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PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 01.06.2011

Yhdyskuntajätteen kuljetus-
järjestelmä muuttuu s. 4

Pudasjärven kaupunki; jäte-
huolto tiedottaa s. 10-11

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

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

040 821 1819

KAIKKI 
EROTIIKASTA

Torikatu 25, OULU

TERVETULOA!

Lauantaina 4.6.

Perjantaina 3.6.

Wintti

Ep. 2€  

Lippu 12 €  
sis. ep.

KARAOKE

Tanssiorkesteri
Crystal

KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Pe klo 24-04
La klo 24-04 Keskiviikkona karaokea 

Avoinna klo 14-01

Tulossa: 
11.6. Kisällit 
18.6. Sway

PUDASJÄRVENPUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 
93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 
avoinna ma-pe 8-20
la-su 9-18
2.6. helatorstaina 
klo 9-18ONNEA KAIKILLE

 VALMISTUNEILLE!

20€ / 6 säkkiä 
(4 eri sorttia)

MULTA-
TARJOUKSET 
JATKUVAT

PITKÄ RUUSU 2,95kpl
Orvokki 10,- 10 kpl

Petunia 10,- 10 kpl

Marketta
(valk. ja kelt.) 20,- 5 kpl

Tuoksupelargoniat
(cola, sitruuna, ruusu) 5,50
Pelargonia 18,- 4 kpl

OTA 5 MAKSA 4
Monivuotiset kukat

Koristepensaat,

Omena- ja 
kirsikkapuut, 

havut, 
marjapensaat, 

hyötykasvit
UPEITA

AMPPELEITA !Lippu 4 € sis. ep. 

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. 08-823 350
gsm. 0400 399 830
mattir@pp.inet.fi

Palvelemme:
to 2.6 klo 10-14
pe 3.6 klo 8-21
la 4.6 klo 7-15 Kukkakaappi palvelee 

klo 21 saakka!
Meiltä myös 

PASSIKUVAT!

www.hautausjakukkaraisanen.fi

Onnittelumme ylioppilaille 
ja valmistuneille!

MB E 220CDI vm. -99/00 farm.
MB E 300TD vm. -98
Volvo V70 TDA vm. -98
Nissan Kingcap 4WD vm. -11
Sisu 300SM vm. -92

0400-926 405

MYYTÄVÄNÄ

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat 
ma 6.6.2011 klo 17.00 

Tervetuloa!

Onnea Ylioppilaille ja 
opintonsa päättäneille!

www.pudasjarvi-lehti.fi

Lue lehti netissä!

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

ATRIA
YLIKYPSÄ KINKKU
250g

199 pkt249 pitko

PULLA-PIRTTI
RUISPALAT
9 kpl/500g

PULLAPIRTTI
MANSIKKATÄYTEPITKO
410g

ATRIA
KALKKUNALEIKE
250g

099 pss

BOYFOOD
SUVISILLI
580g/250g

INGMAN TUUTTI-
MONIPAKKAUKSET
8 kpl/pkt, eri makuja

ATRIA KUORETON
ATRILLI GRILLIMAKKARA
320g

PAJU OBELISKIT
90-180 cm
alk.

PAJUKÖYNNÖS
KEHIKOT
alk.

590 590 590

BIOLAN PUUTARHAN
MUSTA MULTA 45 L
5 SÄKKIÄ

1590

199 prk399 pkt

199 pkt

099 pkt 1490

PAISTINPANNU JA LASTA

PAJU OBELISKIT
90-180 cm
alk.
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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

PYHÄ – LAPSEN SILMIN
”Pyhä on jotain kaunista ja 
arvokasta” -  Sonja 5 vuotta.
Kun olin pieni, äiti peitteli minut ja veljeni nukkumaan tu-
tun iltarukouksen Levolle laske Luojani myötä. Rukouksen 
sisältö ei vielä avautunut minulle, vaan tärkeintä oli tunnel-
ma rakkaitten ihmisten kanssa. Iltarukous toi hyvän olon ja 
levollisuuden tunteen, siihen oli turvallista nukahtaa. Lap-
suuden muistoissani iltarukous ja pyhäkoulu ovat muisto-
ja Pyhästä.

Pienellä lapsella on synnynnäinen kyky aistia Pyhä. Lap-
sen ensimmäiset kokemukset Pyhästä liittyvät varhaislap-
suuden turvallisiin kiintymyssuhteisiin ja perusturvallisuu-
teen. Tästä kertoo 6 vuotiaan pyhäkoululaisen vastaus: 
”Äidin syli on Pyhä.”

Päiväkerhossa lapset kertoivat, mitä heille tulee mieleen 
sanasta Pyhä: leikki, hiljaisuus, Jumala, Jeesus, Raamattu, kirk-
ko, seurat, kerhon hartaus, tähti, alttari, risti, hautausmaa, 
enkeli, iltarukous, kerhorukous, luonto ja koti. Lapsen Pyhä 
hetki voi olla täyttä toimintaa, leikkiä tai ihmettelyä luon-
nossa.  Lapselle luontokokemus voi olla arvokas ja Pyhä. 
Kun lapsi pysähtyy ihmettelemään kauniita kukkia tai ohi 
lentävää lintua, niin on hyvä kertoa lapselle Jumalan luomis-
työstä ja Jumalan läsnäolosta. Pyhiä hetkiä voi luoda lapselle 
tietoisesti käymällä kirkossa. Kirkko on lapselle Pyhän ko-
kemisen paikka. Se, mitä pidämme Pyhänä, on meille arvo-
kasta. Pyhän opettaminen lapselle on arvokasvatusta par-
haimmillaan. 

Yhä enenevässä määrin lapsemme saavat kohdata eri 
kulttuureista muuttaneita ihmisiä. Aikuisen vastuulla on 
kertoa, millaisia asioita eri kulttuureissa pidetään Pyhinä. Se 
ei tarkoita sitä, että pitää luopua oman kulttuuriin kuuluvi-
en Pyhien asioiden esillä pidosta, vaan lapsia opetetaan suh-
tautumaan toisten Pyhiin asioihin kunnioittavasti. 

Sinimaarian äiti kertoi: ”Olimme Sinimaarian kanssa Ou-
lussa. Kävellessämme Tuomiokirkon ohi, Sinimaaria pysähtyi 
ja totesi minuun katsoen: ”Äiti mennään Pyhään kirkkoon, 
Jeesus on kotona, koska kirkon ovet ovat auki.”

”Pyhä on juhlallista”- Petra 5 vuotta.

Lapsella on oikeus Pyhään. Kun lapsella on lähellä aikuisia, 
jotka pohtivat yhdessä lapsen kanssa Pyhään liittyviä asioi-
ta, lapsi saa itselleen rakennusaineita muodostaakseen kä-
sitystä Pyhästä. Lapsella on oikeus päästä osalliseksi Juma-
lan salaisuudesta. Lapsella on oikeus olla hiljaa ja ihmetellä 
Pyhän edessä.

”Pyhä on sellaista, missä Jumala asuu” 
- Joonas 6 vuotta.

Sinikka Luokkanen
lapsityönohjaaja

Lähetys-kirpputorin leipojat 
Keskiviikko aamuisin mo-
nen vuoden ajan se on lei-
jaillut vastaan, heti töihin 
tullessani ulko-oven avat-
tuani… ihana, herkullinen, 
nautinnollinen pullan tuok-
su. Mistähän se mahtaa tul-
la? No,  seurakunnankeitti-
östä tietenkin!

Varhain aamulla, seitse-
män maissa ovat Aune ja 
Fanni aloittaneet päivänsä 
taikinan teolla. Kuuden ki-
lon leive on yleensä tehty. 
Pääsiäinen ja joulu ovat kyl-
lä semmoista sesonkia ettei 
se tahdo riittää, joten rah-
kapullia teemme jo edellise-
nä päivänä valmiiksi. Joulun 
alla täytyy muutenkin lei-
poa enemmän. Voipulla tai-
taa olla suosikki sekä kaikki 
erimuotoiset rinkulat.

Kymmenen aikaan asi-
akkaita alkaa hiljalleen tul-
la kirpputorille. Pullapussia 
pakkaillaan ja arvan osto al-
kaa saman tien. Monenlai-
sia käsitöitä on arpajaisis-
sa sekä myynnissä ollut. On 
kauniita villasukkia ja lapa-
sia, joita löytyy myös lap-
sille. Käykääpä katsomas-
sa, olen itsekin monet lahjat 
sieltä löytänyt.

Hiljalleen on pöydän ym-
pärys tullut täyteen ja alkaa 
iloinen rupattelu, kuulumi-
sia vaihdetaan ja aika rien-
tää. Kello alkaa lähennellä 
yhtä, joten lähestyy loppu-
arvonta.

Aune on myös todella tai-
tava tekemään kaikenlaisia 
käsitöitä. Näin viimeiseksi 
kirppis päiväksi oli turkista 

tullut komea Nalle. Porukal-
la jännitimme kuka mahtaa 
Nallen saada? Kun arpa vii-
mein nostettiin ja kuulimme 
voittajan – Hemmilä Kauko, 
niin porukalla tuumattiin et-
tei nalle halunnut kauaksi 
lähteä. 

Se oli kevään viimeinen 
kirppis-päivä. Toivottelem-
me leipojien kanssa todel-
la kauniita kesän hetkiä ja 
nauttikaamme luonnosta, se 
antaa jokaisen arkeen voi-
maa!

Leipurit Terttu Puurunen, Vilma Honkanen, Aune Hyttinen ja Fanni Hemmilä esittelevät 
aikaan saannoksiaan.

...ihana, herkullinen, nautinnollinen pullan tuoksu...

Arpajaisnalle Hyttisen An-
nen kainalossa.

Messu seurakuntakodis-
sa Helatorstaina 2.6. klo 10, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaak-
kola. Jumalanpalveluksen jäl-
keen 70-vuotiaiden juhla. 
 

Messu kirkossa su 6.6. klo 
10, Kimmo Helomaa, Jukka 
Jaakkola.
 
Kesäkahvila kaikenikäisil-
le aloittaa toimintansa  kirp-
putorin tiloissa (Pappilan-
tie 7)  ke  8.6. klo 12-14. Tule 
juomaan kupponen kahvia ja 
nauttimaan hyvästä seurasta.
 
Kirpputorille on tullut 
paljon hienoja kesävaattei-
ta. Kirpputori avoinna poik-
keuksellisesti ke 8.6. kesäkah-
vilan  yhteydessä. Tervetuloa 
ostoksille!
 
Omaishoitajat seurakun-

takodissa ma 6.6. klo 11.
 
Varhaisnuorten kesälei-
rit Hilturannan leirikeskuk-
sessa:  6 – 9 -vuotiaat   11.-
12.7, leirin hinta 5 €/hlö ja 10 
– 13 -vuotiaat 13.-15.7. leirin 
hinta on 10 €/hlö. Sitovat il-
moittautumiset pe 1.7. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
08-8823100. Leireille mah-
tuu 25 lasta/leiri. Leirit täy-
tetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.
 
Kesäkerho Liepeessä käyn-
nistyy  6.6  – 23.6.  maanan-
taista perjantaihin klo. 9 – 15.  
Kerho on tarkoitettu 3 – 6 

-vuotiaille lapsille. Kerhoai-
ka lasta kohden päivässä on 
3 tuntia. Oma välipala mu-
kaan.  Ei ennakkoilmoittautu-
mista. Ohjaajina toimivat Eija 
Koivuluoma ja Päivi Pohjan-
vesi. Lisätietoja lastenohjaa-
jilta p. 040 5861217/Päivi, p. 
040 7434896/Eija
 
Rauhanyhdistykset: Aitto-
järven kesäseurat Aittojär-
ven koululla to 2.6. klo 13  
ja 18 (Aarne Mikkonen, Ilk-
ka Alakärppä).  Seurat Ku-
renalan ry:llä su 5.6.  klo 17 
(Urpo Illikainen, Jukka Jaak-
kola).
 

Kastettu: Toni Matias Kle-
metti, Iida Maria Pähtilä, Aatu 
Eemil Matias Nevala
 
Haudattu: Olga Inkeri Hil-
tula 75 v
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Paikallisia asioita
Raimo ja Sirkka Åkerlund jo 40 vuotta Pudasjärvellä. 
Raimo tuli Vesannolta, Sirkka Suomussalmelta.

