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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 18.5.2011

TERVETULOA!

TULOSSA

Lauantaina 21.5. 

Perjantaina 20.5.

Wintti

2 € ep.

Lippu 10 € sis. ep.

KARAOKE

Pirita ja Tähtihetki

KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Toukokuu on naisesiintyjien kuukausi!
La klo 24-04

Keskiviikkona karaokea 
Avoinna klo 14-01

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

OPTIKON NÄÖNTARKASTUS ILMAISEKSI
TOUKOKUUN LOPPUUN SAAKKA (norm. 25 €)

28.5.11 Virpi Piippo ja Menox

PUDASJÄRVI Toritie 1, (08) 822 416
palvelemme ma-pe 9.30-17
www.silmaasema.fi

Tarjous voimassa S-Etukortilla 1.-31.5.2011 ostaessasi kahdet 
silmälasit tai silmälasit ja aurinkolasit. Ei muita alennuksia.

MAKSA ERISSÄ, NYT JOPA 6 KK KULUTONTA
JA KOROTONTA MAKSUAIKAA!

Kahdet silmälasit -30%Kaverille kanssa!

Dior CD3202, Gucci GG3195

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 
avoinna ma-su 9-18

Tervetuloa kukkaloistoon!
KORISTEPENSAAT 
OSTA 5 MAKSA 4

OMENAPUUT 30,-
2 KPL 55,-

ORVOKKI 10,- / 10KPL
MONIVUOTISET KUKAT

OSTA 5 MAKSA 4

• Hyvä valikoima havuja!
• Mansikantaimet, 
marjapensaat, hyötykasvit
• Komeita amppeleita ja 
kesäkukkia joka lähtöön

MULTATARJOUKSET
JATKUVAT!
Huom! Vietämme

puutarhapäiviä 27.5.-28.5.

p. 0400-384 118, 
(08) 821 337

www.anonase.com

26€/15kg

16€/12pötkyä

35€/30kg

Vielä öljyjä 
ym. poistohintaan

Koiranruoat 
asiantuntijalta 

edullisesti!
Vehnättömät: 
kalariisi, peuraperuna, 
lammasriisi, penturuoat 
alk. 
Vehnättömät 
koiran-
makkarat
Nero 
perusruoka
Koirien lelut ja tarvikkeet

-Hevostarvikkeet, 
-Hyttysmyrkyt, 
-Topi-vitamiinit, 
-Olli-aitaustarvikkeet
-Uistimet, kelat, vavat ym...
-Puukot ja puntarit
-Pyssyt ja panokset 
-sekä savikiekkoja
-Kumikengät ja 
-kahluusaappaat
-Goretex-puvut

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18 Tarjoukset nähtävissä myös 
www.pudasjarvi-lehti.fi

199 pss

PULLA-PIRTTI
LIMPPU
500g

PULLA-PIRTTI
KORVAPUUSTI
7 kpl/350g

ATRIA HIILLOSMAKKARAT
400g
perinteinen, kevyt,
juusto, hotchili

159 pkt099 pss

TYTTÖJEN
CAPRIT
120-170 cm

NAISTEN TOPPI MIESTEN UMBRO
URHEILUSUKAT
3 paria

690 780

LASTEN 
T-PAITA
90-130 cm

690

ATRIA HIILLOSGRILLIPIHVI
320g

159 pkt

890

2,-LAPIN LIHA PORO-
PUOLUKKA PIHVI
4 kpl/400g

119 rasia 099 pkt 089 pss

VALIO MINTTU
JÄÄTELÖTIKKU
40g              5 kpl/

TO
RS

TA
IS

TA ATRIA
KUORETON
HIILLOS-
MAKKARA
320g 099 pktKE

SK
IV

IIK
OS

TA LAPIN LIHA
KOTASAVU
METWURSTI
200g

LAPIN LIHA
PALVISUIKALE
250g

199 pkt

VALIO KEVYT
SUKLAA-VANILJA
JÄÄTELÖ 1L

Pudasjärvi-lehden päätoimittaja Heimo Turunen täyt-
tää toukokuun lopulla 60 v ja sen kunniaksi Pudasjärvi-
lehti pitää avoimet ovet kahvitarjoilun kera perjantaina 
27.5. klo 10-15 Honkasenkankaalla Korpitie 6:ssa.

AVOIMET OVET

Partiolaisten viikolla 
huhtikuussa: ”Kil-

ke metsässä kaikuu, 
meistä se lähtee”. s. 6
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PUDASJÄRVI
Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
Toritiellä ti.-ke klo 10-16 ja 
pe klo 10-16. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
Korpitiellä ma-pe klo 8-14
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus
Eila Lahtinen
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
Ilmoitusmarkkinointi:  
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,50 e/pmm. 
Takasivu  1,30 e/pmm. 
Sisäsivut  1,20/pmm. 
Hintoihin lisätään alv 23%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

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 ilmestymispäivästä. 

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.
Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella
Pudasjärven kaupungin ul-
kopuolisille tilaajille lehden 
hinta 45 euroa/vuosi

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti 
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja 

yritykseen 
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

-lehti

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Hartauskirjoitus

Eikö ole kiva kun tulee kesä? Kaikki odotamme sitä kovasti 
ja varsinkin ennen kuin hyttyset tulevat. Nyt on jo alkanut 
kylvö- ja kesätyöt puutarhoissa ja kodeissa, sitten tulee ke-
sälomat, jonka jälkeen alkaa marjastus. Syksyllä on syystyöt 
ja sadon kerääminen ja kohta sitten onkin jo joulu. 

Huomaatko, että monilla meistä on jatkuva kiire ja sitä 
ei sovi häiritä? Voisitko kuitenkin ajatella, että tänä kesä-
nä löytyisi sinulta aikaa Jumalalle, joka on meille elämän ja 
kaiken antanut? Kaikki on kuitenkin vain lainassa. Jos voi-
sit ottaa aikaa ja mennä hengellisiin tilaisuuksiin, kuunnel-
la mitä Jumala haluaa puhua. Hän ei halua olla ainoastaan 
korkein, vaan haluaisi olla myös paras ystäväsi, Vapahtajasi. 
Kun Hän saa siunata ja saa sijaa, niin työtkin monesti tulee 
rivakammin tehdyksi.

Ja mihinpä meillä kiire valmiissa maailmassa, kun tar-
kemmin mietitään!

 
Raamattu Jumalan Sana puhuu meille : ”Ei ihminen elä 

ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan 
suusta lähtee” Matt.4:4. Jeesus näki paljon vaivaa Sinun ja 
minun tähden. Hän eli ihmisen tien, kuitenkin ilman syn-
tiä, jotta Hän pystyi meitä auttamaan ja kuolemaan puo-
lestamme Golgatan ristillä, että me saamme iankaikkisen 
ja sisäisesti rikkaan ELÄMÄN tässä ajassa ja turvan paho-
ja päiviä varten. Jeesus on luvannut pitää omistaan huolen 
maailman loppuun asti, kun etsimme ensin Jumalan valta-
kuntaa ja Hänen vanhurskauttaan.

 
Vanhassa laulussa sanotaan:
Kevätaamu sulle murheen yöstä, Valkeneepi luona Golgatan. 
Siellä saat sä sovituksen työstä, ikitoivon taivahan.
Yössä syntien nyt vielä harhaa, toivotonna sielus murheinen. 
Sulle suopi taivaallista turvaa, yksin risti veri Jeesuksen.
Onnea ei syömmellesi antaa, riemut voi tään pettymysten 
maan. Siksi aina sydämesi kaipaa, taivaallista ikionneaan.
Kevätaamu sulle murheen yöstä, valkenee jo luona Golgatan. 
Sielusi nyt sovituksen työstä, lauleleepi kevätlaulujaan. 
Kevätaamun laulu Golgatalta, sielullesi soipi taivainen. Pelastuk-
sen saat vain Jeesukselta, syntikahleistasi vapauden.

  Hyvää kesää sinulle! 

  Tuula Suomi

”Ei ihminEn Elä ainoastaan lEivästä, 
vaan jokaisEsta sanasta 
joka jumalan suusta lähtEE”

Messu seurakuntakodissa 
su 22.5. klo 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Kimmo Helomaa, 
Jukka Jaakkola.
 
Lapsityön kevätkirkko 
ja esikouluun ja kouluun 
lähtevien siunaamistilai-
suus su 22.5. klo 13 seura-
kuntakodissa. Siunattavaksi 
tulevia lapsia pyydetään saa-

pumaan seurakuntakodin 
päiväkerhotiloihin jo 12.40 
ristikulkuetta varten.
Kuorot:  Vox Margarita ke 
25.5. klo 18 Hilturannan 
leirikeskuksessa. Eläkeläis-
ten musiikkipiiri to 26.5. 
klo 13 seurakuntakodissa. 
Nuorisokuoro to 26.5.klo 
16.30 ja kirkkokuoro to 
26.5. klo 18.
 
Kuulovammaisten ker-
ho seurakuntakodissa ke 
25.5. klo 11.
 
Kevään viimeinen 
sauvakävelyilta to 19.5. 
klo 18.
 
Perhekerhon maanantain 
ryhmän leiripäivä ma 23.5. 
klo 10-13, torstain ryhmän 

leiripäivä to 26.5. klo 10-13 
Liepeen väentuvassa.
Päivä- ja palleroker-
hoon ilmoittautuminen 
syksy 2011, to 19.5. klo 
9.00-15.00. Pallerokerhoon 
voivat ilmoittautua v. 2008 
syntyneet lapset ja päi-
väkerhoon 2006 ja 2007 
syntyneet lapset. Ilmoit-
tautuminen 040-5714629/ 
Marja-Sinikka Luokkanen.
 
Kesäkerho Liepees-
sä käynnistyy jälleen 
6.6 – 23.6. maanantaista 
perjantaihin klo. 9 – 15. 
Tarkoitettu 3 – 6 -vuotiaille 
lapsille. Kerhoaika lasta 
kohden päivässä on 3 tun-
tia. Oma välipala mukaan. Ei 
ennakkoilmoittautumista. 
Ohjaajina toimivat Eija Koi-

vuluoma ja Päivi Pohjanvesi. 
Lisätietoja lastenohjaajilta 
p. 040 5861217/Päivi, p. 040 
7434896/Eija
 
Hautausmaan nuorten 
keästyöpaikat on arvottu, 
valituille on lähetetty tieto 
valinnasta.
 
Sarakylän hautausmaan 
siivoustalkoot ma 30.5. 
klo 17. Iltahartaus klo 19 ja 
kahvit ja iltapala.
 
Rauhanyhdistykset
Myyjäiset ja seurat Hirvas-
kosken ry:llä la 21.5. klo 19 
(Tuomo Kauhanen).
 Myyjäisseurat Jaurak-
kajärvellä Inkeri ja Paula 
Paukkerilla la 21.5. klo 19 
(T.Luokkanen). Yli-Livon 

kesäseurat Petäjärinteessä 
su 29.5. klo 12 ja 19 (Urpo 
Illikainen, Samuli Leppänen). 
Käsityöilta Sarakylässä 
Antti Kummalalla pe 20.5. 
klo 19. Lauluseurat Saraky-
län kappelissa su 22.5. klo 
19 (Pekka Lehto). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 22.5. klo 
17 (Hannu Aitto-oja, Teemu 
Riihimäki).
 
Kastettu: Oiva Johannes 
Hiltunen, Veikka Juho Sakari 
Pehkonen
 
Haudattu:  Aino Esteri 
Ahonen 81 v, Jukka Taneli 
Siuruainen 77 v, Vilhelmi 
Iivari Pekkala 77 v

Brahms sävelsi sielunmessun alun perin kuorolle, sinfoniaorkesterille, sekä sopraa-
no- ja baritonisolisteille. Karjasillan kirkossa teos kuullaan harvoin kuultuna mielen-
kiintoisena sovituksena, jossa sinfoniaorkesterin korvaa kaksi flyygeliä ja patarum-
mut.

Saksalaisen sielunmessun vetovoima perustuu syvälliseen tekstiin ja vavahduttavaan 
musiikilliseen ilmaisuun. Teksti on kokonaisuudessaan suoraa lainausta Raamatus-
ta. Elämän katoavaisuutta käsittelevä sielunmessu saavutti suuren suosion jo sävel-
täjän elinaikana.

Brahmsin Saksalainen sielunmessu harvoin kuultuna sovituksena
Perjantaina 27.5. kello 19 Pudasjärven seurakuntatalossa soi Johan-
nes Brahmsin (1833–1897) säveltämä Saksalainen sielunmessu, (Ein deut-
sches Requiem). Tämä suurimuotoinen kirkkomusiikkiteos kuuluu Brahmsin 
tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin teoksiin. Sen toteuttavat Karjasillan seura-
kunnan Cantio Laudis -kuoro, pianistit Auroora Lahti ja Hannu Alasaarela, 
Leo Myllys, rummut, sopraano Ann-Sofie Ailovuo ja baritoni Joose Vähäsöy-
rinki. Teoksen johtaa Olli Heikkilä.

Konserttiin on vapaa pääsy.  Ohjelma on10€

Kesäkerho Liepeessä 6.6  – 23.6.2011
maanantaista perjantaihin klo. 9 – 15
Tarkoitettu 3 – 6 vuotiaille lapsille
Kerhoaika lasta kohden päivässä on 3 tuntia
Oma välipala mukaan
Ei ennakkoilmoittautumista
Ohjaajina toimivat Eija Koivuluoma ja Päivi Pohjanvesi.

Lisätietoja lastenohjaajilta
p. 040 5861217/Päivi
p. 040 7434896/Eija

Kesäkerho Liepeessä 
käynnistyy jälleen

Viime kesän riemua Liepeeen kesäkerhossa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

LVI-CENTER OY
On aika panna 
jätevesijärjestelmät kuntoon.
TULE JA PYYDÄ TARJOUS

Käyttövesijärjestelmien saneeraukset
komposiittijärjestelmällä

Aika vaihtaa 
ilmanvaihtokoneen 

suodattimet

20€
LVI-CENTER OY OULU/PUDASJÄRVI
Kauppatie 1 Pudasjärvi, puh. 040 350 8905 

alk. sarja

Biofysikaalisella itsehoitolaitteella 
apua moniin vaivoihin
Käytetty erinomaisin tulok-
sin yli 12 vuotta ja jo yli 40 
maahan levinneen BEMER 
- itsehoitolaitteen signaa-
li tukee ja aktivoi kehon it-
separantamismekanismeja 
lempeästi ja luonnollisesti. 
Useat ihmiset saaneet apua 
muun muassa niveltuleh-
duksiin, väsymykseen, sy-
dän- ja verenkierron sai-
rauksiin, päänsärkyyn, 
migreeniin, unettomuuteen 
ja stressiin liittyviin ongel-
min. 

