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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 30.6.2010

Laadukkaat vesiauto-
maatit sekä sadevesi-
järjestelmät! Myös  asen-
nettuna

Kauttamme LVI,- sähkö-,
sekä peltisepän työt
ammattitaidolla
Kysy tarjous!

Kysy tarjous!

LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2, p. (08) 823 510

www.lvijarauta.fi

P. 010 666 8420

TERVETULOA!

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

TULOSSA mm.
10.7. Saija Varjus

lippu 4 € sis.kahvit

Torstaina 1.7

Perjantaina 2.7.

lippu 12 € sis.ep

Päivätanssit

Ässät

pe ja la avoinna 23.00-04.00

Wintti
Disco

Pe ja la KARAOKE
lippu 4 € sis.ep

lippu 4 € sis.ep

OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO
PUDASJÄRVEN YKSIKKÖ
JYRKKÄKOSKENTIE 18 A, 93100 PUDASJÄRVI
PUHELIN 010 27 21085 
WWW.OSAO.FI

Hevostalouden perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Sähköalan perustutkinto
Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto

 
Muista myös ammattistartin hakuaika 12.7. - 6.8.2010. 
Haku suoraan Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven 
yksikköön. 

Ammattistartin hakulomakkeet ja lisätiedot:
Opintoasiainsihteeri puh. 010 27 23975.

Kysy myös henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista.

Olemme mukana 
täydennyshaussa 12.-23.7.2010

www.haenyt.fi

To 1.7 PUDASJÄRVEN TORILLA
klo 12 * laulattaa Keijo Piirainen

To 15.7 MUSEON PIHAPIIRISSÄ -  kotiseutuviikolla
klo 18 * mm. vanhoja koululauluja laulattaa Keijo Piirainen

Ti 27.7 PUDASJÄRVEN TORILLA
klo 12 * laulattaa Keijo Piirainen

LAULAMME YHDESSÄ

Järjestää kulttuuritoimi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
LAULAMAAN KANSSAMME!

Noo.. emmä tiijä tämmösiä syöttikaloja, tuumi Juha Kuu-
sisto kun taltutti melkoisen hauven vonkaleen Livojoen
keskijuoksulta. Pituutta kalalla oli 105 cm ja painoa 9.1 kg.

Syöttikalako...

Pudasjärvi-lehden kalakil-
pailuun nuorten sarjaan,
alle 16 vuotta tuli ensim-
mäiset kalansaaliit: Kalojen
saajilla ei ollut kameraa
mukana, joten julkaisemme
kalansaaliit ilman kuvia.
Harri Tauriainen: hauki 650

Kalakisaan ensimmäiset kalat
g uistin, pituus 45 cm. Hen-
si Taurianen: hauki 1500 g
uistin, pituus 60 cm. Pojat
saivat molemmat kalat Ki-
varinjärvestä uistelemalla.
Oppaana / veneen kuljetta-
jana pojilla oli Osmo Kaar-
re.

PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

KATSO MYÖS 

KESKIAUKEAMAN 

AVAJAIS-

ILMOITUKSEMME

TORSTAI EXTRA
ATRIA 
HIILLOSMAKKARA

119
400g

pkt

PERJANTAI EXTRA
ATRIAN
MARINOITU 
REISIKOIPI

139 kg

ATRIAN
PEKONI

140g

079 pkt

LAPIN LIHAN
MEETWURSTI
KANTAPALAT II SIIVU

295 kg

KOTIVARA
KEVYT AAMIAIS
MEETWURSTI

siivu, 170g

079 pkt

TORSTAISTA ALKAEN
PULLAPIRTIN
RUISVARRAS

230g

049 pss

TORSTAISTA ALKAEN
PULLAPIRTIN
HILLOMUNKKI

560g 8 kpl

199
LAUANTAI EXTRA
ATRIAN
WILHELM GRILLI-
MAKKARA

199
750g

pkt

pss

500g

ATRIAN
KUORETON
HIILLOSMAKKARA

079
320g

pkt

ATRIAN
KINKKUSUIKALE

079
200g

pkt

pkt199

SUNNUNTAI EXTRA
ARLAN
KADET JUUSTO 10%

Lue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue PudasjärLue Pudasjärvi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehtivi-lehti
osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:osoitteessa:

wwwwwwwwwwwwwww.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjar.pudasjarvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fvi-lehti.fiiiii

OSAO:lla
hyvät tilat

hevostalouden
opiskeluun s. 4-5



2 nro 26PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI 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 26/2010-lehti 26/2010-lehti 26/2010-lehti 26/2010-lehti 26/2010

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

Suo kunniaksi Luojan -virsi
soi mielessämme usein, viet-
täessämme kuukauden Lie-
peen pappilassa. kesäkerhon
merkeissä.

Siellä lapset pääsivät ko-
kemaan kaikilla viidellä ais-
tilla alkavan kesän kauneu-
den. Meillä aikuisilla on op-
pimista lapsen taidoista py-
sähtyä ja nauttia luonnon pie-
nistä ihmeistä. Esimerkiksi
mehiläisen istahtamisesta

Lasten riemuja Liepeessä.

Kesäkerhoissa
koetaan asioita
kaikilla aisteilla Kesätapahtumia

Pudasjärvellä
“ Syöhän heppa nyt”, tote-
aa Emmi 3v.

Tyttöjen juttuja.

Kesäkuu
Ma 28.6.-pe 2.7. Moskiitto Ralli Pudasjärven ilmailukeskuksessa,
www.oulunilmailukerho.fi
Ke 30.6.-su 4.7. kaikkien aikojen Sunny Nights Fly-In tapahtuma
30.6.-4.7. Pudasjärven ilmailukeskuksessa. Lisätietoja http://
wings.pudasjarvi.fi/
Heinäkuu
Ma 28.6.-pe 2.7. Moskiitto Ralli Pudasjärven ilmailukeskuksessa,
www.oulunilmailukerho.fi
Pe 2.-3.7. Kontioralli, Neste Pudasjärvi. Moottoripyöräkerho 69
ry.
La 3.7. Kesätanssit Hampushallilla
Ma 5.7. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
La 3.7. klo 21.00-01.30 Tanssii lentäjän kanssa Havulassa
Ke 30.6.-su 4.7. Kaikkien aikojen Sunny Nights Fly-In tapahtuma
Pudasjärven ilmailukeskuksessa. http://wings.pudasjarvi.fi/
Pe 2.7.-la 3.7. Jyrkkä 2010 Rock Festival Jyrkkäkosken huvialueel-
la. Järj. Äänentoisto- ja valofirma Thunderlight, Woyzeck Oy, Pu-
dasjärven Urheilijat sekä yksityisiä henkilöitä.
 www.jyrkkafestival.com
Ma 5.- la 10.7.2010 Iijokisoutu. Ilm. 30.6. mennessä Jukka
Pekkala p. 0400- 266590, jukka .pekkala@ymparisto.fi tai
jorma.kokko@pp.inet.fi
Ke 7.7.klo 18 Hengellisen musiikin ilta,Pudasjärven torilla, kahvi-
tarjoilu.
Ke-to 7-8.7. Pudasjärven kiihdytysajot lentokentällä
Pe 9.7.-la 10.7. Pudasjärven Pitäjämarkkinat Pudasjärven torilla.
Järj. Pudasjärven Yrittäjät ry
La 10.7. klo 8.00 Kiihdytys- ja testipäivä Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa Järj. Taivalkosken Moottorikerho
La 10.7.  Kyläiltamat Marjohiekalla
La 10.7. klo 11.00  Syötteen uusien maastopyöräilyreittienavaus-
pyöräily Syötteen luontokeskuksessa.
Su 11.7. Rantajuhla Puhosjärven rannalla Järj. Puhoskylän kyläseu-
ra
Su 11.7. klo 11 Hengellisen musiikin ilta, Kauppatie 32,Kemin vie-
raat ja Toivo Junel
15.7.-21.7. Suomalais-ugrilainen taideviikko.
Su 18.7. Riihiahon sukukokous Syötteen kylätalolla, ilm. numeroon
040-5875051
La 17.7. Perinnepäivä Rytivaarassa, Rytivaaran kruununmetsätorppa
La 17.7. Sikajuhla Puhoskylän Möykkälässä
Ma 19.7. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
Ke 21..7 klo 21-01.30 Tanssit Sarapirtillä
Pe-su 23.7.-25.7. MP-huippuajot Iso-Syöte järjestää PMC Pudas-
järvi
La 24.7. Vetouistelut Puhoksessa
La 24.7. klo 21.00-01 Tanssit Ruostehovilla, Livon seurojentalo
La 24.7. klo 9.00 Lentopallon kyläsarja ja kesäpäivä Livon koululla
La 24.7. Syötteen kylämarkkinat kylätalon tiloissa ja pihapiirissä.
Järj. Syötteen kyläyhdistys
Ma-su 26.7.-1.8.  Pilkkiviikko - Kesäpilkin MM-kisat Havulan ranta
lisätiedot heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi, Järjestää Pudasjärven ur-
heilijat
Ma 26.7.- pe 30.7. Nuorten eräleiri järjestää Livokas ry
To 29.7. klo 18.45-20.45 Yleiset onkikilpailut Livon koululla. Järj.
Livokas Ry
Pe 30.7.- su 1.8. Lentopalloleiri Livon koululla. Järj. Livokas ry
Pe 30.7. klo 21.00-01.30 tanssit Havulassa. Järj. Havulan NS ja Pu-
dasjärven Urheilijat
La 31.7. Tanssit Puhoskylän Möykkälässä
Elokuu
Ma 2.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä.
La 7.8. Nostalgiabileet Jyrkkäkoskella.
La-su 7.8.-8.8. Drag Race SM-osakilpailu Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa, järjestää FHRA ja Taivalkosken moottorikerho.
Pe 14.8. Kiihdytys- ja testipäivä klo 8.00 Pudasjärven ilmailukes-
kuksessa
Ma 16.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä
La 21.8.-su 22.8. alk. klo 10 Sarakylän Vattumarkkinat Sarakylän
koululla
La 28.8. klo 19-01 Venetsialaiset Pudasjärvellä Rajamaan rannassa.
Pe 27.8. klo 19-01 “pikku venetsialaiset” sekä bändikisa nuorille,
järjestelyt yhteisyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Järj. LC
Pudasjärvi.
Ma 30.8. klo 20 Cooperin testi Suojalinnan urheilukentällä

Olemme koonneet kesätapahtumia Pudasjärvellä. Tiedot julkai-
semme aikajärjestyksessä ja laitamme myös Pudasjärvi-lehden
sivuille kesän aikana niin kauan, kunnes tapahtuma on ohi. Jos ja
kun joku tapahtuma puuttuu, pyydämme ilmoittamaan siitä leh-
den toimitukseen, niin lisäämme tapahtumanne jo meillä tiedos-
sa olevien tapahtumien joukkoon. Tapahtumat annetaan myös
Pudasjärven kaupungille nettisivuillaan julkaistavaksi.

Kesätapahtumia
Pudasjärvellä

voikukalle mettä ottamaan;
“mehiläisen välipala”, kuten
kolmevuotias Emma totesi.

Hyvää kesän jatkoa ja
muistakaa nauttia Luojan
meille luomasta upeasta
luonnosta!

Lastenohjaajat:
Eija Koivuluoma ja
Päivi Vesteri

Messu
kirkossa su 4.7. klo 10, Juha
Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen. Taksi lähtee seurakunta-
kodin pihasta klo 9.30, kyy-
din omavastuu 3 €.
Vanhemman väen kesäkah-
vila
keskiviikkoisin klo 12-14
kirpputorin tiloissa.
Vox Margarita- kuoron
harjoitus seurakuntakodissa
ke 7.7. klo 18.

