalta, Seija Leinonen
matkailualalta, Elsi Herukka
puualalta, Anna-Mari Luok-
kanen sosiaali- ja terveys-
alalta ja Mikael Ikonen säh-
köalalta.

Opiskelijayhdistys järjes-
ti myös läsnäolokilpailun,

jolla haluttiin muistuttaa
opiskelijoita oppitunneilla
läsnäolon tärkeydestä ja sii-
tä, että asiallisistakin poissa-
oloista tulee sopia opettajan
kanssa. Kilpailua tuki Koil-
lis-Pohjanmaan maatalou-
dellisten koulujen oppilas-
avustusrahasto säätiö, joka
mahdollisti runsaskätiset
pääpalkinnot. Kisa meni niin
hyvin, että jaetulla ykkössi-
jalla oli 19 opiskelijaa. Opis-
kelijayhdistys antoi kisaan

palkinnoiksi elokuvaliput
kaikille näille parhaiten ki-
sassa pärjänneille. Läsnäolo-
kilpailun finalistit saivat vie-
lä lopuksi jännittää, miten
pääpalkinnon arvonnassa
käy. Pääpalkintona kisassa
oli kaksi 300 euron palkin-
toa, jotka arvottiin finalistien
kesken. Onnetar suosi Ville
Heikkilää ja Aleksi Pernua
sähköosastolta.

Yksikönjohtaja Elisa
Laakso kertasi puheessaan
mennyttä lukuvuotta, johon
kuulunut suurin yksittäinen
tapahtuma oli huhtikuussa
Oulussa järjestetyt Taitaja-
kisat. Pudasjärven yksikkö
oli muiden Oulun seudun
ammattiopiston yksiköiden
kanssa järjestämässä kisoja,
joista oli tuliaisena myös ho-
peamitali hevostalousalalta.

Pudasjärven kaupungin
edustaja Eero Oinas-Panu-
ma korosti puheessaan am-
matillisen koulutuksen jär-
jestämisen tärkeyttä Pudas-
järvellä. Hän muistutti opis-
kelijoita olemaan ylpeitä
omasta taustastaan ja omas-
ta osaamisestaan. Valmistu-
via nuoria hän kehotti lähte-
mään työmarkkinoille avoi-
min mielin ja olemaan val-
mis ottamaan vastaan mo-
nenlaisia töitä. Oinas-Panu-
ma kertoi myös, että Pudas-
järven kaupunki myöntää
kaikille ensi syksynä toisel-
la asteella Pudasjärvellä
opintonsa aloittaville 371
euron stipendin.

Anne-Mari Pulli
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Lukion kevätjuhlassa lakitettiin 53 ylioppilasta

Tämän kevään ylioppilaat yhteisessä
kuvassa. (Kuva Ulla Särkelä.)

Yrittäjyyskasvatusta Rimmin koulun yrityksissä

Light life Ny yrityksen henkilöt Anni Poijula, Anna Sarajärvi, Emma Siltakoski,
Annika Lehto, Katja Ervasti, Anniina Blomster, Ruusa Lauhikari ja Henri Ervasti

Kuvassa Rimmin energia Ny yritykseen kuuluvat Han-
nu-Pekka Honkanen, Eemil Hyvärinen ja Miikka Timo-
nen

Pudasjärven lukion kevät-
juhlassa lakitettiin 53 uutta
ylioppilasta. Tänä keväänä
kirjoittaneet ylioppilaat jää-
vät historiankirjoihin ensim-
mäisenä ikäluokkana, joka
on käynyt koko lukion Rim-

minkankaan tiloissa, aikai-
semminhan lukio toimi ny-
kyisissä kansalaisopiston ti-
loissa.

Yo-tutkinnossa menestys
oli valtakunnallisesti keski-
tasoa. Lukion henkilökunta

oli varsin tyytyväinen saavu-
tukseen, sillä olihan nyt la-
kitettavana niin sanottu suu-
ri ikäluokka. Viime keväänä
kirjoitti 39 ylioppilasta ja tu-
levana keväänä tutkintoon
osallistuu 38 abiturienttia.

Stipendejä ja palkintoja
jaettiin tänä vuonna runsaas-
ti, muun muassa harvinai-
nen Teknologiateollisuuden
100-vuotissäätiön 1 000 eu-
ron stipendi, jonka sai pit-
kässä matematiikassa huip-

pupisteet kirjoittanut Kim-
mo Martimo. Thaimaalainen
Chingduang Yurayong on
suorittanut opiskelunsa luki-
ossa suomen kielellä kahdes-
sa lukuvuodessa ja menesty-
nyt kirjoituksissa erinomai-

sesti. Hän kirjoitti muun
muassa lyhyessä matematii-
kassa täydet pisteet ja pitkäs-
sä ruotsin kielessä mainion
arvosanan. Kaksi opiskelijaa
kirjoitti neljä vierasta kieltä,
ja niistä kolme pitkänä. Yksi
uusi ylioppilas oli urakoinut
yhteensä 9 yo-koetta, kaksi 8
ja kaikki loput vähintään
pakolliset neljä.

Juhlan ohjelma noudatteli
perinteitä. Rehtori Eeva Har-
ju piti tervehdyspuheen ker-
raten lukuvuoden toimintaa,
ja sen jälkeen laulettiin Suvi-
virsi. Seurakunnan terveh-
dyksen esitti Marko Väyry-
nen ja oppilaat esittivät lau-
suntaa.

Lakituksen jälkeen oli
rehtorin puhe uusille yliop-
pilaille sekä stipendien ja
palkintojen jakaminen. Yli-
oppilaan puheen piti Mika-
el Palosaari, vanhempien
puheen Kari Kuosmanen ja
oppilaat esittivät musiikkia.
Kevätjuhla päättyi Soi kun-
niaksi Luojan -virteen.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Pienoismallia esittelemäs-
sä opo Markku Rajala

Oppilaiden yhtenä haastee-
na on ollut se, että tuleva 9.
luokka jatkaisi yrityksiä seu-
raavanakin vuonna, ja sama
haaste tuli myös opettajille.
Monenlaista asiantuntemus-
ta tarvitaan haasteen eteen-
päin viemiselle.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila piti puhees-
saan tärkeänä yrittäjyyskas-
vatusta. Hyviä liikeideoita
löytyy, ja hän pyysikin jat-
koa yrittäjyystoiminnalle
myös lukion ja ammattikou-
lun puolella. Yritysideoina
hän mainitsi muun muassa
ympäristön siisteyden, vaat-
teiden tuunauksen, markki-
noinnin, tilitoimisto/konsul-
toinnin, kirjanpidon ja ohjel-
matoimiston, jonka palvelui-
ta kaupunkikin voisi ostaa.