Laitteen voi vuokra-
ta tai ostaa omaksi, kertoo 
myös itse hoitoja antava Ire-

ne Lauri, jolla hoitotilat ovat 
Jukolantie 4:ssä toisessa ker-
roksessa. Hoidot sopivat kai-
kille eli nuorille ja iäkkäille 
ihmisille sekä eläimille, to-
sin säännöllisyys hoidoissa 
on parhaan tuloksen saavut-
tamiselle tärkeää, kertoo Ire-
ne Lauri. 

BEMER-laitteiden käyt-
tömahdollisuudet ovat erit-
täin monipuoliset ja niistä 
on merkittävää terapeuttis-
ta hyötyä. Kuka tahansa voi 
käyttää laitteita terveytensä 
edistämiseen, paranemis- ja 
tervehtymisprosessien tuke-
miseen sekä kroonisten sai-

rauksien ja rappeumavaivo-
jen hoidon täydentämiseen 
tai silloin, kun kaikki lääke-
tieteelliset vaihtoehdot on 
jo käyty läpi, valistaa Irene 
Lauri.

Hoidoissa käynyt Ola-
vi Määttä kertoo saaneen-
sa apua kyseisestä hoidos-
ta mm. häntä vaivanneeseen 
reumaan ja kihtiin. 

-Olen käynyt täällä pai-
kanpäällä ottamassa hoito-
ja päivittäin. Täsmähoidolla 
Olavi Määttä kertoo saa-
neensa apua myös jalkojen 
kramppaukseen. (s-lt)
 

Irene Lauri antamassa hoitoa Ola-
vi Määtälle, joka kertoo saaneen-
sa apua reumaan ja kihtiin jopa 
niin että kävely on normalisoitunut 
hoitojen ansiosta, myös jalkojen 
kramppaus on loppunut.

Lähes 30 vuotta Sarajärvel-
lä autokorjaamoyrittäjänä 
työskennellyt Pasi Kummala 
pitää itsenäisestä työstä, jos-
sa työpaikka on lähellä ko-
tia. Matkaa kotitalolta työ-
maalle on noin 100 metriä. 

Autokorjaamoyrittäjänä 
Sarajärvellä lähes 30 vuotta

Aivan alkuaikoina Kumma-
lan korjaamo toimi vanhassa 
navetassa, mutta sittemmin 
korjaamolle on rakennet-
tu halli, jossa on kaksi auto-
paikkaa. Toisessa autopai-
kassa on 2-pilarinosturi.

– Tämä yrittäminen on 
niin mukavaa, että ei täältä 
osaa poiskaan lähteä muuta 
työtä etsimään. 

Aivan aluksi Pasi Kum-
mala & kumpp. yrityksessä 
oli mukana Pasin lisäksi kak-
si hänen veljeään. He ovat 
sittemmin luopuneet yrityk-
sestä ja Pasi on jatkanut kor-
jaamon pitoa itsekseen.

– Ei tässä leveä leipä ole, 
mutta saa olla kotosalla ja 
näkee perhettä., 13-lapsisen 
perheen isä kertoo.

Pasi Kummalan asiakkaat 
tulevat enimmäkseen lähiky-
liltä ja korjaamolla he saavat 
autoilleen perinteisiä korja-
uspalveluja öljynvaihdosta 
konekorjauksiin 30 vuoden 
kokemuksella. Kyseessä ei 
ole merkkihuoltamo, mutta 
korjauksia tehdään kaiken-
merkkisiin, yleensä vanhem-
piin autoihin.

- Enimmäkseen täällä teh-
dään peruskorjauksia, jarru-
remontteja, öljynvaihtoja ja 
katsastushuoltoja. Pakokaa-
sutesterikin bensiiniautoil-
le löytyy. Uudempia autoja 
varten olen käynyt mm. au-
tosähkömekaanikon koulu-
tuksen. Viimeisin koulutus 
on autojen ilmastointilaittei-
den huoltoihin ja korjauk-
siin oikeuttava asentajan pä-
tevyyskoulutus ja koe, jonka 
suoritin hyväksyttävästi, 
Pasi kertoo. 

Asko Kurki

Kummala tekee enimmäkseen peruskorjauksia, jarrure-
montteja, öljynvaihtoja ja katsastushuoltoja. Pakokaasu-
testerikin bensiiniautoille löytyy. Pasi Kummalan mielestä 
kotikylällä yrittäminen on mukavaa, koska kodin ja per-
heen läheisyys on tärkeä asia.

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

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

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Rissasentie 26, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostilla: kalakilpailu@gmail.com
Lisätietoja numerosta 0400-122696 Jussi Timonen-Nissi

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää

kalastuskilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2011

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

Jokaisessa sarjassa 
palkintona 50 euron

lahjakortti Pudasjärven 
Kesporttiin
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Kaksi vuotta Pudasjärvel-
lä toiminut Puusepänvers-
tas J Kylmäsen päätuotteet 
ovat saunanlauteet ja portaat 
sekä muut puusta valmiste-
tut tuotteet. Aluksi yritys toi-
mi Pudasjärvellä Simeonin-
tien tiloissa ja noin vuoden 
verran Ervastissa. Toimit-

Puusepänverstas J. Kylmänen kotiutunut Ervastiin

Puuseppäyrittäjä Juhani Kylmänen työstämässä tilaus-
työnä kokonaan koivusta valmistettua pöytää.

tajan vieraillessa yritykses-
sä työn alla oli koivusta teh-
tävä massiivinen, kaunis 
pöytä. Kylmänen on toimi-
nut myös aliurakointitehtä-
vissä Rakennus Takaharjul-
la ja tehnyt mm. palvelukoti 
Yläkartanoon saunaosaston 
ja koristepaneloinnin. Hän 

kulkee parhaillaankin Ou-
lussa Takaharjun rakennus-
kohteessa töissä.

Yrittäjä Juhani Kylmäsen 
mukaan tuotteet tehdään 
asiakkaan tarpeiden mukai-
sesti käymällä paikan päällä 
ja tutustumassa kohteeseen. 
Samalla tehdään työsuunni-
telma, sovitaan materiaalis-

ta, sekä pintakäsittelystä ja 
sen jälkeen tehdään piirus-
tukset tietokoneella asiak-
kaan hyväksyttäväksi, jonka 
jälkeen tuote on valmis to-
teutettavaksi. 

Kylmänen on remontoi-
nut autotallista nykyaikai-
set ja valoisat verstastilat, 
laajentaminenkin on suun-

nitelmissa. Verstas on Iijo-
en rannalla kauniissa mai-
semissa, työn lomassa voi 
käydä vaikka luontoa ihai-
lemassa. Juhani Kylmäsellä 
oli Pudasjärvelle pari vuotta 
sitten muuttaessa tavoittee-
na löytää omakotitalo, jossa 
on mahdollisuus harjoittaa 
verstastoimintaa. Ervastis-

ta löytyi mieleinen talo ja ta-
voite on nyt toteutunut.

-Olen perustamassa koti-
sivuja, sieltä löytyy jatkossa 
muun muassa. tietoja yrityk-
sestä, kuvia tuotteista ym. 

Sirkka-Liisa Tuomaala

Pöytä on Puu-
sepänverstas J. 
Kylmäsen tuo-
tantoa.

59€2 X YKSITEHOSILMÄLASIT ALK.

NORM.  ALK. 79€

149€2 X MONITEHOSILMÄLASIT ALK.

NORM.  ALK. 169€

X MONITX

2 X YKSITEX

Valitse 2 maksa 1 tarjous koskee kehyksiä alkaen 59€ (norm. 79€) sisältäen PENTAX-vakioyksiteholinssit. Hinta moniteholinssien kanssa alk. 149€ (norm. 169€). Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Molemmat parit samalla reseptillä. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.  Kehysvalikoima vaihtelee liikkeittäin. Tarjous voimassa 12.6.2011 asti. 

VALITSE 2 MAKSA 1

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu    Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 
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Kyläkuhinat Hirvaskoskella
Kerttu ja Kauko hankkeen 
järjestäminä Kyläkuhinat 
ovat kiertäneet varsin kat-
tavasti Pudasjärven kyliä. 
Torstaina 12.5 Hirvaskosken 
koululla järjestetty tilaisuus 
oli kahdeksas, johon oli kut-
suttu Hirvaskosken laajan 
koulupiirin sisältämät kylät 
mukaan. 

Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Eero Oinas-
Panuma johdatteli avaussa-
noissaan reilut parikymmen-
tä kuulijaa illan aiheeseen. 
Hän korosti kesäasukkaiden 
merkitystä Pudasjärven kyli-

en elämässä. 
-Mökkiläiset osallistuvat 

mielellään kylien kehittämi-
seen ja antavat oman panok-
sensa.

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila kertoi, että 
kaupungin päättäjien uu-
denlaisen ajattelun mukaan 
kaupungin toimintoja ollaan 
hajauttamassa takaisin kylil-
le, josta yhtenä esimerkkinä 
on palokunnan toimintojen 
hajauttaminen kylille.

Paula Ylitalo kertoi Hir-
vaskoskella kyläyhdistys-
toiminnan lähteneen liik-

keelle. Äskettäin perustettu 
kyläyhdistys on nyt viralli-
sesti rekisteröity ja toimintaa 
on runsaasti tiedossa. Las-
ten leikkikenttätoimintaa vi-
ritellään ensi kesäksi ja sii-
hen kaupunginjohtaja lupasi 
myös rahallista avustusta. 
Postin viikonloppujakelus-
ta kesäaikaan oltiin hieman 
huolissaan, kun lehti pitää 
hakea Tulitauon laatikosta. 

-Naapuriavulla lehti kui-
tenkin saataneen jokaiselle 
tilaajalle luettavaksi.

Opettaja Jukka Lehto ker-
toi Hirvaskosken koulun toi-
minnasta. 

-Lapsia on kylälle synty-
nyt ja syntymässä lisää, joten 
koulun oppilasmäärä on tur-
vattu. 

Usean koulun yhdistymi-
sen hän kertoi menneen hy-
vin. Kiinteistön kunnosta 
Lehto oli hieman huolissaan, 
muun muassa piharaken-
nuksen katto kiemurtelee, 
hän totesi.

Seurakunnan terveiset toi 
diakoni Leena Loukko ja ky-
seli kyläläisiltä toivomuksia 
seurakunnan toiminnasta. 

Vanhuspalvelujohtaja 
Kyllikki Syrjäpalon alustus 
herätti keskustelua. Tutki-

musten ja kyselyjen mukaan 
jokainen vanhus haluaa olla 
omassa kodissaan mahdolli-
simman pitkään. Kotiin toi-
mitettavat palvelut ovat tär-
keitä, mutta viikonloppuina 
ne tuottavat vaikeuksia. On-
gelmana ovat pitkät matkat. 
Työntekijöiden aikaa ku-
luu luvattoman paljon au-
tolla ajaessa. Toivomuksena 
olisikin, että kyliltä löytyisi 
moniosaajia, jotka voisivat 
hoitaa myös vanhusten tar-
vitsemia palveluja. Oulus-
sa on aloitettu hoiva-avus-
tajien koulutus, jossa lyhyen 
koulutuksen jälkeen voidaan 
olla arjen turvaajia sivukylil-
lä. Myös palveluyrittäjyyttä 

tulisi kehittää ja tähän ovat 
Pudasjärvellä harvakuntana 
hyvät mahdollisuudet. 

Yleisö kyseli palvelusete-
listä, jonka kerrottiin olevan 
kehittelyn alla. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki muistutti, että Hirvaskos-
ken alueen läpi kulkee kaksi 
valtaväylää, joilla matkus-
taa suuri määrä ihmisiä joka 
päivä. Tulitauko –kahvila on 
kehittynyt vilkkaiden teiden 
risteyksessä. 

-Täällä olisi muullekin ke-
sämatkailutoiminnalle mah-
dollisuuksia, totesi Riekki. 

Kerttu ja Kauko hankkeen 
työntekijät Jouni Puhakka ja 

Ritva Virkkunen kertoivat, 
että hankkeen avulla on työl-
listetty kolmisenkymmentä 
sivukylillä asuvaa työtöntä 
työnhakijaa. 

Illan päätteeksi Jari Jus-
sila esitteli Elämän lanka 
–hanketta, jossa tavoitteena 
on saada toimiva laaja-kais-
tayhteys koko Pudasjärven 
alueelle. Tällä hetkellä sivu-
kylillä noin 80 euroa maksa-
van antennin laittaminen tv-
antennin yhteyteen on oiva 
ensiapu hyviä yhteyksiä aja-
tellen, neuvoi Jussila. 

Heimo Turunen

Kyläkuhinat Hirvaskosken koululla herätti välillä vilkastakin keskustelua.

Opettaja Jukka Lehto kertoi Hirvaskoskella syntyneen 
lapsia, joten oppilasmäärä on turvattu.

Sarakylässä virtasi juttu ja virkeä mieli
Sain kutsun tulla osallistu-
maan Sarakylän Vielä virtaa 
- virikepäiville 12.5. Niinpä 
torstaina aamulla suuntasin 
autonkeulan kohti Saraky-
län koulua. Menomatkalla 
ihastelin Metsälän kaunista 
seutua, samoin myös Livojo-
ki varren leppoisaa kiemur-
telua välillä hyvinkin lähellä 
tietä. Hyvissä ajoin kaarsin 
koulun pihaan ajatellen ole-
vani liiankin ajoissa. Koulul-
la olikin täysi tohina jo me-
neillään virikepäivien osalta; 
emännät häärivät keittiös-
sä, Jurmun Iivari valmiste-
li istumapaikkoja liikunta-
salin puolelle ja ensimmäiset 
osallistujat olivat jo jutuste-
lemassa aulassa. Siitä läh-
ti päivän ohjelma sujumaan 
kuin itsestään. 