Varhaisnuorten kesäleirit
Hilturannassa: 12.-13.7. -9-
vuotiaat (leirimaksu 5e) 14.-
16.7. 10-13-vuotiaat (leiri-
maksu 10e). Ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon (p. 08-
8823 100) viim. ke 30.6. Lisä-
tietoja varhaisnuorten kesä-
leireistä:
tiina.inkeroinen@evl.fi, 040-
571 46 36/Tiina
Nuorten kesäleiri
Hilturannassa: 19.-20.7. rip-
pikoulun käyneille (leirimak-
su 0e) Ilmoittautumiset kirk-
koherranvirastoon (p. 08-
8823 100) viim. ma 12.7. Li-
sätietoja 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).
(viikko 32 täysi). Nuotioilto-
ja voi varata omalle kyläkul-
malleen kirkkoherranviras-
tosta (p. 08-8823 100).

Liepeen pappilan pellot
kesannoidaan tänä kesänä,
jotta kasvit ehtisivät pelloilla
välillä myös siementää. Näin
taataan luonnon monimuo-
toisuuden säilyminen kas-
vustossa. Tästä johtuen lam-
paita ei nähdä Liepeessä
koko kesän aikana. Pappilan
pihapiirin ruusut, pellot ja
niityt kukkivat parhaillaan
kauniisti, joten poiketkaapa
Liepeen alueelle – vaikkapa
keräämään kukkia kotiinne.
Kirkko
avoinna (esittelijä paikalla)
1.7.-31.7. ti - pe klo 11-17 ja
su 11-18.
Kastettu:
Vappu Noora Josefiina Rie-
pula, Topi Johannes Juusola
Avioliittoon vihitty:
Arto Johannes Pirnes ja Katri
Marika Anniina Ervasti, Mik-
ko Petri Seiteri ja Johanna
Pauliina Pähtilä
Haudattu:
Nikke Johannes Kosamo 81 v

PUDASJÄRVI
Kirkolliset ilmoitukset

HARTAUS
Herran palveluksessa
Jo varhain keskiajalla on vietetty apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuoleman-
sa muistoksi (29.6.). Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari Neron toimeen-
panemissa vainoissa vuonna 67. Kun apostolien päivät Ruotsi-Suomessa poistettiin vuonna 1772,
myös Pietarin ja Paavalin päivä erillisenä pyhänä lakkasi. Sittemmin sen tekstit on sijoitettu tähän
sunnuntaihin.

Nykyisin tänä sunnuntaina (6. sunnuntai helluntaista) muistellaan kaikkia apostoleja. Sunnuntain
tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä laajemminkin. Kristus on kat-
sonut myös meidät arvollisiksi osallistumaan työhönsä. Kuuliaisina Jumalan sanalle olemme osalli-
sia uudesta elämästä Kristuksessa.
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3

Perjantai 2.7.
15:00 Portit aukeaa
17:00 RuoTo
18:00 Sicknote
19:00 Muria
20:00 Marella
21:00 Darker Grounds
22:00 Kalmah
23:00 Woyzeck
24:00 Altaria
01:30 Jyrkkä hiljenee

Lauantai 3.7.
15:00 Portit aukeaa
17:00 Frontlines
18:00 ID:Exorcist
19:00 Zenith-Reunion
20:00 King’s Ruin
21:00 Heimia
22:00 Burning Point
23:00 The Spyro
24:00 Flying Circus
00:15 Stormwarrior
01:30 Jyrkkä hiljenee

Medioissa ympäri Suomen
noteerattu ja Pudasjärvellä-
kin suurta kuhinaa aiheutta-
nut Jyrkkä 2010 Rock Festival
tärähtää käyntiin perjantaina.
Viikonlopun aikana Pudas-
järven Jyrkkäkoskella esiin-
tyy uskomattomat 16 bändiä!
Järjestelyt ovat loppusuoral-
la ja kaikki alkaa olla valmis-
ta viikonlopun koitokseen.

Talkoohengessä järjestet-
tävät festivaalit ovat pitäneet
järjestäjät kiireisenä ja talou-
dellisesti ahtaalla. “Paljon on
tehty, paljon on vielä teke-
mättä. Perjantaina kaikki on
kuitenkin valmista. Onhan
tämä ollut todella iso ponnis-
tus, kiinnostusta tapahtumaa
kohtaan on ollut laajalti – ai-
van Etelä-Suomesta saakka.
Tästä on kuitenkin hyvä jat-
kaa ja uskomme vahvasti,
että tulevina vuosina Jyrkkä-
koski tulee nousemaan omal-
le paikalleen, yhtenä Pohjois-
Suomen merkittävimpänä ta-
pahtumapaikkana.”

Käteinen rokkaa
Järjestäjät toivovat, että festi-
vaaliyleisö varautuu lipun-
myynnissä käteiseen. Kortti-
pääteyhteyksissä voi olla
häikkää ja käteinen nopeut-
taa lipunmyyntiä muutenkin.
Lippuja on edelleen myyn-
nissä Lippupalvelussa eli nii-
tä voi hankkia etukäteen ne-
tistä tai R-kioskeista. Käteisen

Festarit lähestyy

Lisäinfoa ja viimehetken
vinkit osoitteesta:

www.jyrkkafestival.com

lisäksi yleisön toivotaan pak-
kaavan mukaan reilusti ilois-
ta mieltä ja rentoa asennetta.
Viikonloppuna pidetään
hauskaa, nautitaan hyvästä
livemusiikista, bailataan dis-
kossa ja ennen kaikkea rie-
muitaan siitä, että vihdoin
saatiin kaivattua ohjelmaa
Pudasjärven nuorille!
Lauantaina on yleisöpäivä
Pudasjärven lentokentällä
järjestettävässä Sunny Nights
Fly-in tapahtumassa. Päiväl-
lä lentokentällä monenlaista
ohjelmaa ja tarjontaa.

Kirkkoneuvoston 21.6 pide-
tyssä kokouksessa todettiin,
että Hilturannan leirikes-
kuksen rakennushanke on
valmistumassa. Vastaanot-

Hilturannan leirikeskuksen
rakennustyöt valmistumassa

tokatselmuksessa esille tul-
leet korjaustoimenpiteet teh-
dään kesäkuun loppuun
mennessä. Rakennustöiden
yhteydessä nähtiin tarkoituk-

senmukaiseksi tehdä pihat-
yöt alkuperäisiä suunnitel-
mia laajemmin sisältäen
muun muassa tarkennukset
oleskelu- ja paikoitusaluei-

Pudasjärven naisleijonaklubi
Hilimat lahjoitti viime tam-
mikuussa 5-vuotisjuhlassaan
senioreilla tarkoitetun kun-
toilutelineen Pudasjärven
kaupungille laitettavaksi lii-
kennepuistonalueelle. Laite
on nyt asennettu paikalleen
ja on kaikkien vapaasti käy-
tettävissä. Ohjeet käytöstä
kiinnitetään tolppiin. Kuntoi-
lutelineen käyttöönottopäi-

siin sekä rakentaa jätekatos ja
pihakalusteet. Arkkitehti Esa
Säkkinen on laatinut töistä
suunnitelmat, joiden toteut-
tamisen ajoitusta ja toteutta-
mistapaa selvitetään.

Hautausmaiden tämän
vuoden katselmuksessa tuli
esille, että sankarivainajien
muistolaatoille tulisi löytää
ratkaisu, joka auttaisi pitä-
mään laatat suorissa riveissä

ja helpottaisi nurmialueen
siistinä pitämistä. Alueen
keskellä oleva pensasryhmä
tulee kunnostaa. Meneillään
on sankarivainajalaattojen
kunnostustyö, jossa kunnos-
tetaan tekstien hopeointia ja
sankarimuistomerkki puh-
distetaan ylä- ja takaosasta.

Toukokuussa pidetyssä
kirkkoneuvoston kokoukses-
sa hyväksyttiin toteutetta-

vaksi kirkon, kellotapulin ja
asehuoneen paanukattojen
tervaus sekä julkisivujen
maalaukset ja kunnostus-
työt. Ensi syksynä tehtävän
työn tulee tekemään Raken-
nusliike Asuntoinsinöörit
Oy:n, joka oli tehnyt hal-
vimman tarjouksen. Urak-
kasumma on vajaat 60 000
euroa. (ht)

Seurakunnan leirikeskus Hilturantaan on kohonnut talven ja kevään aikana uudisra-
kennus ja entinen vierellä oleva leirikeskusrakennus on myös saneerattu. Raken-
nus- ja saneeraustyön urakoi pudasjärveläinen Rakennusliike Asunto-Insinöörit Oy.

Hilimojen lahjoitus 5-vuotisjuhlassa:

toivotaan aktiivista käyttöä
Kuntoilutelineelle

Uudelle laitteelle riitti kokeilijoita jo heti ensimmäisenä
päivänä.

Kuntoilulaitteen käyttöönottopäivänä likennepuistossa
olivat Hilimoista mukana  Brita Hemmilä, Virpi Eskola,
Raija Niemelä ja Saara Hintikka sekä kuvat ottanut Aila
Helve.

vänä tiistaina 29.6 laitteella
oli jo 20-30 innokasta kokei-
lijaa.

Mainittakoon vielä, että
viime kesänä Hilimat lahjoitti
liikennepuistoon lapsille tar-
koitetun karusellin.

Teksti S-L Tuomaala
kuvat Aila Helve
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Hevostalouden koulutusoh-
jelmassa opiskellaan hevos-
tenhoitajiksi tai ratsastuk-
senohjaajiksi, jotka valmistut-
tuaan työskentelevät itsenäi-
senä talliyrittäjänä tai talliyri-
tyksen palveluksessa tai ravi-
, ratsu- ja matkailupalveluja
tuottavissa talliyrityksissä.
Myös siittolat ja asiakaspal-
velutehtävät työllistävät he-
vostenhoitajia.

Pudasjärven yksikönjoh-
taja Elisa Laakso kertoi, että
hevostalouden opintoihin
järjestetään valintakoe, jonka
tarkoituksena on varmistaa
hakijan soveltuminen hevos-
alalle. Koe sisältää haastatte-
lun ja käytännön tehtävän.

Haastattelussa käydään läpi
hevosalan opiskeluun liitty-
viä asioita, joita opiskelija
kohtaa opiskelussaan.

-Haluamme varmistaa,
että opiskelijat tietävät etukä-
teen millainen opiskelu heitä
odottaa ja samalla he saavat
tilaisuuden osoittaa meille
tahtotilansa. Kokeeseen, joka
voi olla muussakin hevosalan
koulussa kuin meillä, on vii-
me vuosina kutsuttu kaikki
hakijat. Kokeeseen tulevat
yleensä ne, jotka ovat haku-
toiveissa merkinneet hevos-
alan 1.-3. sijalle. Kuluvana
keväänä kokeeseen osallistui
meillä noin 30 hakijaa, joista
21 tuli valituksi ensimmäises-

sä haussa, selvitti Laakso
-Kesän täydennyshaussa

meillä on mukana hevosalan
opiskelupaikkoja. Jos joku
ylioppilas tai ammatillisen
tutkinnon suorittanut haluaa
hevosalalle, hän voi myös
hakea suoraan oppilaitok-
seen. Hänelle laaditaan hen-
kilökohtainen opiskelusuun-
nitelma, jossa nuo aiemmat
opinnot luetaan hyväksi ja
opiskeluaika lyhenee 1,5 – 2
vuoteen.

Ensimmäisenä vuonna
opiskellaan yhteiset ammatil-
liset opinnot, jossa tutustu-
taan kaikkiin osa-alueisiin ja
vasta toisena vuonna valitaan
suuntautuminen, suoritetaan

näytöt muun muassa tallit-
öistä, kengityksestä, raviajos-
ta ja ratsastuksesta. Ravipuo-
len hevostenhoitajat suoritta-
vat c-kortin eli raviajokortin.
Ratsastuksenohjaajilla ovat
kovat ratsastustaitovaati-
mus-tavoitteet

Kävelytyskone
uutuutena
Koulun talli on otettu käyt-
töön vuonna 2004. Tallissa on
42 karsinaa, koneellinen lan-
nanpoisto, pesupaikat, val-
jastuspaikka, kengityspaikka,
leveät käytävät, isot varuste-
huoneet ja varusteitten huol-
tohuoneet. Koululla on 39
hevosta, joista kaksi ovat tä-
män kesäistä varsaa, 15 ravi-
hevosta, neljä siitostammaa ja
loput ratsuja. Lisäksi entiseen
navettaan on tehty talli, jossa
on 17 karsinaa. Koulun tilal-
ta löytyy myös maneesi, rat-
sastuskenttä, noin kilometrin
ravirata. Lisäksi uutuutena
ovat viime syksynä käyttöön
otettu kävelytyskone.

