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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 8.6.2011

Rakenna ja 
remontoi s. 3-6

Lukiolla takanaan 
50. toimintavuosi s. 10

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

KAIKKI 
EROTIIKASTA

Torikatu 25, OULU

Kesän
Zumba®

tunnit

Kurenalan koululla 
tai sään salliessa 

Rajamaan rannassa!

Ke 10-11 ja 18-19
Su 19-20 

7€/5€ tai sarjakortit!

tied. 0400 886158 
www.bomzika.fi

Pxc underwear 
alusasujen esittely

14.6. 10-17
Painopalvelu Puurunen

Toritie 2
TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

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

KASVUPAIKALLE!

20€ / 6 säkkiä (4 eri sorttia)
MULTATARJOUKSET JATKUVAT

Monivuotiset kukat

UPEAT AMPPELIT ALK. 14,-

Ruusubegoniat

Amppelipetuniat

(myös kerrotut)3,-
20,-/4kpl

Kesäbegonia
Kenno 6kpl 15,-
Pelargoniat 18,-/4kpl

6,50
(paljon erilaisia)
Orvokki 15,-/20kpl

Omenapuut 55,-/2kpl

OTA 5 MAKSA 4

(myös kerrotut)Petunia 10,- 10 kpl

ja paljon, paljon muuta 
kaunista kotipihaan

Kauppatie 5, 040 963 9438

10€

Verhokankaita

Tee vielä löytöjä
vaatetelineistä

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

50€
30€

-20%
-30%

ovh:sta

Vahakankaat
-20%

Kesälauantait suljettu!
(kesä-heinäkuun ajan)

www.pudasjarvi-lehti.fi

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Ti 14.6 ja ti 9.8 Huusko Jaakko
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Pe 17.6 (täysi) ja to 4.8 
Karinen Liisa Gynekologi
ti 21.6 Heikkilä Olli Yleislääkäri

Kauppatie 5, 2. krs 93100 PUDASJÄRVI

Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30
Puh. (08) 823 380, fax (08) 823 381

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

KESÄKOKKI
GRILLIHIILET
2 kg

179 prk

ATRIA
ATRILLI GRILLI-
MAKKARA 700g

199 pkt179 pss

VAASAN LOUNAS-
SÄMPYLÄT 8 kpl/320g
tumma ja vaalea

VAASAN LAPIN RIESKASET
ohra, 8 kpl/260g

ATRIA
SAUNAPALVIKINKKU
350g

129 pss

PURINA FRISKIES LIHAA
KASTIKKEESSA KOIRAN-
RUOKA - eri makuja, 800g

MALACO LAKRITSI-
SEKOITUS 250g

295 pss 295 litra

PANDA LAKUMIX
SEKOITUKSET
250g-330g

249 pkt

POLARIC SYTYTYS-
NESTE 1 L
- käy myös öljy-
lamppuihin/
lämmittimiin

ZIP ENERGY
SYTYTYSPALAT
20 kpl/pkt

COLGATE 360°
HAMMASHARJAT

295 kpl

PURINA LATZ LIHAHYYTELÖ
KISSANRUOKA - eri makuja,
12 pss/pkt (12x100g)

450 pkt 250 pss 1,-pss

295 pkt
Nevalaisen Puutarhan 

kukkamyynti

TERVETULOA!

Lauantaina 11.6.

Perjantaina 10.6.

Wintti

Lippu 10 € sis. ep.

KARAOKE

Kisällit
KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

klo 24-04

Keskiviikkona karaokea 
Avoinna klo 14-01

Tulossa: 
18.6. Sway

La klo 24-04
4€ sis. ep

Wintti
4€ sis. ep

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI
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DJ. TERO    
Lippu 10€
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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, toimitusjohtaja
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
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
kesäaika -valoa 
ja lämpöä
Maailma on luotu hyvin järjestäytyneeksi. Aamulla aurinko nou-
see ja illalla laskee. Mahtavinkaan hallitsija ei pysty muuttamaan 
päivän kulkua. Meidän käsityksemme ajasta sitoutuu aina elä-
mään. Me emme voi irtautua tästä ajasta ja elämästä. 

Elämän arvon todellinen tajuaminen ei ole helppoa. Papin 
työssä saa elää lähellä ihmisen elämän iloa ja surua. Elämän 
koko sisältö on elettävissä päivässä ja hetkessä, joka hyvin no-
peasti unohtuu ja jää taakse. Elämän arvon ymmärtäminen syn-
tyy siitä, että ymmärtää ajan arvon. Millainen käsitys ajasta Jee-
suksella oli?

Jeesuksen puheen terävyys oli juuri siinä, että ihmiset pysäy-
tettiin pohtimaan ajan kulumista. Meidän käsitys ajasta työntää 
tulevaisuutta yhä kauemmaksi ja pohdinta elämän lopusta ei 
saa tilaa. Tuonpuolinen aika vaikuttaa heikosti tämän puoleiseen 
aikaan. Jumalan sanan mukaan tuleva aika on jo nyt läsnä.  Jee-
suksen puheen vaikutuksesta ihmisten mieliin piirtyi kuva ikui-
sesta elämästä. Maanpäällinen aika oli vain pieni hetki ikuisen 
elämän rinnalla. Ihmisiä alkoi kiinnostaa kysymys, miten me pe-
lastumme ja saavutamme ikuisen elämän? Ikuinen elämä on us-
kon kohde ja sen lopullinen päämäärä.

Vanhan Kirkkoraamatun esipuheessa todetaan, että Raama-
tusta tulee löytää aluksi yksinkertaiset totuudet ja ydinsano-
ma. Sen sanoman valossa on arvioitavaa vaikeampia Raamatun 
kohtia ja kaikkia elämän kysymyksiä. Kesällä on runsaasti va-
loa ja lämpöä. Talven paukkuvat pakkaset ja korkeat lumikinok-
set ovat täysin unohtuneet. Olisipa meillä elämänasenne, joka 
löytää aina parhaat puolet elämästä ja iloiset asiat täyttäisivät 
mielemme.

Kesäaika kuvaa uskomisen iloa ja kristityn palkkaa taivaassa. 
Jumalan lupaukset ovat täysin varmoja, sillä Jeesus on kuollut 
ja ylösnoussut meidän syntiemme puolesta. Kun syntinen ih-
minen saa armosta kaikki synnit anteeksi, hänen sydämessään 
paistaa lämmin armonaurinko. Hän rakastaa Jumalaa ja lähim-
mäistä. Armo ohjaa meitä oikealle tielle ja kuljettaa meitä tur-
vallisesti kohti iankaikkisen elämän lupauksia.

       Jaakko Sääskilahti

Avoimet ovet 
Perheryhmäkodilla

Honkakodilla on viihtyisät tilat 7 nuorelle.

Pudasjärven kaupungin 
perheryhmäkoti muo-
dostaa yhdessä tuki-
asumisyksikön kanssa 
kaupungin maahanmuut-
tajayksikön. Tukiasu-
misyksikkö perustettiin 
joulukuussa 2009. Perhe-
ryhmäkoti on toiminut 
entisellä Honkakodilla 
joulukuun puolesta välis-
tä eli siitä lähtien, kun en-
tiset asukkaat siirtyivät 
uuteen Alakartanon yk-
sikköön. Perheryhmäkoti 
on seitsemänpaikkainen 
kodinomainen perheko-
ti alle 18-vuotiaille nuo-
rille, jotka ovat siirtyneet 
Pudasjärvelle vastaan-
ottokeskuksista. Nuoret 
käyvät koulua, tutustuvat 
Pudasjärven ja lähialueen 
palveluihin sekä harras-
tavat samoja asioita kuin 

muutkin kaupungin saman-
ikäiset.  

Tukiasumisyksikkö ja 
perheryhmäkoti ovat nä-
kyneet kaupungin katuku-
vassa ja yrityksissä kevään 
aikana aktiivisesti.  Osa nuo-
rista on ollut työharjoitte-
lussa keskustan liikkeissä. 
Kurenalan halkijuoksussa 
yksiköllä oli neljä joukkuet-
ta, joista kaksi nuorten kvar-
tettia. Nuoret näkyvät myös 
jalkapallokentillä, liikunta-
hallilla, kuntosalilla ja mui-
denkin harrastusten parissa. 
Varsinkin jalkapallo on maa-
hanmuuttajanuorten suosik-
kiharrastus. Paikallisissa ur-
heiluseuroissa urheilee yli 
kymmenen maahanmuutta-
januorta. 

- Vaikka tukiasumis-
yksikkö on toiminut jo puo-
litoista vuotta ja perheryh-

mäkotikin puoli vuotta, 
toimintaamme ei tunne-
ta kovin hyvin. Siksi pää-
timme järjestää avoimien 
ovien päivän ensi perjan-
taina 10.6 Honkakodil-
la Lonikantiellä. Päivän 
aikana esittelemme toi-
mintaamme, järjestämme 
kirpputorin ja päivän ai-
kana on myös pieniä kil-
pailuja. Nuoret tekevät 
päivän aikana omia herk-
kujaan, joita kävijät pää-
sevät maistelemaan niitä, 
kertoi yksikön vastaava 
ohjaaja Sirpa Timonen-
Nissi.

Ovet ovat avoinna per-
heryhmäkodilla os. Loni-
kantie 3 (Kauppatien päi-
väkodin vieressä) ensi 
perjantaina 10.6 klo 11-18. 
(tp)

Ko n f i r m a a t i o m e s s u 
kirkossa su 12.6. klo 10, 
Juha Kukkurainen, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen, 
A-ryhmän konfirmaatio. 
Kirkkotaksi lähtee seu-

rakuntakodin pihasta klo 
9.30, kyydin omavastuu 3 
€ edestakainen matka.
Ko n f i r m a a t i o m e s s u 
kirkossa su 12.6. klo 13, 
Jaakko Sääskilahti, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen. ERÄ-ryhmän konfir-
maatio.

Kesäkahvila kaikenikäi-
sille kirpputorin tiloissa 
(Pappilantie 7)  ke  15.6. 
klo 12-14. Tule juomaan 
kupponen kahvia ja naut-
timaan hyvästä seurasta.

Varhaisnuorten kesä-
leirit Hilturannan leiri-
keskuksessa:  6 – 9 -vuo-
tiaat   11.-12.7, leirin 

hinta 5 €/hlö ja 10 – 13 
-vuotiaat 13.-15.7. leirin 
hinta on 10 €/hlö. Sitovat 
ilmoittautumiset pe 1.7. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08-8823100. Lei-
reille mahtuu 25 lasta/leiri. 
Leirit täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.

Kesäkerho Liepeessä 
maanantaista perjantai-
hin klo. 9 – 15.  Kerho on 
tarkoitettu 3 – 6 -vuo-
tiaille lapsille. Kerhoai-
ka lasta kohden päivässä 
on 3 tuntia. Oma välipala 
mukaan.  Ei ennakko-il-
moittautumista. Ohjaajina 
toimivat Eija Koivuluoma 
ja Päivi Pohjanvesi. Lisä-

tietoja lastenohjaajilta p. 
040 5861217/Päivi, p. 040 
7434896/Eija

Nuotioillat: seurakun-
nan nuoriso- ja diakonia-
työ järjestää elokuussa 
nuotioiltoja. Nuotioiltoja 
pidetään seuraavasti: vk 
31 (ke-to), vk 32 (ma-to) 
ja vk 33 (ma-to). Nuoti-
oiltoja voi varata jo nyt 
omalle kyläkulmalleen 
kirkkoherranvirastosta (p. 
08-8823 100).

Kirkko avoinna ja esit-
telijä paikalla 27.6.-29.7. 
ma-pe klo 11-17. Muulloin 
sopimuksen mukaan.

Rauhanyhdistykset: 
Kesäseurat Jongulla 
Törmälässä(Vi l jamaal la) 
su 12.6. klo 13 ja 19 (J. 
Kinnu-nen ja  P. Päkki-
lä). Seurat Hirvaskosken 
ry:llä su 19.6. klo 19 (J. 
Lehto). Seurat Kurenalan 
ry:llä su 12.6. klo 13 (M. 
Tuohimaa, J. Sääskilahti). 
Hetekylän  kesäseurat 
Leena ja Tauno Kujalalla 
su 19.6. klo 13 (E.Lahtinen 
ja O.Sarajärvi).

Kastettu: Silja Adelia Ma-
java, Eetu Petteri Riepula

Rimminkankaan koulun 
kevätjuhlassa upea 
diaesitys linnuista
Rimminkankaan koulun kevätjuhlaa vietettiin lauan-
taina 4.6. Rehtori Eeva Harju piti puheen, Sanna Pihlaja 
lauloi, Sari Hukari ja koulun yhtye säestivät useamman-
kin lauluesityksen. Oppilaan puheen esitti 9. luokan op-
pilas Jukka Päiväniemi. 

Juhlassa nähtiin upea biologian ja maantiedon opet-
taja Antti Jaakon valmistama ja riimittämä diaesitys lin-
nuista. Lopuksi jaettiin stipendit, Hymytyttö- ja poika-
patsaat sekä muut tunnustukset. 

Juhla päättyi todistusten jakoon ja jäätelöön.
(ht)
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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

KIVUT KURIIN
Vastaanotto su 12.6 klo 9-17
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun nis-
ka, rintaranka, iskias, migreeni, päänsärky 
ja monissa oudoissa kiputiloissa. Jalkojen 
pituuserojen mittaus sekä virheasentojen 
tutkimus - korjaus/tuetE. Pajunen

Dr. Of Naprapathy

28x95 painekyllästetty ruskea.. á 1,29€/jm 
28x95 PK VS ......................................... 1,09€/jm 
20x120 UTV PL..................................... 0,79€/jm 
19x100 VS sokkelilauta..................... 0,39€/jm 
22x100 VS ruodelauta....................... 0,49€/jm 

Matkapuhelimesta soitettaessa 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 23%)
Lankapuhelimesta soitettaessa 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 23%)

Pudasjärvellä rakennetaan vilkkaasti

Kaikki uudet asuinraken-
nukset sijaitsevat keskustan 
ulkopuolella. Lomaraken-
nuksista puolet on Syötteellä 
ja loput ympäri kaupunkia. 
Saunoja taas rakennetaan 
pääasiassa Puhokselle, Sara-
järvelle ja Iinattijärvelle.