Light life -yrityksen edel-
liset oppilaat myivät nykyi-
sille vetäjilleen kotitalous-
opettaja Pia Ervastille ja 9.G-
luokalle, jotka taas vuoros-
taan haastavat uudet 9. luok-

Rimminkankaan koulun yritysvuoden päätöstilaisuus pidettiin Rimmin
salissa keskiviikkona 2.6. Tilaisuuden avasi rehtori Eeva Harju, joka

kiitteli puheessaan asiasta innostuneita oppilaita ja oppilaiden saamaa
tukea niin opettajilta kuin myös kummiyrityksiltä.

kalaiset ostamaan yrityksen.
Light life -yrityksen toimin-
taperiaatteena on terveellis-
ten elämätapojen omaksu-
minen ja sen tavoitteena on-
kin, että Rimmi olisi 2011
Suomen terveellisin koulu.
Light life -oppilaiden yritys
on huomioitu valtakunnalli-
sessakin mediassa, sillä yri-
tys oli Akuutti-ohjelmassa
televisiossa ja lisäksi se on
ollut mukana terveysmes-
suilla.

Koulussa he ovat jo syk-
systä jakaneet terveyslehti-
sen, koulun kioskin tarjonta
on muutettu terveellisem-
mäksi ja muun muassa ener-
giajuoman kulutus on jo pie-
nentynyt. Markku-opolle
kiitoksena tuesta oppilaat
luovuttivat grahamjauho-
pussin.

Rimmin energia Ny yri-
tys kartoitti Rimmin raken-
nusten lämpöhävikkiä ja
vertaili eri energiamuotoja ja
päätyi siihen, että hake on

edullisin lämmitysmuoto
Rimminkankaalla. Ryhmään
kuului Hannu-Pekka Hon-
kanen, Eemil Hyvärinen,
Miikka Timonen. Yrityksel-
lä oli kummiyritys.

Pulla ja Kakku Ny yritys
on tehnyt leivonnaisia tila-
uksesta, ja ne ovat käyneet
hyvin kaupaksi. Niinpä he-
kin haastavat yritystä ostet-
tavaksi seuraajilleen.

Pienoismalli Ny:n oppi-
laat olivat tehneet pienois-
mallin Rimmin nelosraken-
nuksesta, ja heidän haasteen-
aan olikin, että pienoismalli
tehdään kaikista Rimmin ra-
kennuksista. Rehtori lupaili
jopa vitriinin, johon pienois-
mallit kerätään kaikkien
nähtäville.

Leivontapalvelu Ny:n
haasteensa oli saada yritys

tuottavammaksi, ja samoin
he toivoivat jatkajaa.

Lastenhoitopalvelu Ipa-
na Ny:ssä tehtäväkenttänä
oli lastenhoito, siivous ja vä-
lipalan laittaminen. Todet-
tiin, että yritysidea on hyvä,
joten tällekin yritykselle toi-
vottiin jatkajaa. 4H-yhdistys
ilmoittautui uusille yrittäjil-
le kummiyritykseksi. (s-lt)
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudastorilla ilmoittaminen on
yksityisille henkilöille ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä.
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: 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!

Myydään pehmoleluja , cd-
levyjä, otetaan Souvareiden
ja Abban cd-levyjä puhelin
044 251 3289.

Myytävänä Täysin jousitettu
lasten 20" jalkajarrut, ta-
vallinen 20"  jalkajarrut, ta-
vallinen 16"  jalkajarrut.
Naisten vaihdepyörä 28"
metsäpeura. Poikien maas-
topyörä 26". Tyttöjen taval-
liset 24" jalkajarrut 2 kpl.
Mummon-pyöriä usean mal-
lisia. P.  040 504 2814

Myydään Pallas 5700 asun-
tovaunu. Otettu käyttöön
27.5.1992, katsastus voi-
massa  2.1.2012 saakka.
Kuiva siistikuntoinen, vesi-
keskuslämmitys, jääkaappi,
liesi, portapotti, tv-antenni,2
renkaat levypyörillä, puh.
045 136 9869

Myydään norjan harmaan
hirvikoiran penikoita. Mado-
tettu, sirutettu puh. 0400 765
356.

Myydään Toyota Carina vm.
-89, 2 hyvät renkaat, cd-soi-
tin, varashälytin. Ajoaikaa 2/
2011. Hyväpeltinen yksilö.
Hp. 750€ , p. 0440 923 946.

Myydään itse tehdyt kan-
gaspuut “tykötarpeineen”
Kangaspuiden kokonaisle-
veys on 130 cm , mukaan tu-
lee runsaasti kudetarvikkei-
ta. Lisätietoja numerosta
050 559 9066.

Ostetaan Pudasjärveltä
vakituiseen asumiseen tila
tai tontti tai maatalon pihapii-
ri. Kaikenkuntoiset huomioi-
daan. 044-503 11 56.

Halutaan vuokrata sau-
nallinen kaksio tai kolmio
keskusta. puh. 040 5740968

Annetaan  2 kissanpentua.
Ikä noin 2 ja ½ kuukautta.
Uros ja narttu. Tuodaan tar-
vittaessa PudasJärven alu-
eelle. Puh. 0405729790.

Myydään siistikuntoinen ja-
lasmökki loma- tai vakitui-
seen asumiseen. Täysin
sähköistetty, sähkölämmi-
tys, minikeittiö, wc- ja suih-
kutila, kalusteineen. Pohja-
pinta-ala 24 m2.  Edullinen
siirtokuljetus selvitetty. Tied.
puh. 045 136 9869.

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Peruskoulunsa päättänyt Krista Keskimäi-
nen kruunattiin muutama päivä ennen
päättäjäisiä miss Rimmiksi 2010. Yhdeksäs-
luokkalaisten perinteiseksi tulleessa ysien
juhlassa valittiin sekä miss että mister Rim-
mi.  Kristan lisäksi kruunun sai Joel Rin-
ne, joka valittiin tämän vuoden Mister
Rimmiksi.

Krista Keskimäinen oli varsin yllättynyt
valinnastaan missiksi. Hän kertoi ysiläis-
ten juhlista, joita on keväisin järjestetty op-
pilaskunnan toimesta peruskoulunsa päät-
täville. Juhlan yhteydessä on julkistettu yh-
deksänsien luokkien oppilaiden valitsema
miss ja mister.

Krista Keskimäinen kertoi yllättyneen-
sä valinnastaan. Hän sai kruunun kutreil-
leen Karoliina Väyryseltä ja Katja Karjalai-
selta, kuten misterkin.