Aloitimme virikepäivät 
kuulumisten vaihtamisel-
la ja samalla osallistujat ker-
toivat minulle kukin omasta 
historiastaan pienen pätkän. 
Sain kuulla monta hyvin 
mielenkiintoista ja kosketta-
vaa lyhyttä omaelämänker-
taa. Kova työ ja entisaiko-

jen olosuhteet ovat jättäneet 
monenlaiset jäljet ihmisiin. 
En kuullut katkeruutta rivi-
en välistä, vain rehellisesti 
kerrottua tosiasiaa; elämää. 
Tyytyväisiä ja onnellisia ih-
misiä vaikuttavat olleen Sa-
rakyläläiset jo ammoisia 
aikoja. Tänä päivänäkin hei-
dän päättäväisyytensä ja it-
sellinen elämänasenteensa 
auttaa selviytymään arjes-
sa harvaan asutulla sivuky-
lällä. Ei kuulunut valitus-
ta, ei kitinää, vaan jämäkkää 
otetta omasta elämästä ja sen 
hallinnasta. Toki keskustel-
tiin niistä mieltä painavis-
ta asioista, joista lääkäripäi-
vystys oli se päällimmäisin. 
Sen puuttuminen iltaisin ja 
viikonloppuisin aiheuttaa 
huolta ja siihen on vaikea 
tottua ja sitä on vaikea ym-
märtää. Monien muuttuvien 
asioiden ja tilanteiden koh-
dalla tuntui asennoitumi-
nen olevan se tärkein teki-
jä. Oli oikein mukava kuulla 
kuinka nämä elämänviisaut-
ta täynnä olevat ihmiset hy-
vin vahvasti elävät omal-

la kotikylällään ja haluavat 
elää siellä niin kauan kuin se 
kohtuudella on mahdollista. 
Sarakylässä on totuttu toimi-
maan silloin, kun on sen aika 
ja pitämään omistaan huolta. 
Vahva yhteisöllisyys on kä-
sin kosketeltavan vahva. 

“Välipalaksi “ saimme 
koululaisten esittämänä lau-
lua ja musisointia. Pääsimme 
esityksen lopuksi yhteislau-
lun siivittämänä kurkista-
maan peipon pesään. Ruo-
kailun jälkeen jatkettiin 
jutustelua ja vetreytettiin vä-
hän kroppaa tuolijumpalla. 

Kovin nopeasti meni tuo 
virikepäivä. Sain kuulla ih-
mettä ja kummaa, siirtyä 
viivana pisteeseen, käydä 
mielikuvin Nuukalassa ja Ju-
kuassa kertojien saattelema-

na. Kovasti haluaisin nähdä 
kaikki nuo paikat, seudut, 
mistä sain kuulla tuon päi-
vän aikana. Siellä elää muis-
tot, monet ajan patinoimat 
talot seisovat yhä perustal-
laan. Ja niissä asuu ihmisiä, 
virkeitä ja sydämellisiä Sara-
kyläläisiä. 

Kiitos teille kaikille Vielä 
virtaa - virikepäivässä muka-
na olleille; osallistujille, jär-
jestäjille ja koululaisille sekä 
opettajille. Kuinka olikaan 
hienoa nähdä monta suku-
polvea toteuttamassa tuota 
tärkeää toimintaa, nähdä se 
yhdessä toimimisen ja teke-
misen tärkeys. Näillä eväillä 
on hyvä jäädä odottelemaan 
syyskuuta viriketoiminnan 
jäädessä kesätauolle ja jatka-
essa sitten toimintaansa. 

“Astun varovaisen askeleen,
Pidätän hengitystä,

Kuuntelen hiljaisuutta, kosketan puun kylkeä
Jostain kaukaa kuulen koiran haukuntaa, 

linnun laulua
Täällä on ihmisen hyvä olla, luonnon rauhassa”

Paula Ylitalo

Uusiutuvassa energiassa
on tulevaisuus

Uusiutuvan energian yrityskeskus
-hankkeen loppuseminaari

maanantaina 6.6.2011 kello 9–15.45 
Micropoliksessa, Piisilta 1, Ii

Aiheita ovat muun muassa pienpuun energiatuki ja 
syöttötari�  , Pudasjärven energiaosuuskunta, Bio-
energiapörssi, Tuuliwatin suunnitelmat Oulunkaaren 
alueella, Vapon ja Oulun Energian uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttö sekä energiahankkeet uudessa maa-
kuntakaavassa.
 
Puhumassa ovat muun muassa Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen asiantuntija Seppo Mähönen, Tuuli-
watin suunnittelupäällikkö Hannu Kemiläinen, Vapon 
Pohjois-Suomen aluejohtaja Markku Pyykkönen, Ou-
lun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä sekä maa-
kuntajohtaja Pauli Harju.

Bioenergian asiantuntijat, yritysten sekä koulutus- ja 
tutkimusorganisaatioiden edustajat sekä muut asiasta 
kiinnostuneet, tervetuloa! Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset 30.5. mennessä Marja-Liisa Junekselle, 
marja-liisa.junes@oulunkaari.com, 050 525 2177. Lisä-
tietoja osoitteesta www.oulunkaari.com. 

Hyvinvointia ihmistä lähellä
Oulunkaaren kuntayhtymä

OIKAISU: Viime viikon lehdessä Hyvän Olon Messulehdessä sivulla 10 Hi-
limojen yhteiskuvassa oli oikealla oleva henkilö Tuija Mikkonen, eikä Sinikka Timo-
nen, kuten virheellisesti kuvatekstissä mainittiin. Pahoittelemme.
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”Kilke metsässä kaikuu, meistä se lähtee”

Huhtikuun lopulla vietettiin 
Partioviikkoa. Partioviikolla 
on esimerkiksi aikaa muis-
tella mennyttä kesää ja mo-
nen partiolaisen kesän koho-
kohtaa partiolaisten suurleiri 
Kilkettä, joka oli viime kesä-
nä Hämeenlinnan Evolla ja 
jossa oli noin 10 500 partio-
laista Suomesta ja ulkomail-
ta. Pudasjärven Mesikäm-
menistä Kilkkeelle osallistui 
Pinja, Minna, Teemu, Suvi ja 
Tiina. Majoituimme Lapa ni-
misessä alaleirissä, Letto-ky-
lässä, Lakka nimisessä sa-
vussa. Alaleirejä Kilkkeellä 
oli 6; Lapa, Raffu, Tuikku, 
Kaleva, perheleiri Pöpö ja 
palveluleiri Leivo. 

Lähdimme matkaan tiis-
taina 27.7. täyteen pakatut 
rinkat mukanamme. Matka-
simme autolla Nurmekseen, 
jossa yövyimme. Matka Nur-
mekseen oli pitkä, sillä päivä 
oli hyvin lämmin. Illalla on-
neksi pääsimme uimaan.

Seuraavana aamuna he-
räsimme jo viideltä, että eh-
tisimme linja-autoon, joka 
lähti kuudelta. Matkasimme 
leirille yhdessä Järvisuoma-
laisten partiolaisten kanssa. 
Perillä leirialueella olimme 
iltapäivällä. Purkauduim-
me ulos linja-autosta ja läh-
dimme tavaroinemme koh-
ti savuamme. Ensimmäisenä 
hommana oli tasoittaa maa-
ta kohdasta johon pystyt-
täisimme telttamme. Saim-

me jo heti aluksi ohjeen, 
että jokaisen ruokailun vä-
lissä pitäisi juoda ainakin 
yksi pullollinen vettä, sillä 
keli oli todella lämmin. Tel-
tan pystyttämisen jälkeen 
aloimme rakentamaan savu-
amme. Siinä kuluikin koko 
loppu päivä. Illalla oli Let-
to-kylän yhteinen ilta. Siel-
lä opeteltiin pieni rytmi, joka 
esitettäisiin seuraavana ilta-
na avajaisissa. Hiljaisuus al-
koi klo 23. Uni maittoi, sillä 
edellisen yön unet oli jääneet 
lyhyiksi jännityksen ja aikai-
sen herätyksen vuoksi.

Torstaiaamuna herätys 
oli klo 7.00. Savunjohtajam-
me huusi, että tulkaa tänne 
ja ottakaa ruokailuvälineet 
mukaan. Menimme aamu-
palalle. Aamupalan jälkeen 
jatkoimme savumme raken-
tamista. Tällä kertaa vuoros-
sa oli portti. Teimme oksista 
kirjaimet L,A,K,K ja A,  jot-
ka tulisivat porttiimme. Por-
tistamme tuli lopulta hieno. 
Sitten oli vuorossa lounas, 
jonka jälkeen alkoi ensim-
mäinen laakso, ILMALAAK-
SO. Vartiomme oli yhdistetty 
Juukalaiseen vartioon, joten 
meitä oli 7. Teimme tuuli-
mittarin ja ennustimme sää-
tä Kilkkeellä. Illalla meillä 
oli avajaiset. Ne olivat todel-
la hienot ja mieleenpainuvat. 
Avajaisissa kuului alaleirien 
huudot ja rytmit. Kovin kil-
pailu oli Kalevan ja Lapan 

välillä siinä, että kumpi saa 
huudon kuulumaan kovem-
min. Illalla taas oli hiljaisuus 
klo 23.

Perjantaina herätys oli 
taas samaan aikaan klo 7.00. 
Aamupalan jälkeen meil-
lä oli taas ilmalaakso. Täl-
lä kertaa teimme raketin ja 
lennätimme sitä. Sen jälkeen 
teimme sähköisen postikor-
tin. Sitten menimme takaisin 
savuumme. Lounaan jälkeen 
oli vuorossa MAALAAKSO 
ja Maailman pelit. Teimme 
Japanilaisen palapelin ja sen 
jälkeen pelasimme Samurai-
peliä. Sitten menimme teke-
mään muovipusseista jal-
kapallon ja otimme aikaa 
kuinka kauan meillä meni 
aikaa maastorataan, missä  
piti kuljettaa jalkapalloa. Sen 
jälkeen lähdimme omaan sa-
vuun. Illalla meillä oli Ala-
leirin yhteinen ilta ohjelma-
lavalla, jonka jälkeen alkoi 
hiljaisuus.

Lauantaina meillä oli 
taas maalaakso. Tällä kertaa 
oli vuorossa Peuhula, jos-
sa pystyi tekemään paljon 
asioita; seinäkiipeilyä, Rei-
kä Seinässä, veden päällä 
kävelemistä ja paljon muu-
ta. Suosituin kohde siellä oli 
varmaan Bagjump, jossa hy-
pättiin korkealta tosi isolle 
ilmapatjalle. Mutta harmiks-
emme se oli tarkoitettu vain 
samoajille eli 15-vuotiais-
ta ylöspäin. Maalaakson jäl-
keen alkoi vierailupäivä. Yh-
delle pudasjärveläiselle tuli 
vanhemmat kyläilemään. 
Muut saivat tehdä iltapäivän 
mitä halusivat. Illalla meillä 
oli Musiikkiteatteri, joka al-
koi kuorosodalla. Lapa esit-
ti Na-na-naa nimisen kap-
paleen. Kuorosodan voitti 
Tuikku, joka lauloi Hengail-
laan. Sen jälkeen oli ihan oi-
kea musiikkiteatteri, jonka 
nimi oli ''Maailma ei ole mi-
kään hupsuttelupaikka''. Se 
oli todella hauska. Sen jäl-
keen menimme savuihimme 
ja alkoi hiljaisuus.

Sunnuntai-aamuna  kaik-
ki kilkeläiset kokoontuivat 
päälavan luo ekumeeniseen 
jumalanpalvelukseen. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
saimme savussa listat mitä 
pitää ottaa mukaan Aika-
moiselle reissulle, eli haikil-
le. (on yön yli kestävä ret-
ki.) Lähtö haikille oli heti 

lounaan jälkeen, eli klo 12. 
Haikilla oli erilaisia rasteja. 
Ensimmäisellä rastilla oli tie-
sulku. Yksi vartion jäsenistä 
suoritti rastilla annetun teh-
tävän. Kun tehtävä oli suori-
tettu, saimme jatkaa matkaa. 
Seuraava rasti oli kiertotie. 
Piti valita otammeko Taakan 
vai Lossin. Taakassa olisi pi-
tänyt kantaa tavaroita. Los-
sissa piti mennä lossilla ve-
den yli. Valitsimme lossin. 
Seuraava rasti oli ruokaras-
ti, jossa teimme ruokaa tran-
gialla. Teimme tomaattipas-
taa, tiskasimme, täytimme 
vesipullot ja jatkoimme mat-
kaa. Seuraava rastimme oli 
yörasti jonne saavuimme 
hyvissä ajoin. Saimme ohjeet 
seuraavan päivän lähdös-
tä. Menimme omalle teltta-
paikallemme ja pystytimme 
teltan. Naapuriteltassamme 
oli irlantilaisia tyttöjä, ja ys-
tävystyimme heidän kanssa. 
Illalla teimme hiekkamon-
tulla nuudeleita iltapalaksi. 

Maanantai-aamuna saim-
me nukkua kahdeksaan asti. 
Heti herättyämme, aloimme 
purkamaan telttaa, ja pak-
kaamaan rinkkoja. Pakkauk-
sen jälkeen kävelimme alas 
hiekkamonttuun tekemään 
aamupalaa. Aamupalan jäl-
keen huomasimme, että mei-
dän olisi pitänyt lähteä käve-
lemään jo vartti aikaisemmin 
ja ettemme olleet valmista-
neet esitystä, joka piti esittää 
ennen lähtöä. Teimme vain 
pienen esityksen, ja lähdim-
me kävelemään. Yörastin jäl-
keen olisi oikeasti ollut vie-
lä yksi rasti, mutta meidän ei 
tarvinnut sinne mennä, kos-
ka kello oli jo paljon, ja oli 
kiire lounaalle. Lounaan jäl-
keen meillä oli VESILAAK-
SO. Siellä tutustuimme ve-
denalaiseen elämään, eli 
kaloihin ja muihin semmoi-
siin ja me pääsimme melo-
maan kanootilla järvelle. Se 
oli hyvin mukavaa. Sen jäl-
keen lähdimme takaisin sa-
vuumme, ja loppuilta oli-
kin sitten vapaata. Illalla oli 
myös KV-ilta, eli kansainvä-
linen ilta. Eri maiden parti-
olaiset esittelivät omaa par-
tiotaan ja oli kaikenlaisia 
tansseja yms. Hiljaisuus oli 
taas klo 23.

