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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 25.5.2011

Jyrkkäkoskella
toiveikkaina

tulevaan kesään s. 5

MITTATILAUSTYÖNÄ 
KAAPISTOT KOTIISI

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

• keittiöt, khh, mh ja wc -kaapit
• erikoiskaapit 
 toiveiden mukaan
• laminaatti , puu ja kivitasot
• liukuovet ja tilanjakajat

Käytössämme 
FUSION 3D 
OHJELMA

Tutustu malleihin www.rautioky.fi
• säätöhyllyjärjestelmät
• valaistus
• valmistus, mittaus, asennus  
• rahoitus (kalusteet kätevästi 
 rahoituksella alk. 79 €/kk)

KAAPPI- JA LEVYPALVELU 
RAUTIO KY

Näet keittiösi/kaapistosi 
valokuvatasoisina kuvina 
jo suunnitteluvaiheessa

TILI- JA VEROASIAINTOIMISTO
A. REPOLA KY

Mäntytie 6, 93100 Pudasjärvi 
Puh. 08-822330 / 040-730 1513

Toimistomme perustamisesta
on kulunut 20 vuotta.

Sen kunniaksi tarjoamme 
asiakkaillemme 

täytekakkukahvit 
maanantaina 30.5 

ja tiistaina 31.5.

KAIKKI 
EROTIIKASTA

Torikatu 25, OULU

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

PUDAS RAK-SA

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella. Sa-
neeraukset, kattojen uusinnat, keittiö,
sauna ja pesuhuoneremontit sekä suun-
nittelutyöt. Nyt uutena myös perustus-
ten teot.

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€
tal.työn osuudesta.

Vuokrattavana erikokoisia telttoja,
kota halk.6m.

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

VALIO OIVARIINI
BALANSIA
MARGARIINI
400g

249 rs199 pkt

VAASAN PAISTOTUOREET
RUKIINEN ROUHELEIPÄ ja
KAURAINEN PERUNALEIPÄ
400g

VAASAN ISOÄIDIN
MUSTIKKAPULLA ja 
HERKKUPULLA
4 kpl/180g

ATRIA GRILLI- ja
RANSKALAISITTAIN
MAUSTETTU BROILERIN
FILEELEIKE 520g

549 pkt129 pss

PYYKINKUIVAUSTELINE
LISÄSIIVILLÄ

VALIO CLASSIC
VALKOSUKLAA-SALMIAKKI
JÄÄTELÖTIKKU 56g 3 KPL 195

2909952,-
PERINTEINEN PIKKULEIPÄ
200g

150 pkt

ORTHEX
KANNETTAVA
KAKKUKUPU

PYYKKIPOJAT
KORISSA
72 kpl

395 950

KAITALIINA
lev. 40 cm

490 metri15,-

NAISTEN
VAPAA-AJAN
KENGÄT

PESUVADIT
MUSTA
pyöreä
8 L
suorakaide
10 L

20€ / 6 säkkiä (4 eri sorttia)
MULTATARJOUKSET JATKUVAT Lauantaina klo 10-17 

tarjoamme muurinpohjalättyjä, 
kahvia ja mehua !

PUDASJÄRVENPUUTARHA
KUKKAHUONE OY

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

PUUTARHAPÄIVÄT 
PE 27.05 JA LA 28.05

Suoraan kasvupaikalta, suuresta valikoimasta laatutaimet

TARHA TÄYNNÄ
TARJOUKSIA !

OSTA 5 MAKSA 4
Monivuotiset kukat

HAVUMIX 20€ / 3KPL
(kääpiövuorimänty, 

pallotuija, pilarikataja)

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN KUKKALOISTOON!

Mosquito Magnet Patriot-koneet, 
Paarmapyydykset sekä ThermaCELL 
karkoittimet sääskien varalta!

HYÖTYKASVIT!

Biolan 60l ja Kekkilän 50l kuorikate 6,50€
”Amppelimultaseos” kesäkukille 50l 10€ / 2kpl

Koristepensaat 5,90€ / kpl Orvokki15€ / 20kpl

Petunia18,50€ / 20kpl
Sammalleimut 2€ / kpl

Kärhöt 12€
Pelargonia18€ / 4kpl

Omenapuut
Erä Omenapuita 18,50€

29,50€ / kpl , 55€ / 2kpl
(Pirja)

TERVETULOA!

Lauantaina 28.5. 

Perjantaina 27.5.

Wintti

Ep. 2€  

Lippu 12 € sis. ep.

KARAOKE

Virpi Piippo 
ja Menox
KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Toukokuu on naisesiintyjien kuukausi!
La klo 24-04

Keskiviikkona karaokea 
Avoinna klo 14-01

Tulossa:
4.6. Crystal 
11.6. Kisällit 
18.6. Fway

Kauppatie 5, 040 963 9438

-30%

KEVÄTVAATTEET

-40%

Palakorissa paljon uusia kangaspaloja
MuotiOliivian

ma-ke 10-17, to 10-18, pe 10-17, la 10-14.

Tule tekemään löytöjä!

-50%

Isot amppelit 20€ Marketat 20€ / 5kpl

Pudasjärvi-lehdessä
Honkasenkankaalla Korpitie 6

27.5. klo 10-15 (katso s.6)
TERVETULOA!

Avoimet 
ovet
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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

Kevään 
valossa
”Loista sinä uusi Jerusalem, lois-
ta kirkasta valoa, sillä Herran 
kunnia on ylitsesi koittanut.”

Vanhempi on vanhempi – ei kaveri!

Selvin päin kesään!
Vanhempina ja aikuisina joudumme 
usein kysymysten eteen, jolloin joudum-
me pohtimaan mitkä ratkaisut kasvattaja-
na ovat oikeita. Alkoholin käyttö on yksi 
näistä kysymyksistä. Aikuisena olem-
me vastuussa nuorten alkoholin käytös-
tä. Omalla toiminnallamme voimme joko 
edistää tai estää juomista. Kovin varhain 
aloitettu alkoholin käyttö vaarantaa nuo-
ren kasvua ja kehitystä sekä on riski ai-
kuisuuden monille ongelmille.

Mitä sinun täytyy  
vastuullisena  
aikuisena tehdä?
Tärkein ehkäisevän päihdetyön yksikkö 
on koti. Sinun asenteesi on tärkeää. Nii-
den perheiden nuoret juovat enemmän 
ja useammin, joissa vanhempien suhtau-
tuminen nuorten alkoholin käyttöön on 
sallivaa tai välinpitämätöntä. Keskuste-
le lastesi kanssa alkoholin käytöstä ja tee 
heille selväksi, että et salli sitä. Tee laste-
si täysi-ikäisille sisaruksille ja kavereille 
selväksi, että et hyväksy alkoholin välit-
tämistä alaikäisille. Voit muistuttaa hei-
tä, että alkoholin välittäminen on lain 
vastaista ja vastuutonta toimintaa. Älä 
myöskään suostu itse ostamaan alkoho-
lia alaikäiselle lapsellesi, vaikka hän sitä 
sinulta pyytää. Vanhempien ostamat juo-
mat ovat usein vain pieni osa käytetys-
tä alkoholista, joten ostaminen ei ole kei-
no tietää mitä nuori juo. Huolehdi, että 
alkoholi ei ole kotona liian helposti nuo-
ren saatavilla. 

Tunne lapsen  
arki ja elämä
Tunne lapsesi ystävät, heidän vanhem-
pansa ja lapsen muut tärkeät aikuiset. 
Tiedä mitä lapsi tekee, missä hän liikkuu 
ja kenen kanssa. Se suojaa lasta myös 
päihteiden käytöltä. Kun nuori menee 

yökylään tai bileisiin kaverin luokse, var-
mista kaverin vanhemmilta, että he tietä-
vät suunnitelmista ja ovat kotona. Älä jätä 
nuorta yksin pitkäksi aikaa, esimerkiksi 
kesämökkireissun ajaksi. Jos nuori jää yk-
sin, hänellä pitää olla turvallinen valvoja, 
esimerkiksi sukulainen tai naapuri. Sovi 
nuoren kanssa etukäteen, että nuori vas-
taa puhelimeen kun soitat illan aikana. 
Pitäkää kiinni kotiintuloajoista. Jos nuo-
ri ei noudata niitä, hae nuori kotiin kave-
riporukan keskeltä, vaikka se olisi hänes-
tä noloa. Samalla annat viestin, että sinä 
vanhempana välität. Näy nuorten illan-
viettopaikoissa. Suuntaa iltalenkkisi toisi-
naan sille suunnalle, missä nuoret viettä-
vät aikaansa.

Puutu ajoissa
Jos nuori tulee humalassa kotiin, asia on 
syytä aina selvittää. Anna nuoren nukkua 
itsensä selväksi ja keskustelkaa sen jäl-
keen asiasta mahdollisimman pian. Anna 
nuoren kertoa itse, mitä tapahtui. Mieti 
nuoren kanssa yhdessä, mitä juomisesta 
seuraa teidän perheessänne. Osoita nuo-
relle että välität hänestä ja siitä mitä hä-
nelle tapahtuu. Muistuta, että niin pahaa 
tilannetta ei ole, ettei nuori voisi tulla ko-
tiin ja kertoa siitä. Nuorelle tällainen vä-
littäminen on tärkeää silloinkin, kun hä-
nellä on kaikki hyvin.

Kaupungin nuorisopalvelun, seurakun-
nan nuorisotyön, koulun ja sosiaalitoi-
men puolesta:

Irja Luokkanen,  
kouluterveydenhoitaja
Jari Pekkala,  
nuoriso-ohjaaja
Tiina Inkeroinen,  
nuoriso-ohjaaja

Elämme suven saapumisen aikaan. Luomakunta pu-
keutuu kauneimpaan vehreyteen ja kukkien loistoon. 
Mielet kirkastuvat ja ovat täynnä odotusta tulevasta. 
Monille, varsinkin nuorille, nämä päivät voivat merki-
tä suuria muutoksia elämässä. Koulut päättyvät, siirry-
tään opiskelemaan tai etsimään omaa paikkaa työmaa-
ilmassa. Ilmassa on jännitystä ja odotusta.

Ortodoksisessa kirkkovuodessa myös eletään valon 
aikaa. Pääsiäisaika, uuden elämän ja hengellisen ilon 
juhla jatkuu. ” Jumalallisella voimallasi Sinä murska-
sit tuonelan salvat ja valistit maailman ylösnousemuk-
sesi hengellisellä valolla.” Pimeys ja kuolema ovat jää-
neet taakse ja siirymme hengellisen ilon ja kirkkauden 
aikaan. Tarvitsemme tämän kaiken ymmärtämiseen 
avoimet silmät, herkät korvat ja vastaanottavan sydä-
men. Aivan kuin aistiessamme luonnon kauneutta, me 
tarvitsemme herkkyyttä ja ymmärrystä.

Kaikille kesän koittaminen ei ole juhlaa. Joillekin 
se merkitsee pettymystä ja surua. Kaikki eivät onnistu 
pyrkimyksissään. Aina on reputtajia, aina joku jää ran-
nalle ja tai tuntee itsensä syrjäytetyksi. Maailmassa elä-
minen on joskus tympeää kilpailua ja kamppailua pai-
kasta auringossa.

Kristuksen valossa kukaan ei jää varjoon.  Muistan 
mummolan seinällä olleen taulun tekstin:”Tulkaa mi-
nun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, minä an-
nan teille levon.”  Vastoinkäymiset ja elämän koettele-
mukset tulisi ottaa tyynesti vastaan. Tulisi ajatella, että 
niiden kautta Jumala kasvattaa meitä johonkin parem-
paan. Hän ei jätä meitä pimeyteen vaikka varjoja kul-
kee ohitsemme. Jumalan tunteminen on todellista vii-
sautta. Se on illattoman päivän valoa.

Alkavan suven kauneudessa on todistus Jumalan 
luomistyöstä. Alkukesän valoisat yöt julistavat Juma-
lan illattoman päivän kirkkautta. Ottakkaame me kaik-
ki se ilolla vastaan sydämiimme ja jakakaamme sitä 
myös varjossa oleville.

isä Kuisma Suopela

Messu seurakuntakodis-
sa su 29. 5. klo 10, Kim-
mo Helomaa, Jaakko Sääs-
kilahti, Jukka Jaakkola  ja 
kirkkokuoro.

Konsertti seurakunta-
kodissa perjantaina 27.5. 
klo 19. Johannes Brahmsin 
(1833–1897) säveltämä 
Saksalainen sielunmessu, 
(Ein deutsches Requi-
em  Karjasillan seurakun-
nan Cantio Laudis -kuo-
ro, pianistit Auroora Lahti 
ja Hannu Alasaarela, Leo 
Myllys, rummut, sopraano 
Ann-Sofie Ailovuo ja ba-
ritoni Joose Vähäsöyrinki. 
Teoksen johtaa Olli Heik-
kilä. Konserttiin on vapaa 
pääsy.  Ohjelma on 10€.

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 seurakunta-
kodissa.

 Kesäkerho Liepees-
sä käynnistyy  6.6  – 23.6.  
maanantaista perjantai-
hin klo. 9 – 15.  Kerho on 
tarkoitettu 3 – 6 -vuotiail-
le lapsille. Kerhoaika lasta 
kohden päivässä on 3 tun-
tia. Oma välipala mukaan.  
Ei ennakkoilmoittautumis-
ta. Ohjaajina toimivat Eija 
Koivuluoma ja Päivi Poh-
janvesi. Lisätietoja lasteno-
hjaajilta p. 040 5861217/

Päivi, p. 040 7434896/Eija

 Sarakylän hautausmaan 
siivoustalkoot ma 30.5. 
klo 17. Iltahartaus klo 19  
ja kahvit ja iltapala.