Ysien juhlan teemana oli linnan juhlat.
Juhlan isäntäparina toimivat Katja Karja-
lainen ja Juho-Pekka Luhtaniemi. Juhlan
juonsi Krista Keskimäinen. Juhla alkoi ate-
rialla, ja tilaisuudessa oli läsnä oppilaiden
lisäksi joukko opettajia ja rehtori.

Kristan mukaan osa peruskoulunsa
päättäneistä noin 60oppilaasta suuntaa
opiskelemaan Ouluun. Krista toivoo pää-
sevänsä Oulun ammattikouluun opiskele-
maa parturi-kampaajaksi.

- Koska jokainen lähtee omille taholleen,
päättäjäisissä tuntui hieman haikealta. Mo-
nia kavereita ja opettajia tulee varmaan ikä-
vä, Krista totesi ensimmäisenä kesäloma-
päivänään.

- Kesäkuun ajan hoidan sisäkoni lapsia
ja heinäkuuksi menen töihin vanhusten
hoitokotiin, hän kertoi ja mainitsi käyttö-
rahan tienaamisen olevan nyt päällimmäi-
senä mielessä. (rr)

Viime viikon torstaina iltapäivällä kello
14 jälkeen liikkui Kurenalustan keskus-
tassa juhlaväkeä. Yhdeksäsluokkalaiset
pojat olivat pukeutuneet mustaan pu-
kuun ja tytöt pitkiin juhlamekkoihin. Op-
pilaiden esiintyminen keskustan alueel-
la herätti ihmisten huomion, jota sai
osakseen Krista Keskimäinenkin.

Krista kruunattiin miss Rimmiksi

Maahanmuuttajanuorten tu-
kiasumisyksikössä Pudasjär-
vellä alkaa ensi viikolla kou-
lutus, jossa opastetaan oles-
keluluvan ja kuntapaikan
saaneita maahanmuuttaj-
anuoria itsenäiseen elämään
Suomessa.

Kuntapaikan saamisen
myötä pariakymmentä
nuorta odottaa asuminen
omassa asunnossa. Jotta
nuoret selviäisivät arjen ti-
lanteista, heillä tulee olla tie-
toa muun muassa itsenäistä
asumista koskevista sään-
nöistä ja velvoitteista, suo-
malaisista elintarvikkeista ja
niiden säilytyksestä ja käy-
töstä sekä elämisen hintata-
sosta.

– Yksi tärkeä opittava asia
on se, että nuoret oppivat
arvioimaan kuukausittaiset
tulonsa ja menonsa. Moni
lähettää rahaa sukulaisilleen
kotimaahan, ja kun pitääkin
selviytyä itsenäisesti esimer-
kiksi työmarkkinatuen tur-
vin, voi tästä tulla ongelmia,
huomauttaa Virpi Harilahti-
Juola, joka vetää koulutuk-
sen järjestävää Muutoksessa
mukana –hanketta.

Tavoitteena on, että kou-
lutuksen jälkeen nuoret
osaavat muun muassa käyt-
tää suomalaisia elintarvik-
keita ja kotinsa siivoukseen

suomalaista elämää
sopivia puhdistusaineita ja –
välineitä. He myös ymmär-
tävät suomalaisen tavan
asua, opiskella ja harrastaa.

Koulutukset järjestetään
tukiasumisyksikössä Pudas-
järvellä, osoitteessa Rimmin-
tie 11. Koulutuksen järjestää
Maaseudun Sivistysliiton
hallinnoima Muutoksessa
mukana –hanke, joka auttaa
maaseudun maahanmuutta-
jia kotoutumaan Suomeen.
Opettajina toimivat ProAg-
ria Oulun maa- ja kotitalous-
naiset. Muutoksessa muka-
na –hanketta osarahoitetaan
Euroopan sosiaalirahastosta.
Rahoituksen on myöntänyt
Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskus.

Ensimmäisenä koulutuk-
sen aiheena 8.6 on “tehdään
ruokaa yhdessä” sekä “suo-
malainen ruokavaliomalli ja
ateriarytmi”. Jatkossa aihei-
na ovat kaupassa asiointi,
mitä ruoka maksaa, talou-
dellisuus, energian säästämi-
nen kotona, yrttien ja huone-
kasvien istutus ja hoito, ko-
din siivous ja vaatehuolto.
ruokailutavat ja asumiseen
liittyvät tavat, juhlaperinne
sekä ennen juhannusta  ju-
hannusjuhlat: juhlaperinne,
juhlien järjestäminen kotona.

Sanna Keskinen

Maahanmuuttajanuoret opettelevat Jongun alueen kyläyhdistys
osti joulukuussa 2009 Pauk-
kerinharjun entisen koulun
kylätalokseen. Kevään 2010
aikana kylätaloon on kun-
nostettu kolme asuinhuo-
neistoa, joissa on maalis-
kuusta lähtien asunut vuok-
ralaiset. Alkurutistuksesta
selvittyään kyläyhdistys
suunnittelee toimintansa
turvaamista pitkäjänteisesti
ja taloudellisesti.

Hakkeen toimitus ja
lämpölaitoksen hoito
Ensimmäisen talven kiinteis-
tö on lämminnyt öljyllä. Ky-
läläiset tiedostavat öljyn hin-
nan kallistumisen uhkan ja
niinpä huhtikuussa pidetys-
sä vuosikokouksessa päätet-
tiin, että jatkossa turvataan
kotimaiseen energiaan. Täl-
lä hetkellä vuokratulot kat-
tavat kyläyhdistykselle suu-
rimman osan kiinteistön yl-

Paukkerinharjun kylätalo lämpiää

läpidosta aiheutuvista kus-
tannuksista. Osaa kiinteis-
töstä jouduttiin viime talve-
na pitämään peruslämmöllä.
Korjauksiin ja remontointiin
ei varoja kerry, vaan ne täy-
tyy hankkia tilannekohtai-
sesti tapahtumia järjestämäl-
lä.

Ratkaisua haastavaan ti-
lanteeseen haetaan hakeläm-
mityksestä. Tarvittaviin lait-
teistoinvestointeihin kyläyh-
distys on saanut JoMMasta
myönteisen, reilun 10 000
euron avustuspäätöksen.
Lämmityslaitteet hankitaan
kyläyhdistyksen omistuk-
seen. Hakkeen toimitus ja
lämpölaitoksen hoito kilpai-
lutetaan. Tarjousten jättöai-

kaa on kesäkuun loppuun
saakka. Lämmitysjärjestel-
män muutostyöt on tarkoi-
tus tehdä syyskesän aikana
kyläläisten voimin. Putki- ja
sähkötyöt teetetään ammat-
tilaisilla. Hakelämmitys py-
ritään saamaan käyttöön en-
nen pakkasten tuloa. Nykyi-
nen öljylämmitys jää varajär-
jestelmäksi huolto- ja korja-
ustöiden varalta. Tarjous-
pyyntö on luettavissa osoit-
teesta www.pudasjarvi.fi/
kylat/jonku.