-Tarkkaan pitää Pudasjärvi-lehti lukea, kommentoi 
Raimo.  On paikallisia asioita niin paljon. Eihän siinä ko-
vin paljon muuta olekaan. 

- … kyllä lehdestä luetaan kaikki, jatkoi Sirkka. – Minä 
ainakin tykkään. Laitoin yhden lehtileikkeen tutulle Yli-
vieskaan, ja hän kysyi, että voiko lehden tilata. Hän on 
ennen asunut täällä Pudasjärvellä. Täällä sitten kuulin, 
että voi tilata maksamalla tilausmaksun!

Kontakteja 
riittää

Teuvo Perätalo, Pudasjär-
ven Osuuspankin toimi-
tusjohtaja 

–Heimon ja Eilan yri-
tysten työllistäminen yllät-
ti minut. Luulin, että yrit-

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Virtaa 
riittää Tähän mahtuu kuusikymppisen Heimo Turusen kak-

si luonteenkuvaa – Pudasjärvi-lehden ja VKK-Medi-
an toimitus talon siivessä, sekä valtava määrä itse 
pilkottuja polttopuita. 

Tätä juuri Pudasjärvelle on tarvittu - uusia yrittäjiä ja uu-
sia työpaikkoja, Pudasjärven kaupungin juhladelegaatio 
Tuula Haverinen, Juha Valta ja Mikko Kälkäjä kiittelivät 
päätoimittaja Heimo Turusta. 

Pudasjärvi-lehteä painavan Suomalaisen kirjapainon pe-
rustaja, hallituksen puheenjohtaja Asko Talvi toi kirjapai-
non terveiset Eila Lahtiselle ja onnittelut Heimo Turuselle 
jo hieman etuajassa tulevien matkojen vuoksi.

Heimo Turunen 60-vuotta

Avoimen ovien päivä ja 
60-vuotisjuhlat toivat Pu-
dasjärvilehden päätoimittaja 
Heimo Turusen ja puolison 
Eila Lahtisen kotitaloon, jos-
sa toimii myös lehden työti-
lat, vierailijoita kahden päi-
vän ajan viime perjantaina ja 
lauantaina 27-28.5. Pudasjär-
ven kaupungin juhladelegaa-
tio kurssi- ja osastosihteeri 
Tuula Haverinen kansalais-
opistosta, kehittämisjohta-
ja Mikko Kälkäjä ja opetus- 
ja sivistystoimenjohtaja Juha 
Valta totesivat, että kau-
pungin kehityssuunnitel-
miin merkkipäivänviettä-
jänä hankkeet istuvat kuin 
tilattuna. 

– Juuri tällaista kaupunki 
on tarvinnutkin - uutta yrit-
täjyyttä ja ennen kaikkea uu-
sia työpaikkoja, delegaation 
jäsenet kiittelivät.

Heimon mielestä työ Pu-
dasjärvilehdessä ei aina edes 
tunnu työltä. Vaikka työ on 
haastavaa ja pitää kiireise-
nä, on yhteistyö eri tahojen 
kanssa on ollut mukavaa ja 
antoisaa ja samalla on voinut 
tutustua pudasjärveläisiin.

Laaja-alaisuus yllätti
Vieraat vähän hämmästeli-
vät, mihin kaikkeen miehel-
lä yhä vain virtaa riittää.

Monelle syntymäpäivä-
juhlien vieraalle oli yllä-
tys, kuinka laaja-alaista ja 
monipuolista työtä Pudas-
järvilehden toimituksessa 
Korpitie 6:ssa tehdään. Itse 
asiassa koko Pudasjärvileh-
teä ei olisi olemassakaan, el-
lei alkuvaiheessa olisi toinen 
yritys VKK-Media Oy ol-
lut liikkeellepanevana voi-
mana. VKK-Media tekee 

yhteistyössä Pudasjärvi-leh-
den kanssa edelleen lehtiä 
ja muita painotuotteita Ou-
lussa ja ympäristökunnissa 
sekä Kainuussa.

Nyt liki kolmevuotiaan 
Pudasjärvilehden perusta-
misvaihe on jo takana. Leh-
ti näyttää paikkansa ansain-
neen, ja on jo vakiinnuttanut 
toimintansa. Työntekijöi-
den määrä oli useille kävi-
jöille yllätys. Viisi palkat-
tua sekä yrittäjäpariskunta 
Heimo Turunen ja Eila Lah-
tinen tekevät yhteensä seit-
semän vakituista. Lisäksi 
töitä lehdelle tekevät monet 
avustajat, yksi heistä etätoi-
mituksessa Etelä-Suomessa. 
Pudasjärven mittakaavassa 
Pudasjärvilehti on jo melkoi-
nen yritys.

Avustajille kiitos
Jo lähes kolmen vuoden ajan 
Pudasjärvilehti on ilmesty-
nyt joka kotiin ja työpaikoil-
le joka viikko. Eila ja Heimo 
ovat tehneet työtä lehden 
eteen niin, että tuntuu kuin 
heidän vuorokaudessaan 
olisi tunteja enemmän kuin 
tavallisen ihmisen kalente-
rissa. 

Kiitoksen lehden kehittä-
mistyöstä Heimo antaa laa-
jalle avustajajoukolleen. 

– Avustajien merkitys on 
suuri. Pudasjärvilehden tie-
navaajia ovat oikeastaan ol-
leet avustajat. Se on ollut 
meillä yksi erittäin suuri 
voimavara lehdessä, Heimo 
painottaa.

Lehti on myös tukevasti 
kotiseudussa kiinni. 

– Aiheita riittää niin pal-
jon, että koko ajan lehtien si-
vujen määrä on kasvanut, 

Unelmat tehty 
toteutettaviksi
Matti Hankkila, Lukkomat-
ti yrityksen lukkoseppä 

– Onneksi olkoon! Maail-
massa ei ole rakennettu mi-
tään pilviä hipovaa, ennen 
kuin joku on uneksinut, että 
sen pitäisi hipoa, joku on us-
konut, että voisi hipoa, ja 
joku on päättänyt tehdä sen.  
Heimo on omat unelmansa 
rakentanut.

Ammattiin työn ääressä

Unto Kärki, asiantuntija op-
pisopimus- ja aikuiskoulu-
tusasioissa, Oulun seudun 
ammattiopiston aikuiskou-
lutusyksikön yhteyspäällik-
kö.

koska ajankohtaisia juttu-
ja on niin runsaasti.  Meillä 
on semmoinen periaate, että 
ensin lehteen pannaan avus-
tajien jutut, ja sitten jos tilaa 
on, niin omat toimituksen ju-
tut, Heimo paljastaa.

Juhlapäivänäkin lehden 
toimittaja ja kuvaaja oli suu-

ren osan päivästä juttumat-
kalla kylillä jossakin päin 
Pudasjärveä. Kun lehden 
paikallisuus on vahva, niin 
mainostajat arvaavat, että 
lehteä luetaan tarkkaan. Sil-
loin myös mainokset huo-
mataan. 

Vaan on se mies ihan eri 

maata. Kun toiset vähentä-
vät kierroksia jo viiskymp-
pisestä alkaen, niin Heimon 
harrastuksissa miehen ikä 
ei näy.  Paljon hän ehtii töi-
tä tehdä, mutta raskaat ovat 
hänellä huvitkin: maratonin 
juoksu on tavoitteena ja met-
säpalsta polttopuiden kaa-

tamista varten pitäisi löytyä 
Pudasjärven läheltä. Mara-
ton näyttää olevan helpom-
min ratkaistu, mutta se met-
säpalsta metsurin töiden 
harrastamista varten kuntoi-
lumielessä lähellä Kurena-
lusta on vielä etsimisessä. 

Esko Leipälä

Tosi asiaa
Erkki Honkanen, pudas-
järvinen vaikuttaja, joka on 
ollut kunnanvaltuusoton 
jäsenenä yhtäjaksoisesti 40 
vuotta: 

– Nyt on tullut pudas-
järviselle sanalle väylä. Pu-
dasjärvilehdessä järjestöjen 
kannat tulee essiin ja asiat 
pyssyy asioina, semmoisi-
na mitenkä ne asiat oikees-
ti on. 

täjien lisäksi ehkä kaksi tai 
kolme henkeä. Hyvää tou-
hua muutenkin. Tämä VKK-
Media pystyy tekemään mo-
nenlaisia lehtiä, ja se kyllä 
minulle oli jo tuttua. Kyl-
lä se kuva minulla on ollut, 
että Heimo on aika mones-
sa kiinni. 

– Näyttää siltä, että Hei-
molla on kontakteja vaikka 
kuinka paljon ja vaikka mis-
sä suunnassa. Viime kesänä-
kin kun olimme Lions-Liiton 
vuosikokouksessa Hämeen-
linnassa, niin näytti siltä, että 
Heimo on kaikkien kanssa 
tuttu.

– Tämä pariskunta on 
oivaltanut oppisopimus-
koulutuksen aivan mahta-
vasti, ja sillä tavalla työl-
listää pudasjärvisiä tai 
ylipäätään pohjois-suoma-
laisia. Usea on täällä oppi-
sopimuksessa jo ollutkin. 

Kaikki eivät ole alalle 
jääneet, mutta yksi on val-
mistunut painopinnan val- 
mistajaksi ja toinen on val-
mistumassa vähän laaja-
alaisempaan  ammattiin pai- 
notuotantoassistentiksi. 

Toivoisin että pudasjär-
viset yritykset käyttäisivät 
oppisopimusta. Toki Mo-
nessa paikkaa onkin muun 
muassa kaupan alalla ja 
terveydenhuollossa. Tämä 
koulutusmuoto sopii yrit-
täjille.
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Uusi kuljetusurakoitsija 
1.6.2011 alkaen on HFT Net-
work Oy, joka on valtakun-
nallisesti toimiva, Suomen 
kolmanneksi suurin ympä-
ristöhuollon kokonaispalve-
luja tuottava yritys. 

Käytännössä jätteiden 
kuljetuksen hoitaa aliura-
koitsijana toimiva, kuopio-
lainen EnviroNet Oy, joka 
tekee HFT Netwokrs Oy:n 
kanssa jätteiden kuljetusyh-
teistyötä laajasti myös muu-
alla Suomessa. Kuljettajik-
si on valittu Pudasjärvelle 
perheineen paluumuuttaji-
na olevat Lasse Lohvansuu 
Espoosta ja Marko Männik-
kö Oulusta.

Uusien järjestelyjen vuok-
si aikaisemmin kuljetukset 
hoitaneet Karilassi Oy ja Esa 
Särkelä Ky kuljetusurakoit-
sijat eivät jatka Pudasjärven 
alueella yksityisten talouksi-
en yhdyskuntajätteen kulje-
tuksia 1.6.2011 jälkeen. 

Uudelle urakoitsijalle En-
viroNet Oy:lle on kaupun-
gin taholta toimitettu ai-
kaisempien urakoitsijoiden 
asiakastiedot. Näin kuljetus-
palvelu toimii entiseen ta-
paan urakoitsijan vaihtumi-
sen jälkeen. Tyhjennyspäivät 
voivat tosin muuttua, koska 

Yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä muuttuu

keräysreittejä suunnitellaan 
uudelleen. Jätteenkuljetus-
autossa on viimeistä huutoa 
oleva tietokonejärjestelmä, 
joka ohjaa autoa kuljetta-
maan oikeita reittejä sekä jo-
kainen jäteastian tyhjennys 
rekisteröidään muistiin tyh-
jennyksen yhteydessä.

Uusia keräysastioita
Keräysastioiden käytös-
sä tapahtuu myös uudistus-
ta. Monilla talouksilla, eten-
kin Kurenalla, on käytössä 
säkkitelineet, joista pyritään 
luopumaan mahdollisim-
man nopeasti. Kuljetusyrit-
täjän toimesta toimitetaan 
kaupungin hankkimat uudet 
astiat säkkitelineiden tilalle. 
Kiinteistöt, joilla on omat as-
tiat, jatkavat niillä. Jos ne me-
nevät rikki, kaupunki toimit-
taa pyynnöstä tilalle uuden 
astian. Astioiden toimitta-
misessa tulee olla yhteydes-
sä HFT:n asiakaspalveluun 
joko sähköpostilla tai puhe-
limitse. Omakotikiinteistöil-
le on varattu 140 tai 240 lit-
ran astioita, paritaloille ja 
rivitaloille 240 litran tai sitä 
suurempia astioita.

