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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 15.06.2011

Elinvoimaa 
yrittäjyydestä s. 5

Lähettikirje: 
Terveisiä Keniasta s.4

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

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

040 821 1819

Meiltä nyt saatavilla eläinlääkäriasemilla myytäviä Virbac- erikois- ja 
päivittäisruokavalioita koirille ja kissoille. Muita erikois- ja lääkintä-
ruokavalioita tilauksesta.  Meiltä myös ravinteet ja tarvikkeet: pannat, 
häkit, makuualustat, raapimapuut, kupit, haavanhoitotarvikkeet, 
jyrsintätarvikkeet jne! 

Eläinlääkärit
Miia Konttila ja Henri Pätsi 
Jyrkkäkoskentie 18, Pudasjärvi

Uusien tilavien vastaanottotilojen 
myötä pyrimme kehittämään  
kaupungineläinlääkäreiden palveluita

Hoitaja paikalla ark. 
klo 9-12, muulloin 
sopimuksen mukaan

Tervetuloa 
tutustumaan! 

Leikkaa talteen

OLEN LOMALLA 20-27.6.
Kampaamo Ojala
Nortamontie 7

p. 0400-867 674

Lauantaina 18.6.

Perjantaina 17.6.

Wintti

Lippu 10 €  
sis. ep.

KARAOKE

Tanssiorkesteri
Sway

KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Keskiviikkona karaokea 
Avoinna klo 14-01

 Keittiö avataan torstaina!
• pizzaa

• À la carte
Lippu 4 € sis. ep. 
La klo 24-04

Lippu 4 € sis. ep. 

ASUNTOINSINÖÖRIT
RAKENNUSLIIKE OY

PL 53 • 93101 Pudasjärvi • Puh. 08 822 139 • Fax 08 823 544

UUSIA RIVITALOASUNTOJA
Kaupungin keskustaan, Iijoen läheisyyteen

Kauralankuja 4, Pudasjärvi
AS OY PUDASJÄRVEN KOIVIKKO
Rakennusliike Asuntoinsinöörit Oy rakentaa yksilöllisiä 

rivitaloasuntoja Kauralankujalle.
Asunnot valmistuvat kesällä 2011. Kaikkiin asuntoihin tulee 

korkea varustelutaso.
Jos suunnittelet asunnon hankintaa, 

seuraavat huoneistot ovat vielä vapaana!
Huoneistot pinta-ala myynti-

hinta
velaton

myyntihinta

2h+kk+ph+s+va
2h+k+ph+s+va
3h+k+ph+s+va

48 m
60 m
70 m

2

2

2

50.640,-
62.100,-
67.550,-

99.840,-
123.600,-
139.300,-

ESITTELY JA MYYNTI:
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2,

puh. 08-822 139
AsuntoFocus Oy LKV, Pekka Majava

puh. 040-169 6767

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

690

MIESTEN
T-PAITA ISOT KOOT

3xXL
4xXL

349 pitko

VAASAN
PORMESTARIN
PITKO 330g

ATRIA
PERINTEINEN
MARINETTIPIHVI
400g

199 pkt1,-

VAASAN TOSI RUKIINEN
RUISLEIPÄ
175g
2 pss

ATRIA
VILJAPORSAAN BBQ
VARRAS 500g

395 pkt

NAISTEN
FARKUT
valkea

2995

KÄSILAUKUT

-20%

LASTEN
T-PAITA

390

159 pkt

ATRIA PERINTEINEN
HIILLOS 400g ja
HIILLOS GRILLI-
PIHVI 320g 299 pkt

ATRIA VILJAPORSAAN
PINTAMAUSTETTU
FILEE OHUT LEIKE
300g

LENKKARIT
36-46

1790
POIKIEN
CAPRI
FARKUT
128-170

1980

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

www.anonase.com

Uusia Hyundai 4-tahti 
perämoottoreita 2,6hv

599€ajovalmiina

Hyundai 
sähköperämoottori 48 lbs 
5 eteen ja 3 taakse159€
Hyundai 
raivaussaha 52cc 
+ tarvikkeet 199€
Kaupungin halvimmat 
uistimet ja tarvikkeet!

Pietarin kalaverkko
50 x 1,8m ja 50 x 1,5m

2kpl / 35€
(normh. 55€)

Tehokkaat hyttysmyrkyt 
koirille ja hevosille

www.pudasjarvi-lehti.fi
Lue Pudasjärvi-lehti netissä!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

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

ORVOKKI  10,-/ 15kpl
Tuuhea PETUNIA  10,-/ 10kpl 
 18,50/ 20kpl

kesäleimu
rautayrtti
taikaneilikka
kohtalonkukka
pieni samettikukka

12,- / 10kpl

UPEAT JÄTTIAMPPELIT 23,-
vähän pienemmät 14,-
OMENAPUUT 55,- / 2kpl

MULTATARJOUS
20,- / 6 säkkiä

Kauniit PELARGONIAT  18,-/ 4kpl
Komeat RUUSUBEGONIAT  20,-/ 4kpl
Kestävä KESÄBEGONIA  3,-
AMPPELIPETUNIA  6,50
(runsas värivalikoima)

Monivuotiset kukat
OSTA 5 MAKSA 4

Savupiipun 
sadehattuja
Pudasjärven torilla 
pe 17.6 klo 9-10.

Puh 044 916 1872

LAUKKUFRIIKIN
edustaja tänään

15.6. klo 10-15
TERVEYSKESKUKSESSA

Meiltä ihanat kesälaukut,
lompakot, korut ja huivit

moneen tilanteeseen.
Tule tutustumaan!

KALUSTEET KOTIIN JA MÖKILLE

-Keittiöt, mh, khh,
 WC-kalusteet
-Liukuovikomerot
-Levynsahauspalvelu
-Puusepäntyöt

Pelthouse Ky

Puh. 040 500 6963
Peltomaantie 12 B, 93100 Pudasjärvi
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PUDASJÄRVI -lehti

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Hartauskirjoitus
Toritie 2 ja Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi
Avoinna:
Toritiellä ti.-ke klo 10-16 ja 
pe klo 10-16. 
Korpitiellä
ma-pe klo 8-14 ja
sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@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

Pudasjärven kaupungin
 ulkopuolisille 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

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

Päätoimittaja: 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Toimittaja
Asko Kurki
044 035 3581
asko.kurki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Minna Toikka
toimitus@vkkmedia.fi
040 910 0852
Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
toimisto@vkkmedia.fi
050 382 6585

Ilmoitusmyynti
Sirkka-Liisa Tuomaala
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
040 195 1732

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy  

keskiviikkoisin.  
Aineiston toivotaan 
olevan toimituksessa 
mielellään perjantai-

iltaan mennessä.
Puhelimitse annettujen 
ilmoitusten virheistä lehti 
ei vastaa. Lehden vastuu il-
moituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään 
ilmoituksesta maksetun 
maksun määrän palauttami-
seen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä 
lehdelle 8 vrk:n kuluessa 
ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Lahja jeesukseLLe
” Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle 

näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle” (Matt. 25:40)

Joonas katseli keittiön ikkunasta pikkulintua, joka 
hyppeli hänen pihallaan. Aurinko paistoi lämpimäs-
ti nurmikolle ja kirkkaan värisille kukille, jotka hän 
oli ihan itse istuttanut kukkapenkkiin. Joonas hy-
myili. Sitten hän vakavoitui.

“Äiti”, hän sanoi,” katso, mitä kaikkea Jeesus on 
antanut meille lahjaksi. Haluaisin tehdä jotain Jee-
sukselle, niin kuin hän tekee minulle!”

“Kun hän näkee, että sinä nautit hänen lahjois-
taan ja pidät niistä huolta, hän tulee iloiseksi” äiti 
sanoi.

“Tiedän, mutta haluan osoittaa hänelle, miten 
paljon rakastan häntä.. Voinko jollakin tavalla teh-
dä sen - muuten kuin rukoilemalla?” Äiti hymyili. 
“Kyllä se on mahdollista”. hän sanoi. “Kiva! Miten 
voin antaa Jeesukselle lahjan?”

Äiti kurkotti kaappiin ja otti sieltä suuren sinisen 
lasin. Hän täytti sen kylmällä vedellä ja ojensi sen 
Joonalle. “Tässä, Joonas, voisitko viedä tämän isäl-
le? Hän on pihalla ajamassa nurmikkoa. Hänestä oli-
si varmasti mukava saada kylmää juotavaa” 

“Selvä”, Joonas sanoi. “Ja sitten saat kertoa, mi-
ten voin antaa Jeesukselle lahjan!” Joonas tuli takai-
sin sisälle tyhjän lasin kanssa. Hän löysi äitinsä huo-
neestaan lajittelemassa vaatteitaan “Katsotaan mitkä 
vaatteet eivät enää mahdu sinulle” hän sanoi.” Voit 
auttaa minua”

Niinpä he yhdessä kävivät hänen vaatteitaan läpi 
ja taittelivat pienet paidat ja farkut siististi pinoon 
säkin pohjalle.

Koko päivän Joonas työskenteli äitinsä kanssa. 
He leikkasivat tuoreita kukkia kimpuksi naapurille, 
joka oli sairaana. Sitten he veivät vaatesäkit kirkon 
avustuskeskukseen. Kun he tulivat kotiin, Joonas 
kattoi pöydän illallista varten. Syödessään Joonas 
ajatteli, mitä kaikkea hän oli tehnyt sinä päivänä.

“Meillä oli kiireinen päivä, isi!” hän sanoi iloi-
sesti. ”Mutta, äiti! Et koskaan kertonut, miten voi-
sin antaa lahjan Jeesukselle” Äiti hymyili hänelle. 
“No, katsotaanpas”, hän sanoi hitaasti.” Annoit Jee-
sukselle kylmää juotavaa, annoit hänelle kukkakim-
pun, annoit hänelle vaatteita. katoit hänelle pöydän 
“Mutta en minä niitä Jeesukselle tehnyt -!”

“Kylläpäs teit!” äiti sanoi. ”Jeesus sanoi, että kun 
olemme ystävällisiä muille, se on kuin olisimme ys-
tävällisiä Hänelle. Joten tänään annoit monta lahjaa 
Jeesukselle.

Leena Loukko

Konfirmaatiomessu kirkos-
sa su 19.6. klo 10, Kimmo He-
lomaa, Jukka Jaakkola, Tiina 
Inkeroinen. B-ryhmän kon-
firmaatio. Kirkkotaksi lähtee 
seurakuntakodin pihasta klo 
9.30, kyydin omavastuu 3 € 
edestakainen matka.

Kesäkahvila kaikenikäisille 
kirpputorin tiloissa (Pappi-
lantie 7)  ke  22.6. klo 12-14.

Nuotioilta Jaurakan vene-
rannassa pe 17.6. klo 18.

Hartaus Susisuon poroaidal-
la ti 21.6. klo 19,  Kimmo He-
lomaa

Varhaisnuorten kesälei-

rit Hilturannan leirikeskuk-
sessa:  6 – 9 -vuotiaat   11.-
12.7, leirin hinta 5 €/hlö ja 10 
– 13 -vuotiaat 13.-15.7. leirin 
hinta on 10 €/hlö. Sitovat il-
moittautumiset pe 1.7. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
08-8823100. Leireille mah-
tuu 25 lasta/leiri. Leirit täy-
tetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

Kesäkerho Liepeessä 23.6. 
saakka maanantaista perjan-
taihin klo 9 – 15.  Kerho on 
tarkoitettu 3 – 6 -vuotiail-
le lapsille. Kerhoaika lasta 
kohden päivässä on 3 tuntia. 
Oma välipala mukaan.  Ei 
ennakko-ilmoittautumista. 
Ohjaajina toimivat Eija Koi-

vuluoma ja Päivi Pohjanve-
si. Lisätietoja lastenohjaajilta 
p. 040 5861217/Päivi, p. 040 
7434896/Eija

Nuotioillat: seurakunnan 
nuoriso- ja diakoniatyö jär-
jestää elokuussa nuotioilto-
ja. Nuotioiltoja pidetään seu-
raavasti: vk 31 (ke-to), vk 
32 (ma-to) ja vk 33 (ma-to). 
Nuotioiltoja voi varata jo nyt 
omalle kyläkulmalleen kirk-
koherranvirastosta (p. 08-
8823 100).