Hakelämmitys
säästää rahaa
Oikein toteutettuna hake-
lämmitys on edullinen läm-
mitysmuoto. Lämmitysjär-

jestelmän vaihto kannattaa,
kun nykyisen lämmitysjär-
jestelmän uusiminen alkaa
olla ajankohtaista. Omakoti-
asukkailla on mahdollista
hakea lämmitysjärjestelmän
vaihtoon energiatukea. Yri-
tykset ja yhdistykset voivat
hakea investointitukea. Hak-
keen voi tehdä itse tai ostaa
valmiina. Pienissä laitoksis-
sa hakkeen tulee olla riittä-
vän kuivaa ja pienipalaista.
Laatuhaketta syntyy, kun
energiapuukasat on tehty ja
peitelty oikein ja haketuska-
lusto on kunnossa. Pudasjär-
veltä ja lähiympäristöstä löy-
tyy hakkeen toimittajia myös
omakotitalomittakaavassa.

tulevaisuudessa hakkeella

Paukkerinharjun kylätaloon suunnitellaan
hakelämmitystä.
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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

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

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

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

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

SÄHKÖASENNUKSIA

TAKSI
Piia Savela 1+8
SIIVIKKO

Puolangantie 2321, 93350 Jaurakkajärvi

p. 0400 386 188

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

ja

TAKSIT

0400 388 231
Piipposentie 16

Piipposen Pirtti

KIINTEISTÖNVÄLITYS

Kotiporras
Kauppurienkatu 23

90100 Oulu

KIINTEISTÖVÄLITYSTÄ
PUDASJÄRVELLÄ

Asunnot, Lomamökit
Metsäpalstat, Tontit

Tuomo Jokikokko
Myyntineuvottelija

040-7695206
tuomo.jokikokko@remax.fi

Välityspalkkio
 3.66% (sis.alv),
velaton hinta tai

sopimuksen mukaan.
Minimipalkkio
2300€ (sis.alv)

www.remax-kotiporras.fi

OSTETAAN
ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT

METALLIROMUT

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

Myös rekisteristäpoistot
ja romutodistukset

P. 0400 253 358

Tmi Esko Puurunen
Juhanintie 34, Ranua
puh. 044 0426764

KAIKKI LVI-alan työt
asennukset, korjaukset, osat

LVI -ALAN TYÖT
TARVIKKEET

Taksi Hannu Aarni
p. 0400 386 186

KAUNEUDENHOITOA HIE-
RONTAA, KUNTOSALI KAIVURIURAKOINNIT

KAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTIKAIVURIURAKOINTI
SEPPO HUHTSEPPO HUHTSEPPO HUHTSEPPO HUHTSEPPO HUHTAAAAA

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

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna
- kosmetologi

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345
http://kuntoneva.
kotisivukone.com

KIINTEISTÖHUOLLOT,
RAKENTAMINEN REMONTIT

ROMUN  JA
METALLIN  OSTO

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi
puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

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

TAKSI  Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

PUUSEPPIÄ

Marjaomenapuulla runsas kukinta
Toukokuun lopulla kukin-
tansa aloittivat myös hedel-
mäpuut. Omenapuiden li-
säksi myös kirsikka- ja luu-
mupuut ovat ehtineet avata
kukintonsa. Viime viikolla ja
nyt alkuviikosta sää on ollut
koleahko ja sateinen, joten
hedelmäsato saattaa sen
vuoksi jäädä niukahkoksi.

Eräs Pudasjärvi-lehden
lukija antoi vinkin Lehtisen
talon pihalla Pietarilantiellä
komeasti kukkivasta marja-
omenapuusta, jota piti käydä
katsomassa ja kuvaamassa.
Kyllä se olikin näkemisen ja
kuvaamisen arvoinen.

Puu on jo aika vanha, lat-
vuksesta päätellen luultavas-
ti viiden vuosikymmenen
korvissa. Puun sanotaan ole-
van hidaskasvuisen.

Pietarilantien puu on noin
neljä – viisi metriä korkea ja

yhtä leveä. Puun lehdet ovat
vaaleanvihreät, kiiltävät, pui-
keat ja sahalaitaiset. Oksat
olivat valkoisten kukkien pei-
tossa ja kukat pienissä ryh-

missä. Kukinnon lomassa oli
kuivuneita viime kesän he-
delmiä jäljellä. Marjamaisia
omenia voidaan käyttää me-
huissa ja hilloissa. (rr)

THE BEACH EVENING, Ranta-
ilta Laidunalueen rannassa ke 23.6.
klo 16-20. Ohjelmassa beachvolleytä
(pallot rannalla), rantahubailua ja
makkaranpaistoa klo 18-19.
Mukana menossa on Italiasta nuori-
sovaihto-oppilas Maria ja Pudasjär-
ven tukiasumisyksikkö.  Joukkueiden
ilmoittautumiset ti 15.6. mennessä
Tarja Väisäselle.

Lähde KALASTAMAAN (viikol-
la 23) ti 8.6. klo 17-21 Iijoelle, 10 €/
osallistuja (sis.kyydin, kalastusluvan
ja makkarat)
to 10.6. klo 16-22 Jurmuun, Taival-
koskelle, 15 €/osallistuja (sis. kyydin,
kalastusluvan ja makkarat)
Ikäraja; yli 12 vuotiaille, 6 mahtuu
mukaan.  Ilmoittautumiset ja lisätie-
toja Sami Pitkänen, nuorisotilat 040
8266 432

Lähde RATSASTAMAAN ja he-
vostelemaan (viikolla 24)
Osaon Pudasjärven yksikön kesälei-
ripäiville ma-pe 14-18.6.
Ikäraja; yli 13 vuotialle, hinta 60 eu-
roa/hlö, yöpyminen kotona, 8 pää-
see mukaan. Leirikirjeessä tarkem-
min varusteista ja muusta ohjelmas-
ta. Ilmoittautuminen ke 9.6. mennes-
sä Tarjalle.