Peltoa tilalla on 55 hehtaa-
ria, joista 12 hehtaaria on nyt
hevosten laitumena. Kaurat,
heinät ja säilöheinä saadaan
siis omista pelloista.

Opiskelijoilla on mahdol-
lisuus asua asuntolassa.
Myös lemmikkieläimiä voi
ottaa mukaan. Hevospuolen
opiskelijat saavat aamupa-
lan, lounaan ja päivällisen
talon puolesta. Jokainen opis-
kelija saa oman passin eli hoi-
tohevosen, jonka hoidosta ol-
laan vastuussa ja näin pääs-
tään heti oppimaan käytän-
töä.

Koululla opitaan monen-
laisten ja monen luontoisten
hevosten käsittelyä. Koulun

Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikkö tarjoaa luonnonvara-, matkailu- ja sähköalan opintoja.

Kengittäjä Jussi Räihälä Kajaanista on kengittänyt koulun hevosia vuodesta 2004
saakka. Hän käy koululla 2-3 kertaa kuukaudessa ja opettaa osan kengityksen käy-
tännön tunneista.

Kävelytyskoneessa hevosia kävelytetään
30- 45 minuuttia kerrallaan.

hevoset ovat oppimiseen so-
pivia.

-Ostettavien hevosten tu-
lee läpäistä eläinlääkärin tar-
kastus ja kahden viikon koe-
aika, jolloin näemme onko
hevonen käytöksensä puoles-
ta meidän tarkoituksiin sopi-
va. Tarkoituksena on, että
hevosten kanssa työskentely
on turvallista ja mukavaa,

niin hevoselle kuin opiskeli-
jalle, kertoo tallityönohjaaja
Raimo Hyvärinen

Koulun varsoista huomaa,
että niitä on käsitelty kovasti
jo syntymästä saakka. Tämän
kesäinen Prime Horlinen var-
sa Kivarin Zumba(i. donerail)
oli niin ihmisystävällinen,
että köpötteli toimittajankin
perässä hevosia kuvattaessa.

Satula- ja varustehuoneet pidetään siistissä kunnossa,
kaikelle on paikkansa.

Hyvät tilat hevostalouden opiskeluun
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Karsinan puhdistus on
helppoa. Lanta poistetaaan
käytävällä olevien kourujen
kautta.

Tallissa on leveät ja valoisat käytävät.

Toivesiru, varsansa Kivarin Polkan kanssa laitumella.

Kesällä
työharjoittelua
Tällä hetkellä koulun tallilla
ovat työssä oppimisjaksolla
koulun omat, ensimmäisen
vuoden opiskelijat. Työaika
on 37,5 tuntia viikossa. Työs-
sä oppiminen kestää koulul-
la neljä viikkoa. He opettele-
vat normaalien tallityön ru-
tiinien lisäksi laidunten-, re-
hun- ja heinäntekoa sekä lai-
tumien hoitoa. Opiskelijoille
halutaan pitää ensimmäinen
harjoittelu koululla, että he
omaavat myös nämä taidot,
joita monissa työssä oppimis-
paikoissa ei opeteta. Samalla
pystytään seuraamaan oppi-
laitten yksilöllistä kehitty-
mistä ja sitä mihin vielä pi-
tää keskittyä, että saadaan
toivottu ammattitaito.

-Ensimmäisen viikon jäl-
keen opiskelijoiden työsken-
telystä ei löytynyt moitteen
sijaa, kertovat tallityönohjaa-
jat Raimo Hyvärinen ja San-
na Loukusa. “Ykkösten” li-
säksi tallilla on ratsastuk-
senohjaajiksi opiskelevia hen-
kilöitä, jotka tallityön ohella
toimivat leiriavustajina ja pi-
tävät ratsastustunteja.

Koulun ravihevoset ovat
pärjänneet kohtuullisen hy-
vin kilpailuissa. Esimerkiksi
vuonna 2008 startattiin 70
kertaa ja niistä oli 12 ykkösti-
laa, 12 kakkostilaa ja 12 kol-
mostilaa.

Eläinlääkärille
klinikkatilat
Koulun tallille aloitettiin ra-
kentamaan kesäkuussa kau-

pungin eläinlääkärille klinik-
katilat, johon tulee kahden
eläinlääkärin työtilat, pien-
eläinvastaanotto, isojen eläin-
ten vastaanotto, pakkopilttuu
sekä karsina eläinten seuraa-
mista varten.

Pelkästään Jyrkkäkosken
kankailla liikkuu noin 80 he-
vosta, joten eläinlääkärin ti-
loille tulee olemaan runsaas-
ti käyttöä.

Oulun  kuninkuusraveis-
sa  24 hevosalan opiskelijaa
pääsee Oulun Kuninkuusra-
veihin kuninkaallisten hevos-
ten avustajiksi. Jokaiselle ar-
votaan nimikkohevonen, jon-
ka taustajoukkojen avustaja-
na hän tulee toimimaan ku-

ninkuusravien ajan. Kunin-
kuusravien varikkoalueelle
pääseminen on melkein yhtä
vaikeaa, kuin presidentin lin-
nan itsenäissyyspäivän vas-
taanotolle pääsy, joten opis-
kelijat saavat olla enemmän
kuin tyytyväisiä mukaan
pääsystä

Koululla on aikaisemmin-
kin ollut hyvä yhteistyösuh-
de Oulun raviradan Äimä-
raution kanssa. Oppilaat ovat
olleet raveissa muun muassa
loimittamassa voittajia ja
kahviossa myyjinä.

Kati Saukko

Valjastuspaikka on sisätiloissa.

 Linssilude Kivarin Zumba. Emä Prime Horline valvoo
taustalla varsansa puuhia.

Päärakennukses-
sa sijaitsee hallin-
nolliset tilat, ruo-
kala ja koulutusti-
lat
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TERVASTIIMA PERINNEVIIKKO 20-V JUHLAVUOSI
Tervahauta ja sen yhteyteen
luontevasti rakentuvat ohjel-
mat ympäri “pitäjää” ovat
aina olleet viikon ohjelmassa
mukana, niin myös tänäkin
vuonna. Tervahaudan teke-
minen ja tervan tuottaminen
on tarkkaa työtä ja vaatii pal-
jon perimätietoa. Puiden ko-
loaminen metsään pystyyn
on ensimmäinen vaihe ja vas-
ta kolmen-neljän vuoden
päästä ovat puut sellaisessa
kunnossa, että ne voidaan
pilkkoa hautaan ja “polttaa”
tervaksi. Aitoa hautatervaa
on nykyisin vaikea saada
kaupoista. Tänä kesänä on
tuota aitoa hautatervaa
myynnissä. Sehän tepsii vai-
vaan kuin vaivaan.

Odotetuin Tervastiimavii-
kon ohjelmista on Kotirinta-
ma-näytelmä, jonka kantaesi-
tys on maanantaina 5.7.  Näy-
telmän on kirjoittanut Toivo
Hyyryläinen, joka kirjoitti
myös suuren suosion saavut-
taneen Vesaisen. Kotirintama
kertoo Vesalan talonväen elä-
mästä vuosina 1942-45. Elä-
mä sodan melskeissä on

rankkaa ja kaikki on kortilla
ja korviketta. Sitkeä yrittämi-
nen, työnteko ja huumori aut-
tavat kuitenkin selviytymään
päivästä toiseen. Papin saa-
puminen taloon tiesi aina su-
rusanomaa mutta on muka-
na myös iloisia tapahtumia,
joihin pappia tarvittiin sillä
rakkaus aiheuttaa yllättäviä
käänteitä näytelmän juoneen.
Mukana on useita tuttuja
sota-ajan lauluja sekä Hyyry-
läisen taattua musiikkituo-
tantoa. Lippuja voi varata nu-
merosta 045-2340 986.

Tänä vuonna on paljon
uutta mutta myös perinteis-
tä ohjelmaa. Mielenkiintoi-
simpina mainittakoon Puh-

detyöt rintamalla ja Sota-ajan
morsiamet –näyttelyt Asu-
kastuvalla liittyen Kotirinta-
ma-näytelmään. Hevosen
kengittäminen, maidon sepa-
rointi, voin kirnuaminen ja
poronvasojen merkitseminen
ovat aikaisemmin näkemät-
tömiä perinnetyönäytöksiä.
Nuorille on moottorinkasa-
uskisa Tervasmarkkinoilla ja
hevosystäville lauantaina ra-
vit Juopulilla. Vahvaa perin-
netyötä opetetaan puukonte-
kokurssilla kolmena päivänä.
Kyläläiset ovat haastaneet
Juha Miedon halonhakkuu-
kisaan, joka pidetään Terva-
haudalla tiistaina 6.7. Saapa
nähdä miten “äijän käy”? Vii-

Kuvia Kotirintama
harjoituksista

Ylikiimingin Tervastiimaviikkoa vietetään jälleen
5.-11.7. Tervastiiman 20-vuotisjuhlavuosi näkyy

viikon ohjelmatarjonnassa. Luvassa on
tasokasta ja monipuolista ohjelmaa kaiken
ikäisille. Viikko juhlistaa kotiseutua ja sen
perinnekulttuuria. Käden taidot ovat esillä
monimuotoisesti, mutta myös muu alueen
korkeatasoinen kulttuuri näkyy ja kuuluu.

kolla myös tanssitaan, kalas-
tetaan ja muuten vain viihdy-
tään musiikin, hyvän ohjel-

man ja tervahaudan äärellä.
Tervetuloa Tervastiima-

viikolle Ylikiiminkiin!

Lisätiedot: www.tervasvesainen.fi
Tervastiiman ja Kotirintaman puolesta
Eeva-Maria Parkkinen, p. 044-4970 665
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Taas saimme kokoontua Pauk-
kerinharjun Hautapahtaalle jo-
kavuotiseen kalakisaan. Perinne
on Jongun osakaskunnan kans-
sa jatkunut suotuisasti. Suurta
iloa on tuottanut joka vuosi li-
sääntyvä osallistujien joukko ja
ennen kaikkea kasvava nuorten
kalastajien osuus.

Tämän kesänkään tapahtuma
ei tuonut pettymystä. Jongun
alueen kyläyhdistys oli laittanut
pöydän koreaksi. Kalaa saatiin
kiitettävästi. Suurimman hauki-
saaliin sai Tauno Moilanen.

Arvottavaa oli mukavasti.
Patrik Vesteri voitti kyläyhdis-
tyksen arpakorin. Ilma oli ihan-
teellinen rannallaolijoille, tuuli
navakasti joten sääsket ja muut
itikat pysyivät poissa. Kalasta-
jille olisi tyynempi sää ollut suo-
tuisampi. Samaan aikaan kylä-
talolla oli kirpputori jossa sai
käydä muistelemassa kouluai-
koja ja ostamassa itselle tarpeel-
lista tavaraa edullisesti. (or)

Haukia huijattiin
Paukkerinharjulla

-Pöllinparkkuu on ollut yksi
kaikkein vaativimmista met-
sätyön vaiheista. Se vaati ko-
vaa fyysistä kuntoa, hyvää
vartalon motoriikan hallintaa
sekä älykästä työn suunnitte-
lua. Se olisi siis aivan ilmei-
nen huippu-urheilulaji siinä
kuin kestävyysjuoksu, maas-
tohiihto tai moukarinheitto.
Pöllinparkkuu on tyypillinen
yksilölaji, jossa harjoittelu ta-
pahtuu kevätpäivien läm-
mössä, sääskiparvien ininän
soidessa korvissa. Silloin pöl-
li on parhaiten “nilallaan “ja
parkki irtoaa pöllin pinnasta
melkein itsestään.