 Rauhanyhdistykset: 
Yli-Livon kesäseurat Pe-
täjärinteessä su 29.5. klo 
12 ja 19 (Urpo Illikainen, 
Samuli Leppänen). Aitto-
järven kesäseurat Aitto-
järven koululla to 2.6. klo 
13 ja 18 (Aarne Mikkonen, 
Ilkka Alakärppä). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 29.5. 
klo 17 (Tuomo Kauhanen, 
Iivari Jurmu).

 Kastettu: Paulus Eevert-
ti Luokkanen

 Haudattu: Veikko Tume-
lius 77 v,  Lauri Juho Tapio 
Rinne  54 v, Veikko Johan-
nes Tuomaala 49 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Päihdevapaata asumista ja 
kuntoutumista vertaistensa tuella

Kari Peltola   040-3 691 292 Tiina Suvala 040 -8125 897
www.suvantoyhteiso.fi

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

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400624496

MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA

• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7.5 ton
  telakoneella (näppärä pihakone)
  -pihatyöt
  -jätevesityöt
  -imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
  -sorat
  -murskeet
  -mullat

Koru Ilona
Koru- ja lahjatavaraliike

99€ (ovh 169€)

Anna lahja, se muistetaan!
Äidille tai ylioppilaalle!
Kultainen riipuslyyra 

kultaketjulla

Myös lahjakortit!

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää

KoruIlona Keskustie 30 Ranua Puh 044 362 3822
Avoinna ma-pe 9-17 la 9-13

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!
Tervetuloa
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen
* Ylioppilasilmoitukseen kuuluu ylioppilaslakin kuva, ellei toisin sovita

Yksittäinen kutsu 
tai kiitos(1x40)

16€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)

30€ (sis. alv.)

Jenni: 050-328 6585
Kati: 050-313 6344

Soita ja 
varaa ilmoitustilasi ! 

Lasten liikunnaniloa 
Nordic Floorball Gameseissa
13.5. -15.5. pelattiin Oulussa 
salibandyn Nordic Floorball 
Games, joka on 6-15–vuoti-
aiden lasten ja nuorten peli-
kauden huipentuma. Turna-
us on osallistujamäärältään 
Pohjois-Suomen suurimpia 
lasten liikuntatapahtumia. 
Tässä turnauksessa oli Pu-
dasjärven salibandyä harras-
tavilla pojilla onni ja ilo olla 
mukana. Kurenalan koulun 
ala-asteelle on kokoontunut 
poikia ja tyttöjä ikähaitaris-
ta 4-11 jo jonkin aikaa per-
jantai-iltaisin säännöllisesti 
ja vähemmän säännöllisesti 
pelaamaan sählyä. Tänä ke-
väänä heräsi ajatus itsetun-
non korkeimmalla hetkellä, 
jonkin hienon peli-illan päät-
teeksi, osallistua Oulussa 
järjestettävään turnaukseen. 
Ajatuksesta tekoihin ja pojat 
ilmoitettiin mukaan pelei-
hin. Saimme joukkueeseen 
kokoon 9 ennakkoluulotonta 
pelaajaa. Ilmoittautumisvai-
heessa ”huomasimme” että 
emme pelaa sarjassa kuten 
muut joukkueet eikä meidän 
joukkueella ole edes nimeä. 
Pojat kirjoittautuivat ”geim-
seihin” Pudasjärven Saliban-
dysalamoina. Nimi syntyi 
joukkueen omin voimin, il-
man vanhempia tai valmen-
tajaa. Sen jälkeen peliviikon-
loppua odotettiin niin unissa 
kuin valveillakin. 

Lauantaina 15.5. ”kolon-
na” pudasjärven poikia ja 
vanhempia lähti taistoon klo 
14. Pelipaikalle saavuttuam-
me turnauksen mittavuus, 
laajuus ja taso iski kasvoil-
lemme kuin märkä rätti. Jo-
kaisella joukkueella oli hie-
not, asianmukaiset peliasut 
paitoineen, shortseineen ja 
pelisukkineen. Meidän ”poi-
jjaat” seisoivat kentän laidal-
la pitkissä verkkareissa ja 
tavallisissa t-paidoissa. Kas-
voilta pystyi hetken aikaa lu-

kemaan; ”muilla on pelinu-
merolliset pelipaidat ja me 
taidetaan hävitä nämä pe-
lit”. Itse vanhempana olisin 
antanut vaikka mitä, että oli-
sin saanut pojille kirkuvan 
punaiset paidat, joissa jokai-
sella olisi näkynyt oma, itse 
valitsema, itselle tärkeä pe-
linumero ja oma nimi ISOL-
LA. Olisin myös antanut sa-
dun mukaisesti vaikka puoli 
valtakuntaa, että joku oli-
si taikonut minulle vanhem-
pana taistelutahtoa ja ”viis 
siitä, mitä muilla on päällä” 
–asenteen. 

Oikealla asenteella
Tämä asenne kuitenkin 

löytyi – pudasjärven säh-
lyä pelaavien poikien omilta 
kasvoilta. Se tunne ei voinut 
olla tarttumatta. Sielun ovet 
avoimina katsoimme van-
hempina poikien malttamat-
tomuutta päästä pelaamaan, 
yhteisöllisyyden tunnet-
ta, pelikaverin kannustus-
ta, juomapullojen innokasta 
täyttämistä, pelilasien asen-
non tarkistusta ja mailan la-
pojen vääntelyä oivaan lyön-
tiasentoon. ”Kato äiti, tällä 
käyrällä lähtee luja veto”. Ja 
minä vanhem-
pana olin jää-
nyt murehti-
maan peliasujen 
puuttumista ja 
joukosta erottu-
mista. Häpesin 
itseäni aikuise-
na. 

Joukkue pää-
si pelaamaan 
viisi upeaa peliä, 
välillä häviten 
niukasti ja välil-
lä voittaen. Peli-
en arvoa nostaa 
se, että joukku-
eella ei ollut va-
raa vaihtope-
laajiin samalla 
tavalla kuin vas-

tustajilla. Käytännöllises-
ti katsoen pojat juoksivat 30 
minuuttia koko ajan. Kun 
väsymys alkoi erän lopus-
sa painaa, pallonmenetykset 
yritettiin paikata juoksemal-
la vielä lujempaa. Vanhem-
pana minulle syntyi vahva 
kokemus siitä, että tämä on 
liikuntaa – nimenomaan las-
ten liikuntaa, ilman ammat-
timaisuutta ja valmentajien 
kuvioita. Pelit olivat voitto 
joukkueelle ennen kaikkea 
henkisesti. Pelit olivat myös 
voitto lasten omaehtoiselle ja 
vapaalle liikkumiselle ja liik-
kumisen ilolle.

Liikunta on hauskaa
Pudasjärven pojat osoitti-

vat omalla iloisella ja ennen 
kaikkea rehdillä peliasen-
teella sekä hyvillä käytös-
tavoillaan sen, että liikunta 
on ja sen pitää olla hauskaa, 
lapsia yhdistävää ja ilman 
aikuisten asettamia vaati-
muksia ja paineita tapah-
tuvaa toimintaa. Lasten lii-
kunnan perään huudetaan 
valtakunnallisestikin kovin 
isoin otsikoin ja äänin. Lap-
set eivät liiku tarpeeksi ja sa-
manaikaisesti lasten liikunta 

on kuitenkin ammattimais-
ta, aikuisten johdolla tapah-
tuvaa ja tavoitteisiin pyrki-
vää. Tärkeintä olisi saada 
kasvamaan lapsessa jo val-
miina oleva liikkumisen sie-
men. Lapsi on luotu liikku-
maan, liikunnan avulla hän 
rakentaa itseään, omaa mi-
näkuvaansa jo syntymäs-
tään saakka. Ennen kielelli-
syyttä lapsella on liike. Tätä 
lapsella olevaa ominaisuutta 
ja lahjaa me aikuisina emme 
saisi tukahduttaa omilla vaa-
timuksillamme. Me voimme 
vain tarjota mahdollisuuksia 
ja motivoida liikettä, pakkoi-
hin ja vaatimuksiin liike tu-
kahtuu. 

Kiitokset Aleksi Lantolle, 
Jere Ranualle, Jere Anttilalle, 
Niko Korteslahdelle, Teemu 
Valkolalle, Janne Erkkiläl-
le, Markus Ojalalle, Miikka 
Materolle ja Iikka Taipaleel-
le. Teidän liikkumiseniloa ja 
peli-intoa oli vanhempana 
nautinto seurata.  

Minna Anttila

Pudasjärveltä osallistui Oulun salibandyturnaukseen 9 ennakoluu-
lotonta poikaa.
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Päihdetyöntekijä Petri Tyynelä:

Asennetta-päihdekasvatus-
bussi vieraili Pudasjärvel-
lä Kurenalan koululla maa-
nantaina 16.5. ja Lakarin ja 
Kipinän kouluilla seuraava-
na päivänä tiistaina. Bussin 
kohderyhminä olivat tällä 
kertaa kunkin koulun van-
himmat oppilaat.

Lakarin koululla Asen-
netta-bussin kasvatusta sai-
vat viidennen luokan oppi-
laat. Heille kerrottiin muun 
muassa tupakan, alkoho-
lin ja huumeiden aiheutta-
mista kuolemantapauksista 
Suomessa. Päihdetyöntekijä 
Petri Tyynelä kertoi, että tu-
pakka kylläkin tapaa eniten 
ihmisiä Suomessa vuodes-
sa (noin 6400), mutta kaikki 
päihteet ovat pahasta.

– Jos tuhoaa itsensä jol-
lain päihteellä, niin se on 
sama millä ja aina se on yhtä 
ikävää, Petri kertoi tarkkaa-
vaisesti kuunteleville oppi-
laille.

Erityisen painokkaasti 

Petri Tyynelä kertoi alkoho-
lin vaaroista. Alkoholin vaa-
rallisuus liittyy usein siihen, 
että nuoren ihmisen maksa 
ei ole vielä kehittynyt, eikä 
se kestä alkoholia ennen 
kuin 20-vuotiaana.

Vaikka alkoholimyrky-
tykseen kuolleista suurin osa 
(noin 350) on aikuisia, niin 
alle 18-vuotiaiden osuus on 
36. Tämä merkitsee, että yksi 
nuori kuolee alkoholimyrky-
tykseen lähes joka viikko. 

Päihdetyöntekijä Petri Tyynelä puhui tupakasta, alkoholista ja huumeista nuorten kave-
rina ja sai heidät keskustelemaan.

Sora-Liina Tolosen tasapaino petti muiden lapsien ta-
paan kännilasien kanssa.

Asennetta-päihdekasvatusbussi on valtakunnallinen ehkäisevää päihdetyötä tekevä yksikkö, 
jonka missiona on herättää keskustelua päihdekysymyksistä, saada nuoret miettimään suhtautu-
mistaan päihdeasioihin ja ottamaan niihin kantaa. Bussin ideana on tarjota kaikkea muuta kuin pe-
rinteistä ”infotauluja seinällä” tyyppistä valistusta.Toiminnassa korostetaan oman valinnan tärkeyttä 
- sitä, että jokainen voi itse vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Vastuu ei ole vain tarjo-
ajalla, vaan myös sillä joka tarjoukseen tarttuu. Bussi ei kierrä jakamassa oikeita vastauksia ja lääke-
tieteellistä tietoa huumeiden koostumuksista, vaan tavoitteena on saada nuoret ajattelemaan itse.

Kaikki päihteet ovat pahoja

Valmistujaistilaisuus Karhupajalla
Henna Tolonen ja Tuu-
la Lantto päättivät syksyllä 
2010 suorittaa kesken jäänei-
tä ammatillisia opintojaan 
koulujensa ja Karhupajan 
yhteistyön tarjoamilla mah-
dollisuuksilla. Valmistumis-
juhlaa vietettiin tiistaina 10.5 
Karhupajalla henkilökun-
nan, oppilaiden ja tyttöjen 
sukulaisten voimin. 

Henna ja Tuula ahersivat 
syksyn ja talven käytännön 
näyttöjen, kirjallisten tehtä-
vien ja tenttien suorittami-
sen parissa. Toisinaan he oli-
vat hiukan stressaantuneita 
vaativan työmäärän alla ja 

välillä riemun kiljahdukset 
kaikuivat kauas, kun hyviä 
ja erinomaisia tuloksia saa-
vutettiin.

Karhupajan yksilöval-
mentaja Sointu Veivo ohjasi 
tyttöjä teoria-, tentti- ja muis-
sa opiskelun tukemisasiois-
sa. Vastaavasti Karhupajan 
työvalmentaja Jarmo Esko-
la ja työnohjaaja Pekka Seliö 
opettivat ja ohjasivat käytän-
nön työnäytteiden tekemi-
sessä ja onnistuneissa töi-
denvalmistuksissa.

Muhoksen ammattiop-
pilaitoksen opettajat Kirsi 
Heikkinen ja Esa Piipponen 

hoitelivat opiskelun toteutu-
misen Tuula Lanton osalta ja 
Juha Jurmu järjesteli Pudas-
järven OSAO:n osalta Hen-
na Tolosen opintojen etene-
misen.

Henna Tolonen sai pääsi-
äisen alla käteensä puualan 
ammattitutkintotodistuk-
sen ja Tuula Lantto ylioppi-
laspohjaisen maatalousalan 
ammattitutkintotodistuksen. 
Tyttöjen valmistujaisia juh-
littaessa Karhupajalla kau-
punki luovutti kukituksen 
yhteydessä heille stipendit. 
(AK)Pudasjärven Karhupajan yksilövalmentaja Sointu Veivo onnittelee valmistuneita Henna 

Tolosta (vas.) ja Tuula Lanttoa. Työvalmentaja Jarmo Eskola taustalla.

Runsaasti valistustie-
toa sisältäneen oppitun-
nin jälkeen, oppilaat sai-
vat kevennykseksi kokeilla 
kokeilla kännilaseja. Näil-
lä laseilla saadaan ”keinote-
koisesti” näköharhalla noin 
kahden promillen humalati-
la. joka todella aiheuttaa ta-
sapaino-ongelmia. Tämän 
kokivat kaikki vuorollaan.

