
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 16.5.2012

nro 20 2012

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

SM- Maastojuoksutapahtuma 
toi  myönteistä julkisuutta

Pudasjärvelle s .10-11
Onnistuneet Hyvän olon 

messut s. 12-13

Seuraavat
vastaanotto-

ajat:

Kauppatie 5
Pudasjärvi
Avoinna:

Ma-To klo 9-17,
Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 24.5.
to 31.5.
to 7.6.

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. 08-821 620, 044-547 0703 HUOLTO 0440-821 620

DNA Liikkuva laajakaista XL 19,80 €/kk/24kk + DNA Mokkula 
4G WLAN 6 €/kk/24 kk, yhteensä 25,80 €/kk. DNA Liikkuva 
Laajakaista XL -liittymän avaus 2,90. Sopimuskausi  yhteensä 
622,10 €. Liikkuva Laajakaista XL -tilaus jatkuu 24 kk:n jäl-
keen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana hinnaston
mukaisella hinnalla. Nopeus jopa 50 M, norm. vaihteluväli 
5-40 M. Enimmäisnopeus on saavutettavissa rajoitetusti 3G 
verkossa. Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. 

DNA Mokkula 4G WLAN
Vauhdikkaaseen menoon
4G WLAN  -mokkula, jopa
kymmenelle laitteelle.

+ 
DNA Liikkuva 
Laajakaista XL
nopeus jopa 
50 megaa.

2580
€/kk/24 kk

= 

PÄIVITÄ
NOPEUDET

UUDELLE TASOLLE.

25=
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Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

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

PIRTTILIMPPU
500g

HIILLOSMAKKARA 400g
• PERINTEINEN
• JUUSTO

BRAVUURI
JAUHELIHAMUREKE 

700g

SYOSS SHAMPOO
+HOITOAINE 500ml

INGMAN MAUSTETUT 
KERMAJÄÄTELÖT 1l
5 MAKUA PIIRAKKA- TAI 

UUNIVUOKA

KOTIPARTURI 
TARVIKKEILLA

METSÄRETKISARJA KESÄKEITTIÖÖN!

SUNTABS
76 kpl KONETISKIAINE

SENCE HUUHTELUAINE 1l

NICE PYYKKIPULVERI 5kgPUUTARHA SANDAALIT
LASTEN

AIKUISTEN

SANDAALI-
KORISTEET

EMALI MUKI

KATTILA

VERHOKAPPA

PATAKINTAS 
+LAPPU

Palvelemme helatorstaina klo 11-18

3,-2 pkt

3,99rasia

1,29pss

2,59pkt

9,90
4,90pari 1,-pkt

5,90pari

6,95pkt 6,95pkt

6,95 yhteis-
hintaan 1,50plo

12,95kpl 16,90kpl

3,40kpl

14,90kpl

ASTIAPYYHE
2kpl

6,95kpl 7,95 kpl

Tervetuloa
kahville 21.5.
Osuuspankkiviikon kunniaksi konttorissamme
on tarjolla kahvia maanantaina 21.5. klo 9-16.

Lasten kolikkolippaan tyhjennyspäivä
Opastusta kolikkoautomaatilla tiistaina 22.5.
Annamme lapsille Hippolahjan lippaan tyhjentämisestä!

op.fi verkkopalvelun esittely
Konttorin itsepalvelupäätteillä torstaina 24.5. Saat opastusta 
omilla tai esittelytunnuksilla. Tule tutustumaan!

Yhdistelmätalletustarjous 25.5.2012 saakka
6 kk määräaikaisen tuottotilin korko 3,5%, kun sijoitat saman 
summan yhdistelmä- tai osakerahastoon. Minimisijoitus
10 000 €. Sopii tuotto- ja turvallisuushakuiselle sijoittajalle.

Yhdessä hyvä tulee.
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6 
93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Painopaikka: 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,60 e/pmm. 
Takasivu  1,40 e/pmm. 
Sisäsivut  1,30/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. 
Hintaan lisätään alv 9%.

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
Jenny Kärki
050 313 6344
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Piia Korvala
toimitus@vkkmedia.fi
050 382 6585

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineis-
ton toivotaan olevan 

toimituksessa perjantai-
iltaan mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. 
epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei 
tuotannollisista tai muista toi-
minnallisista syistä (esim. lak-
ko) tai asiakkaasta johtuvista 
syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdolli-
sesti aiheutuvasta vahingos-
ta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemi-
sesta sattuneesta virheestä 
rajoittuu enintään ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän 
palauttamiseen. Muistutus vir-
heellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kulu-
essa ilmestymispäivästä. 

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
ja sopimuksen mukaan
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Perjantaina 4.5. Pudasjärvel-
lä kulki joukko vieraita ilah-
duttamassa niin lapsia kuin 
aikuisiakin. Satusetä Wilson 
Kirwa esiintyi Kurenalan 
koulun sekä Rimminkan-
kaan koulun oppilaille ja 
henkilökunnalle. Esiintymis-
ten aihepiirit koskivat muun 

Wilson Kirwa puhui  
terveistä elämäntavoista

muassa terveitä elämäntapo-
ja, yhteisöllisyyttä sekä taito-
jen ja luovuuden merkitystä. 
Wilson myös kiitti opetta-
jia ja muuta henkilökuntaa 
heidän tärkeästä työstään. 
Wilsonin mukana kulki es-
poolainen Ulla Tervo, joka 
työskentelee kehitysyh-

teistyöjärjestössä Suomen 
World Visionissa Afrikan 
aluepäällikkönä sekä turku-
lainen lääkäri Maija Törmä, 
joka on samassa järjestössä 
kummina. Joukkiota luotsasi 
kummi ja entinen pudasjär-
veläinen Tarja Kälkäjä, joka 
veresti koulumuistojaan ja 
tapasi kouluissa kouluajoil-
taan tuttuja opettajiakin.

 Honkakodin maahan-
muuttajien ryhmäkodissa 
vieraat tapasivat maahan-
muuttajanuoria ja kuulivat 
kuulumisia ryhmäkodin 
työkentältä. Illalla pidetys-
sä Kummimatkalla Kenias-
sa  –tilaisuudessa Ulla esit-
teli Suomen World Visionin 
toimintaa, Tarja näytti ku-
via ja videoita viime syksyi-
seltä kummimatkalta Ke-
niasta ja Maija kertoi oman 
tarinansa kummiudesta ja 
ajatuksiaan kummimatkas-
ta. Lopuksi Wilson osoitti 
kiitollisuuttaan suomalaisil-
le ja antoi ohjeita terveelli-
seen elämään. Wilson myös 
nauratti yleisöä kertomalla 
ensimmäisiä kokemuksiaan 
oudosta suomalaisesta kult-
tuurista. Tilaisuuden lopuk-
si käytiin avoimia ja lämpi-
miä keskusteluja elämästä, 
avustustyöstä ja taisipa joku 
puhua Wilsonin kanssa ur-
heilustakin. Lämmin kiitos 
vieraille, yleisöille ja kaikille 
järjestelyihin osallistuneille! 

Tarja Kälkäjä

Kurenalan koululla Wilson Kirwa riemastutti lapsia satu-
sedän elävillä kertomuksilla. (Kuva Janne Moilanen.)

Tietoa Wilson Kirwasta
Wilson on juoksija, joka hallitsi suomalaisia kilpakenttiä vuosikymmenen ajan saalistaen yhteensä 
27 SM-mitalia. Hän on satusetä, joka valittiin vuoden 2008 Positiivisimmaksi suomalaiseksi ja kir-
jailija, joka tanssi tähtien kanssa tiensä koko Suomen kansan tietoisuuteen keväällä 2009.
Wilson tuli Keniasta Suomeen vuonna 1997 mukanaan vain muovipussi, jossa oli kolme T-paitaa. 
Nyt hän on kansalaisuudeltaan ja sydämeltään suomalainen ja haluaa olla rakentamassa yhteistä 
hyvää: vahvaa ja suvaitsevaista Suomea. Rakennusaineena työssään Wilson käyttää positiivista ajat-
telua, satuja ja opettavaisia tarinoita.

Äitini kuoli vuonna1964 syöpään. Äidin ollessa sairaalassa, 
olimme sisareni kanssa paljon kirkon diakonissan luona. Hä-
nestä tuli myöhemmin huoltajani. 12-vuotias siskoni joutui 
lastenkotiin ja minä 14-vuotiaana kotiapulaiseksi. Äitimme oli 
lämmin, hän ajatteli aina ensin meitä. Hän oli hyvin sosiaali-
nen ja huumorintajuinen. Meillä oli pieni vaatimaton koti, mut-
ta niin hyvä äiti.

Kun hän oli kuollut, olin myös pappilassa kotiapulaisena ja 
tuohon aikaan sain ensimmäisen Raamatun, Hanna nimisel-
tä ihanalta ihmiseltä. Samoihin aikoihin näin merkillistä unta: 
Asuin siskoni kanssa pienessä mökissä, sängyssä ei ollut vuo-
devaatteita, siis hyvin alkeellista. Kun seisoin mökin portailla, 
näin kuinka äiti tuli hienosta linnasta avoautolla (hänellä ei oi-
keasti ollut ajokorttia). Kun hän nousi autosta, hänellä oli pit-
kä valkoinen puku ja valkoinen turkki, koruja ja kaikkea. Näyt-
ti, että häneltä ei puuttunut mitään.

Kun heräsin, mietin missä äiti on ja kuinka silloin vuonna 
-64 kerrottiin, että äiti on kuollut. Oli kevätjuhlan aamu. Sa-
noin että yöllä näin paljon enkeleitä.

Sitten kului vuosia, ja olin tullut uskoon keväällä -71,ja ehkä 
keväällä -72 olin kokouksessa Tapiolassa ja siellä tapahtui eri-
koinen asia: todistin uskoontulostani kokouksessa.

Niilo Ylivainio usein pyysi todistamaan, ja ajattelin että ih-
miset osaavat jo todistukseni ulkoa, mutta mitäpä tapahtui! 
Kun olin todistanut, niin takanani tuntematon nainen sanoi, 
että äitisi nukkui uskovaisena. Sitten hän kertoi, miten hän 
kertoi äidille Jeesuksesta. Vaikka äiti kunnioitti hengellisiä asi-
oita, hän halusi olla varma, ja niin tuo Anna sai rukoilla hänen 
syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun äidin 
lähtöhetki koitti, niin sairaanhoitaja oli Annan vieressä sano-
nut, Jumala on tuota ihmistä tullut hakemaan. Äiti oli jo nähnyt 
jotain mistä muut eivät tienneet. Anna oli rukoillut 7-8 vuotta 
että tapaisi joskus ne tytöt, jonka äidin hän sai siunata taivas-
tielle. Muistan nuo asiat vielä kuin eilispäivän.

Anna myös kertoi, että äiti oli kertonut minun rukoilleen 
sängyn päädyssä, ennen kun lähdin viimeistä kertaa kotoa. 
Olin myös sanonut äidille: ”Älä huolehdi minusta, Jeesus pi-
tää minusta huolen”.

Voi miten ihmeellistä on joskus tuo Jumalan johdatus: kuin-
ka Anna tunnisti minut siitä todistuksesta, ja että Anna tuli juu-
ri tuohon kokoukseen Helsingistä.

Te kenellä on vielä vanhemmat, pitäkää heistä hyvää huolta. 
Vanhemmat ovat tärkeitä.

Me ihmiset olemme tulleet tänne vain käymään, tyhjin kä-
sin tulimme ja myös lähdemme, kaikki jää tänne. Mutta usko 
Jeesukseen kestää yli ikuisuuksien, sitä kannattaa tavoitella.

Kun Jumala puhuttelee sinua, lähde löytöretkelle, me usko-
vaiset eri seurakunnista varmasti autamme. 40-päivää näytel-
mässä loppulaulussa oli ajatus: ARMOA RIITTÄÄ KAILILLE, ja 
Sana lupaa että jokainen etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan 
Matt.7:7-8. Toivotan hyvää ja aurinkoista kesää kaikille!

 
       Tuula Suomi

Äitienpäivän aattona

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodis-
sa helatorstaina klo 10, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen, 40 päivää  projektikuo-
ro.
Lapsityön kevätkirkko seu-
rakuntakodissa  helatorstai-
na klo 13, Jaakko Sääskilahti, 
Keijo Piirainen, lapsikuoro.
Messu kirkossa su 20.5. klo 
10, Jaakko Sääskilahti, Juha 
Kukkurainen, Jukka Jaakko-
la. Kaatuneitten muistopäi-
vä, seppeleenlasku sanka-
rihaudoille. Taksikyyditys 
seurakuntakodilta klo 9.30, 
kyydin omavastuu 3€.

Messu Sarakylän kappelis-
sa su 20.5. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Keijo Piirainen, 
kappelikuoro. Seppeleenlas-
ku sankarihaudalle.
Iltakirkko seurakuntakodis-
sa ke 16.5. klo 19.
Yhdessä tekemisen rie-
mua kirkonmäellä, Riekin-
kankaan hautausmaan sii-
voustalkoot tiistaina 15.5. ja 
maanantaina 21.5. klo 12.00 – 
19.00. Valitse itsellesi sopiva 
ajankohta ja ota mukaan ha-
rava ja hanskat. Välillä voit 
lepuuttaa kroppaasi ja naut-
tia pullakahveista ja nuotio-
makkaroista.
Miesten ilta Hilturannassa 
ma 21.5. klo 17.30,  talkoil-
laan ja saunotaan.
Kuorot: Sarakylän kappeli-
kuoro to 17.5. klo 15.45,
Kirkkoherranvirasto, talo-

ustoimisto ja toimistot suljet-
tuna ke 16.5.
Kuuloyhdistyksen kevät-
kauden päätös Liepeen vä-
entuvassa ke 16.5. klo 9-14, 
mukana kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila ja Osuus-
pankin palvelupäällikkö 
Mikko Filppula.
Sauvakävelyilta tiistaina 
15.5 ja 22.5.  Liepeessä klo 18
Kesäkahvila avaa jälleen 
ovensa torstaina 24.5. klo 12-
14. Tule hörppäämään ku-
pillinen kahvia ja rupatte-
lemaan mukavia! Kahvila 
jatkuu torstaisin elokuun lo-
pulle saakka.
Kauneimmat kevätlaulut 
tiistaina 29.5. klo 18  Liepeen 
nuotiopaikalla, sateen sattu-
essa väentuvassa. Tilaisuu-
dessa paistetaan makkaraa 
sekä lauletaan keväisiä ja ke-

säisiä lauluja. Vapaaehtoi-
nen maksu kerätään KUA:n 
kautta Haitiin rakennetta-
via kouluja varten. Olet ter-
vetullut!
Tulossa: vanhemman väen 
leiri Hilturannassa 12.-13.6.
Päiväkerhot ovat jo päätty-
neet. Viikolla 21 (21 -24.5) 
vietämme päiväkerholaisten 
leiriviikkoa.
Kesäkerho kokoontuu Lie-
peessä maanantaista perjan-
taihin 4-21.6 2012 klo. 9 – 15. 
Kerhoon  otetaan päivittäin 
15 lasta. Kesäkerho on tar-
koitettu 3-6 vuoden ikäisil-
le lapsille. Kerhoaika lasta 
kohden on kolme tuntia päi-
vässä. Oma välipala otetaan 
mukaan. Kesäkerhoon ei ole 
ennakkoilmoittautumista ja 
se on maksuton.
Kevätkirkko ja esikou-

luun sekä kouluun lähtevi-
en siunaamistilaisuus seu-
rakuntakodilla helatorstaina 
17.5.2012 klo 13.00. Siunat-
tavat lapset pyydämme tuo-
maan päiväkerhotiloihin vii-
meistään klo 12.45.
Siioninvirsiseurat Siivikos-
sa Sirkka ja Pekka Honkasel-
la pe 18.5. klo 18.
Rauhanyhdistykset: Aitto-
järven kesäseurat Virtalan 
koululla helatorstaina klo 
13 ja 17 (Jukka Aikkila, Jari 
Hintsala). Lauluseurat Sara-
kylän kappelissa to 17.5.klo 
19. Kevätjuhla Kurenalan 
ry:llä su 20.5. klo 16.
Kastettu: Eelis Altti Juhana 
Kokko, Mirella Eveliina Jurmu
Haudattu:  Aune Margaree-
ta Vikström 91 v, Aliina Vä-
häkuopus 75 v, Mikko Ante-
ro Lehmikangas 40 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

Pudasjärvellä kymmeni-
sen vuotta asunut Ari-Pek-
ka ”Ape” Nieminen täyt-
tää 17.5. pyöreät 50 vuotta. 
Synttäreitä juhlitaan perin-
teistä poikkeavalla tavalla. 
Keskiviikkona 16.5 klo 16 al-
kaen on srk-kodilla tarjolla 
kakkukahvit.  Srk-kodin ilta 
koostuu kahvittelusta ja oh-
jelmallisesta osuudesta, jos-
sa laululla ja runounella on 
merkittävä rooli. Päivänsan-
kari on lupautunut näyttä-
mään kuvia elämästään sekä 
pitämään konsertin. Illan lo-
puksi Jaakko Sääskilahti toi-
mittaa ehtoollismessun.

-Olisi hienoa, jos mahdol-
lisimman moni tuttu ja vä-
hän tuntemattomampikin 
voisi poiketa tervehtimään, 
toivoo Ape. 

Koska Nieminen on pal-
jon käynyt Kesselin toimes-
ta avustusmatkoilla Vienan 
Karjalassa, niin siellä ystävät 
ovat lupautuneet pitämään 
päivänsankarille syntymä-
päiväjuhlia. Pudasjärvellä-
kin vierailleet Vuokkiniemen 
Martat järjestävät Vuokki-
niemen Kylätalolla juhlat 
18.5. Jyskyjärven Kesselinai-
set taasen ovat varanneet 
Jyskyjärven kulttuuritalon 
juhlapaikaksi ja Kalevalassa 
20.5 juhlitaan Uhut-seuran 

Juhlia Pudasjärven lisäksi Vienan Karjalassa
tiloissa.  Vienan Karjalassa 
pidettävissä juhlissa on etu-
päässä paikallisten järjestä-
mää ohjelmaa.

Nuorena poikana Ape 
koki elämänsä pahimman 
tragedian, kun hänen paras 
kaveri kuoli. Silloin he mo-
lemmat olivat 10-vuotiaita. 

– Jotenkin koko elämän 
läpi, on mennyt sellainen 
tunne, että on ollut vaikea 
kiintyä kenenkään tai on ko-
kenut jäävänsä parhaiden 
ystäväjoukkojen ulkopuo-
lelle. 

Nuorena liikuntaa ja 
kilpa-ammuntaa
- Kesäisin pelattiin jalka-
palloa. Meillä oli hyvä val-
mentaja, jota olen muistellut 
usein. Hänestä otin esiku-
vaa, miten tulisi pelata ja 
olla, kun opetin myöhem-
min liikuntaa. Talvisin sama 
valmentaja opasti meitä jää-
kiekon peluuseen.  Ammun-
nassa olen saavuttanut pii-
rinmestaruuskultaa, hopeaa 
ja pronssia saatiin joukkuee-
na sekä suomenmestaruus-
hopeaa. Henkilökohtaisesta 
voitin Suomen Mestaruuden 
Hämeenlinnassa 1970-luvun 
lopulla. 

-Seurakunnan kuviot tu-
livat mukaan, koska siel-

lä sai kokea hyväksyntää ja 
rakkautta. Karstulassa, jos-
sa olen syntynyt, oli silloin 
1980-luvun alkupuolella 
suuri nuorisoherätys. Nuo-
ria kävi nuortenilloissa noin 
100. Se oli mukavaa aikaa. 
Opiskelurupeama Helsingis-
sä oli mielenkiintoista aikaa. 
Nuoria tuli samaan evanke-
liseen opistoon eri puolita 
Suomea. Teimme innokkaas-
ti mm. katulähetystyötä. Pu-
humaan saatiin muutaman 
kerran mm. Pertti Purtsi 
Purhonenkin.  Kävimme yö-
majoissa, Lepakkoluolassa 
ja diskoissa puhumassa Jee-
suksesta.

Ennen seurakunnan nuo-
risonohjaajaksi kouluttautu-
mista Ape toimi vt:nä mm. 
Vaasassa ja Soinissa. 

– Armeijassa minut kou-
lutettiin sotilasdiakonin teh-
täviin. Nuorisonohjaajaksi 
valmistumisen jälkeen muu-
timme perheeni kanssa Es-
poosta Nurmekseen. 

Parin vuoden jälkeen 
Ape kutsuttiin takaisin opin-
ahjoon, josta oli valmistu-
nutkin. Nyt tehtävänä oli 
kouluttaa tulevia nuori-
sonohjaajia seurakuntiin. 
Asuimme Kauniaisissa seit-
semän vuotta, kunnes orga-
nisaatio muutosten takia jäin 

työttömäksi vuonna 1990-lu-
vun puolivälin jälkeen.