-Me vanhemman ikäluo-
kan metsämiehet ja naiset
muistamme vielä hyvin entis-
aikojen pöllinparkkuulanssit.
Niissä tuoksui keväinen pih-
kan ja kaarnan tuoksu. Olen
itsekin parkannut Virrannie-
men kylässä pöllejä Korvan
Väinölle, muistan hyvin ti-
lanteen. Parkatut pöllipinot
hohtivat millimetrilleen suo-

Jouko Virranniemeltä ehdotus:

Pöllinparkkuu sopisi
huippu-urheilulajiksi
Taivalkosken Jokijärven kyläseura järjesti
19.6 PÖLKKY Pöllin-Parkkuun SM-kisan,

joka keräsi yhteen parkkuutaitoisia miehiä
ja naisia ympäri Suomen ja siten auttoi

osaltaan vanhan kansanpe-rinteen
säilymistä. Tapahtuman suojelija, Pölkky
Oy:n toimitus-johtaja, teollisuusneuvos

Jouko Virranniemi, avasi kisapäivän.

Pudasjärvisellä Pentti Rantalalla on vielä pöllinparkkuu-
taidot tallella ja kuori lähtee vauhdikkaasti. Hän sijoittui
kisassa neljänneksi.

Metsissä tehtävä työ on tältä
osiltaan muuttunut kenties
helpommaksi. Myös puun
kaikki ainesosat otetaan ny-
kyisin tarkemmin talteen.
Esimerkiksi puun kuori, joka
ennen jäi parkkuulansseihin
lahoamaan, on nykyisin ar-
vokasta biologista raaka-ai-
netta erilaisten energiamuo-
tojen tuottamiseen. Täällähän
nyt parkataan kuusipöllejä,
mäntyhän on sulli. Tälle ki-
samuodolle, joka nyt täällä
suoritetaan, on varmasti tu-
lossa jatkoa jatkossa erilaisi-
na muotoina jalostuneena,
totesi Virranniemi.

Pöllinparkkuun SM-kisas-
sa parhaimman pistemäärän
sai Taisto Tuomivaara Posiol-
ta. Seuraavat sijat menivät
Tuomo Leinoselle Taivalkos-
ki, Leevi Haloselle Iisalmi,
Pentti Rantalalle Pudasjärvi
ja Kyösti Vinkalle Taivalkos-
ki. Naisten sarjan voitti An-
neli Väisänen Taivalkoskelta
ja hänen jälkeensä tulivat Hil-
ja Kinnunen Suomussalmi,
Seija Mörsky Tornio ja Oner-
va Korpikoski Taivalkoski.

Päivän aikana oli runsaas-
ti myös muuta ohjelmaa, jot-
ka päättyivät Tukkijätkien
tahdittamiin Pöllinparkkuu-
tansseihin Pölkky-teatterilla.

Teksti Heimo Turunen
Kuvat Osmo Räisänen

Jouko Virranniemi (vas.) ja Osmo Räisänen muistelivat pöl-
linparkkuulanssien keväistä pihkan ja kaarnan tuoksua.

rina valkoisina rivistöinä
maahan tai rannoille jäänei-
den kaarnakasojen keskellä
tai pöllit oli ladottu kuivu-
maan ristikoille odottamaan
kuljetusta tai uittoa. Parkkuu
oli urakkatyötä, jossa tunnet-
tiin termit puolipuhtaaksi ja
täyspuhtaaksi parkkuu. Jän-
nittäviä hetkiä työntekijät
kokivat aina silloin, kun työn
vastaanottaja tuli mittaa-
maan parkattujen pöllien
määrää sekä arvioimaan työn
laatua. Työn laadusta saattoi
toisinaan syntyä tekijän ja
vastaanottajan välillä kovasa-
naistakin erimielisyyttä.

-Nykyisin elämme metsä-
talouteen liittyvien töiden
osalta toisenlaisia aikoja. Ko-
neet tekevät niitä töitä, jotka
ennen tehtiin käsin. Myös
parkkuurauta eli kolorauta “,
kuorimarauta, vuolurauta,
jonka molemmissa päissä on
kädensijat, on joutunut anta-
maan periksi sellutehtaiden
puunkuorimisjärjestelmille.

Johtajien kustannukset
alentuneet huomattavasti

Oulunkaaren kuntayhtymähallitus:

Oulunkaaren kuntayhtymän
hallitus päätti 28.6 kokouk-
sessaan, että Oulunkaaren
yhteinen puhelinvaihde ul-
koistetaan Elisa Oyj:n palve-
lukeskukseen.

Sähköpostijärjestelmän-
palvelut Oulunkaaren kunta-
yhtymälle ja kuntayhtymän
peruskunnille päätettiin
hankkia Fujitsu Services
Oy:ltä

Hallitus merkitsi tiedoksi,
että Oulunkaaren sosiaali- ja
terveystoimen yhteistoimin-
ta-alue on aloittanut toimin-

nan 1.1.2010 ja johtajien mää-
rä on pienentynyt siten, että
johtamisen kustannukset vä-
henevät vuonna 2010 noin
290 000 eurolla verrattuna
vuoteen 2009.

Hallitus merkitsi tiedoksi
sähköisen kokousasiointijär-
jestelmän tilannekatsauksen
ja päätti, että seuraava ko-
kous 25.8.on Oulussa ja syys-
kuun kokous 22.9. järjeste-
tään etäkokouksena, johon
hallituksen jäsenille järjeste-
tään koulutusta kunnanvi-
rastoilla. (ht)

Toinen mittava kesätapahtuma Jokijärvellä on Kultaa Jo-
kijärveltä- näytelmä, jonka ensi-ilta on lauantaina 3.7 ja
esitykset jatkuvat heinäkuun lopulle yhteensä kymmenen
kertaa. Näytelmässä kirjailija Veikko Räisänen tuo esille
komedian keinoin mm. “Helsingin herrojen” päätösten vai-
kutukset jossakin Koillismaan perimmäisessä kolkassa. (ht)

Kesäteatteria PÖLKKY-teatterilla
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

TERVETULOA TUTUSTUMAAN

UUSITTUUN PERHEMARKETTIIN

KE 30.6.2010.

TORSTAINA 

TARJOAMME

KAKKUKAHVIT

KLO 10-18.

PERJANTAINA
TARJOAMME

GRILLI-
MAKKARAA
KLO 10-18.

KE-SU. KÄVIJÖIDEN KESKEN
ARVOMME TUOTEPALKINTOJA
ESIM:

NIMI:_________________________________
OSOITE:______________________________
PUH:_________________________________

IKH
TYÖKALUÄSSÄ

LVI JA SÄHKÖTARVIKKEET

UPO
KODINKONEET

TAKAT, KAMINAT JA LIEDET

GARDINIA
VERHOTANGOT, NIPSUT JA 
RULLAVERHOT

MAJAVA JA YKI
PERÄKÄRRYT, VENETRAILERIT JA 
YKI VENEET

JUVES KANNELLINEN
SÄILYTYSLAATIKKO

1000
3 kpl

ORTHEX
STOREX KANNELLINEN
SÄILYTYSLAATIKKO

1160
Kuultovärit

EMENDO
SAUNATUOTTEET

ESIM LÖYLYTUOKSU
500 ml

330
PYYKINKUIVAUSTELINE SIIVILLÄ

695

 PATSAS
-NAINEN
-MIES

3950

KÄSINMAALATTU
NIMIMUKI

995 kpl

NATUSAN
KOSTEUSPYYHE

295
64 kpl

pkt

FAIRY

199
1 L

plo

ERÄ

NESTESAIPPUA
CREAM

220
3 L ERÄ

NESTESAIPPUA

099
500 ml ERÄ

ANNA
DEORORANTTI

099
ERÄ

plo

plo

@ ILMANRAIKASTIN SPRAY

099
400 ml ERÄ

plo

ALOE VERA
SHAMPOO

199
1 L ERÄ

NARVI JA AITO KIUKAAT,
PADAT JA PIIPUT

LONG LIFE TRAKTORI JA TYÖKONEIDEN 
TARVIKEMYYNTI. TEITÄ PALVELEE PERTTI, 
PASI, VILLE JA PAAVO.

KALASTUSTARVIKKEET
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PIETARILANTIE 48, 93100 PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

BLACK & DECKER
PAINEPESURI 1300 W

5995

EINHELL
TUHKAIMURI
omalla moottorilla 500 W

4990
GO 4 
AUTOILIJAN
KEMIKAALISETTI

995
VAHA-
KANKAAT
120 cm
140 cm

M399

KOSTEAN TILAN
MATTO

395 M

JYSMÄ OY
MATOKS
NUKKAMATOT

1990 M

CASA
PÖYTÄTABLETIT

299 pkt

2 kpl

LOPUT TUULIPUVUT

990
LASTEN

1990
AIKUISTEN

SPORT
SANDAALIT

290pari

41- 45

NAISTEN 
FARKKUJA

1990
alk.

NAISTEN
PITKÄHIHAINEN
RAITAPAITA

995
Hox! Isot koot.

NAISTEN
RAITA T-PAITA

490
Eri värejä!

MIESTEN
JOUSTOFARKUT

2350

MIESTEN
HIHATON T-PAITA
MAASTOKUVIO

199

HARTWALL
JAFFAT

500
1,5 L

3 plo
sis 1,20
pant

7900
VALOKATE

2000
2500

GERN
VESIAUTOMAATTI
800 W

9900

MR MAX
MUSTAHERUKKAMEHU

295
5,25 L

astia

AITO RIISI
PITKÄJYVÄINEN

300
1kg

2 pss

VAASAN
KOULUNÄKKI

2195
6,4 kg

ltk

ROMDIL
TÄYTEKEKSI

095
500g

pkt

PANDA LAKUMIX

099
200g

pss

4-tahti bensiini

PORAKAIVO PUMPPU
750 W ROSTERI

16900 14900

PUUTARHA KALUSTE
PYÖREÄ PÖYTÄ + 
4 TUOLIA + AURINKO-
VARJO

8900

PUUTARHA-
KEINU

KOVAPUUKALUSTO
PÖYTÄ + 4 TUOLIA

29900

KOKOONTAITETTAVA
PICNIC PÖYTÄ +
PENKIT SALKUSSA

3450

KAASUGRILLI
kahdella polttimella

kpl

kpl

2,5 M

3 M

14900

PANTHER
POLTTOMOOTTORI
VESIPUMPPU 2 ”
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Kaivuri-Jukalle arvoisensa vastaanotto

Kaivuri-Jukka ja Mikko Kälkäjä joivat taukopaikalla Nie-
mitalon Juustolan tarjoamat juustokahvit.

“Korkokenkäkukkamekkosuohiihtäjät” saattelivat Muta-
sen minikaivuria myös kivikkoisen tietyömaan läpi.

voi sitten syksymmällä vai-
mon kanssa muistella kyntti-
län valossa tätä hullua mat-
kaa, Kälkäjä luetteli. Lisäksi
Mutaselle ojennettiin juliste
kiinnitettäväksi kaivurin
oveen, jossa kerrotaan hänen
ajavan poronhoitoalueella ja
on noudatettava äärimmäis-
tä varovaisuutta.

Mutanen kertoo, että Pu-
dasjärvi taisi olla ensimmäi-
nen kaupunki, joka toi viral-

lisesti oman vastaanottoko-
miteansa hänen reittinsä var-
relle. Vastassa oli myös taitei-
lija Kimmo Takarautio taitei-
lemiensa joulupukin sekä
suuren mammutin kanssa.
Paikalle kertyi myös kymme-
niä paikallisia kannattajia ja
erityisesti kaivurista kiinnos-
tuneita pieniä ja vähän suu-
rempiakin poikia.