Asko Kurki

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

Avoimet ovet
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Ossi Oinas-Panuma

Darnage

Rokkia Kansalaisopistolla
Kansalaisopistolla sunnun-
taina 15.5. pidettiin rock – 
konsertti, jossa esiintyivät 
paikalliset bändit Dumpster 
Divers, Darnage sekä truba-
duuri Ossi Oinas-Panuma. 

Pari tuntista konserttia 
sävytti niin rockbiisit kuin 
melodiset herkemmät kap-
paleet. Osa kappaleista oli 
bändien omaa tuotantoa, 
osa covereita. Bändit levyt-
tävät parasta aikaa, joten al-
kukesästä omaa tuotantoa 
on tarjolla myös CD:n muo-

dossa.
Konsertin aloitti Dumps-

ter Divers, joka sai salama-
valot välähtelemään hä-
märässä salissa. Nuorten 
soittajien esiintyminen oli 
varsin vakuuttavaa ja toivot-
tavasti keikkoja riittää tule-
vaisuudessa. 

Kokoonpano oli hieman 
totutusta poikkeava ja mu-
kana oli nyt myös kaksi tyt-
töä. Trubaduurina esiintynyt 
Ossi Oinas-Panuma esit-
ti ”mies ja kitara” –tyylillä 

omia sävellyksiään ja myös 
suomalaisia kansanlauluja. 

Viimeisenä esiintynyt 
Farnage näytti myös lava-
show – taitojaan, mistä nä-
kee, että musiikkiin on pa-
neuduttu ja biisit osataan. 
Konsertin päätöskappaleena 
kuulut ”Backstage full of ro-
ses” – kappale löytyy myös 
ilmestyvältä levyltä.

Lasse Aaltonen

Jyrkkäkoskella toiveikkaina tulevaan kesään
Pudasjärven Urheilijoi-
den toiminnanjohtaja Mar-
ko Koivula kertoo, että Jyrk-
käkoskella pidetään talkoita 
keskimäärin yksi -kaksi ker-
taa viikossa kesäkauden 
avaukseen saakka. Talkoi-
siin kokoonnutaan tarpeen 
mukaan toiminnanjohtajan 
laittamien tekstiviestien pe-
rusteella. 

Maanantaina 16.5. hie-
man kosteassa kelissä talkoi-
siin osallistui reilut 15 hen-
kilöä. Mukana oli myös ensi 
kesänä viime kesän tapaan 
diskijukkana toimiva Tero 
Soronen.

- Olen työskennellyt 
eri laivoilla seitsemän vuot-
ta, mutta näin erikoista dis-
koa ei löydy mistään, hän 
iloitsee ja saa Marko Koivu-
lan kaverikseen paikan ai-
nutlaatuisuuden korostami-
seen.

Myös Pudasjärven Urhei-
lijoiden puheenjohtaja Sep-
po Sammalvuo odotti toi-
veikkaana tulevaa kesää. 

– Kesä painaa päälle, sil-
loin ihmiset haluaa huvitel-
la. Nuoriso käyttäytyi viime 

Toiminnanjohtaja Marko Koivula ja Tero Soronen pitä-
vät kaksikerroksisesta diskosta. ”Parempaa ei laivois-
ta eikä muualtakaan löydy…”

Disko avautuu ensimmäisen kerran koulujen päättä-
jäisissä 4.6. Talkoisiin on riittänyt huonoillakin säillä porukkaa.

kesänä tosi fiksusti ja toivot-
tavasti sama linja jatkuu, hän 
antoi tunnustusta.

Tämänkertaisissa talkois-
sa diskon toimintojen testaa-
misen lisäksi puhdistettiin 
lavan lattia ja suunniteltiin 
sitä, kuinka ulkolava ava-
taan siten, että Jyrkkä Rock 
Festivaaleilla 1.7. Hevisau-

rus pääsee valtavine asustei-
neen ovista sisään. 

Tunnelma talkoissa oli 
hyvä, vaikka yli 30 osallis-
tujan ennätysmäärästä tällä 
kertaa jonkin verran jäätiin.

(ak)

Sähkölaitehuoltoa tulevaisuudessa 
Taivalkoskelta käsin

Viisi vuotta taivalkoskelai-
sella Sähkölaitehuolto Ki-
velällä ollut Pudasjärven 
huoltopiste sulkeutuu 31.5. 
Toimitusjohtaja Hannu Ki-
velä kertoo, että toiminnan 
supistamisen taustalla on 
töiden väheneminen.

- Kodinkoneiden 
halpenemisen myötä kor-
jaamiset vähenevät. Samal-
la korjausmiehen pitäminen 

tulee kannattamattomak-
si. Jos uusi pyykinpesukone 
halvimmillaan maksaa alle 
300 euroa, niin sen korjaa-
minen ei usein kannata, hän 
kertoo.

Hannu Kivelä muistut-
taa, että palvelu ei kuiten-
kaan kokonaan lopu Pudas-
järveltä. 

- Me tulemme jat-
kamaan toimintaa ilman 

tukipistettä. Esimerkiksi 
takuuasioita hoidetaan Pu-
dasjärvellä edelleen, hän 
kertoo ja pahoittelee, että 
yksi henkilö joudutaan vä-
hentämään.

Sähkölaitehuolto Kivelä 
on perheyritys, joka on toi-
minut Taivalkoskella yli 20 
vuotta. 

(ak)

Pudasjärven huoltopiste Simontie 4:ssä sulkeutuu toukokuun lopussa.
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Ensimmäisen kerran Pudasjärvi-lehti ilmestyi 17.9.08 Lehteä kustantaa Pudasjärvi-lehti Oy, jonka 
kotipaikka on Pudasjärven kaupunki ja jonka omistajat ovat päätoimittajana työskentelevä Heimo 

Turunen ja toimitusjohtajana on Eila Lahtinen. Lehden toimitus on Honkasenkankaalla Korpitie 6:ssa 
sijaitseva omakotitalo, ja samassa yhteydessä on  myös omistajayrittäjien koti. Lisäksi Pudasjärvi-

lehden keskustan toimipiste on vielä toistaiseksi myös Toritie 2:ssa.

Heimo Turunen on pesun-
kestävä savolainen. Tänä 
vuonna 60 vuotta täyttä-
vä, Pudasjärvi-lehden pää-
toimittajana toimiva Heimo 
on syntynyt Tuusniemel-
lä maanviljelijäperheeseen. 
Hän on toiminut itsenäisenä 
yrittäjänä vuodesta 1972 va-
lokuvaus- ja lehtialalla. 

Heimolla on puolison-
sa Eilan kanssa on toinenkin 
yritys, VKK-Media Oy, jonka 
puitteissa suurin osa tilaus-
töistä tehdään ja jonka toimi-
tusjohtajana Heimo toimii. 
Heimon työkuvaan kuuluu 
lehtijuttujen kirjoittaminen, 
valokuvaaminen, asioiden 

junaileminen toivotulla ta-
valla toivottuun suuntaa, 
eli hän vetelee naruja joiden 
mukaan mennään.

Heimon ykkösharrastus 
on metsurinhommat. Taka-
na on myös 11 maratonia.

-Haaveena on vielä juosta 
maraton, tai vaikka useam-
pi, kunhan vain pääsisi täs-
sä harjoittelun alkuun, hän 
tuumii.

60-vuotispäiviään Heimo 
juhlii kahtena päivänä. Per-
jantaina 27.5. on Pudasjär-
vi-lehdessä avoimet ovet ja 
samalla tarjotaan 60-vuotis-
kahvit kaikille paikalle tul-
leille. Lauantaina on sitten 

syntymäpäiväkekkerit lä-
himmille ystäville ja suku-
laisille.

Eila Lahtinen on Pudas-
järvi-lehti Oy:n toimitusjoh-
taja ja avojalkainen oululai-
nen. Hän on käynyt koulut 
Oulussa ja sen lähikunnis-
sa. Takana on maatalousalan 
perusopinnot, kauppaopisto 
ja Helsingissä opiskeltu vi-
suaalisen markkinoijan kou-
lutus.  

Eila työskentelee ilmoi-
tusten ja sivunvalmistuksen 
parissa. Harrastuksista hän 
tuumii ettei juuri ehdi teke-
mään muuta kuin lehteä. 

-Mutta jos jotain pitää 
mainita niin tarkoitus on vi-
ritellä Pudasjärvelle muuton 
myötä katkennut ratsastus-
harrastus, kun harrastuspai-
kat ovat lähinnä Oulussa tai 
Iissä. Kulkemiseen pitää va-
rata useampi tunti. Yliran-
nan ratsutilalta Iistä Anne 
Perätalo kyllä tuumi, että 
voisi perustaa oman ryhmän 
mikäli Pudasjärveltä olisi 
riittävästi lähtijöitä. Pitäskö-
hän laittaa lehteen ilmoitus  
olisiko lähtijöitä kimppaan.
Mutta Iihinkin on liki 100 
km!

-Luen myös kaikenlais-
ta kirjallisuutta. Käyn jos-
kus uimassa ja kuntosalil-
la ja matkustelen mielelläni 
mikäli vain aikaa on. Kesä-
kuussa menen Islantiin, tai 
on tarkoitus mennä, jos tuli-
vuori lakkaa siihen mennes-
sä sauhuamasta. Lentoliput 
on jo ostettu.

-Puuhastelen myös mie-
lelläni puutarhassa ja mi-
nulle uuden kodin pihassa 
riittänee haastetta pikäksi ai-
kaa.

Sirkka-Liisa Tuomaala 
on Pudasjärvi-lehden ensim-
mäinen palkattu työnteki-
jä. Hän aloitti lehdessä ke-
säkuun alussa 2009 ja toimii 
Pudasjärvi-lehden myynti-
neuvottelijana. Sirkalla on 
takanaan pitkä ura pankki-
alalla. Sirkka pitää myynti-
neuvottelijan työstään. Hän 
toteaa että työ on mielen-
kiintoista eritoten siksikin 
kun on voinut/saanut tu-
tustua monenlaisiin pudas-
järveläisiin yrittäjiin ja yri-
tyksiin. Sirkka harrastaa nyt 
niin muodikasta zumbaa ja 
kävelyttää iltaisin naapurin 
koiraa.

Kati Saukko tuli Pudas-
järvi-lehteen aluksi harjoit-
telijaksi huhtikuussa 2010 ja 
sen jälkeen työtekijäksi ”joka 
paikan höyläksi”. 

Ranualaislähtöinen Kati 
asuu Asmuntissa miehensä, 
kahden lapsen ja neljän koi-
ran kanssa. Kati työskentelee 
varsinaisesti myyntineuvot-

telijana, mutta tekee kaiken-
laisia hommia kottikärryn 
renkaan täytöstä muiden po-
mottamiseen. Kati myös ku-
vaa Perhemarketin tuotteet 
lehden mainoksiin.

Hän on aiemmin työs-
kennellyt hevosenhoitajana 
ympäri Suomea ja Italiassa, 
Ranuan eläinpuistossa asia-
kaspalveluvastaavana ja ko-
tieläinpuistonhoitajana, sekä 
siivoojana jne. Katilla on vil-
jelijän- sekä myynninam-
mattitutkinto.

Harrastuksista voisi mai-
nita aktiivisen koiraharras-
tuksen näyttelykehistä kou-
luttamiseen. Kati myös pitää 
viikottain 4H-kerhoa As-
muntissa.

Minna Toikka on pudas-
järveläinen nuori nainen joka 
aloitti työskentelynsä Pudas-
järvi-lehdessä helmikuussa 
2011. Iloinen ja nauravainen 
Minna on viittä vailla valmis 

Jenni Peltoniemi ja Sirkka-Liisa Tuo-
maala suunnittelemassa päivän töitä.

audiovisuaalisen alan me-
dia-assistentti ja hän tekee 
lehden ilmoituksia ja taittoa. 
Minna harrastaa vapaa-ajal-
laan pianon soittamista sekä 
valokuvaamista. 

Jenni Peltoniemi on läh-
töisin Muoniosta ja muutta-
nut Pudasjärvelle opiskele-
maan maaseutuyrittäjäksi 
1995. Jennin perheeseen kuu-
luu aviomiehen lisäksi neljä 
lasta ja koira. 

Nyt, kun lapset alkavat 
olla jo hiukan isompia, al-
koi Jennin mieli vetää työ-
elämään ja hän opiskelee  
Pudasjärvi-lehdessä oppi-
sopimuksella painotuotan-
toassistentiksi. Hän aloitti 
opiskelunsa huhtikuun lo-
pussa 2011. Liikunnallinen 
Jenni on harrastanut kilpa-
juoksua nuorempana, mut-
ta nykyään juoksu on lähin-
nä harrastus. Jennin voikin 
nähdä juoksemassa vaikka-

Kati Saukko

pa Jyrkkäkosken lenkkipo-
lulla.  Muita   harrastuksia 
on Taekwon-do ja kunto-
nyrkkeily. Aiemmin Jenni 
on työskennellyt Focus-me-
dialla, Pudasjärven kaupun-
gilla, Muhoksella ravitallilla 
sekä Urheiluliike Sportti-pis-
teessä, viimeisimmät vuodet 
ovat kuluneet lapsia hoitaes-
sa kotiäitinä.

Asko Kurki on uusin työ-
tekijä Pudasjärvi-lehdessä. 
Toimittajana työskentelevä 
paltamolainen,  jolla on pit-
kä ura takanaan päätoimit-
tajana nyt jo lakkautetussa 
Vuolijokilehdessä. Asko har-
rastaa lukemista, mökkeilyä, 
kalastusta sekä tietokoneen 
kanssa hääräämistä. Pudas-
järvestä Asko tuumaa, että 
on hienot joki maisemat ja 
nimistöltään Kurjelle sopiva 
paikka.

Heimo Turunen ja Eila Lahtinen. 