Eräoppaaksi 
toiveammattiin
 – Muistan, kun menin Es-
poon keskuksen työkkäriin, 
niin näin seinällä ilmoituk-
sen eräopaskurssista. Tuon-
ne minä haluan, miten sin-
ne voi pyrkiä, kyselin heti 
virkailijalta. Noin kuukau-
den työttömänä olon jälkeen 
olin jo koulunpenkillä Liek-
san aikuiskoulutuskeskuk-
sella. Ns. pitkän eräopas-
kurssin käyminen oli ollut 
minun haaveeni jo pitkään. 
Olin todella onnellinen, kun 
pääsin kurssille. Huonopuo-
li oli vain se, että perhe asui 
silloin 600 km päässä. 

Seuraavana vuonna Ape 
suoritti eräoppaan ammat-
titutkinnon.  Silloin oli kak-
si tutkintoa Inarissa ja Liek-
sassa. Tutkinnon läpäisi vain 
kuusi noin kolmestakymme-
nestä. Eräoppaan ammatti-
tutkinnosta oli tietysti apua, 
kun 2000 luvun alkupuolel-
la Ape koulutti eräoppaita 
Nurmeksessa ja Paltamossa. 
Kolmannen ammatin Ape 
hankki Hämeenlinnasta, jos-
ta sai opettajan pätevyydet. 

Valokuvausta Ape on 
harrastanut myös aktiivi-
sesti. Valokuvanäyttelyi-
tä on ollut Hämeenlinnassa, 
Seitsemisen kansallispuis-
tossa, Multialla, Pyhäjoella, 
Pudasjärvellä, Borovoilla ja 
Jyskyjärvellä. Ape ottamis-
ta kuvista on painettu posti-
kortteja kymmeniä tuhansia. 

– Muutamissa kirjois-
sa on ollut ottamiani kuvia. 
Kerran kuvitin erään lehden 
etukansikuvat vuodeksi. Li-
säksi kuvistani on tehty ju-
listeita ja diasarjoja. No, se 

Ape oli vahva puuhaaja Kesseli ry:n järjestämässä Wau-
vasta Waariin Wappujuhlassa. Äänensä kuuluvuutta hän 
tehosti äänenvahvistimella. 

Ape Nieminen vierailemassa noin kuukausi sitten Pudasjärvi-lehden toimituksessa 
OSAO:n matkailulinjan ykkösvuosikurssilaisten kanssa. 

on ollut sellaista pientä har-
rastusta.

Omia lauluja ja 
eräretkeilyjä
Luovuutta löytyy myös mu-
siikilliselta puolelta, sillä 
Ape opiskeli itse laulamaan 
ja soittamaan kitaraa. 

-En ole mikään hyvä, 
mutta säestää osaan, ainakin 
omat biisit. Uskoon tulemi-
sella oli vaikusta musikaa-
lisuuden esiin tulemiselle, 
kun alkoi syntyä omia lau-
lujakin. Koska sitä ennen en 
kitarasta mitään tiennyt. On 
niitä muutamia lauluja eräät 
ryhmät levyttäneetkin. Vii-
meisin on Fox Margaretan 
joululevyllä. Yksi laulu on 
käännetty hebreaksikin. 

Eräretkeilyä Ape on ehti-
nyt harrastamaan patikoin-
nin ja melonnan parissa. 

– Kerran tein yksin 22 päi-
vän hiihtovaelluksen. Se oli 
jännittävä reissu. Ilomant-
sin Möhköstä Saariselän Kii-
lopäälle olen vaeltanut ra-

jaseudun joko hiihtäen, 
patikoiden, pyöräilen tai 
meloen. Lisäksi tutuiksi ovat 
tulleet Inarin- ja Sevettijär-
ven, Lemmenjoen, Muotka-
tuntureiden, Hetan, Käsi-
varren ja Ounas-Pallaksen 
alueet. Suomen luonnon- ja 
kansallispuistoista olen käy-
nyt melkein kaikissa sekä 
Valtion retkeilyalueilla. Suo-
mi on kaunis ja monivivah-
teinen maa. 

Nykyisessä työssään 
Osao:n Pudasjärven yksikön 
matkailualan lehtorina hän 
on saanut yhdistää eri osaa-
mistaan opetustyössään. 
Ape perheeseen kuuluu vai-
mon lisäksi kolme tytärtä. 

– Lopuksi haluan sanoa, 
että vaimon tuki ja rakkaus 
on ollut arvokasta elämän 
eri käänteissä. Vähätellä ei 
voi myöskään rukouksen 
merkitystä, kuinka Jumala 
on johdattanut ja auttanut, 
toteaa Ape Nieminen.

Heimo Turunen

Pudasjärven kulttuuritoimen ja kansalaisopiston
LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄKERHOLAISET 

ESITTÄVÄT
Liisa Marjatta Järvisen satuun pohjautuvan pienoisnäytelmän

LUONTOÄIDIN ESILIINA
Torstaina 17.5.2012 klo 15.00

Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen Salikissa (Lukiontie 5) 

Tervetuloa !      Liput 2 euroa

Ohjannut: Kaarina Nevanperä
Apuohjaajat: Marja-Liisa Väyrynen, Markus Liukko

Tekniikka: Markus Liukko ja Santeri Matero

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!
Yksittäinen kutsu 
tai kiitos (1x40)

16€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
( 2 erillistä ilmoitusta)

25€
(sis. alv.)

Sirkka-Liisa: 040 195 1732
Heimo: 0400 385 281

Soita ja varaa  ilmoitustilasi ! 

Tervetuloa

Maija Meikäläinen

ja tähän oma 
valintainen teksti

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Ilmoita
Pudasjärvi-lehdessä

Taivalkosken Jokijärven kylä 
järjestää kesäkuussa kaikkien 
aikojen toiset PÖLKKY Pöl-
linparkkuun MM-kisat! Sitä 
ennen täytyy tietenkin ope-
tella parkkaamaan. Niinpä lau-
antaina 19.5. toivommekin 
Teitä kaikkia mukaamme mais-

Pöllinparkkuun kurssi Jokijärvellä

Tervetuloa!  
Osmo Räisänen

telemaan päätalolaista savotta-
henkeä parkkuuareenallamme 
Hilturannantie 2. 

Aloitamme parkkuukurssi-
päivän kahvittelulla klo 10:00 ja 
samalla kyläpäällikkö Osmo Räi-
sänen kertoo kisojen historiaa 
ja jotakin kurssipäivästä. Käym-

me teoriassa läpi kilpailun kul-
kua ja tärkeitä turvallisuusasioi-
ta. Kun kahvit on juotu ja teoria 
hallussa, siirrymme parkkuulans-
sille. Kouluttajiksi meille ei kel-
paa kuka hyvänsä, vaan paikalle 
saapuvat viime vuoden pöllin-
parkkuun maailmanmestarit! 

Treenien jälkeen pidäm-
me pienimuotoisen kilpai-
luntapaisen, jotta todellisen 
kisan kulku jäisi vaikkapa ta-
karaivoon tai selkäytimeen. 
Lieneekö kurssinkäyneil-
lä kesäkuun kisoissa hieman 
etulyöntiasemaa? 

AarreArkku Toritie 2, Pudasjärvi p. 050-3868 660
www.aarrekauppa.net

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-13JOKAISELLE JOTAKIN!

Muistathan, että Kanta-Asiakaskortilla saat norm.hintaisista tuotteista aina Alennuksen!

AarreArkussa Paljon Uutuuksia!
mm. Valokuvakehyksiä, Saunatuotteita, Upeita Tekokukkia, Sisustukseen Liitutaulu-
tarraa, PajuSydämiä, Autolle Ripsiä, PerjantaiVasaroita, Ihania Lahjoja Päivänsankarille, 
Ylioppilaalle,Valmistuneelle, Opettajalle, Tuliaisiksi... Tuuhan tutustumaan!

HUOM!

Ape Nieminen 50 v:
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Varusmiespalvelus on osa 
asevelvollisuutta. Joka vuo-
si myös pudasjärveläiset 
nuoret miehet saavat kutsun 
palvelukseen astumiseen. 
Useimmiten palveluspaik-
ka löytyy pohjoisimmista 
varuskunnista, eli Sodanky-
län Jääkäriprikaatista ja Ro-
vaniemen Lennostosta sekä 
Ilmatorjuntapatterista. Al-
lekirjoittaneelle tutuin on 
Jääkäriprikaati, jossa pal-
velen tälläkin hetkellä. Pal-
velusaikani on vuoden mit-
tainen, koska valikoiduin 
johtajakoulutukseen, ensin 
aliupseerikurssille, josta jat-
koin reserviupseerikurssille 
Haminaan, tiedustelulinjal-
le. Aika on kulunut nope-
asti ja välillä on ollut jopa 
ihan mukavaa. Pitkät mars-
sit ja tehtävät öisissä metsis-
sä eivät välttämättä kuulos-
ta mukavalta ajanvietteeltä, 
mutta niistä jäävät muistot 
ovat unohtumattomia. 

Tällä hetkellä Jääkäripri-
kaatissa palvelevia pudasjär-
veläisiä ovat mm. alikersant-
ti Ossi Pesälä, jääkäri Jyrki 
Perttu, upseerioppilas Sa-
muli Kokko ja aliupseeriop-
pilas Esko Tarujärvi, joka 
aliupseerikurssin suoritettu-
aan jatkaa palvelustaan Ro-
vaniemellä.  Jääkäriprikaa-
tin suuren koon vuoksi on 
vaikea päästä tuttujen kans-
sa samaan komppaniaan tai 
joukkueeseen, mutta vapaa-
ajalla voi vaihtaa kuulumisia 
Sotilaskodissa.

Pudasjärveläiset nuoret intissä
Jo miltei vuoden verran 

varusmiesten parissa toi-
mittuani, olen vakuuttunut 
siitä, että pudasjärveläiset 
vanhemmat voivat olla yl-
peitä pojistaan. Töitä on to-
tuttu tekemään ja se näkyy 
yleisenä hyvänä toimintana 
sekä kasarmilla, että metsäs-
sä. Ehkäpä juuri siksi moni 
pudasjärveläinen varusmies 
päätyy johtajakoulutukseen.

Upseerikokelas 
Teemu Petäjäjärvi

Lomalle lähdössä puolustusvoimien järjestämällä kuljetuksella vasemmalla jääkäri Tero 
Ojala ja oikealla alikersantti Ossi Pesälä.

Jutun
kirjoittaja
upseeri-
kokelas
Teemu
Petäjäjärvi.

Pudasjärven riistanhoitoyh-
distyksen alueen hirvilupa-
hakemusten lausunnot on 
saatu laadittua. Hakemuksia 
saapui määräaikaan men-
nessä 48 kappaletta ja niis-
sä haettiin lupaa noin 1240 
hirven kaatamiseen. Kaik-
kiaan yhdistyksen alueella 
hirviä tavoittelee saaliikseen 
tulevana syksynä 134 hirvi-
porukkaa. Riistanhoitoyh-
distyksen tehtävää kulunee-
na keväänä hankaloitti miltei 
viikoittain vaihtuneet hirvi-
kanta-arviot, joita julkisuu-
teen heitteli vuoroin Oulun 
riistakeskuksen aluetoimis-
to ja valtakunnan virallinen 
riistakantojen arvioija RKTL. 
Yhdistyksen hallituksen an-
tamien lausuntojen perus-
teeksi päätettiin ottaa Kes-
ki-Suomen riistapäällikkö 
Jukka Purhosen arvio, jon-
ka mukaan Pudasjärven yh-
distyksen hirvikanta olisi 

Hirvilupien lausunnot 
annettu

noin 3-3.2 hirveä/1000ha ja 
lausunnoissa puollettiin rei-
lun 800 hirvieläimen kaa-
tamiseen oikeuttavat luvat. 
Huhti-toukokuun vaihtees-
sa RKTL korjasi Pudasjärven 
osalta kanta-arviotaan kui-
tenkin merkittävästi. Hirvi-
eläintutkija Jyrki Pusenius 
tarkasti laskelmiaan ja laski 
kuukautta aikaisemmin te-
kemäänsä arviota 3,7 hirven 
tiheydestä 2,3 hirveä/1000ha 
tasolle. Lausuntokierroksen 
jälkeen hakemukset toimitet-
tiin Oulun riistakeskuksen 
aluetoimistolle, jossa riista-
päällikkö Kapiainen kertoi 
alustavana kommenttina lu-
pamäärän olevan liian kor-
kea ja käyttävänsä punaky-
nää hakemuksiin. Päätöksiä 
hirviluvista hakijat voivat 
odotella heinäkuun loppu-
puolella.

Mikko Lehtola

Pudasjärven kaupun-
gin päätöksentekoa var-
ten on virkamiesvalmiste-
lussa hankesuunnitelma 
uuden koulukeskuksen 
rakennustyön käynnistämi-
seksi pikaisesti. Tavoitteena 
on mahdollisimman nopean 
hankesuunnitelman avulla 
ratkaista sisäilmaongelmista 
kärsivien Rimminkankaan ja 
Kurenalan koulujen toimin-
taa haittaavat puutteet. Tä-
hän päästään kokonaan uu-
den koulun rakentamisella.

Investoinnin hankesuun-
nittelussa tavoitellaan mah-
dollisimman modernia toi-
mintaympäristöä uudelle 
koulukeskukselle, jonka tu-
lee palvella käyttäjiä laajasti 
myös harrastustoiminnassa 

Uusi koulukeskus hirrestä
pikaisella rakentamisajalla

Pudasjärven kaupungilta tuli maanantai-iltana tiedote koskien 
koulukeskuksen rakentamista. Kaupungin edustajat olivat olleet 

perjantaina rahoitusneuvottelussa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksesssa. 
Tavoitteena on rakentaa hirrestä moderni, monitoiminnallinen 18-20 

miljoonaa euroa maksava koulukeskus yli 800 oppilaalle. 

ja kokoontumisessa koulu-
ajan ulkopuolellakin. Ta-
voitteena on rakentaa mo-
derni monitoiminnallinen 
koulukeskus Pudasjärven 
taajamaan yli 800 oppilaal-
le. Selvityksen alla on hirsi-
sen hankekokonaisuuden ai-
kaansaaminen.

Täsmällisen hankesuun-
nitelman laatimiseksi kou-
luhankkeen rahoitusvaih-
toehdoista Pudasjärven 
kaupungin edustajat neu-
vottelivat viime perjantai-
na 11.5 Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskuksen kanssa. Val-
tion tämän vuoden lisäta-
lousarvioon on varattu 20 
miljoonaa euroa varoja si-
säilmaongelmista kärsivien 
koulujen peruskorjauksiin 

ja sisäilmahaittojen poista-
miseksi tarvittaviin inves-
tointeihin. Pohjois-Pohjan-
maalle arvioitiin näitä varoja 
saatavan noin 2 miljoonaa 
euroa. Yksistään Pudasjär-
ven koulutilojen uudistami-
seksi on arvioitu tarvittavan 
18- 20 miljoonaa euroa, mikä 
on samansuuruinen sum-
ma, mitä valtio on varannut 
koko maahan tätä tarkoitus-
ta varten. 

Rahoitusratkaisua Pu-
dasjärven kaupungin kaik-
kien aikojen suurimpaan 
investointiin haetaan tii-
viisti. Tavoitteena on löy-
tää rahoitusvaihtoehto, joka 
mahdollistaa hankkeen to-
teuttamisen vaiheittain ja 
pikavauhtia. Investoinnin 

maksamiselle tavoitellaan 
kohtuullisella korolla vähin-
tään 30 vuoden maksuaikaa.

Rimminkankaan ja Ku-
renalan koulujen toimitilo-
jen korvaamiseksi viipale-
kouluratkaisuna on tutkittu 
perusteellisesti. Ratkaisussa 
on päädytty siihen, että vä-
liaikaiset toimitilat rakenne-
taan pysyviksi uudisraken-
nustiloiksi, ja rakentamiseen 
ryhdytään mahdollisimman 
nopeasti. Uusi koulu toteu-
tetaan vaiheittain ja näin 
nopeutetaan kokonaisra-
kennushanketta. Samalla vä-
hennetään koko hankkeen 
keston osalta koulutoimin-
taa haittaavaa toiminnan ha-
janaisuutta.

Kaupunginjohtaja Kaari-
na Daavittila kertoi olevan-
sa tyytyväinen kaupungin 
sisäilmatyöryhmän työs-
kentelyn hyvään henkeen, 
tiiviyteen ja haluun löytää 
kestäviä ratkaisuja monia 
toimintoja haittaaviin sisä-
tilaongelmiin. Työryhmän 
painopisteenä on ollut kou-
lutoimintaa haittaavien on-
gelmien ratkaiseminen en-
siksi.

Heimo Turunen

Lukijan kynästä

Olen saanut useita huolestuneita yhteydenottoja kansalaisilta 
siitä, miksi suunnitteilla olevaan vanhuspalvelulakiin ei ole tu-
lossa kirjausta hoitohenkilökunnan riittävästä määrästä. Perus-
palveluministeri Guzenina-Richardson on vaalikauden aikana 
useaan otteeseen luvannut, että henkilöstön määrästä tullaan 
säätämään lain tasolla. Kun lakiluonnos tuli julki, henkilöstö-
mitoitukset loistivat poissaolollaan. Myöhemmin ministeri va-
kuutteli, että mitoituksista voidaan säätää asetuksella.

Yle uutisoi 9.5., että henkilöstön määrästä ei tulla säätämään 
edes asetuksen tasolla. Lähteenä Ylellä oli Kuntaliiton sosiaa-
li- ja terveyspalveluista vastaava johtaja Tarja Myllärinen. Asia 
kirjattaisiin pelkästään lain perusteluihin. Tilanne henkilöstön 
määrässä siis tuskin muuttuisi uuden lain myötä ainakaan pa-
rempaan suuntaan. Tälläkin hetkellä mitoituksesta on olemassa 
suositukset, mutta niiden noudattaminen on harvinaista.

Niin vanhukset itse, vanhusten omaiset kuin hoitohenki-
lökunta tietävät parhaiten, kuinka huonoon tilaan vanhusten-
hoito on maassamme ajautunut. Hoitajat työskentelevät jaksa-
misensa äärirajoilla, ja kokevat silti jatkuvaa riittämättömyyttä 
työssään. Vanhainkotien maine uhkaa rapistua laadukkaasta hoi-
tokodista viimeiseen asti välttelemisen arvoiseksi laitokseksi. 
Hoitajat tekevät parhaansa, mutta resurssit ovat riittämättömät 
arvokkaan vanhenemisen tarjoamiseen.

Hoitajien aika ei tahdo riittää edes perustoimenpiteiden 
suorittamiseen tarpeeksi usein: pesuun, vaippojen vaihtoon 
tai syöttämiseen. Ulkoiluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ei 
välttämättä ole mahdollisuuksia lainkaan.

Ministeri Guzenina-Richardsonilta ei ole tullut selkeää vas-
tausta siihen, miksi hän pyörsi lupauksensa henkilöstön mää-
rän kirjaamisesta lakiin. Ministerin sanojen mukaan lakiuudis-
tukseen on varattu riittävästi rahaa. Missä siis syy vajavaiseen 
lakiluonnokseen? Lakiesityksestä tullaan käymään tiukka kes-
kustelu, kunhan eduskunta saa sen käsiteltäväkseen todennä-
köisesti ensi syksynä.

  Mirja Vehkaperä
  kansanedustaja (kesk.)

Vanhuspalvelulaki
jäämässä puutteelliseksi
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Pudasjärven terveysasemal-
la järjestettiin tiistaina 8.5. 
yleisölle avoin tilaisuus, jos-
sa kaupunkilaiset pääsivät 
tutustumaan uudenlaiseen 
terveyskeskusasiointiin. 
Esittelyssä oli siis Oulunkaa-
ren Omahoito-palvelu, joka 
on internetissä toimiva kun-
talaisten henkilökohtainen 
terveyssivusto.

Palvelussa kuntalainen 
voi lähettää ja vastaanottaa 
viestejä omalta terveysase-
malta, kirjata henkilökoh-
taisia terveystietoja, varata 
aikoja laboratorioon terve-
ysaseman lähetteellä, tarkas-
tella laboratoriotuloksia sekä 
tarvittaessa kysyä lisätieto-
ja tuloksista asiaan pereh-
tyneeltä sairaan- tai tervey-
denhoitajalta. Palveluun 
kirjaudutaan sisään joko 
verkkopankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella.

Pudasjärven terveysase-
man vastaanoton palvelu-
esimies Kirsi Kipinä kertoo, 
ettei Omahoito-palvelu ole 
tullut millään tavalla kor-
vaamaan terveysaseman 
palveluita, vaan sillä halu-
taan tarjota lisäpalvelua. 
Omapalvelu toimii myös 
jonkin verran puhelinruuh-
kia helpottavana väylänä, 

Terveysasema-asiointia ajasta ja paikasta riippumatta

Kirsi Kipinä Oulunkaaren Omahoito-palvelun esittelytilaisuudessa, jonne saapui useita 
kiinnostuneita keskustelemaan kahvien äärellä.

ja mikä parhainta: sitä voi 
käyttää juuri silloin kuin it-
selle sopii.