Tiistaina heräsimme 
taas klo 7. Aamupalan jäl-
keen meillä jatkui vesilaak-
so. Teimme itsellemme ret-
kisaippuat. Saippuoiden 
teon jälkeen pelasimme peliä 
nimeltä Splätsis. Se oli hyvin 
hauska peli, jossa piti yrit-
tää kastella vastapuolen pe-
laajia suihkepullolla, joissa 
oli vettä. Se kuitenkin meni 
aika villiksi, ja kohta kaikki 
kastelivat toisiaan kaatamal-
la vain vettä päälle. Kaikki 
olivat likomärkiä pelin lo-
puttua. Pääsimme saunaan 
ja vaihtamaan päälle kuivat 
vaatteet. Iltapäivällä meillä 
alkoi TULILAAKSO. Raken-
simme aurinkolämpökeräi-
men. Se oli aika vaikea koota, 
mutta lopulta onnistuim-

Avajaiset. Alaleirien johtajat saapuvat "joukkojensa" luo.

Avajaiset, jossa nähtiin niin palavia soihtuja ja nuolia kuin 
puissa temppuilevia sirkustaiteilijoitakin.

Kuva 3: Teemu, Minna ja Pinja Tuvalua eli aurinkolämpö-
keräintä valmistamassa.

Sunnuntaina koko leirin väki kokoontui ekumeeniseen
 jumalanpalvelukseen.

Tervetuloa meille! Lakka-savun portti.

me. Sen avulla lämmitimme 
vettä. Sen jälkeen menimme 
Pajaan, jossa taoimme leiri-
muiston kilkkeestä. 

Keskiviikkoaamu alkoi 
kylmempänä ja märempänä 
kuin muut aamut. Menneen 
yön ukkonen ja kaatosade ei 
ollut saanut ainakaan mei-
dän savussamme suurem-
pia katastrofeja aikaan. Aa-
mupalan jälkeen menimme 
tulilaaksoon. Saimme tehdä 
vähän tuliveistosta, joka pol-
tettaisiin illan päättäjäisissä. 
Osallistuimme myös chat-
tiin. Iltapäivällä meillä oli 
Woomal -niminen roolipeli, 
johon koko Kilke osallistui. 
Jokaisella savulla oli pelis-
sä oma tehtävänsä. Woomal 
oli hauska. Opimme samal-
la myös Senegalin kieltä. 
Hei on salama lekum ja mitä 
kuuluu on nanga def. 

Illalla oli leirin päättä-
jäiset. Se oli improvisaatio-
teatteria. Hyvin hauska ja 
mieleenpainuva kokemus. 
Lopuksi oli vielä oikea leiri-
nuotio, jonka jälkeen menim-
me savuun. Nukkumisesta 
ei oikein meinannut tulla mi-
tään sinä iltana. Seuraavana 
päivänä olisi kotiin lähtö, ja 
joutuisi jättämään kaikki Kil-
keeltä saadut kaverit.

Seuraavana aamuna ei 
ollut enää mitään laaksoa, 
vaan purimme savuamme. 
Vaihtelimme myös ahkeras-
ti toistemme osoitteita ja pu-
helinnumeroita. Paluumat-
kalla linja-autossa oli paljon 
meluisampaa kuin mennes-
sä, sillä nyt kaikki tunsivat 
toisensa.

Leiri oli todella hauska ja 
mieleenpainuva kokemus.
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Jouni Wikström luottaa Jumalan johdatukseen

Kokouksen aluksi helluntaiseurakunnan hallituksen jäsen 
Lahja Karvonen ja työntekijä Tuula Suomi muistivat kukil-
la ja yhteisellä lahjalla Jouni Wikströmiä ja hänen vaimo-
aan Kaijaa, joka istuu edessä. 

Iinattijärvellä autokorjaa-
mo TH-Motor yrittäjänä toi-
mivan Jouni Wikströmin 
60-vuotista taivalta juhlittiin 
äitienpäivänä 8.5 Helluntai-
seurakunnan rukoushuo-
neella Kurenalla. Merkkipäi-
vä oli varsinaisesti 15.5., jota 
Jouni ei enää sen enempää 
kuulutellut.

-Viettäessäni 50-vuotis-
merkkipäivää tarjosimme 
kotona kahvit. Koska kuiten-
kin ystävät halusivat muis-
taa, niin tuntui luonnolliselle 
viettää merkkipäivää ruko-
ushuoneella, joka minulle on 

Lentopalloon 
osallistui mies-
valtainen po-
rukka.

Hyvän Olon Päivän 
zumbassa nousi syke 
ja hiki tippui.

Lapset viihtyivät lapsiparkissa.

Hyvä peruskunto tavoitteeksi

MTK Pudasjärvi järjesti lii-
kunnallisen päivän ”navetan 
välissä tapahtumana” viime 
lauantaina 14.5. MTK:n vilje-
lijäjäsenistön ohella päivään 
osallistui muitakin kuin yh-
distyksen jäseniä ja erityises-
ti Zumbasta kiinnostuneita 
henkilöitä.

Itse päivä oli järjestetty 
perheystävällisesti siten, että 
perheen pienempiä varten 
oli lapsiparkki, kun vanhem-
mat osallistuivat zumbaan, 
lentopallon pelaamiseen tai 
kuntoilivat kuntosalilla. Ilta-
päivän puolella taas rentou-
duttiin uimalla ja nautittiin 
Puikkarin järjestämästä keit-
toruokailusta.

-Tarkoitus oli kannustaa 
ja innostaa jäseniä liikku-
maan, koska hyvän perus-
kunnon merkitys on suuri 

raskaassa työstä, kertoi MTK 
Pudasjärven varapuheenjoh-
taja Timo Vähäkuopus, joka 
on myös itse huomannut ak-
tiivisen liikunnan paranta-
neen työssä jaksamista.

-Ensi syksynä on tarkoi-
tus aloittaa jälleen säännöl-
linen liikuntavuoro MTK:n 
jäsenille. Hyvä olo päivään 
osallistujat lupasivat itse tul-
la mukaan ja vetää kaverei-
takin liikuntavuoroon, joka 
viime aikoina on kärsinyt 
toisinaan osallistujapulasta. 

Osallistujamäärältään 
kiinnostavin tapahtuma oli 
Katja Järvenpään vetämä 
zumba, jossa oli mukana pa-
rikymmentä naista. Miehet 
eivät tällä kertaa ”ehtineet” 
mukaan, vaan viihtyivät 
muun muassa lentopallon 
parissa. Katja kertoi, että 

zumbaa on nyt Pudasjärvel-
lä harrastettu viime kesästä 
lähtien. Hyvä olo päivässä 
vedetty zumba oli helpom-
paa gold tyyppiä, joka on 
suunnattu paitsi aktiivisille 
ikäihmisille, myös iästä riip-
pumattomasti aloitteleville 
zumba-asiakkaille. Siinä ei 
myöskään tarvitse hypätä.

MTK:n puheenjohtaja 
60-v juhlaan
MTK Pudasjärvellä on par-
haillaan käynnissä 60-vuo-
tisjuhlavuosi. MTK Pudas-
järven puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä kertoi, että juhlavuo-
den merkeissä on muun mu-
assa tarkoitus toteuttaa lapsi-
kalenteri. Aiempina vuosina 
on tehty emäntä- ja isäntä- 
kalenterit.

Varsinaiset 60-vuotisjuh-
lat pidetään seitsemäs päivä 
elokuuta. Tuolloin juhlapu-
hujaksi saadaan MTK:n pu-
heenjohtaja Juha Marttila.

–Tulevana kesänä osallis-
tumme juhlan lisäksi omal-
la Cafe Heinämies –kahviol-
la Pudasjärvimarkkinoille ja 
Vattumarkkinoilla Saraky-
lässä, noin 430 jäsenen yh-
distyksen puheenjohtaja 
kertoo juhlavuoden suunni-
telmista. (AK)

Kesselillä vilkas toimintavuosi
Kesseli ry:n Puikkarin kah-
viossa pidetyssä vuosikoko-
uksessa 10.5. hyväksyttiin 
yhdistyksen laaja toimin-
takertomus vuodelta 2010. 
Alla poimintoja yli 25 -sivui-
sesta Kesselin puheenjohta-
ja, Ape Niemisen kokoamas-
ta toimintakertomuksesta.

Kesselin hallitukseen toi-
mikautena 2010-2011 kuu-
luivat: Ape Nieminen pj, Tii-
na Peuraniemi siht., Aimo 
Pietilä rahastonh, Teija Nie-
melä, Miika Sutinen ja Eija 
Pohjanvesi. Hallitus kokoon-
tui kolme kertaa.

Maaliskuussa Kesselin 
porukka Pudasjärvellä puk-
kasi lunta kaupungin kiin-
teistöjen katoilta n. 130 tun-
nin ajan. Antero Hokkanen 
Karstulasta kertoi Kesse-
lin toiminnasta Järvi Suo-
men Radion suorassa lä-
hetyksessä. Tuomi-ryhmä 
Jyskyjärveltä ja Lellikit-ryh-
mä esiintyivät Pudasjärvellä 
ja Multialla. Tilaisuudet ve-
tivät yhteensä yli 200 ylei-
sön. Kesseli-ihmisten talkoo-
panos oli erittäin merkittävä 
tapahtumien onnistumisien 
suhteen.

Huhtikuussa Aimo Pieti-
lä ja Pekka Fali veivät suksia 
Jyskyjärven kulttuuritalon 
liikuntakerhon käyttöön ja 
antoivat stipendin ja kiitok-
set Tuomi-ryhmälle. Leena 
Heikkinen oli mukana vie-
mässä taloudellista avustus-
ta Kantalahden ev.lut.srk:lle.

Vappuna järjestimme en-
simmäisen Wauvasta Waa-
riin Wapputapahtuiman 
Pudasjärvellä. Väkeä kävi 
tapahtumassa noin 250–300 
henkeä. Kesselinaisten te-
kemät 400 munkkia loppui-
vat. Toukokuussa vietiin 
avustustavaraa Vienaan ja 
annoimme stipendejä mm. 
Vuokkiniemen Martoille ja 
Vuokkiniemen, Kalevalan, 
Kiestingin ja Louhen kou-
luille sekä Pääjärven karjala-
seuralle. 

Kesäkuussa kyläläis-

ten avustuksella tehtiin mä-
täspellosta urheilukenttää 
Jyskyjärven koululla. Ape 
Nieminen jatkoi projektia 
useamman avustusmatkan 
ajan. Miika Sutinen ja Samuli 
Aikio veivät Kalevalan inva-
lidikotiin Oulusta lahjoitettu-
ja kuntoutusvälineitä. Orto-
doksikirkon kattoremonttia 
avustettiin Jyskyjärvellä ja 
Ksenija Ametovan nenäleik-
kausmatkaa Kostamuksessa. 
Pudasjärven K-Supermarke-
tista saadut LV-näyteshamp-
poo paketit (4700 kpl) toimi-
tettiin eri puolille Vienan 
Karjalaa. Kostamuslaista 
pikkupoikaa,Viktor Seme-
nenkkoa, avustettiin  hänen 
sormileikkausmatkallaan 
Pietariin. 

Elokuussa toimitettiin 
Seppo Sankalan lahjoitta-
mat liimalevyt Santtu Seme-
noville. Miika Sutinen vei 
taloudellisen tuen Sohjanan-
kosken koulun ulkomaalaa-
mista varten. Ape Niemisen 
ystävälapsi Katja Larionova 
oli vierailemassa Keski-Suo-
messa ja Pudasjärvellä. Kuh-
mon ev. lut. srk:sta annetut 
Johanneksen evankeliumit 
toimitettiin Vienan Karja-
laan. Jyskyjärven 425v juh-
liin osallistuttiin pienellä po-
rukalla. 

Syyskuussa Sirkka Åker-
lund, Miika Sutinen ja Aimo 
Pietilä veivät suuria ikkunoi-
ta Vuokkiniemelle. Terttu 
Salmi ja Eija Pohjanvesi hoi-
tivat Kesselin pöytää Osao:n 
syysmarkkinoilla.

Lokakuussa Kiestingin 
lastenkodin lapsille vietiin 
Kerttu Lohilahden kutomat 
villasukkia. Sinikka Pietilä 
oli mukana Ira Kuntijärven 
80v juhlissa ja piti raamat-
tuopetuksen Kantalahden 
ev.lut srk:ssa.

Ape Nieminen vieraili 
Kalevalan, Louhen ja Kies-
tingin kouluissa. Avustim-
me Nina Rempsujevan avus-
tuksella Raisa Gurkinan 
suurperhettä lähellä Petros-

koita. Eija Pohjanvesi, Miika 
Sutinen ja Aimo Pietilä vei-
vät toisen lastin suuria ikku-
noita Vuokkiniemelle. Pu-
heenjohtajat Ape Nieminen 
ja Anne Paananen järjesti-
vät 29.10 Kiitosillan Multian 
Kesseli ystäville.

Marraskuussa perustet-
tiin Uuteen Jyskyjärveen 
Kesselinaisten ryhmä. Kris-
tiina Korhosen antamat kä-
sityövälineet luovutettiin 
Jyskyjärven kulttuuritalon 
käyttöön. Puheenjohtaja oli 
ensivierailulla Kostamuksen 
lastenkodissa Viktoria Kor-
shunovan kanssa. 

Joulukuussa peruuntui 
yksi joululaulumatka sai-
rastumisen takia, mutta seu-
raavalla matkalla Aimo Pie-
tilä ja Ape Nieminen saivat 
olla laulamassa joululau-
luja yhteensä 170 ihmiselle 
eri puolilla Vienan Karjalaa. 
Tollonjoella ja Vuonnisessa 
pidettiin tilaisuudet kodeis-
sa, Borovoilla ja Vuokkinie-
mellä vierailtiin vanhusten-
kodeissa. Vuokkiniemellä, 
Uudessa-Jyskyjärvessä ja Jys-
kyjärvellä tilaisuudet olivat 
kulttuuritaloilla ja Kaleva-
lassa esiinnyttiin koulussa.