Pudasjärvi-lehden toimitus

Asko Kurki

Minna Toikka
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Karhupajalaiset   
Karhunveistotapahtumassa 
Karhupajalla työskentelevät 
taidesuuntautuneet Porstu-
apajavalmennettavat Juk-
ka Nivakoski, Tanja Mattila, 
taidealan oppisopimusopis-
kelija Vuokko kela ja val-
mentajat Vuokko Nyman ja 
Sointu Veivo kävivät hake-
massa virikkeitä ja uusia aja-
tussuuntia Livon kylätalon 
Karhunveistäjiltä. Valmen-
nettaville tapahtumaan osal-
listuminen oli ensimmäinen 
ja myönteisiä tunteita he-
rättävä opintokäynti. Heti 
kättelyssä ryhmän vastaan-
otti yksi kolmestatoista kar-
huveistäjästä, kuhmolainen 
Esko Heikura. Hänen edel-
lisenä päivänä sahaamaan-
sa pieneen karhunpoikaseen 
ihastuimme kaikki välittö-
mästi. Moottorisahoilla veis-
täminen oli jo aamutuimaan 
täydessä vauhdissa ja konei-
den ja miesten yhteistyöllä 
syntyi erilaisia eläin- ja mui-
ta mielenkiintoisia hahmoja 
myytäväksi ihmisten pihoja 
koristamaan. Miesvoittoinen 
on tämän kevään veistopo-
rukka, sillä vain yksi paik-

Tanja Mattila, Jukka Nivakoski, Vuokko Nyman, Vuokko Kela ja Sointu Veivo Karhu-
veisto-opissa.

kakuntalainen nainen oli tu-
lossa moottorisahaveistoa 
opettelemaan myöhemmin.

Livokas ry:n nokkamies 
Alpo Turpeinen kertoi tä-
män alkukesän tapahtuman 
olevan jo viides ja suosio-
taan kasvattava kädentaidol-
linen kaikille avoin tilaisuus. 
Kontiotuote on vahvasti mu-
kana edistämässä tapahtu-
man onnistumista järjestä-
mällä veistomateriaalin eli 
suuret tukit sahurien käyt-
töön. Turpeinen kertoi, että 
käytännön opetuksen saha-
veistossa antaa Timo Neva-
lainen Pyhäjärveltä ja Kari 
Tykkyläinen Pudasjärvel-
tä opettaa taiteellisen näkö-
kulman huomioimista puun 
työstämisessä.

Jukan mielestä työt ja työs-
kentely olivat hienoja ja mie-
lenkiintoisia, mutta toisaalta 
hän tuumi, etteikö tällaisia 
voisi tehdä helpomminkin; 
”Mitä järkeä tällaisessa on?”  
Tanjalle puolestaan tuli hä-
millinen olo näkemästään, 
sillä sen verran erikoista toi-
mintaa sahataiteilu piirtä-

mistä harrastavalle nuorelle 
oli. Opiskelija Vuokko ker-
toi, että karhujen työstämi-
nen näin taitavasti moottori-
sahoilla veti ihan hiljaiseksi. 
Keramiikka ja savitaiteen 
opiskelijana hän mietti mi-
ten tällaisen näkemistä ja ko-
kemista voisi soveltaa sa-
vitöihin ja totesi, että ”vain 
mielikuvitus on rajana tässä-
kin asiassa”.

Valmentaja Vuokko tote-
si veistetyistä karhuista , että 
ne ovat aivan veistäjiensä 
näköisiä, rauhallisia, leppoi-
san oloisia ja mukavia. Veis-
toksista hän löysi vahvasti 
luonnetta, joka kertoo veis-
täjien erityisestä taiteellises-
ta  lahjakkuudesta ja muus-
takin ammattitaidosta. 

Hyvän ja antoisan reissun 
kruunasi Livokkaan kahvi-
lan ja kaupan lämmin van-
hanajan iloinen ja tuttaval-
lista rupattelua pursuava 
ilmapiiri.

Sointu Veivo, 
Yksilövalmentaja, 
Karhupaja

Päiväkodille haetaan paikkaa
Seurakunnan kirkkoneuvos-
to kävi maanantaina 16.5. 
pitkän keskustelun liitty-
en Pudasjärven kaupungin 
teknisen lautakunnan lähet-
tämään kirjeeseen, jossa uu-
delle päiväkodille pidetään 
varteenotettavana sijoitus-
vaihtoehtona seurakunnan 
maalla Puistotien varressa 
sijaitsevaa rakentamatonta 
tonttia korttelissa 58. Kirk-
koneuvosto kuitenkin päätyi 
pitäytymään aikaisempien 
päätösten mukaisessa linja-
uksessa, jonka mukaan seu-
rakunta ei vuokraa eikä myy 
maa-alueita ennen maan-
käyttösuunnitelman laati-
mista. Lisäksi kirkkoneu-
voston mielestä anomuksen 
kohteena oleva maa-alue so-
veltuu paremmin nykyisen 

kaavan mukaiseen asuntora-
kentamiseen kuin päiväko-
din sijoituspaikaksi.

Kirkkohallitukselle esitet-
tiin toive, että Pudasjärven 
seurakunta siirtyy talous- 
ja henkilöstöhallinnon pal-
velukeskuksen asiakkaak-
si vuonna 2014. Siirtymistä 
puoltavat tarve sähköiseen 
tiedonsiirtoon siirtymisestä 
mahdollisimman pian mm. 
osto- ja myyntilaskujen sekä 
matkalaskujen osalta. Myyn-
tilaskujen osalta yhä useam-
mat yhteistyötahot edellyt-
tävät sähköisessä muodossa 
olevia laskuja ja tällä het-
kellä seurakunnan ohjelmis-
tot eivät mahdollista sitä. 
Tässä vaiheessa IT-isäntä-
seurakunnan Rovaniemen 
mukaan ei ole tarkoituk-

senmukaista lähteä hankki-
maan lisäominaisuuksia ny-
kyisiin ohjelmistoihin. Kun 
talous- ja henkilöstöhallin-
non tehtävät vähenevät pal-
velukeskuksen myötä omas-
sa seurakunnassa, voitaneen 
vapautuvia resursseja suun-
nata kirkkoherranviraston 
tehtäviin, joihin toimiston-
hoitajan jäätyä eläkkeelle ei 
ole tässä vaiheessa palkat-
tu ketään. Palvelukeskuk-
sen asiakkaaksi siirtyminen 
vuonna 2014 edellyttää, että 
pilotointi on saatu valmiiksi 
vuoden 2012 aikana.

Rauhan Tervehdys ry:n 
kevätkokousedustajiksi ni-
mettiin Tuulikki Tihinen ja 
Tauno Kujala. (ak)

LC Hilimoilla yhteys 
Kotiseutumuseoon

LC Hilimat ovat saaneet ni-
mensä Hilma Räisäsen mu-
kaan, joka oli vaikuttajana 
Pudasjärven kulttuurielä-
mässä miehensä Reino Räi-
säsen kanssa. He aloittivat 
kotiseutumuseon esinekerä-
yksen jo 1950–luvulla ja jat-
koi sitten tarmokasta työtä 
museon eteen, jota LC Hili-
mat ovat jatkaneet.

Klubilaiset istuttivat 
vuonna 2005 Hilimojen 
muistoksi kuusen Kotiseu-
tumuseon pihalle, jonka he 
saivat lahjoituksena Pudas-
järven Puutarhalta. Kuu-
si onkin kasvanut jo monta 

metriä ja kurkottelee korke-
uksiin sen läheisyydessä ole-
van Suomen itsenäisyyden 
kunniaksi istutetun kuusen 
kanssa. Hilimojen istutta-
man kuusen vieressä komei-
lee muistokivi kirjoituksi-
neen. 

Hilimat tuntee yhteyt-
tä museoon ja he pitävät-
kin talkoohengessä sen pi-
hapiiriä kunnossa. Viimeksi 
kokoonnuttiin haravoiden 
kanssa siivoustalkoisiin tiis-
taina 17.5.

Jenni Peltoniemi, 
kuvat Kati Saukko

Hilimojen vuonna 2005 
istuttama kuusi ja muis-
tokivi vieressä.

Kuusi ja Hilimat: Edessä Eija Pihlaja, Emmi Majava, Anja 
Jussila ja Amalia Majava. Takana Anna-Liisa Seppänen, 
museonhoitaja; Pauliina Majava, Brita Hemmilä, Tuija 
Mikkonen, Pirkko Polvi, Raija Niemelä ja Aulis Jussila. 

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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Tulokset
NAISET, puulaakijoukkueet
1. PudU/Voimistelujaosto 6,24 
(Jaana Valkola, Mervi Matero, 
Inka Kipinä, Kirsi Kipinä)
2. PUDASJÄRVEN TUKIASU-
MISYKSIKKÖ, Hameet ja Huivit 
 7,04 (Elina, Heli, Saara, Heidi)
3. RIMMIN PALVELUKOTI, Villit 
Vipeltäjät 8,04 (Tuula Luoma, 
Ulla Keskimäinen,  Aili Mäkinen, 
Anne Herukka)
POJAT, alle 14 v.
1.Yu-lajikoulu 4,06 (Lasse Moi-
lanen, Taneli Härkönen,  Aleksi 
Härkönen, Heikki Kuurola)
2. Kurenalan koulu 5 A/Potut 
4,40 (Teemu Lukkari, Jussi 
Niemelä, Aleksi Isomursu, Miika 
Urmala)
3.  Kurenalan koulu 5 B 4,46 
(Rami Vahtola, Kari Tapio Koivu-
kangas, Arttu Leppänen, Samuel 
Majava)
4. LAKARIN KOULU 5,00
(Tuomas Väyrynen, Arttu Tuohi-
maa, Samuli Pernu,Henri Savela)
TYTÖT alle 14 v. 
1.  LAKARIN KOULU 5,00
(Kaisa Nissi, Jonna Kerälä, 
Sara-Liina Tolonen, Matleena 
Tuohimaa)
2.   KURENALAN KOULU 5 
lk, PikkuTytöt 5,15 (Lotta Ojala, 
Linda Nevakivi, Iida Ojala, Johan-
na Ruuskanen)
POJAT alle 11 v.
1.   Kurenalan koulu 4 A/HO-
DARIT 4,51 (Janne Erkkilä, Niko 
Korteslahti, Olli Tuomaala, Iikka 
Taipale)

 2. Lakarin koulu  4 lk 5,01 
(Niko Mosorin, Eeli Niemi, Topi-
as Pikkuaho, Lauri Pelttari)
3.  Lakarin koulu  3 lk 5,38
(Topias Malinen, Sakari Illikainen, 
Miikka Tuohimaa, Markus 
Väyrynen)
TYTÖT alle 11 v.
1.   HYPERIT 5,10 (Sonja Raap-
pana, Jenni Hiltula, Essi Isomursu, 
Krista Väisänen)
2.  Lakarin koulu I 5,26 (Silja 
Vasara, Hanna Valkola, Janette 
Kurtti, Maiju Liikanen)
3. Lakarin koulu II 5,56  (Jonna 
Pelttari, Laura Savela, Elina Niva, 
Tuulianna Tuohimaa)
4.  FC Kurenpojat 1 6,06 (Roosa 
Sainsalo, Janika Anttila, Ella-mari 
Liukko,  Maria Mattinen)
5.   FC – Kurenpojat 2 6,14 
(Moona Sainsalo, Minja Kaijala, 
Aino Ojala, Emma Ojala)

 Voimistelujaoston tytöillä on hymy herkässä ennen juok-
su. Maalissa eroa toisiin joukkueisiin tuli selvästi.

Miesten sarjoihin oli lähdössä vain kuusi joukkuetta, joista kolme tukiasumisyksiköstä

Yleisöä oli maalipaikalla vain kourallinen. 

Kurenalan halkijuoksu 41. kerran

Harvoin on ollut 41. ker-
ran järjestetyssä Kurenalan 
halkijuoksussa näin vähän 
joukkueita kuin tällä ker-
taa keskiviikkona 18.5. Kun 
sekä naisten että miesten 
sarjoissa oli parhaimmillaan 
kymmeniä joukkueita, nyt 
esimerkiksi miesten puu-
laakisarjaan oli saanut tar-
peeksi juoksijoita vain kak-
si yritystä, nekin kumpikin 
kaupungin yksiköitä. Myös 
koululaisten joukkuemäärät 
ovat vain murto-osa parhait-

ten vuosien määristä. Vie-
lä päivää ennen juoksua jär-
jestäjät miettivät, juostaanko 
ollenkaan.

Myös katujen varsilla kat-
sojia ei juurikaan näkynyt. 
Menneitten vuosien urheilu-
juhlan tuntu on muisto vain. 
Muutamat kaupassa käy-
neet kyläläiset jäivät ihmet-
telemään tapahtumaa, mutta 
maalialueella kaivattiin kan-
nustusta. Karnevaalitunnel-
maa tuntui olevan vain voi-
mistelujaoston tiikereillä ja 

tukiasumisyksikön ohjaajien 
joukkueilla. 

Parhaat saatiin toki sel-
ville. PuU:n voimistelujaos-
ton naiset veivät viestika-
pulana ollutta sirkussauvaa 
lähdöstä maaliin ylivoimai-
sena voittajana niin että ser-
pentiinit heiluivat. Miesten 
puolella PuU:n yu-jaoston 
joukkueet voittivat sekä seu-
rajoukkueitten että 14-vuoti-
aitten sarjan ylivoimaisesti.