- Esimerkiksi illalla, kun 
omalla terveysasemalla sai-
raanhoitaja ei ole vastaamas-
sa puhelimeen ja haluaisit 
ottaa selvää kiireettömästä 
terveysasiasta asiantuntijal-
ta, niin voi Omahoito-palve-
lun kautta esittää kysymyk-
sen alan ammattilaiselle. 
Kysymykseen vastataan vii-
den päivän kuluessa, joten 
kiireellisissä asioissa täytyy 
edelleen soittaa terveysase-
malle. Sairaskohtauksen tai 
vakavan tapaturman sattu-
essa täytyy soittaa hätäkes-
kukseen, kertoo Kipinä.

Omahoito-palvelu erit-
täin hyvin suojattu, ja sinne 
voi kirjautua joko jo useim-
milta löytyvillä verkkopank-
kitunnuksilla tai vaikkapa 
matkapuhelinliittymään ak-
tivoitavan mobiilivarmen-
teen avulla. Ohjelmistokehi-
tyksestä vastaa oululainen 
Mawell Care –yritys, joka on 
pohjoismaiden johtava yksi-
tyinen terveysneuvonnan ja 
ikäihmisten integraattoripal-
veluiden toimittaja.

– Mobiilivarmenne täyt-
tää laissa asetetut vahvan 
sähköisen tunnistautumisen 

vaatimukset, joita edellyte-
tään luottamuksellisessa ter-
veyteen liittyvässä tiedonvä-
lityksessä. Mobiilivarmenne 
on luotettava ja turvallinen 
keino henkilöllisyyden var-
mistamiseen, johtaja Anna-
Mari Ylihurula Elisalta tote-
aa.

Mobiilivarmenne on otet-
tu käyttöön Oulunkaaren 
kuntayhtymään kuuluvis-
sa Iin, Pudasjärven, Utajär-
ven ja Vaalan kunnissa. Ter-
veysasemille on tuotu myös 
asiakaspäätteet, joilla voi 
opastetusti perehtyä palve-
lun käyttämiseen. Pudasjär-
vellä asiakaspalveluohjaaja 
on Elvi Timonen. Omahoito-
palveluun pääsee kuitenkin 
käsiksi mistä vain missä on 
internet ja tietokone.

– Innokkaimpia sähköis-
ten palveluiden käyttäjiä 
ovat opiskelijat ja työikäi-
set aikuiset. Heille internet-
palveluiden käyttäminen on 
arkipäivää. Tämä ikäryhmä 
haluaisi asioida kanssam-
me sähköpostitse, mutta se 
ei sovellu potilastyöhön tie-
toturvariskin vuoksi. Uusi 
sähköinen palvelumme tar-
joaa erinomaisen ratkaisun 
asiakkaittemme tarpeisiin, 
Kirsi Kipinä kertoo.

Terveysasemille suuntau-
tuvaa puheluruuhkaa pysty-
tään jatkossa pienentämään, 
kun asiakkaat voivat itse 
tehdä ajanvarauksen tiet-
tyihin palveluihin verkossa. 
Tällä hetkellä on jo mahdol-
lista varata aika laborato-
riotutkimukseen sähköisen 
Omahoito-palvelun kautta, 
jos on lähete omalta terveys-
asemalta tehtynä. Yhtä lail-
la eri asiakasryhmien, kuten 

diabetes-, astma- ja veren-
painepotilaiden ohjausta ja 
seurantaa voidaan pian teh-
dä sähköisen kanavan kaut-
ta, mikä vapauttaa hoito-
henkilökunnan resursseja 
ruuhka-aikoina muuhun po-
tilastyöhön.

Mobiilivarmenne ja uusi 
sähköinen asiointikanava 
ovat herättäneet runsaas-
ti kiinnostusta Oulunkaarel-
la. Ensimmäisen kuukauden 

aikana noin 300 ihmistä kävi 
tutustumassa Omahoito-
palveluun. Kaikkiaan käyn-
tikertoja kertyi vajaat 600. 
Asiakkaat ovat ottaneet pal-
velun vastaan innostuneina.

Elisa Oyj tiedotus /jk

”Kysyin hevosta Vikströmin 
Emma-Lotalta, joka lupasi 
kysyä Tenhusen Juhalta voi-
siko Suomenhevos-tamma 
Miisa tulla Lakarin koululle 
talutusratsastukseen.’ , ker-
toi Hanna.

Myöhemmin sunnuntai-
na kello 11.45 Noora Kyn-
gäs ratsasti Miisalla koulul-
le. Emma-Lotta tuli vähän 
myöhemmin, koska hän toi 
kypäriä, heinää, herkkuja 
hepalle ja riimunarun.

Aluksi ratsastajia ei ollut 
paljon, mutta lopuksi ratsas-
tajia tuli runsaasti. Saimme 
rahaa mukavasti luokka-
retkeä varten, joista puolet 
meni Nooralle ja Emmalle. 
Melkein kaikki ratsastajista 
oli tyttöjä, mutta kyllä pari 
poikaakin uskalsi ratsastaa.”
Elina ja Hannamari

Lapset juhlivat Lakarin koululla
Lakarin koulun 5.luokan oppilaat vanhempineen järjestivät sunnuntaina 
6.5. Lastenjuhlat. Erilaisissa toimipisteissä oli onginnasta ratsastukseen. 
Niissä riitti vauhtia ja vipinää. Seuraavassa oppilaiden omin sanoin päivän 
tapahtumista: 

”Siellä oli myös ongintaa ja 
me olimme siinä. Palkintona 
meillä oli pusseja jotka sisäl-
sivät esim. Karkkia, tikkarei-
ta, pehmoleluja, ilmapallo-
ja, hammasharjoja ja naisten 
shampoita. Toinen otti ra-
hat vastaan ja toinen laittoi 
ongintapussin sankoon. On-
ginta meni hyvin ja pari pus-
sia jäi vain jäljelle. Onginta 
oli todella suosittu toiminta-
piste. Monet lapset kävivät 
monta kertaa onginnassa. 
Onginta maksoi yhden eu-
ron. Eräs lapsi oli todella in-
noissaan saadessaan pussin, 
jossa oli paljon karkkia ja tar-
roja. Olemme tyytyväisiä tu-
lokseemme. :)”
-Maiju ja Janette

Maalilaukaus & Toivomuskaivo
”Alhaalla oli kasvomaalausta, kioski, maalilaukausta ja koli-
kontiputusta. Tienasimme maalilaukauksesta ja kolikontipu-
tuksesta yhteensä noin 60€.

Laukojia maaliin kyllä riitti, mutta kuitenkin paras lauko-
ja oli puodin pitäjä itse. 

Kolikontiputuksessa oli iso saavi, jonka pohjalla oli lasi. 
Jos siihen osui, sai tikkarin. Lasiin osui vain kolme kolik-
koa.”
Niko, Topias ja Lauri

”Sketseissä näytteli melkein 
koko luokka. Sketsejä oli 7 
kappaletta. Niiden nimet oli-
vat: Kestääkö jää?, Jumalan-
palvelus, Iso päällikkö, Nolo 
pieru, Vaikuttava puhelu, 
Puupölkky ja Poliisit ja ros-
vo. Esitimme sketsit kaksi 
kertaa lastenjuhlien aikana. 
Kello 12.30 oli ensimmäiset 
näytökset ja kello 13.30 oli 
toiset näytökset. Kaikki meni 
niin kuin pitikin.. Näytteli-
jät olivat: Jonna Pelttari, Son-
ja Hanhisuanto, Tuulianna 
Tuohimaa, Emil Outila, Ol-
li-Jussi Pesälä, Silja Vasara, 
Laura Savela ja Elisa Hukari. 
Sketsejä harjoiteltiin yleensä 
äidinkielen tunneilla”. 
Tuulianna, Sonja ja Jonna

”Ryhmämme työskenteli seikkailuradalla. Tulimme koulul-
le kello 10.00 aamulla. Aloimme suunnitella ja rakentaa seik-
kailurataa. Seikkailurataan kuuluivat:

Joen ylitys, jossa hypittiin hulavanteesta toiseen. Sen jäl-
keen tuli verhonalitus ja puomi. Ja sitten siirryttiin tunneliin. 
Tunnelin jälkeen tuli pallomeri. Sieltä siirryttiin liukumä-
keen. Liukumäestä siirryttiin kaarenalitukseen ja renkaan 
läpi hyppäämiseen. Viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäi-
simpänä tuli köysikeinuminen. Seikkailuradalla oli koko 
ajan hulinaa. Luultavasti suosituimmat paikat seikkailura-
dalla olivat: pallomeri, liukumäki ja köydet. Seikkailuradal-
la kävi lapsia 2-vuotiaasta 6 luokkalaiseen. Luulemme, että 
seikkailurata oli yksi suosituimmista pisteistä koko lasten-
juhlassa. Meillä tuli hiki, koska lapset olivat niin vauhdik-
kaita. Seikkailuradalla oli kolme aikuista valvomassa: Piia ja 
Sami Savela sekä Markku Tuohimaa. Luulemme, että lapsil-
la oli aika hauskaa.”
Jonna, Tuulianna ja Sonja

Suurkiitos kaikille yrityksille ja yksityisille, jotka tukivat meitä!
Lakarin koulun 5.luokan oppilaat, vanhemmat ja Seppo-ope
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Matti Hankkila asentamassa asiakkaan asunnon varas-
ton oveen uutta lukkopesää. Kun samalla vaihdetaan va-
rastojen, pesutuvan, asuntojen etu- ja takaovien lukot 
niin asukas selviää tulevaisuudessa yhdellä avaimella.

Lukkoseppä Matti Hankki-
la on tullut asiakkaille tutuk-
si nimellä Lukkomatti ja hän 
toimii aktiivisena yksinyrit-
täjänä Pudasjärven alueel-
la. Mies asuu entisen Vir-
talan koulun tiloissa, missä 
hän pitää myös verstastaan. 
Hankkilalle tuli vappuna 
täyteen 23 vuotta lukkohom-
missa, josta hän on toiminut 
itse alan yrittäjänä 14 vuotta, 
eli kokemusta löytyy.

Etelä-Pohjanmaalta ko-
toisin oleva Hankkila muut-
ti perheensä kanssa Pudas-
järvelle vuonna 2004. Tätä 
ennen hän oli tutustunut 
lukkohommiin pääkaupun-
kiseudulla useita vuosia.

- Vaikka en ole paikka-
kunnalta kotoisin, niin olen 
päässyt tutustumaan paikal-
lisiin ja löytänyt omat tehok-
kaat markkinointiväyläni. 
Ilmoittelu paikallisille, netti-
sivujen pitäminen ajan tasal-
la sekä tehokas puskaradio 
ovat auttaneet liiketoimin-
nan vakiintumisessa, toteaa 
Hankkila.

Lukkomatin työhön kuu-
luu muiden muassa avai-
mien tekeminen, lukkojen 
asentaminen ja korjaami-
nen. Tietenkin tarvittaessa 

hän avaa lukkoon jääneiden 
kiinteistöjen sekä autojen 
ovet. Viimeisimpien töiden 
joukossa hän kävi asenta-
massa uudet Kaba-lukitus-
järjestelmät Pudasjärven Si-
vakkatiellä.

- Nämä Gege pExtra-avai-
met on patenttisuojattu vuo-
teen 2022 saakka, joten ku-
kaan muu ei voi teettää 
samanlaisia, eli asukkaal-
la on aina tieto siitä kenellä 
avaimet ovat. Lisäksi näis-
sä lukoissa on se hyvä puo-
li, että jos joku avaimista me-
nee hukkaan, niin lukot on 
helposti sarjoitettavissa uu-
delleen, eikä koko taloyh-
tiön tarvitse mennä vaihta-
maan kaikkia lukkoja, kertoo 
Hankkila.

Lukkomatti valmistaa 
useiden suosittujen avain-
merkkien avaimia, kuten 
Abloy, Assa ja Dorma ja li-
säksi hän sarjoittaa Abloy, 
Assa, Boda ja Dorma-lukko-
ja, sekä joitakin autojen luk-
koja. Lukkomatti toimii Pu-
dasjärven lisäksi Ranualla, 
Yli-Iissä sekä lähialueella. 
Hankkila tekee myös välillä 
alihankkijana töitä oululai-
selle alan yritykselle. (jk)

Lukkomatti
auttaa 
lukkoasioissa

Kysymykset: 
1. Mitä mieltä olette Pudas-
järven nuorten päihteiden-
käytöstä?
2. Pitäisikö päihdelakeja 
tiukentaa? (Ikärajojen nos-
to, alkoholituotteet piiloon 
kuten tupakkatuotteet jne.)  
3. Puuttuvatko vanhemmat 
mielestänne tarpeeksi ala-
ikäisten lasten päihteiden-
käyttöön?
4. Onko Pudasjärven huu-
metilanne huolestuttava? 

Asiaa päihteistä Pudasjärvellä
Lähihoitaja-opiskelijat Jenna Pernu ja Annika Lehto K-kau-
passa. 

Lähihoitajaopiskelijat Roosa 
Peltoniemi ja Jenni Timonen-
Nissi S-marketissa. 

Meillä neljällä lähihoitaja-
opiskelijalla oli opintoihin 
liittyvä projektityö,jossa kä-
siteltiin päihteiden käytön 
seurauksia ja vaaroja.Teim-
me koulussa postereita ja is-
kulauseita alkoholista, huu-
meista ja tupakasta.Pidimme 
päihdepisteitä K-kaupassa ja 
S-marketissa.
Jaoimme myös päihde-esit-
teitä asioista kiinnostuneille.
Haastattelimme myös muu-
tamaa pudasjärveläistä.

Esa Peltoniemi 
1. Liian nuorena, liikaa vii-
naa. Ei haittaa, jos nuoret 
käyttävät, jos käyttävät koh-
tuudella.
2. Ikärajat ok, poliisit ja vi-
ranomaiset tekevät sen min-
kä pystyvät valvomisen osal-
ta.
3. Vanhemmat puuttuvat 
varmasti sen minkä pysty-
vät.
4. Ei vielä huolestuttava, 
koska ei se näy Pudasjärven 
katukuvassa. Eiväthän huu-
meet koskaan hyvästä ole.

Antti Lehto
1. Samanlaista kuin muual-
lakin, normaalia.
2. Ei tarvitse, jokaisen oma 
asia on kontrolloida päih-
teidenkäyttöään. 
3. Puuttuu.
4. Mielestäni ei. 

Jenna Kälkäjä 19v
1. Aika paljon nuoret käyt-
tävät.
2. Kyllä, kaikki piiloon! Ikä-
rajojakin voisi nostaa. 
3. Kyllä varmaan vanhem-
mat yrittävät puuttua, mut-
ta ei välttämättä vaikuta kun 
esimerkiksi kaveritkin polt-
tavat tupakkaa. 
4. En osaa sanoa. 

Ulla Keskimäinen
1. Liikaa käyttävät.
2. Kyllä pitäisi.
3. Kyllä.
4. On huolestuttava.

Vuonna 2011 Pudasjärvelle 
muutti yhteensä 383 henki-
löä. Pudasjärven kaupunki ja 
ESR-rahoitteinen Työvarma 
hanke kartoittavat muutto-
kyselyllä Pudasjärvelle aset-
tuneiden perheiden muut-
toon vaikuttaneita tekijöitä 
sekä kaupungin vahvuuk-
sia ja heikkouksia. Tutkimus 
liittyy Työvarma hankkeen 
ja Pudasjärven kaupungin 
tavoitteisiin selvittää, millai-
set tekijät vaikuttavat paik-
kakunnalla asumiseen, elä-

Kysely Pudasjärvelle 
vuonna 2011 muuttaneille

miseen ja viihtymiseen. 
Kyselyyn vastaaminen on 

luottamuksellista ja sen to-
teuttaa Intelligence Factory 
Oy. Kyselylomakkeet lähete-
tään palautuskuoren kanssa 
postitse viikon 20 aikana.

Vastaajien kesken arvo-
taan kausilippu Syötteelle 
ja 100 euron lahjakortti Pu-
dasjärven erikoisliikkeisiin. 
Kannattaa siis osallistua!

Marianne Mäntylehto

Sivistyslautakunta on kiertä-
nyt talven kuluessa pitämäs-
sä kokouksiaan eri sivuky-
lien kouluilla. Maanantaina 
14.5 oli kokouspaikkana Hir-
vaskosken koulu. Kokouk-
sen jälkeen oli koulun hen-
kilökunnalla ja oppilaiden 
vanhemmilla tilaisuus kes-
kustella ja kysellä asioita 
lautakunnan jäsenten kans-
sa. Esille nousikin muun 
muassa jatkuvasti supistu-
vat koulujen budjetit, jotka 
ovat olleet niukkoja jo aikai-
semminkin. 

Varsinaisessa kokoukses-
sa pääasiaksi nousi ylimää-
räisenä asiana päätettäväksi 
otettu Rimmin koulun ha-
jautettu koulun käynti, joka 
on todettu liian lyhyiden 
tuntien vuoksi lainvastaisek-
si. Sivistyslautakunnalle oli 
tullut viestiä, että oppitun-
nit kestävät usein vain 40-60 
minuuttia, kun niiden oikea 
kesto pitäisi olla 75 minuut-
tia. Perusopetuslain pykä-
lässä 30 mainitaan oppilaan 
oikeus opetussuunnitelman 
mukaiseen opetukseen, joka 
se ei nyt lautakunnan mie-
lestä toteudu.

Lautakunta oli myös huo-
lestunut perusopetuslain 29 
pykälän toteutumisesta, jos-
sa mainitaan turvallisesta 
opetusympäristöstä. Sekään 
ei tässä tilanteessa lautakun-
nan mielessä toteudu. 

Tällä hetkellä koulua käy-
dään neljässä eri paikas-
sa Rimmillä, Hilturannassa, 
Rauhanyhdistyksellä ja Poh-
jantähdessä. Sivistysjohtaja 

Sivistyslautakunta huolestunut:
Toteutuuko Rimminkankaan
koulun opetuksessa lainmukaisuus

Juha Valta toivoi, että pääs-
täisiin siihen, että oppilaat 
pysyvät samassa paikassa ja 
opettajat liikkuisivat paikas-
ta toiseen. 

Päätöksenään sivistyslau-
takunta päätti esittää kau-
punginhallitukselle ja kau-
punginvaltuustolle, että 
opetus saatettaisiin lain mu-
kaiselle tasolle mahdolli-
simman pian. Jo aiemmin 
sivistyslautakunnan esittä-
mä Viipalekoulumalli näh-
tiin yhtenä mahdollisuutena 
toteuttaa Rimminkankaan 
koulun opetus lainmukaises-
ti ensi lukuvuoden alusta. 

Suunnittelijaopettajak-
si valittiin kasvatustieteen 
maisteri Juha Holappa, joka 
toimii tällä hetkellä Joen-
suun kaupungin suunnitte-
lijaopettajana. Hän aloittaa 
työt 1.7. Virkaan tuli 14 ha-
kemusta, joista yksi veti ha-
kemuksen pois. Kolmea ha-
kijaa haastateltiin. 

Tuija Mikkoselle myön-
nettiin virkavapautta 
1.7.2012-31.12.2013 ja eri-
tyisopettaja Riitta Klasilal-
le virkavapautta 1.8.2012-
31.7.2013. 

Lautakunta päätti, että 
Irja Timonen jatkaa sivistys-
toimen osastosihteerinä ja 
Tuula Haverinen kurssi- ja 
osastosihteerinä 1.8. lähtien 
vuoden eteenpäin.

Päivähoidon puolella oli 
päätettävänä muutama työn 
vakinaistaminen ja työsuh-
teen jatkamisia pääsääntöi-
sesti perhepäivähoitajien 
kohdalla. (ht)

Puhoksen ja Korpisen kylien välinen yhdystie Peurakorventie on 
tarpeen kylien välisessä kanssakäymisessä, mutta siinä on iso on-
gelma. Tie on tällä hetkellä niin surkeassa kunnossa, että matka 
voi keskeytyä joko auton hajoamiseen tai auton jämähtämiseen 
vaikkapa sortuneeseen rumpuun. Jos tien kunnosta jotain hy-
viä puolia haluaisi etsiä, niin samallahan siinä saa tärinähierontaa. 
Mistähän löytyisi varat tien kunnostukseen? 

Nimim. tienkäyttäjä

Peurakorventien
kunto surkea

Lukijan kynästä
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Tällä kyselyllä kartoitetaan Pudasjärven kaupunkilaisten ja vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä jätehuollon toimivuudesta.
Hankkeesta vastaa kaupunki, jota avustaa Ramboll Oy (yhdyshenkilö; Topi Hyötylä p.040 571 8655).

Vastaus merkitään kirjoittamalla kohtaan arvio;____ arvosana siitä, mikä vastaa
mielipidettäsi kyseiseen kysymykseen/väittämään.

Kyselylomake palautetaan kaupungintalon infopisteeseen.