Itsenäisyyspäivän juhlis-
sa Kesseli Ry, Osuuspankki, 
Pudasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven ev.lut.srk luovutti-
vat musiikkistipendin Timo 
Pesiölle. Joulukuussa jär-
jestettiin Pudasjärvellä kol-
matta kertaa työttömille ja 
vähävaraisille suunnattu jou-
luateria. Yhteistyössä olivat 
mukana Pudasjärven Työt-
tömien yhdistys ja ev.lut.srk. 
Joulumyyjäisissä Kesselillä 
oli oma pöytä. 

Kesselin avustusmatkoja 
tehtiin 40. Matkoilla oli mu-
kana jäseniä yhteensä 21. 
Kiitos kaikille avustusmat-
koilla mukana olleille. Edel-
leen Kesselin periaate on, 
että avustusmatkoille lähte-
vät maksavat itse polttoaine-
kulut. (ak)

Kesseli ry:n tarkoituksena on auttaa niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat eniten apua. Erityisen lähellä yh-
distyksen toimintaa ovat vähäosaiset lapset, vanhukset ja sairaat, joita haluamme olla tukemassa mo-
nella eri tavalla. Apua voidaan antaa tavarana, rahana ja koulutuksena. Avun antaminen voi kohdis-
tua apua tarvitsevan kulttuuriseen, sosiaaliseen, fyysiseen, psyykkiseen tai hengelliseen elämänpiiriin. 
Lähtökohtana on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Autettaviin pyritään pitämään säännöllistä kon-
taktia avun antamisen jälkeenkin.

tullut kuin toiseksi kodiksi, 
kertoi Jouni Wikström.

Pudasjärven helluntaiseu-
rakunnan toimintaan Wik-
ström on osallistunut -80 
kuvulta saakka, jolloin hän 
koki hengellisen herätyksen 
eli tuli uskoon. Vanhemmis-
ton jäsenenä Wikström on 
toiminut 1990-luvulta saak-
ka. Pudasjärvellä toiminta 
on virallisesti Oulun Hellun-
taiseurakunnan rukouspiiri-
nä, mutta toimii varsin itse-
näisesti. Toiminnan keskus 
on Kauppatiellä sijaitseva 
rukoushuone, jossa on sään-

nöllisesti tilaisuuksia. 
Äitienpäivänä pidetys-

sä kokouksessa oli vierailija-
ryhmä Oulusta, jonka jäsenet 
puhuivat ja Vesa Asikai-
nen säesti kitaralla kokouk-
sessa lauletut laulut. Koko-
uksen johtanut Pudasjärven 
Helluntaiseurakunnan työn-
tekijä Tuula Suomi muis-
ti puheessaan myös Jouni 
Wikströmin äitiä, joka täytti 
samoihin aikoihin 92-vuotta. 
Lyyli Wikström asuu Iinatti-
järvellä perheen kotipaikal-
la. Siitä Jounin ja hänen vai-
monsa Kaijan kotiin on vain 

kaksi kilometriä ja jossa on 
myös reilut 10 vuotta sitten 
perustettu autokorjaamo si-
jaitsee.

Kiitospuheessaan Jouni 
Wikström korosti, että Juma-
lan antama rauha ja johdatus 
on suuri asia elämässä, jota 
kannattaa tavoitella. 

-Tahdon pyytää kaikil-
le Jumalan hyvän tahdon to-
teutumista. Hänen yhteydes-
sään on turvallista mennä 
eteenpäin taivastietä kulki-
en, Wikström toivotti kuuli-
joilleen.  (ht)
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Kiinteistönhoitaja Pentti Riekki ja Jukka Lohvansuu opastivat seurakuntalaisia jättei-
den erittelyssä.

Eri jätteille on hautausmaalla useassa paikassa omat erittelypisteet.

Marja-Leena Puurunen kertoi, että viime vuonna hänel-
tä olivat talkoot menneet ohi. Nyt harava liikkui sitäkin ri-
vakammin.

Kirkkoherra Kimmo Helomaa ja talouspäällikkö Maire Pu-
hakka olivat iloisia, että aurinko paistoi talkoolaisille.

Yli 40 henkilöä kokoontui 
tiistaina 10.5 Riekinkankaan 
siivoustalkoisiin, joita jatket-
tiin tämän viikon tiistaina. 
Siivoustalkoot ovat myös Sa-
rakylän hautausmaalla. Rie-
kinkankaalla siivoustalkoot 
heräteltiin uudelleen henkiin 
vuosi sitten, jolloin ne järjes-
tettiin ensimmäisen kerran 
usean vuoden tauon jälkeen. 
Seurakunnan kiinteistönhoi-
taja Pentti Riekki on iloinen 
talkoiden jatkumisesta jo sen 
takia, että samalla seurakun-
talaisia voi ohjata jätteiden 
erotteluun. 

– Täälläkin muovit ja me-
tallit eritellään maatuvista 
roskista, jotka kompostoi-
daan. Näin myös säästetään 
iso euromäärä ja saadaan le-
vitettyä hyödyllistä tietoa 
eteenpäin.

Polkupyörällä Riekin-
kankaalle tullut kirkkoherra 
Kimmo Helomaa ja talous-
päällikkö Maire Puhakka 
olivat tyytyväisiä, että aurin-
koinen ilma oli houkutellut 
suurehkolle hautausmaalle 
näinkin paljon talkoolaisia. 
Etenkin jätteiden erittelyasi-
at olivat talousasioista vas-
taavan Puhakan mieleen. 

– Me emme enää kuskaa 
pois maatuvaa jätettä. Täällä 
se käsitellään ja siitä pitäisi 
tulla multaa, hän kertoi.

Talkoiden jälkeen pidet-
tiin iltahartaus ja nautittiin 
pullakahvit makkaroiden 
kera.

Asko Kurki

Hautausmaan jätteiden käsittelyllä säästöjä

Tanssintaitaja tohtoriksi 

Kimmo harrasti tanssinopettamista pienimuotoisesti jo 
v. 2001-2002, jolloin hän kävi opettamassa Pudasjär-
ven Nuorisoseuran järjestämillä kursseilla Koskenhovilla. 
-Pudasjärveläiset ovat siis itse asiassa ensimmäisiä, joi-
ta olen opettanut tanssimaan, Kimmo kertoo. Kuva Anja 
Ruotsi (Oulun kuva)

Pudasjärveltä lähtöisin oleva monilahjakkuus 
Kimmo Lasanen  väittelee tohtoriksi  24.5 

Oulun yliopistossa aiheenaan  ”Mikrotehoisia 
piirirakenteita sydämen sykkeen mittaukseen ja 

muihin sensorisovelluksiin. ”

Pudasjärveläiset saatta-
vat muistaa Kimmo Lasa-
sen Pudasjärven lukiosta, 
mistä hän valmistui yliop-
pilaaksi vuonna 1987. Sit-
temmin hän valmistui dip-
lomi-insinööriksi keväällä 
1997 Oulun yliopistosta. 
Opiskelunsa ohessa Kimmo 
harrasti kilpahiihtoa ja tans-
simista SM–tasolla. Palkin-
tokaapista löytyykin useita 
Suomen mestaruusmitaleja 
tanssin puolelta.

24.5. Linnanmaan OP-sa-
lissa tohtoriksi väittelevä 
Kimmo Lasanen kertoo seu-
raavaa väitöskirjastaan: 

”Mikropiirien valmistus-
tekniikoiden kehittymisen 
myötä elektronisten kompo-
nenttien dimensiot ovat pie-
nentyneet ja pakkaustihe-
ys kasvanut, mutta samalla 
piirien suurin mahdollinen 
käyttöjännite on laskenut ol-
len uusimmilla prosessitek-

nologioilla jo noin 1 V tun-
tumassa. Tämä on seurausta 
miniatyyrisoinnin aiheutta-
masta läpilyöntijännitekes-
tävyyden laskusta. Vuoto-
virtojen kurissa pitämiseksi 
transistorien kynnysjännit-
teitä ei ole onnistuttu pie-
nentämään samassa suhtees-
sa käyttöjännitteen kanssa, 
minkä vuoksi uusimpien 
prosessiteknologioiden käyt-
töjännitteet ovat jo hyvin lä-
hellä transistorien kynnys-
jännitteitä…

…Väitöskirjatutkimuk-
sessa kehitettiin pääasias-
sa sydämen sykkeen mitta-
ukseen soveltuvia erittäin 
matalalla käyttöjännitteellä 
toimivia analogisia piirira-
kenteita, joissa signaalitiellä 
sijaitsevien kriittisten kom-
ponenttien/piirirakenteiden 
kynnysjänniterajoituksia 
kierrettiin käyttämällä kel-
luvahilaisia ja allasohjattuja 

transistoreita sekä kytketty-
jen vahvistimien ja konden-
saattorien tekniikoita. 

Tutkimustyön lopputu-
loksena toteutettiin sydä-
men sykkeen mittaukseen 
soveltuva analoginen sig-
naaliprosessori, joka toimii 
1 V käyttöjännitteellä ja ku-
luttaa vain kymmenesosan 
tehoa aiempiin vastaavan-
laisiin toteutuksiin verrattu-
na. Työn tulokset osoittavat, 
että kehitetyt analogiset pii-
rirakenteet mahdollistavat 
myös erittäin matalan käyt-
töjännitteen sekasignaali-
piirien toteuttamisen sekä 
uusimmilla että lähitulevai-
suuden prosessiteknologi-
oilla.

Kimmo lyhyesti:
Kimmo Lasanen suoritti yli-
oppilastutkinnon Pudasjär-
ven lukiossa v. 1987 ja val-
mistui diplomi-insinööriksi 
(DI) Oulun yliopiston elekt-
roniikan laboratoriosta ke-
väällä 1997.

Perustutkintoa (DI) suo-
rittaessa Kimmo harrasti kil-
pahiihtoa hyvällä menestyk-
sellä, mutta lopputyön teko 
vei niin paljon aikaa, että 
hiihtäminen kilpailumieles-
sä päättyi siihen.

DI:ksi valmistuttuaan 
Kimmo päätti jatkaa Oulun 

yliopistolla työskentelyä ja 
jatko-opintojen suorittamis-
ta tohtorintutkintoa varten. 
Samalla hän aloitti myös uu-
den harrastuksen, lavatans-
sin, jota hän harrasti aluksi 
vain oppiakseen perinteiset 
foksin, valssin ja tangon. 
Nälkä kasvoi kuitenkin syö-
dessä ja hän aloitti lavatans-
seissa kilpailemisen v. 2000. 
Kilpauraa kesti noin kuusi 
vuotta, jona aikana tuli lu-
kuisia Suomenmestaruuksia 
useissa eri lajeissa. 

Kilpailu-ura päättyi 
vuonna 2006 Kimmon voi-
tettua parinsa kanssa tan-
gon Suomenmestaruuden, 
Hän ryhtyi samalla sivutoi-
miseksi tanssinopettajaksi. 
Samaan aikaan hän perus-
ti myös oman tanssikoulun, 
Salsa Oulun ja opettaa siellä 
kuubalaisia paritansseja, ku-
ten salsaa ja cha cha chaa:ta. 
Kimmo kiertelee myös vii-
konloppuisin muualla Suo-
messa opettamassa sekä 
kuubalaisia että suomalaisia 
tansseja.

Asko Kurki
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perä-
moottori
BF 2.3

795,-

aggregaatti
EG 5500

1790,-

vesipumppu
TUX 15

575,-

aggregaatti
EC 5000

1590,-

vesipumppu

395,-

trimmeri
UMS 425

395,-

perä-
moottori

BF 8

2790,-

perä-
moottori

BF20

3890,-
perämoottori

BF15

3390,-
ruohonleikkuri
HRG 536 SDE

690,-

          ruohonleikkuri
       - sähkökäynnistys
            HRX 537 HZE

     1195,-

ruohonleikkuri
HRG 465 SDE

595,-ruohonleikkuri
HRG 465 PDE

535,-

perä-
moottori

BF 5

1395,-

perä-
moottori

BF10

3090,-

aggregaatti
EU 10i

995,-

                    trimmeri
UMK 435

590,-
vesipumppu
WH 20

890,-

aggregaatti
EG 3600

1490,-

aggregaatti
EU 20i

1395,-
aggregaatti
EU 30i

2295,-
aggregaatti

ECT 7000

1990,-
Torstaina 19.5.
ESITTELY ja kahvitarjoilu
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Vauhdikkaat JM-kisat lentokentällä

Pudasjärven lentokentäl-
lä ajettiin lauantaina 7.5 jo-
kamiesluokan autourhei-
lukisat, jossa kaasutteli yli 
150 autoa nuorten-, naisten-, 
etuvetokardaani-, yleisen- ja 

Kilpailun yksi keskeisin paikka oli kisatoimisto, jossa au-
tot aseteltiin lähtöjärjestykseen ja suunniteltiin ajokaavi-
ot. Pudasjärvinen Timo Roininen vuorotteli järjestelyteh-
tävissä ja kävi välillä ajamassa kolmessa eri sarjassa, 
joista voitti pappasarjan. Kilpailusihteerinä toimi Elise 
Härö Rovaniemeltä ja taustalla Ari Tampio tulostamas-
sa lähtöluetteloa.

Varikolla oli autot parkkeerattu sulassa sovussa vierek-
käin, jossa tehtiin ahkerasti viime hetken virityksiä ja läh-
töjen välillä korjauksia, että auto saatiin jälleen lähtökun-
toon. Eräs auto ei lähtenyt käyntiin, jolloin seurakaveri 
tuuppasi takaa ja auto hurahti käyntiin ”mäkistartilla” ja 
kohta oli täydessä vauhdissa etusuoralla.
pappasarjassa. Pudasjärvellä 
oli -90 luvulla aktiivista joka-
miesluokan autourheilutoi-

mintaa, joita perinteitä jat-
kaa Timo Roininen yhdessä 
Janne poikansa kanssa sekä 
koko Roinisen perhe. Roini-
set ovat vastuunkantajina ki-
sat järjestäneessä Pudasjärvi 

Racing Team 2000 ry:ssä. Ki-
sojen järjestämisen mahdol-
listi lisäksi lähipaikkakun-

tien moottoriurheiluseurojen 
ja –harrastajien talkooapu. 
Muun muassa iiläinen Me-
laMoke ry:n ja Oulun Moot-
toriurheilukerhon aktiivit. 
Talkooväkeä järjestelytehtä-
vissä oli lisäksi muun muas-
sa Kiimingistä, Puolangalta, 
Suomussalmelta ja Oulun-
salosta. 