Lähde KOIRAMAISEEN tou-
huun mukaan (viikolla 25)
ma-ke 21-23.6. klo 12-13 Kurenalan
koulun kentällä; tottelevaisuusharjoi-
tuksia, näyttelyharjoituksia ja mini-
matshow osallistujille.
Ma-ke 21-23.6. klo 13-15 lenkkeilyä
koiran kanssa koirapuistoon, luon-
tolenkille ja uittamaan koiria.  Lähtö
Kurenalan koulun kentältä.  Toimin-
ta on maksutonta edellyttäen, että
omistaja hallitsee koiransa (ei liian
nuori henkilö ja iso, voimakas koi-
ra).  Ilmoittautuminen paikanpäällä,
lisätietoja Juuli Pätsi 040 5426 596
ja Kati Väisänen 040 7213 194

Lähde IIJOELLE (viikolla 26)
KOSKENLASKUUN ma 28.6. 14-17
Pajulan rannasta Koskenhoville.
Varaa mukaan säänmukainen vaate-
tus, muut välineet ja turvavarusteet
löytyvät paikanpäältä.
Lähtö kaupungintalon edestä klo
14.00 ja paluu takaisin samaan paik-
kaan n. klo 17.30
Koskenlaskuun kuuluu myös makka-
ranpaisto Koskenhovin rannassa.
Ikäraja; yli 13 vuotiaille, maksuton, 9
pääsee mukaan.
Ilmoittautuminen ti 15.6. mennessä
Tarjalle.

MELOMAAN ti 29.6. ja to 1.7.
klo 17.00 Liepeen rannasta.
Varaa mukaan säänmukainen vaate-
tus, muut välineet ja turvavarusteen
löytyvät paikanpäältä.
Melontaretkeen kuuluu myös mak-
karanpaisto Koskenhovin rannassa.
Ikäraja; yli 13 vuotialle maksuton, 10
pääsee mukaan.
Ilmoittautuminen ti 15.6. mennessä
Tarjalle (voi ilmoittautua molempiin)

Seutunappi.fi sivustolle tulossa
nuorten kesäjuttuja ja valokuvia.
Aloitekanava.fi sivustoilla ideat
ovat tue Aloitetta vaiheessa.  Voit
myös käydä tekemässä uusia ja kom-
mentoimassa muiden tekemiä Ide-
oita.  Hox!  Uusilla käyttäjillä täytyy
rekisteröityä palveluun päästäkseen
toimimaan sivuilla.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja lapsi-
ja nuorisopoliittinen kehittämishan-
ke, Tarja Väisänen 040 5262 765

Mukana nuorten kesäisessä liikuntatoi-
minnassa Pudasjärven kaupungin lap-
si- ja nuorisopoliittinen kehittämis-
työ, OSAO Pudasjärven yksikkö,
Hyrrä-hanke ja Iijoen Erämelojat

Nuorten liikunnallista kesätoimintaa Pudasjärvellä
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Mitä tehdä? Minne mennä?
Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen luonto-
keskus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan
voittajakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja 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.
Tanssit Möykkälässä Puhoksella 12.6.Esiintyy Trio Vainio. Järj. Pu-
hoskylän Kyläseura ry.
Kesätanssit Hampushallilla 12.6. klo 21-01.30. Antti Toivola &
Nalle Lehtonen & Matador. Järj. Iinattijärven Nuorisoseura ry.
Bingo Hetepirtillä la 12.6.  ja la 19.6. klo 14.00. Järjestää Heteky-
län Nuorisoseura ry. Tervetuloa!
Jaaskamonkosken virkistyskalastusalueen avaustapahtuma
Ervastissa Lauri Ervastin rannassa12.6. klo 17-21. Ks. ilmoitus tässä
lehdessä.
Kurenkoskessa tanssit 12.6. esiintyy Renne & Aliset, 18.6. Souva-
reiden Lasse Hoikka & Ukulele, 19.6. Naseva, 2.7. Ässät.
Kirkkokuoron konsertti kirkossa 16.6. klo 19.
Kotiseutujuhla 18.7.klo 12.30 kotiseutumuseolla (sateella kirkos-
sa)

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapah-
tumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtu-
mista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista il-
moitustilaa!

Vuoden 1998 maakunnan
mestariviihdyttäjät
Kurenkoskessa

LUKUVINKKI LAPSILLE
Scotton, Rob: Onni ja
uneton yö (2006)

Jos uni ei tule,
lasketaanpa lampaita…

LUKUVINKKI NUORILLE
Kuusi, M. E.: Haudasta nou-
see hemmo (2010)

Emma, Töyhtö, Rötö, Viilee,
Kuu ja Tilhi ovat 15-vuotiai-
ta. Jokaisella on omat salai-
suutensa: yksi kuuntelee ra-
dion luontoiltaa, toinen ei
halua paljastaa todellista
isäänsä. Onneksi Tilhijengis-
sä kaikki saavat olla mitä
ovat. Tilhiparvella on taipu-
mus lehahtaa sinne, minne
nokka näyttää. Tällä kertaa
omenavarkaisiin ja hautaus-
maan poikki pakoon kam-

mottavaa haudasta noussut-
ta hemmoa. Äkillinen kään-
ne saa nuoret hajaantumaan
omiin piiloihinsa ja pelko
panee miettimään totisia ky-
symyksiä: kuolemaa, ystä-
vyyttä, perhesuhteita ja ihas-
tuksia. Sekä sitä, kuinka pal-
jon taskuun mahtuu ome-
noita pakomatkan hidastu-
matta. Kuin totuuskomissi-
on edessä jokainen visertää
omaa tarinaansa hämmentä-
vän illan kulusta.

Haudasta nousee hemmo
teosta on kokoontunut kir-
joittamaan joukkue, joka on
noteerattu yhteensä kymme-
nillä ehdokkuuksilla ja pal-
kinnoilla. M. E. Kuusi on jul-
kaissut tahoillaan yli 150 las-
ten ja nuortenkirjaa. Hau-
dasta nousee hemmo on ai-
nutlaatuinen kirjatapaus ja
riemukas yhteistyön tulos
maamme tunnetuimpiin lu-
keutuvilta nuortenkirjaili-
joilta: Hannu Hirvonen,
Tuula Kallioniemi, Raili
Mikkanen, Katariina Romp-
painen, Aira Savisaari ja Kat-
ri Tapola.