Kaikkiaan rakennuslu-
pahakemuksia tekniseen 
toimistoon (sisältää myös 
jatkoaikoja ja käsittelemät-
tömiä lupia) on tullut jo 147 
kappaletta, missä on lisäystä 
viime vuoden vastaavaan ai-
kaan noin 20.

Paljon  
remontteja
Pudasjärven kaupunginvi-
raston remontin toinen vaihe 
jatkuu joulukuun loppuun 
saakka. Remontissa tehdään 
ulkopuolella sokkelin korja-
ukset, ikkunoita vaihdetaan 
ja tiilinen ulkoverhoilu vaih-
detaan. Samalla suoritetaan 
eristeiden vaihtoa. Virasto-
talon remontti maksaa noin 
350.000 euroa.

Virkistysuimala Puikkari 
on suljettuna peruskorjauk-
sen takia syyskuun loppuun 
saakka. Sulkemisen taustal-
la on virkistysuimala Puik-
karin ja liikuntahallin ulko-
alueineen peruskorjaus, joka 
alkaa tänä kesänä Puikkarin 
ja ensi kesänä liikuntahallin 

osalta. Kokonaisuudessaan 
kyse on 1,2 miljoonan euron 
korjauksesta, johon on saa-
tu opetus- ja kulttuuriminis-
teriön avustusta 320.000 eu-
roa.

Rimminkankaan koulun 
1- ja 2-rakennusten sanee-
raus aloitettiin toukokuun 
alussa ja koko saneeraus val-
mistuu lokakuun puolivälis-
sä 2011. Molempien raken-
nusten 2. kerrokset saadaan 
käyttöön jo kuitenkin kou-
lun alkuun elokuussa 2011. 
Kohteessa suoritetaan sisäil-
maongelmien korjaustöitä 
muun muassa uusimalla ja 
kapseloimalla 2. kerroksen 
lattiapinnat. 

Lisäksi molemmista ra-
kennuksista 1. kerroksen 
luokkahuoneiden osalta ala-
pohjarakenteen puretaan 
pois ja valetaan uudet pinta-
betonilaatat. Hankkeen pro-
jektinjohdosta ja rakennut-
tamistehtävistä vastaa ISS 
Proko Oy:ltä projektipääl-
likkö Joonas Nuolioja. Koh-
teen pääurakoitsijana toimii 
paikallinen Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit Oy. Hank-
keen kustannusarvio on noin 
700 000 euroa.

Kurenalankoulun kor-
jaustyöt käynnistyvät tavoi-
teaikataulun mukaisesti ke-
säkuun alkupäivinä ja työt 

valmistuvat syyskuun lo-
pussa. Hanke painottuu Ku-
renalankoulun siipiraken-
nukseen, jossa korjaustyöt 
suoritetaan ja vaiheistetaan 
siten, että siipirakennuksen 
2. kerros voidaan ottaa kou-
lun käyttöön heti koulujen 
alkaessa elokuun puolivä-
lissä. 

Kohteen korjattavilla alu-
eilla uusitaan lattiapinnoit-
teet, uusitaan lattiat ja kap-
seloidaan ikkunakarmit sekä 
huokoiset pintamateriaalit 
seinistä ja katoista vaihde-
taan hyvän sisäilman edel-
lyttämiin materiaaleihin. 
Hankkeen projektinjohdos-
ta ja rakennuttamistehtävis-
tä vastaa ISS Proko Oy:ltä 
projektipäällikkö Joonas 
Nuolioja. Kohteen pääura-
koitsijana toimii oululainen 
OKV-Tekniikka Oy. Tämän 
hankkeen kustannusarvio 
on noin 250 000 euroa.

Kolmessa osassa toteutet-
tavien terveysaseman tilojen 
korjaus- ja uudistamishank-
keen, harjannostajaisia vie-
tettiin Hotelli Kurenkoskes-
sa torstaina 26.5. Hankkeen 
projektipäällikkö Joonas 
Nuolioja ISS Proko Oy:stä 
kertoo, että marraskuun 
alussa alkaneessa ja elokuun 
lopussa päättyvässä hank-
keessa tehdään vastaanotto-

tiloissa tilamuutoksia ja eri-
laisia sisäilman korjauksia. 
Muun muassa vastaanotto-
tilojen ilmanvaihtohuone on 
uusittu kokonaan. 

Hammashoitolan tilois-
sa tehdään lähes täydellinen 
peruskorjaus. Ulkoseinät ja 
väliseinät jäävät pystyyn, 
mutta lähes kaikki muu me-
nee uusiksi. Terveysaseman 
vastaanottotilojen korjauk-
set valmistuivat maaliskuun 
alussa. Poliklinikan ja vuo-
deosaston korjaukset tuli-
vat valmiiksi toukokuussa 
ja hammashoitolan korja-
us valmistuu elokuun lo-
pussa. Hankkeen suuruus 
on kokonaisuudessaan mil-
joona euroa. Pohjois-Suo-
men aluehallintovirasto on 
myöntänyt hankkeelle valti-
onavustusta noin 208 000 eu-
roa.

Syötteelläkin  
rakennetaan
Insinööri Topi Hyöty-
lä Liidea Oy:stä kertoo, 
että Syötteellä rakennetaan 
Luokkavaaran mökkialueen 
kunnallistekniikkaa. Tulossa 
on 150 uutta mökkitonttia, 
jotka valmistuvat elokuussa. 
Rakentamaan tonteille pää-
see aikaisemminkin. Kysees-
sä on yli 500.000 euron urak-
ka. 

Hyötylä kertoo, että Syöt-
teelle rakennetaan myös kak-
si hiihtosiltaa. Toinen raken-
netaan Tarjajoentien ylitse ja 
toinen Hotelli Syötteelle me-
nevän tien alitse. Näiden sil-
tojen kustannusarvio on hie-
man alle 500.000 euroa.

Edelleen Luppoveden ra-
kentamisessa tehdään vir-
kistyskäyttö- ja ympäristö-
töitä vajaan 200.000 euron 
arvosta. Järven rannalle on 
tulossa muun muassa grilli-
katos, huoltorakennus, pol-
kuja järven ympärille, vene- 
ja uimalaituri.

Edellä mainittujen koh-
teiden lisäksi Aittojärven ja 
Hirvaskosken kouluilla re-
montoidaan sisätilaongel-
mia. 

Asko Kurki

Jyrkkäkoskelle nousee Minna Kukan ja Mauri Liikasen rakentama oma hirsitalo.

Pudasjärvellä rakennetaan tänä vuonna vilkkaasti. Asuinrakennuksia on 
rakenteilla tänä vuonna yhdeksän kappaletta, missä on kahden lisäys viime 

vuoteen, kertoo Pudasjärven kaupungin tarkastusinsinööri Eero Talala. 
Lomarakennuksia nousee 13, uusia saunoja 21 ja talleja/ varastoja 14 

kappaletta. Kaikissa luvuissa on lisäystä viime vuoteen.

COLORIA LINNEA TALOMAALI

COLORIA PUUÖLJY
Luonnonöljypohjainen vesiohenteinen puuöljyemulsio, 
jossa ei ole lakkabensiiniä. Suojaa puuta kosteudelta ja 
lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. MT-ryhmä 89,4
Käyttö: pihakalusteet, terassit, portaat, aidat, kaiteet, 
laiturit, kukkalaatikot ja ovet. Soveltuu puupinnan 
öljyämiseen ja hoitamiseen ulkona. Sopii kesto-, kova-, 
jalo-, lämpökäsitellylle sekä käsittelemättömälle puulle. 
Sävytettävä öljy, joka sisältää vahamaisia vettä hylkiviä ja 
hometta estäviä aineita.
Saatavana 0,9 2,7 9 litran purkkikoossa.

Korkealuokkainen vesiohenteinen pellavaöljy- ja 
akrylaattitalomaali ulkokäyttöön. Talomaalin sideaineessa 
on yhdistetty pellava öljyn ja akrylaatin erinomaiset 
säänkesto-ominaisuudet. MT-ryhmä 35.
Käyttö: Tarkoitettu sekä uusille, että aikaisemmin 
maalatuille puujulkisivuille sekä sokkeleihin. Maalilla on 
erinomaiset tartuntaominaisuudet, mikä mahdollistaa 
sen käyttämisen vanhojen lateksi-, alkydi- ja öljymaalien 
huoltomaalaukseen. Voidaan sävyttää.
Saatavana 0,9 2,7 9 18 litran purkkikoossa.

5950
/ 9 litraa

(6.61 / 1litra)

puh. 0400 886 469
avoinna ma-pe 8.30-17, la sulj.Värikeskus Kauppatie 5 Pudasjärvi

950
/ 0,9 litraa

Kiitos!
Teitte juhlapäivästäni 
ikimuistoisen!

Ystävyys on 
minulle kuin viini, 

uutena kesytön, 
iän myötä kypsyvä,

vanhuudessa sydämen lääke.
(Thomas Jeffreson)

Sirkka-Liisa Tuomaala

Rakennamme Mursunsaareen viihtyisään 
ympäristöön paritalon. Kodeissa on huo-
lellisesti suunniteltu, toimiva pohjaratkaisu, 
kauniit sisustusmateriaalit ja laadukas va-
rustelutaso: keskuspölyimuri, varaava takka, 
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteen 
otolla. Lisäksi autokatos ja lämmin varasto. 
Ennakkomarkkinoinnissa olevan kohteen 
suunnitelmiin ja materiaalivalintoihin voit 
tehdä muutoksia. Tontille voimme rakentaa 
vaihtoehtoisesti toiveittesi omakotitalon. 
Oma tontti (n. 1000 m²) jaetaan hallinnanja-
kosopimuksella kahdeksi erilliseksi, itsenäi-
seen hallintaan tulevaksi kiinteistöksi.

Muuttovalmis loma-asunto hiihtokeskus 
Iso-Syötteen välittömässä läheisyydessä. 
Päähissiasemalle on matkaa vain 200m. 
Hiihtolatu kulkee vieressä. Keskeinen 
sijainti mahdollistaa helpon talvilomailun. 
Rinteeseen ja ladulle pääset kotiovelta. 
Loma-asunnoissa on korkea varuste-
lutaso ja tasokkaat sisustusmateriaalit. 
Energialuokka on A, mikä takaa edulliset 
lämmityskustannukset. Jokaisessa asunnossa 
on ulkoiluvälinevarasto ja Jotul-tulisija. 
Loma-asunnoilla on oma tontti jaettuna hal-
linnon jako-osuuksilla itsenäiseen hallintaan 
tuleviksi kiinteistöiksi. 

PARITALO 
Tervatie 8, PUDASJÄRVI

3h + keittiö
huoneistoala: 79,5 m²
kerrosala: 90,0 m²
Autokatos ja varasto

1h + tupakeittiö + parvi 
(25m2) + s 46,0m2, erillismökissä
1h + tupakeittiö + parvi 
(18m2) + s 40,0m2, paritalossa

149 200 €

LOMA-ASUNTO
Tähtisarantie, Iso-Syöte

108 000 €
147 000 €

paritalossa
erillismökissä

Ammattitaitoista palvelua 17 vuoden
ja satojen kotien kokemuksella

Yksilöllisesti Turvallisesti Edullisesti

Pilvitie 1 A, 90630 OULU  Puh. 040 550 2830
www.jopera.fi

KOTOISAT NELIÖT

JOPERA - KODIT ARKEEN JA VAPAA-AIKAAN

velaton hinta
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Muoti Oliiviassa
ompelija tuli taloon

Muoti Oliiviassa suoritettiin arvonta kaikkien 27.5 liik-
keessä shoppailuillassa kävijöiden kesken.  50 euron 
lahjakortin voitti Airi Ponto. Arvontaa suorittamassa yrit-
täjä Aija Taipale. Onnettarena toimi Jenni Peltomäki. 
(Kuva Kati Saukko)

Pudasjärvellä on kesäasun-
toja noin 3000 ja niistä ul-
kopaikkakuntalaisilla 2/3. 
Mökkitalkkarointi on ter-
vetullut palvelu heille, jot-
ka eivät itse pääse tai ehdi 
hoidella asumiseen kuulu-
via askareita. Mökkitalkka-
ri voi käydä tarkistamas-
sa ettei luvattomia vieraita 
ole käynyt, leikkaa ruohon, 
poistaa talvella lumet katol-
ta, tekee pieniä korjaustöitä 
tai yleensä ne hommat mistä 
sovitaan. Mökkitalkkari voi 
esimerkiksi käydä lämmittä-
mässä mökin etukäteen, jot-
ta asukkaalla on mukavan 
lämmin vastaanotto.

Väylänhelmen yrittäjä 
Matti Puolakanaho on talk-
karoinut  toista vuotta. Ha-
lutuin palvelu on ruohon-
leikkuu ja pihan haravointi.  
– Näitä teen eniten, sanoo 
Puolakanaho. 

– Viime kesänä oli puiden 
kaatoa, halkojen tekoa, ai-
tojen korjauksia ja mökkien 
maalauksia. Talvella oli lu-
men pudotuksia katolta.

Kalustoa on lähes kaikki 
tarvittava. Puusepän työka-
lut vasarasta ilmakompres-
soriin, metsurin välineet, jne. 
Isommat työhön tarvittavat 
välineet, esimerkiksi nostu-
rin Puolakanaho vuokraa 
Oulun Vuokrakoneelta. 

– Kaikkea ei kannata itse 
hankkia, koska harvoin tar-
vittavia isoja työkaluja on 
vaikea varastoida. Mat-
ti Puolakanaho tarjoaa eri-
laisia huoltopaketteja, jotka 

Mökkitalkkari askaroi 
monenlaista

räätälöidään asiakkaan tar-
peen mukaan. Esimerkiksi 
kesäpakettiin voisi kuulua 
ruohonleikkuu, pihan siis-
timinen, mökin- ja saunan 
lämmitys, tarkistuskäyn-
nit. Talvipakettiin samoin 
lämmitykset, tarkistuskäyn-
nit, lumenpudotukset muun 
muassa. 