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

Kirkkoherranvirasto avoin-
na 20.6.-29.7. klo 9-13.

Rauhanyhdistykset: Kesä-
seurat Ervastissa ry:n mö-
killä su 19.6. klo 13 ja 19 
(K.Karppinen, R.Katainen).  
Hetekylän kesäseurat Leena 
ja Tauno Kujalalla su 19.6. klo 
13 (E.Lahtinen, O. Sarajär-
vi). Seurat Kurenalan ry:llä 
su 19.6. klo 17 (T.Vuorma, 
E.Illikainen).

Kastettu: Eerika Helena Er-
vasti

Haudattu: Esko Haanela
65 v

Taimenia istutettiin 
Iijokeen

Pudasjärven kylän osa-
kaskunta istutti 10.6. Ii-
jokeen taimenia 100 kg. 
Kalojen keskipaino oli 
noin kaksi kiloa. Suu-
rimmat yksilöt oli lä-
hemmäs kolme kg. Toi-
vottavasti kesän aikana 
joku näistä tarttuu ka-
lastajien siimaan kiinni. 
Myöhemmin istutetaan 
vielä samanlainen mää-
rä taimenta. 

Jussi Timonen-Nissi

Tunnistatko 
tämän kukan?

Harri Ikosen kotipaikan pihamaalta Kokkokylästä löytyy vuon-
na 1953 Ruotsista tuotu kukkapensas. Tämä tiuhaan liuskoit-

tunut ja tillimäisen lehdistön omaava suorastaan kirkuvan 
punainen kukka keltaisella keskustalla kestää talven hyvin ja 

kukkii aikaisin. Saatavuus on ollut heikkoa, mutta tarjonta toi-
von mukaan lisääntyy. Keskimääräinen korkeus on alle 40cm 
ja paras kasvupaikka on aurinkoinen, mutta suojaisa paikka.

Vastauksesi voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen 
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

leikkaa talteen

KALA-AUTO
Pudasjärven torilla pe 17.6. klo 10-18.

Nyt ostamaan ajoissa juhannuskalat!
Tunturivesien aitoa rautua sekä isoa 
siikaa. Lisäksi savukalat, merikaloja ja 

perattua Posion Suolijärven muikkua ym.

Puh. 0400 169 259

Yrittäjille tarjolla 
päästötöntä sähköä

Vierailijat neuvoivat, kuinka 
Fortumin nettisivuilta jokai-
nen voi käydä katsomassa 
tarkat kulutustiedot ja re-
kisteröitymällä voi päivittää 
omia tietojaankin. Pudasjär-
vellä vaihdetaan talouksien 
sähkömittarit etäluettavik-
si ensi vuoden helmikuussa, 
eteläisessä osaa Pudasjärveä 
huhtikuussa ja toukokuussa 
Syötteen ja Sarajärven alu-
eella. 

Yrittäjille esiteltiin For-
tum YritysAktiivi edullis-
ta yhteishankintasopimus-

ta, jossa kokonaispalvelulla 
on mahdollista säästää aikaa 
ja resursseja yrityksen ydin-
toimintoihin. Sopimukseen 
kuuluu myös sähkön vakaa 
hinta, koska sähköyhtiön 
asiantuntijat suojaavat tule-
vaa hintaa etukäteen. 

YritysAktiivi sähkö on 
CO2-päästötöntä sähköä tai 
valittavana on myös pienes-
tä lisämaksusta pelkästään 
vedellä tuotettua uusiutu-
vaa energiaa. Vesisähköllä 
on mahdollisuus saada ym-
päristömyötäistä lisäarvoa 

yrityksen tuotteille ja palve-
luille, jota suositeltiin käy-
tettäväksi myös yrityksen 
markkinoinnissa. 

Keskustelussa tuotiin esil-
le viime kesän pitkät sähkö-
katkokset ja pelkona oli, että 
myös tänä kesänä niitä tulisi 
myrskyjen seurauksena. 

-Kaapeleita laitetaan maa-
han, mutta kaikkien linjojen 
maahan saaminen vie aikaa 
runsaasti. Lisäksi nykyisin 
uusia sähkölinjoja vedetään 
teiden varsille, jossa ainakin 
tien puoleinen puoli on va-
paana puista. 

Yhdessä pohdittiin sitä, 
mikä olisi paras keino tie-
don levittämiseen sähkö-
katkoksen sattuessa, koska 
kuluttajia kiinnostaa, kuin-

Fortumin viestintäpäällikkö Tommy Wikström, viestintäjohtaja Aki Koskinen ja asiakkuuspäällikkö Timo Liiri selvittivät 
yrittäjille sähkön käytöstä eri vaihtoehtoja. 

Yrittäjillä oli paljon kysyttävää sähkön käytöstä ja toimin-
tavarmuudesta.

ka pitkään katkos on arvioi-
tu kestävän. Fortumilla lu-
vattiin tutkia mahdollisuus, 
voisiko tekstiviestein asi-
aa tiedottaa, koska sähkön 
puuttuessa tietokoneilla ei 
voi katsoa sähköyhtiön net-
titiedotuksia.

Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Heikki Park-
kila kiitteli vieraita ajankoh-
taisen ja yrittäjiä kiinnos-
tavan tiedon kertomisesta. 
Yhteisesti sovittiin, että For-
tumin edustajat vierailevat 
tulevaisuudessakin kerto-
massa yrittäjille sähköyhti-
ön palveluista ja ottavat vas-
taan yrittäjien palautteita.

Heimo Turunen

Pudasjärveläisiä yrittäjiä kokoontui 
tiistaina 7.6 Pohjantähteen sähköaiheen 
ympärille. Vierailijoina olivat Espoosta 

Fortumin asiakkuuspäällikkö Timo 
Liiri, viestintäjohtaja Aki Koskinen ja 
viestintäpäällikkö Tommy Wikström. 

Koillismaan Kuntoneva

Kuntonevan hieronta-asiakkaat,
Tervetuloa juhlimaan Jennin 

valmistujaisia pullakahvin merkeissä 
22.6. klo 12-15

Kesän aukiolo MA-PE 10-18
Puistotie 2, 044-2944345

www.kuntoneva.fi
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Piittalan perheen lähettikirje 2/2011
TERVEHDYS KENIASTA!
Edellisessä kirjeessä ker-
roimme Mikan isoisän 
poisnukkumisesta. Viime 
lauantaina saimme saman 
viestin isoäidin kohdalta. 
Hautajaiset ovat helators-
taina. Viime päivät ovatkin 
kuluneet Suomimatkan 
järjestämisessä. Olemme 
tulossa koko perhe hau-
tajaisiin jonka jälkeen pi-
dämme myös loman Suo-
messa. Täällä kaukana on 
jotenkin irrallinen tapah-
tuneesta. Asian ymmär-
täminen ottaa aikaa. Yksi 
sukupolvi on poissa. Pää-
dyimme siihen, että myös 
poikien ja Hanna-Leenan 
on tärkeätä päästä hauta-
jaisiin. Isoisoisän hautajai-
set kun jäivät väliin. Hy-
västien jättäminen ja asian 
läpikäyminen on tärkeätä. 
Hautajaisilla on tässä suu-
ri merkitys ja rooli.

Työkuulumisia
Toukokuun aikana Mika 
on kiertänyt hiippakunnan 
sihteerin Mark Onundan 
ja maasaievankelista Phi-
lemon Mollelin kanssa läpi 
yhteensä 11 Maasaialueen 
”rovastikuntaa”. Jokaises-
sa paikassa olemme pitä-
neet koulutuspäivän ro-
vastikunnan työntekijöille. 
Painopiste koulutuksessa 
on ollut maasaikielisen vir-
sikirjan, Sinkoilioitin Len-
kai, käyttöönottamisessa. 
Yhteinen liturgia on ollut 
paikoin ”hakusessa”. Tär-
keätä on ollut myös koh-
data rovastikunnan työn-
tekijät, vaihtaa kuulumisia 
sekä pitää pieni palave-
ri heidän kanssaan. Myös 
viime vuonna käyttöön-
otetun jumalanpalveluk-
sen kirjanpitokaavakkeen 
käyttöä on kerrattu. Meille 
suomalaisille monet ”itses-
tään selvyydet” ovat tääl-
lä uusia oppimisen aiheita. 
Mutta pole pole, eli pikku-
hiljaa kuten kenialaiset itse 
sanovat. Koulutuskierros 
on ollut antoisa ja tarpeel-
linen, mutta samalla myös 
aika rankka. Matkapäiviä 
on tullut paljon. Herra on 
kuitenkin pitänyt huolta. 
Suunniteltu ohjelma pys-
tyttin toteuttamaan ja ter-
veinä onneksi pysyttiin. 

Pääsiäisenä lähdimme 
koko perhe Transmaran 
Maasaihin. Yövyimme Kil-
goriksen nunnaluostarissa. 
Meillä oli lastenhoitajam-
me Flora mukana. Päivi-
sin me aikuiset kiersimme 
seurakunnissa. Osallis-
tuimme kahden messun 
pitoon. Pääsiäislauantaina 
kävimme pitämässä avio-
liittoluennon.  Oli ihana 
pitkästä aikaa kulkea kah-
den. Kukaan ei kuiskaillut 
vieressä, että koska tämä 
vierailu loppuu. Lapset 
näyttivät viihtyvän hyvin 
päivät luostarissa nunni-

en, Floran ja lukuisten koti-
eläinten kanssa. Kotimatkal-
la ajoimme Luonnonpuiston 
läpi. Emme ollet uskoa sil-
miämme kun automme edes-
tä liukui tien yli viisimetrinen 
kuristajakäärme. Näimme 
myös kylläisiä, laiskoja lei-
jonia, norsuja, virtahepoja, 
krokotiileja ja kiraffeja. Upea 
reissu.

Nuttuprojekti
Etiopiasta alkunsa saanut 
nuttuprojekti on levinnyt 
tännekin. Seinäjoelta meil-
le on lähetetty lukuisia vau-
vannuttuja. Osan olemme 
jo jakaneet kylään nimeltä 
kylmäkulma(Corner Baridi). 
Nimensä mukaisesti paik-
ka on kylmä. Tuuli puhaltaa 
aina ja pukeuduimmekin to-
della lämpimästi vierailulle. 
Onneksi, sillä Jumalanpalve-
lus oli puun alla. Tässä pai-
kassa villanutuille on var-
masti käyttöä. Eilen saimme 
postista lisää nuttuja, mutta 
niiden jakaminen menee lo-
man jälkeen elokuulle. Kii-
tos kaikille kutojille! Tarvet-
ta riittää.

Ajatus sanasta
”Hän puhuu sinulle, ja niiden 
sanojen voimasta sinä pelas-
tut, sinä ja koko perhekunta-
si” (Apt.11:14) Voimakkaat 
sanat. Toukokuun koulutus-
kierroksella olen yrittänyt 
muistuttaa ja rohkaista kirk-
komme Maasai-työnteki-
jöitä siitä, miksi kirkko on, 
miksi teemme töitä, mikä on 
työmme tavoite. Vaikka mo-
nenlaista haastetta, vaivaa ja 
eripuraakin riittää, niin kai-
ken keskellä on hyvä muistaa 
kuinka valtavan asian kanssa 
olemme tekemisissä. Saam-
me olla palvelemassa Juma-
lan seurakuntaa ja toimia itse 
Jumalan kanssa. Saamme ju-
listaa evankeliumia, joka syn-
nyttää ihmisissä uskon. Us-
kon, joka tuo pelastuksen ja 
vie meidät kerran perille Tai-
vaan Kotiin. Ja tähän kaik-
keen Jumala käyttää aivan 
tavallisia, monin tavoin vaja-
vaisia ihmisiä. Evankeliumis-
sa on käsittämätön voima.