  
Timo Puolakanaho

MIEHET, seurajoukkueet  
1. PudU/Yu-jaosto 6,23  (Santeri 
Hyvärinen, Niina Moilanen, Jan-
ne Moilanen, Heidi Ylilehto)
2. PUDASJÄRVEN TUKIASU-
MISYKSIKKÖ  II/Sininen Liivi 
6,49 (Abdirahman, Ahmed, Iise, 
Huner)
3. PUDASJÄRVEN TUKIASU-
MISYKSIKKÖ  I/Sininen Tähti 
6,56 (Mahamed, Hama, Amanul-
lah, Rihaad)
4. Vo2, MARATONKOULU 
8,14  (Vesa Kortetjärvi, Heikki 
Paukkeri, Markus Urmala, Taisto 
Luukkonen)
MIEHET, puulaakijoukkueet
1. PUDASJÄRVEN TUKI-
ASUMISYKSIKKÖ, Valkoinen 
Paita+Kvavaatit 8,28
(Olaotan, Kayode, Timo, Janne)
2.    NELI – IIKKALA 12,06
(Kari O, Ensio H, Pentti K, Taito 
V)

Koskenlaskua Kipinässä
Kosken pärskeissä jokaisen apua tarvittiin melomisessa

Rimmin Erä- ja elämyskurs-
silaiset olivat koskenlaskus-
sa torstaina 12.5 Kipinän 
koskessa. Matkailulinja 1 
opiskelijat järjestivät tauko-
paikalla ohjelmaa niille, jot-
ka odottivat vuoroaan kos-
kenlaskuun. Ilmapallotikka 
oli hauska juttu sekä tark-
kuutta vaativa ilmakiväärin 
ammunta. Nuotiolla oli aina 
valmista nokipannukahvia. 
Sää suosi ulkoilijoita. Läm-

pötila oli niin kuin kesällä ja 
mikäs sen mukavampaa.

Koskenlaskun vetäjät 
Rimminkankaan koulun lii-
kunnanopettaja Mikko Raap-
pana sekä kumilauttakippari 
Ape Nieminen olivat yhteis-
työkuvioon tyytyväisiä eikä 
Rimmiläistenkään suusta 
moitittavaa tullut, joten elä-
mysliikunta oli onnistunut. 
Innokkaimmat Rimmiläiset 
laskivat Kipinän kosken pa-

riin kolmeen kertaa.
Koskenlasku sopii kaikille 

ryhmille, joten ottakaapa yh-
teyttä OSAO:n Pudasjärven 
yksikön matkailulinjaan.

Ape Nieminen, 
kuvat Marika Pirnes.

Lähdössä matkaan

Sivistyslautakunta 
jakoi avustuksia
Nuorisotoimi
Sivistyslautakunta jakoi 
18.5. kokouksessa nuoriso-
toimen yleis- ja kohdeavus-
tuksia. Pudasjärven Nuorten 
Tuki ry sai yleisavustusta 
1000 euroa ja kohdeavustus-
ta 2000 euroa, Pudasjärven 
Nuorisoseura ry yleisavus-
tusta 1000 e ja kohdeavus-
tusta 1700 e, Hetekylän Nuo-
risoseura ry yleisavustusta 
1000 e ja kohdeavustusta 900 
e, Jongun alueen kyläyhdis-
tys yleisavustusta 300 e ja 
kohdeavustusta 190 e, Pu-
dasjärven lukion oppilas-
kunta kohdeavustusta 700 
e, SPR-nuoret yleisavustusta 
500 e ja kohdeavustusta 500 
e ja Pudasjärven lukion tu-
kioppilasryhmä saa kohde-
avustusta 500 e.

Kulttuuritoimi
Sivistyslautakunta hyväksyi 
kulttuuriavustukset jaetta-
vaksi kulttuuriyhdistyksille 
ja kyläseuroille seuraaval-
la tavalla: Jongun alueen ky-
läyhdistys 120 e, Kipinän ky-
läseura 120 e, Livokas ry 200 
e, Pudasjärven Näyttämö ry 
600 e ja Puhoskylän kyläseu-
ra 120 e. Lisäksi kulttuuri-
toimi jakoi yksityisille hen-
kilöille avustusta yhteensä 
1340 euroa.

Liikuntatoimi
Sivistyslautakunta jakoi lii-
kuntatoimen avustuksia FC 
Kurenpojat 6705 e, Pudas-
järven Urheilijat 11.606 e, 
Sarajärven Sara 578 e, Pu-
dasjärven ampujat 943 e ja 
Koillis-Golf 168 e.

Sivukylien kunnossa-
pitoavustuksina myönnet-
tiin Ervastin kylätoimikun-
ta 420 e, Iinattijärven NS ry 
420 e, Kipinän Kyläseura ry 
390 e, Sarajärven Sara 430 
e, Sotkajärven Veto jääkiek-
kokaukalo 590 e, Yli-Siu-
ruan metsästysseura 350 e, 
Taipaleenharjun kyläseura 
jääkiekkokaukalon hankin-
ta vuonna 2009 400 e, Aitto-
järven kyläseura 350 e, Jon-
gun alueen kyläyhdistys 400 
e, Hetejärven maa- ja kotita-
lousseura 340 e, Puhoskylän 
Urheilijat 550 e ja Ala Siuru-
an kyläyhdistys 360 e.

(ak)
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Piha patsaita

      Kesä lelut
      ja pelit

Styrox 
Kylmä-
laukku
alk.

995
Kesäkassit 

alk. 490
Kahvikupit 
6 paria

790
Kaasugrilli
Gas Barbegue ER 8203G-1

7950

Green Care
puutarhamulta 50 L
5 säkkiä/

1590

Silkkikukat ruukussa/
amppelissa

Ruohonrajaus aita 
15cm x 9m 

920

Myyräkarkotin

1170

Runsas valikoima 
rottinki ruukkuja ja 
amppeleita alk. 490
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Kävelen hiljaa metsätietä, 
käki kukkuu kuusikossa.

Koivut ovat hiirenkorvalla,
ne muistuttavat, että kesä on tuloillaan.

Aurinko nousee kirkkaana taivaan rannasta.
Piirtäen kauniin sävyn pilvettömälle taivaalle.

Alkukesä on saanut eläimet hereille,
kuin varkain joutsen yllättää laulullaan.

Oravakin kerää käpyjä ravinnokseen.

Teeret ujeltavat lähisuolla,kuin merkiksi sille,
että he ovat oman paikkansa jo löytäneet.

Nuuhkaisen kesän raikkautta,
suopursujen tuoksuvan, huomaan.

Astelen kevyin askelin eteenpäin.
Alkukesä on heräämisen aikaa. 

Luonto puhkeaa jo kukkaan.
Anna-Riikka Huhta

Aamun koittaessa

Kaupunginhallitukselta 
vastaselityksiä KHO:lle

Kaupunginhallitus käsitteli 
tiistaina 17.5 kokouksessaan 
useita valituksia ja antoi nii-
hin selvityksiä. 

Oulun hallinto-oikeus oli 
14.1. antamallaan päätöksel-
lä kumonnut Pudasjärven 
kaupunginvaltuuston pää-
töksen 30.7.2009 Kiinteis-
tö Oy Iso-Syötteen Tunturi-
hotellin omistusjärjestelyistä 
Heikki Harjun tekemän kun-
nallisvalituksen johdosta. 
Kaupunginhallitus päätti 
15.2.2011 hakea valituslupaa 
ja valittaa asiassa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen sekä 

antaa valitusasiakirjan laa-
timisen asianajaja Lauri Yli-
pukin tehtäväksi.

Korkein hallinto-oike-
us oli 2.5.2011 pyytänyt Pu-
dasjärven kaupungin vas-
taselitystä Heikki Harjun 
antaman selityksen johdos-
ta. Kaupunginhallitus an-
toi korkeimmalle hallinto-oi-
keudelle AA Lauri Ylipulkin 
laatiman vastaselityksen.

Oulun hallinto-oikeus oli 
14.1.2011 antanut päätök-
sen Heikki Harjun tekemään 
kunnallisvalitukseen kos-
kien kaupunginhallituksen 

tekemää päätöstä 7.7.2009, 
jossa Harju oli hakenut oikai-
suvaatimusta kaupunginhal-
lituksen 4.3.2009 tekemään 
päätökseen myydä Kaijala 
Ky:lle tai yhtiön määräämäl-
le taholle Teollisuushalli 1:n. 
Oulun hallinto-oikeus ku-
mosi edellä mainitulla pää-
töksellään kaupunginhalli-
tuksen 4.3.2009 ja 7.7.2009 
tekemät valituksenalaiset 
päätökset.

Kaupunginhallitus päätti 
15.2.2011 hakea valituslupaa 
ja valittaa asiassa korkeim-
paan hallinto-oikeuteen, 

joka oli AA Lauri Ylipukil-
le lähettämällään kirjeellä 
pyytänyt Pudasjärven kau-
pungin vastaselitystä Heik-
ki Harjun antaman selityk-
sen johdosta. 

Korkeimmalle hallinto-oi-
keudelle päätettiin antaa AA 
Lauri Ylipukin laatima vas-
taselitys.

Heikki Harju oli valitta-
nut takauksen myöntämises-
tä Kiinteistö Oy Pudasjärven 
Hirsikunnas-nimiselle yhti-
ölle. Kaupunginhallitus hy-
väksyi oikaisuvaatimuksen 
ja kumosi päätöksen 3.5.2011 
pykälä 166 asian käsittelyä 
koskevan pöytäkirjamerkin-
nän puutteellisuuden takia. 

Edelleen kaupunginhalli-
tus toteaa oikaisuvaatimuk-
sen johdosta muun muassa 
seuraavaa: Kaupunginhalli-
tuksen osakkeiden merkitse-
mispäätös nojaa Pudasjärven 
kaupungin elinkeino-ohjel-
maan, joka on valtuuston 
hyväksymä ja joka edes-
auttaa hirsitaloteollisuuden 
tutkimushanketta ja paik-
kakunnan työpaikkojen säi-
lymistä tukien kaupungin 
elinvoimaa.

Useisiin perusteluihin no-
jautuen kaupunginhallitus 
päätti yksimielisesti merki-
tä kassavaroin Kiinteistö Oy 
Pudasjärven Hirsikunnas-
nimisen yhtiön osakkeita 
12000 kappaletta, yhteensä 
300 000 euron arvosta. (ak)

SULJEMME
Huoltopisteemme Pudasjärvellä 

Simeonintie 4:ssä 31.5.2011
Kiitämme kaikkia asiakkaitamme 

kuluneista vuosista.
Keskitämme palvelumme 

Taivalkoskelle Posiontie 48 b
Puhelinnumero 0400-283 405

www.sahkokivela.fi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä kassavaroin Kiinteistö Oy Pudasjärven 
Hirsikunnas-nimisen yhtiön osakkeita, jolla turvattiin rakennustyön alkaminen määrä-
ajassa.



11nro 21 PUDASJÄRVI lehti

Lukijan kynästä

Individualismi ja yhteisöllisyys
voimavaroina
Individualismia pidetään yleisesti ottaen käsityksenä, jon-
ka mukaan ihminen on ainoa tosiasiallinen subjekti, mikä 
saattaa johtaa kielteiseen ajattelutapaan yksilöllisyyden 
itsekkäästä luonteesta. On kuitenkin ymmärrettävä, että 
yhteisöt ja ryhmät koostuvat individualistisista yksilöis-
tä eli mikään ryhmä ei itsessään ajattele, hoida tai päätä 
yhteisistä asioista, vaan sen sisällä toimivat yksilöt teke-
vät nämä työt. Saatetaan sanoa helposti, että valtio tai jo-
kin muu organisaatio tekee tai päättää joitain asioita, huo-
maamatta, että asian takana ovatkin ihmiset yksilöinä tai 
yhdessä.

Ryhmät ja kollektiivit eivät voi korvata yksilöä, joten on 
myönnettävä, että individualismiin liittyy kielteisten saa-
vutusten lisäksi paljon myönteisiä saavutuksia, joten indi-
vidualismi on välttämätöntä, koska asioita ei voi tapahtua 
ilman ihmisiä. Yksilöiden oman edun ajamisen toteutu-
mat ovat omiaan synnyttämään kyseenalaisen ajatuksen, 
että yhteisö pystyy paremmin hoitamaan yhteisten asioi-
den valinnat ja kaikkien tasavertaisen palvelun. 

Individualismiin kuuluu aitous ja ainutlaatuisuus, jo-
hon nojaten niillä, jotka ovat henkisiltä ja fyysisiltä omi-
naisuuksiltaan heikoimmilla, on mahdollisuus saada kun-
nioittavaa yksilöllistä kohtelua. Ihminen tietää parhaiten 
omat voimavaransa, ja haluaa käyttää itse inhimillistä tie-
toisuuttaan henkisen kasvunsa ja toimiensa edistämisek-
si. Kukaan ei halua toisten päättävän asioistaan. Ihminen 
sosiaalistuu suhteessa toisiin, joten yksilöllinen vuorovai-
kutus lisää sosiaalistavaa yhteistyötä ihmisten kesken. Va-
paaehtoisuus oman elämän suunnan määräämisessä ja 
oman rajallisuuden hyväksyminen peilattuna toisiin yk-
silöihin kasvattaa toisten yksilöiden hyväksymistä ja lisää 
rakentavaa vuorovaikutusta.

Yhteisö ja yhteisöllisyys, jossa sisäinen monimuotoi-
suus tiedostetaan ja hyväksytään ilman pakottamista ryh-
mäajatteluun ja toimintaan, on sitoutumista, toiminnan 
monipuolista mahdollistamista ja spontaanin kehityksen 
edistämistä parhaimmillaan. Voidaankin todeta, että yh-
teisöt kehittyvät ja tuottavat positiivista tulosta yksilöllis-
ten jäsentensä valintojen ja yhteisvaikutuksen tuloksena.

Sointu Veivo
Kasvatustieteen maisteri, sosionomi

Individualismi (lat. individuum 'jakamaton, yksilö') eli 
yksilökeskeisyys on yksilölähtöinen ajatussuunta tai näkö-
kulma erilaisiin asioihin. Sen vastakohta on kollektivismi.