Mökkiä ei kannata jättää 
yksin pitkäksi aikaa, opastaa 
Matti Puolakanaho ja kertoo, 
että on sattunut tapauksia 
ettei mökkiläinen ole käynyt 
kuukausiin mökillään ja sillä 
aikaa vesiputki on särkynyt. 
Mitä siitä seuraa, on jokaisen 
pääteltävissä ja korjauskus-
tannukset voivat olla mitta-
vatkin. 

Eila Lahtinen

Kukkapenkkien kunnostukset ja siistimiset ovat osa mök-
kitalkkarointia. Matti Puolakanaho siistii kuunlijakukka-
penkkiä.

Matti katolla.

Talven jäljiltä kesäkalusteet 
ja terassit voivat olla ankean 
harmaita ja vanhan näköi-
siä. Ne saa kuntoon pienel-
lä vaivannäöllä. Esimerkiksi 
auringon polttamat terassi-
laudat kaunistuvat puunsuo-
jalla noudattamalla seuraa-
via ohjeita: 

-Harjaa ensin irtonainen 
lika pois ja sekoita terassin-
pesuaine viiteen litraan haa-
leaa vettä. Levitä pesuai-
netta runsaasti puupinnalle 
harjaamalla. Anna vaikuttaa 
15-20 minuuttia, jonka jäl-
keen pinta harjataan juuri-
harjalla ja huuhdotaan run-
saalla vedellä.

Terassit ja kalusteet kesäkuntoon
-Kiristä ylösnousseet ruu-

vit ja naulat
-Hio pystyyn noussut 

puukuitu pois hiomapape-
rilla numero 120. Käytä tar-
vittaessa hiomakonetta.

-Harjaa hiontapöly pois. 
Anna pinnan kuivua ennen 
suojakäsittelyä

-Levitä sävytetty puun-
suoja leveällä siveltimel-
lä. Käsittele muutama lauta 
kerrallaan, jotta värisävystä 
tulee tasainen.

Puuterasseihin sopivia 
suoja-aineita ovat kuultava 
puunsuoja ja puuöljy, jotka 
eivät muodosta kalvoa eivät-
kä siten tee lattiasta talvella 

liukasta.
Seinäkkeisiin voi vali-

ta öljymaalin, puuöljyn tai 
puunsuojan. Maalaamalla 
tulee kaunista, mutta uusin-
takäsittely on työläämpää 
kuin muiden pintojen. Huol-
tokäsittely on samanlainen 
kuin kalusteilla sen mukaan, 
mitä suoja-ainetta pintaan 
on käytetty.

Kalusteet kuntoon
Lue kalusteiden hoito-ohjeet 
huolellisesti ja puhdista ka-
lusteet kullekin materiaalille 
sopivilla aineilla ja välineil-
lä. Kaikki puutarhakalusteet 
viihtyvät parhaiten suojassa 
suoralta auringonpaisteelta 
ja sateelta.

Rottinki, Muovi, Alumii-
ni ja ruostumaton teräs: Rot-
tinki ja muovi imuroidaan ja 
Pyyhitään tarvittaessa kevy-
esti neutraaliin pesuaineliu-
okseen kostutetulla siivous-
liinalla tai harjalla. Rottinki 
ei pidä kosteasta, älä jätä ka-
lusteita vesisateeseen. Alu-
miini ja ruostumaton teräs 
eivät kestä hankaavia pesu-
välineitä.

Eri puille  
omat hoito-ohjeet
Eri puulaaduille on omat 
menetelmänsä ja puhdistus-
aineensa. Puukalusto pyy-
hitään pölystä ja suojataan 
puunsuojalla, tai öljytään 
kalusteöljyllä ennen käyt-
töönottoa. 

Pintakäsittely suojaa ka-
lusteita ja antaa pinnal-
le kauniin värin. Levitä öljy 
täysin kuivalle pinnalle ja 
anna imeytyä puolisen tun-
tia. Lisää vielä pari kerrosta 
ja kuivaa pinta. Öljyämisen 
voi tehdä pari kertaa kesän 
aikana. Jos puuhun ilmes-
tyy hometta, poista se ho-
meenpoistoon tarkoitetulla 
aineella.

-Liuotinohenteiset  ovat 
jäämässä pikkuhiljaa pois ja 
tilalle tulleet vesiohenteiset, 
jolloin pensseleitä ei tarvit-
se pestä tärpätissä ja muissa 
liuotteissa vaan ne pystytään 
pesemään pelkällä vedellä. 
Tämä säästää ympäristöä ja 
luontoa,  Tenho Ylilehto vä-
rikeskuksesta kertoo. 

Jenni Peltoniemi 
Tenho Ylilehto Värikeskuksesta neuvoo maalaamiseen liittyvissä asioissa.

Muoti Oliivian naistenvaate-
myynti loppuu, mutta kan-
gas- ja ompelupuoli laaje-
nee. 

-Naisten vaatteita on 
myynnissä vielä kesäkuun 
loppuun saakka ja sen jäl-
keen saamme koko liiketilan 
käyttöön sisustus kankaille 
ja tekstiileille. Tämä tietysti 
mahdollistaa kangasvalikoi-
man laajentamisen ja valmii-

Aija Taipaleen vinkit sisustamiseen:
- Ajaton sisustus on hillitty ja yhtenäinen.
- Kun valitaan selkeät ja yksinkertaiset pohjamateriaalit, 
niin pienillä jutuilla saadaan uutta ilmettä ja raikkautta no-
peasti  pienellä budjetilla.
- Sisustuksen yhteneväisyys pohjaväreihin on tärkeää, py-
ritään hakemaan samaan sävyyn sopivia muita sisustu-
selementtejä ja kalusteita.
- Uuden ilmeen sisustukseen voi lähteä rakentamaan jon-
kin rakkaan esineen ympärille, esim. mummolta peritty 
seinäraanu voi määrätä sisustamiseen käytettävät värit ja 
linjan. Uutta ja vanhaa yhdistelemällä saadaan omaperäi-
syyttä  ja persoonallisuutta.
Aijan mukaan ”tyylien sekoittelua voi tehdä rohkeasti, 
mutta erilaisten kuvioiden yhdistäminen  vaatii harjaan-
tunutta silmää. Jos omat valinnat epäilyttävät, kannattaa 
pyytää ammattilaisen apua.” 

”Sisustaminen on yleensä 
vuosien projekti, mutta kodin 
stailaus elää hetkessä”

Glamouria Rimmillä

Torstaina 26.5 vietettiin Rimminkankaan koululla ysienjuh-
laa. Juhlan teemana oli glamour ja elokuvatähdet. Pukukoo-
dina oli juhlava pukeutuminen. Pukukoodia oli noudatettu 

Mariella Nyman

den sisustustekstiilien myy-
misen.

Ompelija on myös tul-
lut taloon, joten ompelupal-
velut laajenevat ja toimitus-
ajat lyhenevät, kertoo Muoti 
Oliivian yrittäjä Aija Taipale, 
joka tekee myös kesäasunto-
jen stailauksia. 

Mikä ero on sitten staila-
uksella ja sisustamisella?

varsin hyvin ja rehtori Eeva Harju kuvailikin tyttöjen näyttä-
vän morsiamilta ja poikien aikuisilta miehiltä. Yhdeksäsluok-
kalaiset olivat saaneet äänestää joukostaan myös ”vuosititte-
leiden” saajat. Vuoden opettajaksi valittiin Joni Rinta-Pollari, 
ilopilleriksi Sallamari Valkola, urheilijaksi Mikko Sammel-
vuo, kaveriksi Mariella Nyman, megafoniksi Janne Iinatti-
niemi sekä Miss & Mister Rimmiksi valittiin Janika Kokko 
ja Joona Klemetti.
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!
keittiöt, komerot, kodinhoitohuoneet, wc-kalusteet, ovet, liukuovet

www.visionliukuovet.fi       www.keittiokalustetukut.fi

- ilmainen suunnittelupalvelu
- nopeat toimitukset

- ei ostorajoituksia
- myös jälleenmyyjille

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

LIUKUOVET

V SI I NO

- monipuolinen mallisto
- tukkuhinnat

Keittiökalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus mukaan, 
tule tekemään elämäsi kaupat. 

Suunnitellaan yhdessä komerot upeilla liukuovilla!

Lakeuden 
KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 Kempele, p. 08 376 601, fax 08 376 663

Toimitusjohtaja Jorma Paaso:
Loma-asuntojen varustus 
yhtä hyvä kuin kotonakin

Iso-Syöteelle rakennettavilta loma-asunnoilta odotetaan 
korkeaa varustelutasoa.

Vuodesta 1998 lähtien loma-
asuntoja Syötteelle rakenta-
neessa Jopera Rakennuspal-
velu Oy:ssä tiedetään, että 
loma-asuntojen varustus pi-
tää tänä päivänä olla sama 
kuin kotonakin, ainoastaan 
pienemmässä mittakaavas-
sa.

¬- Tänä päivänä mö-
keiltä vaaditaan kaikki ko-
dinkoneet kuten jääkaapit, 
kylmiöt, mikroaaltouunit, 
pyykinpesukoneet ja joskus 
jopa keskuspölynimurit, toi-
mitusjohtaja Jorma Paaso 
tähdentää.

Jopera Rakennuspalve-
lu Oy on rakentanut Syöt-
teelle tähän mennessä 18 

loma-asuntoa, joissa on kor-
kea varustetaso ja tasokkaat 
sisustusmateriaalit. Ener-
gialuokka A takaa uusissa 
mökeissä edulliset lämmi-
tyskustannukset. 

Lisäksi loma-asunnoil-
la on keskeinen sijainti, joka 
takaa lyhyet etäisyydet toi-
mintoihin.

– Me olemme rakentaneet 
loma-asuntoja ympäri Iso-
Syötteen aluetta. Kyllä tääl-
lä menevät mökit kaupak-
si yksi kerrallaan. Meillä on 
tällä hetkellä kolme mökkiä 
myymättä, mutta esimerkik-
si juuri aloitettavassa parita-
lossa kaupat on tehty, Jorma 
Paaso kertoo.  AK

Hirvaskosken ja Aittojärven kouluilla kesäremontit
Hirvaskosken ja Aittojärven 
kouluilla on havaittu sisäil-
mahaittoja, jonka johdosta 
kouluilla on suoritettu sisäil-
matutkimuksia, jotka johta-
vat kouluilla remontteihin 
tämän kesän aikana.

Hirvaskosken koulun 
molemmissa rakennuksis-
sa on suoritettu sisäilma-
tutkimuksia ISS Proko Oy:n 
toimesta. Kaikki rakennuk-
sien sisäilmasta otetut näyt-
teet olivat mikrobiologisesti 
puhtaita. Tutkimusten mu-
kaan sisäilmahaitan aiheut-
taja on osittain kemiallinen 
ja aiheutuu lattiapinnoit-
teista. Sisäilmahaittaa aihe-
uttavat myös molemmissa 
rakennuksissa havaitut pai-
kalliset kosteus- / mikrobi-
vauriot, sekä ilmanvaihdos-
sa havaitut puutteet.

Rakennusavauksien pe-
rusteella koulun alapohjara-
kenteessa on kosteus- mikro-
bivaurioita piharakennuksen 
käytävän alueella WC ti-
lan kohdalla ja luokkahuo-
neen ja tekstiilityö tilan vä-
lisen oviaukon kohdalla. 
Otettujen näytteiden ana-
lyysivastauksen perusteella 
kyseessä on paikallinen kos-
teus-/ mikrobivaurio. Pää-
rakennuksessa todettiin ala-
pohjarakenteessa kosteus-/
mikrobivaurioita opettaji-
en huoneen vieressä olevan 
WC:n lattiarakenteessa ja OT 

1 lattiarakenteessa.
Korjaustyöt suoritetaan 

kesän 2011 aikana. Raken-
teelliset korjaukset kohdiste-
taan molempien rakennuk-
sien kosteusvaurioituneiden 
rakenteiden uusimiseen. 
Lattiapinnoitteet uusitaan 
korjattavien tilojen osalta. 
Lisäksi uusitaan pääraken-
nuksen aulan lattiapinnoi-
te. Ryömintätiloissa havaitut 
epäpuhtaudet/jätteet poiste-
taan korjaustöiden yhteydes-
sä molempien rakennuksien 
osalta. Koulurakennuksen 
ryömintätilassa olevat vie-
märiputket lämmöneriste-
tään. Loput korjaustyöt suo-
ritetaan seuraavan vuoden 
aikana.

Maakellarimainen haju 
poistetaan Aittojärvellä

Aittojärven kouluraken-
nuksessa kaikki kouluraken-
nuksen sisäilmasta otetut 
näytteet olivat myös mik-
robiologisesti puhtaita. Ra-
kenneavauksien perusteella 
koulun alapohjarakenteessa 
on paikallisia kosteus-/ mik-
robivaurioita käytävän alu-
eella WC tilojen kohdalla/
alla ja käytävällä olevan ve-
sipisteen kohdalla. Otettujen 
näytteiden analyysivastauk-
sen perusteella kyseessä on 
paikallinen kosteus- / mik-
robivaurio. Sisälle tultaessa 
havaittavan maakellarimai-
sen hajun todennäköisin läh-
de ovat käytävällä havaitut 

vaurioituneet alapohjan läm-
möneristeet ja -rakenteet.

Korjaustyöt suoritetaan 
kesän 2011 aikana. Raken-
teelliset korjaukset kohdiste-
taan käytävän vaurioitunei-
den rakenteiden uusimiseen. 
Korjaustöiden yhteydessä tii-
vistetään rakenteissa havait-
tuja ilma- ja lämpövuotoalu-
eita. Myös ryömintätilassa 
havaitut epäpuhtaudet/jät-
teet poistetaan korjaustöiden 
yhteydessä. Loput korjaus-
työt suoritetaan seuraavan 
vuoden aikana.