Mikäli toiminnassa kui-
tenkin on puutteita tai jät-

teitä ei noudeta entiseen 
tapaan, pyydetään siitä il-
moittamaan HFT:n asiakas-
palveluun asiakastietojen oi-
keellisuuden tarkistamiseksi 
ja täydentämiseksi. Yhteys-
tiedot ovat tämän jutun yh-
teydessä. 

Valtakunnallinen 
suuntaus
Kaupunkia avustaa jätteen-
kuljetusasioiden hoitamises-

sa oululainen Topi Hyöty-
lä, yritys Insinööritoimisto 
Liidea Oy. Hän on pudas-
järvisille jo tuttu Syötteel-
le rakennetun Luppovesi 
tekojärven urakoinnin suun-
nittelusta ja valvomisesta.

-Kilpailutuksen päätar-
koituksena on ollut jätteen-
kuljetustaksojen pudottami-
nen ja tämän hetken tiedon 
mukaan näin tulee tapahtu-
maan, kertovat Topi Hyöty-

Uusi urakoitsija on hankkinut Pudasjärven kuivajätteidenkuljettami-
seen autoksi Euro 5 luokitellun 2009 vuosimallin kolmeakselinen Sca-
nian. Autoa tulevat kuljettamaan Pudasjärvelle perheineen paluu-
muuttajina saapuvat Lasse Lohvansuu Espoosta ja Marko Männikkö 
Oulusta.

Urakoitsijan yhteystiedot: 
Puh. 020 747 9090, faksi. 020 747 9099,  
sähköposti: asiakaspalvelu@hftnetwork.fi
Kaupungin yhdyshenkilö:
Terttu Määttä puh. 040 754 5084, sähköposti 
terttu.maatta@pudasjarvi.fi

Pudasjärven kaupungin ja HFT Network Oy:n välinen jätteiden kuljetussopimus allekirjoitettiin Pudasjärven kaupun-
gintalossa keskiviikkona 25.5. Tilaisuudessa mukana yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Seppänen, osastosihteeri 
Terttu Määttä, HFT Network Oy:n toimitusjohtaja Jukka Koivisto ja tekninen johtaja Ritva Kinnula. Uusi yrittäjä aloit-
taa jätteiden kuljettamisen kesäkuun alusta alkaen. 

Yhdyskuntajätteen kuljetuksessa 
siirrytään Pudasjärvellä 1.6.2011 alkaen 
niin sanottuun ”kunnan järjestämään 

jätteenkuljetukseen”.  Tämä tarkoittaa, 
että kaupunki on kilpailuttanut yhtenä 

urakkana kaikki yhdyskuntajätteen 
keräilyn ja kuljetuksen.

lä ja Pudasjärven kaupungin 
tekninen johtaja Ritva Kinnu-
la. Heidän mukaan jätteen-
kuljetuksissa käytiin kunnon 
kilpailu, jossa oli runsaasti 
tarjouksia. Pudasjärvellä to-
teutettu kilpailutus noudat-
telee valtakunnallista suun-
tausta, jossa yhä useammilla 
paikkakunnilla on siirrytty 
kunnan järjestämään jätekul-
jetukseen. Valtakunnallisten 
vertailujen mukaan kulje-

tusmaksut ovat kilpailutuk-
sen jälkeen alentuneet 30-50 
prosenttia. Myös Pudasjär-
vellä luvataan jätteenkulje-
tukset halvemmalla, kuin 
aikaisemmin. Uudet taksat 
vahvistaa tämän vuoden ai-
kana kokoontuva kaupun-
ginvaltuusto. 

Heimo Turunen
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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

Novita
naisten
raita
pusero

1690

T-paita
kukkaprintti

690

Boco naisten mekko

39,-

Paitapuserot

25,-
32,-

Legginsit
alk.

690

Helatorstaina auki 11-18

Novita
lasten shortsisetti

890

Topit nauha-
olkaimilla

690

Caprit
valkea
nyörit tai
niitit
lahkeissa

950

Topit
painijanselkä

890

Tyttöjen
puserot
90-130 cm

995
130-160 cm 

990
Miesten hihaton
collegetakki

1890

Miesten valkoinen
kauluspaita

990
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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

TK OJALA KY
Kivikontie 2 C 93100 Pudasjärvi

• Kaivuutyöt
• Pihatyöt
• Koneurakointi

• Maa-aineskuljetukset
• Vaihtolava- ja 
  lavettikuljetukset

Teuvo Ojala 

Matkapuh. 0400 388 557

Kari Ojala 

Matkapuh. 0400 131 557

Koru Ilona
Koru- ja lahjatavaraliike

99€ (ovh 169€)

Anna lahja!

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

NY4934
149€

Darnage- Vitsi joka ei koskaan onnistunut

Olipa kerran viisi varsin ah-
distuneen iloista miehen-
alkua, jotka vaatimatto-
muudellaan usein loistivat. 
Heidän intohimonsa itsen-
säilmaisua kohtaan ei var-
sinaisesti vuoria liikuttanut, 
mutta tarve viihdyttää mui-
ta eli vahvana sydänonka-
lossa.

Lukiota pojat olivat eh-
tineet kokea vasta parin 
kuukauden verran, kun he 
eräällä musiikin tunnilla häi-
käisivät toisensa piilevillä 
soittotaidoillaan. Siitä alkoi-
kin sitkeä harjoittelu, yhtei-
senä tavoitteena siinti kou-
lun parhaan bändin titteli.

Kun kitaristit ja basis-
ti olivat oppineet kielien ni-
met ja rumpali kykeni soitta-
maan kokonaisen kappaleen 
pudottamatta kapuloita, oli-

kin yhtye valmis jo ensim-
mäiseen esiintymiseensä.

 Poikien jäykät liikkeet ja 
keskittyneet katseet kilpaili-
vat huomiosta laulajan hir-
veän Englannin lausumisen 
kanssa. Yleisö kuitenkin tyk-
käsi ja pojat päättivät tuhlata 
opiskeluaikansa soitellen.

Yhtye pyöri aluksi nokke-
lan leikkisällä nimellä "Luki-
on OMA bändi", kunnes oi-
kean nimen keksiminen tuli 
aiheelliseksi keikkojen li-
sääntyessä koulun ulkopuo-
lella. Nimen keksiminen oli 
haaste, jollaista pojat eivät 
olleet odottaneet. Muutami-
en itkupotkuraivarien jäl-
keen melkein yhteistuumin 
rekisteröityi nimeksi Darna-
ge.

 Darnage ei itsessään tar-
koita mitään, eikä sitä ole 

myöskään tarkoitettu puret-
taviksi erilleen (Darn Age, D 
Arn A Ge...), eikä se myös-
kään ole kompa. Darnage on 
se vitsi joka ei koskaan on-
nistunut. Mukahauska nimi, 
joka ei kenenkään mielestä 
ole kovinkaan hauska.

 Kuten oikeat bändit, 
myös Darnage koki kovia, 
kun sisäiset ristiriidat hidas-
tivat harjoittelua eri ajanjak-
soina. Pirteä asenne ja vel-
jesmäinen vekkulihuumori 
jäsenten välillä kuitenkin pe-
lasti tilanteen ja tuloksena 
syntyi Darnagen ensimmäi-
nen oma kappale. Kappale 
ei varsinaisesti kuvastanut 
bändin jäseniä millään taval-
la, ainakaan ulkoisesti. Joka 
tapauksessa, biisi toi nostet-
ta lupaavalle paikallisuralle. 
Ensimmäisen kerran alettiin 
puhua tavotteista.

  Ensimmäinen tavoite oli 
tietenkin saada valkolakki 
päähän, ja selvä enemmistö 
sen tavoitteen yllättäen saa-
vuttikin, kun neljä viidestä 
karskista miehenalusta juh-
lii päättäjäispäivänä.

 Toiseksi tavoitteeksi 
muodostui yleisön viihdyt-
täminen, ennen kuin edessä 
kirkkaana siintävä armeija 
ja opiskelu repisivät bändin 
hajalleen. Tässä tavoittees-
saan Darnage on onnistunut 
paremmin kuin kukaan poi-

kien ensimmäisiä treenejä 
kuunnellut olisi kuvitellut!

 Tavoitteet on saavutettu 
ja nyt Darnage voi taas kes-
kittyä olennaiseen: yhdessä 
soittamiseen, esiintymiseen 
ja hauskanpitoon yleisön 
kanssa! Reilun parin vuo-
den yhteisen musiikkitaipa-
leen jälkeen koittaa se har-
taasti odotettu vaihe bändin 
historiassa; viimeinen kesä 
yhdessä soitellen ja nauraen!

 Darnagen kokoonpa-
no kautta aikain: Rummuis-
sa Ossi "Sulo" Pesälä, joka 
korvia huumaavalla pauk-
keellaan osaa luoda karusta-
kin kaunista. Soolokitaraan 
(epä)varmoin ottein tarttu-
nut Henri "Päivänsäde" Ti-
monen. Solistina itsensäkin 
häikäissyt Tero "Terry" Oja-
la ottaa itsestään kaiken ja 
vähän enemmänkin irti, kun 
on aika luoda riimejä ja mui-
ta sanojen tapaisia. Koko ur-
heilijauransa omia ja muiden 
sormia venytellyt Teemu 
"Tossa soolontaustassa on 
vielä jotain mitä en oikein...."  
Petäjäjärvi, joka saa pintty-
neimmänkin seinäruusun 
pään heilumaan kitarakomp-
pinsa tahtiin. Bassoon van-
koin ottein tarrannut kikka-
rapää Jyrki "Järkäle" Perttu, 
on osoittanut, ettei soittaak-
sen tarvi olla järjen tahi voi-
man jättiläinen.

Yli 30 vuotta samanlaista työtä
Kesän tulosta saa voimia
Tili- ja veroasiantoimisto A. 
Repola Ky:ssä Mäntytie 6:ssa 
juhlittiin oman toimiston pe-
rustamisen 20-vuotista tai-
valta täytekakkukahvein 
maanantaina ja tiistaina 30.5. 
ja 31.5. Toimiston omistaja 
Aila Repola myöntää, että ti-
linpäätökset ja veroilmoituk-
set pistävät vuosittain alan 
yritykset tiukoille.

– Kyllä sitä keväällä huh-
tikuun loppupuolella on 
melko sippi. Kun, kuiten-
kin tietää, että kesällä on hel-
pompaa ja saa olla vapaam-
min, jaksaa tätäkin työtä 
tehdä, 2,5 henkilöä työllis-
tävän yrityksen johtaja Aila 
Repola kertoo.

Ennen omaa yritystä Aila 
Repola ehti työskennellä 
kahdeksan vuotta Helena 
Karppisen tilitoimistossa ja 
kaksi ja vuoli vuotta Pudas-
järven Osuuskaupassa kont-
toripäällikkönä/ pääkirjan-
pitäjänä. 

Aivan aluksi Aila työs-
kenteli yrityksessään nel-
jä vuotta lähinnä yksin per-
heenjäsenten jonkin verran 
avustaessa häntä. Sittemmin 
yrityksen vahvuus on nous-
sut 2,5:een siten, että lomien-
kin aikana on  kaksi henki-
löä töissä.

- Tammi - huhtikuun jäl-
keen pidämme ylityöva-
paat vuorotellen, Aila kertoo 
vuosien varrella vakiintu-
neesta käytännöstä. Tosin 

yrittäjähän ei omia työtunte-
jaan laske, joten niistä omista  
ylitöistä tulee pidettyä vain 
murto-osa, mutta kuitenkin!

Lenkkeilystä voimia ar-
keen

Aila Repola on ollut  mu-
kana LC Pudasjärvi Hil-
moissa nelisen vuotta, mut-
ta liikunta on kuitenkin 
selkäleikkauksen läpikäy-
neelle yrittäjälle se ykkösasia 
vapaa-aikana.