1. Jätekuljetukset 
1a. kuljetusten säännöllisyys; 

Kuinka hyvin kuljetusten säännöllisyys vastaa odotuksianne; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________

1b; kuljetusliikkeen asiakaspalvelu;

Kuinka hyvin asiakaspalvelu vastaa odotuksianne; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________

 1c; ehdotuksia kuljetusten kehittämiseksi; 

Vapaamuotoinen sanallinen ehdotus;_____________________________________________________________________________

2. Aluekeräyspisteet 
Aluekeräyspisteillä tarkoitetaan kaupungin ylläpitämiä keräyspisteitä, joihin hakemuksesta on myönnetty lupia jätteentuontiin. 

2a. aluekeräyspisteverkoston kattavuus; 

Kuinka hyvin verkoston kattavuus vastaa odotuksianne; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________

2b. aluekeräyspisteiden hoito; 

Kuinka hyvin aluekeräyspisteet on hoidettu; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________

3. Hyötyjätepisteet 
Hyötyjätepisteillä tarkoitetaan kaupungin ylläpitämiä keräyspisteitä, joissa on astiat hyötyjä-tejakeille (pahvi, kartonki, lasi ja pienmetalli). 

1a. hyötyjätepisteverkoston kattavuus; 

Kuinka hyvin verkoston kattavuus vastaa odotuksianne; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________  

1b. hyötyjätepisteiden hoito; 

Kuinka hyvin hyötyjätepisteet on hoidettu; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________ 

4. Paperinkeräyspisteet 
Paperinkeräyspisteillä tarkoitetaan Paperinkeräys Oy:n keräyspisteitä, joissa on astiat keräyspaperille.

1a. paperinkeräyspisteverkoston kattavuus; 

Kuinka hyvin verkoston kattavuus vastaa odotuksianne; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________   

1b. paperinkeräyspisteiden hoito; 

Kuinka hyvin paperinkeräyspisteet on hoidettu; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________     

5. Jäteaseman toiminta 
Kuinka hyvin jäteasemalla asiointi ja yhteistyö toimivat; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Vapaa palaute; ________________________________________________________________________________________________ 

6. Jäteneuvonta ja tiedottaminen 
 Miten hyvin tiedotus ja jäteneuvonta on hoidettu; arvio;____ (asteikolla 0....5)

Ehdotuksia tiedotuksen kehittämiseksi; ____________________________________________________________________________

PUDASJÄRVEN JÄTEHUOLLON ASIAKASKYSELY

Uusi, kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä
on ollut toiminnassa noin vuoden. Sisäänajovaiheessa ongelmia on ollut.

Nyt lastentaudit on saatu pääosin korjattua.
Kaupunki kehittää jätehuoltoa edelleen.

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asujien mielipiteitä
halutaan asiasta kehittämisen pohjaksi.

Mielipiteiden kartoittamiseksi on laadittu
asiakaskyselykaavake, jolla voi ilmaista arvionsa
nykyisestä tilasta ja tehdä kehittämisehdotuksia.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HALUAA KEHITTÄÄ JÄTEHUOLTOA KUNTALAISILLE
Kaavake löytyy kaupungin kotisivun linkistä ”Jätehuollon asiakaskysely”.

Kyselyyn voi vastata myös kirjallisesti palauttamalla oheinen kaavake
kaupungintalon infopisteeseen tai postitse osoitteella:

Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupiste (ent. kynttilätalo)
Puistotie 2,

93100 Pudasjärvi
Kuoreen merkintä ”Jätehuoltokysely”.

Postitse vastaavat maksavat itse postimaksun.

Suositeltavaa on vastata internetissä. Täällä kysely on
havainnollisemmassa muodossa ja vapaalle palautteelle on enemmän tilaa.

Vastausaikaa kyselyyn on toukokuun 2012 loppuun.
Lisätietoja asiasta antaa Topi Hyötylä (p. 040 571 8655).

Kesseli ry:n vuosikokous pi-
dettiin torstaina 26.4. Eija 
Pohjanveden kotona Kyn-
käällä. Osallistujia tilaisuu-
dessa oli noin kaksikymmen-
tä ja esillä oli yhdistyksen 
sääntömääräiset asiat.

Kesseli ry lahjoitti kan-
nustusstipendit Kaapu ry:lle, 
Kajastus ry:lle ja Pudasjärven 
Syöpäkerholle, jotta yhdis-
tykset jatkaisivat arvokkaan 
työnsä tekemistä ja rohkais-
tuisivat saavuttamaan uusia 
tavoitteita.

Yli puolet yhdistyksen 
hallituksen vahvuudesta 
vaihtui. 

Uusiksi kasvoiksi halli-
tuksen riveihin tuli sihteerik-
si Terttu Salmi sekä jäseniksi 
Mari Kälkäjä, Tiina Peura-
niemi ja Seppo Huitsi. Uu-
sina varajäseninä nähdään 
Eija Pohjavesi, Ari Tapper 
sekä Anna-Liisa Mikkonen.

Kesseli ry:n edellises-
tä hallituksesta paikkojan-
sa pitivät puheenjohtaja Ape 
Nieminen, varapuheenjohta-
ja Miika Sutinen sekä rahas-
tonhoitoja Aimo Pietilä. Va-
rajäsenistä Tuula Iinatti sekä 
Susanna Jalo jatkavat myös 
tänä vuonna.

Apua yli 1000 
ihmiselle
Kesseli ry:n tarkoituksena 
on edistää ja ylläpitää moni-
puolista avustustyötä Koil-
lismaan ja Vienan Karjalan 
alueilla. Lähtökohtana on 
auttaa ihmisiä kokonaisval-
taisesti. Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi yhdistys jär-
jestää jäsenilleen valistus- ja 
koulutustilaisuuksia, mat-
koja ja ystävyystapaamisia, 
joiden avulla luodaan vuo-
rovaikutussuhteita apua 
tarvitsevien ja yhdistyksen 
jäsenten välillä. Apua anne-
taan tavarana, rahana ja kou-
lutuksena, joka kohdistuu 
apua tarvitsevien kulttuuri-
seen, sosiaaliseen, fyysiseen, 
psyykkiseen tai hengelliseen 
elämänpiiriin. Yhdistys toi-
mii yhteistyössä samanhen-
kisten yksityishenkilöiden, 
yhdistysten ja organisaatioi-
den kanssa. 

Viime vuoden aikana 
tehtiin Vienan Karjalaan 34 
avustusmatkaa. Matkoja oli 
toteuttamassa 17 eri jäsentä. 
Matkat suuntautuivat 20 eri 
kylään tai kaupunkiin. Eni-
ten avustusmatkoja tehtiin 
Vuokkiniemelle. Useita mat-
koja tehtiin myös Jyskyjär-
velle, Borovoille, Kalevalaan 
ja Kostamukseen. Matko-
jen aikana vierailtiin sairaa-
loissa, vanhustenkodeissa, 
lastenkodeissa ja seurakun-
nissa, kulttuuritaloissa ja 
useissa kymmenissä kodeis-
sa. Matkoilla annettiin apua 
vuoden aikana yli 1000 ihmi-
selle. (jk)

Kesselillä 
runsaasti 
avustus-
matkoja
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Kalaruoat tutuiksi Sotkan kutu kalankäsittelytapahtumassa

Heikki ja Aappo Holmström esittelevät äitienpäiväaamun saalista Sotkajärveltä. Hau-
ki painoi 12,150 kg.

Kalankäsittelytapahtuma ”Rysästä ruokapöytään” pidetään 
Sotkajärvellä Parkkilan rannassa lauantaina 26.5. klo 10. 

Jäidenlähtö on ohi ja tulva-
huiput saavutettaneen Iijo-
ella kuluvan viikon aikana. 
Tämä kevät taisi olla näiden 
luonnontapahtumien suh-
teen viikon keskimääräistä 
myöhemmin. Vesivirtaamat 
ja korkeudet ovat liki huip-
putulvia.

Kevät on kuitenkin pa-
rasta aikaa luonnossa. Tun-
tuu oikein juhlalta kun ensi-
kertaa pitkän talven jälkeen 
pääsee veneeseen, verkon- 
ja rysänlaskuun. Kalansaan-
ti näistä vesistä on aina var-
maa, mutta keväällä kaikkea 
kalaa on tarjolla yltäkylläi-
sesti. Pieniä haasteita saaliin 
saannille tuo iso tulva. Ku-
tukalat ovat laajoilla alueilla 
metsissä ja pehkoissa.

Paikallisen kalankäyttöön 
meillä olisikin erinomaiset li-
säämismahdollisuudet. Ka-
lanpyytäminen, perkaami-
nen ja ruuaksi laittaminen 
ovat tietenkin melko isotöistä 
puuhaa, ja ne voivat tuntua 
kiireisille ihmisille liian aikaa 
vievältä puuhastelulta.

Kalankäsittelytaidon 
kohottaminen
Monipuolisen kalankäsitte-
lytaidon taso saattaakin olla 
suurin syy kotimaisen ka-
lankäytön lisäämisen tarpee-
seen. Selvästi on käynyt ilmi, 
että näitä taitoja pitäisi pet-
rata kansan syvissä riveissä.

Korentojärven kalaveden 
Osakaskunta, Iijoen kalas-
tusalue ja Hirvaskosken ky-
läyhdistys pohtivat näitä ky-
symyksiä ja tuli selväksi, että 
on tarve ja tilaus järjestää ka-
lankäsittelytapahtuma ”Ry-
sästä ruokapöytään”. Ta-
pahtuma pidetään juuri nyt 
parhaaseen kalanpyyntiai-
kaan, Sotkajärvellä Parkki-
lan rannassa, lauantaina 26. 
toukokuuta.

Kalankäsittely, fileroin-
ti ym. ovat sellaisia asioita, 
joita ei opi edes katsomal-
la parhaintakaan televisio-
ohjelmaa. Oikotietä taidon 
omaksumiseen ei ole. On tar-
tuttava niin sanotusti hau-
kea niskasta ja opeteltava 

taito konkarin opastuksella. 
”Rysästä ruokapöytään” -ta-
pahtumassa ammattilaiset 
Markku Poropudas ja Veik-
ko Hyttinen opastavat mei-
dät kädestä pitäen alan syö-
vereihin. Päivän keskeisin 
tavoite onkin kalankäsittely-
taidon selvä parantaminen.

Ruokapöytään
Ruuanlaittotaito kalasta 
meillä useimmilla on mel-
ko yksipuolinen. Kalapul-
lat ja pihvit ovat erinomais-
ta ja maittavaa ruokaa, kun 
senkin laiton vain osaa. Ta-
pahtumasta voimme saada 
vaikka mitä muita hienoja 
vinkkejä kalaruuanlaitosta. 
Kannattaa tulla seuraamaan 
kun mestarit sen kertovat. 
Oletko tiennyt, että hauki-
keitto on parhaimmillaan 
gourmet-ruokaa? Kannattaa 
tulla maistamaan!

Seppo Holmström
Korentojärven Kalaveden 
Osakaskunta

Puh. (suora) 020 762 4123
Sähköposti: marita.savela@porho.fi
Faksi: 020 762 4139

Marita Savela
Automyyjä
Pörhö Oulu

Tyrnäväntie 7
90400 OULU

Peugeot autonäyttely Pudasjärven Nesteellä
Perjantaina 18.5.2012 klo 10-17

Koeajettavana:
3008 ACTIVE HDi 112 FAP
508 ACTIVE HDi 112 FAP
* UUTUUS MALLI

NÄYTTELYN AIKANA
TEHTYIHIN KAUPPOIHIN

700,- POLTTOAINE-
LAHJAKORTTI NESTEELLE!

MUKANA

UUTUUS MALLI!

TULE JA NÄE!
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SM-Maastojuoksut juostiin 
Pudasjärvellä kaksipäiväi-
senä tapahtumana 12.-13.5 
Jyrkkäkosken liikunta- ja hu-
vikeskuksen alueella. Lau-
antain kolealla ilmalla juok-
sivat juniorit ja veteraanit 
ja sunnuntaina auringon-
paisteessa juostiin nuorten 
ja yleisten sarjojen Suomen-
mestaruuksista. Yhteensä 
kilpailijoita oli kisoissa lop-
puun tuhat.

Viimevuosina maastoki-
soja hallinneen Lahden Ah-
keran Jussi Utriaisen voitto-
putki katkesi, sillä kisoihin 
tälle kaudelle ilmaantunut 

Onnistunut SM-Maastojuoksukisatapahtuma toi  
runsaasti myönteistä julkisuutta Pudasjärvelle

Turun Urheiluliiton kenia-
laisvahvistus Lewis Korir 
Suomessa asuvana oli saa-
nut edustusoikeuden SM-ta-
son kisoihin ja juoksi kum-
mallakin miesten matkalla 
ylivoimaisen voiton. Kenia-
laistaustaisia juoksijoita oli 
mukana muitakin: Willy 
Rotich, Joseph Tanui ja Jo-
nathan Rotich, joista kak-
si ensimmäistä on aikanaan 
nähty Pudasjärvellä Pohjan-
tähti Gamesissa.  

Naisten 6 kilometrin mat-
kalla voittajasuosikki Ou-
lun Pyrinnön Elina Lindgren 
pääsi mitaleille, mutta voit-

toon kiri Sandra Eriksson IF-
Nykn ja toiseksi tuli Oulun 
Pyrinnön Minna-Maria Kan-
gas. Joukkuekisassa Oulun 
Pyrintö oli ykkönen. 

Pudasjärveltä kisoi-
hin osallistui parikymmen-
tä juoksijaa. Joukkuekisassa 
saavutettiin joukkuemesta-
ruus poikien 15-vuotiaiden 
sarjassa. Joukkueessa juok-
sivat Aleksi Härkönen, Las-
se Moilanen ja Taneli Här-
könen. Hopeaa saavutettiin 
miesten 45-vuotiaiden sar-
jassa. Arto Kuopus oli kuu-
des, Sampo Laakkonen 14 ja 
Juha Viuhkola 21. 

Talkootyön  
voimainnäyttö
SM-Maastojuoksujen järjes-
telyt olivat Pudasjärven Ur-
heilijoilta mittava voimain-
ponnistus. Ennen kisoja oli 
tehty jo tuhansia talkoo-
työtunteja ja kisojen ajan 
oli työssä noin 300 henki-
löä mitä erilaisimmissa teh-
tävissä takaamassa kisojen 
järjestelyjen sujumisen. Jär-
jestelyistä tulikin kiitosta 
Suomen Urheiluliiton ja esi-
merkiksi Yleisradion henki-
lökunnalta hyvää palautetta. 

-Muutamassa minuutis-
sa heti viimeisen matkan jäl-
keen kamerakalusto oli kul-
jetettu mönkijöillä maastosta 
pakattavaksi YLEn kuorma-
autoihin, ihmetteli … YLEs-
tä. 

YLE lähetti sunnuntaina 
puolentoista tunnin kisalä-
hetyksen, joka oli kuvattu 11 
eri kameralla, joista yksi oli 
myös hyppyrimäen päällä. 

Ratoja kiitettiin yleises-
ti. Kilpailijat sanoivat niiden 
olleen kivasti kumpuilevia ja 
sopivan kovia. Viime syksy-
nä radat oli päällystetty ki-
vituhkalla, joka näytti toi-
mivan onnistuneesti radan 
päällysteenä. 

Ilma oli ensimmäisen ki-
sapäivän alkaessa tosi kylmä 
ja nuoret kilpailijat joutui-
vat juoksemaan räntäsatees-
sa. Lunta ei ollut kuitenkaan 
massa, kuten edellisissä ki-
soissa vuonna 1994 yöllä oli 
satanut viisi senttiä lunta. 
Ilma kuitenkin selkeni päi-
vän mittaan ja iltapäiväl-
lä näyttäytyi jo aurinkokin. 
Toisena kisapäivänä sun-
nuntaina oli loistava kisasää 
ottaen huomioon vuoden 
ajan. Juoksijat pystyivät 
juoksemaan lähes poikkeuk-
setta shortseissa ja kevyessä 
kesäasussa. 

Kisa-alueen  
siistiminen melkoinen 
ympäristöteko 
Ravintolapalvelu pelasi mo-
lempina kisapäivinä tans-
silavan ravintolassa, jossa 

lauantain ruokalistalla oli 
lasagnea ja sunnuntain ”äi-
tienpäivälounaana” jauhe-
lihakeittoa. Lisäksi pienem-
pään nälkään alueelta löytyi 
useita kisakioskeja.

Liikennejärjestelyiden 
osalta suurtapahtuman ajan 
Jyrkkäkoskelle ja ammatti-
oppilaitokselle menevät tiet 
oli varattu vain huoltokulje-
tuksille. Liikenne kulki len-
tokentän kautta ja parkkipai-
katkin löytyivät lentokentän 
maastosta, josta oli lyhyt kä-
velymatka kisapaikalle. 

Kisojen päätoimikunnan 
puheenjohtaja Seppo Sam-
melvuon mukaan Pudas-
järven ykkösulkoilukohde 
Jyrkkäkoski ei ole ollut iki-
nä näin siisti: Tämä on ollut 
kilpailuorganisaatiolta mel-
koinen ympäristöteko, hän 
kiitteli ja oli laskenut, että 
siivoukseen oli käytetty pa-
risataa miestyöpäivää. Pal-
jon oli viimeisen parin vii-
kon aikana pantu kuntoon 
myös kaupungin omistamia 
rakenteita, joista esimerkki-
nä hän mainitsi hyppyrimä-
en kunnostamistyön.

Yleisölle oli kisapaikalle 
vapaa pääsy ja alueelle sekä 
radan varteen olikin saapu-
nut mukavasti katsojia.

Heimo Turunen

Kovaääniset kilpailupaikal-
la pelasivat hyvin. Niistä 
vastasi pudasjärvinen Pek-
ka Kinnunen, joka on myös 
tunnettu Koillis-Golfin yrit-
täjänä.

Kisat avattiin juhlallisesti Maamme laululla, jota laulamassa Mikko Hietava. Kisojen 
suojelija, maakuntajohtaja Pauli Rinne suoritti kisojen avauksen. Suomen lipun kantaja 
Vesa Pesälä, Pudasjärven Urheilijoiden lipun kantaja Aimo Kaivorinne ja Suomen Ur-
heiluliiton lippua kantanut Pekka Lukkari mukana myös kuvassa. 90-vuotiaiden sarjas-

sa maalisuoralla juokse-
va Pentti Saukkosaari 
Keuruulta on sitkeä vete-
raaniurheilija, joka nou-
si hopeasijallaan palkinto-
korokkeelle muun muassa 
tämän vuoden Veteraani-
urheilijoiden MM-kisoissa 
Jyväskylässä. Hänet näh-
tiin viime vuonna myös 
presidentin itsenäisyyspäi-
vän juhlavastaanotolla me-
nestyneenä veteraaniur-
heilijana. 

Liikenteenohjauksessa oli eri pisteissä lukuisa joukko tal-
koolaisia. Juhani Rajavaara ja Tuomo Jokikokko vastasi-
vat VIP-vieraiden ohjaamisesta tenniskentälle lähelle ki-
sapaikkaa. 

Ratavalvojiksi lähteviä talkoolaisia 
sunnuntaiaamuna. 

Kilpailun johtaja Heino Ruuskanen oikealla tuumaamas-
sa kilpailutapahtumista kisakuuluttajien Eero Hietapellon  
ja Jorma Jokelan kanssa.

YLE näytti TV2:lta puolentoista tunnin ohjelman Pudas-
järveltä. Mukana työssä oli 30-40 henkeä muun muas-
sa 11 eri TV-kameraa, joista yksi oli hyppyrimäen päällä. 
Maalialueella oli kameraa käyttämässä Matti Oja. 

Toimittajia ja kuvaajia oli 
runsaasti eri puolilta Suo-
mea. Sanomalehti Kale-
vasta paikalla oli urheilutoi-
mittaja Kimmo Siira. 
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TULOKSISSA on listattu 
yleisten sarjojen kuusi paras-
ta sekä mainittu jokaisen sar-
jan pudasjärviset osallistujat 
ja niiden sarjojen voittajat.