Rukousaiheita:
- Suomimatka ja loma Suo-
messa 
- Villen uusi elämänvaihe 
Karkun lukiossa syksyllä
- Kenian kirkkomme tulevat 
piispojen vaalit elokuussa
- Kenian kirkon työntekijät 
perheineen- Kenian kansa

Siunattua kesää 
teille kaikille!
Evankeliumijuhlilla 
Raahessa tavataan,
Toivottaa Mika, Hanna-
Leena, Ville, Valtteri ja 
Vilma-Leena
 

Vilma-Leena kotona 
kukkien kastelupuuhis-
sa

Pääsiäisaamuna

Nuttuja Corner Baridin 
seurakunnan lapsille.

V ja V Transmaran Maa-
saissa

Kotiamme siunaamassa 
Afrikan työn koordinaat-
tori Tom Säilä

Tarkastuslautakunta luovutti 
tarkastuskertomuksen 
Tarkastuslautakunta 
kokoontui perjantaina 
10.6.2011 Pudasjärven kau-
pungintalossa, jossa Val-
tuustonpuheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma otti vastaan 
puheenjohtaja Arto Tuomi-
sen luovuttaman tarkastus-
lautakunnan kertomuksen. 

Tarkastuslautakunnan 
keskeisenä tehtävänä on ar-
vioida, miten valtuuston ti-
likaudelle asetetut tavoitteet 
ovat toteutuneet. Lautakun-
ta esittelee asiansa valtuus-
tolle, joka sitten hyväksyy 
ne tai pyytää siihen vielä li-
sätarkennuksia.  Kokousten 
pöytäkirjat ja tilintarkastajat 
antavat ajankohtaista tietoa 
tarkastuslautakunnalle, jot-
ta tiedetään mitä asioita kä-
sitellään. He kutsuvat myös 
eri osastoilta viranhaltijoita 
vieraiksi kokouksiinsa, jol-
loin he saavat tärkeää tietoa 
miten eri osastoilla menee ja 
näin yrittää auttaa heitä mi-
käli ongelmia ilmenee. 

Tämän vuoden arvioin-

tikertomuksessa oli kir-
jattu muun muassa sivis-
tystoimessa koulutoimen 
toiminnalliset tavoitteet, jot-
ka olivat toteutuneet, vaik-
kakin budjetti oli ylittynyt. 
Peruskouluille määrätyt 
määrärahat ylittyivät joka 
koululla. Päivähoito py-
syi annetuissa tavoitteissa, 
mutta lapsiperheiden koti-
palvelu ei toteutunut ollen-
kaan. Sivistyspuolen lauta-
kuntien yhdistäminen on 
ollut positiivinen asia, sillä 
se on laajentanut työnteki-
jöiden näkökulmaa. Tekni-
sen toimen osalta on kiinni-
tetty huomiota runsaaseen 
konsulttien käyttöön.  Jos 
kunnan taseessa on katta-
matonta alijäämää, toimin-
takertomuksessa on tehtävä 
selkoa talouden tasapaino-
tuksen toteutumisesta tili-
kaudella sekä voimassa ole-
van taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittä-
vyydestä talouden tasapai-
nottamiseksi.

Syötteen vesi- ja viemä-
rilaitoksen talous olisi saa-
tava tasapainoon vuoteen 
2013 mennessä. Ratkaisuksi 
on esitetty esimerkiksi vesi- 
ja liittymämaksujen tasoit-
tamista. Samoin myös Pu-
dasjärven terveysaseman 
päivystyspoliklinikan pu-
helimeen vastaamiseen on 
puututtu ja ohjeeksi annet-
tu, että asiakkaalle tulee 
vastata viiden minuutin ku-
luessa, Mikäli tämä ei toteu-
du on hänellä mahdollisuus 
jättää soittopyyntö, jolloin 
hänelle soitetaan takaisin.

Tarkastuslautakunnan 
jäsenille annetaan heille 
suunnattua koulutusta, joka 
antaa uutta näkökulmaa 
asioihin ja töihin suhtautu-
miseen.  Kokouksessa oli 
paikalla kuusi tarkastuslau-
takunnan jäsentä; Tuominen 
Arto puheenjohtaja, Heikki-
lä Juha, Puurunen Eila, Pe-
sonen Mika, Turtinen Eila 
sekä Baas Joonas.  (JP)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Arto Tuominen luovuttamassa tarkastuskerto-
musta kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panumalle. 

Lautakunnan 
jokainen jäsen 
allekirjoitti ker-
tomuksen. Ku-
vassa allekir-
joitusvuorossa 
Eila Puurunen.
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Mökkitalkkaripalveluja 
Pudasjärvellä

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058
www.väylänhelmi.fi

Infotilaisuuksia  
uusille kuntalaisille

Sosiaaliohjaaja Aino-Eeva Lithovius Oulunkaaren kun-
tayhtymästä

Nuoren turvapaikanhakijan 
polku Pudasjärvellä hank-
keen järjestämät erilaiset 
informaatio- ja koulutus-
tilaisuudet ovat olleet mer-
kittäviä maahanmuuttaja- ja 
turvapaikanhakijanuorille. 
Oulun Seudun Setlementin 
hanke on Euroopan pako-
laisrahaston rahoituksel-
la ja Pudasjärven kaupun-
gin tarjoamissa puitteissa 
järjestänyt vuoden 2010 ai-
kana tällaisia informaatio-
tilaisuuksia muun muassa 
sosiaalitoimen, terveysase-
man, velkaneuvonnan sekä 
SPR:n tietoiskuin. Kaikissa 
tilaisuuksissa on ollut mah-
dollisuuksien mukaan myös 
tulkkausapua saatavilla eri 
kielillä. Turvapaikanhaki-
januorten parissa tehtyjen 
haastatteluiden perusteel-
la nuoret ovat itse suhtau-
tuneet näihin informaatioti-
laisuuksiin myönteisesti. He 
ovat kokeneet saaneensa tar-
peellista ja arvokasta tietoa 
suomalaisesta yhteiskunnas-
ta ja heidän omaa elämäänsä 
koskettavista asioista. Haas-
tatteluissa tuodaan esille eri-
tyisesti terveydenhoitajan ja 

velkaneuvojan luennot, jot-
ka ovat jääneet nuorille mie-
leen tärkeinä asioina. 

Tänä keväänä han-
ke on järjestänyt näitä in-
fo-tilaisuuksia suomalaises-
ta koulutusjärjestelmästä ja 
yhteishausta yhdessä työ-
voimahallinnon ja OSAO:n 
kanssa. ELY - keskukses-
ta Hanna Määttä kertoi ta-
sa-arvoisuudesta Suomessa, 
liikuntapalveluista Sampo 
Laakkonen, nuorisopalve-
luista Jari Pekkala ja Pudas-
järven Urheilijoista Jaana 
Valkola kertoivat vapaa-
ajanviettomahdollisuuksis-
ta Pudasjärvellä ja laillisuus-
kasvatus-infon piti poliisi.

Hanke on käynnistynyt 
keväällä 2009 ja päättyy vuo-
den 2011 lopussa. Syksyk-
si on suunniteltu lisää infor-
maatiotilaisuuksia tukemaan 
maahanmuuttajanuorten ko-
toutumista ja sopeutumis-
ta suomalaiseen yhteiskun-
taan. 

Jaana Valkola
Nuoren turvapaikanhakijan 
polku Pudasjärvellä
Oulun Seudun Setlementti

Jalkapalloturnaus lukiolla
Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehit-
tämisohjelma, sekä Hyrrä-hanke 
yhdessä Pudasjärven lukion kans-
sa järjesti jalkapalloturnauksen lu-
kion oppilaille 31.5.2011. Turna-
uksessa nähtiin tiukkaa vääntöä 
ensimmäisen ja toisen vuosikurs-
sin oppilaiden välillä. Ilma suosi 
ja kannustushuutoja kaikui Rim-
minkankaan jalkapallokentällä. 
Voiton vei täpärästi joukkue 10B, 
lukemin 3-1. Parhaina pelaajina 
palkittiin Kalevi Partanen ja Jan-
ne Kellolampi. Isot kiitokset ahke-
rille järjestäjille ja pelaajille.

Henriikka Viramo
Hyrrä-hanke työntekijä

Pelin tiimellyksessä riitti mielenkiintoisia tilanteita.

Pelin jälkeen on helppo hymyillä.

Yrittäjät, kaupunki ja POHTO yhteistyöhön:

Elinvoimaa 
yrittäjyydestä
Elinvoimaa yrittäjyydes-
tä hakevat yhteistyössä Pu-
dasjärven Yrittäjät, Pudas-
järven kaupunki ja POHTO 
kaksivuotisella kehittämis-
hankkeella. Tiistaina 7.6 Pu-
dasjärven kaupuntalolla 
allekirjoitetun yhteistyöso-
pimuksen tavoitteena on ke-
hittää yritystoimintaa koko 
Pudasjärven alueella.

-Yritystoiminnan kehit-
täminen on ykkösasia, jotta 
alueen yritykset menestyi-
sivät jatkossakin. Yhteistyö 
yritysten kesken on tärkeää, 
sillä yhdessä olemme vah-
vempia toimijoita. Meidän 
yrittäjien tavoitteena on 
myös elinvoimavaikutusten 
systemaattinen huomioimi-
nen julkisessa päätöksente-
ossa, sanoo puheenjohtaja 

Heikki Parkkila Pudasjärven 
Yrittäjistä.

-Meillä on neljän vuosi-
kymmenen kokemus yritys-
toiminnan, elinkeinojen ja 
kilpailukyvyn kehittämises-
tä, joten on varsin luontevaa 
olla mukana tässä yhteis-
työssä. Tämä on myös mit-
tava koulutusprojekti, jossa 
haetaan selkeää kilpailuetua 
mukana oleville yrityksille, 
toteaa rehtori Pasi Kinnunen 
POHTOsta.

-Kaupungin tavoittee-
na on lisätä Pudasjärven 
elinvoimaisuutta sekä lisä-
tä eri toimialojen yritysten 
sekä kaupungin yhteistyö-
tä. Meille on tärkeää myös 
eri puolilla Pudasjärveä toi-
mivien yritysten kehittämi-
nen, sanoo kaupunginjohta-

POHDOn rehtori Pasi Kinnunen on tuttu pudasjärvisille 
muutaman vuoden takaa, kun hän toimi Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien toimitusjohtajana ja vieraili usein Pudas-
järvellä.

ja Kaarina Daavittila.
Osapuolet ovat solmineet 

kaksivuotisen yhteistyösopi-
muksen, jossa tarkastellaan 
laajasti Pudasjärvellä toimi-
vien yritysten liiketoimin-
nan kehittämistä. Tarkoituk-
sena on hakea myös uusia 

liiketoimintamahdollisuuk-
sia sekä lisätä merkittävästi 
yritysten keskinäistä yhteis-
työtä. 