KESÄKUUN LUKUVINKIT
LUKUVINKKI NUORILLE
AIKUISILLE
Parkkola, Seita: Viima (2006)

“Minä olen Viima ja kaksi-
toista. Ei yhtään hullumpi
ikä. Ja silti se voi olla pahin-
ta mitä pojalle tapahtuu. Pa-
hempaa kuin joutua elinros-
vojen sieppaamaksi tai jäädä
ikuiseen jälki-istuntoon. Olla
kaksitoista on kahdeksan
auton ketjukolari. Tämä on
minun tarinani. Se on myös
tarina Intiasta, joka on tyttö,
ei maa tai maanosa, ja teh-
taasta, joka oli ensin sairaala
ja jossa sitten myöhemmin
valmistettiin keksejä. Nyt se
on autio. Minä en ole paha
poika. Mutta en minä hyvä-
kään ole.”

 Viima Teräs saa viimei-
sen mahdollisuuden uudes-
sa koulussa nimeltä Mahdol-
lisuuksien talo. Koulu muis-
tuttaa vähän akvaariota ja
paljon vankilaa, ja sen ku-

raattorina toimii Viiman isän
uusi naisystävä Virve Avan-
to. Avanto rakastaa kuria
eikä ymmärrä kaksitoista-
vuotiaita poikia. Viimalta
takavarikoidaan skeittilauta,
ja samalla koko entinen elä-
mä. Houkutus harrastaa
koulun kieltämiä asioita,
nousta junaan ja kadota ikui-
sesti, kasvaa samaa tahtia
kuin opettajan taululle piir-
tämä hirsipuu. Sitten Viima
tutustuu kapinalliseen Inti-
aan, joka on menetetty lapsi
ja kelvoton tapaus, ainakin
Mahdollisuuksien talon nä-
kökulmasta. Intia osaa kui-
tenkin tehdä hienoimmat
graffitit ja taidokkaimmat
hypyt. Hän saalistaa kau-
pungilla, jota kutsuu viida-

koksi. Ja hän ilmestyy aina
yllättäen ja katoaa yhtä ih-
meellisesti jättäen jälkeensä
vain seinään maalatun vies-
tin tai joskus tikkarin. Intia
ja muut lainsuojattomat lap-
set, Kuu, Ra ja Mau, asuvat
autiossa tehtaassa, jonka
sokkeloista muodostuu Vii-
malle vapauden viimeinen
linnake.

Pian Viiman hääpukuja
ompeleva äiti katoaa, sitten
isä. Lisäksi koululla on kel-
larissa salaisuus, jonka Vii-
ma löytää ja joka hengittää.
Siltä se ainakin kuulostaa.
Kaiken aikaa Viima kulkee
yhä syvemmälle valvonta-
järjestelmän ytimeen: “Minä
varoitan teitä nyt. Tarinasta-
ni on tulossa synkempi.”

LUKUVINKKI AIKUISILLE
Gruen, Sara: Vettä elefanteille
(2008)

Jacob puhuu harvoin muis-
toistaan, mutta ne elävät yhä
voimakkaina hänen 92-vuo-
tiaassa ruumiissaan.

Muistot hänen nuoruu-
destaan parikymmenvuoti-
aana suuren laman aikana
Amerikassa ja kohtalokkaas-
ta junasta, joka johti hänet
Benzinin veljesten kiertä-
vään sirkukseen. Maail-
maan, johon kuuluu klovne-
ja ja trapetsitaiteilijoita, lei-
jonankesyttäjiä ja miekan-

nielijöitä, ihmeitä ja tuskaa,
rakkautta ja intohimoa. Maa-
ilmaan, jossa on omat lakin-
sa, oma tapansa elää ja kuol-
la.

Tästä maailmasta tulee
nuorelle eläinlääkäriopiske-
lijalle Jacobille sekä pelastus
että kirous. Jacob rakastuu
sirkuksen kaunottareen
Marlenaan, joka on äkkipi-
kaisen ja väkivaltaisen sir-
kuksenjohtajan ja eläinten-
kesyttäjän vaimo. 1930-lu-
vulla eletään vaikeita aikoja,
ja sirkuksen uusi vetonaula
Rosie-norsu ei suostu edes
yksinkertaisimpiin sirkus-

temppuihin. Jacobin, Rosien
ja Marlenan välille syntyy in-
tensiivinen luottamus ja rak-
kaus - side, josta muodostuu
kaikkien kolmen ainoa toivo
pysyä hengissä.

Vettä elefanteille on haus-
ka, yllättävä ja kipeäkin ker-
tomus monista ihmiskohta-
loista ja uskomattomasta
rakkaustarinasta, jonka tun-
tee jokaisella ihohuokosella.
Gruen on tehnyt romaaniaan
varten huolellista taustatyö-
tä, ja lukija voi hengittää sir-
kuksen maagista maailmaa
samaan tahtiin kuin päähen-
kilöt. Kirjassa on lisäksi ai-

nutlaatuisia valokuvia sir-
kuksen alkuajoista Yhdys-
valloissa.

Lukuvinkkikirjat löytyvät
Pudasjärven kaupunginkirjastosta!

Ensi lauantaina Hotelli-Ravinto-
la Kurenkoskessa esiityy Renne
& Aliset. Aliset on toiminut vuo-
desta -96 saakka. Yhtyeen jäse-
nillä on takanaan pitkä ammat-
ti-tasoinen muusikon ura 70-lu-
vulta lähtien.

Toiminta-alueena on Oulun-
ja Lapinläänin ravintolat, tanssi-
paikat ja hää- ym. juhlatilaisuu-
det. Aliset on esiintynyt Oulun
Valkeat Yöt- tapahtumassa ke-
sällä 2000. Aliset on maakunnan-
mestari viihdyttäjä vuodelta

1998. Renne on esiintynyt Aata-
min Poika -elokuvassa esittäen
omaa musiikkiaan vuonna 1996.
Renne on julkaissut seuraavat le-
vyt: Anteeksi annan 1995,  Myö-
tätuulta 2000, Kuun kierron ver-
ran 2001.

Orkesterin kokonpanossa on
Renne Ukkolalla soololaulu ja ryt-
misoittimet,  Jaakko Isoherrasella
koskettimet,  soololaulu ja bassot
koskettimilta sekä taustalaulu ja
Veli Pistolla rummut, taustalaulu.
(Lähde: www.personal.inet.fi)

Talent –ohjelmassa menestynyt lennokkiryhmä
esiintyy 3.7.2010 Pudasjärvellä Jyrkkä 2010 Rock
Festivaaleilla. Hämmästyttävän huikea show ei jätä
ketään kylmäksi. Televisiosta tutut lennokit valtaa-
vat Jyrkkäkosken yön hämärtyessä sunnuntain
puolelle. Flying Circus esiintyy festivaalien maali-
suoralla, juuri ennen saksalaista pääesiintyjää Stor-
mwarrior yhtyettä. Lentonäytökselle on säävara-
us. Ennakkoliput tapahtumaan on myynnissä Lip-
pupalvelussa. Lippuja voi ostaa netistä tai R-kios-
keista kautta maan. 100 ensimmäistä kahden päi-
vän ennakkolipun ostanutta palkitaan ilmaisella
festaripaidalla! Kahden päivän aikana tapahtumas-
sa esiintyy yhteensä 16 bändiä. Tapahtuman koti-
sivut: www.jyrkkafestival.com Yhteydenotot ja li-
sätiedot: Janne Soronen / Jyrkkä Rock Festival.
janne@jyrkkafestival.com 040 514 5680.