MIEHET YL 12 km osallistu-
jia 31
1) Lewis Korir, TuUL, 36.56,  
2) Jussi Utriainen, LahdA, 
37.56, 3) Henri Manninen, Jy-
väskKu, 38.11,  4) Tuomas 
Jokinen, TurWei, 38.15, 5) 
Jere Pajunen, JoensKa, 38.29, 
6) Miika Takala, JyväskKu, 
39.03
MIEHET YL 4 km osallistu-
jia 67
1) Lewis Korir, TuUL, 11.41, 
2) Willy Rotich, TuUL, 11.56, 
3) Joonas Harjamäki, Seinä-
jSU, 11.59, 4) Jarkko Järven-
pää, TampPy, 12.00,  5) Jus-
si Utriainen, LahdA, 12.11,  6) 
Anders Lindahl, IFLänken, 
12.14, 66) Jyrki Repola, Pu-
dasjU, 17.48.
NAISET YL 6 km osallistu-
jia 22
1) Sandra Eriksson, IFNykn, 
20.54,  2) Minna-Maria Kan-
gas, OulPy, 21.09,  3) Elina 
Lindgren, OulPy, 21.15,  4) 
Katarina Skräddar, IFLän-
ken, 21.32,  5) Janica Mäkelä, 
ForssSa, 21.43,  6) Mira Tuo-
minen, ValkHa, 21.47
P15, 3 km 15 osallistujaa
1) Vili Holopainen, Leppä-
vVi, 10.32, 6) Aleksi Härkö-
nen, PudasjU, 11.25, 8) Las-
se Moilanen, PudasjU, 11.33, 
15) Taneli Härkönen, Pudas-
jU, 13.01
M50, 6 km osallistujia 18
1) Seppo Kyykkänen, KankU, 
21.25, 11) Juha Laakkonen, 
PudU, 23.52, 13) Reijo Polo-
järvi, PudU, 24.29, 15) Tais-
to Puurunen, PudasjKunto, 
24.36

M55, 6 km osallistujia 26
1) Jukka Kauppila, ONMKY, 
21.26, 13) Kari Jylhänlehto, 
PudU, 25.36, 20) Juha Ronkai-
nen, PudU, 27.09, 24) Timo 
Heikkilä, PudU, 32.32
M70, 2 km osallistujia 20 
1) Jaakko Heikkinen, KEV, 
8.10, 13) Heikki Paukkeri, Ke-
MaKi, 10.11
N35, 6 km osallistujia 5
1) Terhi Mäki, KiurU, 25.03, 
5) Maija Nivala, PudU, 28.26
M35, 6 km osallistujia 15
1) Veli-Heikki Koivu, RDS, 
20.05, 8) Jukka Sarajärvi, 
PudU, 23.16
M45, 6 km osallistujia 24
1) Hansi Kitti, ONMKY, 
21.02, 6) Arto Kuopus, PudU, 
22.13, 14) Sampo Laakkonen, 
PudU, 23.28, 21) Juha Viuh-
kola, PudU, 25.46
M17, 4 km Osallistujia 62
1) Joonas Rinne, SaarijPu, 
13.04,  53) Santeri Hyväri-
nen, PudasjU, 15.25,  56) Las-
se Moilanen, PudasjU, 15.54,  
60) Juha-Matti Inget, Pudas-
jU, 16.38
N22, 4 km osallistujia 23
1) Kaisa Tyni, HamPo, 14.09, 
18) Mari Laakkonen, Pudas-
jU, 17.27
M22, 6 km osallistujia 25
1) Antti-Pekka Niinistö, Tur-
Wei, 18.55, 20) Janne Moila-
nen, PudasjU, 21.23

Kalevan maljan pisteissä Tu-
run Urheiluliitto keräsi yli-
voimaisesti eniten pisteitä. 
Toisena oli Lahden Ahkera, 
kolmantena Jyväskylän Kent-
täurheilijat, neljäntenä Kar-
hulan Katajaiset ja Oulun Py-
rintö saavutti kunniakkaan 
viidennen sijan. Lähiseurois-
ta Kuivasjärven Aura löytyi 
42. sijalta ja Ylikiimingin Nui-
jamiesten sijoitus oli 45. 

M70-sarjassa juossut pudasjärveläinen Heikki Paukke-
ri saapumassa maaliin. Hän viritteli samalla maraton-
kuntoaan, sillä hän saavuttaa tänä kesänä 200 marato-
nin rajan. 199 maratoninsa hän suunnittelee juoksevansa 
Rovaniemellä ja 200. juhlamaratoninsa elokuussa Kem-
peleessä. 

Pudasjärven kaupunki oli kisojen järjestelyissä merkit-
tävästi mukana. Kaupunki järjesti lauantai-iltana Hotelli 
Iso-Syötteellä juhlavastaanoton, jonne osallistui viitisen-
kymmentä kutsuvierasta. Suomen Urheiluliiton edustajat 
huippu-urheilujohtaja Jarmo Mäkelä ja hallituksen jäsen 
Esko Hassinen luovuttivat illan emännälle, kaupunginjoh-
taja Kaarina Daavittilalle Suomen Urheiluliiton viirin. 

Jyrkkäkosken liikunta- ja huvikeskuksen maasto hiekka-
harjuineen oli erinomainen paikka SM-Maastojuoksuta-
pahtuman kisakeskukselle.

Kisojen ajan oli päivystämässä kaksi lääkäriä ja runsas määrä terveydenhoitoalan ammattilaisia. Onneksi mitään va-
kavia sairastapauksia ei sattunut. 

Kilpailutoimikunnan varapuheenjohtaja Kauko Seppänen, 
maalialueella työskentelevä Juha Liukko ja kilpailutoimi-
kunnan puheenjohtaja Kari Jylhänlehto valmistautumas-
sa sunnuntain vilkkaaseen ja pitkään kilpailupäivään. 

Mitalien jakaminen oli kunniatehtävä, jota suorittivat vuo-
rollaan henkilöt muun muassa Pudasjärven kaupungilta, 
Pudasjärven Urheilijoista ja Suomen Urheiluliitosta. Mita-
leita olivat luovuttamassa Pudasjärveä hienosti esiintuo-
den Laura Ojala, Inka Kipinä, Kirsi Kipinä ja Merja Moi-
lanen.  

Kiireinen kisojen pääsih-
teeri Marko Koivula oli 
luvannut laihduttaa ki-
sapukukuntoon Umpihan-
kihiihtojen jälkeen. Karppa-
uksella oli lähtenyt painosta 
pois 10 kg, olo oli kevyem-
pi ja kisapuku mahtui hyvin 
päälle. 

Yleisen sarjan 12 kilometrin matkalla Turun Urheiluliiton 
Lewis Korir juoksi ylivoimaiseen voittoon ja tuli tuplames-
tariksi voitettuaan myös neljän kilometrin matkan. Takana 
ensimmäisellä kierroksella vielä lähituntumassa viiden-
neksi sijoittunut Jere Pajunen ja hopealle juossut Lontoon 
maratonilla ainoana Suomea edustava Jussi Utriainen.  
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Hyvän Olon Messut järjes-
tettiin lions naisklubi Hili-
mojen toimesta tänä vuon-
na viidennen kerran. Messut 
ovat vakiinnuttaneet paik-
kansa toukokuussa ennen 
äitienpäivää. Kävijöitä on lä-
hes 1000 ja näytteilleasetta-
jia eri aloilta lähes 50. Tänä 
vuonna esiintyjinä suosittiin 
paikallisia taiteen harrastajia 
ja –taitajia. Mukana oli usei-
ta esiintyjiä, joiden toiminta 
on verraten uutta. 

Messut avasi Pudasjär-
ven kaupungin sivistysjoh-
taja Juha Valta. 

-Hyvinvoinnin on kat-
sottu muodostuvan koko-
naisuudesta, johon vaikut-
tavat läheiset perhesuhteet, 
taloudellinen turvallisuus, 
työ, yhteisöllisyys ja ystävät, 
sekä henkilökohtainen vapa-
us ja arvot. Me itse voimme 
vaikuttaa omilla toimintata-
voilla hyvinvointiimme. Sik-
si on tärkeää painottaa ter-
veellisten elämäntapojen ja 
itsestään huolehtimisen tär-
keyttä, totesi Valta.

-Yhteiskunta järjestää mo-
nia palveluita hyvinvoinnin 
edistämiseksi, hyvänä esi-
merkkinä on liikuntahalli, 
jossa messut pidetään. Kun-
tien tärkein tehtävä on jär-
jestää kaiken ikäisille kun-
talaisille hyvän elämän 
pohjan luova palvelut. Vä-
estön ikääntyessä erilaisten 
palvelujen tarve tulee enti-
sestään kasvamaan. Palve-

Onnistuneet Hyvän Olon Messut
jälleen kerran

lujen järjestämiseen tarvi-
taan pyyteetöntä yhteistyötä 
kaikkien kuntalaisten kes-
ken. On kuitenkin monia 
palveluja, joita yhteiskun-
ta ei pysty tarjoamaan. Sik-
si on tärkeää, että pidämme 
toinen toisistamme huol-
ta. Tärkein pääoma on hyvä 
terveys ja hyvä kunto, jotka 
puolestaan takaavat hyvän 
olon ja hyvän elämän, poh-
diskeli Juha Valta. 

Runsaasti esiintyjiä
Messuilla esiintyivät laulu-
solisteina Kati Poijula säestä-
jänään Carlos kvartetti, Ella 
Tolonen säestäjänään Joonas 
Varpu, Senja Latvala sekä 
Alpo Laakkonen kansanmu-
siikkiyhtyeen säestyksellä. 
Lausujista esiintyivät Lauri 
Tuomaala, Seija Seppänen, 
Aino Tolkkinen ja Pirkko 
Polvi. Voimistelujaoston ty-
töt esiintyivät Crista Valko-
lan ohjaamana ja Julia Pätsi 
esitti Taekwon-do näytök-
sen ja kertoi urheiluharras-
tuksestaan. 

Senioritanssijat esiintyi-
vät Ensio Koivulan ohjaa-
mana ja kansanmusiikki-
ryhmä lauloi. Zumbaesitys 
nähtiin Katja Järvenpään oh-
jaamana. Lapsien ja nuorien 
pelleryhmä piristi mukavas-
ti omalla esiintymisellään ja 
läsnäolollaan. ”Pudasjärvi 
soi” Reijo Kossin kokoamas-
sa sikermässä esiintyivät 
Pauli Rinne baritonitorvea 

soittaen, Tiistai viihdeorkes-
teri ja Kansanmusiikkiorkes-
teri. Musiikkiosuuden avasi 
alkurumputuksella rumpa-
li Timo Vuorma. Ohjelman 
juontajana toimi aikaisem-
pien vuosien tapaan Birgitta 
Ojala. Hilimoista messuvas-
taavana toimi Pirkko Polvi. 

Monia eri tuotteita  
ja palveluja
Messuilla oli esittelemässä 
ja myymässä tuotteitaan ai-
kaisemmin messuilla olleita 
ja useita uusiakin yrityksiä 
ja henkilöitä. Monet harras-
tajat olivat tuoneet tuottei-
taan myytäväksi muun mu-
assa useita korujen tekijöitä 
ja olipa käsintehtyjä yksilöl-
lisiä korttejakin. 

Leivonnaisia oli muun 
muassa koululaisilla retki-
rahaston kartuttamiseksi. 
Hyvän Olon messuille kuu-
luivat oleellisesti erilaisten 
hoito- ja kosmetiikkatuottei-
den esittely ja myynti sekä 
hoitojen tarjonta. Monia yh-
distyksiä oli myös tullut esit-
telemään toimintaansa ja 
kaupungin liikuntatoimikin 
oli paikalla sekä Kairan kuitu 
esittelemässä laajakaistahan-
ketta. Hilimojen kahvilassa 
oli Lapin ukon juhlakeittoa 
sekä muuta purtavaa, kah-
via sekä perinteistä sinappia, 
jota oli tehty näille messuille 
100 purkkia. Kaikki leivon-
naiset olivat itse leivottuja. 

Hilimojen kahvilasta sai Lapin ukon juhlakeiton lisäksi itseleivottuja herkkuja. 

Susanna Tuomivaaralla ja Satu Piri-Tihisellä oli yhteinen pöytä.  Susanna oli aloittanut 
noin vuosi sitten korujen tekemisen veljen avovaimon opastamana. Sen jälkeen hän on 
opiskellut alaa muun muassa netistä ja eri kirjoista saamillaan ohjeilla. Varsinaisessa 
työssä hän käy Pudasjärveltä käsin Oulussa ohjelmistosuunnittelijana. Satu kertoi hu-
rahtaneensa itsetehtyjen, yksilöllisten korttien tekemiseen. Ensimmäisen kerran hän oli 
niitä myymässä joulumyyjäisissä ja sana on kiertänyt, joten tilaustöitäkin on jo tullut. 

Liikuntahallissa oli väkeä
runsaimmillaan puolen
päivän aikaan. 

Vas.:Salottaren osastolla oli kaksi arvontaa. 450 euron arvoisen tyylin muutoksen voitti 
Essi Kipinä, jolle luvattiin uudet hiukset ja kampaus, meikkaus, kasvohoito, ripsipidennyk-
set sekä rakennekynnet. Senja Latvala arvuutti, kuinka monta eri kynsien väriä on mah-
dollisuus saada. Niitä löytyi peräti 208. Hemmottelevan käsihoidon voitti Liisa Stenius. 

Alla: Rimminkankaan 8 B luokka oli varannut 50 erilaista kakkua, jotka kaikki menivät 
kaupaksi. Tuotto käytetään ensi vuonna toteutettavaan luokkaretkeen ulkomaille –mah-
dollisimman kauas, oli erään oppilaan toivomus. 

Hilimojen pöydän äärellä Aila Helve, Vuokko Ulander, Virpi Eskola, Rauni Määttä ja 
Eija Pihlaja. 
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Edellisten vuosien tapaan pudasjärveläiset kylmästä 
säästä huolimatta ottivat omakseen keväiset mes-
summe. Pöytävaraukset ovat pysytelleet edellisvuo-
sien lukemissa, uusina tulokkaina esimerkiksi näön-
tarkastus sekä kalan ja jogurtin maistiaiset. Varaajia 
on ollut mm. Kuusamosta, Oulusta ja Alavieskasta 
asti.
 
Saimme nähdä, kuinka monenlaista ohjelmantaita-
jaa löytyy Pudasjärveltä. Kiitos heille kaikille yhdessä 
ja erikseen. Hilimat ovat koonneet voimansa, ja kiitos 
heidän ohellaan kuuluu myös puolisoille, jotka teki-
vät raskaimmat työt pöytien kuljetuksessa.
 
Kiitokseni kaikille messuille tavalla tai toisella osallis-
tuneille!

 
 LC Hilimojen puolesta
Pirkko Polvi, messuvastaava

Hyvän Olon Messut 
onnistuivat

Messujen avauksessa si-
vistysjohtaja Juha Valta 
omaa vastuuta hyvän ter-
veyden ja hyvän olon yllä-
pitämisessä. 

Lausuntaa esittämässä mes- 
suvastaava Pirkko Polvi. 

Parturi-Kampaamo Saletti, Kaunistamo ja Jalkahoi-
tola Sirina esittelivät yhteisesti toteutettavia palvelu-
paketteja muun muassa työ- tai polttariporukoille. 

Lasten näytelmäkerhon Pelle-esitys oli hauska ja pellet iloisia.

Kansanmusiikkiorkesteri esiintymässä, laulamassa Alpo Laakkonen. 

Senja Latvala lauloi tunnel-
mallisesti Hallelujah sekä I 
will always love you. 

Optikko Mikko Vilppolalla oli messuilla ”näönkatsastuslai-
te”, jolla hän saattoi nopeasti nähdä mahdollisia muutok-
sia. Tarvittaessa asiakas saattoi varata ilmaisen näön tar-
kastuksen optikolle tai vaikkapa ajan silmälääkärille. 

Hyvän Olon Messujen 
arpajaisvoitot:
 
1. Lahjakortti K-Supermarket
    Siiri Sarajärvi
2. Lahjakortti Pudasjärven Puutarha
    Helena Karlbom
3. Lahjakortti Huonekaluliike Heikkilä
    Paavo Riihiaho
4. Lahjakortti Kangas- ja Ompelimo Sara
    Pekka Niemitalo
5. Lahjakortti Sadun Kauneuskammari
    Anna-Liisa Seppänen
6. Lahjakortti Fysioterapeutti Tuula Hietava
    Anna-Liisa Pirnes
7. Lahjakortti Stressi Piste
    Irma Illikainen
8. Lahjakortti Pudasjärven Apteekki
    Martta Oinas-Panuma

Lopuksi arvottiin tavarapalkinnot:
 
1. Pudasjärven apteekilta verenpainemittari
    Niilo Huitsi
2. Hilimojen lahjoittamat sinapit
    Helmi Hiitola

Onnittelut voittajille!
 
Arvonnan valvojana toimi ylikonstaapeli
Lasse Tyni.
Hilimat kiittää lämpimästi kaikkia messuille 
osallistuneita; niin myyjiä, kuin esiintyjiä 
sekä messuvieraita ja yhteistyökumppaneita.  
Aurinkoista kevään jatkoa kaikille!
 
 LC Pudasjärvi / Hilimat
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Mitä kuuluu kylät -kylätilai-
suuden järjestivät 3.5. Poh-
jantähdessä Maaseudun Si-
vistysliiton Koti maalla 
-hanke yhdessä Pudasjärven 
kaupungin kanssa. Edusta-
jia oli saapunut useilta ky-
liltä, jotka olivat etukäteen 
valmistaneet esityksen ky-
listään ja esittivät sen vuo-
rollaan.

Tilaisuuden avasi Koti 
maalla -hankkeen koordi-
naattori Anu-Maarit Moila-
nen. Hän kertoi kokemuk-
siinsa perustuen siitä, kuinka 
Pudasjärvellä on ”tekemisen 
meininki”. Kehittämishaluja 
on niin kylissä kuin kunnas-
sa yleensä. Moilanen kertoi 
Koti maalla -hankkeen ole-
van kuntalaisia varten. Han-
ke toimijoineen tarjoaa re-
surssia – toisin sanoen tekee 
asioita tilauksesta, sitä mitä 
kussakin hankekunnassa ja 
niiden kylissä toivotaan ja 
tarvitaan.

Pudasjärven kaupungin 
puolesta Jari Jussila toivotti 

Mitä kuuluu kylät? -tilaisuus 
Pudasjärvellä on ”tekemisen meininki”

tilaisuuteen osallistujat ter-
vetulleiksi. Jussila kertoi, 
kuinka tunsi olevansa ko-
tonaan Pudasjärvellä, joka 
pyrkii tekemään kylillä asu-
misen mahdolliseksi. Kau-
punki näet muodostuu ky-
listä ja niiden ihmisistä. 

Jongun alueen 
kyläyhdistys 
Puheenjohtaja Onerva Ron-
kainen esitteli kotikylään-
sä, joka sijaitsee noin 30 
kilometriä keskustasta kaak-
koon. Kyläläisiä on noin kol-
mesataa. 

Jonku on laaja alue, jota 
Jongun järvi yhdistää ja toi-
saalta järven olemassaolo 
asettaa haasteita. Kyläyh-
distyksellä on verkkosivut: 
http://jonku.nettisivu.org/ 
Jongun kyläyhdistys on mu-
kana vesistöhankkeessa, 
jonka aikana on tarkoitus 
rakentaa kaksi vesistöretkei-
lykohdetta. Rakenteilla ole-
vat retkeilykohteet saata-

neen tänä kesänä valmiiksi. 
Kyläyhdistys on tehnyt yh-
teistyötä myös Kerttu ja Kau-
ko -hankkeen kanssa. Jon-
kulaiset ovat aktiivista ja 
urheilua harrastavaa väes-
töä. Yrittäjiäkin kylällä on. 
Kirjastoautopalvelut kyläläi-
set haluaisivat pitää. Kerho-
ja, kuten seniorikerhoja, jär-
jestetään. Kylälle on aivan 
viime vuosinakin muuttanut 
nuoria lapsiperheitä. Ennal-
taehkäisevää työtä ja tekijöi-
tä tarvittaisiin, esimerkiksi 
kotiapua suurten perheiden 
arjen pyörittämisen helpot-
tamiseksi. 

Hirvaskosken 
kyläyhdistys
Hirvaskosken kyläyhdis-
tyksen yhteyshenkilö Pau-
la Ylitalo kertoi kotikylänsä 
olevan melko lähellä kun-
takeskusta. Ylitalo lohdut-
ti huonoista teistä valittanei-
ta kyläaktiiveja sanoen, että 
hyvät asiat kuten mukavat 

kylien ihmiset kompensoi-
vat puutteita. 

Hirvaskosken vapaa-
ajantoiminta on liikuntapai-
notteista. Alueella toimivia 
seuroja ovat muiden muas-
sa metsästysseura ja urhei-
luseura Sotkajärven veto. 
Hirvaskoskella pelataan jal-
kapalloa, golfia omalla ken-
tällä ja hyppyrimäen kun-
nos-tamista suunnitellaan. 
Hyppyrimäen viereen tulisi 
lumilautailupaikka. Lautaili-
jat ovat myös innokkaita elo-
kuvantekijöitä; he kuvaavat 
omaa lautailuaan ja temp-
pujaan. Hirvaskoskella on 
oma koulu, jossa on 73 op-
pilasta. Suurin osa oppilais-
ta on oman kylän väkeä. Hir-
vaskoskella lienee enää yksi 
toimiva maatila. Muuta yri-
tystoimintaa on monenlais-
ta; muun muassa kynttiläta-
loyrittäjät. Tulitauko toimii 
myös kyläläisten kauppa-
na. Kyläyhdistys on vasta 
noin vuoden vanha. Hirvas-
koskella järjestetään kerhoja 
ja tapahtumia. Onpa kylällä 
nähtävyyksiäkin, kuten hie-
no kotimuseo Penttilä. Ta-
pahtumista mainittakoon 
Oodi metsälle -tapahtuma, 
onkitapahtuma, luontoret-
ket, Korentokankaan juoksu 
(puolimarathon), Sotkan ku-
tupäivät (kalankäsittelypäi-
vät) Parkkilan sillan juuressa 
järjestetään 26.5. klo 12. 