Jutun tiedot on kirjoitettu 
ISS Proko Oy:n asiantuntija 
Pentti Väänäsen laatimista sel-
vityksistä.

Hrvaskosken koululla suoritetaan kesällä sisätiloissa remontti ja samankaltainen re-
montti on myös Aittojärven koululla.
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Matkailuelinkeinon juttusarja

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Marianne Mäntylehto

vaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 1Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

matkailutuloselvityksen tuloksia Pudasjärven kaupungin osalta. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Matkailun taloudelliset 
vaikutukset

Seuraavassa osassa tarkastelemme matkailualan työllistävyyttä.

Vuonna 2009 Pudasjärven 
saama välitön matkailutu-
lo oli yli 40 miljoonaa euroa. 
Pudasjärven matkailutulo 
on kasvanut vuodesta 2006 
vuoteen 2009 noin 51 pro-
senttia. Suurimmat hyödyn-
saajat ovat olleet lähes yhtä 
suurin osuuksin (27 %) huol-
tamo- ja ravitsemistoiminta, 
vähittäiskauppa ja majoitus- 
ja ravitsemistoiminta.

Syötteen kansallispuis-
ton vaikutus paikallistalou-
teen oli vuonna 2008 2,2 milj. 

euroa ja 30 henkilötyövuot-
ta. Iso-Syötteen retkeilyalu-
een vastaava vaikutus oli sa-
mana vuonna 1,6 milj. euroa 
ja 21 henkilötyövuotta. Yh-
teensä näiden alueiden vai-
kutus oli 3,8 milj. euroa ja 51 
henkilötyövuotta.

Välitöntä matkailutu-
loa saavien yritysten ostot 
muilta toimialoilta eli välilli-
nen matkailutulo oli vuonna 
2006 lähes 10 miljoonaa eu-
roa. Vuonna 2009 se nousi jo 
lähes 18 miljoonaan euroon.  

Matkailutulon yksi suuri hyödynsaaja on 
ollut vähittäiskauppa. Kuvassa valtatie 20 
varrella oleva Perhemarket. 

Omakotitalo hevostallin viereen
Minna Kukka ja Mauri Lii-
kanen ovat tämän kesän ra-
kentajia Pudasjärvellä. He 
rakentavat Kontiotuotteen 
hirsitaloa Jyrkkäkoskelle jo 
aiemmin rakentamansa he-
vostallin viereen. Hirsita-
lon he päätyivät ostamaan 
Kontiolta, koska kyseessä on 
oman paikkakunnan tuttu 
ja turvallinen firma. Lisäksi 
asioiminen taloprojektin eri 

vaiheissa on helppoa ja jous-
tavaa jo ennalta tuttujen ih-
misten kanssa, koska Minna 
itsekin työskentelee Kontio-
tuotteella ajojärjestelijänä.

– Mielestämme oli loo-
gista rakentaa talo tallin vie-
reen, jotta kodin ja hevosten 
hoitaminen olisi helpompaa, 
kun kaikki on keskitetty yh-
teen ja samaan pihapiiriin. 
Tulevaisuudessa koti, har-

rastukset ja työ ovat kaikki 
lyhyen matkan sisällä, eikä 
turhaa ajamista kodin ja tal-
lin välillä tarvitse enää teh-
dä, Minna kertoo.

Talon valmistumisen 
ajankohta on arvioitu tule-
valle syksylle. Taloa raken-
netaan omalla väellä sekä 
yhdellä palkatulla kirves-
miehellä. (ak)

Minna ja Mauri halusivat rakentaa talon Jyrkkäkoskelle, koska silloin koti ja hevoshar-
rastus ovat samassa pihapiirissä.

Viime viikolla touko-kesäkuun vaihteessa oli vuorossa talon lattian valaminen.

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella

Venetsialaisten järjestelytehtävien lisäksi iltaan kuului 
hallituksen kokous, jossa venetsialaisten järjestelyasioi-
den lisäksi oli presidentin tehtävien vaihto. Kuluneen kau-
den presidenttinä toiminut Teuvo Perätalo luovutti tehtä-
vät ensi kauden presidentille Seppo Kukalle. 

LC Pudasjärvi on aloittanut 
elokuun viimeisen lauantain 
27.8 venetsialaisten järjeste-
lytyöt. Tapahtuma järjeste-
tään viimevuotiseen tapaan 
Jyrkkäkoskella yhteistyös-
sä paikan omistavan Pudas-
järven Urheilijoiden kanssa. 
Tiistaina 31.5 lionit kokoon-
tuivat raivaustalkoisiin, jos-
sa Jyrkkäkosken huvialueen 
alapuolista metsää raivat-
tiin ja samalla saatiin venet-
sialaisten kokon rakennus-
aineet, onhan tapahtuma 
perinteisesti veden, tulen ja 
valon juhla. Nyt on jo selvil-
lä, että illan musiikista vas-
taa nelihenkinen Sway –or-
kesteri Haukiputaalta. 

(ht)

Tiistaina kaupunginviraston 
seinää purettiin kaupunginjoh-
tajan siivestä. Kaupunginjohta-
ja Daavittila oli jo aikaisemmin 
muuttanut remontin alta viras-
totalon toiseen kerrokseen.

Kaupungintalon seinä sai kyytiä
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Ammatillista koulutusta arvostetaan

Pudasjärvellä valmistui ensimmäistä kertaa lähihoitajia, jotka lausuivat valan, joka oli uutta kevät-juhlassa. 

Sähköasentajat ovat saaneet todistukset. Vasemmalla yksikönjohtaja Elisa Laakso ja opettaja Reijo Talala. 

LC Pudasjärven sekä Pu-
dasjärven Osuuspankin 
stipendin luovutti Teuvo 
Perätalo. 

Juhlassa jaettiin useita sti-
pendejä. Rotary klubin sti-
pendipuheenvuoroa käyt-
tämässä Antero Kokko. 

KIINTEISTÖN OMISTAJAT
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
Mökkitalkkaripalvelut: www.mökkitalkkarit.fi

PUDAS RAK-SA
Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458

kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

-Meitä opettajia ja henkilö-
kuntaa lohduttaa tieto, että 
viisautta ei voi kaataa kal-
loon. Onneksi se on niin. 
Tieto pitää hankkia. Opettaja 
ohjaa tiedon hankkimista. Se 
tieto, mitä olette hankkineet, 
ei jätä teitä, vaan lisääntyy 
ja jalostuu. Te olette nyt am-
mattilaisia. Tehkää elämäs-
tänne arvokas nyt hank-
kimanne pääoman avulla, 
kehotti yksikönjohtaja Eli-
sa Laakso tervehdyssanois-
saan. 

ta maahanmuuttajanuoria, 
jotka saivat todistuksen am-
mattistartin suorittamisesta.

Ohjelmassa oli myös An-
na-Kaisa Yasin ja Vilja-Eli-
na Törmäsen musiikkiesitys, 
oppilaskunnan tervehdys 
sekä oppilaiden esittämiä 
sketsejä ja musaa. 

Juhlassa jaettiin useita sti-
pendejä tervehdyksineen. 
Valmistujien perheiden jä-
seniä oli runsaasti paikalla. 
Runsaan vierasjoukon saa-
puminen osoitti yksikönjoh-
taja Laakson mukaan sen, 
että ammatillista koulutusta 
arvostetaan. 

Heimo Turunen, kuvat 
Antero Kokko

Ammattiin  
valmistuneet:
Hevostenhoitajat: Heikki-
nen Mervi, Heikkinen Tuo-
mo, Korva Asta, Laine Raija, 
Leontjeff Mari, Soronen San-
na, Törmikoski Tiina, Ylita-
lo Paula. 

Matkailupalvelujen tuot-
tajat: Ervasti Marko, Illikai-
nen Anne-Mari, Illikainen 
Eveliina, Korshunova Vikto-
rija, Polkovaya Ekaterina, Si-
liämaa Riikka, Vänttilä San-
na-Sofia.

Lähihoitajat: Leinonen 
Heli, Lukkari Johanna, Luok-
kanen Anna-Mari, Moilanen 
Hanna, Määttä Tuovi, Nis-
kasaari Paula, Sumén Arja, 
Takarautio Katri, Tauriainen 
Anne-Mari, Torvinen Jonna, 
Tuominen Seija, Virranka-
ri Jaana.

Sähköasentajat: Antti-
la Almari, Kylmänen Tee-
mu, Niemelä Mikael, Pavlov 
Ivan, Putkivaara Markus, 
Sääskilahti Janne, Valkola 
Kari.

Stipendit 2011:
LC Pudasjärvi: Jaana Vir-
rankari. Pudasjärven Osuus-
pankki: Marko Ervasti. 
Pudasjärven kaupunki: An-
ne-Mari Tauriainen, Johan-
na Lukkari. Pudasjärven 
Rotary-klubi: Ivan Pavlov. 
LC Ranua: Markus Putki-
vaara. Sosiaali- ja terveys-
alan ammattijärjestö Tehy 
ry: Anna-Mari Luokkanen. 
Suomen lähi- ja perushoi-
tajaliitto SuPer: Heli Leino-
nen. LC Pudasjärvi Hilimat, 
Hyvän Olon Messut: Sanna 
Hytönen, Eveliina Lehtimä-
ki, Christina Miettinen, Aino 
Pesonen. Koillis-Pohjan-
maan maataloudellisen kou-
lujen oppilasavustusrahas-
to säätiö: Raija Laine, Paula 
Ylitalo . Hevosystävät: Pau-
la Ylitalo. Anon Ase ja Tuk-
ku Ay: Anu Anttila, Niina 
Heikkilä, Saara Muikkula

Yksikön stipendit
Kansainvälisyysstipendit: 

Viktoria Korshunova, Paula 
Ylitalo, Noora Kivikko, Hen-
na Kalakoski, Aino Pesonen 
ja Ulla Simoska.

Muut yksikön  
stipendit:
Ammattistartti: Milja Aho. 
Sähkö 1: Johannes Ervasti. 
Sähkö 2: Juho Pähtilä. Mat-
kailu 1: Marika Pirnes. Mat-
kailu 2: Suvi Valkola. Pro-
sessi 1: Väinö Miettunen. 
Lähihoitaja 1: Alexandra Hil-
tula. Hevosala 1: Jenni Man-
ninen. Hevosala 2: Aino Pe-
sonen

LOPPUUX 2011 – Tupa-
koinnin ja nuuskan käytön 
lopettamiskilpailu OSAO 
Pudasjärven yksikön opiske-
lijayhdistys ry:n järjestämä 
kilpailu Pudasjärven yksi-
kön opiskelijoille. Palkinnon 
sai Matti Kovaniemi.

Oulun seudun ammattiopiston Pudasjärven yksikön kevätjuhlaa vietettiin 
keskiviikkona 1.6. Todistukset jaettiin perustutkinnon suorittaneille ja 

ammattiin valmistuneille sähköasentajille, matkailupalveluiden tuottajille, 
lähihoitajille ja hevoshoitajille. 

Hän kertoi, että uusi-
en opetussuunnitelmien 
mukaiset opinnot ovat nyt 
edenneet toisen vuoden lop-
puun. Entiset opetussuunni-
telmat ovat toteutuneet enää 
tänä keväänä valmistuvilla 
ammattilaisilla ja jäävät nyt 
historiaan.  

-Sen lisäksi, että olem-
me kehittäneet opetussuun-
nitelmia ja niiden mukais-
ta toimintaa, olemme myös 
kehittäneet henkilöstöä ja 
opiskelijahuoltoa. Uutena 
henkilönä meillä aloitti vuo-
den alussa koulutuspäällik-
kö. Hän ohjaa ja koordinoi 
eri alojen opetuksen kehit-
tämistä niin, että pelaamme 
kaikki samoilla OSAOn toi-
mintamalleilla. Ensi syksy-
nä meillä toimii myös pää-
toiminen opinto-ohjaaja ja 
toivomme kovasti, että myös 
opiskelijoiden esittämät ku-
raattoripalvelut olisivat käy-
tössämme ensi lukuvuotena. 
Tilojen osalta meillä on me-
nossa prosessiteollisuuden 
perustutkinnon tilojen sa-
neeraus siten, että niiden pi-
täisi olla elokuussa valmii-
na.

Yksikönjohtajan pu-
heen jälkeen laulettiin suvi-
virsi, jonka jälkeen terveh-
dykset esittivät Puolangan 
seurakunnan puolesta eri-
tyisnuorisotyönohjaaja Mar-
ko Väyrynen ja Pudasjär-
ven kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riekki, 
joka kertoi kaupungin halu-
avan edelleen tukea ja olla 
mukana kehittämässä am-
matillista koulutusta. Hän 
korosti perustutkinnon suo-
rittamisen tärkeyttä nuoren 
elämässä. Riekki iloitsi, että 
opiskelijoita on ympäri Suo-
mea, naapurimaasta Venäjäl-
tä sekä kauempaa saapunei-

Pyydä 
asuntolainatarjous 
Tapiola Pankista. 

Vertaile koron lisäksi kokonaiskustannuksia. Tapiola Pankista 
saat edullista kokonaispalvelua, kun keskität vakuutusasiasi 
Tapiolaan. Samalla laina voi kartuttaa sinulle Omaetua. 
 
Siirrämme halutessasi nykyisen lainasi Tapiola Pankkiin. 
Kysy myös edullista lainaturvaamme! 
 
 
Tule käymään toimistollamme tai kysy lisää 
sinulle tutulta edustajalta! 

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy. 

Pudasjärvi: Toritie 1 

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

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Osallisena Suomessa –hanke 
aloitti Pudasjärvellä

Olga Evdokimova ja Virpi Harilahti-Juola aloittivat 
Osallisena Suomessa –hankkeen työntekijöinä Pu-
dasjärvellä kesäkuun alusta. 