Jenny Kärki

Juhannus on suurimmalle
osalle suomalaisia keskike-
sän juhla, jolloin vietetään
aikaa mökillä, saunotaan,
grillataan ja nautitaan mies-
tä väkevämpää. Kaikki eivät
kuitenkaan halua juhlia ju-
hannusta tällä tavalla. Aina-
kin maahanmuuttajille nämä
suomalaisten perinteiset ta-
vat juhlia juhannusta ovat
outoja. Varsinkin paikallisten
ihmisten alkoholin käyttö
herättää ihmetystä. Ihmetys-
tä herättää myös se, mihin
suomalaiset katoavat kau-
pungeista ja pitäjien keskus-
toista juhannuksen aikana.
Tätä valittelee myös Pudas-

järven tukiasumisyksikössä
asuva 17-vuotias, Somaliasta
tullut Sadia. Hän kaipaa
myös enemmän yhteistä te-
kemistä muiden nuorten
kanssa.

- Pakolaisnuoret haluavat
olla kuten muutkin pudasjär-
veläiset nuoret ja tutustua
heidän elämäänsä. Tutustu-
minen on ollut aika vaikeata,
vaikka yhteisiä tilaisuuksia
onkin järjestetty, Sadia valit-
telee.

Tuliasumisyksikön nuoret
ovat saaneet alkukesän aika-
na opastusta Suomen yhteis-
kunnan toiminnasta, suoma-
laisten tavoista, ruoasta ja

Juhannusmeininki oudoksuttaa maahanmuuttajia

Juhannuksen juhlapöytä on katettu

Maija Ojalehto ohjaa Sadiaa grillaamisen salaisuuksiin

myös kuluttajatietoutta. Kou-
luttajina ovat olleet Maaseu-
dun sivistysliiton tuella Ou-
lun maa- ja kotitalousnaiset.
Kuuden koulutustilaisuuden
aikana suurin osa tukiasu-
misyksikön nuorista on oppi-
nut valmistamaan edullista,
mutta maittavaa ruokaa. Sa-

malla on hälvennetty epäluu-
loja suomalaista ruokaa koh-
taan. Kaikille maahanmuut-
tajille paikallinen ruoka ei
maistu, mutta vähitellen mm.
puurot ja jälkiruoat ovat ru-
venneet menemään kaupak-
si. Samalla on opittu etsi-
mään kaupasta edullisimmat

vaihtoehdot.
Viime torstaina kuvattiin

Pudasjärven tukiasumisyksi-
kössä TV:n Pohjois-Suomen
uutisiin nuorten juhannuk-
seen valmistautumisesta ja
juhannusruokien valmista-
misesta. Katettiin juhlapöytä,
harjoiteltiin grillaamista,

marjaruokien tekemistä ja
maisteltiin raparperimehua.
Kaikille nuorille näytti mais-
tuvan uudetkin makuelä-
mykset. Ja juhannuksen aika-
na grillattiin lisää ja pelattiin
seurapelejä.

Timo Puolakanaho

Kaivuri-Jukka eli muurame-
lainen yrittäjä Jukka Muta-
nen tuli tutuksi suurelle ylei-
sölle Facebook-yhteisönsä
kautta, jossa hän oli luvannut
ajaa minikaivurilla Hangos-
ta Kuusamoon juhannuksek-
si, jos ryhmään liittyy yli 50
000 jäsentä. Tällä hetkellä liit-
tyneitä on yli 93 000.

Torstaina 14. kesäkuuta
Mutasen oli tarkoitus tehdä
tuttavuutta Pudasjärveläisiin
Hirvisuon levikkeellä. Koska
yrittäjän aikataulu Oulun
päässä oli hieman venynyt,
tapaaminen ja vastaanotto
järjestettiin Kuusamontiellä
jo Kiimingin puolella..

– On se mukavaa kun

muitakin luovia hulluja on
liikenteessä, kommentoi Mu-
tanen Kuusamontien varres-
sa komeilevaa joukkoa: jou-
lupukkia, suurta mammuttia
sekä hänen matkaansa saatel-
leita Korkokenkäkukkamek-
kosuohiihtäjiä.

Pudasjärven kaupungin
kehittämisjohtaja Mikko Käl-

käjä oli houkutellut paikalli-
sia yrittäjiä paikalle vastaan-
ottamaan Mutasta ja saapui
itsekin toivottamaan hänet
tervetulleeksi poronhoitoalu-
eelle.

–  Kaupungin puolesta
annettiin Jukalle matkaeväs-
tä, että saa laittaa suun ma-
kiaksi ja kynttilöitä että hän
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to 15. - la  17.7
klo 15-20 KERAMIIKKAPAJA -  Karhupaja,

Käsin rakentaminen ja komilaiset
koristelumenetelmät
opettajina Valerij Toropov,
kansantaiteenkeskus Zaran - Komi
ja Vuokko Nyman. Materiaalimaksu 15 €
Mukaan mahtuu 12 kurssilaista.
Ilmoittautumiset 5.7 mennessä,
puh. 040 5924716, Karhupaja.

to 15. – pe 16.7
klo 15-19 TAITEEN PERINNETYÖPAJA

KOULUIKÄISILLE JA PERHEILLE
komilaisen  taiteen alkulähteillä –
Kulttuuri- ja oppimiskeskus, Lukiontie 4
opettajana Elena Menikova ja Kristina Haptseva,
- kansantaiteenkeskus Zaran - Komi
ei osallistumismaksua
Mukaan mahtuu 15 nuorta kurssilaista yksin tai aikuisen kanssa.
Ilmoittautumiset 5.7 mennessä, puh. 040 5856229/ kulttuuritoimi

la 17.7
TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET – Taidehuone Pudikki

klo 18 HUUHKAJAN SIIPIEN ALLA  -  Komin tasavallan, Vylgortin
kaupungin kansantaiteen keskuks  Zaran taiteilijoiden
 lasten taidekolun oppilaiden teoksia

· Tiedustelut: Kulttuuritoimi/ Taidehuone Pudikki – 040 5856229

SUOMALAIS-UGRILAINEN TAIDEVIIKKO
Pudasjärvellä 15.-21.7.2010

- suomalais-ugrilaisuus- ja sukukansojen taide -

ma  19.7 - ke 21.7
klo 10-15 KÄDENTAITOJEN TAIDEPAJAT

– Käsityökeskus
Villan värjäys kasvi- ja teollisilla väreillä
– Hilkka Anttila ja Marja-Leena Tykkyläinen
Batiikin teko vahavärjäysmenetelmällä
– Kristina Haptseva
Tinalankakorun tekeminen
– Marja-Leena Tykkyläinen
Neulahuovutus – Hilkka Anttila
Ilmoittautumiset 5.7 mennessä, puh. 040 5856229/ kulttuuritoimi
Kaikissa taidepajoissa pajakohtainen materiaalimaksu 10-20 €
Mukaan mahtuu 20 osallistujaa. Kaikki pajat aikuisille.
Tinalanka- ja neulahuovutuspajat sopivat myös yli 10 vuotiaille.

ma  19.7 - ke 21.7
klo 10-15 KIPSIVEISTON TAIDEPAJA – Kulttuuri- ja oppimiskeskus

opettajana Kari Tykkyläinen  – mukana Valerij Toropov
Materiaalimaksu 20 €
Mukaan mahtuu 12 kurssilaista.
Ilmoittautumiset 5.7 mennessä,
puh. 040 5088490 / kansalaisopisto

ma  19.7 - ke 21.7
klo 10-15 GUACHE TAITEEN TAIDEPAJA

- Kulttuuri- ja oppimiskeskus
opettaja taideopiskelija Aleksander Sergijenko,
kansantaiteenkeskus Zaran - Komi
Materiaalimaksu 20 €
Ilmoittautumiset 5.7 mennessä,
puh. 040 5088490 / kansalaisopisto

Taidepajoihin ei ole kurssimaksua, ainoastaan pajakohtaiset  materiaalimaksut.
Taideviikon tiedustelut: Pudasjärven kulttuuritoimisto, Lukiontie 4,
puh. 040 5856229, e-mail: birgit.tolonen@pudasjarvi.fi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17.7 – 28.8
TAIDENÄYTTELY – HUUHKAJAN SIIPIEN ALLA –
-  Komin tasavallan, Vylgortin kaupungin kansantaiteen keskus
Zaran taiteilijoiden ja lasten taidekolun oppilaiden teoksia
Taidehuone Pudikki, Lukiontie 4
Näyttely avoinna: ma - ke 15 -20, la – su 14-17, to – pe suljettu
Puhelin näyttelyvalvojalle:  040 826 6586

Lastensuojelun piirissä olevien lasten määrä on
viimeisen vuosikymme-nen aikana kasvanut

valtavasti.  Lapsille tarvitaan kaiken aikaa lisää
tuki-perheitä ja sijaisperheitä. Tukiperhetoiminta
on ennaltaehkäisevää työtä perheeltä perheelle.

Vuoden 2008 alusta voimaan tullut
lastensuojelulaki korostaa ensisijaisesti

ennaltaehkäiseviä ja avohuollon palveluita.

Lapset tarvitsevat lisää
tuki- ja sijaisperheitä

Helsingissä asuva, mutta ke-
säisin lomiaan sisarensa Airi
Nymanin luona viettävä,
Tuomas Särkelä souteli kes-
kiviikkona 16.6 Kallion tie-
haaran seutuvilla Siuruanjo-
essa vilikka-uistinta vetäen.
Sitten jysähti ja Tuomas luuli
uistimen osuneen uppotuk-
kiin.

 Yllätys oli suuri, kun ve-
destä nousikin 8 kg painava
hauki, joka oli 104 cm pitkä
ja ympärysmitta oli 46 sent-
tiä. Hauen sisällä oli 36 cm
pitkä lahna, joka oli arviolta
puolen kilon painoinen. Silti
hauella oli vielä nälkä ja ta-
voitteli saalista, mutta saikin
kohtalonsa, kun maukkaan
kalan sijasta iski Maurin ve-
tämään uistimeen.

Saalis ei ollut Maurille
ihan ainoa laatuaan, sillä pari
vuotta sitten hän sai saman
painoisen hauen Siuruanjoes-
ta. Sisar Airi tyytyy kalasta-
misessa mato-ongella onki-
miseen ja kertoi menevänsä
juhannuksen jälkeen narraa-
maan kaloja, kunhan vedet
vähän laskevat. (ht)

Suuri hauki Siuruanjoesta

Kylläpä tällaista saalista kannattaa esitellä. Tuomas Särkelä ja Siuruanjoesta saatu
8  kilon hauki.

Pelastakaa Lapset ry on val-
takunnallinen ja kansainväli-
nen lastensuojelujärjestö, joka
toimii lasten oikeuksien edis-
tämiseksi. Pelastakaa Lapset
ry:n lastensuojelupalvelut
käsittävät lasten lomakoti- ja
tukiperhetoiminnan, sijaisko-
ti- ja lastenkotityön sekä kan-
sainväliset ja kotimaiset
adoptiot. Pelastakaa Lapset
ry rekrytoi Pohjois-Suomen
alueella vapaaehtoisia per-
heitä tulemaan mukaan tuki-
perhetoimintaan ja sijaisper-

hetoiminnasta kiinnostuneita
perheitä lyhyt- ja pitkäaikai-
siksi sijaisperheiksi.

Tukiperhettä odottaa täl-
lä hetkellä Pohjois-Suomen
aluetoimistomme alueella
noin 200 lasta.

Tukiperhe auttaa lasta ja
perhettä silloin, kun lapsen
vanhempien omat voimava-
rat ovat vähissä tai lapsen
perhettä on kohdannut krii-
si. Myös yksinhuoltajavan-
hemmat saavat levon mah-
dollisuuden lapsen ollessa

tukiperheessä. Tukiperhe tar-
joaa huolenpidon perheessä
yleensä yhtenä viikonloppu-
na kuukaudessa. Joskus tuki-
perhesuhteet voivat kestää
jopa useita vuosia. Tukiper-
heissä käyvät lapset ovat pää-
asiassa 3-12–vuotiaita.