Livo
Livokas ry: hallituksen jäsen 
Jouni Puhakka esitteli koti-
kyläänsä. Livo on kolmes-
ta alueesta koostuva, pieni 
mutta virkeä kylä, jossa on 
muutama sata asukasta. 

Kylällä on omat verkko-

sivunsa http://sites.goog-
le.com/site/livokasry/ 
Pudasjärven kaupungilta 
ostettu kylätalo toimii ky-
län keskuksena, sydämenä. 
Kylätalolla (entinen kou-
lu) toimii monipalvelupiste, 
jossa kioski, tietotupa, lääke-
kaappi, kirjasto. Alueella on 
myös leirintäalue. Entises-
sä koulukiinteistössä sijait-
sevista asunnoista kaksi on 
vuokrattu, mistä saadaan tu-
loja.  Toimintatuotoilla on 
rahoitettu kylätalon osto ja 
kunnostaminen. Livolla jär-
jestetään leirejä, kuten met-
sästysleiri jonka aikana voi 
suorittaa metsästyskortin 
sekä tapahtumia kuten Ke-
säpäivät. Myös erilaisia ker-
hoja kokoontuu, kuten lii-
kuntakerho ja seniorikerho. 
Myös Seniorineuvola palve-
lee. 

Livokas järjestää tapah-
tumia kylätalolle ja sen ym-
päristöön. Polttoaineen jake-
luasema saatiin vast’ikään. 
Hankkeesta aiotaan ottaa 
kaikki irti. Oulun yliopiston 
opiskelija tekee graduaan 
Livokkaasta; Mistä Livok-
kaassa on kyse? Ongelma-
na Livollakin on toimijoiden 
puute; kuinka saada pidet-
tyä toiminta yllä? Miten saa-
taisiin nuoret mukaan toimi-
maan? Livokkaan toimijat 
olisivat halukkaita yhteis-
työhön muiden kanssa, jot-
ta kylän nuorille saataisiin 
toimintaa, ja toisaalta nuoret 
haluttaisiin mukaan (kylä)
toimijoiksi. Syötteen kyläyh-
distyk-seen onkin jo oltu yh-
teydessä asian tiimoilta. 

Anu-Maarit Moilanen 
heittikin ilmoille ajatuksen, 
voitaisiinko hanketietout-
ta jakaa Pudasjärven kylien 
ja niiden toimijoiden kesken 
laajemminkin?

Siuruan kyläseura
Vast’ikään Siurualle vaki-
tuisesti muuttanut eläkeläi-

nen Hilkka Tihinen kertoi 
kotikylästään. Sirualla sijait-
see EU:n vanhin kallioperä. 
Pelko allasalueen tulemises-
ta oli aikoinaan tekijä, joka 
vähensi asukkaita ja esti po-
tentiaalisten muuttajien tu-
loa kylän asukkaiksi. Siuru-
alla toimivat Ala-Siuruan ja 
Ylä-Siuruan kyläyhdistyk-
set. Taiteilija Kari Tykkyläi-
sen jatkuva näyttely on esil-
lä Ylä-Siurualla. Asukkaita 
Siurualla on noin 380 hen-
kilöä, mutta omaa koulua 
ei enää ole. Kerttu ja Kauko 
–hankkeen kautta kyläyh-
distyksellä on ollut palkat-
tu työntekijä. Siuruan työ-
väentalo kylätalona, jossa on 
kansalaisopiston toimintaa 
sekä muita tapahtumia. Ky-
lätoiminta on ollut vähäistä. 
Laavulla pidetään kuitenkin 
kalakilpailuja. Hiihtotapah-
tumia on myös ollut, joskin 
viime vuosina vähemmän. 
WORLD CLEANUP -haas-
teeseen liittyen siurualaiset 
aikovat siivota tievarttaan, 
ja myös yläsiurualaiset on 
haastettu mukaan.

Sarakylän kyläseura
Kyläaktiivi Iivari Jurmu to-
tesi leikkisästi Sarakylän ole-
van keskeinen paikka – on-
han sieltä joka paikkaan 
pitkä matka. Sarakylä on 
pohjoisinta Pudasjärveä. Sa-
rakylän toimijoilla on omat 
verkkosivunsa; http://sara-
kyla.nettisivu.org/ Saraky-
lällä toimii kolmeopettajai-
nen koulu, joka toimii myös 
kyläläisten harrastus- ja ko-
koontumispaikkana. 

Koululla tehdään ruokaa 
myös senioreille, ja pidetään 
terveydenhoitajan vastaan-
ottoa. Kehuja saanut liikun-
tasali on kovassa käytössä. 
Kylällä järjestetään erilaisia 
tapahtumia, kuten Vielä vir-
taa -virikepäivä ja myös  jou-
lulauluja lauletaan joulun 
alla. 

Tilaisuuteen osallistui edustajia useilta eri kyliltä.

Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 8.5. ja jälleen 
kokouksessa otettiin esil-
le missä vaiheessa päiväko-
din suunnittelu on menossa. 
Professori Jouni Koiso-Kant-
tila ja arkkitehti Janne Pihla-
janiemi kertoivat, että Puis-
totien ja Paavalinpuiston 
alueelle sijoittuvan päiväko-
din suunnittelutyö on eden-
nyt erikoissuunnitteluvai-
heeseen.

Päiväkodin rakennus-
suunnittelua päätettiin jat-
kaa. Runkorakenne perus-
tuu hirsirakenteisiin. Lisäksi 
päätettiin, että asemakaavan 
muutos aloitetaan välittö-
mästi, jotta hankkeen suun-
nittelu pysyy aikataulus-
saan.

Tulvapenger kiinnosti
90-luvulla toteutetun Ku-
renalan tulvasuojelun ul-

Kaupunginhallituksen kokous:
Päiväkodin suunnittelutyö etenemässä

kopuolelle jäi Laiduntien 
neljä rivitaloa ja lisäksi Haa-
pokarin alueella esiinty-
vien suppotulvien vuok-
si alueelle suunnitellaan nyt 
uutta tulvapengertä. Han-
ke on suunniteltu toteutet-
tavaksi Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen johdolla ja 
se on mahdollista käynnis-
tää vielä kuluvan vuoden ai-
kana. Kaupunginhallitus on 
päättänyt varata hankkee-
seen määrärahan vuoden 
2012 budjettiin.

Suojeluvarustuksen suun-
nittelun yhteydessä järjes-
tettiin kuulemistilaisuuksia 
maanomistajille, joiden yh-
teydessä nousi kysymyksiä 
sulamisvesien kuivatusjär-
jestelmän riittävästä valvon-
nasta. Lisäksi penkereen tar-
peellisuutta epäiltiin, sillä 
aikaisempina vuosina tulva-
vesi ei ollut noussut ongel-

maksi asti, ja lisäksi penger 
saattaa haitata jokinäkymää.

Kaupunginhallitus katsoi 
teknisen lautakunnan vasti-
neet riittäviksi ja hyvin pe-
rustelluiksi, joten Haapoka-
rin tulvasuojelusuunnitelma 
–hankkeelle myönnettiin to-
teutuslupa.

Urakka-asioita
Sepäntie-Sivakkatie katujen 
ja Rimminalueen kuivatus-
hankkeet saivat aloitusluvan, 
sillä alueen kunnostamiseen 
on varauduttu vuoden 2012 
talousarviossa 380 000 eurol-
la. Kilpailutuksen voittanut 
Maarakennusliike Komu-
lainen Oy:n mukaan kadun 
kunnostamisen urakkahinta 
on 269 000 euroa.

Tekninen osasto kilpailut-
ti vuoden 2012 lämpölinjojen 
rakentamisen ja yksikköhin-
taurakoina pyydetyistä tar-

jouksesta kilvassa edulli-
simmiksi osoittautui Oiva 
Tulppo Oy. Kaupunginhal-
litus antoi kaukolämpölin-
jojen rakentamiselle aloitus-
luvan.

Myös Luokkavaaran van-
han alueen vesi- ja viemäri-
verkoston rakentaminen oli 
kilpailutettu ja voittajaksi 
selvisi Syötteen Maansiirto 
Oy. Hanke sai kokouksessa 
aloitusluvan, vaikka Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksel-
ta saadun alustavan tiedon 
mukaan hankkeelle ei ole tu-
lossa valtion avustusta.

Aloitusluvan sai myös 
Syötteen murtsikkakeskus-
hanke, jonka suunnittelijaksi 
valikoitui tarjousten perus-
teella Ramboll Liikennejär-
jestelmät Oy. Ely-keskus on 
myöntänyt hankkeelle 45 
prosenttia avustusta hyväk-
sytystä kustannusarviosta, 

joka on noin 526 000 euroa.

Talousarvioon ylitystä
Talousarvion toteumasta laa-
dittu euromääräinen raport-
ti ajalta 1.1.-31.3.2012 näyt-
tää, että toimintakate ylittää 
tasaisen kertymän 1,2 pro-
senttia. Kaupunginhallitus 
kuultuaan talousarvion to-
teuman tammi-maaliskuulta 
päätti saattaa asian valtuus-
tolle tiedoksi ja tähdentää 
päävastuualojen ja toimialo-
jen vastuuta budjetin pitä-
vyydestä.

Vuoden 2012 talousarvi-
ossa on varattu määrärahaa 
yhteisöjen avustamiseen. 
Avustukset on perinteises-
ti jaettu Pudasjärvellä toi-
miville yhteisöille ilman 
varsinaista hakuaikaa. Kau-
punginhallitus jakoi toimin-
ta-avustukset päätöksellään 
3.4., jonka jälkeen saapui 

Suomen Punaisen Ristin Pu-
dasjärven osaston avustus-
hakemus. Sen liitteenä oli 
toimintakertomus vuodel-
ta 2011. Toiminta-avustusta 
tälle vuodelle myönnettiin 
500 euroa.

Vapo Oy suunnittelee 
turvetuotannon aloittamis-
ta Pudasjärven Livon ky-
län koillispuolella sijaitse-
villa Aho- ja Koivusuolla. 
Hankealueen pinta-ala on 
257 hehtaaria, ja sitä varten 
Vapo Oy on perustamassa 
ympäristövaikutusten seu-
rantaryhmän. Kaupunkia on 
pyydetty ilmoittamaan seu-
rantaryhmään halukas yh-
teyshenkilö ja hänelle vara-
henkilö, mutta asia päätettiin 
siirtää seuraavaan kokouk-
seen. Myös vuoden 2011 
henkilöstöraportin käsitte-
ly päätettiin jättää seuraavan 
kokouksen asiaksi. (JK)
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Laajakaista hankkeesta puhunut Timo Hänninen Pohjois-Pohjanmaan Liitosta, Koti 
maalla -hankkeen koordinaattori Anu-Maarit Moilanen ja Koti maalla –hankkeen pro-
jektisihteeri Elina Huurre. 

Metsästysseuroja on aina-
kin kuusi, onhan alue varsin 
laaja. Hirvipeijaiset kokoa-
vat kyläläiset, kertoi Jurmu. 
Kylän naiset ovat aktiivisia, 
sillä viikoittaisten tapahtu-
mien lisäksi he pyörittävät 
ruokahuoltoa ynnä muita 
palveluita eri tapahtumis-
sa, kuten Vattumarkkinoilla. 
Vattumarkkinat toteutetaan 
talkoovoimin. 

Sarakylän kotiseutukir-
jakin on ilmestynyt, ja siitä 
on otettu toinenkin painos. 
Kylällä on edelleen musiik-
kiharrastuneisuutta,  muun 
muassa kappelikuoron muo-
dossa. Messu pidetään ker-
ran kuukaudessa. 

Lisäksi järjestetään pyhä-
koulua, seuroja, myyjäisiä. 
Esimerkkeinä Sarakylällä 
toimivista kolmannen sekto-
rin toimijoista  Jurmu kertoi 
maamiesseuran, nuorisoseu-
ran sekä poliittiset järjestöt.

Iivari Jurmu valotti myös 
palvelurakennesuunnitel-
maa ja sen tavoitteita; koti-
hoito (siivous, ruoka, asioin-
ti, kauppa), lapsiperheiden 
kotiapu, työpajatoiminta, 
työvoimapankki (sesonki-
työntekijät), erätaide yms. 
lasten toimintaleirit, seniori-
kerhot + kyyditys, vapaaeh-
toisten hankkiminen toimin-
nan mahdollistamiseksi.   

Syötteen  
kyläyhdistys
Syötteellä asuva ja toimiva 
yrittäjä Johanna Määttä ker-
toi tutustuneensa kyläyhdis-
tyksen kautta uusiin ihmi-
siin, kyläläisiin. 

Syötteen kyläyhdis-
tys on kymmenisen vuot-
ta vanha kyläyhdistys, jol-
la on omat verkkosivut; 
http://www.webbisivu.
com/Sy%C3%B6tteen%20
Kyl%C3%A4yhdistys%20ry 
Kylätalo on ostettu vuonna 
2007, ja siellä on retkeilyma-
jatoimintaa, kirjastonurkka 

sekä vuokra-asuntoja. Kylä-
talolla eli entisellä Syötteen 
koululla järjestetään käsityö- 
ja näytelmäkerhoja. Ennen 
Syötteen kyläyhdistyksellä 
oli omat markkinat, mutta 
nykyisin kyläläiset ovat mu-
kana yhteisissä tapahtumis-
sa tai auttavat vastavuoroi-
sesti muita kyläyhdistyksiä. 
Pilkkikilpailut järjestetään 
vuosittain. Syötteen yrityk-
set ovat mukana laatukoulu-
tusohjelmassa, jossa ympä-
ristö on keskiössä. Alueella 
toimii kaksi metsästysseu-
raa. Vierailijoita on kovasti, 
ja Johanna Määttä ehdottaa-
kin, että ehkäpä vierailijoil-
le voitaisiin esitellä myös ta-
vallista pohjoissuomalaista 
arkea, asumista. 

Olisiko tässä mahdolli-
suus yhteistyöhön kaupun-
gin ja kyläyhdistyksien vä-
lillä, kysyy Määttä. Hänen 
mielestään kyläyhdistykset 
voisivat oppia toisiltaan. Ky-
läläiset voisivat tehdä vierai-
luja toisiin kyliin ja osallistua 
niiden tapahtumiin. Määttä 
heittää vielä pohdittavaksi: 
Mistä tiedot yhteisistä tapah-
tumista löytyisivät? Olisiko 
yhteinen verkkosivusto tie-
dottamisessa avuksi? 

Kipinän kyläseura
Kipinän kyläseuran yhteys-
henkilö Jukka Vähkyrä ker-
toi Kipinän kylän sijaitsevan 
Iijoen varrella, noin 30 km 
Ouluun päin. 

Kipinässä on noin 50 ta-
loutta. Kipinä, Kollaja ja Pa-
numa yhteenlaskettuna alu-
eella on noin 300 asukasta. 
Kipinässä on toimiva kou-
lua, jossa on noin 50 oppi-
lasta. Kylällä toimii kaksi 
vesiosuuskuntaa,  kyläseu-
ra, metsästysseura. Kipinän 
kylässä järjestetään soutu-
tapahtuma, kyläiltoja, kar-
hunpaistajaisia. Kipinän Ka-
lastuskeskus on toteutettu 
EU-rahalla, tosin Pudasjär-

ven kaupunkikin oli muka-
na. Kalastuskeskusta ei voi 
vuokrata pysyvästi, vasta 
kymmenen vuoden kuluttua 
tämä olisi mahdollista. Yksit-
täisiin tapahtumiin keskusta 
kuitenkin vuokrataan jo nyt. 
Keskuksessa ei ole majoitus-
paikkoja, mutta vesi ja sähkö 
tulevat pirttiin, joten noin 30 
henkilöä mahtunee olemaan 
tiloissa ja retkimajoituksessa 
yöpymäänkin. 

Panumajärvi
Anu Malta kertoi kotiky-
lästään, Panumasta, joka si-
jaitsee lähellä Oulun rajaa. 
Noin 30 asukkaan kylällä on 
omat verkkosivunsa; http://
www.panuma.fi/ Panu-
ma sijaitsee Panumanjärven 
rannoilla, samoin kuin run-
sas mökkiasutus. 

Tanssilava kylältä löytyy, 
vaikka koulua ei olekaan. 
Perinteisesti on järjestetty 
Porokisat, jotka tänä vuon-
na jäivät väliin huonon jääti-
lanteen vuoksi. Malta kertoi, 
että porokisat on järjestetty 
yhdessä paliskunnan kans-
sa. Myös yrittäjät ovat suh-
tautuneet myönteisesti ta-
pahtumaan, ja ovat antaneet 
lahjoituksia kisoja varten. 
Porokisojen tuotoilla on ra-
hoitettu Panumajärvi ry:n 
toimintaa, kuten yhteisiä il-
lanviettoja. 

Panumalla on enää muu-
tamia maatiloja, joilla on 
elinkeinotoimintaa. Yri-
tystoimintaa on muutoin-
kin vähäisesti. Suurin osa 
kyläläisistä käy töissä Ou-
lussa. Koululaiset käyvät 
koulunsa Kipinän kylässä. 
Lapsiperheitä on kuitenkin 
muuttanut viime vuosina 
Panumaan. Panumanjärven 
kunnostushanke on tähtäi-
messä, se onkin yhteinen 
ponnistus. Kyläyhdistyk-
sen jäsenmäärä on kasvanut 
mökkiläisten ansiosta.

Kylien yhteinen 
tapahtuma tulossa
Pudasjärven kylien yhteinen 
tapahtuma tulossa syksyllä, 
kertoi Jouni Puhakka Kerttu 
ja Kauko -hankkeesta. Kylät 
voivat yhdessä kertoa, mitä 
halutaan kehittää, ja miten 
resursseja halutaan kohden-
taa? Kerttu ja Kauko toimi-
si kokoonkutsujana, mah-
dollisesti koordinoijanakin. 
Toimiiko maaseutusihtee-
ri jatkossakin kylien yhdys-
henkilönä?

Anu-Maarit Moilanen ky-
seli kylien yhteistyön perään. 
Yhteinen sähköpostilista oli-
si vähimmäisvaatimus, mut-
ta muillakin tavoilla tapah-
tumista tulisi kertoa muiden 
kylien asukkaille, jotta pääl-

lek-käisyyksiltä vältyttäisiin.
JoMMa ry:n Ritva Sauvola 

kertoi halustaan olla projek-
tin kautta mukana, kun eri-
tyisesti nuorille järjestetään 
ohjelmaa. Keskusteltiin ylei-
sesti yhteistyöstä hankkeiden 
ja kyläyhdistysten välillä. Vi-
deotyöpaja jo tulossa, kierto-
ajelu olisi mahdollinen, mut-
ta iltamat vuoroin eri kylillä 
voisivat pitkien etäisyyksien 
vuoksi olla mielekkäämpiä 
Pudasjärvellä. Kylätoimijoi-
den yhteistä luontoretkeä eh-
dotettiin. 

Tulevasta toiminnasta
Timo Hänninen Pohjois-Poh-
janmaan liitosta kertoi 100 
Megan Itä- ja Pohjois-Suomi 
-hankkeesta. Tavoitteena on 

laajakaistan saaminen kaikil-
le alueen asukkaille vuoteen 
2015 mennessä, josta edel-
lä mainittu hanke tiedottaa. 
Hänninen pyysi kyläläisiä 
mukaan ”talkoisiin”; hanke 
tarvitsee kyläläisiä, Pudas-
järven kuntalaisia. 

Kyläläisten koulutustilai-
suus tietoliikenteeseen liit-
tyen järjestetään toukokuun 
22. päivä Pohjantähdessä. 
Toimintaa, tekemistä, tah-
toa on alalla ollut aiemmin-
kin, mutta ensimmäinen te-
kijä löytyi Pudasjärveltä.

Elina Huurre ja
Heimo Turunen

Pudasjärven kaupunginta-
lon remontin jouduttami-
seksi henkilöstö on siirtynyt 
eri toimipisteisiin Kurenal-
la. Kaupungintalon remont-
ti kestää arviolta syyskuun 
2012 loppuun, mutta henki-

Tavarat odottavat muuttoa.

Kaupungin henkilöstö pois remontin alta
löstön sijoittamiset väliaikai-
siin tiloihin saattavat jatkua 
pidempään.

- Olemme kartoittaneet 
kaikki mahdolliset luokkati-
loiksi soveltuvat tilat keskus-
tan alueelta ja kaupungintalo 

on yksi niistä paikoista, jos-
sa on luokkahuoneiksi sopi-
via tiloja. Lisäksi keskeinen 
sijainti on tärkeää. Hallin-
to väistyy nyt opiskelijoiden 
tieltä. Mikäli koulu tarvitsee 
lisää väistötiloja, niin kau-

pungintalo on otettavissa tä-
hän käyttöön ja näin ollen 
hallinto jatkaa väistötiloissa 
jopa siihen saakka, että uusi 
koulu saadaan rakennettua, 
arvelevat selvitystyötä teh-
neet kiinteistöpäällikkö Kari 
Rissanen ja johtoryhmän sih-
teeri Sinikka Timonen.