TV:STÄ TUTTU
FLYING CIRCUS
JYRKÄLLE

 Aliset on toiminut vuodesta -96 saak-
ka. Yhtyeen jäsenillä on takanaan pit-
kä ammatti-tasoinen muusikon ura
70-luvulta lähtien. Renne on julkais-
sut seuraavat levyt: Anteeksi annan
1995,  Myötätuulta 2000, Kuun kier-
ron verran 2001.

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

Lukuvinkkejä   Lukuvinkkejä   Lukuvinkkejä   Lukuvinkkejä   Lukuvinkkejä   Lukuvinkkejä   Lukuvinkkejä
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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

OTSIKKOON KORJAUS
Numerossa 22 julkaistun Merja Kokosta kertova “Ammattitutkinto työn
ohessa” juttuun Kokon antaman palautteen mukaan otsikko olisi pitänyt
olla: “Sairaanhoitaja Merja Kokko on suorittanut työn ohessa ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon terveyden edistämisen koulutusohjelmas-
sa”.   Toimitus

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

Ohjelmassa:
klo 15.30
- kilpailuun ilmoittautuminen ja kalastuslupien myynti alkaa
- Ervastin kylätoimikunnan ravintola auki
- arvontaa
klo 17.00
- kalastaminen alkaa
- kilpailussa sarjat: nuoret, naiset ja miehet
- kilpailun säännöt esillä kilpailupaikalla
- kalastaminen rannalta, vedestä ja veneellä
- kilpailun aikana yhtäjaksoinen ankkurointi veneellä

enintään 15 min.
klo 21.00
- kalojen punnitus
- palkintojen jako
- suurimman kalan saajalle 200€:n lahjakortti
- kilpailusarjoissa hyvät palkinnot

Nyt se jälleen alkaa
JAAKSAMONKOSKEN  AVAUS

Pudasjärven Ervastissa lauantaina 12.6.2010
paikka Lauri Ervastin mökkirannassa

(opastus Puolangantieltä)

Kesän avajaistapahtuma!

Tervetuloa!  Korentojärven kalaveden osakaskunta

Lisätietoja antaa:
Kauko Ervasti 0400 164 674 Seppo Holmström 044 328 1049
Luvan myyjät: K-Kyläkauppa Ervasti 08 832 102,
Tulitauko 08 833 114, Kesport Urheilu Ankkuri 08 821 851
Neste Pudasjärvi 08 822 522 , Kauko Ervasti 0400 164 4674

Lisätietoja: Jaaksamonkosken virkistyskalastusalueella  RAUHOI-
TUS kilpailun avaukseen saakka 7.6.-12.6.
Viikolla 23 istutetaan ensimmäiset kirjolohet.
Kesän muut arvioidut istutusviikot 25, 28 ja 30.
Virkistyskalastusalueen luvalla pyynti sallittu myös muualla osa-
kaskunnan alueella.

   

     

 Taas on aika
  kierrättää! Jokakeväinen 
Kuusakoski Oy:n Hanskat 
Heilumaan keräyskampanja                       

Pudasjärvellä
Hanskat heiluvat   
to 10.6. klo  9 - 18

     Karhupaja, 
 Teollisuustie 12                  
                 

KIERRÄTÄ HELPOSTI!

Hanskat heilumaan 
ja nurkat puhtaiksi!

Lisätietoja 

p. 020 781 7640

OTAMME VASTAAN:

EMME OTA VASTAAN: sekajätettä, ongelmajätettä

Tavarantoimittajille 
pullakahvit!

Kuusakosken jäljiltä      maailma on vihreämpi!

metallit, romuautot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 

akut sekä vanteelliset että vanteettomat renkaat

käynnistyy.

Yhteistyössä 
 

Oulunkaaren kuntayhty-
män hallitus käsitteli 2.6 ko-
kouksessaan Sujuva-hanket-
ta, jonka tavoitteena on su-
juvan vastaanottopalvelun
varmistaminen Oulunkaa-
rella muuttamalla toiminta
monikanavaiseksi ja asiakas-
lähtöiseksi uuden teknolo-
gian ja palveluohjauksen
avulla. Hankkeelle on haet-
tu rahoitusta vuosille 2011-
2013. Hankkeen kokonais-
kustannukset ovat 650 404
euroa. Haettavan EAKR ja
valtion rahoituksen määrä
on 70 prosenttia ja kunnalli-
sen rahoituksen osuus 30
prosenttia. Yhtymähallitus
hyväksyi hankkeen haetta-
vaksi Pohjois-Suomen
EAKR - toimenpideohjel-
masta.

Hallitukselle annettiin tie-
doksi, että puhelinoperaatto-
rikilpailutuksesta on kaikki-

Oulunkaaren kuntayhtymällä
15-vuotisjuhla

Ammattiosasto järjestää ar-
pajaisia, saunailtoja ja erilais-
ta virkistystoimintaa esimer-
kiksi matkoja konsertteihin
ja syksyllä on viikonloppu-
reissu Luostolle ulkoilun ja
patikoinnin merkeissä. Hy-
vän Olon messuilla oltiin
mukana verensokeria ja ve-
renpainetta mittaamalla ja
arpoja myyden. Super tietoa
viedään myös Pudasjärvellä
opiskeleville lähihoitajille.

Ammattiosasto neuvotte-
lee ja tekee paikallisia sopi-
muksia työnantajan kanssa
sekä huolehtii erimielisyys-
neuvotteluista työpaikoilla,
osallistuu työpaikkojen toi-
minnan kehittämiseen, hoi-
taa omalla alueellaan suhteet
työnantajiin, oppilaitoksiin,
eri viranomaisiin, muihin
järjestöihin ja lehdistöön.
Ammattiosasto tukee ja aut-
taa työpaikan luottamusmie-
hiä ja työsuojeluvaltuutettu-
ja, huolehtii jäsentensä mah-
dollisuuksista työskennellä

koulutustaan ja kokemus-
taan vastaavissa tehtävissä,
jakaa liiton ja ammattiosas-
ton toimintaa koskevaa tie-
toa jäsenille ja välittää jäsen-
ten näkemyksiä liiton päät-
täjille ja toimistoon sekä jär-
jestää jäsenilleen erilaista
virkistys- ja vapaa-ajantoi-
mintaa.