Sisäasiainmnisteriön  Osal- 
lisena Suomessa -hanke 
on yksi suurimmista vi-
reillä olevista maahan-
muuttajien kotouttamisen 
tehostamiseen tähtäävistä 
hankkeista. 

Hankkeen tavoittee-
na on kehittää kokeilujen 
perusteella kotouttamis-
koulutuksen uusi malli, 
joka otettaisiin valtakun-
nalliseen käyttöön kokei-
lun jälkeen. Koulutukses-
ta annettaisiin jatkossa 
myös pysyvä lainsäädän-
tö. Yleisenä tavoitteena 
on mahdollistaa kotou-
tumiskoulutuksen järjes-
täminen nykyistä jousta-
vammin ja ilman pitkiä 
odotusaikoja.

Kokeilun toimeenpano 
on käynnistynyt ja käyn-
nistymässä kunnissa ja 
TE-toimistoissa. Pudas-
järvi on valittu yhdeksi 
kokeilukunnaksi, joita on 
Suomessa 17. Lähimmät 
mukana olevat kunnat 
ovat Rovaniemi ja Kemi. 

Hankkeen työnteki-
jät projektikoordinaat-
tori Virpi Harilahti-Juo-
la ja projektityöntekijä/
kouluttaja Olga Evdoki-
mova aloittivat Pudasjär-
vellä työskentelyn kesä-
kuun alusta. Työtilat ovat 
kirjaston rakennuksessa 
Tuulimyllyntien varressa. 

Harilahti-Juola kertoo 
hankkeen kestävän Pu-
dasjärvellä kaksi vuotta. 

-Hankkeen väliarvi-
ointi tehdään vuoden 
2012 loppuun mennessä. 
Vuonna 2013 suoritetaan 
hankkeen arviointi ja sel-
vitetään edellytykset ot-
taa kokeilun toimenpitei-
tä osaksi voimassaolevaa 
lainsäädäntöä. 

Hanketyöntekijät oli-
vat panneet merkille, että 
kaupungin johto on sel-
keästi hankkeen takana ja 
mukana yhteistyöverkos-

tossa. Ohjausryhmässä 
on tällä hetkellä Pudasjär-
ven kaupungin edustajina 
kehittämisjohtaja Mikko 
Kälkäjä sekä kaupungin-
valtuuston varapuheen-
johtaja Marja-Leena Törrö. 
Lisäksi mukaan kutsutaan 
yrittäjien edustaja. 

Mikko Kälkäjä kertoi 
Osallisena Suomessa ole-
van kokeilulakihanke, jo-
hon kuntien piti hakea 
osallistumismahdollisuut-
ta. 

-Hakijoita oli paljon ja 
valinta tapahtui kuntien te-
kemien suunnitelmien pe- 
rusteella. Pudasjärven 
suunnitelma menestyi ja 
pääsimme kokeilukun-
naksi. Hankkeessa Pudas- 
järven kumppanina on 
Tampereen kaupunki. 
Roolijako on se, että Pu-
dasjärvi mallintaa ja "koe-
ponnistaa" kotouttamistoi- 
menpiteitä ja Tampe-
re sitten kokeilee samo-
ja suuremman kaupun-
gin toimintaympäristössä. 
Toimenpiteiden toteutu-
misesta, kokemuksista ja 
hankkeen etenemisestä ra-
portoidaan suoraan sisä-
asiainministeriölle.

Oulussa asuva Virpi 
Harilahti-Juola kertoi ol-
leensa viimeksi Maaseu-
dun Sivistysliitossa vetäjä-
nä Muutoksessa mukana 
-monikulttuurisuushank-
keessa, missä oli muka-
na 12 kuntaa Pohjois-Poh-
janmaalta ja Pudasjärvi oli 
yksi noista kunnista.

Olga Evdokimova kul-
kee Pudasjärvelle Oulun-
salosta käsin. Hän kertoi 
olevansa kotoisin Petros-
koista ja asuneensa Suo-
messa 13 vuotta. Hän ker-
toi toimineensa viimeksi 
Oulussa maahanmuuttaji-
en Suomen ja Venäjän kie-
len opettajana.

Heimo Turunen

Lapin Martat retkellä Pudasjärvellä

Lapin Martat tekivät lin-
ja-autoretken Pudasjärvelle 
perjantaina 3.6. Mukana oli 
43 Marttaa lähinnä Rovanie-
meltä ja Ranualta. Martoilla 
on ollut kolme vuotta kestä-
vä Puutarha –hanke, joka oli 
teemana myös tällä retkel-
lä. Näin tutustumiskohteena 
oli luonnollisesti Pudasjär-
ven Puutarha, jossa esittelyn 
ja tutustumisen lisäksi teh-
tiin ajankohtaisia ostoksia. 
Lisäksi piipahdettiin Kynt-
tilätalossa ja käytiin ruokai-
lemassa Niemitalon Juusto-
lassa. Pudasjärvellä käynnin 
aikana otettiin yhteyttä myös 
Pudasjärven Marttojen pu-
heenjohtaja Pirkko Savelaan 

ja osoitettiin kiinnostusta pi-
tää yhteyttä tulevaisuudes-
sakin. 

Matkanjohtajina toimi-
neet kehitysjohtaja Leila Sa-
rajärvi ja erikoisneuvoja Ee-
va-Maija Laurila kertoivat, 
että viime vuonna käytiin 
teeman puitteissa Sodan-
kylän puutarhalla ja kaksi 
vuotta sitten tutustuttiin ke-
vätretkellä Rovaniemen kau-
pungin alueen kasveihin. 

Väriä elämään kodin 
kasveilla
Valitse tyyliisi sopivat kas-
vit. Kodin kasvit tuovat vä-
riä elämään ja kotipuutarha 
kuuluu kaikille, kehottavat 
Martat

-Kodin kasvit ottavat va-
rauksettomasti vastaan kai-
ken huomiosi ja huolenpitosi 
kuin ystävät. Jotta et rasittui-
si ystävyyden ylläpidosta, 
kannattaa etukäteen pohtia, 
millaisen suhteen haluat.

Kasveista löydät niin vaa-

tivia nirppanokkia kuin joka 
paikan selviytyjiä, hetken 
hurmaa tai pysyvän kump-
panin. Voit hankkia kasve-
ja hyödyn vuoksi tai vaan 
ihaillaksesi niiden kauneut-
ta.

Tarpeen tullen kasviystä-
vät ovat myös kierrätettävis-
sä toisiin koteihin tai kom-
postin kautta uusien kasvien 
kasvualustaksi.

Kasveista voit saada iloa 
myös oman kotisi ulkopuo-
lella lähipuistoissa ja ym-
päröivässä luonnossa. Kun 
kävelet työmatkasi puiston 
kautta tai teet luontoretkiä 
vuoden ympäri, näet kuinka 
kasvit muuttuvat vuoden-
aikojen myötä. Samalla ren-
toudut ja mielesi rauhoittuu, 
Martat opastavat.

Heimo Turunen

Pudasjärven retkelle osallistui 43 Marttaa. 

Kehitysjohtaja Leila Sarajärvi ja erikoisneuvoja Eeva-
Maija Laurila olivat tyytyväisiä Pudasjärvelle suuntautu-
neet retken antiin.

Kynttilätalossa vierailun ai-
kana kassakone kilisi mu-
kavasti. Marttoja palvele-
massa Sinikka Blomster.

Marttajärjestö perustettiin keväällä 1899 Sivistystä kodeille  -ni-
misenä. Lucina Hagmanin perustaman yhdistyksen tarkoituksena 
oli sivistää kansaa naisten avulla.

Järjestö kasvoi nopeasti. Helsingin koulutetut perustajanai-
set lähtivät matkustamaan ja kertomaan järjestöstä muualle Suo-
meen, he värväsivät lähettejä viemään tietoa kylästä kylään ja 
kirjein kannustivat eri paikkakuntien naisia aloittamaan omia ala-
osastojaan.

Venäjän tsaari ei myöntänyt järjestölle perustamislupaa, ja neu-
vokkaat naiset muuttivat tarkoituksella kansalaisjärjestön sään-
nöstöä. Uudeksi nimeksi keksittiin Martta, joka viittasi sopivasti 
uskontoon. Lupa heltisi, mutta perustamisensa ensimmäisinä vuo-
sina yhdistyksen kokouksissa istui tavallisesti mukana poliisi kont-
rolloimassa tilannetta.

 Neuvojat kävivät kodeissa ja antoivat kunkin kodin tarpeisiin 
sopivia ohjeita. Katovuosien takia annettiin neuvoja vihannesten 
viljelyyn ja niiden ravinnoksi valmistamiseen.

 Puolueettomuudestaan huolimatta Marttayhdistys otti kan-
taa myös ajankohtaisiin asioihin, kuten suurlakkoon ja äänioikeu-
den toteutumiseen.

 Liiton omaa Emäntälehteä alettiin toimittaa 1902. Nykyisin 
lehti tunnetaan nimellä Martat.

Lama-aikana 1990-luvulla marttojen neuvonnassa panostettiin 
talous- ja velkaneuvontaan. Martat julkaisi Penninvenyttäjän käsi-
kirjan, josta tuli yleisön kestosuosikki.

Viime vuosina marttatoiminta on kehittynyt edelleen nyky-
päivän vaatimusten mukaisesti. Perinteisen neuvonnan ohella on 
otettu käyttöön uusia välineitä. Marttojen nettisivuilta löytyy mo-
nenlaista käytännön tietoa mm. reseptipankki ja tahranpoisto-oh-
jeet. Jossain kohdin on palattu myös juurille, sillä marttaneuvojat 
tekevät taas tarvittaessa kotikäyntejä.

Marttojen toiminnasta lisää tietoa: www.martat.fi
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Power
aurinko-
kenno
50w

29950

Sunwind
aurinkokenno-
järjestelmä 80w

995,-

Einhell
ruohonleikkuri
450

199,-

Sunwind
aurinkokenno-
järjestelmä 65w

895,-
LED

aurinko-
kenno

varastovalo

2950
Honda
ruohonleikkuri
- keräävä
- vetävä
- takuu 4 vuotta

595,-Honda
perämoottori

5 hp
- takuu 5 vuotta

1395,-
Honda

perämoottori
2.3 hp

- takuu 5 vuotta

795,-

Einhell
ruohonleikkuri

- keräävä
- vetävä

- takuu 2 vuotta

399,-

Yki vene 420

795,-

Yki vene 485

995,-

Yki kanootti

745,-

69,-
Kaasuliesi
- ulkokäyttöön

Kaasujääkaappi
toimii
- kaasu
- akku 12V
- sähkö

390,-

Akku Luxor TV
19”, led

299,-

Honda
perämoottori

20 hp
- takuu 5 vuotta

3890,-Honda
perämoottori

8 hp
- takuu 5 vuotta

2790,-
Yki vene 460

895,-
UPO
jääviileä-
kaappi UPO pyykki-

kone 2600
- päältätäytettävä

399,-UPO pyykki-
kone 6012
- sivustatäytettävä

449,-

Honda
ruohonleikkuri
- keräävä
- takuu 4 vuotta

535,-

499,-

3490

UPO
jää-
pakaste-
kaappi

499,-

Kaasuliesi
- sisäkäyttöön
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Pudasjärven Lukion kevätjuhlassa lakitettiin 40 uutta ylioppilasta, joista kolme oli muualla kirjoittanutta.

Rehtori Eeva Harju ojentaa Pudasjärven Lions Club Hili-
mojen stipendin menestymisestä historian kokeessa yli-
oppilas Marjo Ollilalle.

Pudasjärven lukiolla takana 
50. toimintavuosi 

Pudasjärven lukion kevät-
juhlaa vietettiin lauantaina 
4.6. 50. juhlavuoden päät-
teeksi. Lukion rehtori Eeva 
Harju kertoi tämän kevään 
ylioppilaskirjoitusten men-
neen erinomaisin tuloksin, 
jossa koearvosanoista kertyi 
10 laudaturia, 28 eximiaa, 52 
magnaa ja 56 cum laudea, ja 
heikompia arvosanoja tuli 
vain kourallinen. Tulokset 
ylittivät komeasti valtakun-
nallisen keskiarvon pakol-
lisissa kokeissa äidinkieles-
sä, pitkässä matematiikassa, 
historiassa, psykologiassa ja 
terveystiedossa.

Lukion oppilaat ja opet-
tajakunta antoivat touko-
kuussa erittäin myönteisen 
arvioinnin lukion hyvästä il-
mapiiristä, sopuisuudesta ja 
sosiaalisista suhteista. Tote-
sipa joku oppilas lukioajan 
olleen elämänsä parasta ai-
kaa! Pudasjärven lukio on 
mielletty myös turvalliseksi 
opiskelupaikaksi: häirintää 
tai kiusaamista ei ole tarvin-
nut kokea.

Juhlavuoden viettoa, ku-
ten kaikkea arkityösken-
telyä, ovat kuitenkin ko-

vasti varjostaneet fyysisen 
työympäristön ongelmat ja 
edelleen liian vähäiset ti-
lat. Tutuiksi tulleen opetus-, 
oppilaskunta-, kirjasto- ja 
wc-tilojen puutteen lisäk-
si työskentelyä hankaloitti-
vat remontit, toimipisteiden 
hajanaisuus, oppilaiden kul-
keminen niiden välillä, riit-
tämätön ilmanvaihto sekä 
osalla oppilaita ja opettajia 
terveyshaittoja aiheuttaneet 
kaasumaiset yhdisteet huo-
neilmassa. 

-On ollut etuoikeus luot-
sata rehtorina kolmen vuo-
den ajan tällaista koulua, jon-
ka monet puolet ovat tulleet 
itselleni tutuiksi vuosikym-
menten aikana myös oppi-
laan, opettajan, vararehtorin 
ja apulaisrehtorin näkökul-
mista. Vaikka väki vaihtuu 
ja vuodet, vuosikymmenet 
vierivät, ahkerointi jatkuu. 
Olemme työskennelleet lu-
kion hyväksi erinomaisessa 
yhteishengessä, ja mahdolli-
sesti yhteistyömme vielä jos-
kus jatkuukin.