– Minä harrastan lii-
kuntaa vastapainoksi työl-
le. Kuljen jumpissa ja kun-
tosalilla sekä tänä keväänä 
osallistuin ohjattuun niska-

hartiaryhmään. Lisäksi lenk-
keilen kävellen ja sauvakä-
vellen ystävättärien kanssa 
aina, kun riittää aikaa. Sa-
malla tämä on ystävyyssuh-
teiden hoitoa ja terapiaa it-
sellekin.

Aila Repolan perheeseen 
kuuluu miehen lisäksi jo ai-
kuisikään ehtineet tyttö ja 
poika. Kaikki kolme ovat 
muuten vuosien varrella ky-
kyjensä ja elämäntilanteen-
sa mukaan auttaneet Ailaa 
myös toimiston puolella.

Viimeisen vuoden Aila 
on harrastanut myös ”mum-
moilua” aina kun vaan on 

ollut tilaisuus. Toisin sanoen 
tyttärenpoika Eliel on Ailalle 
niin tärkeä, että häntä pitää 
päästä tapaamaan vähintään 
kerran kuussa, jopa kiireai-
kana.

Erityisesti Aila Repola ha-
luaa kiittää vakituista työn-
tekijäänsä Eija Uusi-Illikais-
ta.

- Minulla on ollut onnea 
saada sellainen vakituinen 
työntekijä, joka myös ottaa 
vastuuta ja jakaa  keväisin 
raskaan työtaakan, hän sa-
noo.

Asko Kurki

Aila Repolalla on pitkä ko-
kemus tilitoimistoalalta
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Lukijan kynästä

Mummin ja ukin tarina
Mummi ja ukki oli kävelyllä heikon kunnon vuoksi aja-
tus kohentaa kuntoa. Matkaa oli ehkä kilometri. Mum-
mon oikea jalka oli hiukan heikolla mallilla, mutta mat-
ka jatkui aika mukavasti.

Siinä matkan aikana ehkä kunto alkoi vähän ottaa 
voimille niin mummo ja ukki päättivät oikaista poik-
keavasti tiestä ja erehtyivät väärälle polulle ja tapasivat 
hämmästymään. Sillä aikaa tielle oli ilmestynyt ihme. 
Tiellä oli ilmestynyt keskelle polkua mattoteline. Mum-
mi ja ukki pysähtyivät hämmästellen ”mitä tämä tar-
koittaa”? Siinä vähän aikaa katsellen näkivät, ettei ole 
mahdollista jatkaa, yli ei päästä, toisella puolen oli iso 
kanto ja toisella puolen kasvavia puita, että ei mummi 
eikä ukko voi tästä jatkaa vaikka matkaa kotia ei olis 
kuin 5-6 metriä.

Ei auttanut mummilla ja ukilla kuin lähteä kiertä-
mään toista tietä. Matkaa tuli ylimääräistä ehkä vain 100 
metriä lisää, tämä yllätys sattui Suojakujalla. Väsynee-
nä, mutta onnellisella tuulella mummi ja ukki pääsivät 
lämpimään sisälle.

Tämä tarina on mummin ja ukin.

Kirjoittanut Hugo Törrö

Terveysaseman hankkeella harjannostajaiset

Kolmessa osassa toteutetta-
vien terveysaseman tilojen 
korjaus- ja uudistamishank-
keen harjannostajaisia vie-
tettiin hotelli Kurenkoskessa 
torstaina 26.7. Hankkeen pro-
jektipäällikkö Joonas Nuoli-
oja ISS Proko Oy:stä kertoi, 
että marraskuun alussa al-
kaneessa ja elokuun lopus-
sa päättyvässä hankkeessa 
tehdään vastaanottotiloissa 
tilamuutoksia ja erilaisia si-
säilman korjauksia. Muun 
muassa vastaanottotilojen il-
manvaihtohuone on uusittu 

kokonaan.
Hammashoitolan tilois-

sa tehdään lähes täydellinen 
peruskorjaus. Ulkoseinät ja 
väliseinät jäävät pystyyn, 
mutta lähes kaikki muu me-
nee uusiksi.

Vastaanottotilojen korja-
ukset valmistuivat maalis-
kuun alussa. Poliklinikan 
ja vuodeosaston korjaukset 
valmistuivat toukokuussa 
ja hammashoitolan korjaus 
valmistuu elokuun lopussa.

– Nyt hammashoitolan 
kattoristikot saatiin päälle 
ja oli harjannostajaisten aika 
tarkasti aikataulussa, Joonas 
Nuolioja kertoi tyytyväise-
nä.

Hankkeen pääurakoitsi-
jana on toiminut OKV-Tek-
niikka Oy, jota harjannos-
tajaisissa edusti hallituksen 
puheenjohtaja Olli Veikko-
la. LVI urakoitsijana on toi-
minut Lapin LVI asennus 
Oy, sähköurakoitsijana Säh-
kösuunnittelu ja Asennus 
Markku Talala, Tele urakoit-
sijana YIT Kiinteistötekniik-
ka Oy ja rakennusautomaa-

tiotyöt on tehty Pudasjärven 
kaupungin omana työnä.

Hankkeen suuruus on ko-
konaisuudessaan 1miljoona 
euroa. Pohjois-Suomen alue-
hallintovirasto on myöntä-
nyt hankkeelle valtionavus-
tusta noin 208 000 euroa.

Harjannostajaisiin osallis-

tui lähes 40 henkilöä. Juhli-
joita oli viihdyttämässä imi-
taattori Ari Kettukangas 
Raahesta ja paikallinen kan-
salaisopiston viihdeorkesteri 
Ritva ja pojat.

Asko Kurki

Projektipäällikkö Joonas 
Nuolioja.

Harjannostajaisiin osallistui lähes 40 henkilöä.

Hauskuutta piti yllä Ari Kettukangas

MTK- Pudasjärvi 
palkitsi nuoren 
stipendillä 

Pudasjärven tuottajat 
päättivät palkita 100 euron 
stipendillä maataloudes-
sa ansioituneen 4H- kerho-
laisen.  Valinta osui 4H yh-
distyksen toiminnanjohtaja 
Päivi Takkisen avustama Sa-
rakylässä asuvalle Heikki Sa-
rajärvelle. Hän on jo monen 
vuoden ajan ahkeroinut ns. 
tonnitöissä maatalouden pa-
rissa. Tulevana kesänä hänel-
lä on jo tiedossa useamman 
viikon työrupeama. Vaikka 
Heikki ei ole maatilalta ko-
toisin on hänen tulevaisuu-
den suunnitelmissa lähteä 
opiskelemaan maataloutta 

Muhokselle.  Kotonaan Sara-
kylässä on jo muutamia lam-
paita kasvamassa. 

Takkisen mukaan  nuor-
ten innostus kesätöihin on 
ollut  tänä keväänä kova ja 
mikä ilahduttavinta nuorin 
ikäryhmä(synt. v-96)  ovat 
olleet ahkerasti mukana.

Tuottajilla ei ole tällä het-
kellä toimivaa nuorten ker-
hoa, joten johtokunta päätti 
muistaa maataloudesta in-
nostunutta nuorta stipendin 
muodossa. (tv)

Kysymyksiä kaupungille 
ja Oulunkaarelle

Tietääkö kaupunki, että Pudasjärvellä toimii Omaishoi-
tajien ryhmä? Oletteko koskaan antaneet rahallista 
avustusta tai muuta vastaavaa tälle ryhmälle? Oletteko 
järjestäneet omaishoitajille virkistystilaisuuksia tai hem-
motteluhetkiä? Pääsevätkö omaishoitajat työterveyshoi-
toon? Käykö joku edes vuosittain omaishoitajaperheis-
sä kartoittamassa vallitsevaa tai muuttunutta tilannetta? 
Saavatko omaishoitajat milloinkaan ”infoa” kaupungil-
ta? Onko mikään taho tarjoutunut luennoimaan tai ker-
tomaan ajankohtaisia asioita heidän tapaamisissaan? 
Kuka kertoo ja missä millaisia apuvälineitä on käytettä-
vissä omaishoitajien työn helpottamiseksi?

Kysymyksiä riittäisi loputtomiin! Vain seurakunta on 
tukemassa omaishoitajia antamalla tilat kokoontumisil-
le, tarjoamalla kahvit ja ilmoitusmahdollisuuden ilmai-
seksi. Siitä Pudasjärven seurakunnalle. SUURET KII-
TOKSET!

Yhtenä kysymysmerkkinä

Ylioppilaalle. Valmistuneelle. Rippilapselle
70 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Suomen Kelloseppäliitto ry:n 
jäsenliike

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084
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Meillä oli juhlat. Juhlat ovat 
siitä mukavia että saa ke-
hua ja saa kehuja. Avopuo-
liso, Heimo Turunen,  täytti 
60 vuotta. Se on kova poika 
juhlimaan kun 50-vuotispäi-
viäkin juhlittiin isoilla juhlil-
la kolmessa paikassa. 

Nyt, kun olemme muutta-
neet Pudasjärvelle, perusta-
neet kotimme ja järjestäneet 
yritystilamme  Korpitielle, 
on uusi lehti tavallaan kään-
tynyt. Muutto oli iso päätös. 
Mutta niistä juhlista. Hei-
molla oli kuningasajatus että 
nythän voimme samaan sys-
syyn järjestää kyläläisille 
avoimet ovet ja menee niin 
kuin samoilla kahvitarjoi-
luilla molemmat. Avoimi-
en ovien järjestelyt kun aina 
ovat siirtyneet ja siirtyneet. 

Olen odottanut kunnes ti-
lat ovat remontoidut järke-
vään järjestykseen, ja olisi 
mukava niitä esitellä, mut-
ta se näyttää käyvän niin hi-
taasti. Enoni tuumikin että 
kovin teillä on pienehköt ti-

Juhlat juhlittu ja arki koittanut
lat kun niin paljon lehtiä 
teette. Minua nauratti. Ker-
roin että lehti tehdään ihan 
vain tietokoneessa ja sen 
voin tehdä vaikka läppäril-
lä joka on polvieni päällä. 
Periaatteessa.  Se herätti ih-
metystä, että koko homma-
ko pelkästään tietokoneel-
la? Niinhän ne asiat nykyisin 
tehdään. Tietokoneella. Ole-
mattomia lankoja pitkin sit-
ten lehti painotaloon. On se 
ihme!

Pudas-Raksalta varattiin 
sateen varalle iso telttaka-
tos ja se osoittautuikin tosi 
hyväksi. Seppo Kumpumä-
ki kävi mukavan poikansa ja 
miellyttävän miniänsä kans-
sa pystyttämässä teltan ja toi 
muutaman pöydän ja pen-
kinkin, joista meillä oli uu-
pelo. Perjantaina oli avoi-
met ovet ja samalla tarjottiin 
myös syntymäpäiväkah-
vit. Syntymäpäivillä kävikin 
paljon onnittelijoita. Mut-
ta avoimet ovet  eivät oikein 

vetäneet, vain muutama leh-
den lukija käväisi. Ajatteli-
kohan ihmiset, että pitäisi 
tulla lahjojen kanssa? Kak-
kua oli varattu reilunlaisesti, 
tilasimme K-Supermarketis-
ta marenkipäällysteistä, joka 
oli taivaallisen hyvää ja vei 
kielen mennessään ja oli val-
miiksi viipaloitu, kuten oli 
mansikkapäällysteinenkin. 

Olin kyllä etukäteen apri-
koinut, että ei ehkä kannat-
taisi yhtä aikaa järjestää syn-
tymäpäivä ja avoimia ovia. 
Kun ei siten ihmiset  tiedä 
kumpaan tulee, vai tuleeko 
kumpaankaan. Syntymäpäi-
vät olivat mukavat ja tunnel-
ma ihana. Avoimien ovien 
päivään olisi toivottu enem-
män kävijöitä. 

Lauantaina oli sitten su-
kulaisten ja ystävien vuoro 
tulla kahville. Heimo keitti 
lohikalakeiton ja lihakeiton. 
Lihakeitto oli porosta. Po-
ronlihan sain facebook-tut-
tavalta. Minulle tuli talvella 

Matkailuelinkeinon juttusarja

1. Matkailun taloudelliset vaikutukset
2. Matkailun työllisyysvaikutukset
3. Matkailualan kehittyminen
4. Majoitusvuorokausien 
  määrän kehitys

Ensi viikon lehdessä al-
kaa uusi 9-osainen juttu-
sarja, jossa käydään vai-
heittain läpi keväällä 2011 
valmistuneen Oulunkaa-
ren seutukunnan matkai-
lutuloselvityksen tuloksia 
Pudasjärven kaupungin 
osalta. Matkailun tulo- ja 
työllisyystutkimuksella 
selvitettiin matkailijoiden 

käyttämien palveluiden ja 
kuluttaman rahan kohden-
tumista ja siitä saatavan mat-
kailutulon kohdentumista ja 
työllistävää vaikutusta.