Honkanen vastaa jäähalliasiaan
Useimmissa tämän lehden lukijankynästä kirjoituksissa on 
hyökätty ankarasti henkilökohtaisesti nimelläni siitä, kun 
ns. jäähallihankeen selvitystyötä on lähdetty tekemään. 
Jos kunta on mukana, se vaatii päätöksiä ja linjauksia. 
En halua mistään rakennushankkeesta tehdä sukupolvi-
en välistä tappelua tai kiistaa. Kuitenkin aliarvioidaan ja 
hieman pilkataankin, kun vanhuksille on rakennettu hoi-
topaikkoja. Samoin terveyskeskusta korjataan, kuin myös 
rimmin koulun tiloja, joita henkilökohtaisesti pidän tärke-
ysjärjestyksen keulilla. 

En tunne olevani kovin vielä katkeroitunutkaan, niin 
kuin vihjataan, en myöskään niin vanhanaikainenkaan, 
että enkö osaisi antaa arvoa nuorten liikunnanharrastajil-
le ja kilpailijoille. Nuoret kuntalaiset harrastavat eripuolil-
la pitäjää ilahduttavasti, erilaisia liikuntalajeja esimerkiksi 
lentopalloa, jalkapalloa, hiihtoa ja juoksua jne. 

En tunne olevani lapsivastainenkaan, olenhan vauva-
rahan maksamisen, jota kaupunki maksaa, aloitteentekijä, 
samoin Puhoskylän kyläseuran vauvarahastossa. Jos syn-
tyvyys on jostakin rakennusmonumentista kiinni, niin sii-
tä vaan rakentelemaan ja rahoittajia hommaamaan, vaikka 
pilvenpiirtäjän rakentamiseen, mutta annetaan arvo niille 
vanhoille ihmisille, jotka ovat tämän maan nostaneet työl-
lä jalolleen ja tarvitsevat, niin hoivapaikkoja, kuin hoitoa-
kin. 

Muuten muistin, että siihen lapsilisääntymiseen on 
muuan nätti hiljainen konsti. Kaikesta huolimatta hyvää 
alkanutta kesää! 

Erkki Honkanen

Jäähalli asiaa
Nyt kun Suomi voitti MM-kultaa jääkiekossa, olisi aika 
kysyä. MISSÄ on Pudasjärven JÄÄHALLI??? Jäähallin 
vastustajat sanovat: ”Onhan meillä pitkät talvet, kovat 
pakkaset ja jäätä riittää.”

Kysynkin, moniko teistä on ollut illan pimeydessä, pak-
kasessa jäädyttämässä kaukaloa, Töiden jälkeen? Moniko 
on ollut sormet jäässä pumppaamassa vettä kaukaloon? 
Moniko on seissyt vesiletkun päässä pintaa jäädyttämäs-
sä? Moniko on lähtenyt siklaamaan kenttää auki, että lap-
set pääsevät pelaamaan? Pieni lapsi ei siihen yksin pysy. 
Kuinka moni on lähtenyt lumituiskun jälkeen kenttää au-
kaisemaan, että nuoret pääsevät pelaamaan rakastamaan-
sa peliä? Moniko on lähtenyt viemään nuoria, lapsia ken-
tälle oman työpäivän jälkeen?

Täällä uinuu uusia maailman mestareita, annetaan 
heille mahdollisuus. Ja ei tarvitse tulla edes mestariksi 
kunhan saadaan harrastaa jääkiekkoa, luistelua yms. jää-
urheilua.

 Miksi heidän täytyy muuttaa pois Pudasjärveltä?  Tääl-
lä ei voi jääkiekkoa tosissaan harrastaa.  Kuinka moni jou-
tuu ajamaan naapurikuntiin, kaupunkeihin saadakseen 
pelata? Sitä on tehty jo kymmeniä vuosia.

JOKAINEN meistä voi joutua joskus työntämään rol-
laattoria. Mutta annetaan heille mahdollisuus jotka pysy-
vät myös pystyssä luistimet jalassa ja nauttivat siitä.

Muistan kuulleeni jostain ettei nuoret liiku tarpeeksi? 
Eiköhän se ole meidän aikuisten syy? Meidän esimerkki 
vaikuttaa. Joten eiköhän hommata jäähalli Pudasjärvelle 
ja pulinat pois.

Onerva Ronkainen

MM-kiekkoilija Granlundin 
sukujuuret Pudasjärvellä
Suomi kohisee Mikael Granlundin ilmiömäisiä taitoja. 
Tiedetäänkö, että hänen juuret ovat Pudasjärvellä. Äiti on 
Syötteeltä, isä Sarakylästä ja.mummo asuu Kurenalla sekä 
iso suku Syötteellä.

Tauno Rytinki

Lukijan kynästä

Rakennus, eristys 
ja ilmastointipeltityöt

Kemin Lämpöeristys Oy

Kemin Lämpöeristys Oy 
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI

Puh. 0400 384 407

• Kattoremontit
• Kattoturvatuotteet
• Vesikourut

Aimo Pesälä
aimo.pesala@kle-oy.fi

• Konesaumakatot
• Rakennuspeltityöt
• Asbestinpoisto

Lehtiyrittäminen 
toi Pudasjärvelle
Pitkän linjan lehtiammattilai-
nen, Pudasjärvi-lehden pää-
toimittaja Heimo Turunen 
täyttää ke 25.5. 60-vuotta.

-Perustin ensimmäisen 
yrityksen valokuvausliike 
Kuva-Eliaksen 20-vuotiaa-
na Tuusniemelle Pohjois-Sa-
voon, josta olen syntyisin, jo-
ten yrittäjävuosia on kertynyt 
lähes 40 vuotta. Toimittajan 
työhön perehdyin toimies-
sani Koillis-Savo –lehden vt. 
päätoimittajana noin vuoden 
ajan -70 –luvulla. 

Puolanka-lehden omista-
jana ja päätoimittajana Tu-
runen toimi vuosina 1985-
1997 ja lähes yhtä pitkän ajan 
myös Juoksupoika –lehden 
kustantajana Muhos-Uta-
järvi-Vaala –alueella. -90-lu-
vulla Turunen vastasi myös 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien lehden tekemisestä viisi 
vuotta. 

Vuosituhannen vaihtees-
ta lähtien Turunen on yhdes-
sä avopuolisonsa Eila Lah-
tisen kanssa toimittanut ja 
tehnyt Oulussa asuessaan 
VKK-Media Oy:n puitteissa 
eri yhdistysten lehtiä, palve-
luhakemistoja ja muita pai-
notuotteita sekä valokuvaus-
toimintaa siinä ohella. 

Pudasjärven Yrittäjien 
markkinalehteä Heimo Turu-
nen ja Eila Lahtinen ovat teh-
neet vuodesta 2002 lähtien, 
LC naisklubi Hilimojen Hy-
vän Olon Messulehteä vuo-
desta 2008 lähtien sekä LC 
Pudasjärven kustantaman 
Pudisluuria kolmen vuoden 
välein. 

Pudasjärvellä tuntui ole-
van tarvetta joka talouteen 
menevälle kaupunkilehdel-
le. Niinpä Heimo Turunen ja 
Eila lahtinen tekivät rohkean 
päätöksen vuonna 2008 syk-
syllä ja perustivat Pudasjär-
vi-lehden. Aluksi lehti ilmes-
tyi muutaman viikon välein, 

vuoden 2009 alusta lähtien 
joka toinen viikko ja elokuus-
ta 2009 lähtien keskiviikkoi-
sin joka viikko.

Lehti on kehittynyt nope-
asti ja se johti viime vuoden 
lokakuussa omistajaparis-
kunnan Turusen ja Lahtisen 
muuttoon Pudasjärvelle asu-
maan. He ostivat omakotita-
lon Kurenalan Honkasenkan-
kaalta kauppiaspariskunta 
Piipposilta. Talo on entinen 
eläinlääkärin talo, jossa sii-
vessä oli aikoinaan myös vas-
taanottotilat. Niinpä oli luon-
tevaa, että samoihin tiloihin 
on sijoittunut myös Pudasjär-
vi-lehden työtilat, jossa työs-
kentelee tällä hetkellä omis-
tajien lisäksi viisi työntekijää. 

Kolmen lapsen isä ja kah-
den lapsenlapsen isoisä Hei-
mo Turunen harrastaa muun 
muassa keilailua, joten hän 
haaveilee keilahallin saami-
seksi Pudasjärvelle. Lionstoi-
minnassa Turunen on ollut 
pitkään sekä Yrittäjäjärjestön 
toiminnassa. Tällä hetkellä 
Turunen kuuluu myös Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
hallitukseen. 

-Päiväkirjaa olen kirjoitta-
nut joka päivä jo yli 10 vuo-
den ajan. Tekstiä on tietoko-
neen muistissa jo niin paljon, 
että niistä saisi monta kir-
jaa. Eläkepäivinä saattaa jopa 
omaelämänkerta ilmestyä, 
toteaa Turunen, joka on Pu-
dasjärvellä asuessaan liitty-
nyt useiden yhdistysten jäse-
neksi.

-Tavoitteenani on olla ak-
tiivisena rivijäsenenä. 

Merkkipäivän kunniak-
si Korpitie 6:ssa on avoimet 
ovet ja kahvipannu kuumana 
perjantaina 27.5. klo 10-15. 

Asko Kurki

Heimo Turu-
nen kuvattuna 
viime vuoden 
Pudasjärven 
markkinoilla, 
jossa hän 
toimi omalla 
vuorollaan yrit-
täjien mark-
kina-arpojen 
myyjänä.
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN

SEKALAISTA

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten 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 ve-
loitamme. 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)

Paras. OKT-rantatontti
Pudasjärvi, Iijoki, Haapokari, Karikuja 

n. 3 km taajamasta. 
Näyttö paikan päällä.

Puh. 0400-53 98 27

MYYTÄVÄNÄ

Halutaan ostaa isohko oma-
kotitalo Pudasjärveltä. p. 
0456791375/0442980074.

3kpl mustia prätkärotseja. 2 
kpl koko 50 ja 1 kpl 52 (uusi)  
Hinnat 50 – 90€ Puh. 041 481 
6511.

Opel astra caravan 1.7 td aj 
250tkm vm:99 hp:3490 ja to-
yota avensis 2.0 d4d aj 401tkm 
vm:02 hp:4900. Autot hyväkun-
toisia ja katsastettu 05/2011 
puh. 040 540 8961.

Pirtinpöytä ja penkit sekä 
kunnossa oleva väri-tv 044-
2513289.

Perämoottori Honda 5 HV uut-
ta vastaava, vasta huollettu H: 
1200€, p. 0400-188891.

Nissan Primera vm -94, ajoai-
kaa syksyyn asti,  2 renkaat, 
CD –soitin. Erinomainen kunto, 
p. 0440-923946.

Kunnossa oleva kannettava tie-
tokone laukulla 0440-923946.

www.konetyo.com

Otetaan Abban ja Souvareiden 
CD-levyjä 044-2513289.

Myydään uuninsuuluukku. 
H.20€ puh.044 0174523.

Pianohanuri nuorisokoko, mu-
kana Veikko Ahvenaisen hanu-
rikoulu –kirja H.350€
p. 040 913 8320

Myydään tosi vähän vedetty 
asuntovaunu Hobby 495 UFe, 
erittäin siisti sekä talvet suojas-
sa ollut, runsailla lisävarusteil-
la. Puh. 0400 588 626.

Lehtikuusitukkeja Kurenalla 
noin 25 kpl, järeitäkin. Puh 
0400 234 495

PUDAS RAK-SA

Otetaan kesätöihin
2-3 nuorta.

S. Kumpumäki
Puh. 0400 908 458

Taekwon-don peruskurssi 6.6-8.8.2011 
Salikissa ma 18.00-19.30

Taekwon-don kesäleiri piti harrastajat liikkeessä

Murskaus harjoitus meneillään. 

Mahdollisuus vedessä har-
joitteluun teki Pudasjärven 
leiristä ainutlaatuisen.

Rovaniemeltä tulleet Iiro 
ja Maarit olivat tyytyväi-
siä taekwondo leirin tarjon-
taan. ”Leirin monipuolisuus 
ja uintiharjoitukset tekivät 
leiristä mielenkiintoisen” 
Maarit kertoi.

Pudasjärven kansalaisopis-
to järjesti 12. taekwondon 
kesäleirin 20 – 21.05. Odo-
tetusti kolmipäiväinen lei-
ri keräsi lähes 100 innokas-
ta taekwondo-laista ympäri 
Oulun lääniä ja Lappia. Lii-
kuntahalli täyttyi eri-ikäisis-
tä ja –kokoisista harrastajis-
ta. Rovaniemeläinen Maarit 
Paakkari oli lähtenyt leirille 
poikansa Iiron kanssa. Hän 
on harrastanut taekwondoa 
vuoden verran ja on tällä 
hetkellä vihreän vyön arvol-
la eli 6 gup. Iiro on harrasta-
nut lajia seitsemän vuotta ja 
on punainen vyö eli 2 gup. 
He kertoivat pitäneensä Pu-
dasjärven leiristä sen mo-
nipuolisuuden vuoksi, sil-
lä leirillä harjoitettiin monia 
eri osa-alueita aina vesihar-
joituksista, murskaukseen ja 
pariotteluihin. Maarit kertoi, 
että lauantain epäviralliset 
leirikilpailut toivat mukavaa 

jännitystä ja antoivat osal-
listujille kilpailukokemus-
ta, joihin sekä Iiro, että Maa-
rit kumpikin osallistuivat ja 
sijoittuivat kolmen parhaan 
joukkoon.

Lauantaiaamun ensim-
mäinen harjoitus koostui 
potkuharjoituksista ja lihas-
kunnon kohotuksesta. Hiki 
virtasi, mutta väsymystä ei 
huomannut ennen harjoi-
tuksen loppua. Pienen tauon 
jälkeen keskityimme liike-
sarjojen tekniikkaan ja voi-
mantuottoon. Lihakset väsy-
neenä, mutta mieli virkeänä 
oli mukava hetkeksi pulah-
taa vilvoittavaan veteen, sil-
lä viikonloppuun kuului ui-
mahallin käyttö.