Stipendit ja palkinnot
Pudasjärven Osuuspankki Ulla Kaijala ja Teemu Petäjä-
järvi. Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy Riina Kokko. 
Pudasjärven Lions Club Anne-Maija Laakkonen. Pudas-
järven Lions Club Hilimojen Marjo Ollila. Pudasjär-
ven Rotaryklubin Tuukka Timonen. Pudasjärven kau-
punki Nadja Harju ja Siina Raiskio. Pudasjärven lukion 
oppilaskunta Siiri Oinas-Panuma,  Pauliina Piri ja Ulla Kai-
jala. Pudasjärven lukio Carita Alatalo, Sami-Heikki Juu-
rikka ja Joel Putula. Pudasjärven lukion oppilaskunnan 
Ossi Pesälä, Jyrki Perttu, Teemu Petäjäjärvi ja Henri Timo-
nen. Pudasjärven Kirjakauppa Oy Johanna Partanen.
Pudasjärven seurakunta 
Pauliina Piri ja Eeva-Leena Honkanen. Mll:n Pudasjärven 
yhdistys Ulla Kaijala. Helsingin Sanomain säätiö Teija 
Kuha. Sverigekontakt i Finland rf Nadja Harju. Pohjo-
la-Norden Anne-Maija Laakkonen sekä 
toisen vuosikurssin opiskelijoille Johanna Kälkäjä 
ja Elina Kerälä.

Heimo Turunen,
kuvat Markku Ollila

Lukijan kynästä

Pitkän kuuman päivän ja yli viidensadan kilometrin väsyt-
tämät matkalaiset saapuvat Pudasjärvelle. Tiedossa on, että 
paikkakunnalla on hotelli, huoneet on varattu, kello on jo 
paljon.

Jännitys tiivistyy – näinköhän ravintolasta saa enää syö-
tävää; armaassa kotimaassamme kun tilanne on mennyt sii-
hen, että keittiö on auki – tai sitten ei.

Ystävällinen nuori nainen haihduttaa huolen: ruokaa saa, 
kiirettä ei tarvitse pitää, kaikessa rauhassa  voi harkita.

Kylmä olut ja raikas pitkä katkerojuoma rentouttavat so-
pivasti ja nälkä muistuttaa olemassa olostaan. Tilataan herk-
kukori ja metsästäjänleipä, istutaan mukavasti ja seurataan 

Pudasjärven kaupungin 
henkilöstöpolitiikka
Jo vuosikymmenien ajan muistan millaista on ollut. kun 
kaupunkiimme on valittu uusi virkailija tai työntekijä. 
Juuri koskaan se ei ole kestänyt läpinäkyvyyttä. Puhumat-
takaan, että ruohonjuuritason mielipidettä olisi kuunnel-
tu. Se on tehty aina ”salaisesti kabinetissa”, jossa vallassa 
olevat sanelevat päätöksen. Näin kävi taas kerran Rimmin 
rehtorin valinnassa.

Moniko tietää, että Eeva-rehtori on joutunut istumaan 
useita viikonvaihteita työpaikallaan tekemässä niitä varsi-
naisia rehtorin tehtäviä, kun suuri osa työajasta on mennyt 
oppilaiden ja opettajien terveyden ja hyvinvoinnin vaali-
misessa. Rimmin ilmasto-ongelmat ovat olleet ja ovat sitä 
luokkaa, ettei siellä pysy juuri kukaan terveenä. Opettajia 
on jatkuvasti sairaslomalla, oppilailla on enemmän ”kuin 
laki sallii” sairauspoissaoloja ja kaupunki nostelee vain 
hartioitaan – emme ole tienneet!!! Ovat tienneet! Siitä Ee-
va-rehtori on pitänyt huolta ja nyt hän sai työstään pal-
kan!

Mikä voi olla muka niin ratkaisevaa, että sillä voidaan 
sivuuttaa tehty arvokas työ? Koulua pidetään nyt useas-
sa eri paikassa ja linja-autot ajavat päivät pääksytysten eri 
koulupaikkojen välillä – ja tämä on ollut välttämätöntä op-
pilaiden ja opettajien terveyden vuoksi. Tällainen meno on 
tullut kuitenkin huiman kalliiksi kaupungille, mutta ei se 
siitä muutu, jos johdossa on mies.

Entä koulun ilmapiiri? Eeva-rehtori tuntee kaikki opet-
tajat ja osaa lähestyä ja puhutella heitä tuntemuksensa 
perusteella. Opettajat ovat olleet tyytyväisiä ja lähettivät 
kaupungille hyvää rehtoriaan puoltavan nimilistan. Huo-
mioitiinko se? Ja ”kissan kontit”! Se meni taatusti Ö-map-
piin!

Yksi ääni erotti nämä kaksi henkilöä ja kaksi henkilöä 
oli poissa valintakokouksesta. Ei muuta kuin uusi kokous, 
kaikki paikalle (kaupunginjohtajaa siellä ei tarvita) ja tu-
keutumaan kollegojen mielipiteisiin ja useamman vuoden 
ajan nähtyyn kokemukseen. Opettajat tuntevat rehtorinsa 
ja he tietävät parhaiten.

Onneksi jo eläkkeellä !

paikallisten juttelua, nautitaan rauhallisesta tunnelmasta ja 
pistäydytään välillä tunnelmalliselle terassille hengittämään 
leppoisaa kesäilmaa filtterin läpi.

Ruoat tulevat, ennakkoluulot kaikkoavat: metsästäjänlei-
pä on maukasta, herkkukori kaverin mukaan tosi hyvä.

Siirrytään viettämään loppuiltaa lämpimälle terassille. Ja 
kuullaan uskomattoman hienoa karaokelaulua. Kysellään 
laulajien nimet, Fanny ja kumppanit kerrotaan. Sanovat, että 
nyt äitiyslomalla oleva joku on ainakin yhtä hyvä.

Siinä ihmetellään ja ihastellaan – matkustavainen jää miet-
timään josko muuttaisi Pudasjärvelle. Josko löytyisi itselle-
kin se ihmeellinen Kurenkoski-geeni, joka mahdollistaa mu-
kavan yhdessäolon tunteen lisäksi moisen karaoketaidon.

Kaikesta hyvästä kiittäen
Ritva Savela
turisti ohikulkumatkalla

Lukijan kynästä

Kurenkoskessa kajahtaa karaoke

Rimmin koulun rehtorin 
valinnan vaiheita
Rimmin koulun rehtorin valinta on herättänyt paljon kes-
kustelua, joten on aika ottaa kantaa ko. asiaan.

Rimmin koulun rehtorin virkaa haki viisi henkilöä, jois-
ta kaikki täyttivät em. rehtorin kelpoisuus-vaatimukset. 
Hakuilmoituksessa edellytettiin lukion tai yläkoulun hal-
linnollista työkokemusta. Hakijoista kolme omasivat vaa-
ditun hallinnollisen kokemuksen. Näillä perusteilla haas-
tatteluun kutsuttiin kolme hakijaa.

Haastattelut pidettiin 3.5.2011. Kaikille haastatetuille 
tehtiin samat kysymykset, joiden rungon teki ulko-puoli-
nen arvioitsija, Psycon Oy. Haastatteluryhmän muodosti-
vat neljä lautakunnan jäsentä, kaupunginjohtaja, opetus- ja 
sivistysjohtaja sekä Psyconin edustaja. Haastatteluryhmä 
päätti yksimielisesti lähettää kaikki kolme psykologisiin 
henkilöarviointeihin. 

Kun kaikki Rimmin koulun rehtorin virkaa hakeneet oli-
vat muodollisesti päteviä, niin arviointi johtamisesta mui-
den tehtävässä vaadittavien kykyjen suhteen suoritettiin 
haastattelulla ja psykologisella henkilöarvioinnilla. Kun 
hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja ansiovertailu ei 
puhunut kenenkään puolesta erityisesti, niin haastattelul-
la ja psykologisella henkilöarvioinnilla oli valinnassa rat-
kaiseva merkitys. 

Sivistyslautakunnan jäsenet saivat tietoonsa kaiken hen-
kilöihin liittyvät asiat, muun muassa Rimmin koulun hen-
kilökunnan kirjelmän. Lautakunnan kokouksessa oli Psy-
conin edustaja, joka kävi läpi haastattelut ja psykologiset 
henkilöarvioinnit. Molempien koulujen, Rimmin ja Ku-
renalan koulujen, rehtorivalintojen päätösesitykset tehtiin 
samalla tavalla eli hakemusten, haastattelujen ja psykolo-
gisten henkilöarviointien perusteella. 

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset aiheuttavat aina 
keskustelua työyhteisössä, mutta toivon vilpittömästi, että 
Rimmin koulun henkilökunta ja oppilaiden vanhemmat ot-
tavat uuden, virkaan valitun rehtorin avoimin mielin vas-
taan.

Aurinkoista kesää toivotellen
Juha Valta
opetus- ja sivistysjohtaja
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Leirikoulussa Helsingissä
Kurenalan koulun 6A-luokka vietti 

leirikouluviikkonsa 23.-27.5.2011 Hel-
singissä tutustuen pääkaupunkimme 

nähtävyyksiin. Mukana oli 22 oppilas-
ta, valvojavanhemmat Sveta, Jari ja 
Heikki sekä opettaja Virpi Eskola. 

6A luokan oppilaat ja opettaja

Maanantai 23.5.2011
Keväisenä maanantaiaamuna Nevakiven bussi otti 6a- luo-
kan retkiryhmän kyytiinsä ja matka alkoi kohti Oulun rauta-
tieasemaa. Matka kesti noin tunnin, mutta juteltavaa riitti tu-
levasta leirikoulusta. Klo 9.00. saapui juna, ja otti innokkaat 
matkailijat mukaansa. Matka oli pitkä, melkein 8 tuntia odo-
tusta, mutta sen aikana ehti tutustua junaan, sen henkilökun-
taan ja sen nähtävyyksiin. Tutut paikkakunnat muistuivat 
mieleen, kun juna pysähtyi aina matkan varrella. Kirjasimme 
ylös tietoa junista, kaupungeista ja matkustamisesta opetta-
jan johdolla. Junamatkan aikana poikkesimme syömässä ra-
vintolavaunussa. Pidimme hauskaa myös kierrellen junassa, 
pelaillen pelejä, jutellen ja piirtäen. Vaikka olimme väsyneitä 
aikaisesta herätyksestä, odotimme päämäärää innolla.

Sitten vilkas rautatieasema avautui eteemme, kun juna 
saapui päätepysäkille. Väsyneinä raahasimme matkalaukku-
jamme Scandic Continental- hotellia kohti. Matkalla näimme 
Mannerheim-patsaan ja eduskuntatalon. Luokan hotellihuo-
neet sijaitsivat seitsemännessä kerroksessa. Sieltä avautui 
mahtava näköala Helsingin puiden verhoamille kaduille.

Me 6A-luokkalaiset riensimme huoneisiimme, joihin pää-
simme omilla avainkorteillamme. Huoneissa ei ollut mitään 
moitittavaa, Sängyt olivat leveät ja pehmeät ja huone sisäl-
si muitakin hienoja asioita, mm. kirjoituspöydän, kylpyam-
meen ja television. Huone oli kotoisa, aivan kuten olimme 
odottaneetkin.

Saimme puoli tuntia aikaa valmistautua luokan ainoaan 
yhteiseen illalliseen hotellin ravintolassa. Tarjolla oli herkul-
lista grillattua kanan rintaa, yrttipaahdettuja perunoita ja to-
maatti-basilika-kastiketta. Juttelimme illallisella, että minne 
menisimme illalla, kun olisi hieman vapaa-aikaa valvojavan-
hemman seurassa. Tytöt ja pojat päättivät molemmat mennä 
keskustaan shoppailemaan. Pojat menivät Kamppiin ja tytöt 
Forumille. Ostosten ja muun tekemisen jälkeen oli aika men-
nä hotellille nukkumaan ensimmäinen yö hotellissa, ja odot-
taa innolla uutta päivää Helsingissä.

Katja Tolkkinen ja Nea-Maria Tauriainen

Tiistai 24.5.2011
Koko luokka heräsi ajoissa. Kävimme aamupalalla. Siellä 
huomasimme, että hotellissa ei asunutmontakaan suomalais-
ta. Ympärillä näkyi eksoottisen näköisiä ihmisiä ja korviin 
kuului monia outoja kieliä. Hotelliaamiainen oli ruhtinaalli-
nen. Tarjolla oli vaikka mitä herkkuja moneen makuun.

Lähdimme linja-autolla kiertoajelulle kaupunkiin. Op-
paanamme oli pirteä ja selkeäsanainen Ripsu Hongisto-Sal-
mi. Hän oli superhauska. Nautimme siitä kun hän kertoi 
Helsingin asioista. Tutustuimme mm säätytaloon ja näim-
me sen kadun missä Salkkareita kuvataan. Bussissa oli ren-
to tunnelma. Kävimme laskemassa Helsingin tuomiokirkon 
portaat (47 kpl) ja samalla näimme kuinka pitkä rivi sotilaita 
valmistautui valtiovierailun seremonioihin. Kuulimme, että 
Ukrainan presidentti oli tulossa Suomen presidentin vie-
raaksi. Mieleen jäi myös Sibelius-monumentti ja ruttopuisto 

sekä Olympiaterminaali.
Kaupunkikierros päättyi Kauppatorille. Söimme siellä 

kuuluisia munkkeja ja sitten matkustimme vesibussilla Kor-
keasaareen. Siellä oli vaikka minkälaisia eläimiä: riikinkuk-
koja, leijonia, karhuja, käärmeitä ja apinoita sekä satamäärin 
muita eksoottisia lajeja. Voisimme mennä korkeasaareen uu-
destaankin!

Iltapäivällä vesibussi vei meidät takaisin Kauppatorille. 
Siellä ostimme kaikille jäätelötötteröt. Ne maistuivat hyvin 
niin lämpöisenä ja aurinkoisena päivänä.