Sijaisperhe tarjoaa kodin
lapselle, joka tarvitsee joko
pitkä- tai lyhytaikaista sijoi-
tusta oman kodin ulkopuo-
lelle. Sijaisperheiksi kaiva-
taan perheitä, joilla on riittä-
västi kiinnostusta, aikaa ja
voimavaroja huolehtia lap-
sesta, joka ei ole heidän
omansa. Sijaisperheen tär-
keimpänä tehtävänä on luo-
da rakastava ja pysyvä suh-
de lapseen, samalla kun lap-
si ylläpitää suhteita omaan
syntymäperheeseensä ja su-
kuunsa.

Tuki- ja sijaisperheeksi
haluavilta edellytetään va-
kaata elämäntilannetta, ky-
kyä tarjota lapselle turvallis-
ta ja lämmintä huolenpitoa
sekä halua sitoutua lapsen ja
hänen perheensä tukemiseen.
Valmennamme tuki- ja sijais-
perheet joko perhekohtaises-
ti tai kurssimuotoisesti.  Li-
säksi perheet saavat sijoituk-
sen aikana tukea sosiaali-
työntekijöiltämme ja perheil-
lä on mahdollisuus osallistua
vuosittain täydennyskoulu-
tukseen.

Tuija Maijanen

Taideviikon järjestää Pudasjärven kaupungin kult-
tuuritoimi. Yhteistyössä mukana Kansalaisopisto,
Karhupaja, Käsityökeskus
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pu-
dastorilla ilmoittaminen on  yksityisille henkilöille
ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä.
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toi-
mitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla:
08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: 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 il-
moitus on 15 euroa +alv (18,30 e). Muistathan ilmoittaa
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

ILMOITA ILMAISEKSI!

PUDASTORILLA

Myydään Toyota Corolla 2.0
dsl vm. -97 hyväkuntoinen.
Tarjoa. Puh. 0409102439.

Myydään: VW Polo classic
-87. Ajoaik. 9.2010. Tek-
niikka OK. Hp. 150€ puh.
0400-330533.

Myytävänä Toyota Gorolla
vm. -89. Cd-soitin , veto-
koukku, kone- ja jakopään-
remmi vaihdettu. HP. 420€
Puh. 0440 923 946.

Myytävänä Talvirenkaat 195
x 55 x 15" Hyvät. Hp. 120€
Puh. 0440 923 946.

Myydään Raivaussaha Jon-
sered  hp. 160€, puh. 0440
923 946.

Maanantaina 28.6 alkaneessa
ja sunnuntaihin 4.7 jatkuvas-
sa Sunny Nights Fly-in ilmai-
luviikossa on paljon tapahtu-
mia. Ulkomailta on tulossa
keskiviikkona yli 20 lentoko-
netta, noin 50-60 lentäjää ja
siihen kotimaiset lentäjät ja
koneet lisäksi. Tapahtumas-
sa tulee mahdollisesti ole-
maan helpostikin toistasataa
lentokonetta ja parisataa len-
täjää.

-Tosin lentäjät ovat ihan
tavallisia miehiä ja naisia, ei
heitä erota väkijoukosta, nau-
rahtaa tapahtuman koordi-
naattori Helena Jaakkola ja
kertoo, että on haastanut Suo-
men Lentopelastusseuran
lentäjät tulemaan Tanssii
Lentäjän Kanssa -tansseihin
lentohaalarit päällä!

Talentista tuttu Flying Cir-
cus saapuu Pudasjärvelle

Ilmailuviikon aikana runsaasti ohjelmaa

Veteraani-illan ohjelma kiinnostaa
perjantaina 2.7 illalla legen-
daarisen lentokoneen, Pudas-
järven asukkaiden sydämet jo
2006 tapahtumassa valloitta-
neen AntonovAn-2 koneen
kyydissä.

-Saario sai uudemman ko-
neen käyttöönsä, ja pääsee
nyt tulemaan monen vuoden
jälkeen Pudasjärvelle, iloitsee
Jaakkola.

Antonovin kyydissä saa-
puu myös perjantain Vete-
raani-illan puhuja, professo-
ri Antti Saarialho. Hänen lu-
entonsa teemana on: Kuinka
suuri länsiliittoutuneiden
apu Neuvostoliitolle sodan
aikana oikein olikaan.

-Toivotamme sotiemme
veteraanit puolisoineen erit-
täin lämpimästi tervetulleek-
si kahville lentokentälle ja
kuuntelemaan mielenkiin-
toista luentoa, toivottaa Jaak-

kola.
Lentotapahtuman lauan-

tain yleisöpäivässä on paljon
kotimaisia ja ulkomaalaisia
koneita, Gyrokopterit, kuu-
mailmapallot, Antonov,, ra-
dio-ohjattavat, helikopterit,
varjoliitimet, laskuvarjohyp-
pääjät ja lisäksi nähtävänä
Amerikan autot sekä palo-
mieskerhon näyttävä autopa-
lon sammutusnäytös. Yleisöl-
le on myytävänä Pudasjärven
ilmailukerhon naisten pitä-
mässä kahvipisteessä kahvia,
muurinpohjalettuja, jäätelöä
ja grillistä makkaraa.

A-oikeuksilla varustetus-
sa Ravintola Zipakassa on
tarjolla erittäin maukasta
ruokaa aamusta iltaan.

Lentotapahtumaviikon
purjekonekisa on alkanut
maanantaista lähtien, Gyro-
kopterikoulutus on pyörinyt

juhannuksesta lähtien ja Suo-
men Lentopelastusseuran
maantietukikohta – ja muo-
nitusharjoitus samaan aikaan
keskiviikosta alkaen Sunny
Nights Fly-in tapahtuman
kanssa.

-Lämpimästi tervetuloa il-
mailun maailmaan kokeile-
maan lentämistä opettajan
kanssa ihan itse tai vain seu-
raamaan mitä taivaalla ta-
pahtuu. Koko perhe mukaan
viettämään mukavaa kesä-
lauantaita Pudasjärven hie-
nolle harrasteilmailun lento-
kentälle, toivottaa koordi-
naattori Jaakkola ja jatkaa,
että ihan oikeasti kenttä on
Suomen toiseksi paras har-
rasteilmailukenttä.

-Tätä paikkaa kannattaa
kehittää edelleen, sillä puit-
teet ovat todella hyvät! (ht)

Myytävänä Takkaluukku
Upo-lasilla, tuhkaluukku Upo
1 kpl, nokiluukku Upo 2 kpl,
yläliittymäpelti 1 kpl, hinta
yhteensä 150€. Puh. 040
8401194

Myytävänä valkoisia käy-
tettyjä lohkotiiliä noin 150
kpl, hinta 0,20€ kpl. Puh.
040 8401194

Vuokralle tarjotaan Pudas-
järven keskustassa: Tupa-
keittiö,alkovi, ph, s 36m2.
Puh. 040-4759514.

Asuntovaunu 5-henk. Va-
paa suviseurojen ajan. Puh
045-6333342.

Löytyykö Eevalle vaki-ukkoa, autoilevaa ja tanssahtele-
vaa . Ikä noin 70-75v. Puh 040 532 9847

Ensimmäiset ulkomaalaisvieraat tulivat Pudasjärvellä jo viime viikonloppuna. Edessä Helena Jaakkolan vieressä
oikealla FAI (kansainvälinen tarkkuuslentoliitto) johtaja Hans Guttman. Jaakkola kertoi, että Guttman kävi Pudas-
järvellä ensimmäistä kertaa Sunny Nights Fly-in tapahtumassa vuonna 2007, jolloin olivat menossa NordCappiin.
- Silloin vierailtiin Syötehotellilla kahvilla ja tutustuttiin Luontokeskukseen. Jalavan kaupassa pistäydyttiin shoppai-
lemassa ja tulomatkalla ruokailtiin Tulitauossa. Olivat Pudasjärven palveluihin erittäin tyytyväisiä.

Aurinko ja lähes tuuleton sää
suosi torstaina 24.6 juhannus-
kisoja, joissa osallistujia oli
lähes 200. Niinpä olosuhteet
olivat suosiollisia hyville tu-

Juhannuskisoissa hyvä tulostaso

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

loksille. Parhaista tuloksista
vastasivat Länsi-Pohjan nai-
set pikamatkoilla. Ida Aidan-
pää voitti 100 metrin aidat
hyvällä ajalla 13,77, joka on

nuorennaisen oma ennätys.
Sari Keskitalo puolestaan
voitti sekä 100 että 200 met-
riä, mutta valitteli, ettei tuk-
koisuuden takia saavuttanut

EM-kisojentulosrajoja.
Myös pitemmillä matkoil-

la juostiin hyviä aikoja. Ou-
lulainen Elina Lindgren juok-
si kevyen näköisesti kauden
kärkiaikaan ilman kiriapua.
Loukkaantumisten kanssa
viimevuodet taistellut Lind-
gren oli kuitenkin tyytyväi-
nen kun sai ennen kesän tär-
keimpiä kisoja edes yhden
täysivauhtisen kisan.

Myös pudasjärven nuoret
yleisurheilijat olivat vauhdis-
sa. Aleksi Härkönen juoksi
oman ennätyksensä 3.08.08
sarjan P13 1000 metrillä. Las-
se Moilanen jäi Aleksista
muutaman sekunnin, mutta
pääsi seuraavana päivän Po-
sion kisassa Aleksin kanssa
samaan aikaan.

Pudasjärven Urheilijat on
järjestänyt jo vuosikymmeniä
juhannuksen ajan yleisurhei-
lukisoja. Nykyiseltä nimel-
tään kisat tunnetaan nimellä
Pohjantähti-Games. Kisaor-
ganisaatio on hioutunut toi-
mivaksi, kun vuodesta toi-
seen samoja henkilöitä on
hoitamassa tehtäviään. Nyt
paikalla oli lähes 90 talkoo-
laista.

- Eihän täältä voi olla pois,
kun täällä on niin hyvä tun-
nelma. Tuttujen kavereiden
kanssa on mukava tehdä töi-
tä nuorten urheilijoiden hy-
väksi, tuumasivat muutamat
kiireiset pituushyppypaikan
toimitsijat.

PuU:n yleisurheilupuolel-
la riittää kisoja pitkin kesää.
Suurimmat kisat ovat heinä-
kuun lopussa järjestettävät
Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-
Pohjan ja Lapin yhteiset pii-
rinmestaruuskisat. Kun poh-
joisten piirien mestaruuskiso-
jen osanottajamäärä on vä-
hentynyt viime vuosina, on
järkevää järjestää kilpailut
yhdessä paikassa.

PuU:llä on lähivuosina

edessään monia suuria haas-
teita. Vajaan kahden vuoden
päästä juostaan Jyrkkäkos-
kella maastojuoksun SM-ki-
sat. Jyrkän maastot on todet-
tu hyviksi ja siksi kisat ovat
taas Pudasjärvellä. Edellisen
kerran järjestettiin SM-kisat
toukokuussa 1994, jolloin
vaativat, mutta vaihtelevat
radat saatiin valmiiksi.

Toinen iso haaste on suun-
nistuksen SM-kilpailut kesäl-
lä 2013 Syötteellä. Siellä on
suunnistettu Jukolan viesti
1988 ja muutamaa vuotta
myöhemmin SM-kisat ja
MM-katsastuksia.

PuU:n varapuheenjohtaja
Heino Ruuskanen luottaa sii-
hen, että kaikki kisat pysty-
tään järjestämään mallikel-
poisesti. Näyttöä on onnistu-
mista vuosikymmenien ajal-
ta ja kisaorganisaatioon saa-
daan päteviä ihmisiä. Vanha
polvi on väistynyt, mutta
uusia osaajia on tullut mu-
kaan tointaan.