Sunnuntaiaamu alkoi ui-
mahallissa. Alkulämmitte-
lyksi pelattiin käsipallopeliä 
ja harjoituksia jatkettiin ve-
sipotkuharjoituksella, jonka 
tehon huomasi altaasta nous-

tessa, kun jalat tuntuivat 
hyytelölle. Ruokailun ja tun-
nin tauon jälkeen harjoituk-
set jatkuivat murskauksella, 
joka tarkoittaa telineessä ole-
vien levyjen halkaisemista 
jalalla tai kädellä. Leiri päät-
tyi otteluharjoituksiin, joissa 
otellaan sääri, jalka ja hans-
kat sekä hammassuojat pääl-
lä parin kanssa yrittäen saa-
da osumia toisen vartaloon 
ja päähän, samalla omia suo-
jaten. Tosin ei täydellä voi-
malla, vaan kaveri ja harjoi-
tus mielessä.

Innostavat leirin pääopet-
tajat Mikko Alliniemi 5.Dan 

ja Janne Ahonen 4.Dan jak-
soivat neuvoa ja tsempa-
ta kärsivällisesti harrastajia 
koko leirin ajan. ”Leiriläiset 
jaksoivat treenata asenteella 
ja tosissaan koko leirin ajan, 
joten viikonlopusta jäi hyvä 
mieli” Janne kertoo. Erityis-
kiitokset opettajat lähettävät 
Pudasjärven Kansalaisopis-
tolle Irja Timoselle ja Pudas-
järven liikuntatoimelle Sam-
po Laakkoselle, sillä ilman 
heitä tällaisen leirin järjestä-
minen ei olisi mahdollista.

Jenni Peltoniemi

Kylätalon palveluita 
kehitetään Kipinässä

Hetekylän entisellä koululla työskentelevä taiteilija Kim-
mo Takarautio tutustumassa kylätalon tietokoneen käyt-
tömahdollisuuksiin. 

Niemitalon Juustolassa on 
erotettu yläkerran kokous-
huone neljän kylän Kipinän, 
Hetekekylän, Taipaleenhar-
ju ja Kollajan yhteisiksi ky-
lätalon tiloiksi. Pudasjärvel-
lä toimivan Kerttu ja Kauko 
hankkeen toimesta on järjes-
tetty kyläläisille käyttöön tie-
tokone, jossa on muun muas-
sa käytössä Internet. Lisäksi 
voi käyttää monitoimilaitet-
ta, jossa on faksi, skanneri ja 
kopiokone. Kyläkirjasto on 
saatu yksityishenkilön kirja-
lahjoituksen kautta, josta tuli 
perusvarasto. Siihen otetaan 
edelleen lahjoituksia vas-
taan. Kokoustila yläkerrassa 
on myös kyläläisten käytös-
sä, kertoo kyläjohtokunnan 
puheenjohtaja ja A&A Nie-
mitalo Oy:n yrittäjä Aki Nie-
mitalo. 

-Noin 30 hengen koko-

ushuoneessa on pidetty ka-
lastuskuntien, metsästys-
seurojen ym yhdistysten 
kokouksia sekä koulutusti-
laisuuksiin. 

Kylätalotoiminta alkoi 
viime syksynä kylien yhtei-
sen kyläkuhinat tilaisuuden 
jälkeen. Tulevaisuudessa on 
keskusteltu, että kylätalon 
tilat palvelisivat myös kau-
pungin seniorikerhojen ko-
koontumispaikkana esimer-
kiksi ensi syksystä alkaen. 
Niemitalon mukaan olisi 
mukavaa, jos ihmiset alkai-
sivat kokoontua ja pitämään 
vaikkapa päivittäin ”kyläta-
lon parlamenttia”, jossa va-
paamuotoisesti keskus-tel-
len ja kahvikupposen ääressä 
voisi parantaa maailmaa. 

Heimo Turunen
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Ota 
yhteys 

p. 040 1951 732

TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

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

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

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

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

 • 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

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

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

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

Palveluhakemisto
on edullista 
ilmoitustilaa!

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

Oletko myymässä tai vuokraamassa?
SOITA JA TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

Oulun AsuntoTori  puh. 050 345 3680

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

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

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

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 3058Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058

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 
koiranmakkarat
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

KALASTUS JA
 METSÄSTYS

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

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

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

0400 386 186

Taksi 
Hannu Aarni

Pudasjärvi

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

PESULAPALVELUITA

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Maasuurpetojen vaikutukset, seuranta ja 
vahinkojen ennaltaehkäisy -hanke käynnissä
Kainuun ja Koillismaan alu-
eet ovat saaneet kokea voi-
makkaimmin voimistunei-
den maasuurpetokantojen 
negatiiviset vaikutukset. 
Alueella onkin toteutettu 
viime vuosien aikana useita 
maasuurpetoihin, alkutuo-
tantoon ja porotalouteen liit-
tyviä hankkeita. Nyt alueella 
on käynnistynyt uusi, "Maa-
suurpetojen vaikutukset, 
seuranta ja vahinkojen ennal-
taehkäisy" -niminen hanke. 
Tämän ylimaakunnallisen 

hankkeen tarkoituksena on 
jatkaa edellisistä hankkeista 
saatujen kokemusten pohjal-
ta petovahinkoja ennaltaeh-
käisevää työtä alkutuotan-
nossa. Hankkeessa testataan 
erilaisia teknologisia sovel-
luksia ja niiden käyttökel-
poisuutta petovahinkojen 
ennaltaehkäisymenetelmi-
nä. Porotalous uhkaa loppua 
kaakkoisella poronhoitoalu-
eella osaltaan maasuurpeto-
jen aiheuttamien tappioiden 
vuoksi. Pelkästään kahden 

eteläisimmän paliskunnan, 
Hallan ja Näljängän, alueilla 
on eloporojen määrä pudon-
nut muutaman vuoden ai-
kana 45 %. Poromäärien pu-
dotessa etelässä, lisääntyvät 
petovahingot pohjoisempien 
paliskuntien alueilla. Peto-
vahinkouhka kasvaa myös 
alkutuotannon tiloilla.

Edellisissä hankkeissa 
hyviksi koettujen keinojen 
testaamisen ja kehittämisen 
lisäksi etsitään juuri käyn-
nistyneessä hankkeessa uu-

sia petovahinkoja pehmen-
täviä keinoja porotalouden 
kärsimän tuskan lieventä-
miseksi. Tavoitteena on li-
säksi selvittää porotalouden 
nykytilaa ja arvioida tulevai-
suutta erityisesti maasuur-
petokysymyksen kannalta 
hankkeessa toteutettavan ”Po-
rotalouden työhyvinvointi- 
ja tulevaisuusselvitys”-osion 
kautta. Tämän sosioekono-
misen selvityksen toteuttaa 
hankkeelle Lapin yliopisto. 

Hankkeen toimijoita ovat 

mm. hankealueen muut kun-
nat (Kuusamo, Pudasjärvi, 
Taivalkoski, Puolanka, Hy-
rynsalmi ja Suomussalmi), 
Paliskuntain yhdistys, han-
kealueen paliskunnat (Halla, 
Näljänkä, Hossa-Irni ja Kal-
lioluoma), Maa- ja Metsäta-
loustuottajain keskusjärjestö 
MTK, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos RKTL, Suo-
men riistakeskus, Luonnon-
suojelu ja Lapin Yliopisto. 

Vuoden 2013 loppuun 
kestävää hanketta hallinnoi 

Suomussalmen kunta. Koko-
naisarvoltaan 375 000 euron 
hankkeen rahoittaa täysi-
määräisesti Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisoh-
jelma. Rahoitus kanavoituu 
Pohjois- Pohjanmaan ja Kai-
nuun ELY -keskusten kaut-
ta.

Juha Järvenpää
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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!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 29.5.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto200 €B I GN O

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kurenkoskessa: 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.
Bingot Iinattijärven koululla klo 12: 29.5., 12.6., 26.6.
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-su 28. - 29.5. Elämyksellinen koko perheen lin-
tuviikonloppu Syötteen kansallispuiston maisemissa. Lisätietoja: www.
luontoon.fi/tapahtumat ja Syötteen Luontokeskus p.0205 64 6550.
Pohjolan luonnonkukkien päivä 19.6. klo 11-14, kokoonnutaan 
klo 11, Oulu-Kuusamo tien ja Pahkakurun aarnialueen itäpuolella si-
jaitsevan tien risteykseen (Oulu-Kuusamo tien pohjoispuolella). Ko-
koontumispaikka on 9 km Taivalkosken keskustasta Oulun suuntaan. 
Kokoontumispaikalta automatkaa kohteelle n. 6 km. Retki on maksu-
ton. Lisätietoja: www.luontoon.fi/tapahtumat ja Syötteen luontokeskus 
p. 0205 64 6550. Kumisaappaat mukaan!

FC KURENPOJAT 
LOPETTAVAT 
PAPERINKERÄYKSEN:
Paperinkeräys 
ammatti-
keräysliikkeen 
vastuulle
Runsaan 17 vuoden jäl-
keen jalkapallojoukkue 
FC Kurenpojat jättävät 
paperinkeräyksen am-
mattikeräysliikkeelle Pu-
dasjärvellä toukokuun 
lopussa. Kurenpojat ke-
räsivät talkootyönä ahke-
rasti paperia myös teidän 
varsilta nippuina niin sa-
nottuna postilaatikkoke-
räyksenä. Keräystä jatkaa 
Kempeleen Jätekuljetus, 
joka kerää jatkossa pape-
rin kiinteistöistä ja alue-
keräyspisteistä. Kempe-
leen Jätekuljetus on yli 
30 vuotta alalla toiminut 
yritys, joka kerää myös 
muilla Oulun lähikunnil-
la ja Oulussa. 

Kempeleen Jätekulje-
tus ei jatka enää paperin-
keräystä postilaatikko-
keräyksenä vaan korvaa 
keräystavan tuomalla taa-
jamien ulkopuolelle uusia 
keräysastioita. Taajamis-
sa sijaitsevat kerros- ja ri-
vitalot saavat Paperinke-
räys Oy:ltä veloituksetta 
siistit ja pyörälliset ke-
räysastiat omaan käyt-
töönsä. Aluekeräyspistei-
den lisäksi Pudasjärvellä 
on kauppojen edustoil-
la ekopisteitä, joihin saa 
viedä keräyspaperia.

Jätelain mukaan pape-
rin talteenoton järjestä-
minen ja keräyspaperin 
kuljettaminen hyödyn-
nettäväksi kuuluu pape-
rin tuottajille eli valmis-
tajille ja maahantuojille ja 
keräyspaperi on hyödyn-
nettävä aina, kun se on 
mahdollista, koska kaa-
topaikalla lahoava paperi 
kiihdyttää ilmastonmuu-
tosta. Paperinkeräys Oy 
edustaa heitä valtakun-
nallisena tuottajayhtei-
sönä ja kustantaa pape-
rin aluekeräysverkoston. 
(MT)

LISÄYS: Pudasjärvilehden nro 20 ”Kilke metsässä kai-
kuu, meistä se lähtee” -jutusta puuttui kirjoittajan nimi. Par-
tiolaisten viikon vietosta kertovan jutun kirjoittaja oli Pinja 
Paukkeri.

TOIVOMUS
Hilkka, palautatko, ukille takaisin 

kaikki ottamasi valokuvat
 Terveisin ukki

Kaupunginhallitus päätti 17.5.kokouksessaan myöntää Jyrk-
kä 2011 Rock Festivalille 3000 euron avustuksen. Tapahtuma 
järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010.

Kuluvan kesän Iijokisoutu tapahtumalle myönnettiin 
1500 euron avustus Pudasjärven puolella tapahtuviin toi-
mintoihin. (ak)

Jyrkkä Rockille avustusta

Alatalo Carita, Alatalo Min-
na, Harju Nadja, Holap-
pa Eveliina, Honkanen Ee-
va-Leena, Honkanen Saija, 
Jakku-Hiivala Lauri, Juntu-
nen Maria, Juurikka Sami-
Heikki, Kaijala Ulla, Kipinä 
Juha, Kokko Riina, Kokko 
Samuli, Komulainen Mar-
ko, Kuha Teija, Laakkonen 
Anne-Maija, Lantto Janne, 
Leppänen Tiia, Luokkanen 
Hannes, Moilanen Janne, 
Naumanen Tiina, Oinas-Pa-
numa Siiri, Ollila Marjo, Par-
tanen Johanna, Perttu Jyr-
ki, Pesälä Ossi, Petäjäjärvi 
Teemu, Piri Pauliina, Putu-
la Joel, Raiskio Siina, Riekki 
Samuel, Stenius Janette, Sär-
kelä Henna, Timonen Henri, 
Timonen Tuukka, Tolonen 
Ella, Väliheikki Elina. Sotka-
mon Urheilulukiosta on yli-
oppilaaksi kirjoittanut Mii-
ka Luokkanen. Ylioppilaita 
yht. 38.

Kevään 2011 
ylioppilaat 

Pudasjärvellä:

Lämpimät onnittelut 
uusille ylioppilaille!

PÖLKKY PöllinParkkuu MM-kisat
Lauantaina 11.6.2011 

alk. klo 10:00

Jokijärvellä, Hilturannantie 2
93400 TAIVALKOSKI

YLEISÖLLÄ VAPAA PÄÄSY KISA-ALUEELLE! Kisapaikalla myytävänä ruokaa, kahvia ja virvokkeita. Ei anniskelua. 
Kilpailusarjat: M/N alle 20v, 20-60 v ja yli 60v. Kilpailijoiden kesken arvotaan moottorisaha STIHL MS260FB! 

Kilpailun säännöt, kisapäivän ohjelma ym. www.jokijarvi.com ja Facebook-sivuillamme.  
Kilpailun järjestää Jokijärven Kyläseura ry. Puh. 040-823 2489. TERVETULOA! 