Tutkimuksen kohderyh-
minä olivat alueella matkai-
levat, vapaa-ajan asunnon 
omistavat, alueen yritykset 
sekä matkailun julkisen sek-
torin toimijat. Tutkimus to-

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Marianne Mäntylehto

Mikko Kälkäjä esittelemässä Pudasjärven Yrittäjäil-
lassa 2010 vuoden lopulla Ravintola Revontules-
sa Syötteellä alustavia tuloksia matkailuselvitykses-
tä. Sen mukaan erityisesti valtatie 20 varrella olevat 
yritykset ovat nostaneet liikevaihtoaan. 

vaikuttavuus
teutettiin puhelinhaastat-
teluina sekä kirjekyselynä 
syys-lokakuussa 2010. Li-
säksi vastaajilla oli mahdol-
lisuus vastaamiseen säh-
köisesti. Vastauksia saatiin 
yhteensä 626 kpl. Tutkimuk-
sen toteutti Innolink Rese-
arch Oy.

viesti  jostain Ivalosta päin, 
että haluanko poronpaistin. 
No, kerroin haluavani ja ih-
mettelin, että miksihän mi-
nulle oudolle ihmiselle ha-
lutaan lahjoittaa poronpaisti. 
Tosi outoa. No, loppujen lo-
puksi selvisi, että syksyllä 
Helsingistä  Ivaloon muut-
tanut sosiaalinen tyttäreni 
oli ehtinyt kerätä ystäväpii-
rin, josta löytyi sitten tämä 
poronlihan lahjoittaja. Hän 
kiikutti paistin tyttäreni pa-
kastimeen ja käydessäni Iva-
lossa toin sen omaan pakas-
timeeni.

Tyttäreni muutto Helsin-
gistä Ivaloon osaltaan on vai-
kuttanut siihen, että asumme 
nyt siten Pudasjärvellä, mut-
ta sekin on jo oma tarinan-
sa ja voinpa sen joskus tänne 
lehteeni kirjoittaakin.

Heimon 78-vuotias äiti 
toi tullessaan omia leipomi-
aan karjalanpiirakoita ja si-
sarukset moottorisahan, joka 
oli ollut toivomuslistalla. 

–No, en minä kyllä tar-
koittanut että koko saha pi-
tää ostaa, kun olisi vaikka 
muutaman kympin lahjakor-
tin saanut ja olisin laittanut 
itse lisää rahaa, tuumi Hei-
mo Turunen onnellisena.

Työntekijämme olivat 
hankkineet metsurinsaap-
paat. Olipa miehellä iloinen  
ilme kun Kati ojensi saap-
paat. Tuossa ne ovat olohuo-
neessa keskellä lattiaa olleet 
jo monta päivää odottamas-
sa ensimmäistä ”työreissu-
aan”. Heimon lapset toivat 
keilalaukun, jossa on rattaat. 
Eipä tarvitse enää raskaita 
palloja kanniskella kun ne 
voi nyt perässään vetää. 

Ihania kukkia tuli valta-
vasti. Kaksi, jo nupuilla ole-
vaa omenapuuta ihastutti, ja 
kiinnostusta herätti pihlajan 
runkoon vartettu aaronia. 
On mielenkiintoista näh-
dä millainen pikkupuu siitä 
kasvaakaan. 

Paljon muutakin tava-

raa tuli lahjaksi. Ihmetystä 
herätti punavalkoiset, nah-
kaiset työkäsineet, jotka oli-
vat molemmat vasempaan 
käteen. Ei mistään löyty-
nyt enää korttia, kuka ne toi, 
jos olisi kysynyt ostopaikan 
ja käynyt vaihtamassa toi-
sen. Katsoimme valokuvat-
kin läpi, jos näkyisi kenenkä 
tuomana oli käsinepaketti, ei 
selvinnyt niistäkään. 

Loppujen lopuksi, juh-
lat olivat mukavat  ja nyt ne 
ovat ohi. Tosin koko kesäl-
le on odotettavissa ystävi-
en onnitteluja , kun eivät nyt 
päässeet. Heitä jäämmekin 
odottelemaan  iloisin mielin.

Eila Lahtinen

Pudas-Raksan teltta osoittautui tarpeelliseksi. Sisällä oli hyvin tilaa eikä lauantain sade 
haitannut.

Teltan pystytys. Pystyttämässä Marjo, Seppo ja Samuli.

5. Rahankäyttö matkalla
6. Tyypillinen matkaseurue
7. Mökin käyttötavat
8. Loma-asumisen tunnuslukuja
9. Loma-asukkaiden ajanviettotapoja

Juttusarjassa edetään seuraavasti:
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Nuoren turvapaikanha-
kijan polku Pudasjärvellä 
hanke tukee haavoittuvas-
sa asemassa olevien nuor-
ten alaikäisten, ilman huol-
tajaa Suomeen saapuneiden 
turvapaikanhakijoiden eri-
tyistarpeiden tunnistamista 
ja huomioon ottamista tur-
vapaikkaprosessissa. Hank-
keen kahden ensimmäisen 
vuoden aikana on kehitet-
ty nuorten ensivaiheen in-
tegraatiota Pudasjärvelle. Li-
säksi viime vuoden lopulta 
lähtien Oulun vastaanotto-
keskuksen Pudasjärven ala-
ikäisten tukiasumisyksikön 
lakatessa myös nuorten kun-
taan sijoittumista ja kotoutu-
mista on tuettu. 

Ensivaiheen integraati-
olla tarkoitetaan toimintaa, 
jolla saadaan turvapaikan-
hakija kiinnittymään suo-
malaiseen arkitoimintaan jo 
ennen varsinaisen kotout-
tamisprosessin aloittamista. 
Kotoutumisella tarkoitetaan 
maahanmuuttajan yksilöl-
listä kehitystä tavoitteena 
osallistua työelämään ja yh-
teiskunnan toimintaa omaa 
kieltään ja kulttuuriaan säi-
lyttäen. Pudasjärven kau-
pungin tukiasumisyksikkö 
ja Oulun Seudun Setlement-
ti ry:n Nuoren turvapaikan-
hakijan polku Pudasjärvellä 
hanke ovat olleet pilottitoi-
mijoita edistämässä ja mal-
lintamassa nuoren yksin 
maahan tulleen esikototutu-
mis- ja kotoutumisprosessia.

Nuoret haastatellaan kes-
kustellen, tulkkausta apuna 
käyttäen, kartoittaen nuor-
ten yksilölliset tarpeet. Kul-
lekin nuorelle on luotu tätä 
kautta oma polku huomioi-

Maahanmuuttajanuorilla 
työhön tutustumista

den hänen yksilölliset tai-
tonsa ja tulevaisuuden toi-
veensa.  Nuorilla on ollut 
mahdollisuus tutustua työ-
paikkoihin, opiskelupaikkoi-
hin ja harrastustoimintaan. 
Nuorten rinnalla on kuljettu 
tässä prosessissa. Vastaanot-
tokeskuksen tukiasumisyk-
sikön nuorten kohdalla pro-
jektin henkilöstö teki tätä 
työtä yhdessä vastaanotto-

keskuksen henkilöstön kans-
sa. Nyt kuntapaikalla olevia 
nuoria ohjaa hyvin monet 
eri tahot projektihenkilöstön 
lisäksi kaupungin tukiasu-
misyksikön ja perheryhmä-
kodin henkilöstö ja nuorten 
omaohjaajat ja koulupaik-
kojen henkilöstö. Nuorten 
kotoutumista tukeville oh-
jaajille on hankkeen kautta 
koulutusta. 

Yrittäjillä  
myönteinen asenne
Paikalliset yrittäjät ovat ot-
taneet positiivisesti vastaan 
uudet kuntalaisnuoret työ-
paikoille, joissa he ovat saa-
neet tutustua erilaisiin am-
matteihin. Nuoret ovatkin 
nähneet, että meidän yhteis-
kunnassa on hyvin monen-
laisia ammattialoja. Heille 
on annettu hankkeen kaut-
ta koulutusta työelämätai-
toihin meidän yhteiskunnas-
samme. 

Abdi tutustumassa työelämään Vianorilla.

Pudasjärvellä on maahanmuuttajanuoria näkynyt eri työpaikoissa 
tutustumassa työhön, harjoittelussa ja kouluilla tutustumassa opiskeluun 

ja opiskelemassa. 

Ali tutustumassa OSAO:lla sähkö- ja automaatiotekniikan opintolinjaan.

Euroopan pakolaisrahasto osallistuu 
hankkeen rahoittamiseen

Tämän kevään ylioppilas Tuukka Timosen kirjoitti eni-
ten eri oppiaineita tänä keväänä ylioppilaskirjoituksis-
sa Pudasjärven lukiossa.  Kirjoitukset ovat ohi ja urak-
ka päättynyt tuloksiin, joihin Tuukka oli kahdeksan eri 
oppiaineen kirjoittajana tyytyväinen.  

-Pudasjärven lukio on ollut oppipaikkana mukava, 
sillä siellä on vanhoja kavereita, tutut opettajat ja oppi-
laitos on sopivan rauhallinen sekä pieni opiskelua aja-
tellen, hän kertoo. Mieleen ovat jääneet muun muas-
sa erilaiset juhlat ja tapahtumat vuosien varrella, joista 
tärkeimpänä Vanhojen tanssit.

Ylioppilasjuhlien järjestely on hyvällä mallilla ja eri-
laisia leivoksia on tehty jo hyvän aikaa, joten tuoret-
ta ylioppilasta juhlitaan 4.6 sukulaisten ja ystävien voi-
min, joita on tulossa onnittelemaan. Juhlien jälkeen arki 
saapuu elämään pian, sillä jo seuraavalla viikolla Tuu-
kalla on pääsykokeet uuteen opiskelupaikkaan. Hän 
on hakenut opiskelemaan maantiedettä Oulun yliopis-
toon, liikunnan ohjaajaksi Kajaaniin sekä Aate ja oppi-
historiaa Ouluun. 

Pudasjärven lukiosta valmistuneiden ylioppilas- ja 
kevätjuhlaa vietetään 4.6 klo 11.00 alkaen. 

Jenni Peltoniemi

Tuukka Timonen 
kirjoitti 
kahdeksan ainetta

OSAO:n Pudasjärven 
yksikössä ovat nuoret tu-
tustuneet erilaisiin koulu-
tuslinjoihin, joita paikka-
kunnallamme on tarjolla. 
Samalla he ovat tutustuneet 
opiskeluun Suomessa ja 
heille on hankkeen kaut-
ta annettu koulutusta suo-
malaisesta koulutusjärjes-
telmästä. Toimintamuodot 
ovat kahdensuuntaisia siten, 
että niillä tuetaan sekä nuo-
ria että annetaan tietoa nuo-
ria kohtaaville pudasjärvisil-
le toimijoille. Tietoa on jaettu 
toimijoille infoin, yleisötilai-
suuksin ja koulutuksin. Esi-
merkiksi Wilson Kirwa ja 
vuoden 2009 pakolaisnainen 
Fatbardhe Hetemaj ovat vie-
railleet hankkeen kutsuma-
na paikkakunnalla. 

Jaana Valkola, kuvat 
Jaana Mäntykenttä
Nuoren turvapaikanhaki-
jan polku Pudasjärvellä

Tuukan ylioppilaslakki odottaa päähän pai-
namista. Se päivä koittaa 4.6.

Pudasjärvi-lehti 
onnittelee 
uusia 
ylioppilaita!
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Kaupunki siirtyy yhdyskuntajätteen kuljetuk-
sessa 1.6.2011 alkaen kunnan järjestämään 

jätteenkuljetukseen jätteenkuljetuksen piiriin 
kuuluvien kiinteistöjen osalta (pienkiinteistöjen 
omistajat, kerros- ja rivitalot).  Uusi kuljetus-

urakoitsija on HFT Network Oy. 