Riitta Kähkönen, 
kuva Heimo Turunen

Oulun Autopörssi Oy
Veistämötie 16

Ark. 9-17 LA 10-14
Puh:08-344134,0400-430 910, 

040-555 2227
www.oulunautoporssi.fi 

BMW 530DA ilmast. navi ym  -04 24900€
VW Passat 1.9TDi aj.11tkm ilmast. 1-omistaja  -07 23900€
MB E220TCDi ilmast.   -05 20900€
MB ML 270CDiA  aj.226tkm ilmast. nahat  -01 19800€
VW Passat 1.9TDi farm. aj.148tkm 1-omistaja ilmast. xenon  -08 19700€ 
BMW 316i farm aj.140tkm ilmast.  -04 13850€
Ford Focus 1.8TDCi farm aj.160tkm ilmast.webasto  -08 13900€
MB CLK 230 Kompressor aj.162tkm ilmast.  -00 13900€
Volvo V70 D5 ilmast.   -03 13900€
MB C220CDiA aj.149tkm ilmast.  -01 13900€
MB C180 Sportcoupe ilmast.   -02 12850€
Mazda 6 2.0i farm aj.99tkm ilmast. 1-omist.  -03 12750€   
Volvo V70 D5 ilmast.   -03 13900€
VW Golf 1.9TDi aj.114tkm ilmast. -04 12900€
Volvo V40 2.0TA aj.99tkm ilmast. 1-omist.  -03 11900€
Ford Mondeo 2.0TDi farm ilmast.  -06 10900€
Audi A4 2.0i farm ilmast.  -02 10900€
Volvo V70 2.3 A T5 250hv ilmast.  -01 10900€
Audi A3 1.6i aj.174tkm ilmast. nahat   -02 9800€ 
Volvo C70 2.3T5 ilmast. -98 8800€
Skoda Octavia 1.6i farm aj.180tkm ilmast.  -03 7900€
BMW 525DA touring ilmast.  -01 7900€ 
Renault Espace 2.0i aj.180tkm ilmast.  -02 6900€
Toyota Avensis 2.0 VVT-i  ilmast.  -01 6900€
Jeep Grand Cherokee 4.0iA  -95 5900€
Ford Focus 1.6i ilmast.  -02 4900€
Smart Fortwo A 0.6 aj.67tkm ilmast.  -03 5990€
Opel Zafira 1.8i   -02 5850€
VW Bora 1.6i   -00 4900€
Citroen Xsara 1.6i farm aj.180tkm ilmast.  -02 4900€
MB C200D aj.200tkm   -94 4900€
Toyota Avensis 1.8VVT-i farm  -01 4900€
Renault Laguna 1.6i farm ilmast.  -01 4950€
Volvo S70 2.5 20V ilmast.  -97 4880€ 
Subaru Impreza 2.0GL 4x4 farm  -99 3900€
Seat Cordoba 1.4i aj.170tkm  -02 4200€
Renault Laguna 1.6i ilmast.  -01 3900€
Citroen Xsara 2.0 i farm ilmast.  -02 3900€
Fiat Punto 1.2i aj.136tkm  -01 2995€
Seat Ibiza 1.4i aj.190tkm  -01 2950€
Opel Calibra 2.0iA  -92 2500€
Lada 110 1.5i   -02 990€
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Makkaranpaisto virkamiehen kanssa
toi tulevaisuuden luontopolulle

Peippo sovittelee lurittelu-
aan solisevan puron tah-
tiin. Luonnonäänten taustal-
la on rikkumaton hiljaisuus. 
Jaurakkavaaran solassa on 
suorastaan aarre, kyläyhdis-
tyksen ylläpitämä puusauna 
Kupson kutsu -luontopolun 
varrella. Sauna on kaikkien 
vapaassa käytössä.

”Polttopuut on taas lop-
pu, vaikka talvella toimme 
niitä tänne melko paljon”, 
Korpisen kyläseuran pu-
heenjohtaja Jani Lehtola tuu-
mailee. 

Matkalla saunalle on käy-
nyt selväksi, että 1990-lu-
vun puolivälissä rakennettu 
luontopolku kaipaa jo kun-
nostusta. Osa pitkospuista 
on lahonnut ja irronnut, jyr-
kimpien paikkojen kaiteet 
tarvitsisivat uutta kiinnitys-
tä ja roskiksissakin on jo kor-
jaamista. 

”Korjaukset on myös tur-
vallisuuskysymys, ja kylä-
seurahan se on sitten vas-
tuussa”, Lehtola sanoo.

Sen sijaan kodat ja sauna-
rakenteet ovat vielä hyvässä 
ja siistissä kunnossa. Käyttö-

äkin luontopolulla on run-
saasti polttopuiden menekis-
tä ja vieraskirjoista päätellen. 
Koululaisia ja eläkeläisiä vie-
railee Kupsossa linja-auto-
lasteittain. Erityisesti rus-
ka-aikaan polulla on paljon 
väkeä.

”Ei tätä varmaan kanna-
ta pois purkaa”, Lehtola tuu-
maa.

Lehtolan reitille kutsuma 
porukka on täydellisesti sa-
maa mieltä, mutta Suomen 
toiseksi parhaaksi yksityisen 
ylläpitämäksi luontopoluksi 
luokitellun Kupson kutsun 
tulevaisuus ei ole tukevalla 
pohjalla. Kymmenisen vuot-
ta reittiä hoitanut kyläseura 
alkaa olla Lehtolan mukaan 
loppusuoralla. Reitin hoita-
minen on käynyt raskaaksi.

”Ihmiset loppuu seuras-
ta”, Lehtola kertoo ikäänty-
vän kylän tilanteesta.

Lehtola on kunnostanut 
reittiä yhdessä Jorma Alata-
lon kanssa, joka aikoinaan 
oli perustamassa reittiä han-
kevaroin. Polttopuiden tuo-
minen saunalle ja vaaran 
päälle kotaan on kovaa hom-

maa. Miehet miettivät, että 
pitkospuut pitäisi uusia mä-
rimpiin paikkoihin, mutta 
muuten polkuja voisi tehdä 
kestävämmin ja halvemmin-
kin sorapohjaisiksi.

Työmiehetkin kylältä löy-
tyisi, vain rahat puuttuvat. 
Kipinää kylille -hankkeen 
Miia Latvala oli selvittänyt 
etukäteen, että Jomma ry. 
voisi hyvinkin rahoittaa han-
ketta EU:n maaseuturahas-
tosta. Kyläyhdistys ei enää 
pysty uutta hanketta pyörit-
tämään, mutta jos kaupunki 
ottaisi hankkeen kontolleen, 
rahoitus voisi tulla koko-
naan Jommalta.

Retkellä mukana ollut 
Marianne Mäntylehto Pu-
dasjärven kaupungilta hal-
tioitui maisemista ja kylän 
miesten tarjoamista makka-
roista sen verran, että hän 
aikoi ryhtyä heti selvittä-
mään, voisiko kaupunki ot-
taa hankkeen haltuunsa. 
Kupson kutsu ei kuitenkaan 
ole ainoa kaupungin luonto-
poluista. Niinpä asia pitää 
käsitellä kaupunginhallituk-
sessa, jotta polkujen kunnos-
tukselle saadaan aikataulut.

Mäntylehto antoi vie-
lä hyvät ohjeet, miten esitys 
kaupunginhallitukselle teh-
dään ja tarjosi apuaan pape-
rin kirjoittamiseenkin. Sau-
nominen erämaassa näyttää 
sittenkin jatkuvan.

http://www.korpinen.org/

Pia Alatorvinen

Jaurakkavaaralta näköala-
paikalta avautuvat upeat 
maisemat.

Kupson kutsun osin lahon-
neet pitkospuut kaipaavat 
pikaista kunnostusta.

Jani Lehtola kutsui Marianne Mäntylehdon (vas.) Pudas-
järven kaupungin elinkeinotoimesta ja Kipinää kylille – 
hankkeen Miia Latvalan tutustumaan luontopolkuun.

Jorma Alatalo oli 1990-luvul-
la perustamassa Kupson kut-
sun luontopolkua, johon kuuluu 
myös kaikkien vapaassa käy-
tössä oleva sauna.
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Lukijan kynästä

Eläkeläiset virkistäytyivät 
taiteen ympäröiminä
Pudasjärven eläkeläiset ry 
piti perinteisen virkistäy-
tymispäivän Pukkilantie 
867:ssä taitelija Eero Räisä-
sen kotipaikassa keskiviik-
kona 8.6. Virkistäytymispäi-
vään osallistui helteisessä 
säässä lähes 100 henkilöä rei-
lun 250 jäsenen yhdistykses-
tä.

Puheenjohtaja Hilkka Ti-
hinen ja sihteeri Elsa Piri 

kertoivat, että päivän ohjel-
massa on taiteeseen tutustu-
misen lisäksi kakkukahvit, 
yhteislaulua, senioritanssia, 
sketsiä, muotinäytöstä ja ar-
vontaa. Viime kesänä päiviä 
vietettiin suurin piirtein sa-
maan aikaan ja näitä kesä-
tapahtumia on pidetty Eero 
Räisäsen kotipaikassa jo lä-
hes 10 vuoden ajan. (AK)

Orvokki ja Aimo Hyttinen ihastelivat pihamaan ukkorivistöä. - Hyvännäköisiä ovat, Orvokki totesi.

Taitelija Eero Räisänen esitteli juhlavieraille työn ”Tämän 
päivän johtaja”.

Virkistäytymispäivään osallistui lähes 100 eläkeläistä ja 
heidän seuranaan ainakin yhtä monta mäkäräistä.

Fanni Hemilä (vas.) ja Laila Takkinen huolehtivat täyte-
kakkukahvien tarjoilusta.

Mietteitä valtuuston kokouksesta
Pudasjärven kaupunginvaltuusto kokoontui torstaina 
9.6. Kokouksen perimmäinen tarkoitus lienee ollut Ou-
lunkaaren kuntayhtymän järjestämä seminaari/tiedo-
tustilaisuus nykyisistä asioista ja mitä mahdollisesti ta-
pahtuu lähitulevaisuudessa. 

Olihan meillä kokouksessa yksi päätettävä asia, kun 
ensin saatiin syödä hyvät pöperöt, oikein pitopalvelun 
laittamana. Käsiteltävä asia oli luottamushenkilöiden 
palkkiosäännön tarkistaminen. Tosin päätökset tehtiin 
vain puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien osalta. Ne 
lautakunnat, joita ei enää ole, poistuivat palkkiosään-
nöstä. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajien vuosipalkkion välillä jäi epäsuhde korjaamatta 
(puheenjohtaja 1800e/v., varapj 1200e/v + kokouspalk-
kiot. Kaupunginhallituksen pj.2200e/v., varapj 1200e/v, 
huom. epäsuhde). 

Olihan meillä ihan oikeitakin asioita, kun kuntayh-
tymän viranhaltijat esittelivät omien hallintoalojen-
sa asioita ja miten ne vaikuttavat ihmisten palvelujen 
saantiin ja laatuun. Valtuutettujen kysymyksissä pääl-
limmäiseksi nousi Pudasjärven terveyskeskuksen vas-
taanotolle pääsy ja viikonlopun lääkäripäivystyksen 
palautuminen Pudasjärvelle. Näistä asioista meitä ky-
syjiä oli useampia. Vastausten mukaan molempiin vai-
kuttaa heikko lääkäreiden saatavuus virkoihin. Viikon-
lopun lääkäripäivystyksen siirtämiseen Pudasjärvelle 
vaaditaan kaupunginhallituksen käsittely. Nähtäväk-
si jää, miten hallitus asian päättää ja tuoko asian val-
tuuston päätettäväksi. Valtuutettujen kysymyksiin 
vastattiin enimmäkseen asiallisesti. Esittämääni kysy-
mykseen vanhushuollon erään hoitoyksikön yksityistä-
misen jatkamisesta (sopimus päättyy vuoden loppuun), 
sain kohtalaisen tylyn vastauksen. Vaan se ilo suota-
koon, koska me maallikot emme kaikki oikein ymmär-
rä tehdä kysymyksiä tiplomaattisesti ja tuleehan joskus 
allekirjoittaneella sitä kuuluisaa tietämättömyydestä 
johtuvaa epäluuloakin. Avoimuudella pötkii kuitenkin 
jo aika pitkälle. Jos jokin asia mättää, niin ei se mieles-
täni ole pahansuopaisuutta, jos kukin omalla tavallaan 
asian kyseenalaistaa. Muuten, kokouksen jälkeen eräs 
kaupunginhallituksen jäsen tuli puheilleni ja sanoi, että 
hallituksen asioista 30 prosenttia tulisi siirtää valtuus-
ton päätettäväksi. Demokratian nimissä siihen on help-
po yhtyä. Näin tällä kertaa. 

Kaikesta huolimatta nautitaan kesästä, maailma pyö-
rii omalla painollaan.

Erkki Honkanen

Pudasjärvi-lehdessä julkistettuun kalakilpailuun tuli kuva 
12-vuotiaan Henri Tauriaisen pyydystämästä
hauesta, joka painoi 1750 g, pituus 67 cm. Hauki oli saa-
listettu Kivarinjärvestä 5.6. Samalla reissulla Henri pyy-
dysti ahvenen, joka painoi 550 g, pituus 34 cm.
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Onnistuneet PöllinParkkuun 
MM-kisat Jokijärvellä

PÖLKKY-PöllinParkkuun 
MM-kisat pidettiin lau-
antaina 11.6. Taivalkos-
ken Jokijärvellä. Viime 
kesän Suomenmestaruus-
kisat lisäsivät kiinnostus-
ta vanhaan taitoon ja niin-
pä tämänvuotisiin kisoihin 
olikin ilmoittautunut 50 
eli maksimimäärä osallis-
tujia. Yleisöä oli paikalla 
ennätysmäärä noin 1200. 
Autoja ja asuntovaunuja 
soviteltiin kisa-alueen lä-
heisyyteen liki 520. Kisat 

juonsi huumorilla säestäen 
Eero Schroderus Suomus-
salmelta. Kisojen suojelija, 
maaherra Eino Siuruainen 
totesi kisojen voivan kas-
vaa tulevaisuudessa osak-
si laajempaa, kansainvälis-
tä metsätapahtumaa.