Pudasjärven lentokenttä 
on hyvä paikka järjestää au-
tokisoja. Asfaltoitu rata oli 
järjestetty lentokentän laidal-
le, jonne kulku tapahtui Jyrk-
käkosken huvialueen suun-
nalta. Yleisöäkin oli mukana 
satamäärin. Kisapäivä oli 
työntäyteinen. Autojen kat-
sastus tapahtui kolmea linjaa 
käyttäen klo 7.30-10. Kiimin-
gistä saapunut katsastus-
päällikkö Jouni Mertalan 
mukaan yhtään autoa ei tar-
vinnut hylätä. Jarrujen vuok-
si noin joka kymmenes auto 
joutui kuitenkin niitä korjaa-
maan tai säätämään, ennen 
kuin sai kilpailuluvan. Kat-
sastuksessa kiinnitettiin li-
säksi huomiota muun muas-
sa ruosteettomuuteen, auton 
varusteisiin ja turvallisuu-
teen. Tällä kerralla ei auto-

Helena Kukkonen ja Suvi Nauska Oulunsalosta jaksoi-
vat palvella iloisella ilmeellä koko pitkän päivän makka-
ranmyyjinä. 

Välillä tarvittiin Kiinteistö-
huollon Riekin koneen 
kantoapua.

jen painoihin puututtu, mut-
ta tulevissa kisoissa autojen 
painojen täytyy olla suhtees-
sa moottorin tehoihin juuri 
turvallisuuden vuoksi, ker-
toi Mertala. 

Kurveissa ahdasta
Kisassa oli kurveissa ahdasta 
ja autot tönivät toisiaan jopa 
penkalle saakka. Muutama 
kaatokin tapahtui ja naisten 
yksi lähtö jouduttiin ajaji-
en vastalauseista huolimat-
ta uusimaan pahalta näyttä-

neen kaadon jälkeen, jossa ei 
kuitenkaan kuljettajan louk-
kaantumista tapahtunut. 
Erään lähdön alkukiihdy-
tyksessä autoja alkoi heit-
telehtiä, joka säikäytti osaa 
katsojista. Siitäkin selvittiin 
ja kaikki autot jatkoivat mat-
kaa, osa maaliin saakka, osa 
taisi jäädä taipaleelle. Radan 
varteen jääneitä autoja ve-
dettiin kahdella hinausau-
tolla ja usein jouduttiin tur-
vautumaan Riekin kaivuriin, 
joka ”kantoi” autoja varikol-
le piikkiensä päällä.

Paikalla oli jatkuvasti päi-
vystämässä ambulanssi ja 
paloauto, jota kerran tarvit-

tiin katolleen menneestä au-
tosta valuneen öljyn poista-
miseen radalta. 

Kuuluttaja Seppo Hen-
rikson oli saapunut Kemistä. 
Hän kertoi, että autot ovat 
viime vuosien aikana mo-
nipuolistuneet ja kuljettaja-
joukossa on paljon ”vanhaa 
kaartia”, eli jotka ajoivat kil-
paa joskus 90-luvulla, mut-
ta ovat heränneet uudelleen 
autourheilun pariin. 

Roiniset innostuivat hy-
vin onnistuneista kilpailuis-
ta ja toiveissa on uudet kisat 
jo tämän vuoden syksyllä.
 
Heimo Turunen

Yleisöä oli eniten lähtösuoran varressa.

Katsastuspäällikkö Jouni Mertala seuraamassa oulaiste-
laisen Heimo Hillilän kilpurin kunnostamista, jossa tarvit-
tiin hitsaamistakin. 
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Lukijan kynästä

Erkki Honkasella oli yleisönosastossa kirjoitus 27.4, jossa hän 
vastusti vireille laitettua halli-hanketta. Herää kysymys, miksi Pu-
dasjärvellä tapahtuvaan asiaan/hankkeeseen pitää suhtautua heti 
negatiivisesti? Olisiko aika siirtyä uudelle aikakaudelle, satsata 
tulevaisuuteen, pyyhkiä perinteeksi muodostuneet vastahakoi-
suudet ja katkeruudet pois mielestä, aloittaa alusta ja kehittää 
elinvoimainen kaupunki Pudasjärvestä, tämä kaikki lähtee meis-
tä kaupunkilaisista.

Tulevaisuudessakin halutaan asua paikkakunnalla ja kehittää 
alueen palveluja suuntaan johon lähikunnissa asuvilla entisillä Pu-
dasjärveläisillä on intressejä. Jotkut miettivät takaisin muuttoa 
kotikonnuille, mutta varsinkaan lapsiperheet eivät mielellään ha-
lua muuttaa sellaiseen paikkaan, jossa ei ole jääurheilulle puit-
teet kunnossa. On lapsia jotka harrastavat jotakin jääurheilulajia 
ja ovat sen myötä sitoutuneet perheineen asumaan lähikunnissa. 
Turha on sanoa, että onhan meillä täällä urheilukenttää, liikunta-
hallia, uimahallia ja nämä saa riittää. Nämä ovat hienoja tiloja joi-
ta on mukava käyttää ja ovat varmasti yhtä tarpeellisia kuin jää-
urheilun ystäville katettu jääurheilukenttä, pointti on vain siinä, 
että suomi on hullua jääurheilukansaa.        

Erkki Honkasella tuntui olevan valtavan kielteinen asenne 
koko hallihankkeelle. Kaikki voimavaramme tulisi suunnata elä-
keläisille ja vanhuksille. Tärkeää on huolehtia heistäkin. 

Miksi emme ajattele alueen lapsia, nuoria ja työkykyistä väes-
töä? Kaupunki, joka ei ole valmis satsaamaan näihin tulevaisuu-
den tekijöihin, on valmis kuolemaan. Puhutaan paljon nuorten 
syrjäytyneisyydestä ja pahoinvoinnista. Pudasjärvellä tämän asi-
an huomaa selkeästi, nuoria haastatellessa ensimmäisenä nou-
see puheenaihe; ei meistä nuorista välitä - eihän meille ole jär-
jestetty mitään joka meidän harrastustoimintaa tai hyvinvointia 
edistäisi. Terveyttä ja hyvinvointia ei voi rahalla ostaa, mutta sitä 
voi rahalla edistää. Rahallisesti tämä on kaupungilta kohtuullinen 
investointi ja jos tällä saadaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia 
edistettyä niin kerrannaisvaikutus on moninkertainen.

Viimeinen lähtijä sammuttaa valot. Tällaisellako menttalitee-
tillä pitäisi olla liikenteessä. Voisimmeko kuitenkin lähtökohtai-
sesti ajatella asiaa toisinkin päin? Saisimmeko muuttotappiota 
hiipumaan ja jopa perheitä palaamaan paikkakunnalle. Huolehti-
malla kaikesta väestöstä ja panostamalla heihin, uskoisimme sen 
olevan mahdollista.

Naapurikunnissamme on tartuttu todenteolla asiaan ja he-
rätty muuttotappiokierteen katkaisemiseksi juuri oikealla ta-
valla satsaamalla tulevaisuuteen. Naapurikunnissa on parannet-
tu jääurheilijoiden harrastusmahdollisuuksia rakentamalla uusia 
jäähallia entisten jäähallien tilalle tai peruskorjattu vanhoja. Mie-
lestäni näissä kunnissa kunnanpäättäjät on miettinyt asioita oi-
keaan suuntaan. 

”Syntyvyyden alentuminen on oikeastaan perusta hallille. Jos 
hyväksymme asian, niin ei meidän kannata tehdä muuta kuin ra-
kentaa vanhuksille suurempia pytinkejä. Se ei ole elinvoimaisen 
kunnan tie” näin eräs kunnanjohtaja jutteli Kalevassa.”

Hallihankkeen puolesta 
rakentavin terveisin 
Teemu Moilanen ja Jarno Tauriainen

Jäähalliasiasta Erkki Honkaselle

KANSALAISOPISTO, Lukiontie 4, 
puh. 040 - 8266 431 ja 040 - 5088 490
Opetus- ja sivistysjohtaja/kansalaisopiston 
rehtori Juha Valta 040 - 8266 629
Kursseille voi ilmoittautua myös sähköpostitse: 
kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

Kurssitoivomuksia lukuvuodelle 2011 - 2012 
otetaan vastaan toukokuun aikana!

KEVÄTKONSERTTI VETERAANIEN HYVÄKSI
SU 25.5.2011 klo 18.00 seurakuntasalissa 
Tervetuloa!

TYÖKESKUKSEN TAIDEPIIRIN NÄYTTELY
Pudasjärven kirjastossa 2. – 27.5.2011

LEIRITOIMINTA

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄRYHMÄN YÖLEIRI 
PE-LA 27.-28.5.2011
alk. pe klo 17.00, päättyy la klo 14.00. Harjoitellaan kevätnäytelmää. 
Ohjaajana Kaarina Nevanperä, puh. 040 - 5423 184. ”Liisan seik-
kailut Ihmemaassa” -näytelmän esitys su 29.5.2011 klo 
15.00 Salikissa. Pääsymaksu 2 €. Järjestää kulttuuritoimi ja kan-
salaisopisto

110045 VIULULEIRI
LA 21.5.2011 klo 10.00-17.00 8 t/15 € AUDITORIO/Teija 
Laitila, Marjut Kossi
Tiedustelut Reijo Kossi, puh. 0400 - 646 132.

110044 PUHALLINLEIRI
LA 21.5.2011 klo 10.00-17.00 8 t/15 € MUSIIKKISTUDIO/
Tuomo Honkanen
Tiedustelut Reijo Kossi, puh. 0400 - 646 132.

110022 TAEKWONDO-LEIRI 35 € (tai 1 pv 20 €) 
LIIKUNTAHALLI
20.-22.5.2011, PE 17.30-21.00, LA 10.00-21.00, 10.00-18.00
Ohjaajina Mikko Allinniemi ja Janne Ahonen sekä apuopettajat. 
Kurssimaksu sisältää
5 euron uintimaksun ja yöpymisen. Ruokailumaksu 13 €/pv. Erityis-
ruokavaliotoiveet sähköpostitse jaana.taskila@pudasjarvi.fi

KURSSITOIMINTA

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Writing -kurssi 36 t/85 € 
AUDITORIO/Bryan Dopp
jatkuu pe 20.5. klo 15.00-20.30 ja la 21.5. klo 8.00-16.00. Kurssi to-
teutetaan Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
jatkuu  21.-22.5.2011 klo 9.00-17.00 TEORIALUOKKA/
Ville Nevala, Nevital Oy

110122 TAEKWON-DO -PERUSKURSSI 20 t/35 € 
SALIKKI/Janne Ahonen
6.6.-8.8.2011 MA 18.00-19.30

110020 KESÄNYRKKEILY 15 t/23 € SALIKKI/
Janne Ahonen
1.6.-3.8.2011 KE 18.00-19.00

10021 KESÄTAEKWON-DO 20 t/23 € SALIKKI/
Janne Ahonen
1.6.-3.8.2011 KE 19.00-20.30

110052 ZUMBA GOLD 15 t/25 € SALIKKI/
Katja Järvenpää
9.6.-4.8.2011 TO 15.00-16.00

110117 KESÄKUNTOSALI 20 t/23 € LIIKUNTAHALLI/
Henriikka Viramo
4.5.-27.7.2011 KE 18.00-19.15 Mukaan mahtuu vielä!

110119 JOOGA - Ala-Siurua 12 t/17 € 
SIURUAN TYÖVÄENTALO/Paula Timonen
26.5.-30.6.2011 TO 18.00-19.30. Huom! Ensimmäisellä kerralla ko-
koontuminen klo 18.30!

SENIORI-ATK viimeinen kokoontuminen ke 25.5. klo 9.00-12.00 
ja 12.30-15.30
DIGIVALOKUVAUS viimeinen kokoontumiskerta to 26.5. klo 
18.00-21.00

110116 PAJUTYÖKURSSI - LIVO 12 t/20 € LIVOKAS/
Seija Vuolanto
TO 2.6.2011 klo 10.00-16.30

110113 KARHUNVEISTOKURSSI - LIVO 20 t/22 € 
LIVOKAS
Karhunveistoviikolla 18.-21.5.2011 Livokkaassa. Opettajina Kari 
Tykkyläinen ja Timo Nevalainen. Livokkaalle erillinen Karhunveisto-
viikon osallistumismaksu. Tiedustelut puh. 0400 - 634 325,

KESÄN ABIKERTAUSKURSSIT RIMMINKANKAALLA 
36t/42€/kurssi

RUOTSI 18.-20.7.2011 MA-KE 9.00-16.00
ENGLANTI 26.-28.7.2011 MA-KE 9.00-16.00
MATEMATIIKKA 21.-25.7.2011 MA, TO, PE 9.00-16.00

Kursseille ilmoittautuminen lukiolle tai kansalaisopistolle 31.5.2011 
mennessä.

Koti -ja hoivapalvelu Tuikku 
on Pudasjärvellä elokuussa 
vuonna 2010 aloittanut hoi-
vapalveluyritys, jonka toi-
mintaan kuuluvat erilaiset 
asiakkaan kotona tapahtu-
vat hoiva- ja kotitaloustyöt. 
Palveluun kuuluu myös 
neuvonta sekä avustaminen 
erilaisten hakemusten ja lo-
makkeiden täytössä, kertoo 
yrittäjä Tuija Heinonen. 

-Palvelu on tarkoitettu 
niin vanhuksille kuin per-
heille sekä kehitysvammai-
sille. Asiakaskunnassa on 
myös omaishoitajia, joiden 
vapaapäivien tuuraus kuu-
luu Tuikun toimenkuvaan. 
Omaishoitajilla ja vanhuksil-
la on mahdollista hakea kau-
pungilta palveluseteli, jolla 
voi maksaa osan kustannuk-
sista 

Heinonen kertoo, että pal-
veluseteliä voi hakea myös 
vanhukset. Setelin arvo on 
tuloista riippuvainen etuus, 
jonka suuruus vaihtelee seit-
semästä eurosta 24 euroon 
tunnilta.