Illalla ryhmillä oli omaa aikaa ja suurin osa käytti sen kau-
punkiin tutustuen ja shoppaillen.

Riku Honkanen ja Eetu Piri 

Keskiviikko 25.5.2011
Herätyskello pärähti soimaan klo 7.30. Söimme hotellilla 
aamupalaa ja sen jälkeen lähdimme eduskuntavierailulle. 
Opimme monenlaista eduskuntatalon elämästä. Sisälle pää-
simme tiukan turvatarkastuksen jälkeen. Opas esitteli meil-
le Eduskunnan kuuluisat hissit ja uudet seinien halkeamat. 
Näimme eduskuntatalon pienoismallin. uutta rakennus-
ta kutsutaan pikkuparlamentiksi. Kierros päättyi istuntosa-
lin lehterille. Kansanedustaja Mirja Vehkaperä tuli tervehti-
mään meitä ja hän kertoi meille työstään.

Seuraavaksi menimme luonnontieteelliseen museoon. 
Siellä riitti nähtävää laidasta laitaan, ihmisestä metsän elä-
mään. Näimme mm. Aasian ja Afrikan eläimistöä ja paljon, 

Torstai 26.5.2011
Torstaina 6A-luokka lähti vierailemaan Fazerin suklaateh-
taalla.

Oppaan kerrottua suklaan historiasta ja valmistuksesta 
sekä Karl Fazerista keskeisimmät asiat pääsimme maistele-
maan Fazerin eri suklaatuotteita. Suklaita sai syödä niin paljon 
kuin jaksoi. Se oli niin kuin suklaataivas! mutta mukaan niitä 
ei saanut ottaa. Fazerin tehtaanmyymälästä sai ostaa tuottei-
ta edullisesti, vaikkapa kotiin viemisiksi. Vierailun päätyttyä 
saimme tehtaalta lähtiessämme mukaan pussukat, joissa oli 
vähän maistiaisia Fazerin tuotteista. Seuraavaksi siirryim-
me linja-autolla metroasemalle ja metrolla menimme sitten 
pohjoismaiden suurimpaan kauppakeskukseen, Itäkeskuk-
seen. Ennen shoppailua jakaannuimme ryhmiin ja menim-
me syömään aikaisemmin valitsemiimme ruokapaikkoihin.                                                                                                                     
Loppupäivän vietimme Linnanmäellä. Luokkatovereidem-
me mielestä parhaimmat laitteet olivat raketti, salama, kir-
nu, kieputin ja puinen vuoristorata. Puinen vuoristirata on 
Linnanmäen vanhin laite, tänä vuonna se on saavuttanut 
huiman 60 vuoden iän. On hieno kokemus päästä istumaan 
vuoristoradassa aivan keulille. Se on kuitenkin aika harvi-
naista herkkua, sillä monet muutkin ihmiset himoitsevat etu-
penkin paikkaa.

Illalla jättäessämme Linnanmäen taaksemme kävimme il-
tapalaostoksilla hotellimme lähistöllä sijaitsevassa pienessä 
K-kaupassa. Illan päätteeksi oli pakattava, sillä seuraavana 
päivänä olisi aika palata vauhdikkaasta ja vilkkaasta pää-
kaupungistamme rauhan tyyssijaan, Pudasjärvelle.

Laura Leppänen, Vilhelmiina Heikkilä
 ja Iida-Lotta Pihlaja

paljon muuta. Sitten menimme syömään Rax Forumiin. Buf-
fetista jokainen sai hakea haluamaansa pizzaa ja lisukkeita. 
Sieltä matka jatkui kohti hotellia. Siellä vietimme noin puoli 
tuntia, ennen kuin menimme raitiovaunulla Linnanmäelle.

Aluksi vierailimme Sea Lifessä. Siellä oli maagista… Ai-
van kuin olisi itse ollut meren pohjassa.  Kaloja, meduusoita, 
rapuja…musiikin säestyksellä.

Linnanmäen laitteissa riitti katseltavaa ja kokeiltavaa mo-
neksi tunniksi, ainakin niille, jotka eivät olleet ennen pääs-
seet käymään Linnanmäellä. Puinen vuoristorata on Lintsin 
suosituin laite. Viikinkilaivassa oli hurja meininki. Rinkeli eli 
maailmanpyörä oli hieman tylsä muihin vauhdikkaisiin lait-
teisiin verrattuna. Kieputin! Aivan PARAS laite jossa olen 
käynyt. Kummitusjuna ei ollut kovin pelottava, mutta kave-
reiden kanssa huvikseen kiljuttiin. Vekkula oli ihana. Haus-

ka ja monipuolinen talo, jossa kaikki nauroivat. Kehrä oli 
aika hullu, mutta kävin siinä pari kertaa ja se oli superhaus-
kaa. Salamakin oli hurjan hyvä laite.

Noin kello 21 jälkeen palasimme hotellille kirjoittamaan 
leirikoulupäiväkirjaa ja nukkumaan. 

Ninna Korteslahti, Iida Erkkilä ja Hanna-Maria Maidla

Helsingin tuomiokirkko

Sea Life

Linnanmäen maailmanpyörä
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

HENKILÖ
 KOHTAISTA

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)

Uusi muovinen paviljonki 3x3 
m, hyttysverkolla, vihreä/val-
koinen, hinta 25 e Puh 050 559 
9066

Skootteri Solifer xtr50 vm. 2008 
ml.3000 km hp 500 e, puh. 044 
083 586

Seat Toledo 1.9 diesel, vm. 
-96, aj 349 tkm. Autossa 
uudet,vähän ajetut talvi-ja ke-
särenkaat. Kone kunnossa. Hp. 
1000 e. Puh. 040-844 3483.

Mopo Gilera SMT G 12. Käyt-
töönottovuosi 2005. Puh 045-
651 1962

Ykkös-sänky 80x200cm h. 45€, 
potkukelkka (hyvä kunto) 40€, 
Kuntopyörä (pieni) 5€ ja 15” TV 
(irtopoxilla) 20€ puh. 040-360 
1926

Nissan Primera vm. 94 veto-
koukku, cd-soitin, hyvä kunto. 
HP 620€ puh. 0440-923946

Polkupyörä, hyvä. Edullinen 
p. 045 359 7830

Nelitahtinen, 125 kuutioinen 
moottoripyörä, ajettu vain 4000 
km. Nähtävänä Pienkonehuolto 
Keskiaholla.

VUOKRATAAN/MYYDÄÄN
Pienehkö omakotitalo 
Honkasenkankaalla. 

Vapaa sopimuksen mukaan!
p. 0400 839 661

Yhteydenottopyyntö 
Kaveri hukassa! 
Sinä pitkälettinen jätkä, pujo-
partoineen! R-vika oli ainakin. 
Sorry nimi unohtui siinä jupa-
kassa. Yhteystietoja ei vaih-
dettu mitenkään. Kurenkoskes-
sa jutusteltiin ja tultiin todella 
hyvin juttuun. Olihan siinä ne 
tappelijat ja se tätikin... Pis-
tetäänkö porukkaa kasaan ja 
mennää sinne Jyrkkä Rockiin? 
Tältä puolelta niitä kavereita ei 
tule, mutta mä tulen ainakin. 
S.postin saat lehdeltä. 
-Risuparta  

HALUTAAN
VUOKRATA

Suomalaisten peruskoulujen 
liikunnallisen toimintakult-
tuurin vakiinnuttamiseen 
tähtäävä Liikkuva koulu 
–hankkeeseen kuuluvana ta-
pahtumana Rimminkankaan 
koulu järjesti liikuntapäivän 
koko koulun oppilaille ja 
opettajille perjantaina 27.5. 
Päivään osallistui noin 300 
oppilasta ja 30 opettajaa. 

Kaksivuotinen Liikku-
va koulu –hanke käynnistyi 
syyslukukauden 2010 alussa, 
jossa Rimminkankaan kou-
lu on mukana hankkeen pi-
lottivaiheessa. Hankevastaa-
va, liikunnanlehtori Mikko 
Raappanan mukaan hank-
keen tavoitteena on mm. 
kouluikäisten liikuntasuosi-
tusten jalkauttaminen kou-
luihin, liikunnallisesti pas-
siivisten aktivoiminen sekä 
pysyvien hyvien käytäntö-
jen levittäminen eri puolille 
Suomen kouluja. 

-Liikkuminen on muka-
vaa, on tavoitteena saada jo-
kaisen oppilaan mielikuvak-
si. 

Liikuntapäivä aloitettiin 
heti aamulla, sillä tapahtu-
mapaikalle Jyrkkäkoskelle 
siirryttiin Rimminkankaal-
ta kävelemällä. Perillä oppi-
laat saivat tutustua liikun-
nan eri muotoihin rasteilla, 
joita olivat muun muassa 
golffia, ratsastusta, jalkapal-
loa, jota potkaistiin tutkaan 
ja Nevakiven auton vetämis-
tä. Huvialueelle oli raken-

Jussi Ylilehto ja Markus 
Lehto vetivät tenniskentän 
asfaltilla skeittirastia. 

Liikkuminen on mukavaa

Osaon matkailulinjan opiskelijat olivat vastaamassa ka-
nootti- ja kajakkirastilla, jossa  sai kokeilla vesilläliikku-
mistakin. Vastuuopettajana oli Ape Nieminen.

OSAOn Hevostalouslinjan järjestämä rastilla oli kiesikärryajelua tai ratsastusta. Kuvan-
ottohetkellä oli kiesien kyydissä OPO Marja-Leena Tykkyläinen ja uskonnonopettaja 
Ulla Kakko.

Pyörätuoliajelua varten oli 
rakennettu pujottelurata 
tanssilavan lattialle. Ras-
tin vetäjänä toimi 7 lk oppi-
las Heikki Ojala. Kuvassa 
7-luokkalaisia.

Pienkonekorjaamo Keski-
aho oli tuonut näytteille ja 
kokeiltavaksi crossipyörän. 
Joonas Keskiaho ajoi pyö-
rällä näytöstyyliin.

Asuntovaunu 30.6.-4.7. p. 040 
827 1268

Asunto yksinäiselle mieshenki-
lölle. p. 046 567 6021

nettu sisäcurling, tanssimat-
to, skeittauspaikka, disco, 
fresbii-golf, suunnistusrasti, 
pussihyppelyä, eukon kan-
toa, katusählyä sekä pyörä-
tuolirata. Tapahtuman suun-
nittelusta kantoivat vastuun 
eri luokkien liikuntavastaa-
vat yhdessä opettajien kans-
sa. Keittoruoka tuli koululta, 
joka nautittiin ulkoilmassa 
kertakäyttöastioista. Jälki-
ruokana oli kahvia. Liikun-
tarasteilla oli palkintoina 
muun muassa makeisia. Ta-
kaisin koululle tultiin bus-
seilla siten, että jokainen ehti 
vielä koulukyydityksiin mu-
kaan. 

Viimeisellä kouluviikol-
la maanantaina 30.5 oli Rim-
minkankaalla vielä luokkien 
välinen jalkapallo- ja lento-
pallon turnausiltapäivä. 

Koulu kiittää tapahtuman 
toteutuksessa mukana ol-
leita:

OSAO matkailulinja ja 
hevostalouslinja, Koillisgolf, 
Pienkonekorjaamo Keski-
aho, Pudas-järven Urheili-
jat, FC Kurenpojat, Nevakivi 
Oy, PoPli ry, Expert Pudas-
järvi sekä Rimminkankaan 
koulun liikunnanopettajat ja 
liikuntavastaavat. 

Heimo Turunen, 
kuvat Mariella Nyman

Asuntovaunu Polar 560/25 vm. 
2002 sis. kesä/talvi teltan. Hin-
tapyyntö 18300,00 Nähtävänä 
Pudasjärvellä Perhemarketin 
pihalla. Tiedustelut 0400-894 
079

Lahtinen 
tutustumismatkalla 
Pudasjärvellä

Tervetulokukat ojensi 1.8. lukion rehtorin viran vastaanot-
tavalle Tero Lahtiselle sivistyslautakunnan puheenjohtaja 
Pekka Määttä ja varapuheenjohtaja Jari Jussila.

Ensi elokuun alusta lu-
kion rehtorin viran vas-
taanottava FM Tero Lah-
tinen kävi tutustumassa 
tulevaan työpaikkaansa 
perjantaina 3.6. Kaupun-
gintalossa hänelle tarjosi 
kahvit ja ojensi tervetulo-
kukat sivistyslautakun-
nan puheenjohtaja Pekka 
Määttä ja varapuheen-
johtaja Jari Jussila. Tu-
tustumistilaisuudessa oli 
mukana myös kaupun-
gintalon henkilökuntaa. 

Kaupungintalolta Lah-
tinen jatkoi matkaa vi-
ran vastaanottamiseen 
kuuluvaan terveystar-
kastukseen ja hän kävi 
tervehtimässä myös Rim-
minkankaan koulun 
opettajakuntaa juuri en-
nen opettajien kesälomia. 

Myös asuntoasiat olivat 
ajankohtaisia.

Lahtinen sanoi aikai-
semmin pistäytyneen-
sä Pudasjärvellä lähinnä 
Syötteellä parin vuoden 
Oulun työrupeaman ai-
kana. 

Rovaniemeltä syntyi-
sin oleva Lahtinen kertoi 
siirtyvänsä Pudasjärvelle 
Kolarin lukion matemaat-
tisten aineiden lehtorin 
virasta, jota on hoitanut 
kahdeksan vuotta, vii-
meiset neljä vuotta myös 
apulaisrehtorina. 

Heimo Turunen

EU-ruokapaketteja 
Pudasjärvelle

Työpetarissa työskente-
levä Sami Hemmilä pak-
kaamassa viimeisiä EU-
ruokakasseja, joiden jako 
on keskiviikkona 8.6. 

Tämän vuoden ensimmäi-
nen EU-ruokapakettien ja-
kaminen työttömille työn-
hakijoille ja vähävaraisille 
toteutetaan/toteutettiin kes-
kiviikkona 8.6 Työpetarilla 
yhdistyksen entisissä toimi-
tiloissa Pietarilassa. 