Timo Puolakanaho
Kari Koivula ja Sirkka Hil-
tula ovat olleet pitkään mu-
kana talkootehtävissä ju-
hannuskisoissa
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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, KULJETUSPALVELUTAUTO- 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

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT TAKSIPALVELUITA

HAUTAKIVET

Lisäkaiverrukset ja hautakivet

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi, p. 0400-891 974

www.koilliskivi.com

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

TAKSI
Piia Savela 1+8
SIIVIKKO

Puolangantie 2321, 93350 Jaurakkajärvi

p. 0400 386 188

Taksi Hannu Aarni
p. 0400 386 186

KAUNEUDENHOITOA HIE-
RONTAA, KUNTOSALI

KIINTEISTÖHUOLLOT,
RAKENTAMINEN REMONTIT

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

TAKSI  Arja ja Jouni Paavola
Paakintie 110, Kipinä

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Yrittäjä! Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

 • 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

KALASTUS
METSÄSTYSHINAUKSIA

Henkilö- ja pakettiautojen
hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAATTTTT     KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@pp.inet.fi

KOSMETOLOGI
SIRPA SARAJÄRVI

Toritie 1
Osuuspankin talo 2 krs

Ajanvaraus
p. 040 561 9695

*Kasvohoidot
* Ripsien ja kulmien

värjäykset
* Intialainen päähieronta

* Kuumakivihieronta

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

PUUSEPPIÄ

ROMUN  JA  METALLIN  OSTO

Remontit ja korjaukset
Kiinteistöhuollot

HUOM!
KOTITALOUSVÄHENNYS
JOPA 6000 EUROON ASTI

P. 040 7769 165

leikkaa talteen

• Hyttysmyrkyt koirille ja hevosille
• Uistimet, kelat, vavat
• Kalaverkot
• Springer-koiranjuoksutuslaitteet
  polkupyörään ja koiran
  juoksuvaijerit
• Koiranruoat alk.15€/15kg
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Hevostarvikkeet -20% norm.h.
• Täyssynt. 5w-40 moottori- ja
  GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337

OSTETAAN ROMUAUTOT
SEKÄ MUUT METALLIROMUT

ROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OYROMU-UKKO OY
Myös rekisteristäpoistot ja romutodistukset

P. 0400 253 358KYLMÄLAITE- YMS HUOLTOPALVELUITA

KAIVURIURAKOINNIT

Teijo Särkelä
Iso-Syötteen Taksimatkat Oy

8 hengen taksit
Auto 1: 0400 158 258

Auto 2/invataksi: 0400 495 445

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

http://lukkomatti.nettisivu.org/

Lukkoseppä

Puh 044 090 6400

Avainpalvelu
Lukkomatti

Lukkojen sarjamuutokset
ja –asennukset, aukaisut

Oulun Pyrinnön veteraaniur-
heilija Juha Valta (47) muiste-
li ensimmäistä juoksuaan
Suojalinnan kentällä. Vuosi
oli 1977 ja kyseessä oli jokin
nappulakisa. Siitä on kulunut

Liikkuminen
kannattaa
jo yli 30 vuotta, mutta Valta
liikkuu edelleen aktiivisesti.
Tällä kertaa 110 metrin aidois-
sa kului yli 18 sekuntia, mut-
ta äskettäin Pudasjärven kau-
pungin opetus- ja sivistysjoh-
tajaksi valittu Valta loisti kuin
aurinko.

- Vastaanotto Pudasjärvel-
lä on ollut todella ystävälli-
nen. Otan viran vastaan elo-
kuun alkupuolella. Sitä ennen
käyn hoitamassa Lapualla
muutamat kesken olevat asi-
at loppuun.

- Olen jo jäähdytellyt urhei-
lupuolella, mutta on aina kiva
laittaa numerolappu rintaan
ja kyyristyä telineisiin odotta-
maan lähtölaukausta. Liikku-
minen on sellainen krooninen
tauti, jota ei voi eikä kannata
lopettaa, Valta tuumaili.

Pudasjärven kaupungin
opetus- ja sivistysjohtajak-
si valittu Juha Valta sanoo
että liikkuminen kannattaa.

Kansamusiikki- ja -tanssitilai-
suus Pikkujuhannus kerää
vuosittain Huilingin näyttä-
mölle Iihin alan harrastajia ja
yleisöä. Tänä vuonna 23.6.jär-
jestettyyn tilaisuuteen mu-
kaan oli kelpuutettu pudas-
järveläinen senioritanssiryh-
mä säestäjineen.

Runsaslukuisen yleisön
edessä esiintyneet ryhmät jat-
koivat omalta osaltaan niitä
perinteitä, joista juuret juur-
tuu ja tekemisen tuoma ilo
avartaa sitä maailmaa, joka
valitettavan usein puuttuu
tästä nykyisestä materiaalises-
ta elämänmenosta.

Lämminhenkisen tilaisuu-
den jälkeen päätettiin yhdes-
sä tehdä matkasta perinne. Jos
ei joka vuosi esiintyjiksi kel-
puuteta, niin sitten mennään
yleisöksi. (rk)

Senioritanssiryhmä Huilingin näyttämöllä

Aurinkoisessa säässä ryhmä esiintyi yhdessä ja erikseen Kemistä aina Pyhäjoelle
ulottuvalta alueelta saapuneitten esiintyjien kanssa. Kuva Unto Kukka.
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Uudistuneella torilla ja torialueella yli 100 markkinamyyjää.
Perjantaina esiintyy laulaja  Arja Havakka. Markkina-ar-
vat tulevat myyntiin pudasjärvisissä liikkeissä, hinta 5
euroa. Pääpalkintona Kontion hirsiaitta sekä lahjakortteja.
Myyntipaikkoja vielä muutama vapaana.
 Markkinapuhelin 0400 737 894. Tervetuloa markkinoille!

Pudasjärven 29. markkinat
ovat pe-la 9.-10.7.2010

Pudasjärven Yrittäjät ry

Mitä tehdä? Minne mennä?
Kuusamo Nature Photo XIV luontokuvia, Syötteen luontokes-
kus Ajankohta 1.5. - 29.7.  Luontokuvauskilpailun neljän sarjan voitta-
jakuvat. Sarjat: Luova-, Luomu- ja Nuortensarja sekä Paras Kuusa-
mossa otettu kuva.  Järjestäjä Syötteen luontokeskus.
Kurenkoskessa tanssit, 1.7. PÄIVÄTANSSIT,  2.7. Ässät. 10.7. Saija
Varjus.
Jyrkkä 2010 Rock Festival 2.7.-3.7.  Jyrkkäkosken huvialueella.
BINGOT Hetepirtillä la 3.7., la 17.7., la 31.7., la 14.8., la 28.8. klo
14.00. Järjestää Hetekylän Nuorisoseura ry. Tervetuloa!
www.hetepirtti.net
Kesätanssit Hampushallilla La 3.7.
JALKAPALLO-OTTELU Papat vastaan Pojat Hetekylän entisen
koulun kentällä lauantaina 10.7.2010 klo 15 alkaen. Yleisöllä vapaa-
pääsy! Paikalla Hetekylän Nuorisoseura ry:n buffetti! Tervetuloa!
Sikajuhlat Hetepirtillä lauantaina 10.7.2010 klo 21-01. Tansseja
tahdittaa Tanssiorkesteri Tuovila. Liput 10 . Järjestää Hetekylän Nuo-
risoseura ry. Tervetuloa!
Lavatanssit Jyrkkäkoskella 15.7. klo 21-01.30. Kuluvan kesän la-
vakauden aloittaa legendaarinen veljesduo Matti ja Teppo! Järj. Pu-
dasjärven Urheilijat
Sikajuhla Möykkälässä La 17.7. Puhoskylällä.
Tanssit  Möykkälässä La 31.7. Puhoskylässä.
Keskustelutilaisuus  asutushistoriasta. Lauantaina 10.7 klo 12
Siuruankylän asutustushistoriasta keskustelutilaisuus entisellä Virta-
lan koululla Siuruankylällä. Lähemmin Teuvo Liekola p. 040 839 4442
Daniel Hiltulan (1820-1867) jälk.sukukokous 31.7.2010 klo
10.30 Hilturannan leirikeskuksessa Pudasjärvellä. Ilmoitt.15.7. men-
nessä maksamalla osallistumamaksun, aik. 20€ alle 12v 10€, tilille
106835-67146, Tied.puh. 0400 770 346 tai 0400 157 424

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!

Mitä tehdä minne mennä -palstan lisäksi kesätapah-
tumia on sivulla 2 .

Tule testaamaan ajoneuvosi suorituskyky varttimaililla
(402 m) valvotuissa olosuhteissa Pudasjärven Ilmailukes-
kukseen. Opasteet Oulu-Kuusamotieltä. Asianmukainen
varustus. Ajo omalla vastuulla!

Kiihdytys- ja testipäivä
lauantaina 10.7 klo 8

Pudasjärven ilmailukeskuksessa
Oiva mahdollisuus viime

säätöihin ennen SM-osakilpailuja!

Hinta: ajajat/testaajat 30 e,
mukanaolijat 5 e. Alle 10 v. ilmaiseksi.

Myytävänä kahvia,
makkaraa ja
muuta mukavaa.

Taivalkosken Moottorikerho ry
Lisätiedot:Teppo Niskasaari p. 045 138 6960
tepponiskasaari@hotmail.com

Ma 5.7. Avajaiset Saijassa alkaen klo 20. Tanssit!
Ti 6.7. Lähtö Jokijärven Saijasta klo 9.00.
Ke 7.7. Taivalkoskelta kohti koskia klo 9.00

Siiran rannan iltanuotiolla Jukka Takalo!
To 8.7. Parviaisesta Siiran rannasta virralle klo 9.00

Kuren koululla Iijoki asiaa ja jalalla koreasti!
Pe 9.7. Kuren koulun rannasta veneisiin klo 8.00
La 10.7. Hilturannasta klo 8.00 kohti Kipinää,

koskenlasku ja kyläjuhla alkaen 15.00

 Rakkaudesta Iijokeen 5.-10.7.

Tervetuloa koskien kuohuun, virran
vietäväksi, vanhat ja uudet soutajat!

Viikon ohjelma www.iijoensuojeluyhdistys.net
Ilmoittaudu jukka.pekkala@ely-keskus.fi 0400-266 590,

jorma.kokko@pp.inet.fi 040-509 2176

Puolangan Paljakassa ava-
taan kesälomien kynnyksellä
Paljakkatalon luontoinfo.
Avajaisia vietettiin Paljakas-
sa 24.6. Kyseessä on luonto-
matkailijan tietolaari puolan-
kalaisista luontokohteista ja
retkeilyreiteistä.

Luontoinfossa kohteita
tuodaan esille tietotaulujen,
esitteiden ja karttojen muo-
dossa. Tärkeässä roolissa on
myös nettiasema, josta pääsee
helposti tarkemman luonto-
tiedon lähteille.   Luontoin-
fossa on koottu yhteen paik-
kaan näyttely puolankalaisis-
ta luontomatkailukohteista.
Niistä tuotettu esite- ja kart-
tamateriaali on asetettu näh-
täville samaan pisteeseen.
Paljakan matkailukeskus saa
luontoinfosta hyvän kesä-

Puolangan luontokohteet esille
Paljakkatalon luontoinfossa

matkailua lisäävän piristys-
ruiskeen.

Näyttelyn pääteemana on
vaaraluonnon esittely. Näyt-
telyn sisällön rungon muo-
dostavat Pirunkirkko, Palja-
kan luonnonpuisto ja Hepo-
köngäs.  Tietotaulujen avul-
la esitellään myös Olvassuo
ja Siikavaaran luonnonsuoje-
lualue. Kunnassa on yli 200
kilometriä valmiita retkeily-
reittejä, joista useimmat kul-
kevat upeissa vaaramaise-
missa. Suosituin näistä on 13
kilometriä pitkä Ilveskierros,
joka lähtee Paljakan matkai-
lukeskuksesta, johtaa Latva-
vaaran yli ja poikkeaa Palja-
kan luonnonpuiston laidalla
ja Pirunkirkossa.

Seppo Rajala

Suviseurat järjestetään tänä
vuonna 2.-5.7 Liperissä. Pu-
dasjärveltä osallistutaan seu-
roihin aktiivisesti. Seuroista
tulevaa ohjelmaa voi kuun-
nella myös radiosta. Pudas-
järvellä kuuluvat seuraavat
asemat: Kiiminki 88,80, Ro-
vaniemi 104,40 ja Taivalkos-
ki 105,90.