HFT Network Oy:n 
asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:
puh.    020 747 9090 
fax.     020 747 9099
email. asiakaspalvelu@hftnetwork.fi 

Yritykset, seurakunta 
sekä valtio hoitavat itse 

sopimusperusteisena 
jätehuollon järjestämi-
sen. Nämä eivät kuulu 
kaupungin järjestämän 
jätehuoltokuljetusten 

piiriin.

Kaupunki kehottaa nii-
tä kuntalaisia ja vapaa-
ajan kiinteistöjen omis-
tajia, jotka eivät vielä 

kuulu järjestettyyn jät-
teenkuljetukseen, ot-
tamaan yhteyttä HFT 

Network Oy:n asiakas-
palveluun tai kaupun-

gin puolella
Terttu Määttä, 

040-7545084, terttu.
maatta@pudasjarvi.fi. 

Liittymislomakkeita on 
saatavissa netistä 

kaupungin sivuilta 
www.pudasjarvi.fi tai 
kaupungintalon asia-
kaspalvelupisteestä.
Kaupungin tekniset 

palvelut tekee syksyllä 
tilannekatsauksen uu-

sista liittyjistä.

Kimppa
Kimppa tarkoittaa kahden tai useamman lähikiinteistön yh-
dessä ylläpitämää yksityistä jätteiden keräyspaikkaa kau-
pungin järjestämässä jätteenkuljetuksessa. 

Kimppaan liitytään kaupungintalon asiakaspalvelupis-
teestä saatavilla lomakkeilla. Lomakkeet on myös tulostetta-
vissa netistä kaupungin sivuilta www.pudasjarvi.fi. 

Lomakkeet on palautettava kaupungintalon asiakaspal-
velupisteeseen tai postitse Pudasjärven kaupunki / Tekniset 
palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Aluekeräyspisteet
Aluekeräyspisteellä tarkoitetaan miehittämätöntä kaupun-
gin ylläpitämää keräyspaikkaa, jonne voi jättää asumises-
sa syntyvää sekajätettä erillisten ohjeiden mukaan ja jonka 
käyttöoikeus (avain) on ainoastaan vuosimaksun ja perus-
maksun maksavilla. Avaimen saa kaupungintalon teknisestä 

toimistosta (Terttu Määttä tai Sirpa Hänninen) maksun tul-
tua kaupungin tilille.

Pudasjärven kaupunki perustaa kesäkuun 2011 aikana 
aluekeräyspisteet seuraaviin kohteisiin:

1) Siuruan työväentalo (ns. Moskova)
2) Virtalan koulu
3) Rytingin kauppa
4) Iso-Syöte (Romekievari)
5) Pikku-Syöte
6) Hirvaskosken koulu
7) Puhoksen kylätalo
8) Niemitalon Juustola   
9) Livon kylätalo
10) Iinattijärven kylätalo

Aluekeräyspisteeseen liitytään kaupungintalon asiakaspal-
velupisteestä saatavilla lomakkeilla (sama lomake kuin yk-
sittäiseen kuljetusjärjestelmään liittyminen tehdään). Lo-
makkeet on myös tulostettavissa netistä kaupungin sivuilta 
www.pudasjarvi.fi. 

Lomakkeet on palautettava kaupungintalon asiakaspal-
velupisteeseen tai postitse Pudasjärven kaupunki / Tekniset 
palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi. Kaupunki toimittaa tiedot 
HFT Network Oy:lle. 

SIIRTOKUORMAUSASEMA
avoinna perjantaisin klo 14:00 – 18:00

Käyntiosoite: Kuusamontie 823, puh. 040-702 6691

Kotitaloudet voivat tuoda pieniä määriä veloituksetta 
ongelmajätteitä siirtokuormausasemalle. 

Sekajätteitä ei oteta enää 1.6.2011 alkaen kotitalouk-
silta vastaan siirtokuormausasemalla.

Kotitalouksista vastaanotettavia ongelmajätteitä ovat 
mm. öljyt, akut, maalit, lakat, paristot, öljynsuodattimet 
sekä energiansäästö- ja loisteputkilamput. Nestemäi-
selle ongelmajätteelle paras säilytys- ja kuljetusastia on 
tuotteen oma astia.

Ongelmajätteet tulee toimittaa jäteasemalle sen auki-
oloaikoina. Kaupat ovat velvoitettuja vastaanottamaan 
käytetyt paristot. Vanhentuneet lääkkeet tulee toimittaa 
apteekkiin.

Yrityksiltä peritään taksan mukainen maksu ongel-
majätteiden tuomisesta siirtokuormausasemalle.

Elektroniikkaa (SER. romua) otetaan kotitalouksil-
ta velotuksetta vastaan siirtokuormausasemalla toistai-
seksi.

Nykyiset asiakkaat 
(jo keräilyjärjestelmän piirissä olevat)
Aikaisempien jätekuljetusyritysten 
asiakkaina olleiden asiakastiedot on 
toimitettu HFT Network Oy:lle. Mi-
käli ei ole muutoksia käytössä ollee-
seen tapaan, ei heidän tarvitse tehdä 
mitään toimenpiteitä. 

Jos asiakkaan keräilyvälineet ei-
vät ole koneelliseen keräilyyn so-
veltuvia (esim. käytössä on vielä 
säkkisysteemi) tai tyhjennysvälei-
hin halutaan muutoksia, tulee asi-
akkaan ottaa yhteyttä HFT Network 

Oy:n asiakaspalveluun puh.  020 747 
9090 

Esimerkki: Omakotiasujalla on 
käytössä säkkisysteemi ja lisäk-
si hän haluaa muuttaa kuuden vii-
kon kierron kahdeksaksi (2 asuk-
kaan talous). Tällöin asiakas soittaa 
HTF:n asiakaspalveluun, kertoo ha-
luavansa uuden keräilyastian ja asti-
an koon sekä ilmoittaa myös tyhjen-
nysväliksi kahdeksan viikkoa.

Hyötyjätepisteet
Kaupungin hoitamat hyötyjätepisteiden keräyspaikat pide-
tään toistaiseksi olemassa olevilla paikoilla. 

Ns. ekomaksua ei peritä enää erikseen, vaan hyötyjätepis-
teiden ylläpito sisältyy kiinteistöiltä perittäviin vuosittaisiin 
perusmaksuihin.

Hyötyjätepisteissä kerätään: pienmetalli, pahvi ja karton-
ki, kierrätyspaperi ja lasi. Muovi laitetaan 1.6.2011 alkaen se-
kajätteeseen.

Rakennusjäte
Kotitaloudet voivat tuoda 
toistaiseksi siirtokuormaus-
asemalle pieniä määriä ra-
kennusjätettä (max. henki-
löauton peräkärryllinen). 
Rakennusjätteen mukana ei 
saa olla sekajätettä.

Suuremmat erät on toi-
mitettava myös kotitalouksi-
en suoraan Ouluun (asiakas 
sopii suoraan jäteyrittäjän 
kanssa asiasta).

Yrityksiltä tulevat raken-
nusjätteet on toimitettava 
suoraan Ouluun.

Pudasjärvellä kuivajätteidenkuljettamiseen käytettävä auto on Euro 5 luokitettu 2009 
vuosimallin kolmeakselinen Scania.

Pudasjärvellä käytettävässä jäteautossa on ajoneuvopääte, jossa jokai-
nen jätteiden tyhjennys rekisteröidään ja tiekonepäätteellä on myös tark-
ka ajonohjausjärjestelmä, joka ohjaa auton oikeisiin osoitteisiin ja ajoreitit 
ovat suunniteltu hyvin tarkkaan.
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Keräysvälineiden 
tyhjennysvälit kaupungin 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa

Järjestetyn jätteenkuljetuksen palvelutasot vaihtelevat 
kaupungin eri alueilla erillisen päätöksen mukaisesti 

yhdestä neljään viikkoon.
 Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa keräysvälineet on 

tyhjennettävä säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on 
enintään seuraava:

HYÖTYJÄTTEET kesällä 1.6.-31.8. talvella 1.9. - 30.5.
biojäte 1 viikko 2 viikkoa
keräyskartonki 4 viikkoa 8 viikkoa
muut hyötyjätteet sopimuksen mukaan, kuitenkin enintään 16 viikkoa

SEKAJÄTE kesällä 1.6.-31.8. talvella 1.9. - 30.5.
sekajäte 1 viikko 2 viikkoa
sekajäte, ei sis. biojätettä 2 viikkoa 4 viikkoa
haja-asutusalueet sekajäte 2 viikkoa 4 viikkoa
haja-asutusalueet sekajäte
ei sis. biojätettä 4 viikkoa 8 viikkoa

Pudasjärven kaupunki, Jätehuolto tiedottaa

JÄTEMAKSUT VUONNA 2011

1. Jätehuollon perusmaksu vuodelta hinta alv 23% taksa
Vakituinen asunto 25,00 5,75 30,75

Vapaa-aika asunto 8,00 1,84 9,84

2. Kaupungin järjestämä jätteenkuljetus

2.1 Keräilyvälinekohtaiset hinnat kuljetus käsittely yhteensä alv 23% taksa

jäteastia 140 l
240 l tai säkki alle 200 l
660 l

biojäteastia 60-140 l
biojäteastia 240 l

6,80
6,80
8,00
4,90
5,20

1,60
2,60
5,50
2,40
5,60

8,40
9,40
13,50
7,30
10,80

1,93
2,16
3,11
1,68
2,48

10,33
11,56
16,61
8,98
13,28

2.4 Yhteisen keräilyvälineiden käyttöhinnat (vuodelta) hinta alv 23% taksa
Kimpan ympärivuotinen käyttäjä 97,56
Kimpan käyttäjä (1 henkilön asunto)
Kimpan vapaa-ajan asukas
Aluekeräyspisteen ympärivuotinen käyttäjä
Aluekeräyspisteen (1 henkilön asunto)
Aluekeräyspiste vapaa-ajan asunto

48,78
32,52
117,07
58,54
39,02

22,44
11,22
7,48
26,93
13,46
8,98

120,00
60,00
40,00
144,00
72,00
48,00

(hinnat eivät sisällä perusmaksua)
Taksassa mainitut kimppa- ja aluekeräyspisteen hinnat ovat yhdeltä taloudelta/kiinteistöltä.

Esimerkki 1: 4 henkilöä perustaa kimpan (esi-
merkiksi kaikki käyttäjät ovat ympärivuotisia 
käyttäjiä), hinta vuodessa muodostuu seuraa-
vasti: 4 kiinteistöä x 120,- euroa + 4 x 30,75 eu-
roa = 603,- euroa per vuosi (sis. alv). Yhdelle 
kimppalaiselle kustannus on tässä esimerkis-
sä 1 x 120,- + 30,75 = 150,75 euroa per vuosi.
Esimerkki 2: Kimpassa 1 vakituinen (ympä-
rivuotinen käyttäjä), 1 kimppalainen (1 hen-
kilön asunto) ja 3 vapaa-ajan asukasta. Hin-
ta kimpalle muodostuu 1 x 120,- + 30,75 + 1 x 
60,- + 30,75,- + 3 x 40,- + 3x 9,84 = 391,02 euroa 
vuodessa koko kimppa.

Hinta sisältää jäteastioiden kuljetus- ja kä-
sittelymaksut. Kaupunki laskuttaa jokaiselta 
kimppaan liittyjältä perusmaksun sekä käyt-
töhinnan. 

Taajama-alueella ei voi perustaa kimppaa 
eikä liittyä aluekeräyspisteeseen.

Mikäli asiakas omistaa omakotitalon sekä va-
paa-ajan asunnon kaupungin alueella, peri-
tään vuosittain perusmaksu kummastakin 
kiinteistöstä. Asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse 
ottaa jäteastiaa molempiin kiinteistöihin vaan 
hän voi tuoda vapaa-ajan asunnolla syntyvän 
sekajätteen vakituisen asuntonsa jäteastiaan.

Asiakaspalautteet
Asiakaspalautteet tehdään 
numeroon 020 747 9090 
tai asiakaspalvelu@hftnetwork.fi. 
Palautteen tai valituksen tekijän on kerrottava henki-
lötietonsa, koska nimettömiä palautteita ei käsitellä.