Maaherra Siuruainen 
kiitti Jokijärven kyläseu-
raa erityisesti siitä, että ta-
pahtuma järjestetään Kal-
le Päätalon maisemissa, 
tekihän kirjailijaprofessori 
merkittävän työn tallenta-
essaan muun muassa koil-
lismaalaista savottakult-
tuuria kirjoihinsa. Metsällä 
ja erityisesti Pohjois-Suo-
men ihmisillä on myös ollut 
Siuruaisen mukaan tärkeä 
tehtävä, kun Suomi mak-

soi sotakorvauksia. Met-
sällä ja pientilallisten työl-
lä pystyttiin maksamaan 
sotakorvauksia ja hyödyt-
tämään hyvinvointiyhteis-
kunnan kasvua. Siuruainen 
toivoi, että tällainen perin-
netapahtuma saisi jatkua 
ja että tapahtuman järjes-
täjät löytäisi-vät verkostoja 
myös Suomen rajojen ulko-
puolelta. 

Siuruaisen omat park-
kaustaidot ovat perua nuo-
ruusvuosilta. Hän kertoi 
eläneensä kilometrien mit-
taisten pöllipinojen keskel-
lä ja rahoittipa ensimmäiset 
opintonsakin kokoamalla 
puuta vanhalta sa-vottakas-
kelta. Niinpä hän antoikin 
mallikkaan näytön taidois-

taan parkkaamalla kisojen 
ensimmäisen pöllin.

Yli 60-vuotiaitten mies-
ten sarjan voitti Esko Koi-
vula Taivalkoskelta. 2. 
Tuomo Leinonen Taival-
koskelta, 3. Pentti Rantala 
Pudasjärveltä. 

Sarjassa miehet 20-60 
vuotta maailmanmestaruu-
den voitti Taisto Tuomivaa-
ra Posiolta. 

Naisten sarjassa alle 60 
v voitti Seija Mörsky Tor-
niosta.

Yli 60-vuotiaitten sarjan 
voitti Anneli Väisänen Joki-
järveltä, 2. Sirkka Karjalai-
nen Savukoskelta, joka oli 
ensimmäistä kertaa muka-
na parkkuukisoissa, mutta 
kertoi parkanneensa koko 

Maaherra Eino Siuruainen antoi ki-
sojen avaukseksi työnäytteen park-
kuutaidoistaan.

Pudasjärveltä kisoissa oli 
mukana muun muassa 
Arvo Siurua, joka kilpaili yli 
60-vuotiaitten sarjassa. 

Kisa-areenalle oli rakennettu katsomo, jossa yli 1000 henkeä seurasi mielenkiintoisia kisatapahtumia ja muuta ohjel-
maa kisapaikalla.

Parkkuukisojen suojelijana toimi Pölkky Oy Kuusamosta, 
jolla on saha myös Taivalkoskella. Yhtiön puolesta kisois-
sa oli yrityksen toimintaa esittelemässä varatoimitusjoh-
taja, metsäpäällikkö Hannu Virranniemi. 

ikänsä isän oppien mukai-
sesti.. 

-Kolorauta oli lapsuu-
dessa lasten leikkikalu, 
eikä sitä pidetty vaaralli-
sena. Oltiin avojaloin eikä 
mis-tään turvajalkineis-
ta ollut tietoakaan. Aamul-
la piti herätä aikaisin, että 
ylipäätään ehti saada jotkut 
kengät jalkaan, totesi Sirk-
ka Karjalainen.

Nuorten miesten sarjan 
voitti Pasi Räisänen Taival-
koskelta. 

-Aloitus vähän jännit-
ti, mutta kun pääsi alkuun, 
niin alkoi sujua. Näihin ki-
soihin ei tullut paljoa tree-
natuksi, mutta ensi vuonna 
on toinen meininki, Pasi lu-
pasi.

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

Elham
tietokoneeseen
kytkettävä usb
pöytätuuletin

995

Cottex
katto-

tuulettimet
alk.

9950
MIG-F 105
hitsauskone
- 0,9 mm

159,-

Kuramatto
-kumipohja

890 metri

Väinö kalaverkko
1,8 x 30 metriä

1690

Sunking
umpikela-
setti

1690
Pikku
kalahaavi
- alumiinia

590
Hansa

sytytys-
kuutiot
20 kpl

295 ltk

Einhell
poltto-
moottori
trimmeri
20 kpl erä
- takuu 2 vuotta

109,-
Einhell
kompressori 50L
- tuotto 400L
- pulttikone
- renkaantäyttömittari
- spiraaliletku
- takuu 2 vuotta
HOX! KAIKKI TÄMÄ

299,-

Einhell
aggregaatti 
2800w
- pyörillä
- takuu 2 vuotta

395,-

Airam
kylmä-
laukut
25 litraa, 12V
alk.

65,-

Serlan
liuskepaperi
16x100 kpl
100 säkin erä

2190 säkki Samurai
crossi 70cc

399,-

Comanche
lasten mönkijä
50cc

499,-

SVT
Sissi
kamina

269,-

Mönkijän
peräkärry

349,-

Mönkijän
tukkikärry

595,- Mönkijän
yhdistelmä-

kärry

990,-

SVT
liesi

799,-
Trampoliini
4,3 m

159,-
Trampoliinin
suojaverkko
4,3 m

99,-
Trampoliinin
joustomatto
4,3 m

69,-Trampoliinin
suoja-
pehmuste

3950
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Valtuustoaloitteista 
selvitys
Kaupunginvaltuutetut ko-
koontuivat torstaina 9.6 
kaupunginvaltuuston ko-
koukseen. Luottamushen-
kilöiden palkkiosääntöä 
tarkistettiin, koska perus-
turva-, kulttuuri-, vapaa-
aika ja koulutuslautakunta 
ovat lakanneet toimimas-
ta ja uutena on tullut si-
vistyslautakunta. Kaupun-
ginhallitukselta oli luettelo 
vuoden 2010 jätetyistä val-
tuustoaloitteista, joita val-
tuusto ei ollut lopullisesti 
käsitellyt. Sari Ojalan yri-
tystoimintaa ja työllisty-
mistä tukevan aikuiskou-
lutuksen koordinoinnin 
tehostamisesta Pudasjärvel-
lä aloite koettiin tärkeänä ja 
Osek:n kanssa luvattiin teh-
dä tiivistä yhteistyötä kou-
lutusasioissa. 

Pirkko-Liisa Luhdan 
aloitteessa tiedusteltiin Pu-
dasjärven kaupungin kan-
taa Kollajan YVA-selvityk-
seen. Vastauksena todettiin 
kaupunginhallituksen an-
taneen 18.8.2009 lasusun-
non Kolla-YVA hankkeen 
ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksessa ja kau-
pungilla ei ole muuta kan-
taa asiassa.

Jouko Naamangan aloit-
teeseen Kistingin sodan 70 
v muistojuhlasta suhtau-
duttiin myönteisesti. 

Livojokivarren kylä-
seurojen aloitteeseen ran-
tayleiskaavan laatimisesta 
Livojokivarteen on johtanut 
jokivarteen rantayleiskaa-
van laatimiseen, jota toteut-
taa tekninen lautakunta. 
Kaavaan sisältyy myös Ry-
tinkijärven ranta-alue. 

Mursunsaari-toimikun-
nan aloitteessa toivottiin 
Tuulimyllyntien, Tervatien 
ja Mursuntien päällystä-
mistä. Asiaa valmistellaan 
ja samalla Mursunsaaren 
asukkaiden kanssa käy-
dään keskustelua Mursun-
saaren tärkeän perinne-
miljöön ehostamisesta ja 
alueen kulttuurimaiseman 
esille nostamisesta. 

Talous- ja henkilöstö-
päällikkö Seija Turpeinen 
antoi valtuutetuille tilanne-
katsauksen kaupungin ta-
lousarvion toteutumisesta 
ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä, jossa todettiin eri 
toimialojen pysyneen ver-
raten hyvin budjetissa ja ot-
taneen huomioon talouden 
tasapainotussopimuksen 
mukaiset muutokset. 

Valtuuston kokouksen 
lopussa valtuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma 
kannusti valtuutettuja taa-
jaman ja eri kylien ympäris-
tön siistimistalkoisiin. Hän 
lupasi myös, että kaupun-
gin taajamassa sijaitsevia 
huonokuntoisia kiinteistö-
jä ehostetaan. 

Kokouksen jälkeen val-
tuutetut jatkoivat koko il-
tapäivän yhdessäoloa Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
järjestämän valtuustose-
minaarin merkeissä. Sii-
tä julkaisemme valtuutettu 
Sointu Veivon laatiman yh-
teenvedon. 

Kuunneltiin,  
kyseltiin ja  
keskusteltiin 
Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Eero Oinas-
Panuma totesi seminaarin 
alussa Oulunkaareen liit-
tymisen ylittäneen odo-
tukset positiivisesti, koska 
vastuunkantaminen yhtei-
sistä asioista on laajemmilla 
asiantuntija- ja luottamus-
henkilöhartioilla, joiden yh-
teistyö ja vuorovaikutus on 
ollut hyvä. Kuntayhtymän 
johtaja Kirsti Ylitalo ker-
toi talouden toteutumasta 
todeten, että lukuun otta-
matta erikoissairaanhoidon 
budjetin ylitystä, ollaan py-
sytty asetetuissa raameissa. 
.Kehitysjohtaja Anu Vuo-
rinen tarkasteli toiminnan 
yleistä arviointia talouden, 
kuntalaisten, asiakkaiden. 
prosessien ja henkilöstön 
näkökulmasta. Hän muis-
tutti, että toiminta on ollut 

käynnissä vasta lyhyehkön 
ajan ja kehittymisvaihe on 
vielä meneillään. Ylilääkä-
ri Olavi Timonen kertoi ter-
veyspalvelujen tilanteesta, 
perhepalvelujen järjestämi-
seen liittyviä asioita selvitti 
sosiaalijohtaja Leena Pim-
peri-Koivisto ja vanhuspal-
veluiden tilannekatsauksen 
teki palvelujohtaja Kyllikki 
Syrjäpalo.

Valtuutetut olivat kiin-
nostuneita ja tiedonhaluisia 
kaikkien osa-alueiden on-
nistumisista ja ontumisista. 
Viikonloppupäivystyksen 
tilanne ja järjestelyt, sai-
raanhoitohenkilöstön vuo-
rovaikutustaidot ja henki-
löstösiirtojen mahdollisuus 
eri työkohteiden välillä, 
erikoissairaanhoito, resep-
tinkirjoitusoikeuden laa-
jentaminen, sosiaalityön-
tekijöiden vaihtuvuus, 
vanhustenhoidon tasok-
kuus, kotipalvelujen mo-
ninaisuus ja asiakkaiden 
osallistumismahdollisuus 
palvelujen kehitykseen oli-
vat kysymysten ja keskus-
telujen aiheina.

Kaupunginjohtaja Kaa-
rina Daavittila kertoi, että 
kaupunkilasille järjestet-
tävät palvelut toteutetaan 
mahdollisimman hyvin ja 
kattavasti niillä verovara-
resursseilla, jotka ovat käy-
tössä. Hän muistutti, että 
muutoksessa on nähtävä 
positiiviset vaikutukset tä-
män hetken lisäksi kauem-
maksi tulevaisuuteen. Ke-
hityksen toteuttamiseen ja 
muutokseen kuuluvat vä-
lillä otettavat sivu- ja taka-
askeleet, joista oikein opit-
tuina, asiantuntijoihin ja 
luottamushenkilöihin luot-
taen, edetään entistä pa-
rempiin ja tehokkaampiin 
kaupunkilaisia palveleviin 
ja tyydyttäviin tuloksiin.