Vanhuksien luona käy-
dään päivittäin tai kaksi-kol-
me kertaa viikossa. On myös 

Hoivapalveluapua 
koteihin

asiakkaita, joiden luona käy-
dään vain kerran viikossa 
tai harvemmin. Työnkuvaan 
kuuluu kaikki kotona tapah-
tuva avustus mm. ravitse-
mus, pesuavut, lääkehuolto, 
asiointiapu, lääkärissä käy-
töt sekä siivous. Perheillä on 
myös mahdollista tilata väli-
aikaista lastenhoitoapua esi-
merkiksi lapsen sairastues-
sa tai vanhempien halutessa 
yhteistä vapaata. Toiminta 
tukee kunnallista kotihoitoa 
ja on vaihtoehtona sen rin-
nalla, kertoo Tuija Heino-
nen.

Äitinsä omaishoitajana 
toimiva Sirkka Rytinki Yli-
Livolta on tyytyväinen Hoi-
vapalvelu Tuikusta saa-
maansa palveluun. He ovat 
saaneet apua niin käytännön 
paperiasioiden kuin äidin 
hoitoon liittyvissä asioissa. 

-Nämä kaikki tuovat hel-
potusta omaishoitajan ar-
keen ja vaativaan työhön, 
toteaa Sirkka Rytinki ja sa-
nookin Tuija Heinosen ole-
van odotettu kävijä kodis-
saan.

Sirkka-Liisa Tuomaala 

Hoivapalveluyrittäjä Tuija Heinosen työhön kuuluvat erilai-
set asiakkaan kotona tapahtuvat hoiva- ja kotitaloustyöt.

Syötteen matkailualueella ja Koillismaalla 
laadukkaita omakotitaloja ja 

mökkejä avaimet käteen -pakettina.

R A K E N TA M I N E N KIINTEISTÖHUOLTO

M.SÄRKELÄ OY
w w w. m s a r k e l a . c o m

0 4 0  5 8 1  9 9 3 0

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

Kari Peltola   040-3 691 292 Tiina Suvala 040 -8125 897
www.suvantoyhteiso.fi
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Mattojen, sohvien ym. 
pesu pesevällä imurilla
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

maria.vaaraniemi@gmail.com
SOITA!  P. 040 703 6852

Kotipalvelu
Mesimarja

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

*Maansiirtotyöt *Kaivutyöt
*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet

*Maisemointityöt *Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

	•	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

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Laadukkaat käsin tehdyt kynttilät
K Y N T T I L Ä T A L O

tehtaanmyymälä         Puistotie 2, Pudasjärvi
avoinna ti, ke ja to  9-16    puh. 040 549 2063 

Myös muina aikoina ma-pe kun olemme kynttilä teossa. 
Astu verkkokauppaan  www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTUOTTEET

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

FYSIOTERAPIAA, HIERONTAA, KUNTOSALI
 KAUNEUDENHOITOA, JALKAHOITOA

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

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi
KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

•Pihatyöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058
Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

OSTETAAN SEKALAISTA

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATAAN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/
lahjoittamista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan 
laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se 
sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista)

Halutaan ottaa Abban ja Sou-
vareiden cd-levyjä. Puh. 044-
2513289.

Palveluhakemisto

KYLMÄ- JAKODIONKONEHUOLTOA

Sym Orbit skootteri, vm 2008, 
hyväkuntoinen. Takuuta jäljellä 
2 v. Puh. 0440 254 557.

Kitara, erittäin kaunis ja hyvä-
kuntoinen kuin uusi. Hinta 25 
euroa. Puh. 040-5084673.

Myytävänä keittiöpöytä ja kaksi 
penkkiä, kunnossa oleva väri-
tv, täytetyt siili ja kaksi lokkia. 
Puh. 044-2513289.

Koivuklapeja, puh. 040 730 
1253.

Lasikuituinen soutuvene. Hp. 
300 e. Puh. 040 514 3192

36-kielinen kantele. Puh. 040 
828 6932.

Hirsinen grillikatos puuliedellä. 
Hp. 550€. Pyydä lisätietoja & 
kuvia: 
ella.viljamaa@pudasjarvi.fi / 
040 545 6941.

Halutaan ostaa käytetty, edul-
linnen puuvene. puh 045-
6330740.

Ostetaan metsäpalsta.  P. 040 
845 3962.

Traktori edullinen, kaikki huo-
mioidaan. Vaihd. MB 200 E 
bensa 96 ilmastointi 2 R, vas-
ta katsastettu väyrynen arvo 
4900€ puh. 0440 923 946

Raivaussaha, hyväkuntoinen. 
0440 923 946

Traktorin kippaava nostovarsi-
sovitteinen takakauha, pieneen 
traktoriin. p. 0400 311 233

Tarvitsetko paksuja männynok-
sia hakkeeksi? Soita puh. 0440 
822 185.

ANNETAAN

talo/mökki Jaurakkajärven 
alueelta hirven metsästyksen 
ajaksi. Puh. 0500 802 350

Myydään karkeakarvaisen 
mäyräkoiran narttupentu pal-
kituista luolaverisistä vanhem-
mista. Luovutus alk. vk21, hp 
750e 040-5894028

KOTIELÄIMIÄ

Mopokortin saamiseksi tarvitaan 
jatkossa koulutus ja koe

Viime vuosina mopoilijoita on vuosittain kuollut 
onnettomuuksissa kymmenkunta ja loukkaantunut 

noin tuhat. Onnettomuuksien määrää pyritään 
vähentämään uudistamalla mopokortin vaatimuksia.

Mopokorttia ei pian pysty 
enää suorittamaan pelkällä 
teoriakokeella. Kesäkuun en-
simmäisestä päivästä lähtien 
kortin suorittaminen vaatii 
koulutuksen. Teoriakokeen 
lisäksi suoritetaan mopolla 
käsittelykoe ja mopoautolla 
ajokoe liikenteessä.

- Mopokortin saamisen 
ikäraja säilyy ennallaan eli 
15 vuodessa. Kortin suoritta-
miseksi pitää kuitenkin jat-
kossa hankkia koulutusta: 
ensin opetellaan teoriatieto-
ja ja sitten ajoneuvon käsit-
telyä ja liikenteessä ajamista, 
kertoo hallitusneuvos Anna-
Liisa Tarvainen liikenne- ja 
viestintäministeriöstä.

Uudistuksen taustalla on 
vahva syy: liikenneturvalli-

suutta pyritään parantamaan 
niin, että mopo-onnetto-
muuksien määrää saataisiin 
vähennettyä. Mopoiluon-
nettomuuksien lisäksi myös 
mopoauto-onnettomuuksi-
en määrä on kasvanut.

- Mopoilijoiden taso on 
erittäin kirjava. Osa mopoili-
joista on todella taitavia mo-
pon käsittelijöitä ja hallitsee 
erilaiset liikennetilanteet. 
Mutta onnettomuustilasto-
jen perusteella näkyy selväs-
ti sekin, että monen mopoi-
lijan taidoissa on runsaasti 
puutteita esimerkiksi mopon 
käsittelyssä sekä liikenne-
sääntöjen tuntemisessa.

Mopokortin hinta nou-
see uudistuksen jälkeen. Ai-
kaisemmin kortin on saanut 

90 eurolla, kun kaikki ku-
lut on laskettu yhteen, mut-
ta nyt hintaan tulee tuntuva 
korotus.

- Koko paketti maksaa 
koulutustavasta riippuen 
noin 150-450 euroa. Sum-
ma tuntuu varmasti isolta 
vanhemmista, jotka yleen-
sä maksavat kortin. Mutta 
tässä kohtaa kannattaa py-
sähtyä miettimään, mitä sil-
lä rahalla saa, hallitusneuvos 
Anna-Liisa Tarvainen muis-
tuttaa.

- Lähettäisin vanhem-
mille sellaisia terveisiä, että 
tämä on sijoitus sekä nuo-
ren mopoilijan että muiden 
tiellä liikkuvien turvallisuu-
teen. Jos mopoilija joutuisi 
onnettomuuteen puutteel-
listen taitojen vuoksi, hoi-
tokustannukset olisivat mo-
ninkertaiset. Ja inhimillisiä 
kärsimyksiähän ei edes voi 
mitata rahassa.
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Palveluhake-
misto on 
edullista 

ilmoitustilaa!

Palveluhakemisto

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

 ma-pe 9-17, la 9-13. Keskustie 30 Ranua, puh. 044 362 3822

KORU- JA KELLOLIKKEITÄISÄNNÖINTEJÄ

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

Avoinna ma - pe  8.00 - 16.00
EkoSER

kierrätyssetelillä myymäläämme.

Hyvitämme romusta
 0.10 euroa / kilo

(ei kylmälaitteita eikä loisteputkia)

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-
ROMUA

OTAMME VASTAAN

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
Kauttamme LVI-, sähKö-, KyLmä-, 

peLtItyöt seKä tarVIKKeet
meiltä mm. ilmastointikanavien putsaukset,

käyttövesi- sekä lämmitysputkistojen uusimiset.

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 pudasjärvi

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 
PELTITYÖT JA TARVIKKEET

Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelut

Soita tai tule käymään
Toimisto avoinna 
Ma-pe klo 9-15

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

arvio- ja kauppakirjat

§ 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
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Ota yhteys p. 040 1951 732

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

TAKSI
VELI-MATTI LAITINEN

0400 231 223

Esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195

•	Kolme	taksia	lähtö-
 valmiina 24 h 
•	Kaksi	autoa	1+8	
 pyörätuolivarustuksella
•	Kolmas	viiden	hengen											
 auto

Taksi 
Piipponen Oy

Välityspalkkio alk. 1230€ (sis. alv. 23%)

Oletko myymässä tai vuokraamassa?
SOITA JA TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

Oulun AsuntoTori  puh. 050 345 3680

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUTÖITÄ VUOKRAKONEITA

SÄHKÖASENNUKSIA

LAKI- JA
PANKKIPALVELUITA

TAKSEJA

0400 386 186

Taksi 
Hannu Aarni

Pudasjärvi

Pekka Pitkänen

TAKSI

P. 0400 384 666

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

Puh. (08) 841 080, 040 7235 788
Nouto Pudasjärveltä ti ja to Kauppatie 3:sta

PESULAPALVELUITA

Aurinkoinen ilmailupäivä lentokentällä

Sää suosi lauantaina Pudas-
järven Ilmailukerhon järjes-
tämää koko perheen ilmai-
lupäivää. Aurinko paistoi 
täydeltä terältä ja aamulla 
navakasti puhaltanut tuu-
li tyyntyi sopivasti päivällä 
luoden ihanteelliset olosuh-
teet tapahtumalle. Tapahtu-
massa vieraili n 200 kävijää. 

Kentällä oli nähtävillä mm. 
gyrokopteri, moottorilen-
tokoneet Diamond DA-40 
ja DA-20, Piper Arrow sekä 
ultrakevyet lentokoneet Fox-
bat A22 ja Ikarus C 42. Myös 
Oulun ilmailukerholaiset toi-
vat iltapäivällä paikalle pur-
jelento-kalustoaan.

Koillistelen yrittäjä Pasi 
Puurunen toi paikalle len-
tokonesimulaattorin, joka 
oli kaikenikäisten suosik-
ki – pääsihän sillä kokeile-
maan miltä maailma näyttää 
lentokoneesta käsin ja miten 

ohjainten käyttö vaikuttaa 
koneen liikkeisiin. Lennot 
tapahtuivat tutuissa maise-
missa Pudasjärven alueella. 

Kirpputori houkutteli kä-
vijöitä heti aamusta, monet 
tavarat löysivät uuden omis-
tajan. Pienet ja vähän varttu-
neemmatkin kävijät kokei-
livat onneaan onginnassa, 
jossa kalansaaliit vetivät vä-
hintään suun makeaksi. 

Ilmailuaiheinen kisa 
osoittautui melko haasteelli-
seksi – kisassa tuli tunnistaa 
kuvista eri ilmailumuodot 

Ilmailukerhon naisten pi-
tämässä kotakahviossa 
kauppa kävi tasaisesti, sa-
moin hernekeitto ja gril-
limakkarat tekivät kaup-
paansa.

Teemu Karppisen painopiste-
ohjattu riippuliidin Puma Ra-
ven X kiinnosti yleisöä.

Kiinnostusta herätti Marko Kemppaisen kentälle tuoma 
Monnett Sonerai II, kaksipaikkainen moottorilentokone, 
jonka Marko on uudelleen-rakentanut itse. Alkuperäi-
nen kone on rakennettu USA:ssa 80- luvulla, jossa sil-
lä on lennetty 52 tuntia. Moottoririkon takia kone oli pois 
käytöstä, kunnes monien vaiheiden myötä se saapui Pu-
dasjärvelle, jossa sitä on uudelleen rakennettu vuosina 
2010–2011. Alkuperäisestä koneesta on jäljellä ainoas-
taan putkirunko ja siivet. Uudelleenrakennuksen yhtey-
dessä kone on tehty taitolentokelpoiseksi.

ja yhdistää ne oikeisiin ni-
mikkeisiin. Kisaan osallistui 
22 henkilöä, joista kuudella 
oli täysin oikeat vastaukset. 
Heidän kesken arvottiin tu-
tustumislento Pudasjärven 
Ilmailukerhon Foxbat- len-
tokoneella. Arvonnassa tu-
tustumislennon voitti Oska-
ri Ervasti. 

Kiireetön tunnelma ja hie-
no ilma takasivat viihtyisän 
päivän paikallaolijoille – kii-
tos kaikille osallistujille ja 
talkoolaisille sekä toimin-
taamme tukeneille tahoille.

Teksti Kaisa Korhonen
Kuvat Toivo Ahonen

Myös pienimmät vieraat 
viihtyivät aurinkoisella ken-
tällä.

Juha Asikainen
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kurenkoskessa: 21.5. Pirita ja Tähtihetki, 28.5. Virpi Piippo ja Menox.
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syötteen 
Luontokeskuksessa.
Pudasjärven Olokkari, vertaistukea yhden vanhemman perheille 
jää kesätauolle. Jatkamme taas elo- syyskuussa. Lisätietoja Mervi puh. 
040 961 7921.
Karhunveistoviikko 18.5. - 21. 5 Livon koululla.
Bingot Iinattijärven koululla klo 12: 29.5., 12.6., 26.6.
Kurenalan halkijuoksu ke 18.5. klo 19. Ilm. vapaa-aika toimistoon 
17.5.2011 mennessä.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Asta Kaverilla 
torstaina 19.5.klo 19.00.
Tanssit Möykkälässä la 21. 5. klo 21, esiintyy Trio Vainio
Siivekkäiden Syöte 28. 5, klo 8-17 Syötteen Luontokeskus.
Taidevideoita 7. 5-31.5. AV Audiotronin koosteita, Siuruan Rubens-
Fast movie, Taidehuone Pudikissa Lukiontie 4.  Avoinna: ma-ke  15-20, 
la-su 14-17, to-pe suljettu.
Työkeskuksen taidepiirin näyttely kirjastossa 2. 5.- 27.5. Näyttely 
on avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Siivekkäiden Syöte la 28.5. Syötteen Luontokeskuksessa klo 8-17.
Pohjolan luonnonkukkien päivä su 19.6. klo 9-17. Syötteen luonto-
keskus järjestää kasviretken Jurmunlammen tulvasaariin Taivalkoskelle. 
Retkellä tutustutaan oppaan johdolla tulvaniittyjen ja ketojen kasvilajis-
toon. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Retki on ilmainen.