L&T Jäkki  240 l , saa-
tavana myös 140 l

L&T Ergobin 660 l

Uusille asiakkaille ja niil-
le, joilla on käytössä jäte-
säkit (ns. rautakehikois-
sa) ja/tai ne eivät sovellu 
koneellisesti tyhjennettä-
vään kuljetukseen kau-
punki toimittaa tarkoituk-
senmukaiset astiat. Nämä 
on kilpailutettu ja toimit-
tajaksi tekninen lautakun-
ta on valinnut Lassila & 
Tikanoja Oyj:n.  Jäteasti-
asta ei peritä maksua erik-
seen asiakkailta.

Kiinteistökohtaiseen keräyksen kuuluvan alueen (1-2) henkilön 
yksittäisen vakituisen asuinkiinteistön keräysvälineen tyhjen-
nysväli voi kuitenkin olla 8 viikkoa kesä- ja talviaikana, jos syn-
tyvä jätemäärä on vähäinen ja sekajäte ei sisällä biojätettä.

Asiakkailla on mahdollisuus sopimusta tehtäessä ja muulloin-
kin tarkistaa jätehuoltomääräysten mukaisia jäteastioiden tyh-
jennysvälejä.  Asiakkaiden tulee ottaa tässä tapauksessa yhteys 
suoraan jäteurakoitsijan asiakaspalveluun puh. 020 747 9090.

Kaupunki on kilpailuttanut jätekuljetukset, jonka johdosta jätekuljetustaksoja 
tarkistetaan vuoden 2011 aikana niin, että tarkistetut taksat ovat käytössä vii-
meistään 1.1.2012. Kilpailutuksen johdosta jätteenkuljetusmaksut tulevat ale-
nemaan nykyisestä, minkä vaikutus huomioidaan uudessa jätemaksutaksassa.
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Ota yhteys 
p. 040 1951 732

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

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/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 veloitam-
me. 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)

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

www.konetyo.com

Muuramen pyöreä pöytä ja pin-
nasohva. Hyvä kuntoiset! 
Puh. 08-822 129

Tilava kaksio Ahjotiellä, lähellä 
keskustaa. Tiedustelut arkisin 
klo. 16 jälkeen. 0400-769103

Nissan Primera vm.94 cd –soi-
tin, 2 renkaat. Katsastettu asi-
allinen kunto hp. 690€ 0440-
923946

Kesärenkaat 205x45x17 uut-
ta vastaavat hp. 160€ 0440-
923946

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

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

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

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Palveluhakemisto

KYLMÄ- JAKODIONKONEHUOLTOA

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

VUOKRATAAN

Ruokapöytä + 4 tuolia, edulli-
set. p. 040-846 24 68

Terhi Saiman soutuvene, uusi, 
hp: 1250€ Puh.040-7695206

Perämoottori 2-tahti, 15hp 
Force, hp: 450€  Puh.040-
7695206  

Perämoottori 2-tahti, 15hp 
Force, hp: 450€  Puh.040-
7695206  

Lämpimästi
tervetuloa

kotiimme Miikan  
ylioppilasjuhliin 

la 4.6 klo 14 alkaen.

Irja ja Heikki Luokkanen

Tervetuloa
tyttäremme Ellan
lakkiaiskahville 

kotiimme 
la 4.6 klo 14 alkaen

Birgit ja Urpo Tolonen

Hyvä pyörä puh 045 359 7830

Taiteilija Eero Hirvelän maalaa-
mataulu ” Kuutamolla” koko: 
1m x 1m. Ota yhteyttä ja tee 
tarjous! p. 040 739 7453

ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 
Landepaku starttaa mittavan kesäkiertueensa Suomessa. 
Maaseudun nuorten aikuisten asialla liikkuva maaseutuil-
miö suuntaa nokkansa paikallistoimijoiden kesätapahtumiin 
eri puolelle maamme niemiä ja notkelmia.

Landepaku starttaa kiertueensa tiistaina 31.5. Pirkanmaal-
ta, toimintaryhmä Pirkan Helmen hoivista. Landepakuun on 
lastattu runsaasti tietoa ja tarinoita elämästä nykyajan maa-
seudulla.

Kesätapahtumia kiertävän Landepakun ratissa istuvat 
kuskit ympäri maan, ja heidän opastuksellaan pääsee tutus-
tumaan maaseudun monipuolisiin kehittämis- ja yritysmah-
dollisuuksiin aina Pellosta Helsinkiin asti.

Pakun kuljettajina ovat maaseudun kehittämisen asian-
tuntijat paikallisista Leader-toimintaryhmistä ja ELY-kes-
kuksista.

Landepakun liikkeitä ja kuulumisia eri puolella Suomea 
voi seurata Maaseutu.fi-sivujen kautta. Myös Facebook-sivu-
jen Landepaku tai Maaseutu – Tilaa elämälle kautta voi seu-
rata paikallistoimijoiden Twitter-päivityksiä Landepakusta, 
ja saada tietoa kesäkiertueelta. Teeman puitteissa siis koko 
Suomen maaseutuverkosto pääsee osallistumaan sosiaalisen 
median sisällöntuotantoon.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 
2007-2013 Landepaku kurvailee kesä-Suomessa 

Pellosta Helsinkiin

Landepaku kurvailee
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TAKSEJA

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

Palveluhakemisto 
on edullista ilmoitustilaa!

Palveluhakemisto

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

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 KELLOLIKKEITÄ

PUUSEPPIÄ

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

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

§ 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

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

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

Oletko myymässä tai vuokraamassa?
SOITA JA TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

Oulun AsuntoTori  puh. 050 345 3680 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

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

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

PESULAPALVELUITA

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Teknisen lautakunta päätti useista urakoista 
Tekninen lautakunta päät-
ti 25.5. kokouksessaan tila-
ta Syötteen jätevesipuhdis-
tamon vesikaton uusimisen 
Timpan Kurkihirreltä 23.414 
eurolla edullisimman urak-
katarjouksen perusteella. 

Keskustan lämpökes-
kuksen huopakatteen uusi-
mis- ja korjaustyö tilattiin 
Katman Oy:ltä annetun tar-
jouksen perusteella 9.200 eu-
rolla.

Terveyskeskuksen poti-
lashissin korjaukseen liit-
tyen päätettiin käyttää va-
linnassa vaihtoehtoa hissin 
peruskorjaus, jossa uusi-
taan mm. sähköjärjestelmä, 
hissiori ja kääntöovien tilal-
le asennetaan automaattio-
vet. Nykyinen nostokoneis-
to köysineen jää käyttöön. 
Korjaustöiden suorittajaksi 
valittiin Schindler Oy 34.800 
eurolla ehdolla, että korjaus-
työhön osoitetaan tarvitta-
va määräraha. Lautakunta 
esittää kaupunginhallituk-

selle ja edelleen valtuustolle 
34.800 euron lisämäärärahan 
myöntämistä korjaustöiden 
toteutukseen.

Kaupungin kiinteistöissä 
olevien hissien ja sähkökäyt-
töisten nosto-ovien huollot 
tilattiin kahden vuoden ajal-
le edullisemman tarjouksen 
tehneeltä Otis Oy:ltä hintaan 
1650 euroa/per vuosi.

Tekniset palvelut on hy-
väksyi Skanska Asfaltti Oy:n 
kokonaisurakkatarjouksen 
55 784 euroa kaupungin työ-
mailla suoritettavista pääl-
lystystöistä kesällä 2011. 
Kohteina ovat Sivakkasuon 
kaavatiet ja Suotie, Törrön-
kankaan lämpölaitoksen pi-
ha-alue sekä kaukolämpö-
linjojen ym paikkaukset.

Hyväksyttiin Kuljetus-
pudas Oy:n tarjous 18 897 
euroa Pilliojan putkituksen 
KVR-urakasta. 

Hyväksyttiin HFT Net-
work Oy:n ja kaupun-

gin välillä laadittu jätteen-
kuljetussopimus kaudelle 
1.6.2011-31.5.2015. Hankin-
tasopimuksessa on mahdol-
lisuus enintään kahden vuo-
den option käyttöön, jonka 
käytöstä tekninen lautakun-
ta päättää erikseen. Urakka-
hinta on 208.727 euroa.

Kurenalan koulun 
peruskorjaus etenee
Rakennuttajakonsultti ISS 
Proko Oy on kilpailuttanut 
teknisten palveluiden toi-
meksiantamana uudelleen 
Kurenalan koulun perus-
korjaustöiden urakan. Kor-
jaustöiden tarkoituksena on 
korjata rakennuksessa ha-

vaitut sisäilma-ongelmat. 
Päätettiin hyväksyä OKV-
Tekniikka Oy:n tarjous ko-
konaishintaan 227.629 euroa 
ehdolla, että kaupunginhal-
litus myöntää hankkeelle 
aloitusluvan. Edelleen lauta-
kunta esittää kaupunginhal-
litukselle, että se myöntää 
aloitusluvan töiden suorit-
tamiseksi ja saattaa päätök-
sen valtuustolle tiedoksi 
260.000 euron lisämäärära-
han tarpeesta vuoden 2011 
investointiohjelmaan. Lisäk-

si lautakunta esittää kau-
punginhallitukselle, että 
hankkeen kiireellisen toteu-
tusaikataulun vuoksi työt 
voitaisiin aloittaa ennen pää-
töksen lainvoimaisuutta.

Päätettiin tehdä jäteas-
tioiden hankintasopimus 
sopimuskaudelle 1.6.2011 
- 31.12.2013 ja hankkia jäte-
huollon asiakkaille toimitet-
tavat jäteastiat Lassila & Ti-
kanoja Oyj:ltä. Astiat ovat 
kooltaan 140, 240 ja 660 lit-
raa. (AK)

Kurenalan koulun korjaustöiden tarkoituksena on korjata 
rakennuksessa havaitut sisäilma-ongelmat

Ota yhteys p. 040 1951 732

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA
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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/
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syötteen 
Luontokeskuksessa.
Kurenkoskessa tanssit 4.6. Tanssiorkesteri Crystal, 11.6. Kisälllit, 
18.6. Sway.
Koulujen päättäjäispippalot Jyrkkäkoskella la 4.6. klo 21.
Aamulaulajaiset kirjastossa 7.6. klo 8-10. Järj. Pudasjärven seura-
kunta ja Pudasjärven kaupunginkirjasto.
Kiihdytyspäivä lentokentällä 11.6. klo 9.
Tanssit Möykkälässä 11.6. klo 21 alkaen. 
Disko Jyrkkäkoskella 11.6. klo 21 alkaen.
Bingot Iinattijärven koululla klo 12; 12.6., 26.6.
MLL:n järjestämä toiminta-torstai 16.6. torilla klo 16-19.
Tanssit Jyrkkäkoskella 18.6. klo 21 alkaen.
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!
PohjantähtiGames to 23.6. klo 17.30. Kansainväliset yleisurheilukil-
pailut, piirin GP-osakilpailu. Ilmoittautuminen 19.6. mennessä. ks tar-
kemmat tiedot, lajit ja sarjat: www.pudasjarvi.fi/tapahtumat
Juhannustanssit Jyrkkäkoskella 25.6. klo 21 alkaen.
Tanssit Möykkälässä 25.6. klo 21 alk.
Jyrkkä 2011 Rock Festival pe 1.7.  - la 2.7. www.jyrkkafestival.com
Iijokisoutu alkaa ma 4.7. ja loppuu la 9.7. Reitti entinen.

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

LIVOJOELLA, 
välillä Seitenoikea - Saarikoski 

ja KOUVANJOELLA, 
välillä Livojoki - Kauniinlamminoja.

Viehekalastuslupia 
myyvät 11.6.2011 alkaen:

Luvan myynnin ehtona on, että valtion kalakortti maksettu
(ei koske alle 18 vuotiaita eikä yli 65 vuotiaita)!