Heimo Turunen, 
valtuustoseminaarin teksti 
Sointu Veivo

Oulunkaaren johtavat viranhaltijat vierailivat Pudasjärven antamassa tilannekatsauk-
sen kuntakierroksellaan, jossa ovat käyneet aikaisemmin Vaalassa, Utajärvellä ja Iissä 
ja Pudasjärven jälkeen on vuorossa vierailu Simossa. Vasemmalta vanhuspalvelujoh-
taja Kyllikki Syrjäpalo, ylilääkäri Olavi Timonen, kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo, so-
siaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto ja kehitysjohtaja Anu Vuorinen.

Bioenergiassa on tulevaisuus  
Kokousyleisön joukossa oli mukana myös useita Pudasjärvisiä osallistujia.

Pudasjärveläinen Eero Oi-
nas-Panuma kertomas-
sa Pudasjärven Energia-
osuuskunnan toiminnasta 
tuoden samalla myös muut 
Pudasjärven energiakuulu-
miset kokousväelle.

Uusiutuvaa ja paikallis-
ta energiaa tarvitaan Ou-
lunkaaren alueella. Se tuo 
työtä, toimeentuloa, riip-
pumattomuutta ja huolto-
varmuutta alueelle, totesi-
vat asiantuntijat Uusiutuvan 
energian yrityskeskus -hank-
keen loppuseminaarissa Iin 
Micropoliksessa 6. kesäkuu-
ta. Seminaarissa oli osallistu-
jia myös Pudasjärveltä.

Oulun energian toimitus-
johtaja Juhani Järvelän mu-
kaan Toppilan voimalaitos 
toimii käytännössä lähes ko-
konaan paikallisilla poltto-
aineilla. Se on viime vuosi-
na lisännyt puunkäyttöään 
ja tehnyt investointeja, jotka 
mahdollistavat uusien polt-
toaineiden käytön. Oulun 
energian polttoaineen han-
kinta työllistää maakunnas-
sa yli tuhat ihmistä, minkä li-
säksi epäsuorat vaikutukset 
ovat huomattavasti sitäkin 
suuremmat. Vapon Pohjois-
Suomen aluejohtaja Markku 
Pyykkönen korosti turpeen 
merkitystä Vapolle ja koko 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
voinnille, mutta totesi Vapon 
puuraaka-aineen käytön ole-
van jatkuvasti kasvussa. 

Iin kunnanjohtaja Mark-
ku Kehus esitteli Iin kunnan 
energiaomavaraisuutta, jon-
ka todettiin olevan ilman tur-
vettakin merkittävä. Ii suun-
nittelee uusiutuvan energian 
käyttämistä kunnan omis-
tamissa kiinteistöissä ja us-
koo sen hyödyttävän kun-
nan taloutta. Pudasjärven 
energiaosuuskunnalla on jo 
vastuullaan muun muassa 
Pudasjärven teollisuusalu-
een lämmöntoimitus ja useita 
kaupungin entisiä ja nykyisiä 
koulukiinteistöjä. 

Maakuntajohtaja Pauli 
Harjun mukaan energiastra-
tegia on tärkeää päivittää lä-

hitulevaisuudessa. Pohjois-
Pohjanmaan liiton käynnissä 
olevista selvityksistä merkit-
tävimpiä ovat suo-ohjelma, 
keväällä valmistunut ilmas-
tostrategia sekä tuulivoiman 
tuottajille laadittu manner-
tuuliselvitys, jolla osoitetaan 
soveltuvimmat kohteet tuu-
livoimarakentamiselle. Tuu-
liwatin suunnittelupäällikkö 
Hannu Kemiläisen mukaan 
yhtiön tuulivoimarakentami-
nen keskittyy Oulunkaarella 
lähivuosina maa-alueille. 

Oulunkaari jatkaa bioenergian 
käytön kehittämistä
Oulunkaaren kuntayhtymän 
ja Pohjois-Pohjanmaan Met-
säkeskuksen tulevassa Bio-
energiapörssi-hankkeessa 
jatketaan kesäkuun lopussa 
päättyvän Uusiutuvan ener-
gian yrityskeskus -hankkeen 
tekemää työtä. 

Vuonna 2008 alkaneen 
hankkeen Uusiutuvan ener-
gian yrityskeskus -hankkeen 
myötä Oulunkaarelle on syn-
tynyt neljä uutta lämpö- ja 
hakeyritystä. Työpaikkoja on 
syntynyt 14.

- Hankkeen avulla metsä-
hakkeen käyttö on lisäänty-
nyt noin 20 000 megawatti-
tuntia vuodessa, mikä korvaa 
vuosittain noin kaksi miljoo-
naa litraa kevyttä polttoöljyä, 
toteaa hankkeen projektipääl-
likkö Tero Paananen.

Lisäksi hanke on tuotta-
nut useita selvityksiä ja ra-
portteja uusiutuvan energian 
eri muotoihin liittyen. Selvi-
tykset ovat saatavilla Oulun-
kaaren kuntayhtymän inter-
netsivuilla osoitteessa www.
oulunkaari.com. 

Uusi hanke tarttuu haas-
teisiin, joita on esimerkiksi 
energiapuun ja sen jatkojalos-
teiden saatavuudessa. Ener-
giapuun korjuun heikkoa 

tuottavuutta parannetaan 
suuremmilla hakkuualoilla ja 
parantamalla logistiikkaa uu-
simman teknologian avulla. 

Hanke käynnistää edelli-
sessä hankkeessa suunnitel-
lun Bioenergiapörssin. Bio-
energiapörssi on energia-alan 
yrityksille ja metsänomis-
tajille sekä puuta ja haket-
ta käyttäville kotitalouksille 
tarkoitettu sähköinen mark-
kinapaikka. Sivusto toimii 
luotettavana ostajien ja myyji-
en kohtaamispaikkana, ja sen 
tavoite on lisätä energiapuu-
kaupan määrää. Huutokaup-
pasivustoon voi jo tutustua 
osoitteessa www.bioenergia-
porssi.fi.

Oulunkaari tiedotus

Aloituslupa Kurenalan korjaustöille
Kaupunginhallitus myönsi 
7.6 kokouksessaan aloituslu-
van Kurenalan koulun kor-
jaustöiden suorittamiseksi 
ja myönsi luvan aloittaa työt 
ennen päätöksen lainvoi-
maisuutta. Kurenalan kou-
lun urakoi OKV-Tekniikka 
Oy kokonaishintaan 227.629 
euroa.

Maanrakennusliike Ko-
mulainen Oy:lle vuokrat-
tiin Heteharjun varastoalu-
eelta noin 5000 neliömetrin 
suuruisen alueen rakennus-
työmailta tulevan kiviaines-

ten murskaamista varten. 
Alueesta on laadittu vuok-
rasopimusluonnos alueel-
la yleisesti käytettyjen ja yri-
tyksen kanssa neuvoteltujen 
vuokrausehtojen mukaisesti. 
Vuokra-aika on 15 vuotta ja 
vuokra yhteensä 410 euroa. 

Valtuustolle esitettiin Ait-
tojärven Vesiosuuskunnalle 
avustuksen myöntämistä Rit-
va alueen runkovesijohdon 
rakentamiseen 25 prosent-
tia toteutuneista rakentamis-
kustannuksista edellyttäen, 
että runkojohdon vähim-

mäiskoko halkaisijaltaan on 
90 mm ja kiinteistöjen oma-
vastuuosuus taloutta koh-
ti on vähintään 4000 euroa 
ja että hankkeelle haetaan 
avustusta ELY-keskukselta. 
Valtuustolle esitetään, että 
hankkeelle tarvittava lisä-
määräraha, enintään 11.200 
euroa, lisätään vuoden 2011 
talousarvioon. 

Livokas ry:lle myönnet-
tiin 500 euroa avustusta lei-
rikustannuksiin. (AK)
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Romotkessa ohjataan työelämään

Rovaniemen Monitoimikes-
kus-säätiö Ranuan yksikkö, 
tuttavallisemmin Romotke, 
toimii liki puolensadan ra-
nualaisen ohjautumispaik-
kana työelämään. Romotke 
toimii ikään kuin puskuri-
na tarjoamalla tekemistä ja 
mahdollisuuden kuntoutta-
van toiminnan avulla akti-
voida takaisin työelämään.

SER -romun  
vastaanottoa,  
puutöitä…
Romotken toiminta jakau-
tuu useampaan eri osas-
toon. Puuosastolla tehdään 
monenlaista käyttötavaraa 
myyntiin myymälään tai 
suoraan tilauksesta asiak-
kaalle. Kaivonkannet, tuu-
limyllyt ja koirankopit ovat 
suosituimpia tuotteita. Jon-
kin verran tehdään myös 
huonekalujen entisöintiä. 
Metallipajassa, ompelimos-
sa ja verhoomossa tehdään 
mahdollisuuksien mukaan 
myös sekä myyntiin että 
asiakastilauksia. 

Romotkella on myös oma 
myymälä ja kahvio. Eko-
Center kierrätysmyymälässä 
myydään omien tuotteiden 
lisäksi lahjoituksena tullutta 
tavaraa huonekaluista vaat-
teisiin, uusiotuotteita sekä 
asiakaskirpputoripöydissä 
kaikenlaista tavaraa. Myy-
mälästä löytyy myös Ollin 
Erän metsästys- ja kalastus-
välineitä sekä Mäntykustan-
nuksen kirjoja. 

Paljon työllistävä on säh-
kö- ja elektroniikkaromun 
vastaanotto- ja purkuosas-
to. Sinne tulee kuukausittain 
noin 4000 kiloa tavaraa. SER 
-vastaanotto ottaa vastaan 
kaikenlaista romua, mutta 
ei kylmälaitteita eikä loiste-
putkia. Suurinta osaa näyt-
televät televisiot, tietokone-
näytöt ja painon puolesta 
pyykkikoneet. Ajatuksena 
sähköromun osalta on saada 
talteen ja kierrätykseen käy-
pää tavaraa. Kunnostetut ja 
”varaosat” ovat myymäläs-
sä myytävinä tai osina teh-
dyissä uusiotuotteissa, jois-
ta hyvinä esimerkkeinä ovat 
mm. pesukoneen rummuista 
tehdyt tuulimyllyt sekä rum-
pupallit. Osa puretusta tava-

rasta menee uudelleen teolli-
suuden käyttöön.

Romutavarasta Romotke 
maksaa tuojalle 0,10 euroa 
kilo kierrätyssetelinä, jonka 
voi vaihtaa tavaraksi Eko-
Center - myymälässä. Ro-
motke järjestää muutaman 
kerran vuodessa teemapäi-
viä, jolloin romusta makse-
taan tuplahinta eli 0,20 euroa 
kilolta. Seuraavat teemapäi-
vät ovat suunnitteilla 16.6 – 
17.6. Joten romut talteen ja 
Romotkelle!

Sirkka-Liisa Tuomaala

Romotke kierrätysmyymälä toimii entisissä Fazerin tiloissa Ranuan Eläinpuiston vie-
ressä.

Kierrätykseen tullutta tava-
raa purkuun ja uusiokäyt-
töön.

Kuvassa työvalmentajat Jukka Torvinen ja Tuula Piippo.

Millainen on mielipaikkasi? 
Laatumaa myy ja vuokraa yksilöllisiä lomatontteja

Syötteen kansallispuiston kupeesta, 
tunturiluonnon ja lukuisien harrasteiden ääreltä.

Löydä se oikea tontti, jonka kanssa olet samaa maata.

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
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Ota yhteys 
p. 040 1951 732

Mökkitalkkari-
palveluja 

Pudasjärvellä

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

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

Puh. 040 960 3058

PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

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

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

www.anonase.com

26€/15kg
16€/12pötkyä

35€/30kg

Vielä öljyjä ym. poistohintaan

Koiranruoat 
asiantuntijalta edullisesti!