Toukokuussa oli arpajai-
set, josta voittoluettelo on
nähtävissä kauppojen ilmoi-
tustauluilla. Tässä mainitaan
joitakin voittajista. Ryijy
“Kevät orastaa” Anja Krum,
mökkiviikonloppu Syötteel-
le Helena Kokko, Hiihtosta-
dionin käyttö kesäaikana 2
vrk Tuula Puurunen, pien-
koneella lento Juhani Halko-
la ja Fleese takki Raili Torvi-
nen. Superin Pudasjärven
ammattiosasto kiittää kaik-
kia eri yrityksiä palkinto lah-
joituksista ja arpojen ostajia.

Ritva Kujansuu

SuPerilla aktiivista toimintaa
SuPerin Pudasjärven ammattiosasto on

toiminut yli 30 vuotta pääasiassa lähi-, perus- ja
apuhoitajien edunvalvojana. Ammattiosastossa
on 150 jäsentä.  Työnantajina ovat Oulunkaaren

kuntayhtymä, Pudasjärven kaupunki ja
lisääntyvässä määrin jäseniä työskentelee myös

yksityisellä puolella.

Kirjalliset tarjoukset on jätettävä 30.6.2010
klo 15 mennessä osoitteeseen:
Jongun alueen kyläyhdistys ry, pj. Päivi Vesteri
Jokelantie 182, 93100 Pudasjärvi

LÄMPÖYRITTÄJÄÄ HAETAAN

Kuoreen merkintä “Kylätalon lämmitys”.
Tarjouspyyntö ja lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta:
 www.pudasjarvi.fi/kylat/jonku

Jongun alueen kyläyhdistys ry hakee hakkeentoimit-
tajaa ja lämpölaitoksen hoitajaa Paukkerinharjun ky-
lätalon lämmitykseen.

en kuntien päätös, mutta
puhelinvaihde on vielä kes-
ken. Oulunkaaren toimisto
muuttaa kesän aikana
Micropoliksen C-siivestä
päärakennuksen toiseen ker-
rokseen.

Oulunkaaren kuntayhty-
mä, aikaisemmin Iin seutu-
kunnan kehittämis- ja osaa-
miskeskuksen kuntayhty-
mä, Iin seutukunta ja Oulun-
kaaren seutukunnan kunta-
yhtymä, on perustettu maa-
liskuussa 1995. Vuonna 2010
kuntayhtymä viettää 15-
vuotisjuhlaa valtuustosemi-
naarin merkeissä 10.6 Vaa-
lassa. Seminaariin kutsutaan
yhtymävaltuuston, -halli-
tuksen ja palvelutuotanto-
lautakunnan jäsenet sekä
kuntien ja kuntayhtymän
virkamiesjohtoa.

Mirja Klasila

Paikalla on myös TV 2 koko päivän, aamusta iltamyöhään.
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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

Oulun Seudun Ammatti-
opisto Pudasjärven yksikkö
järjesti torstaina 3.6 maatalo-
usoppilaitoksella tamma ja
varsanäyttelyn yhdessä Poh-
janmaan Hevosjalostusliiton
kanssa.

Näyttelyyn oli ilmoitettu
15 tammaa ja varsaa. Eniten
hevosia oli tietenkin koulun
tallista. Pohjanmaan Hevos-
jalostusliitosta oltiin erittäin

Tamma- ja varsanäyttely maatalousoppilaitoksella

tyytyväisiä koulun puittei-
siin näyttelyn pitämispaik-
kana ja suunnitelmissa on
järjestää tamma- ja varsa-
näyttely Pudasjärvellä myös
ensi vuonna.

Näyttelyissä hevonen tut-
kitaan korvan tupsuista, ka-
vion pohjiin asti. Huomiota
kiinnitetään liikkeisiin ravis-
sa sekä käynnissä ja raken-
ne tutkitaan monelta kantil-

ta. Myös hevosen esittäjä on
suuressa roolissa, täytyyhän
hänen saada hevonen näyt-
tämään parhaat puolensa ja
saada eläin liikkumaan len-
nokkaasti. Liian hidas käve-
lytys ja juoksutus ei tuo he-
vosen luonnollisia liikkeitä
esiin ja siten voi menettää
monta pistettä.

Näyttelyiden tarkoitukse-
na on tukea kotimaista he-
voskasvatustyötä ja kasvat-
taja saa siitä puolueettoman
arvion varsan liikkeistä, ra-
kenteesta sekä vanhempien
jalostusarvosta.

Mutta tokihan oma on
aina paras ja monikaan hyvä
juoksija ei ole saanut sitä pa-
rasta arvosanaa näyttelyistä.
Monesti niin koira- kuin he-
vosnäyttelyissäkin, omista-
jan ja tuomarin mielipiteet
eivät ole samankaltaisia.

Varsa olisi hyvä totuttaa
kaikenlaiseen käsittelyyn jo
pienestä alkaen. Se helpottaa
tulevaa harrastusta huomat-
tavasti niin hevosen kuin
omistajankin kannalta.

Selvästi koululla olikin
treenattu varsoja näyttelyä ja
tulevaisuutta varten, sillä

Näyttelyn paras esittäjä
Martina Österholm ja Mi-
pan Liekki

Vuosikkaat lämminveriset ja esittelijät vasemmalta Sanna Loukusa ja Bad Day, Marita Mustonen ja Shuffle Up sekä Meri Rekilä ja Goodbye Others.

koulun oma kasvatti, ori Ki-
varin Zatopek oli näyttelyn
paras, puhtaalla II palkin-

nolla. Esittäjänä toimi koulun
oppilas Jenna Mansikka.

Lämminverivarsoista par-
hain oli Media Stablen omis-
tama tamma Shuffle Up II-,
palkinnolla. Varsa on koulul-
la opetettavana. Parhaan esit-
täjän tittelin sai Martina Ös-
terholm, joka toimii koululla
tallityönohjaajana.

Tuomareina toimivat pii-
riagronomi Eero Perttunen,
Reijo Kaattari, Pentti Ranta-
la ja Hannu Vähäkangas.
Mittaukset suoritti Markku
Nisula.

Kati Saukko

Näyttelyn paras Kivarin Zatopek ja Jenna Mansikka

Paras lämminverivarsa
Shuffle Up