ILTAOHJELMA:
PöllinParkkuu-tanssit 
PÖLKKY-teatterilla
klo 21-01,tahdittaa 
Miia Mäkelä & Siluetti
Liput 10 €/hlö

Siuruan Työväentalo
Siuruantie 2941 Pudasjärvi

Tanssit la 28.5 klo 21-01

Soittaa 

Tane & RamosTervetuloa!

Lippu 10€

Oulunkaarelaiset ottivat yh-
teyttä potilasasiamieheen 35 
kertaa viime vuoden huhti-
joulukuun aikana. Simo ei 
viime vuonna vielä kuulu-
nut Oulunkaareen. Simosta 
yhteydenottoja oli 25, ja niis-
tä 17 koski Länsi-Pohjan kes-
kussairaalaa. Oulunkaarel-
la asiat koskivat useimmiten 
avoterveydenhuoltoa, 12 ta-
pauksessa, ja vuodeosastoa, 
viidessä tapauksessa.

Oulunkaaren palvelut oli-
vat pääosin puhelinneuvon-
taa, mutta potilasasiamies 
teki myös joitakin kunta-
käyntejä Pudasjärvelle ja Ii-
hin.

Oulunkaaren kuntayh-
tymä osti potilasasiamie-

hen palvelut 1.4.–31.12.2010 
Länsi-Pohjan Mielenterveys-
seura ry:ltä. Yhdistys tuotti 
palvelut myös Kemille, Ke-
minmaalle, Torniolle, Ylitor-
niolle, Tervolalle ja Simolle. 
Kaikista potilasasiamiehelle 
tulleista yhteydenotoista 22 
prosentissa kaivattiin neu-
voja. Kaikista tapauksista 18 
prosenttia johti muistutuk-
sen tekemiseen.

Potilasasiamies antaa 
potilaalle tietoja hänen oi-
keuksistaan sekä tarvittaes-
sa avustaa muistutukseen, 
kanteluun tai korvaushake-
mukseen liittyvissä asiois-
sa. Jos potilas on tyytymätön 
hoitoon tai kohteluun, en-
sisijaisesti on hyvä selvitel-

Oulunkaarelta 35 yhteydenottoa 
potilasasiamieheen

lä asiaa hoitopaikassa. Poti-
laalla on myös oikeus tehdä 
asiasta kirjallinen muistu-
tus ylilääkärille, jonka tulee 
vastata kohtuullisessa ajas-
sa. Muistutuksen tekeminen 
ei rajoita oikeutta kannella 
aluehallintovirastolle tai Ter-
veydenhuollon oikeustur-
vakeskukseen. Hoitovirhet-
tä koskevissa asioissa potilas 
voi hakea korvausta potilas-
vahinkolain perusteella poti-
lasvakuutuskeskuksesta.

Oulunkaaren nykyinen 
potilas- ja sosiaaliasiamies 
on Pekka Kinnunen, pek-
ka.kinnunen@merikratos.fi , 
puh. 010 830 5106.

 Oulunkaari tiedotus

Tero Lahtinen ja Marja-Leena Törrö
valittiin rehtoreiksi 
Sivistyslautakunta päätti va-
lita äänestyksen jälkeen lu-
kion rehtorin virkaan, johon 
kuuluu velvollisuus toimia 
Rimminkankaan yläkoulun 
rehtorina, FM Tero Lahtisen 
Kolarista 1.8.2011 alkaen. 
Suoritetussa vaalissa Tero 
Lahtinen sai 5 ääntä ja hänen 
vastaehdokkaana ollut Eeva 
Harju 4 ääntä, poissa kaksi 
jäsentä. Määräaikaan men-
nessä virkaa haki viisi hen-
kilöä. Virkaa oli hakeneet 
FM Eeva Harju, FM Tuomas 
Karjalainen, FM Teuvo Kok-
konen, FM Tero Lahtinen ja 
FM Vesa Pyykkö. Määräai-
kaan mennessä lukion rehto-
rin virkaa hakivat FM Eeva 
Harju, FM Tuomas Karja-
lainen, FM Teuvo Kokko-
nen, FM Tero Lahtinen ja FM 
Vesa Pyykkö.

Hakemusten, haastattelu-
jen ja psykologisten henkilö-

arviointien perusteella sivis-
tyslautakunta päätti valita 
Kurenalan koulun rehtorin 
virkaan yksimielisesti KM 
Marja-Leena Törrön 1.8.2011 
alkaen.

Syötteen koulun jatka-
misasian sivistyslautakun-
ta päätti yksimielisesti jättää 
pöydälle lisäselvitysten te-
kemistä varten. 

Lukiolaisia leirikoulu-
matkalle Tallinnaan

Sivistyslautakunta hy-
väksyi lukion leirikoulun 
Tallinnaan 27.5.-31.5.2011. 
Lukion ja Rimminkankaan 
koulujen va. rehtori Eeva 
Harju pyysi lautakuntaa ot-
tamaan käsiteltäväksi viisi 
päivää kestävän,Tallinnaan 
suuntautuvan lukion 2. vuo-
sikurssin leirikoulumatkan. 
Matkalle lähtee lukion toi-
sen vuosikurssin 28 opiskeli-
jaa ja sen ajankohta on 27.5.-
31.5.2011.

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

www.anonase.com

UUTUUKSIA!
Uusia 4-tahti perä-

moottoreita käytetyn 
hinnalla. Ajovalmiina, 

2 vuoden takuulla!
2.6hv 599€
5hv    799€

Sähköperämoottori 
48 lbs työntövoimalla, 
5 eteen ja 3 taakse 159€

Raivaussaha 52cc  
+tarvikkeet 199€

Ruohonleikkuri 4-tahti, 
peltirunkoinen 169€

Ostimme kaikki 
Kivikankaan erä-

messujen punaiset 
tarjousverkot!

50mm x 1,8m, 55mm x 1,5m

2kpl/ 35€ (norm. 55€)

Savotta retkiruoat, 
13 eri makua!

Marja-Leena Törrö

Tero Lahtinen
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

www.pudasjarvi-lehti.fi

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

Liikuntapaikkojen  
harjoitusvuorot haettavana
Suojalinnan urheilu- ja tenniskentän sekä Kurenalan ja 
Rimminkankaan koulun kenttien harjoitusvuorot juliste-
taan haettaviksi. Hakemukset tulee toimittaa 27.5.2011 
mennessä osoitteella heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Tiedustelut:  0400 – 346097.
  SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisää sovittelijoita  
lastenhuoltokysymyksiin
Oulunkaaren kuntayhtymä on nimennyt kaksi uutta täytän-
töönpanosovittelijaa, sosiaalityöntekijä Anri Veijolan ja so-
siaalityöntekijä Maarit Leinosen. Jo ennestään sovittelijoina 
toimivat perhepalvelujen palveluesimies Tuula Tolkkinen, 
perhepalvelujohtaja Kaisa Hiltunen, sosiaalityöntekijä San-
na-Leena Keränen ja sosiaalityöntekijä Seija Tihinen.

Sovittelijoille kuuluvia täytäntöön pantavia asioita ovat 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat tuomioistui-
men päätökset ja väliaikaiset määräykset sekä sosiaalihuol-
lon viranomaisen vahvistamat sopimukset.

Päätöksen täytäntöönpanosta määrää käräjäoikeus, joka 
pyytää täytäntöönpanosovittelijoiden nimeämistä tapaus-
kohtaisesti. Lisäsovittelijoille on ollut tarvetta useiden sovit-
telupyyntöjen sekä esteellisyyskysymysten vuoksi.

Oulunkaari tiedotus

PAM-Pudasjärven yhdistys ry.  
208:n jäsenet. 

Käy www.pam.fi sivuilla.  
Osallistu  

ammattiosastojen vuosi 
2011 äänestykseen!

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

oulunkaari.com

Kaupungintalon remontin vuoksi keskiviikosta 
1.6.2011 alkaen sosiaalitoimistosta
 
  - vammaispalvelun ohjaaja Ulla-Riitta Päiväniemi,    
    (08) 587 562 23 
  - sosiaalityöntekijät Seija Tihinen, (08) 587 562 19  
    ja Mira Takkinen, (08) 587 562 18 
  - päihdetyöntekijä Mervi Pihlaja, (08) 587 562 43
  - kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Arja Lammin- 
    kangas, (08) 587 562 22

ovat osoitteessa Kauppatie 33. Sisäänkäynti Kaup-
patien puolelta (päiväkodin vierestä).

Lisätietoa saa kaupungintalon neuvonnasta ja puhe-
linajalla työntekijältä. 

 Pudasjärven perhepalvelut

Muutoksia sosiaali-
toimen tiloihin

JOKA KOTIIN JA YRITYKSEEN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Illikaisen suvun sukujuhla su 10.7.2011
Kokoonnutaan messuun Pudasjärven kirkkoon klo 10.00, juhla Livon koululla 

noin klo 12.30. Keskustellaan myös sukuseuran perustamisesta.

Ilmoittautumiset viim. to 15.6 (ilmoita erityisruokavalio). 
Ilmoittautumisia ottavat vastaan 

Raimo 0400 510 747, s-posti: kalervo60@gmail.com ja 
Paavo 040 563 9636, s-posti: paavo.lohvansuu@gmail.com

Osallistumismaksu aikuiset 24 e, alle 12-v lapset 11 e. 
Hinta sisältää ruoan, kahvin ja järjestelykulut. 

Maksu suoritetaan tilille FI5753600420092150, viite 2011.

Kaikki Illikaisen suvun jäsenet tervetuloa mukaan!

Kutsu 
elinvoima-
kyselyyn 

Pudasjärven valtuus-
to kartoittaa ajalla 23.5.2011 
– 31.5.2011 paikkakun-
nan asukkaiden näkemyk-
siä siitä, mitä voitaisiin teh-
dä enemmän tai paremmin, 
jotta kunta menestyisi, saisi 
uusia asukkaita ja elinvoima 
lisääntyisi. Kyselyllä selvite-
tään pudasjärveläisten aja-
tuksia ja mielipiteitä kunnan 
menestyksen edistämiseksi. 

Kyselyyn voi vastata joko 
kirjallisesti tai sähköisesti. 
Linkki sähköiseen vastaus-
lomakkeeseen löytyy osoit-
teesta www.pudasjarvi.fi. 
Paperisia kyselylomakkei-
ta on saatavilla pudasjärvi-
sissä liikkeissä ja yrityksissä, 
kirjastossa ja kaupunginta-
lon asiakaspalvelupisteessä. 
Täytetyt lomakkeet voi jättää 
niille varattuihin laatikoihin. 
Kyselyihin vastataan nimet-
töminä ja kyselyyn vastaa-
miseen menee aikaa noin 5 
minuuttia riippuen omien 
vastausten laajuudesta.

Kyselyn tulokset käsitel-
lään valtuustossa kesäkuun 
aikana. Kaupunki toivoo 
runsaasti vastauksia!
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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"

Kesäksi koululaisille...
Kuvan tunika
puuvillaa 3995

Tyttöjen farkkuja alk. 2390

Erä tarjousfarkkuja alk. 500
hajakokoja, tytöille ja pojille

T-paidat alk.

Poikien 
farkkuja alk.

Paitapuseroita 
ja collareita 

hyvä valikoima!

Meiltä myös 
naisten 

ja miesten 
vaatteita!

Tervetuloa 
ostoksille!
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KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

HILLAMARKET KY/Vaatetus
Keskustie 34, 97700 Ranua
Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-15
puh. 016-3551 832

KOKO PERHEEN KENGITTÄJÄ

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

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

Juhlasandaalit

28,-
Avokkaat

55,-

Balleriinat
valkoinen ja musta
koot 30-41
alk.2750,-

Miesten juhlakengät
laaja valikoima

9980,-

Orjasandaalit 3950,-

Juhla-asusteet
laaja valikoima

KAUPUNKI TIEDOTTAA 
JÄTEHUOLLOSTA 
YHDYSKUNTAJÄTTEEN 
KULJETUSJÄRJESTELMÄ 
MUUTTUU 1.6.2011 ALKAEN

Yhdyskuntajätteen kuljetuksessa siirrytään 1.6.2011 alkaen kunnan jär-
jestämään jätteenkuljetukseen.  Tämä tarkoittaa, että kaupunki on kil-
pailuttanut yhtenä urakkana kaikki yhdyskuntajätteen keräilyn ja kul-
jetuksen. Uusi kuljetusurakoitsija 1.6.2011 on HFT NETWORK OY. 

Aikaisemmin jätekuljetuksia hoitaneet yrittäjät eivät jatka yhdys-
kuntajätteen kuljetuksia kaupungin jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvi-
en kiinteistöjen osalta 1.6.2011 jälkeen. 

Uudelle urakoitsijalle on toimitettu entisten urakoitsijoiden asiakas-
tiedot, joten kuljetuspalvelu toimii entiseen tapaan urakoitsijan vaih-
tumisen jälkeenkin. 

Tyhjennyspäivät voivat muuttua, koska keräysreitit eivät välttämät-
tä säily ennallaan. Mikäli toiminnassa kuitenkin on puutteita tai jätteitä 
ei noudeta entiseen tapaan, pyydetään siitä ilmoittamaan uudelle ura-
koitsijalle eli HFT Network Oy:lle.

Urakoitsijan asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:
puh.    020 747 9090 
fax.     020 747 9099
email. asiakaspalvelu@hftnetwork.fi 
Kaupunkia avustaa urakan täytäntöönpanon valvonnassa Insinööritoimisto Liidea Oy Oulusta. 
Yhdyshenkilö on Topi Hyötylä (puh. 040 571 8655, email. topi.hyotyla@liidea.fi ). 
Kaupungin yhdyshenkilö on Terttu Määttä (puh. 040 754 5084, email. terttu.maatta@pudasjarvi.fi ). 

Pudasjärven kaupunki julkaisee viikolla 22 paikallislehdissä 
tarkemmat ohjeistukset uusien asiakkaiden liittymisestä kunnallisen 
jätehuoltokuljetuksen piiriin.

Pudasjärven kaupunki
Tekninen lautakunta