Vuoden 2013 Suviseurat
järjestetään Pudasjärvellä,
paikkana Pudasjärven lento-
kenttä. Järjestelyt tehdään ra-
nualaisten kanssa. Ensim-
mäiset talkoot ovat jo olleet
tänä kesänä, jolloin kunnos-
tettiin asuntovaunujen ja
asuntoautojen paikoitusalu-
etta. Virallinen organisaatio
käynnistyy ensi talvena hel-
mikuussa, jolloin valitaan
päätoimikunta. (ht)

Suviseurat
vuonna 2013
Pudasjärvellä

Kotoa saatu malli on ensim-
mäinen askelma kulutustot-
tumusten ja talouden suun-
nittelun elämänkoulussa.
Kasvattajien holtittomuus ja
vastuuntunnottomuus han-
kinnoissa ja maksujen hoi-
dossa ovat vaarana tarttua
kehittyvään rahankäyttäjään
kuin roska liimapaperiin.
Toisaalta järkevä ja harkitse-
va taloudenhoidon malli ko-
tona antaa jälkikasvulle ym-
märryksen, ettei rahaa ilmes-
ty käyttöön ilman vaivaa ja
työn tekemistä. Käsitys, että
käyttövarat ilmestyvät josta-
kin vain “nojaamalla” pankin
seinään tai sosiaalitoimisto
on “palkkatoimisto”, josta
maksetaan automaattisesti ja
loputtomiin rahaa tilille teke-
mättä kovinkaan suuria pon-
nistuksia asian eteen.

Seuraavina talouden hoi-
don ohjaus- ja malliaskelmi-
na tulevat koulussa saatavat
opetukset, kavereiden malli,
median luomat kuvat kulut-
tamisesta ja yleinen sosiaali-
nen paine kuluttamisen
suunnan muodostamisessa.
Yhtenä portaana on vielä ih-
misen oma persoonallisuus ja
identiteetin rakentuminen
sekä itsensä ilmaiseminen
kuluttamisen kautta.

Pikavippi, helppo ja no-
pea keino helpottaa rahan
tarvetta ja mahdollistaa kulu-
tushimon lievittämistä, on
kelvollinen luotto täysi-ikäi-
sen ratkaisuna äärimmäises-
sä hädässä ja tarkan harkin-

Vippaanko vai
säästänkö?

nan ja takaisinmaksukyvyn
itselleen selvittämisen jäl-
keen. Ennen vippaamista
kannattaa tarkoin miettiä
onko rahantarpeeni todella
välttämätön, voinko säästä-
mällä ja hankinnan siirtämi-
sellä hoitaa asian, tuleeko
vippaamani raha omaan vai
kaverin tarpeeseen ja erään-
tyvän laskun ollessa kysees-
sä, yritänkö neuvotella las-
kun lähettäjän kanssa uuden
maksuajan. Talous- ja velka-
neuvontaa antavat kunnat
lakisääteisenä toimintana
niissä toimivien velkaneuvo-
jien avulla. Velkaneuvoja
osaa selvittää keinot velkojen
hoitamisessa kuten velkojien
kanssa tehtävät sopimusrat-
kaisut, sosiaalisen luoton
mahdollisuus, Takuu-Sääti-
ön järjestelylainan takaus
sekä yksityishenkilön velka-
järjestely.

Jos menetän vippien tai
maksujen hoitamattomuu-
den takia luottotietoni seura-
uksina ovat: en saa lainaa, en
saa avattua kännykkä- ja in-
ternet -liittymiä, en saa vuok-
ra-asuntoa tai pankista lainaa
omistusasuntoa varten, en
saa sähkösopimusta, en otet-
tua vakuutuksia, en saa avat-
tua pankkitiliä, en saa pank-
kikortteja, en voi harjoittaa
ammattiani yksityisyrittäjänä
ja työpaikan saantikin vai-
keutuu. Luottotietoni mene-
tän 2-4 vuodeksi.

Sointu Veivo

Rahan käytön ja kuluttamisen tavat ja
muodot opitaan varhain jo lapsuudessa.

Pudasjärveläissyntyisen, ny-
kyisin riihimäkeläisen taide-
maalari Jussi Gomanin uusin
näyttely, Goodbye Sweet
Dreams, on avoinna Galleria-
KONEessa Hämeenlinnassa
27.6.-20.7. Näyttely tulee
koostumaan akryyli- ja öljy-
maalauksista parin viime
vuoden ajalta.

-Maalaukseni ovat epä-
konventionaalisia asetelmia,
joissa samalla tarjottimella on
tunnistettavia hahmoja, esi-
neitä, lyhyitä kertomuksia,
maalimöykkyjä, kangasta,
vahinkoja ja sattumia, jotka
lopulta ovat kaikki yhtä ar-
vokkaita osia kokonaisuu-
dessa.

Pudasjärvellä syntyneen Jussi
Gomanin näyttely Hämeenlinnassa

Jussi Goman syntynyt
1980 Pudasjärvellä, asuu ja
työskentelee Riihimäellä.
Hän on opiskellut Kankaan-
pään taidekoulussa ja Kuva-
taideakatemiassa, josta hän
valmistui Taiteen maisterik-
si keväällä 2008. Gomanin
teoksia on viimeksi ollut esil-
lä aiemmin tänä vuonna
muun muassa. Nuorten näyt-
telyssä Helsingin Taidehallis-
sa. Edellisen kerran hänen
yksityisnäyttelynsä nähtiin
Helsingissä syksyllä 2009
Galleria Huudon Uuden-
maankadun näyttelytilassa.
Pudasjärvellä hänen töitään
on ollut esillä vuonna 2008
Taidehuone Pudikissa. (ht)

matkat:
täys marathon
puoli marathon
¼ marathon

Puhos marathon
17.7.2010 klo 9.00

ilmoittautumiset
14.7. mennessä

numeroon 044 558 7884
Tervetuloa!

Korjaamo suljettu
29.6 – 11.7.

välisenä aikana

AAAAAutokutokutokutokutokorororororjaamojaamojaamojaamojaamo
PPPPPasi Kasi Kasi Kasi Kasi Kummala &ummala &ummala &ummala &ummala &

kumppkumppkumppkumppkumpp.....
Sarakyläntie 6178,

Sarajärvi
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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

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI UPUNKI TIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTIEDOTTTTTTTTTTAAAAAAAAAA

Valtuusto on kokouksessaan 29.4.2010 hyväksynyt
Haapokarin asemakaavan, Luokkavaaran asemakaavan
laajennuksen, Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan
muutoksen korttelissa 52, Iso-Syötteen asemakaavan
muutoksen korttelissa 1 ja Pytkynharjun asemakaavan
muutoksen korttelissa 29.

Päätökset ovat nähtävillä asiakirjoineen kaupungin kaa-
voitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 1.7.2010

KUULUTUS
Asemakaavan voimaantulo

KAUPUNGINHALLITUS

Sijaisperhe tarjoaa kodin huostaanotetulle lapselle lyhyt-
tai pitkäaikaisesti silloin, kun lapsi ei voi asua omien van-
hempiensa luona. Tukiperheitä tarvitaan erilaisissa tilan-
teissa. Tukiperhetoiminnalla voidaan helpottaa lapsiper-
heen arjen jaksamista. Tukiperheessä lapsi viettää yleen-
sä yhden viikonlopun kuukaudessa. Sijais- ja tukiperheet
valmennetaan tehtäväänsä.

Järjestämme infotilaisuuden Pudasjärven seurakuntako-
dilla Varsitie 12 to 1.7. klo 18. Lisätietoja Tuija Maijaselta
040- 7066 347 / tuija.maijanen@pelastakaalapset.fi.

Sijais- ja tukiperheitä tarvitaan

Kyyti, majoitus, aamiaiset ja päivälliset yht. jäsenille 120 €
hlö, ei-jäsenille 150 € hlö.
Majoittuminen 2 tai 3 h huoneessa hotelli Sirkantähdessä.
Lähtö kaupungintalolta pe klo 14.00.

Pudasjärven JHL ry os.330
syksyn toimintaa:

RUSKARETKI LEVILLE 10.-12.9.2010

Sitova ilmoittautuminen Tarjalle,
puh. 040 545 9314 viim. 25.7.2010
Maksu yhdistyksen tilille 536004-5137586 viim. 30.7.2010

Lähdetään yhdessä patikoimaan
tai vaikka Ruskamaratonille!

Kaupunginvaltuuston koko-
uksessa tiistaina 22.6 päätet-
tiin toteuttaa Rimminkan-
kaan keittiön saneeraus- ja
laajennustyö, jossa ruoan val-
mistuksen nykyaikaistami-
sella tähdätään tulevina vuo-
sina huomattaviin säästöihin
kaupungin ruokapalvelussa.
Valtuusto myönsi tällä vuo-
della saneeraus- ja laajennus-
töihin tarvittavan 290 000
euron lisämäärärahan.

Lakarin alueen alueläm-
pöjärjestelmän rakentami-
seen myönnettiin 40 000 eu-
ron lisämääräraha.

Kaukolämpöverkostoa ja
kaupungin lämpölaitoksen
toimintaa laajennetaan tämän
vuoden aikana Rimminkan-
kaan omakotitaloalueelle.

Kaupunginvaltuusto käsitteli
useita rakennushankkeita

Kaukolämpöverkoston ra-
kentamiseen myönnettiin 100
000 euroa.

Eläinlääkäreille on kesä-
kuussa aloitettu rakentaa kli-
nikkatilat Oulun seudun am-
mattiopiston Pudasjärven
yksikköön. Hankkeen toteut-
tamiseen myönnettiin 20 000
euroa. Kaupungin talon sa-
neerauksessa toteutetaan
tänä vuonna ykkösvaihe, jos-
sa talon perustukset laitetaan
kuntoon. Työhön kuuluu
muun muassa perustusten
kuivaustyö homevaurioiden
estämiseksi. Valtuusto myön-
si 250 000 euron lisämäärära-
han talon kunnostukseen.

Rimminkankaan koululla
on menossa korjaustyö, johon
kuuluu muun muassa käy-

töstä pois olleiden tilojen sa-
neeraus. Samalla suunnitel-
laan koulun tilojen käyttöä
pitkälle aikavälille.

Tuulikki Timoselle myön-
nettiin omasta pyynnöstään
ero kaikista kaupungin luot-
tamustehtävistä. Kaupungin-
valtuustoon jäseneksi tulee
Keskustan ensimmäinen va-
ravaltuutettu Paavo Kortet-
järvi. Kaupunginhallitukseen
valittiin Timosen tilalle Erja
Komulainen, joka tulee toi-
mimaan myös valtuuston
vaalilautakunnassa Pekka
Majavan varajäsenenä. Ou-
lunkaaren kuntayhtymäval-
tuustoon Eero Oinas-Panu-
man varajäseneksi valittiin
Timosen tilalle Outi Lehti-
nen.

Valtuusto hyväksyi tilin-
päätöksen ja henkilöstörapor-
tin vuodelta 2009. Samoin
valtuusto merkitsi tietoonsa
saatetuksi kaupungin tarkas-
tuslautakunnan arviointiker-
tomuksen vuodelta 2009
päättäen samalla, että hallin-
tokunnat antavat arviointi-
kertomuksessa vaaditut sel-
vitykset tarkastuslautakun-
nalle kuluvan vuoden syys-
kuun loppuun mennessä.
Valtuustolle esiteltiin talous-
arvion toteutuminen tämän
vuoden tammi-maaliskuun
ajalta.

Heimo Turunen

Valtuuston uusin jäsen Paavo Kortetjärvi kä-
dessään 50-vuotis merkkipäivänsä johdos-
ta saamansa kukat, jotka hänelle luovutti
Eero Oinas-Panuma kokouksen alussa.

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

PUDASJÄRVEN
TERVEYSASEMA TIEDOTTAA

NÄYTTEENOTTO  laboratoriossa
5.7. 2010 alkaen

klo 7.30 – 14.00 jonotusnumerolla ja
klo 7.50 -14.00 ajanvarauksella.

Oulunkaari / Pudasjärvi
Terveyspalvelut
Juhontie 8
93100 Pudasjärvi
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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