Eniten asiakaskäyntejä 
vaativat pisteet on sijoitettu 
lähelle kaupungintaloa, Ii-
jokiseudun taloon osoittee-
seen Puistotie 2. Sieltä löytyy 
mm. asiakaspalvelupiste, ra-
kennusvalvonta, tekniset- ja 
ympäristöpalvelut. 

Keskushallinto, kansa-
laisopisto, kulttuuripalvelut 
sekä opetus- ja sivistyspal-
velut löytyvät syrjempää, eli 
Lukiontie 4:stä.

Osuuspankin talosta To-
ritie 1:stä löytyy maaseutu- 
ja päivähoitotoimistot. 

Asuntotoimisto ja vete-
raaniasiamies sekä loma-
toimisto sijaitsevat enti-

sen matkatoimiston tiloista 
Kauppatie 4:stä. 

Valtion virastotalossa Ju-
kolantie 1:ssä toimii edun-
valvonta ja velkaneuvonta. 

Neli-Illikkalassa Kauppa-
tie 17:ssa löytyy työllistämis-
palvelut, Kerttu- ja Kauko 
hanke sekä Osallisena Suo-
messa-hankkeen tilat. 

Muut tuoreet tiedot väis-
tötiloista löytyvät osoitteesta 
www.pudasjarvi.fi

Jenny Kärki, 
kuvat Juha Nyman

Yksikkösihteeri Sinikka 
Timonen muuttamassa, 
kuten muukin kaupun-
gintalon henkilökunta.
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Tekninen lautakunta ko-
koontui keskiviikkona 9.5. 
ja ensimmäisenä varsinaise-
na asiana käsiteltävänä oli 
Aittojärven ja Hirvaskosken 
koulujen sisäilmakorjaukset, 
jossa päätettiin hyväksyä 
Aittojärven ja Hirvaskosken 
koulujen sisäilmakorjaus-
ten toteuttajaksi ISS Palve-
lut Oy:n edullisimman urak-
katarjouksen perusteella. 
Päätettiin myös esittää kau-
punginhallitukselle, että in-
vestointikohteiden tarkem-
mat määrärahatarkennukset 
viedään valtuustolle kulu-
van vuoden aikana ja että 
kaupunginhallitus myöntäi-
si aloitusluvan töiden suorit-
tamiseksi.

Vuonna 2009 Pudasjär-
ven kaupunginvaltuuston 
hyväksymän talouden tasa-
painottamisohjelman mu-
kaan kiinteistökustannuksia 
pitää vähentää keskittämällä 
samantyyppisiä toimintoja. 
Rakennusmassan suunnitel-
malliseen ohjaukseen tarvi-
taan toimitilasuunnitelmaa, 
jonka laadinnasta ISS Proko 
Oy antoi puitesopimuspe-
rusteiden hinta-arvion. Tek-
ninen lautakunta päätti ti-

Tekninen lautakunta:
Tekijä Aittojärven ja Hirvaskosken  
koulujen remonteille

lata toimitilasuunnitelman, 
jonka kattohinta-arvio oli 28 
000 euroa.

Pitkäaikaistyöttömiä 
metsänhoitoon
Teknisellä osastolla on 
valmisteltu yhteistyös-
sä Kerttu ja Kauko -hank-
keen kanssa työllistä-
misurakkaa Kurenalan 
puistometsien hoitamiseksi. 
Hankkeella työllistetään pit-
käaikaistyöttömiä ja toteute-
taan metsänhoitoyhdistyk-
sessä valmisteltavana olevaa 
puistometsien hoitosuunni-
telmaa.

Maisemanhoitotyö sisäl-
tää miestyövoimalla teh-
tävää puiden kaatoa, rai-
vaamista sekä energiapuun 
kasaamista. Työstä saadaan 
puunmyyntituloa. Tekni-
nen lautakunta päätti palka-
ta taajamametsien hoitoon 
kuusi henkilöä ja heille työn-
johtajan.

Kaava-alueen  
teitä korjataan
Välihuikosen maankaato-
paikan luvittamiseksi ra-
kennuttajakonsultti Ramboll 

Liikennejärjestelmät Oy on 
pyytänyt tarjoukset, tekni-
sen toimen toimeksi antama-
na. Maankaatopaikkaa kos-
kevaan suunnittelutyöhön 
kuuluu maankaatopaikan 
täyttö- ja käyttösuunnitel-
man laatiminen, neuvottelut 
lupaviranomaisten kanssa 
sekä lupahakemusasiakir-
jojen laadinta. Tulleista tar-
jouksista kaksi edullisinta 
olivat nimenneet saman hin-
nan, joista arpomalla suun-
nittelutyön tekijäksi valikoi-
tui FCG Oy.

Tarjoukset pyydettiin 
myös Pudasjärven kaupun-
gin kaavateiden peruspa-
rantamissuunnitelmien laa-
timisesta. Tarjouspyyntö 
koskee Kurenalan taajamas-
sa seuraavien teiden perus-
parantamisen suunnittelua: 
Honkatie, Kotolantie, Tuuli-
myllyntie välillä silta - Mur-
suntie, Suojakuja mutkas-
ta kadun loppuun, Kallentie 
ja Karjatie. Edullisin tarjous 
tuli Airix Ympäristö Oy:ltä 
ja tarjous hyväksyttiin sil-
lä ehdolla, että kaupungin-
hallitus myöntää hankkeelle 
aloitusluvan. (jk)

Ravintola Street 4 avasi 
ovensa perjantai-iltana 11.5 
osoitteessa Jukolantie 4. Yrit-
täjä Fanny Korvalan mukaan 
avajaisiltana kävi mukavasti 
väkeä heti ovien avaamisen 
jälkeen. Samoin viikonlo-
pun aikana oli jatkuvasti asi-
akkaita. Myös varauksia on 
tullut kokoustiloihin, jonne 
voidaan järjestää asiakkaan 
haluamalla tavalla myös 
ruokatarjoilu. Ravintolan 
puolella lounasta voidaan 
tarjota vasta kesäkuun puo-
lella eli heti, kun kokki pää-
see aloittamaan työt. 

Toukokuun ajan ja kesä-
kuun alkupuolella ravinto-
la avautuu arkisin klo 14 ja 
viikonloppuina klo 12. Per-
jantaisin ja lauantaina ra-
vintola on avoinna neljään 
saakka aamuyölle. Discon 
puoli avautuu puoliltaöin ja 
on auki neljään saakka. 

Pubin puolella soi Suomi 
rokkia ja 80-luvun musiikkia 

Ravintola Street 4 avasi ovensa

ravintolayleisön toiveiden 
mukaan. Discon puolelle on 
tulossa kovatasoisia vieraile-
via tiskijukkia ajoittain.

Jääkiekkoa, formulakisoja 
sekä muuta urheilua voidaan 
seurata suurelta screeniltä ja 
tarvittaessa aukioloaikaa ve-
nytetään ottelun/urheilulä-
hetyksen mukaan. 

Ensi viikon perjantaina 
25.4 on rokkilavan avajaiset, 
jossa esiintyjänä on pudas-

järveläinen bändi Woyzeck. 
Myös muun muassa Maran 
Karaoke on viihdyttämässä 
tulevaisuudessa. 

Ravintola Street 4 vaki-
tuisten työntekijöiden lisäk-
si yrityksellä on muutama      
extra työntekijä.

Heimo Turunen

Ravintolan kalustus 
on tehty mittojen
mukaan ja muun
muassa olutta laske-
taan uusista hanoista, 
esittelevät toimintoja 
ravintolayrittäjä Fanny 
Korvala ja hänen
avomiehensä Tero 
Soronen. 

Formulakisoja ja muita urheilulähetyksiä voidaan seurata 
suurelta isolta screeniltä.



17PUDASJÄRVI -lehti 16.5.2012nro 20

Salibandyn suosio kasvaa 
alati koko Suomessa ja tämä 
huomattiin myös Pudas-
järvellä. Viisi vuotta sitten 
joukkueenjohtaja Vesa Ant-
tila alkoi pelata salibandyä 
vuosina 2000-2001 syntynei-
den poikien kanssa, jonka 
jälkeen toiminta on kasva-
nut pikkuhiljaa.

- Viime keväänä osal-
listuimme Oulussa Nordic 
Floor Ball Games -turnauk-
seen E-juniorijoukkueellam-
me Salibandy Salamat. Po-
jat innostuivat turnauksesta 
niin kovasti, että lisäsimme 
harjoitusten määrä viikoit-
tain. Sitten päätimme akti-
voitua kunnolla ja perustim-
me salibandyn erikoisseuran 
Pudasjärvelle, kertoo Antti-
la. 

Vuoden 2011 joulukuussa 

Pudasjärvellä toimii salibandyjoukkue
seura hyväksyttiin yhdistys-
rekisteriin nimellä Salibandy 
Pudasjärvi. 

Seuran puheenjohta-
ja on Vesa Anttila, varapu-
heenjohtajana Heikki Erkki-
lä, sihteerinä Minna Anttila 
ja rahastonhoitajana Birgitta 
Ojala. Mukana joukkueessa 
on 12 pelaajaa.

Seura on hoitanut varain-
keruuta erilaisin talkootoi-
min ja sponsoreiksi on saatu 
Pudasjärven Osuuspankki, 
Pudasjärven LVI- ja Rauta-
tarvike, Kuljetusliike Laak-
konen ja Pudasjärven Ve-
siosuuskunta. Lisäksi eri 
muodoin on avustanut Ke-
sport Pudasjärvi. Omatoi-
mista varainkeruutyötä on 
tehty esimerkiksi myymäl-
lä ilotulitteita ja auttamal-
la kaupan kassoilla pakkaa-

malla ihmisten ostoksia.
Seuran pääväreiksi on va-

likoitunut musta ja keltai-
nen eli Pudasjärven vaaku-
nan värit. 

Seura on laajentumassa 
aktiivisesti. Kevätkokous pi-
detään kesäkuun alussa 15.6. 
kello 17 liikuntahallilla, jon-
ka jälkeen pidetään yleisö-
tilaisuus lajista kiinnostu-
neille. Tarkoitus on perustaa 
seuralle lisäjoukkueita ja va-
kinaistaa toimintaa. Lajis-
ta kiinnostuneita toivotaan 
mukaan runsain määrin.

Esimerkkinä menesty-
misestä Anttila kertoo ai-
kaisemmasta työpaikastaan 
Haukiputaan yläkoululta, 
jonka joukkue voitti huh-
tikuun lopulla Helsingissä 
koululiikuntaliiton saliban-
dyn Suomen mestaruuden. 

Saavutus on Pohjois-Suo-
messa ainutkertainen. Jouk-
kueen johtaja Anttila ker-
too, että SM-tason tuloksen 
saavuttaminen oli kolmen 
vuoden projekti. Oppilai-
den työjärjestykset järjestet-
tiin siten, että harjoitteluun 
voitiin käyttää pakolliset lii-
kuntatunnit, valinnaiset tun-
nit sekä kerhotunnit. Näin 
harjoituksia oli kolme kertaa 
viikossa kouluaikana.

Heimo Turunen

Pudasjärven ensimmäi-
nen salibandyjoukkue har-

joittelee säännöllisesti. 
Seuraava kisaturnaus on 

19.-20.5.Oulussa. Kuvasta 
puuttuu Jere Anttila.
Kuva Heikki Erkkilä

Tulokset:
Eskarit, vapaa 10 m Tytöt
1. Riekki Friia 14,4 Lakari
2. Turpeinen Janni, 40,0 Kurenala
Eskarit, vapaa 10 m Pojat
1. Anttila Kasper 12,6, Kurenala
2. Leino Jere 12,9 Lakari
3. Holappa Ville 13,2 Kurenala
4. Takarautio Joona 14,7 Kurenala
1-2 lk. Vapaa 15 m Tytöt

Koululaisten uintikilpailut
Tyttöjen toinen ryhmä sai lentävän lähdön Koululaisten uintikilpailussa. Kuva: Sirkka-
Liisa Tuomaala

1. Takarautio Janette 13,0 Kurenala
2. Pesälä Merikukka 15,1 Kurenala
3. Anttila Janika 15,7 Kurenala
4. Kemiläinen Emmi 17,9 Kurenala
5. Panuma Moona 19,2 Kurenala
6. Isomursu Emmi 20,3 Kurenala
7. Hemmilä Riina 21,2 Kurenala
8. Harju Sofia 22,0 Kurenala
9. Rönkkö Roosa 22,7 Lakari
10. Väisänen Iida 23,0 Kurenala

11. Juurikka Essi-Roosa 23,9 Hirvas-
koski
12. Hirvasoja Mirella 24,9 Lakari
1-2 lk. Vapaa 15 m Pojat
1. Ranua Juhana 15,4 Kurenala
2. Niemelä Jaakko 15,6 Kurenala
3. Kontoniemi Janne 16,1 Kurenala
4. Pulkkanen Veeti 18,7 Lakari
5. Eskola Kalle 21,7 Kurenala
6. Kärki Niklas 22,1 Kurenala

7. Esvasti Jukka 22,1 Hirvaskoski
8. Korteniemi Mikael 22,6 Kurenala
9. Timonen Matias 26,8 Hirvaskoski
10. Kokko Niklas 29,4 Lakari
11.Niskasaari Markus 30,0 Kurenala
12. Laakkonen Jesper 32,0 Kurenala
13. Kyngäs Ville 33,5 Kurenala
14. Talala Niilo 40,0 Lakari
3-4 lk.  Vapaa 25 m Tytöt
1. Liukko Ella-Mari 20,6 Lakari
2. Kehusmaa Sara 24,2 Lakari
3. Liikanen Anna-Riikka 26,6 Kurenala
4. Ojala Marjo 27,2 Kurenala
5. Pesonen Johanna 30,0 Kurenala
6. Anttila Julia 30,5 Kurenala
7. Putula Rebekka 31,1 Hirvaskoski
8. Taipale Anni-Kaisa 31,4 Kurenala
9. Hökkä Julia 32,2 Lakari
10. Liikanen Minnaliina 32,9 Lakari
11. Valkola Sara 33,4 Lakari
12. Tauriainen Maria 36,4 Kurenala
13. Hirvasniemi Anni 39,9 Aittojärvi
14. Tuohimaa Aliina 39,9 Lakari
15. Puhakka Milla 40,1 Lakari
16. Kipinä Essi 40,7 Kurenala
17. Heikkinen Iida-Alisa 42,1 Kurenala
18. Pätsi Emma 43,3 Aittojärvi
3-4 lk Vapaa 25 m Pojat
1. Huitsi Jesse 24,7 Lakari
2. Ojala Juho 25,4 Kurenala
3. Pikkuaho Tuomas 25,6 Lakari
4. Erkkilä Vili 27,8 Lakari
5. Kemppainen Jasper 28,9 Kurenala
6. Pelttari Mikko 29,0 Lakari
7. Vääräniemi Jarno 29,5 Hirvaskoski
8. Tuohimaa Miikka 29,8 Lakari
9. Ranua Juri 30,3 Kurenala
10. Ylikoski Kaarlo 30,5 Aittojärvi
11. Ranua Niklas 32,3 Kurenala
12. Savela Sami-Antti 32,9 Lakari
13. Timonen Aleksi 33,4 Kurenala
14. Malinen Topias 33,5 Lakari
15. Panuma Eerik 34,4 Kurenala
16. Vääräniemi Reino 34,8 Hirvaskoski
17. Niskasaari Veikka 35,2 Kurenala
18. Eskola Leevi 42,4 Kurenala
19. Kaarre Jyri 43,9 Lakari
3-4 lk Selkä 25 m Tytöt
1. Anttila Julia 26,8 Kurenala
2. Kehusmaa Sara 26,8 Lakari
3. Liikanen Anna-Riikka 27,4 Kurenala

4. Pesonen Johanna 29,5 Kurenala
5. Tauriainen Maria 29,9 Kurenala
6. Kaijala Minja 31,3 Lakari
7. Taipale Anni-Kaisa 31,6 Kurenala
8. Liikanen Minnaliina 34,1 Lakari
9. Puhakka Milla 37,3 Lakari
10. Tuohimaa Aliina 39,7 Lakari
11. Lehtola Riikka 40,0 Hirvaskoski
12. Hirvasniemi Anni 40,8 Aittojärvi
13. Pätsi Emma 47,6 Aittojärvi
14. Karppinen Nea 47,9 Kurenala
15. Heikkilä Iida-Alisa 48,6 Kurenala
16. Törmänen Essi 54,9 Kurenala
3-4 lk selkä 25 m Pojat
1. Pikkuaho Tuomas 30,2 Lakari
2. Ranua Niklas 32,2 Kurenala
3. Ranua Juri 33,5 Kurenala
4. Tuohimaa Miikka 37,5 Lakari
5. Niskasaari Veikka 38,5 Kurenala
6. Kareketo Mikael 40,3 Kurenala
7. Ylikoski Kaarlo 41,1 Hirvaskoski
8. Haanela Jere 47,7 Kurenala
5- 6 lk Vapaa 100 m Tytöt
1. Järvenpää Iita-Liina 2.19,3 Kurenala
2. Kälkäjä Satu 2.30,9 Hirvaskoski
3. Karppinen Ida 3.03,0 Kurenala
4. Keränen Jonna 3.08,7 Hirvaskoski
5- 6 lk Vapaa 100 m Pojat
1. Urmala Miika 1.42,9 Kurenala
2. Anttila Jere 1.51,6 Kurenala
3. Vasara Juha 1.52,2 Lakari
4. Niemelä Jussi 1.55,9 Kurenala
5. Väyrynen Tuomas 1.56,8 Lakari
6. Hiltula Jere 2.03,0 Aittojärvi
7. Savela Henri 2.06, 3 Lakari
8. Karlbom Joni 2.27,6 Hirvaskoski
9. Kärki Antti 2.28,3 Kurenala
10. Ylikoski Valtteri 2.50,5 Aittojärvi
11. Hirvasniemi Aapo 2.57,9 Aittojärvi
12. Putula Johannes 2.58,7 Hirvaskoski
5-6 lk Rinta 50 m Tytöt
1. Hiltula Jenni 56,7 Kurenala
2. Isomursu Essi 57,3 Kurenala
3. Väisänen Krista 1.10,3 Kurenala
4. Uusi-Illikainen Minna 1.14,1 Ku-
renala
5. Rantala Samiina 1.20,1 Kurenala
6. Kälkäjä Satu 1.27,1 Hirvaskoski
7. Keränen Jonna 1.40,5 Hirvaskoski
5-6 lk Rinta 50 m Pojat
1. Taipale Ilkka 59,5 Kurenala

2. Väyrynen Tuomas 1.00,2 Lakari
3. Savela Henri 1.07,4 Lakari
4. Nevakivi Aleksi 1.09,0 Kurenala
5. Kärki Antti 1.10,4 Kurenala
6. Vasara Juha 1.10,9 Lakari
7. Anttila Jere 1.15,1 Kurenala
8. Urmala Miika 1.39,2 Kurenala
5-6 lk Selkä 50 m Tytöt
1. Väisänen Krista 50,6 Kurenala
2. Isomursu Essi 1.05,4 Kurenala
3. Uusi-Illikainen Minna 1.06,1 Ku-
renala
4. Järvenpää Iita-Liina 1.07,1 Ku-
renala
5. Rantala Samiina 1.10,6 Kurenala
6. Simonen Roosa 1.12,6 Kurenala
7. Kälkäjä Satu 1.13,8 Hirvaskoski
8. Keränen Johanna 1.14,3 Hirvas-
koski
9. Karppinen Ida 1.18,8 Kurenala
10. Holappa Jonna 1.19,7 Ku-
renala
5-6 lk Selkä 50 m Pojat
1. Taipale Ilkka 57,1 Kurenala
2. Nevakivi Aleksi 59,9 Kurenala
3. Klemetti Janne 1.02, 7 Kurenala
4. Savela Henri 1.03,7 Lakari
5. Ranua Jare 1.04,5 Kurenala
6. Karbom Joni 1.08,5 Hirvaskoski
7. Ylikoski Valtteri 1.09,2 Aittojärvi
8. Hiltula Jere 1.19,6 Aittojärvi
9. Hirvasniemi Aapo 1.22,4 Aittojärvi
Tytöt 3-4 lk 3x25 m VU viesti
1. Lakari 4 lk: 1.23,0
2. Kurenala 3A: 1.31,1
3. Lakari 3B: 1.58,7
4. Kurenala 3B: 2.18,3
Pojat 3-4 lk 3x25 m VU viesti
1. Lakari 3B: 1,20,9
2. Kurenala: 1.34,9
3. Lakari 4lk: 1.35,7
4. Hirvaskoski: 1.40,7
5. Kurenala 3B: 1.41,4
Tytöt 5-6 lk 3x25 m VU viesti
1. Lakari 5 lk: 1.14,8
2. Kurenala 5A: 1.15,4
Pojat 5-6 lk 3x25 m VU viesti
1. Kurenala 5A: 1.02,9
2. Lakari 6lk: 1.07,4
3. Kurenala 6AB: 1.08,9
4. Aittojärvi: 1.22,9

Virkistysuimala Puikkarissa järjestettiin maanantaina 7.5. Koululaisten 
uintikilpailut. Uimarit saapuivat paikalle runsaslukuisina sekä reippaal-
la kisamielellä varustettuina. Tapahtuma järjestettiin koulutoimen, lii-
kuntatoimen ja Puikkarin yhteistyönä. Järjestyksessään viimeisimmät 
kisat olivat yhdennettoista. Jokaisesta yksilösarjasta palkittiin kolme 
nopeinta uimaria. (jk)

Iijoessa oli perjantaina 4.5 
Honkasen koskella Urpo Ii-
natin rannassa keväinen 
näky, kun jäät kerääntyi-
vät koskesta maalle saakka. 
Urpo Iinatti odotti vielä tu-

Honkasenkoskella

levan yläjuoksulta suurem-
mankin jääröykkiön, mutta 
siltä vältyttiin tällä kerralla.