SARAJÄRVEN KALASTUSKUNTA

AAMULAULAJAISET
KIRJASTOSSA

TI 7.6.2010 klo 08.00
kanttori Keijo Piirainen laulattaa 
yleisöä ja aamuhartauden tulee 

pitämään vs. kirkkoherra 
Kimmo Helomaa

TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN KOTISEUTUMUSEO
AUKIOLOAJAT 2011

1.6 - 19.6. MA-PE: klo 10.00 - 16.00  la ja su suljettu
20.6 - 7.8. KE-SU: klo 10.00 - 17.00  ma ja ti suljettu
8.8 - 29.8. MA-PE: klo: 10.00 - 16.00 la ja su suljettu

HINNAT
Aikuiset: 3 euroa
5 - 16 vuotiaat: 2 euroa
Lapset alle 5v: ilmaiseksi
Opastuskierros: 25 euroa 
(enintään 25 hlöä)
Ryhmät: 40 euroa (25 hlöä, 
edellyttäen opastuskierroksen) 
+ opastuskierros 25 euroa

Varsinaisten aukioloaikojen ulkopuo-
lella 25 euroa (erillinen avausmak-
su). Tiedustele myös museo-opas-
tusta, joka kestää 1-2 tuntia. 
Museolla voi tilauksesta vierailla 
myös muina aikoina sopimuksen 
mukaan, kysy
puh. 040 585 6224 tai 040 585 6229

Teatteri Neliapila esittää:

Tukkijoella – laulunäytelmä
Teatteri Neliapila on ou-
lulainen harrastajateatteri. 
Neliapila juhlii tänä vuon-
na kahden vuosikymme-
nen mittaista taivaltaan. He 
ottivat juhlavuodelle nos-
talgisen projektin harjoitte-
lemalla ja esittämällä perin-
teikkään Teuvo Pakkalan 
kirjoittaman ja Oskar Meri-
kannon sävellyksiä sisältä-
vän Tukkijoella – laulunäy-
telmän. Samainen näytelmä 

sai ensiesityksensä teatte-
ri Neliapilassa perustamis-
vuonna 1991 solistinaan te-
nori Jyrki Anttila.

Teatterissa on edelleen 
mukana vanhoja konkareita, 
jotka ovat toimineet Neliapi-
lan riveissä alusta asti, kuten 
ohjaaja Liisa Siira. Teatteriin 
on liittynyt vuosien saatos-
sa useita uusia näyttelijä- ja 
laulajavahvistuksia. Juhla-
vuoden esityksen lauluroo-

leissa rakastavaisia Annia ja 
Huotaria esittävät sopraano 
Päivi Järvenpää ja baritoni 
Reijo Alatalo.

Pudasjärveläinen Mark-
ku Kemppainen sai syksyl-
lä vinkin Alpo Puhakalta 
oululaisesta harrastajateatte-
rista, joka on juuri alkamas-
sa valmistamaan uutta lau-
lunäytelmää. Vinkin vuoksi 
Markku otti yhteyttä ohjaa-
ja Liisa Siiraan ja pääsi mu-

Granlund Osmo 040 537 8336
Granlund Tuomo 0400 914 688
Heikkilä Ilpo 040 587 1539
Sarajärvi Hannu 0400 253 156
Sarala Risto 040 539 1857

KALASTUS KIELLETTY 
11.6.2011 SAAKKA

HONKASEN LIIKENNE

Selitteet
T  = Tarvittaessa
+++ = Koulujen loma-aikoina
Y = Yhteys Ouluun lähteviin tai Oulusta tuleviin vuoroihin Honkasen Liikenne 0400 212 297

M-P+++
Salmijärvi (Pudasjärvi)  07:55 07:55 T  14:40 14:40 T
Puhoskylä  08:00  14:45
Siivikko  08:10   15:00
Ervasti  08:20  15:10
Hirvaskoski   08:30  15:20
Pudasjärvi   08:45 y   15:40 y
                    (61 km)  (61 km)

M-P---

+++
M-P+++

Pudasjärvi  11:00 11:00  16:20 16:20 y
Hirvaskoski  11:15   16:35
Ervasti  11:25  16:45
Siivikko  11:35   16:55
Puhoskylä  11:45  17:05
Salmijärvi (Pudasjärvi)  11:50 T   17:10
                                  (61 km)   (61 km)

+++
M-P+++

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

4.6.2011 klo 21.00-01.00
KOULUJEN PÄÄTTÄJÄISBILEET

DISKO DARNAKE Lippu 10€

Oikaisu
Pudasjärvi-lehden esittelysivulla viime viikolla oli toimittaja 
Asko Kuren esittelyn kohdalla väärinkäsityksen vuoksi mai-
ninta, että Vuolijoki –lehti ei ilmestyisi. Lehti ilmestyy edel-
leen kerran viikossa torstaisin. 

ERIKOIS-
HAMMAS-

TEKNIKKO

HANNU ORELL

Kirkkokatu 17 a 19 
Oulu

p. 08 311 2649  
08 311 8252

vastaanotto

Illikaisen suvun sukujuhla 
su 10.7.2011

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

Kokoonnutaan messuun Pudasjärven kirkkoon 
klo 10.00, juhla Livon koululla noin klo 12.30. 
Keskustellaan myös sukuseuran perustamisesta.

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!

kaan esittämään pientä roo-
lia Toikkana, eli tukkilaisena 
tukkilaisten joukossa. Hän 
on sivurooliin tyytyväinen, 
koska pääroolit näytelmässä 
ovat kovin vaativia. Mukana 
olosta Markku on myös pi-
tänyt ja pitää näytelmää kai-
ken kaikkiaan mielenkiin-
toisena projektina. Hän on 
saanut omia pieniä ideoi-
taankin läpi, joka on kan-
nustanut ja motivoinut hän-

tä itseään harjoittelemaan 
lujemmin. Markulla on näy-
telmässä muutama repliikki 
ja paljon lauluja, joissa hän 
on mukana, pariin kappa-
leeseen hän on päässyt säes-
tämään sekä kitaralla, että 
huuliharpulla. Markun li-
säksi näytelmään osallistuu 
kaksi pudasjärveläislähtöis-
tä miestä, Timo Puhakka ja 
Eljas Ihme. (MT)
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 5.6. klo 11 Ritva Himanka
Ti 7.6. Rukousilta 
Su 12.6. klo 11 Aila Pyörälä &tiimi

Fidan slummikoulukeräys 
lippaisiin 28.20e, KIITOS!

PUDASJÄRVI
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla valtuuston 
istuntosalissa (Otava) 

Pudasjärvi 30.5.2011
Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

tiistaina 14.6.2011 
klo 12.00-15.00.

torstaina 9. päivänä 
kesäkuuta 2011 

alkaen klo 13.00. 
Luettelo kokouksessa käsitel-
tävistä asioista on nähtävänä 
kaupungin ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 

PUDASJÄRVEN
KAUPUNGINKIRJASTON

AUKIOLOAJAT
1.-26.6.2011

MA, TI ja TO 
lainaussali 10-19

lehtisali 8-19
KE ja PE

lainaussali 10-16
lehtisali 8-16
LA ja SU

suljettu
JUHLAPYHIEN 

AATTOINA
lainaussali 10-15

lehtisali 8-15

HUOM!
POIKKEUKSET

AUKIOLOAJOISSA:
KE-PE 8.-10.6.

kirjasto suljettu henkilökunnan 
koulutuksen vuoksi

TO 23.6. 
lainaussali 10-15

lehtisali 8-15
JUHANNUS AATTO 

PE 24.6.
kirjasto suljettu

Kirjastonjohtaja

Luppovedellä 
kehittämistä ja rakentamista

Luppoveden ohjausryh-
män seurantakokous ko-
koontui ensimmäinen ker-
ran tälle keväälle/kesälle 
30.5. Kesän rakentamistyöt 
on aloitettu järven rannal-
la, jonne on tulossa muun 
muassa grillikatos, huol-
torakennus, polkuja jär-
ven ympärille, venelaituri 
sekä uimalaituri. Kaupun-

gin puolesta töitä valvoo ja 
ohjaa projektipäällikkö Topi 
Hyötylä, kuvassa takana oi-
kealla.
Muut ryhmän jäsenet: edes-
sä: Ritva Kinnula tekninen 
johtaja, Markku Mattinen 
maakäyttöinsinööri, Paa-
vo Tihinen kaupungin hal-
lituksen edustaja, Reijo Ta-
lala teknisen lautakunnan 

puheenjohtaja. Takana: 
Vesa Simonen Metsähalli-
tus, Veikko Mustonen Met-
sähallitus, Janne Ranta ELY 
(rahoittajan edustaja), Mik-
ko Kälkäjä kehittämisjohta-
ja ja Jorma Terentjeff Syöt-
teen alueen paikallinen 
yrittäjä.

Kati Saukko

LUE 
PUDASJÄRVI-LEHTI 

NETISTÄ

www.pudasjarvi-lehti.fi

MEILLÄ KAIKILLA OLI NIIN MUKAVAA
Seurakunnan lapsityön päivä- ja perhekerhojen leiripäiviä vietettiin 
toukokuun kahdella viimeisellä viikolla Liepeen pappilassa. Leirit 
ovat suosittuja vuodesta toiseen. Tänä kevään leireillä osallistujia 

oli 167. 

Päivi Pohjanvesi
Irene Kortesalmi
Sinikka Luokkanen

Silmät kiinni etsittiin pyykkipoikaa 
Leevi-lampaasta.

Pelle-olympialaisten 
loppuverryttely.

Silja ja Irene  johdat-
tavat perhekerhon 
leiriläisiä hartaushet-
keen.  

Maailmassa monta on ih-
meellistä asiaa.
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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"

Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan 72 % suomalaisista 
kuudesluokkalaisista on ui-
mataitoisia. Kehitystä ei ole 
tapahtunut vuoden 2006 
vastaavaan tutkimukseen 
verrattuna.

Tutkimus toteutettiin ky-
selytutkimuksena opettajille 
ja oppilaille. Kysely lähetet-
tiin 300 kouluun eri puolille 
Suomea. Siihen vastasi yh-
teensä 5295 kuudennen luo-
kan oppilasta ja 268 opetta-
jaa.

Tutkimuksesta selviää, 
että useat asiat vaikuttavat 
lasten uimataidon kehityk-
seen. Lasta lähellä sijaitseva 
uimahalli, käynnit uimahal-
lissa kouluajan ulkopuolel-
la sekä koulujen järjestämä 

Suomalaislasten 
uimataidossa ei kehitystä

Uimataitotutkimus 2011:

uimaopetus edistävät lasten 
uimataitoa.

- Lasten uimataito on sel-
västi heikompi niissä kou-
luissa, joissa uinninopetusta 
ei järjestetä lainkaan. Näis-
sä kouluissa vain 60 prosen-
tilla kuudesluokkalaisista on 
riittävä uimataito. Joka luok-
ka-asteella uinninopetusta 
tarjoaa hieman yli puolet eli 
57 % kouluista, kertoo tutki-
ja Katja Rajala Liikunnan ja 
kansanterveyden edistämis-
säätiö LIKESistä.

Uimahallipaikkakunnil-
la 74 prosenttia kuudesluok-
kalaisista osaa uida. Kunnis-
sa, joissa uimahallia ei ole, 
66 prosenttia lapsista ilmoit-
taa täyttävänsä uimataidon 
pohjoismaisen määritelmän, 

eli osaavansa uida 200 met-
riä, josta 50 metriä selällään. 
Maaseutukunnissa kuudes-
luokkalaisten uimataito on 
heikompi kuin taajaan asu-
tuissa tai kaupunkimaisissa 
kunnissa.

- Vain noin neljännes 
kuudesluokkalaisista käy 
uimassa koulun uinninope-
tuksen ohella useammin 
kuin kerran kuussa talvikau-
della. Olemme erittäin huo-
lestuneita siitä, miten lasten 
uimataito kehittyy tai edes 
pysyy yllä, mikäli uimahar-
joittelu jää pariin kertaan 
vuodessa, sanoo Suomen Ui-
maopetus- ja Hengenpelas-
tusliiton toiminnanjohtaja 
Pärla Salomaa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on vuonna 1956 perustettu uimaope-
tus- ja hengenpelastustyötä edistävien 12 jäsenyhdistyksensä ja -järjestöjensä aat-
teellinen keskusjärjestö, yhdysside, ohjaaja ja etujen valvoja.

SUH ohjaa valtakunnallisesti yleistä uimaopetus- ja hengenpelastustyötä, tekee sii-
hen liittyvää neuvontaa ja valistusta sekä kehittää uinnin olosuhteita, erityisesti ui-
mahallien ja uimarantojen turvallisuutta. SUH tekee tiivistä yhteistyötä viranomais-
ten kanssa vesiturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.