Maa- ja Metsätalousmi-
nisteriön Maaseutuviraston 
lähettämä, edellisellä viikol-
la tullut, ruokalähetys oli 
4600 kg, josta 20 talkoolaista 
pakkasi reilut 300 ruoka-an-

noskassia. 
Viime vuonna saatiin 

Pudasjärvelle Työpeta-
rin toiminnanjohtaja Mik-
ko Puhakan mukaan kol-
me ruokalähetystä. Tällekin 
vuodelle on anottu useam-
paa lähetystä, mutta uusista 
EU-ruokapakettien jakami-
sista Pudasjärvellä tälle vuo-
delle ei ole tällä hetkellä tie-
toa. 

(ht)
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TAKSEJA

Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-

OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, 

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALK-

KAREITA, 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/

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

 • 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

Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

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

26€/15kg

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

www.anonase.com

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

Suomessa on meneillään Fonectan Paikkakunnan pa-
ras kisan toinen osakilpailu, joka löytyy netistä sivuil-
ta fonecta.fi/heikki.

Ensimmäisessä osakilpailussa pudasjärvinen 
Kynttilätalo oli paras omalla paikkakunnalla eli sai 
eniten ääniä. Valtakunnallisesti sijoitus oli 82.

Nyt toisessa osakilpailussa yritys on vielä valta-
kunnallisesti sijalla 10. ja paikkakunnan tasolla ykkö-
senä, kertoo yrittäjä Sinikka Blomster.

-Olemme luvanneet tarjota kiitokseksi ”Paikka-
kunnan paras kilpailu kahvit” mahdollisesti markki-
noitten aikaan perjantaina.

-Meitä on voinut ja voi äänestää tekstiviestillä kir-
joittamalla sana JENY numeroon 18230 (normaa-
li tekstiviestin hinta) tai sitten netin kautta. Kyllä me 
vähän ihmeissään olemme tuosta sijoituksesta, että 

Kynttilätalo mukana Paikkakunnan paras kisassa
kukahan kumma meitä äänestää, tuumivat yrittäjät 
Sinikka Blomster ja Seija Herukka.

He kertoivat lähteneensä mukaan kisaan, kos-
ka siinä voi saada näkyvyyttä ja lisäämään ohikulki-
joiden kiinnostusta poiketa Pudasjärven keskustaan 
vaikkapa Kynttilätalon takia. Siinä samalla moni käy 
myös muissakin liikkeissä. Toinen osakilpailu kestää 
28.8 saakka ja kisa jatkuu kolmantena osakilpailuna 
lokakuun loppuun saakka. (ht)

Kynttilätalon kassapöydällä on Paikkakunnan pa-
ras kilpailun esite muistuttamassa, että yritys on 
edelleen mukana kisassa. Yrittäjät Sinikka Bloms-
ter ja Seija Herukka toivovat olevansa kisassa lop-
puun saakka.

Ota yhteys 
p. 040 1951 732

www.konetyo.com

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

JALKAHOITOJA

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA
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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!

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

Avoimet ovet
Honkakodilla

(maahanmuuttajien perheryhmäkoti, Lonikantie 3)
pe 10.6.2011 klo 11-18

Kirpputori; 
vaatteita, taloustavaroita, leluja...
Kahvi / tee tarjoilu
Somalialaisten sambuusien ja 
angeerojen ja kurdilaisen nan leivän kera

Lisäksi arvontaa!
TERVETULOA!

Euroopan 
pakolaisrahasto (ERF)

Pudasjärven kaupungin perheryhmäkoti
ja Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä

Paikkamaksu 5 €. Paikkavaraukset ja tiedustelut 
soittamalla Merville puh. 040 587 2874

Tapahtuman järjestää 
MLL ja Perhekeskusyhdistys

klo 16 -19 torilla

Toiminta-
torstai 16.6. 

Peräkonttikirppis

Laps i l l e

”lämäsymaali” 
laululeikkejä kasvomaalausta

polkuautorata 
(voi tuoda omiakin autoja)

kottikärryajelua

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 225 93277 Iinattijärvi
su 12.6.2011 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseura

Pääpalkinto250 €B I GN O
Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Kurenkoskessa tanssit 11.6. Kisälllit, 18.6. Sway.
Jyrkkäkoskella La 11.6. Disko. Tanssit la 18.6.  esiintyy Virpi Piippo. 
Juhannustanssit la 25.6. Jyrkkärock la-su 1.-2.7.
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. 
Bingot Iinattijärven koululla klo 12; 12.6., 26.6.
Jokihaukikisa Paukkerinharjun Hautapahtaalla ti 14.6. klo 17-20. 
Ohjelmassa myös arvontaa ja herkuttelua. Tervetuloa! Järj. Jongun 
alueen kyläyhdistys ja Jongun osakaskunta.
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
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.

Jyrkkäkosken Huvikeskuksessa diskoiltiin viime kou-
lujen päättämispäivänä lauantaina 4.6 hieman yli kah-
den sadan hengen voimin. 

Lavalla esiintyi lukiolaisten oma bändi, joka teki 
näyttävän keikan – olihan osa pukeutunut vielä juhla-
vaatteisiin ylioppilaslakin kera. Vaikka väkeä oli run-
saasti, niin juhlaväki käyttäytyi todella hyvin. Tästä 
suuret kiitokset juhlijoille lähettää Marko Koivula. 

Ensi lauantaina vielä juhlitaan pelkän diskon voi-
min, mutta viikko ennen juhannusta on lavakauden 
avajaiset, jolloin pääsee tanssimaan naissolistin tah-
dittamana. Kesän aikana on kaiken kaikkiaan 16 hu-
vit. Alueella on tanssien aikana myös anniskeluoikeu-
det. (PuU tiedottaa)

Jyrkkäkoski 
avasi ovensa

Pöllinparkkuukansa 
Jokijärvelle

Maanantaihin 6.6. mennes-
sä 41 kilpailijaa on vahvis-
tanut tulonsa PÖLKKY Pöl-
linParkkuun MM-kisoihin. 
Työntäyteinen, jännitystä ja 
innostusta herättänyt val-
mistelu saa huipennuksensa 
lauantaina 11.6. kun maaher-
ra Eino Siuruainen nousee 
lavalle lausumaan avajaissa-
nat ja antaa kilpailijoille vii-
mehetken vinkit työnäytök-
sellään.

Livon kylästä vanhan 
kotipaikan itselleen osta-
nut Siuruainen kertoo pöl-
linparkkuun olevan hänelle 
tuttua. Lapsuudesta on jää-
nyt mieleen kilometrien pi-
tuiset pöllipinot Livojoen 
rannoilla. 

-Näiden muistojen lisäk-
si pöllinparkkuu muutoin-
kin vaikutti merkittävästi tu-
levaisuuden suunnitelmiini. 
Nuorena miehenä loukka-
sin jalkani parkkuuraudalla 
ja niinpä raskaamman sarjan 
työt piti jättää haaveiksi ja 
lähdin hakemaa uutta uraa 
yliopisto-opintojen kautta, 

kertoo Siuruainen.
PöllinParkkuu-kisojen 

viesti on selkeä. Vanhan työ-
perinteen esille nosto ja ar-
vostuksen osoittaminen 
ovat kyläseuran toiminnassa 
päällimmäisenä. Kaupante-
kijäisinä saadaan kohotettua 
yhteishenkeä entisestään ja 
nauttia tekemisen tuloksista.

Tapahtuman päällikkö 
Osmo Räisänen kehottaa ih-
misiä rohkeasti mukaan. Ei 
tarvitse ujostella eikä häve-
tä. 40 – 50 vuotta unholassa 
ollut pöllinparkkuu on herä-
tetty uudelleen henkiin. 

-Tämähän on retroa. Van-
ha asia tulee uudelleen muo-
tiin. Monet ovat olleet todella 
innoissaan uudesta harras-
tusmahdollisuudesta. 

Monipuolinen oheisohjel-
ma täydentää kisojen sano-
maa. Kotitarvetervanpoltta-
jat, kuuman raudan seppä 
ja tukilla sestoja antavat työ-
näytöksiä. 

Jokijärven kylätalon ja 
Pölkky-teatterin maisemis-
sa vieraili tuolloin vajaa tu-
hat henkeä kilpailuja seuraa-
massa ja illalla Tukkijätkien 
tahdittamissa Pölkky-tans-
seissa. Tänä vuonna MM-
tittelit ovat tarjolla sarjoissa 
miehet/naiset alle 20 v, 20 
– 60 v ja yli 60v. Pöllinpark-
kuu-tansseja tahdittaa Mia 
Mäkelä & Siluetti. Kisajär-
jestäjät toivottavat pudasjär-
viset tervetulleeksi mukaan 
suurin joukoin.

Lea Mikkonen

SM-voittaja 2010 Anneli Väisäsen tyylinäyte

JYRKKÄKOSKI
PUDASJÄRVI

pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/jyrkkakoski

11.6.2011 
klo 21.00-01.00
DJ. TERO    Lippu 10€

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

p. 040 517 6347
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt
• Maisemointityöt • Nykyaikaiset jäte-

vesijärjestelmät • Sorat • Murskeet
• Hiekat • Myös seulotut lajikkeet
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Yrittäjäilta
tiistaina 14.6.2011 klo 18 

Pohjantähdessä 

Illan teemoina:
•	 Informaatio	ja	keskustelu	julkisista	hankin-
 noista, kilpailutuksesta ja julkishallinnon/
 yritysten rooleista muuttuvassa toiminta-
 ympäristössä
•	 EU-rahoitusmahdollisuudet	yrityksen	kasvun
 tukena 

Vierailijana: 
EU projektikoordinaattori 
Teija Kekonen 
Iin Micropoliksesta

Tervetuloa! Pudasjärven kaupunki

työttömille työnhakijoille ja vähävaraisille 
ke 8.6.2011 klo 9.00-14.00 
Pietarilassa Ritolantie 17. 

Paketteja niin kauan kuin niitä riittää.

Työpetari jakaa 
EU-RUOKAPAKETTEJA

ps. Kiitos talkoolaisille EU-ruokien pakkaamisesta!

Tiedustelut puh. 044 082 2130

4500

4990
Hankook 55 ja 60 Ah -akut
Luotettavat ja tehokkaat yleisakut. 
Toimitetaan käyttövalmiina. 
Rajoitettu erä.
935-55559 (55 Ah)
935-56048 (60 Ah)
935-56049 (60 Ah)

Kylmä / lämpölaukku 25 l
Käyttöjännite 12 V. Jäähtyy enintään 
20 oC alle ympäröivän lämpötilan.
Lämmitys +65 oC.
922-25Siimaleikkuri 250 W / 230 V

- kahden siiman leikkuupää
- automaattinen siimansyöttö 
 painamalla
- vedonpoistaja
Pyörimisnopeus: 12000 r/min
Leikkuuleveys: 25 cm
Siima Ø: 1,2 mm
Paino: 1,7 kg
Vakiovarusteet:
Kahden siiman leikkuupää,
säilytyspidinmoduuli
236-0735

kpl

Navigon 40 Plus 4,3” näytöllä
- koko Euroopan kartta 43 maata 
- One Click Menu 
- Navigon MyBest POI 
- aktiivinen kaista-avustin 
- Reality View Pro 
- TMC-paketti 
- Text-to-Speech 
- kameratolpat 
- ajopäiväkirja
880-40P

2990
15900

Shokki- 
hinta!

www.fixus.fi
Tarjoukset voimassa 30.6.2011 asti

tai niin kauan kuin erää riittää.

06/11

Frisbeegolf rantautunut 
Pudasjärvelle

Suomessa frisbeegolfia on 
harrastettu jo usean vuoden 
ajan, mutta lajin suosio nou-
see kokoajan. Pudasjärven 
Rajamaan rantaan on myös 
viimein saatu 9-väyläinen 
frisbeegolfrata.  

Frisbeegolfin perusperi-
aate on sama kuin golfissa 
vaikka mailan ja pallon si-
jaan käytössä on frisbee ja 
reiän sisään maalikori. Ta-
voite on päästä radan alus-
ta loppuun mahdollisimman 
vähin heitoin. Kuten golfis-
sakin, seuraava heitto lähtee 
siitä minne edellinen päättyi 
ja pienimmän tuloksen saa-
nut voittaa.

Frisbeegolfissa käytettä-
vät kiekot ovat hieman pie-
nempiä kuin rantafrisbeet 
sekä teräväreunaisempia. 
Tarkat säännöt frisbeegolfiin 
on laatinut PDGA eli Profes-
sional Disc Golf Association 
ja näitä on noudatettava vi-
rallisissa kilpailuissa, joissa 
ei myöskään saa käyttää kuin 
PDGA:n hyväksymiä kiekko-
ja. Kiekkoja on erilaisia ku-
ten golfissa mailoja. Kiekko-
golfradat ovat usein alueilla, 
joissa on vaihteleva maasto, 
puita sekä muita luonnolli-
sia esteitä kiekon lentoradal-
le. (MT)

www.totalparts.fi www.fixus.fi
TOTALPARTS OY
Varsitie 1 Pudasjärvi

p. 0440 890 061 varaosat, korjaamo
p. 08 821 034 kahvio/grilli
Varaosapuoli avoinna 
ma-pe 8.30 - 17.00 la 10-14 su suljettu

Viehevalikoimat 
parhaimmillaan

UUTUUS NYT MEILTÄ!
Frisbeegolf - Suomen nopeimmin kasvava urheilulaji

9,50Frisbeegolf kiekot alk.

Kiekkosetit alk. 29,50Liikettä kesään!

POLKU-
PYÖRÄT

-20%
OVH

Avokelasetti
Abumatic 
Cardinal

29,-alk.

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851. Palvelemme ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

59,-
Umpikela

Abumatic 120

Umpikela
Abumatic 170

89,-

(79,-)

(109,-)

Plussaa ostoksistasi.

TULE KESPORTTIIN

Täydellinen
perho-

kalastussetti

59,-
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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"

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