Liikuntapuolen vastaava, 
vapaa-ajanohjaaja Sampo 
Laakkonen kertoo, että sul-
kemisen taustalla on virkis-
tysuimala Puikkarin ja lii-
kuntahallin ulkoalueineen 
peruskorjaus, joka alkaa tänä 
kesänä Puikkarin ja ensi ke-
sänä liikuntahallin osalta. 
Kokonaisuudessaan kyse on 
1,2 miljoonan euronkorjauk-
sesta, johon on saatu opetus- 
ja kulttuuriministeriön avus-
tusta 320.000 euroa.

Puikkarissa ja liikuntahallissa mittava peruskorjaus
Virkistysuimala Puikkari suljetaan peruskorjauksen takia 28. 5. ja 

pidetään suljettuna syyskuun loppuun saakka. 
Virkistysuimala Puikka-

ri on mukana opetusministe-
riön ja VTT:n ylläpitämässä 
uimahallien energia- ja ym-
päristöportaalissa, missä ke-
rätään tietoja energian kulu-
tuksesta. Tätä tietoa voidaan 
käyttää vertaillessa energi-
ankulutusta muihin saman-
suuruisiin uimahalleihin.

Pudasjärven uimahalli on 
valmistunut vuonna 1999 ja 
se palvelee laajoja asiakas-
ryhmiä. Uimahallin vuo-

tuinen kävijämäärä on noin 
50.000 ja suurimmat kävijä-
ryhmät ovat lapset, nuoret ja 
ikäihmiset.

– Remontissa kiinnite-
tään erityistä huomiota ve-
den laatuun ja ilmastointiin. 
Lisäksi esteettömyys on eri-
tyisessä tarkkailussa etenkin 
ikäihmisiä ajatellen, Sampo 
Laakkonen kertoo.

Oma ilmanvaihto 
terapiahuoneeseen ja 
valvomotilaan
Puikkarin vastaanottoaulan 
ja allastilan välinen seinä ja 
ikkuna täytyy uusia. Liuku-
mäkikourusta roiskunut vesi 
on vaurioittanut paikallises-
ti ikkunaelementin pahoin. 
Liukumäen lähtötasolle ja 
liukumäkeen asennetaan 
roiskealtaan veden suojaa-
va rakenne. Allastilassa ole-
van altaan raudoitus on pis-
temäisesti korroosioitunut. 
Vaurioituneet kohdat ava-
taan ja laatoitus asennetaan 
uudelleen korjauksien jäl-
keen.

Terapiatilan ja valvomo-
tilan ilmanvaihto on nykyi-
sellään pääjärjestelmässä, 

jonka johdosta tilojen käyt-
tölämpötilat ovat liaan suu-
ret. Ilmanvaihtojärjestelmää 
muutetaan siten, että tiloille 
saadaan erillinen ilmanvaih-
to. Saunan ja pesutilojen pin-
nat ja lvi-varusteet ovat taas 
kuluneet, joten ne uusitaan.

Kellaritiloissa olevien ve-
denkäsittelylaitteiden beto-
nirakenteet ovat pahoin ra-
pautuneet kovan rasituksen 
johdosta. Betonirakenteita 
täytyy uusia osittain ja beto-
nipinnat puhdistaa ja suoja-
pinnoittaa. Kellaritiloissa on 
uima-altaiden rakenteissa 
halkeamia ja halkeamat osit-
tain myös vuotavat. Nämä 
pitää korjata.

Veden laatua paran-
netaan UV säteilijöillä
Ilmanvaihtohuoneissa, joita 
on kaksi, ilmanvaihtolaittei-
den ilmakammioita ja put-
kistoja on ruostunut puh-
ki kovan kosteusrasituksen 
takia, joten niitä uusitaan. 
Sähköjärjestelmien kunto on 
kuitenkin hyvä lukuun otta-
matta allastilan seinävalai-
simia ja saunankiukaita. 

Nykyisellään kameraval-
vonnan ohjaus toimii valvo-
jan tilan ohjauksella. Tämä 
ohjaus muutetaan toimivak-
si sekä vastaanottotilasta 
että valvontatilasta.

Laitoksessa on käytössä 

avohiekka suodatus, jonka 
teho ei enää aivan riitä hy-
vään vedenlaatuun. Suodat-
timia joudutaan huuhtele-
maan normaalia enemmän 
vedenlaadun ylläpitämisek-
si.

Sampo Laakkonen ker-
too, että vedenlaadun paran-
tamiseksi hallin molempiin 
vedenkäsittelyjärjestelmiin 
lisätään UV säteilijät, jot-
ka tehostavat vedenkäsitte-
lyä alentamalla sitoutuneen 
kloorin määrää. Kemikaa-
lien annostelulaitteet ja vir-
tausmittarit peruskorjataan. 
Lisäksi tehdään muita pie-
nempiä korjauksia vedenkä-
sittelylaitteistoihin.

Asko Kurki

Puikkarin peruskorjauk-
sessa kiinnitetään erityistä 
huomiota ilman- ja veden-
laatuun sekä esteettömyy-
teen. Esimerkiksi kaiteita 
pitää olla riittävästi, Sampo 
Laakkonen kertoo.

Puikkarin virkistyskylpylä 
on kesän kiinni.



15nro 20 PUDASJÄRVI lehti

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32

Tervetuloa!

Su 22.5.klo 11 
Ester&Esa Koskela&tiimi Kiimingistä
Ti 24.5 klo 19 rukousilta 
Su 29.5 klo 11 Pentti Laamanen
Ti 31.5 klo 19 Rukousilta

Asemakaavan voimaantulo

Valtuusto on kokouksessaan 17.3.2011 hyväksy-
nyt Jaurakkajärven ranta-asemakaavan tilalle Valo-
la RN:o 5:22. 

Asemakaava tulee voimaan 19.5.2011.

Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaa-
voitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoit-
teessa www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 16.5.2011

KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS

Särkivaaran Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS

Esillä sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA! Hallitus

pidetään torstaina 26.5.2011 
klo 19.00 Syötteen kylätalolla. 

Kauden 2011 maastojuok-
sun Suomen mestaruuk-
sista kamppailtiin Niva-
lassa 14.-15.5. Pudasjärven 
Urheilijoista oli kisoissa 
mukana urheilijoiden li-
säksi 2012 järjestelytoimi-
kunnan edustajat Heino 
Ruuskasen ja Seppo Sam-
melvuon johdolla tutustu-
massa kisajärjestelyihin. 
Kisajärjestelyistä pyrittiin 
saamaan kaikki plussat ja 
miinukset esille jotta omat 
kisat saataisiin menemään 
läpi moitteettomasti.

Lauantaina kilpailivat 
veteraanit ja 9-15-vuoti-
aat Flying Finns maasto-
mestaruuksista. Pudasjär-
ven Urheilijoista kilpaili 
P14 sarjassa Aleksi ja Ta-
neli Härkönen sekä Lasse 
Moilanen. Henkilökohtai-
sessa kilpailussa sijoituk-
set olivat Aleksi 8. Lasse 
10. ja Taneli 16. Joukkue-
kilpailussa pojat nappasi-
vat näillä sijoituksilla kul-
tamitalit Pudasjärvelle.

Sunnuntaina oli vuo-
rossa aikuisten sarjat. M19 
sarjassa oli mukana Janne 
Moilanen, tässä sarjassa 
oli matkana 6 km. Jannen 
ehkä liiankin varovaisen 
alun jälkeen viimeisellä 2 
km lenkillä sijoitukset pa-
ranivat roimasti ja tulok-
sena hienosti 20. sija.

Vuoden päästä kamp-
paillaan Suomen mesta-
ruuksista Pudasjärven 
Jyrkkäkosken maisemis-
sa, joten jäädään odottele-
maan millaisiin tuloksiin 
sitten pojat yltävät. (EM)

Maastojuoksun pm-kil-
pailut Oulussa 

Maastojuoksun piirin-
mestaruuksista kamppail-
tiin 7.5. Oulussa Kuivas-
järven Auran isännöimissä 
kilpailuissa. Kilpailut käy-
tiin kolean tuulisessa ke-
vätsäässä. Pudasjärven 
Urheilijoista oli mukana 
kolme urheilijaa. P14 sar-
jassa Lasse Moilanen otti 
hopeaa Haapaveden Sa-
muli Hussan voittaessa. 
P15 sarjassa Santeri Hy-
värinen nappasi kultami-
talin Pudasjärvelle. M19 
sarjassa Janne Moilanen 
lähti kokeilemaan miten 
pitkään miesten sarjassa 
kilpailevan maan kärki-
juoksijoihin kuuluvan Jan-
ne Ukonmaanahon vauh-
dissa kestää. Vauhti oli 
liian kovaa vielä tässä vai-
heessa, joten Jannen oma 
juoksu kärsi siitä ja voiton 
nappasi Juhani Svanberg, 
Jannen sijoittuessa hope-
alle. (EM)

SM-maastot 
Nivalassa 

Pudasjär-
ven pojille
joukkue-

kultaa

Yksityisteiden puuhuoltorahaa on vielä haettavissa Pohjois-
Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kulunut vuosi 2011 on viimeinen 
vuosi, jolloin yksityisteiden tiekunnat voivat hakea valtion 
erityismäärärahaa puutavarakuljetusten kannalta merkittä-
vien yksityisteiden parantamiseen. Tämän hetkisen tiedon 
mukaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on määrära-
haa käytettävissä vielä noin miljoona euroa.

Yksityisteiden puuhuoltorahaa 
vielä haettavissa

Asioina mm. yhdistyksen puheenjohtajan valinta.
Tervetuloa mukaan!

Pudasjärven
 Musiikinedistämisyhdistyksen (PuME)

yleiskokous
ke 25.5.2011 klo.18:00 kansalaisopistolla, 

osoite Lukiontie 4

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä

Kemijärventie 73

93600 KUUSAMO

FINLAND

Puh. 020 764 0253

Fax  020 764 0250

Sähköposti: office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

HUUTOKAUPPA!!!

Lauantaina 21.5. 
alk. klo 12. os. Olkitie 9

Myytävänä omakotitalon irtaimistoa
esim. polkupyöriä, tietokonepöytä,

sähkötyökaluja, moottorisaha ym ym.

Muutto pienempään, ylimääräiset tavarat pois!

Kirppisosasto! Myytävänä mm. paljon leluja!

25-vuotisjuhla pidettiin elokuun alussa, jossa juhlapuheen piti aluekoordinaattori Anneli 
Nurro innostaen kaikkia liikkumaan.

Reumayhdistyksellä 
vilkasta toimintaa
Pudasjärven Reumayhdis-
tys ry:n vuoden 2010 toi-
mintakertomuksen mukaan 
toiminta on ollut vilkas-
ta. 25-vuotisjuhlaa vietettiin 
elokuun alussa. Kerhoihin 
kokoonnuttiin 9 kertaa, jois-
sa tehtiin monipuolisia käsi-
töitä, neulottiin ja taiteiltiin 
kortteja sekä koruompe-
lutöitä. Kahvi kuuluu ker-

hoihin tärkeänä osana sekä 
pienimuotoiset arpajaiset. 
Vierailtiin toisien yhdistys-
ten juhlatilaisuuksissa sekä 
Reumaliiton ja piirin tilai-
suuksiin. Osallistuttiin viime 
syksynä valtakunnalliseen 
sauvakävelytapahtumaan 
Oulussa ja myös Pudasjär-
vellä harrastettiin sauvakä-
velyä. Ohjattu vesijumppa 

Puikkarissa kuului toimin-
taan ja jatkuu taas ensi syk-
synä. Yhdistys kustantaa 
ohjaajan palkkion. Myös jou-
lujuhlaa vietimme hyvän 
ruoan sekä torttukahvien ja 
muun seurustelun merkeis-
sä. 

Auli Ojala
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Hei! Me tulemme taas! 19–21.5. 
to, pe klo 9-18 la 9-14

Tervetuloa!

www.pikkupuoti.fi 

Kauppatie 3 (ent. Koillistelen tilat)

Vaatteita naisille ja lapsille.
Trikoopaidan myyjä paikalla.

LAVAJUSSI OY
Kuormalavojen
osto ja myynti

0400 642 201
jussi.inkala@lavajussi.fi

www.lavajussi.fi

Rakennus, eristys ja ilmastointipeltityöt

Kemin Lämpöeristys Oy

Kemin Lämpöeristys Oy 
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI

Puh. 0400 384 407

• Kattoremontit
• Kattoturvatuotteet
• Vesikourut
• Konesaumakatot
• Rakennuspeltityöt
• Asbestinpoisto

Aimo Pesälä
aimo.pesala@kle-oy.fi

Body Silk vartalohoito 43€
Intialainen päähieronta+kulmien 

värjäys ja muotoilu 35€
Rentoutus kasvohoito 35€

Jane Iredalen 
mineraalimeikillä luonnollinen, 

peittävä meikki ilman iholle 
haitallisia täyteaineita. 

Meikkipohjan tai aurinkosuojan 
ostajalle meikkaus kaupan päälle. 

Varaa aika!

Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Kevään
lahjakortti-
tarjouksia

www.sarajarvi.kotisivukone.com

p. 040 561 9695
Toritie 1, toinen kerros

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit,
-pohjaukset ja  

-korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4 Pudasjärvi
p. (08) 822 300
0400 677 101

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi

VC
A

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511

Avoinna ma - pe klo 7-17

"Tule käymään niin tehdään kartoitus remontista 
ja tarvittaessa sovitaan ilmainen arviokäynti"