Vehnättömät: 
kalariisi, peuraperuna, 
lammasriisi, penturuoat alk. 
Vehnättömät 
koiranmakkarat
Nero 
perusruoka
Koirien lelut ja tarvikkeet
-Hevostarvikkeet, 
hyttysmyrkyt, Topi vitamiinit, 
Olli-aitaustarvikkeet
-Uistimet, kelat, vavat ym...
-Puukot ja puntarit
-Pyssyt ja panokset 
sekä savikiekkoja
-Kumikengät ja 
kahluusaappaat
-Goretex-puvut

KALASTUS JA
 METSÄSTYS

www.konetyo.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY

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

*Maisemointityöt *Lumityöt

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

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

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

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

FYSIOTERAPIAA, HIERONTAA, KUNTOSALI
 KAUNEUDENHOITOA, JALKAHOITOA

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Palveluhakemisto

KYLMÄ- JAKODIONKONEHUOLTOA

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA.

Ylioppilaaksi on kirjoittanut myös 
Hanna Sofia Ruottinen 
Rautavaaran lukiosta!

0400 251 671

Päältä ajettava ruohonleikkuri, 
Stiga Estate Tornado HST 19. 
Käyttämätön. 
puh. 040 824 6448

Renault Megane Coupe 1.6E 
vm. 96, aj 197tkm, 2x hyvät 
renkaat, CD-soitin, ruosteeton 
auto, H: 1500€ 
puh. 0400 188 891

Mopo, skootteri Soliver xtr50, 
vm 2008, ml 3000, hp 500 e.
Puh. 044 083 5860

KORVUANJOELLA 
1.36 ha lohkottu maapala. 

Kaunis ja rauhallinen paikka.
EDULLISESTI kun tilanne on muuttunut.

p. 040-9389422 tai 040-9681655

MYYDÄÄN

Kotiteatteri vahvistin Yamaha 
rx-v596rds ja ALR Jordan kai-
uttinmet 2 kpl Entry 6M, 2 kpl 
Entry S ja 1 kpl Center 4M. 
Yhteensä 600 €. Soitot iltaisin 
040-536 6446.

Mopo Gilera SMT G 12. Käyt-
töönottovuosi 2005. 
Puh 045-6511962

Kantokoukku-/perälevy-yhdis-
telmä, Marttiinin tekemä.
Puh 040 506 5318

Pirtin pöytä ja penkit, kunnossa 
oleva väritelevisio ja pehmokoi-
rat. puh. 044 251 3289

MYYDÄÄN
Vasta remontoitu omakotitalo

Pudasjärvellä Korpitie 10
puh. 0400 681 895

VUOKRATAAN/MYYDÄÄN
Pienehkö omakotitalo 
Honkasenkankaalla. 

Vapaa sopimuksen mukaan!
p. 0400 839 661 (iltaisin)

Halutaan ottaa kunnossa ole-
vat stereot ja Abban ja Souva-
reiden cd- levyjä.
puh. 044 251 3289

Nissan Primera vm. 94, kahdet 
renkaat, cd soitin, vetokoukku. 
Hyvä kunto. Hp. 620€
puh 0440 923 946

Kesärenkaat, nokialaiset 235 x 
60 x 18 Tarjoa! 
Puh. 0440 923 946

Pihakirppis 
18.6 klo 12-17

Myytävänä 
vaatteita 

kaikenikäisille, 
leluja ja pelejä

Sivakkatie 
22-34 B 4

HUOM! 
Säävaraus
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TAKSEJA

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

Markku 0400 293 503
Pertti 0400 284 013

Taksi  
Markku Manninen

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

Palveluhakemisto 
on edullista ilmoitustilaa!

Palveluhakemisto

LUKKO- JA 
AVAINPALVELUT

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

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

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

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

PUUSEPPIÄ

ROMUJEN JA METALLIN
VASTAANOTTOA SEKÄ

OSTOA

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

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

peLtItyöt seKä tarVIKKeet
meiltä mm. ilmastointikanavien putsaukset,

käyttövesi- sekä lämmitysputkistojen uusimiset.

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

Varastotie 2, 93100 pudasjärvi

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUTÖITÄ

VUOKRAKONEITA

SÄHKÖASENNUKSIA

LAKI- JA
PANKKIPALVELUITA

TAKSEJA

0400 386 186

Taksi 
Hannu Aarni

Pudasjärvi

Haaraniementie 4-6 93400 TAIVALKOSKI
Taivalkosken Pesulapalvelu Oy

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

PESULAPALVELUITA

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

Juha Asikainen

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Ota yhteys p. 040 1951 732

SEULOTTUA
RUOKAMULTAA

0400 926 405

RUOKAMULTAA

Matkailuelinkeinon juttusarja

Pudasjärven kaupunki
Kehittämis- ja elinkeinopalvelut

Marianne Mäntylehto

vaikuttavuus Pudasjärvellä
OSA 2Tässä 9-osaisessa juttusarjassa käydään vaiheittain läpi keväällä 2011 valmistuneen Oulunkaaren seutukunnan 

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

Matkailun 
työllisyysvaikutukset

Seuraavassa osassa tarkastelemme matkailualan kehittymistä.

Vuonna 2009 matkailu työl-
listi Pudasjärvellä 457 hen-
kilötyövuotta, josta kansal-
lispuiston ja retkeilyalueen 
laskennallinen osuus on 
Metsähallituksen mukaan 
51 henkilötyövuotta. Mat-

Henkilötyövuosia

Ii
95

Pudasjärvi
457

Utajärvi Vaala Yhteensä
129 38 719

Matkailun työllistävyys Oulunkaaren seutukunnassa.

kailun luomat työpaikat 
ovat sekä isoissa liiketoimin-
tayksiköissä että hajautunei-
na pieniin mökkimajoitusta 
ja muita palveluita tarjoa-
viin mikro- ja pk-yrityksiin. 
Nämä työllistävät yhdestä 

viiteen ja jopa kymmeneen 
henkilöön vuositasolla. Näi-
den lisäksi vähittäiskauppa, 
huoltamo ja rakennusalan 
yritykset työllistävät matkai-
lun ansiosta. Matkailutulo-
selvitykseen vastasi 138 pu-
dasjärveläistä yritystä.

Total Parts tarjoaa huolta-
mo-, kahvio ja grillipalveluja 
ja matkailijat ovat yksi suu-
ri asiakasryhmä. Tämän 
vuoden talvella avatussa 
grillissä palvelemassa asi-
akkaita Marjo Siurua.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Katariina Kuukasjärven akvarelleja -näyttely Syötteen Luonto-
keskuksessa 1.4.2011-27.6.2011
Kurenkoskessa tanssit 18.6. Sway.
Jyrkkäkoskella Tanssit la 18.6.  esiintyy Virpi Piippo. Juhannustanssit la 
25.6. Jyrkkärock la-su 1.-2.7.
Bingot Iinattijärven koululla klo 12; 26.6.
MLL:n järjestämä toiminta-torstai 16.6. torilla klo 16-19.
Tanssit Jyrkkäkoskella 18.6. klo 21 alkaen.
Pohjolan luonnonkukkien päivä 19.6. klo 11-14, kokoonnutaan 
klo 11, Oulu-Kuusamo tien ja Pahkakurun aarnialueen itäpuolella si-
jaitsevan tien risteykseen (Oulu-Kuusamo tien pohjoispuolella). Ko-
koontumispaikka on 9 km Taivalkosken keskustasta Oulun suuntaan. 
Kokoontumispaikalta automatkaa kohteelle n. 6 km. Retki on maksu-
ton. Lisätietoja: www.luontoon.fi/tapahtumat ja Syötteen luontokeskus 
p. 0205 64 6550. Kumisaappaat mukaan!
PohjantähtiGames to 23.6. klo 17.30. Kansainväliset yleisurheilukil-
pailut, piirin GP-osakilpailu. Ilmoittautuminen 19.6. mennessä. ks tar-
kemmat tiedot, lajit ja sarjat: www.pudasjarvi.fi/tapahtumat
Tanssit Möykkälässä 25.6. klo 21 alk.
Korpisen kyläseuran talkoopäivä 28.6. klo 09.00-14.00
Hirvaskosken kyläseuran talkoopäivä 29.7. klo 9.00-14.30
Jyrkkä 2011 Rock Festival pe 1.7.  - la 2.7. www.jyrkkafestival.com
Tanssit Möykkälässä 2.7.  klo 21.00 alkaen
Iijokisoutu alkaa ma 4.7. ja loppuu la 9.7. Reitti entinen.
Pudasjärven markkinat 8.7.-9.7.

Yhteisautojen käyttö tuo säästöjä

Ensimmäiset Oulunkaaren 
yhteisautot tulevat käyt-
töön elo-syyskuussa. Ou-
lunkaaren kuntayhtymä 
päätti 8.6 kokouksessaan 
hankkia yhteisautoja kah-
dessa vaiheessa yhteensä 
noin 25. Suurin osa autoista 
tulee kotipalvelulle. Hankin-
ta liittyy KL-Kuntahankin-
tojen kilpailutukseen, jossa 
valtakunnalliseksi huolto-
leasingautojen toimittajak-
si on valittu LeasePlan Fin-
land Oy.

Uudistuksella tavoitel-
laan kustannussäästöjä. Vii-
me vuonna kuntayhtymässä 
ajettiin 1,3 miljoonaa kilo-
metriä, joista puolet koti-
palvelussa. Arvioiden mu-
kaan yhteisautojen käyttö 

olisi vuositasolla noin 50 000 
euroa kilometrikorvausten 
maksamista edullisempaa. 
Malli on todettu hyväksi esi-
merkiksi Kainuun maakun-
nassa.

Kuntayhtymän makset-
tavaksi jäävät vuokrausku-
lujen lisäksi polttoaineet, 
vakuutukset ja autoverot. 
Autojen vuokraaja huolehtii 
autojen rekisteröinnistä, kat-
sastusmaksuista, huolto- ja 
rengaskuluista sekä sijaisau-
ton käytöstä. Tavoite on, että 
huoltopisteet löytyisivät joka 
paikkakunnalta kuten tank-
kauspisteetkin.

Eri automalleja on tes-
tattu käytännössä, jotta on 
löydetty kotipalveluun so-
veltuvimmat mallit. Suurin 

osa autoista on Nissan Juke 
-merkkisiä. Lisäksi käyttöön 
tulee Toyota Yaris ja Volks-
wagen Caddy -merkkejä.

Tavoitteena on, että kulla-
kin autolla ajettaisiin vähin-
tään 20 000–25 000 kilomet-
riä vuodessa. Mitä enemmän 
käyttöä yhdelle autolle saa-
daan, sitä suuremmat ovat 
säästöt. Ensimmäisen vai-
heen jälkeen tarkastellaan 
käyttöasteita, ja lopullisesta 
määrästä saattaa vielä jäädä 
pari autoa pois.

Myöhemmin aiotaan poh-
tia myös Oulunkaaren ja pe-
ruskuntien välistä autojen 
yhteiskäyttöä.

Nissan Juke sopii hyvin kotipalvelun käyttöön. Autossa on korkea maavara, siitä on 
hyvä nousta ja tavaratilat ovat sujuvakäyttöiset.

Oulunkaari tiedotus

Tyttö
niityllä

Pienet ovat kädet,
kun kukkia taittaa.

Niistä itselleen 
seppeleen,

päähänsä laittaa.

Hyräilee 
laulua keväistä,

joka tuo iloa ja onnea.

Tuo tuoksua, 
niin hentoa kesäistä.

Joka saa mieleen 
kauniit kukkakedot.

Anna-Riikka Huhta

Lomailijan paras kaveri 
on hyvä tyyny
Ihana, ihana kesä! Lomailevat suomalaiset karkaa-

vat kesämökeilleen, virittävät riippukeinun pai-
koilleen ja rentoutuvat. Tai ainakin toiset rentou-

tuvat, kun taas toiset ovat entistä väsyneempiä 
nukuttuaan yönsä muhkuraisen patjan ja hiosta-
van peiton välissä. Ennen lomia katse kannattaa 

kääntää mökin vuodevaatteisiin.
Kesäloma on rentou-
tumisen aikaa, ja siinä 
puuhassa auttavat kun-
nolliset yöunet. Jotta yö 
ei kuluisi levottomaan 
kääntyilyyn, mökin vuo-
devaatteiden kunto kan-
nattaa tarkistaa ajoissa.

Kun mökille hankitaan 
vuodevaatteita, taikasa-
noja ovat helppohoitoi-
suus ja luonnonmateriaa-
lit. Ohut, kuitutäytteinen 
peitto, jossa on puuvil-
lapäällinen sekä kevy-
ellä sijauspatjalla peitet-
ty vaahtomuovipatja tai 
runkopatja ovat hyviä 
valintoja.

Vuodevaatteita myös 
vierasvaraksi
Kun oman väen vuode-
vaatteet ovat kunnossa, 

on kohteliasta tarjota sa-
manlaista mukavuutta 
myös mökkivieraille. Pe-
rustuotteet sopivat kai-
kille ellei vierailla sitten 
ole erityisvaatimuksia.

Vieraspatjaksi sovel-
tuu ilmapatja, sillä sen 
saa tyhjänä pakattua pie-
neen tilaan. Patjaa vali-
tessa kannattaa tarkistaa, 
täytetäänkö se käsikäyt-
töisellä vai moottoripum-
pulla.

Säilytä vuodevaatteet 
oikein
Jos mökillä oleskellaan 
pääasiassa vain kesäisin, 
vuodevaatteiden käyt-
töikä pitenee eikä niitä 
tarvitse uusia yhtä usein 
kuin jatkuvassa käytössä 
olevia. Silloin hoito sane-
lee käyttöiän.

Jos mökki on talven 
kylmänä, peitot ja tyynyt 
on hyvä pakata kannel-
lisiin, tiiviisiin laatikoi-
hin tai tyhjiöpakattuihin 
pusseihin, joissa ne eivät 
kerää kosteutta. Lämpi-
mässäkään mökissä vuo-
teita ei kannata pitää pe-
dattuina.

Mökkielämystä ei kanna-
ta pilata huonoilla petivaat-
teilla, saatika huonolla tyy-
nyllä. Säilytä mökillä aina 
hyvät nukkumatarpeet.

VAADI PARASTA VALITSE ICOPAL

Perjantaina 17.6.
Icopal tarjouslaskentapäivä 

klo 10.00-17.00
Paikalla Risto Hiukka Icopal Oy:stä.

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ! 
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ JOKA KOTIIN
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJÄRVEN
KAUPUNGINKIRJASTON

AUKIOLOAJAT
1.-26.6.2011

MA, TI ja TO 
lainaussali 10-19

lehtisali 8-19
KE ja PE

lainaussali 10-16
lehtisali 8-16
LA ja SU

suljettu
JUHLAPYHIEN 

AATTOINA
lainaussali 10-15

lehtisali 8-15

HUOM!
POIKKEUKSET

AUKIOLOAJOISSA:
KE-PE 8.-10.6.

kirjasto suljettu henkilökunnan 
koulutuksen vuoksi

TO 23.6. 
lainaussali 10-15

lehtisali 8-15
JUHANNUS AATTO 

PE 24.6.
kirjasto suljettu

Kirjastonjohtaja

PUDASJÄRVI

Luettelo kokouksessa käsitel-
tävissä asioista on nähtävänä 
kaupungin ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkastettu pöy-
täkirja pidetään nähtävänä 
keskustoimistossa

Eero Oinas-Panuma
valtuuston puheenjohtaja

       Pudasjärvi 8.6.2011

Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla valtuuston 
istuntosalissa (Otava) 

maanantaina 
20. kesäkuuta 2011 
alkaen klo 14.00.

torstaina 23.62011 
klo 12.00-15.00.

Ilmoitus Iijoen rantayleiskaavoituksen vireille 
tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävillä pidosta sekä mahdollisuudesta 
osallistua yleiskaavan valmisteluun

Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään 
nähtävänä 20.6.2011 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- 
ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi.  Osallisilla 
on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdol-
lisuus esittää alueelliselle ELY-keskukselle neuvottelua suunnitelman 
riittävyydestä.

Pudasjärven kaupunginhallitus on 15.06.2010 § 225 päättänyt ryhtyä 
laatimaan rantayleiskaavaa Iijoen ranta-alueille välille Yli-Iin raja, Tai-
valkosken raja. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 
§:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyt-
tää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaupunginhallitus on 
samalla päättänyt periä yleiskaavoituksesta aiheutuvista kustannuk-
sista puolet alueen maanomistajilta, heidän kaavoituksesta saamansa 
hyödyn suhteessa. Maksun perimisajasta ja –tavasta päätetään erik-
seen.

Yleiskaavoituksen valmisteluun liittyen järjestetään 
asukas- ja maanomistajatilaisuus 

tiistaina 21.6.2011 klo 18:00 
Kansalaisopiston salissa (vanha lukio), 

osoite Lukiontie 4, 93100 Pudasjärvi. 
Tilaisuudessa järjestettävään kyselyyn voi vastata myös 

internetissä 21.6.2011 alkaen osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kyselyyn voi vastata 1.7.2011 saakka.  

Pudasjärvellä 08.06.2011 
Kaupunginhallitus

PUDASJÄRVEN SYÖPÄKERHO
Rintasyöpään sairastuneiden naisten keskustelukerho 

kokoontuu sunnuntaina 19.6. klo 17 
Pudasjärven kirjastossa.

Syysretki Saariselälle 23.-25.9.2011
Ilmoittautumiset 30.6.2011 mennessä 

Ainolle p. 040 578 6912 tai Liisalle p. 040 547 1455
Matkan hinta on 180€/hlö

TERVETULOA!
Pudasjärven Syöpäkerho kiittää kaikkia

20-vuotisjuhlaan osallistuneita sekä 
kerhoa eritavoin muistaneita.

Lähde mukaan
- nuorten kesäkampanja 2011

Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämistyön yhtenä tavoitteena on 
edistää laajaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Pudasjärvellä yhdessä 

eri toimijoiden, yrittäjien ja kaupunkilaisten kanssa. 

Hankkeen nuoret kesätyöntekijät, kylien ja yhdistysten toimijat toi-
vottavat kaikki tervetulleiksi mukaan aktiiviseen ja avoimeen kylä- 
ja järjestötoimintaa sekä tutustumaan samalla luonnonkauniiseen 
pitäjäämme.  Huomioittehan, että tapahtumiin osallistuu myös val-

tava määrä sääskiä ja mäkäriä.

Keskiviikkona 22.6. maksuton lasten toimintapäivä Hirvaskoskella 
6-12-vuotiaille klo 9.30-14.30.  Ilmoittautuminen pe 17.6. mennessä Tar-
ja Väisäselle, 040 5262 765 tai Paula Ylitalolle, 040 826 6611.

Torstaina 23.6. Livon kyläseuran talkoopäivä Vitikon laavulla klo 
15-21 (7,5 km Livon koululta Kirsiojantietä).  Ohjelmassa mm. laavun ja 
wc:n maalaus sekä PikkuJussin viettoa makkaran-, lätynpaiston ja juhan-
nustaikojen kera alkaen klo 18-21.

Tiistaina 28.6. Korpisen kyläseuran talkoopäivä kylätalolla klo 
9-14.  Ohjelmassa ”halkohommia” ja veneenpesua makkaran ja lätyn-
paiston kera.

Keskiviikkona 29.6. Hirvaskosken kyläseuran talkoopäivä klo 
9.30-14.30.  Ohjelmassa on mm. uimarannan siivousta ja kunnostusta 
makkaran- ja lätynpaiston kera.  Aloitamme päivän kokoontumalla Tu-
litauon pihaan.

Torstaina 30.6. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste S-Mar-
ketissa klo 10-14.

Maanantaina 4.7. kaikenikäisten Golf tapahtuma Koillis-Golffissa 
klo 12-15.  Maksuton mahdollisuus tulla kokeilemaan golffausta Pekka 
Kinnusen opastuksella.  Ohjelmassa mm. golfhenkisiä kilpailuja ja mak-
karanpaistomahdollisuus.

Maanantaina 4.7. kaikenikäisten Fresbee golf tapahtuma Raja-
maanrannassa klo 17-19 pudasjärveläisten ja taivalkoskelaisten nuorten 
opastuksella.  Tarvittavat välineet ovat paikan päällä.

Keskiviikkona 6.7. koirien Match show Pudasjärven torilla klo 
18.30.  Ilmoittautuminen klo 18.

Lisätietoja:

Tarja Väisänen, 
lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämistyö ja Hyrrä-hanke
040 5262 765, tarja.vaisanen@pudasjarvi.fi

Nähdäämpä!

Kaupungintalon korjaustyöt
aiheuttavat muutoksia tiloihin

Tiistaista  21.6. 211 alkaen sosiaalitoimistosta 
-  perhepalvelujen palveluesimies,
   Tuula Tolkkinen, (08) 587 562 08
- asiakassihteeri, Sirkka Goman, (08) 587 562 90
- sosiaalityöntekijä, Terttu Stöckell, (08) 587 562 11 
- etuuskäsittelijät Raija Erkkilä, (08) 587 562 12
  ja Arja Flink, (08) 587 562 13
- sosiaaliohjaaja, maahanmuuttajatyö 
  Aino-Eeva Lithovius, (08) 587 562 09

ovat osoitteessa Kauppatie 33, A-talo,
(entinen Osviitta, Tuohikodin vieressä).

Toimeentulotukihakemukset palautetaan edelleen
kaupungintalon aulaan.

Lisätietoa saa kaupungintalon neuvonnasta tai 
puhelinajalla työntekijältä. 

Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärven perhepalvelut
www.oulunkaari.com

www.polkky.fi

Haemme

Rovaniemen toimistoomme
Hankintaesimiestä

Vuonna 1968 perustettu Pölkky Oy:n perheyritys on vuosien kuluessa kasvanut Pohjois-Suomen
suurimmaksi itsenäiseksi puunjalostajaksi. Yhtymän kolmen sahan yhteinen sahapuun
käyttö on lähes 1 000 000 m3/v. Sahojen raaka-ainehuollosta vastaa Pölkky Metsä Oy.

Pölkky Metsä Oy:llä on hankintatoimistot Kuusamossa, Pudasjärvellä, Suomussalmella,
Kemijärvellä, Rovaniemellä ja Sallassa.

Hakemukset 15.7.2011 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hannu.virranniemi@polkky.fi 
tai postitse osoitteeseen Pölkky Metsä Oy, Kemijärventie 73, 93600 Kuusamo

Lisätietoja tehtävään liittyen antavat metsäpäällikkö Hannu Virranniemi 0400 686220 
ja korjuuesimies Jani Jaakkola 0400926584

Tehtäviisi kuuluvat puunosto alueen yksityisiltä metsänomistajilta pysty- ja hankintakauppoina
sekä niihin liittyvien hakkuu- ja kuljetustoimenpiteiden organisointi ja valvonta.

Edellytämme alan koulutusta ja kykyä itsenäiseen työhön.

VC
A

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

YKSIEN
HINNALLA 59€

2 X YKSITEHO-
SILMÄLASIT ALK.

149€
2 X MONITEHO-
SILMÄLASIT ALK.

NYT UPEA
VALIKOIMA

YKSITEHO-
SILMÄLASEJA

29€ 119€
MONITEHO-

SILMÄLASEJA

SPECTAAKKELI
KESÄN TUPLA-ALE

Alennuslasit rajatusta kehysvalikoimasta. Kahdet yhden hinnalla –lasit samalla reseptillä samalle henkilölle. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Toiset silmälasit voi valita samasta tai alemmasta hintaluokasta. 
Hinnat sisältävät PENTAX-vakioyksiteholinssit. Muut linssivaihtoehdot ja lisät (esim. ohennukset) hinnaston mukaisesti. Kehysvalikoima vaihtelee liikkeittäin. Ale voimassa 31.7.2011 asti.

PENTAX VAKIOYKSITEHOLINSSIT SISÄLTYVÄT AINA SILMÄLASIEN HINTAAN

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

 PUDASJÄRVI :   Kauppatie 5  , puh.   040 821 1819  . Avoinna   ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu    
Katso muut Specsavers liikkeet: www.specsavers.fi 