Kuvassa näkyvien "kuivi-
en jääröykkiö joenuomien" 
paikalla pitäisi olla virtaava 

koski, mutta joki onkin täyn-
nä jäälohkareita ja vesi virtaa 
vielä kuvaushetkellä jostain 
sivu-uomasta. Kuva Veikko 
Hyttinen

keväistä
jäänäytelmää
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TERÄSVERKOT

NYT MEILTÄ!

HARJATERÄS TANGOT

PIHAKIVET
KOTIMAINEN SEMENTTI

ICOPAL KATTOHUOVAT JA
PALAHUOVAT

PLANNJA PELTIKATOT
KYSY TARJOUS

MUSTAT PÄTKÄPELLIT
SUORAAN VARASTOSTA
2,55,  3,00  & 3,5 metriä

KEROPLAS
VALOKATTEET
2,5m 3,0m 3,5m

JITA RUMPUPUTKET

JITA LAITURIPONTTOONIT

ISOVER, EKO JA PAROC VILLATJITA SADEVESIJÄRJESTELMÄT
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Kurenalan koulun 3A-luo-
kassa olleessa liikuntaseik-
kailussa 10.4-29.4.2012 oppi-
laat liikkuivat yhteensä 8950 
kilometrin edestä. Kuvitteel-
lisella matkalla pääsimme Is-
tanbuliin saakka. Kiertoreit-
timme eteni järjestyksessä 
Oulu- Turku -Helsinki -Köö-
penhamina -Göteborg-Os-
lo- Edinburg- Lontoo- Pa-
riisi -Bordeaux- Andorra la 
Vella- Barcelona- Palma- Al-
ger- Tunis- Palermo -Rooma- 
Tirana- Ateena- Iraklion-Ni-
kosia- Ankara- Istanbul. 

Koko maan liikuntaseik-
kailun tilastoista selviää, että 
kahden ensimmäisen viikon 
aikana koululaiset liikkuivat  
2 h 47 min per oppilas/päi-
vä. Koko maan oppilaat kier-
sivät maapallon 27,5 kertaa 
eli kilometrejä on kertynyt 1 
101 435 km. Koko maan lo-

Liikuntaseikkailussa päästiin pitkälle

pullinen tilasto ei ole vielä 
selvinnyt tätä juttua kirjoi-
tettaessa. 

Seikkailun aikana oppi-
laat pääsivät tutustumaan 
kaupunkeihin internetis-
sä. Kaupunkien sivuilta löy-
tyi tietoja ja kuvia paikasta. 
Kohdekaupungeista löysim-
me tietoja historiasta, paikal-
lisesta elämästä ja ruoasta.

Tutkimme myös koulus-
sa liikuntaseikkailun inter-
netsivuja. Oppilaat kertoivat 
kaupungista jossa haluaisi-
vat käydä. Pitkän selailun 
jälkeen oppilaille löytyi mie-
luisia paikkoja. 

Suvi Koivukangas katseli 
internetistä tietoja Manches-
terista. ”Olisi hauska käydä 
katsomassa kun ne pelaa jal-
kapalloa totesi Suvi. Interne-
tistä luimme että kaupungin 
Valioliiga-seuroja ovat Man-

chester City ja Manchester 
United. Kaupungissa pitää 
majaansa myös Lancashire 
County Cricket Club.

Pieta Niemelä puoles-
taan kertoi haluavansa käy-
dä Turkissa, koska yhdet tu-
tut käyvät usein siellä. Tutut 
opettavat välillä myös turk-
kia Pietalle. Juho Ojala, joka 
kertoi että Ankarassa olisi 
hienoja rakennuksia. Anka-
rassa oleva moskeijan sisä-
katto näyttää ihan naamalta. 
Pieta ja Juho Ojala löysivät 
internetistä historiatietoja. 
Ankara on Turkin pääkau-
punki ja sijaitsee Keski-Tur-
kissa. Ankara on ulkoises-
ti täysin moderni kaupunki, 
mutta sen paikalla on ollut 
asutusta jo 1500 eKr.

Johanna Pekkala etsi tie-
toja Palmasta. Johanna ker-
toi että paikka näyttää hie-
nolta ja lämpimältä. Johanna 
kertoi myös että siellä oli-

dissa voisi käydä ja tivoli oli-
si kiva nähdä. Kööpenhami-
na on Tanskan pääkaupunki. 
Suur-Kööpenhaminan alu-
eella asuu yli miljoona ih-
mistä. Se on Pohjoismaiden 
suurin kaupunki. Kööpen-
haminassa on useita vanhoja 
linnoja sekä varsinkin lasten 
suosima Tivoli. Kööpenha-
mina on myös tärkeä sata-
makaupunki ja teollisuuden 
keskittymä Tanskassa

Anna-Riikka Liikanen 
kertoi että Lontoossa on 
2-kerroksisia busseja. Olisi 
kaikkea kaunista myös siellä. 
Hienoja rakennuksia näyttää 
olevan myös. Liikuntaseik-
kailun sivustolta luimme, 
että Lontoo on Iso-Britanni-
an pääkaupunki. Thames-
joki virtaa Lontoon keskus-
tan halki. Jokea pitkin laivat 
pääsevät rannikolta 80 kilo-
metrin päästä kaupunkiin, 
jossa sijaitsee vilkas satama. 

mukava uida. Opettaja Jan-
ne Moilanen kertoi oppilail-
le Kyproksen tilanteesta ja 
Nikosiasta. Maassa on ollut 
myös pudasjärvisiä rauhan-
turvaajia aikoinaan. Opetta-
ja kertoi käyneensä uimas-
sa Välimeressä Famagustaan 
suuntautuneen matkan aika-
na. Kaupunkiin emme pääs-
seet ja tyydyimme katso-
maan kaupunkia mereltä. 
Yllätys oli se, että kun lai-
van kapteeni pysäytti laivan 
uintia varten, luulin hyppää-
vääväni parin metrin syvyi-
seen veteen. Räpylät jalassa, 
märkäpuku ja maski pääl-
lä vedessä huomasin että sy-
vyyttä oli moninkertaisesti 
arvioon nähden. Vesi oli to-
della kirkasta. Keräsin poh-
jasta simpukoita, mutta se 
oli virhe. Noin 6 metrin sy-
vyydessä keräsin käsimut-
kaan simpukoita. Yhtäkkiä 

tunsin että joku kävelee kä-
delläni. Se olisi voinut olla 
joku myrkyllinenkin totesi 
opettaja. Silloin tuli kyllä kii-
re pintaan – sellainen tulen-
palava kiire vaikka vedessä 
oltiinkin kertoi Janne opet-
taja.  

Anni-Kaisa Taipaleella, 
Maria Tauriaisella, Anni Pe-
rätalolla ja Jenna Mannisel-
la mielikaupunki on Pariisi. 
Pariisissa olisi hienoa näh-
dä Eiffel-torni. Pariisissa on 
myös ihania valoja kertoivat 
tytöt. 

Liikuntaseikkailussa va-
rasin oppilaille vielä 10 lisä-
päivää, jotta saimme aikaa 
palata matkalta kotiin takai-
sin Suomeen. 

Jutun kirjoitti luokan 
opettaja Janne Moilanen.

Lainaukset kaupungeista 
osoitteesta: www.nuorisuo-
mi.fi/liikuntaseikkailu.

si hauska käydä lomalla. Jo-
hanna luki internetistä, että 
Palma on Espanjaan kuulu-
van Baleaarien saariryhmän 
pääkaupunki. Se sijaitsee 
Palman lahden pohjukassa, 
Välimeren rannalla. Turismi 
on Palmassa, niin kuin koko 
Mallorcalla, merkittävä elin-
keino.

Teemu Liekola kertoi 
mieluisaksi matkakohteek-
si Kööpenhaminan. No, ihan 
hieno paikka, kertoi Teemu 
Kööpenhaminasta. Legolan-

Lontoon katukuvaan kuulu-
vat punaiset, kaksikerroksi-
set bussit. Lukuunottamatta 
yhtä katua, Savou Courtia, 
Lontoossa ja koko Englan-
nissa ajetaan tien vasemmal-
la puolella. Jalankulkijan pi-
tääkin tietä ylittäessä katsoa 
ensin tuleeko autoja oikeal-
ta, eikä vasemmalta.

Mika Pekkala ja Jaakko 
Ruokangas kertoivat Nikosi-
asta. Mukavalta näyttää me-
renranta ja kalliot. Vesi näyt-
tää läpinäkyvältä. Siellä olisi 

Juho Ojala kertoi että Ankarassa sijaitsevan moskeijan 
katto näyttää ihan naamalta.

Merenranta ja kalliot Nikosiassa.

Kuvassa näkyy ihania valoja ja värejä kertoivat Anni-Kai-
sa Taipale, Maria Tauriainen ja Anni Perätalo. Kuvassa 
oleva Eiffel-torni on hienosti valaistu.

Jenna Mattila kertoi haluavansa käydä Ateenassa. Siellä 
on hienoja nähtävyyksiä ja puhtaan näköistä.

Kaikki tiet vievät Roomaan. 

Syötteen kansallispuisto 
kutsuu pudasjärveläisiä, tai-
valkoskelaisia, posiolaisia ja 
ranualaisia 5. - 6. -luokkalai-
sia luonnosta kiinnostuneita 
nuoria Junior Ranger –leirille 
5. - 8. kesäkuuta. Tänä vuon-
na leirin aiheena on ”Minä, 
me ja luonto”. Junior Ran-
ger -leiritoiminta on täynnä 
ulkoilmaelämää, käytännön 
tekemistä ja luontokoke-
muksia yhdessä kansallis-
puiston rangereiden kanssa. 
Rangerit ovat luonnonsuoje-
lualueen työntekijöitä, jotka 
muun muassa rakentavat ja 
huoltavat retkeilyreittejä ja 
taukopaikkoja, tekevät tut-
kimuksia sekä opastavat ret-
keilijöitä. Leirillä Junior Ran-
gerit pääsevät seikkailemaan 
Syötteen kansallispuiston 

Junior Ranger –leiri Syötteen kansallispuistossa
upeissa retkikohteissa ja tu-
tustumaan vanhojen metsi-
en luontoarvoihin. Leikkien, 
retkien ja muun yhdessä-
olon lisäksi Junior Rangerit 
pääsevät kokemaan jotakin 
ainutlaatuista. Syötteen vir-
tavesien eliölajit tarvitsevat 
apua, ja siksi leirin aikana 
kunnostetaan yhdessä met-
säpuroa. Monikaan nuori ei 
voi kehuskella auttaneen-
sa purotaimenta tai jokihel-
misimpukkaa, mutta Junior 
Rangerit voivat. Leirin aika-
na vaelletaan Ahmatuvan 
autiotuvalle, jossa yövytään 
erämaan keskellä ja osallis-
tutaan jännään leirikastee-
seen.

Ilmoittautumisia leiril-
le otetaan vastaan puheli-
mitse tai sähköpostitse 25.5. 

saakka. Leirin hinta on 50 
€ / osallistuja. Hinta kat-
taa vakuutuksen, leiripai-
dan, majoituksen, ruokailut 
ja ohjelman. Junior Ranger 
-ohjelmaa koordinoi Euroo-
pan suojelualueiden liitto 
Europarc. Suomessa toimin-
nasta vastaa Metsähallituk-
sen luontopalvelut. Junior 
Ranger - toimintaa järjeste-
tään Syötteen lisäksi Nuuk-
sion ja Urho Kekkosen kan-
sallispuistoissa.

Leirin järjestää Metsähal-
litus yhdessä Oulun seudun 
ammattiopiston Pudasjär-
ven yksikön matkailulinjan 
kanssa.

Veikko Virkkunen
Purolla tutkimassa.
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671

- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Kuntoneva

Puistotie 2, Pudasjärvi
044- 2944 345

www.kuntoneva.fi

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

 • 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

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

PALVELUHAKEMISTO 
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys 
040 1951 732 

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

LAKKAUS- JA 
MAALAUSPALVELUITA

Sunnuntaina pääosassa oli-
vat äidit, joita muistettiin 
monin eri tavoin niin perhei-
den, sukujen kuin eri yhdis-
tysten ja yhteisöjen toimes-
ta. Puhoskylän Möykkälän 
äitienpäiväjuhlassa muka-
na oli Puhoksen ja Korpisen 
alueen äitejä monessa suku-
polvessa. Juhlassa oli muka-
na äitien lisäksi mummuja, 
isomummuja ja isoisomum-
muja. 

Juhlan järjestänyt Puhok-
sen kyläseura onnitteli jo-
kaista juhlaan tullutta äitiä 
tummanpunaisella ruusul-
la. Tänä vuonna äitienpäivä-
juhlaa vietettiin aurinkoises-
sa säässä. Salkoon kohotetut 
Suomen liput heiluivat kau-
niisti tuulessa ensimmäisten 
pääskyjen tuodessa oman 
juhlaterveisensä äitienpäivä-
juhlaan.  

Iäkkäin paikalla olevista 
äideistä oli Lempi Kosamo. 
Hän täyttää tämän vuoden 
kesäkuussa 94 vuotta. Oman 
kylän väen lisäksi paikal-
la oli vieraita myös naapu-
rikylästä Korpiselta, jossa 
kyläseura ei ole järjestänyt 
äitienpäiväjuhlia enää mo-
neen vuoteen. 

Juhlan aluksi puheenjoh-

Äitejä juhlittiin Möykkälässä

taja Aarno Pääaho ja johto-
kunnan jäsen Arto Honkanen 
kukittivat äidit. Varsinainen 
juhla aloitettiin kyläseuran 
tervetulotoivotuksella, jonka 
esitti puheenjohtaja Pääaho. 
Seurakunnan tervehdyksen 
toi juhlaan kappalainen Juha 
Kukkurainen, joka puhui äi-
tien merkityksestä niin per-
heiden ja kotien arjen pyörit-

tämisessä kuin äitien roolista 
lastenkasvattajana hengel-
lisessä mielessä. Kanttorina 
toimineen Jouni Kärjen joh-
dolla veisattiin useita virsiä, 
joita lauletaan muun muas-
sa kastetilaisuuksissa, per-
hejuhlissa ja lastenkerhoissa. 
Niissä kerrotaan kodeista, 
äideistä, Taivaan Isästä, Jee-
suksesta ja Pyhästä Henges-

tä. Isämeidän rukouksen ja 
Herran siunauksen jälkeen 
vuorossa oli kahvitarjoilu 
Lahja Kosamon ja Tuulik-
ki Turpeisen valmistamien 
maukkaiden täytekakku-
jen keralla. Kahvitarjoilusta 
huolehtivat paikalla olleiden 
isien lisäksi Silja Lauronen ja 
Riitta Alamartimo. 

Eräs juhlassa mukana ol-

lut äiti toivoi juhlajärjeste-
lyissä mukana olleita isiä 
mukaan juhlakahvipöytään. 

- Jos ei olisi isiä ei olisi äi-
tejäkään, hän sanoi.

Kahvipöydissä vaihdet-
tiin kuulumisia ja puhuttiin 
arkisistakin asioista. Nuoria 
äitejäkin oli mukana lasten-
sa kanssa. Kolmatta lastansa 
odottava äiti kertoi olevansa 

Möykkälään järjestetyssä äitienpäiväjuhlassa äidit nauttivat täytekakkukahveista. Kak-
kua ottamassa kansallispukuun pukeutunut Elsa Loukusa.  

Suoma Turpeinen sai muiden äitien tavoin kyläseuran 
lahjoittamana onnittelu- ja tervetulokukkasen tummanpu-
naisen ruusun. Kukittajina toimivat Aarno Pääaho ja Arto 
Honkanen.  

ensimmäistä kertaa äitien-
päiväjuhlissa mukana.  

Varttuneempi äitikaarti 
muisteli nuoruusaikojaan. 

- Monen näiden seutujen 
naisen elämässä Möykkälän 
tanssitalolla on aivan oleel-
linen merkitys. Moni on löy-
tänyt elämänkumppaninsa 
täältä, tuumailtiin jälkivii-
saasti. (rr) 
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti 
on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista 
maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se säh-
köpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Yksiö keskustassa 30 m2, re-
montoitu, 3 h + k keskustassa 
79 m2, erittäin siisti. Omakoti-
talo Varastotiellä 101 m2. Puh 
0400 187 795.

VUOKRATTAVANA

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. 08-821 122, fax.08-823  355
Esa Pihlaja 0400 - 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

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

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKö-, KYLMÄ-, 

PELTITYöT SEKÄ TARVIKKEET
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA
TAKSEJA

Arto 0400 244 195
Seija 040 507 2318
Esko 0400 388 231

1 + 8
1 + 6
1 + 8

(invavarustuksella)

Taksi 
Piipponen Oy

METALLIN OSTOT

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

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

AVAINPALVELUT

Naisten polkupyörä, jalkajar-
rulla, 3-v., matala runko. Ajettu 
enint. 20 km, uuden veroinen, 
ostoskori sis, hp. 250 e. Puh. 
040 576 0286.

Uusi väri matka-tv, toimii akul-
la ja verkkovirralla. Käytetty 
vain muutama tunti. Myydään 
tarpeettomana hintaan 100€. 
Puh. 044-5822015

Toyota corolla vm.89. 2 ren-
kaat, soitin, vuosi ajoaikaa. Hp. 
430€. 044 914 8508

13” kesärenkaat, Toyotan van-
teet, uuttavastaavat. Hp. 150€. 
0440 923 946

Asuntovaunu Matkaaja 510. 
Vm -86. Ehjä, runsas varustelu. 
0400 698 747

Myydään polkupyöriä edullises-
ti. Miesten-, naisten-, tyttöjen-, 
poikien-, lastenpyöriä ja maas-
topyöriä, mm. kolme mummo-
pyörää. Otetaan joutilaat pyö-
rät. Puh. 040 504 2814.

Pudasjärven kirjaston toukokuun lukuvinkit

LUKUVINKKI LAPSILLE

Hirvonen, Hannu: Rakastu-
nut krokotiili (2011)

Hannu Hirvosen iloinen saturo-
maani kertoo Murisevan metsän 
asukkaista ja pienen krokotiilin 
suuresta ensirakkaudesta.
Murisevan metsän pikkuinen 
krokotiili on rakastunut. Hän on 
kirjoittanut rakkautensa kohteel-
le, oopperatähti Krrillalle, jo 600 
runoa ja uusia syntyy koko ajan.
Rakkautta on monenlaista, on 
krokotiilin runoilevaa kauko-

rakkautta, isien ja äitien hellää huolenpitoa ja nuorten parien kukkivaa 
onnea. Koko elämä on rakkautta. Niin kertoo Kuu pitäessään puhetta 
hiirten joukkohäissä. Sitten soivatkin jo rummut ja pasuunat ja hääparit 
valmistautuvat leikkaamaan kakkua. Juuri sillä hetkellä tapahtuu jotakin, 
joka suistaa pienen krokotiilin rakettimaisen kaukorakkauden pois ra-
daltaan ja tömäyttää sen keskelle Murisevaa metsää. Krrilla on saapunut 
paikalle! Kauniin krokotiilitytön ripsien lehahdus saa päähenkilömme sy-
dämen melkein pysähtymään. Onko kaikki vain ihmeellistä unta?

LUKUVINKKI NUORILLE

Delikouras, Aleksi: Nörtti : new game 
(2012)

DragonSlayer666 elää mieluiten virtuaali-
maailmassa ja vain tietokoneriippuvuudesta 
huolestunut äiti voisi estää häntä tulemasta 
maailman parhaaksi pelaajaksi! Nuori mies 
raportoi elämäänsä vimmaisella nörttilitur-
giallaan koneella 24/7 ja kommentoi hanka-
liakin asioita: koulukiusaamista ja pelimaail-
man tarjoamaa pakoa.
Elämää eivät helpota äidin kreikkalainen 
poikaystävä, koulun ihqutteleva pissisparvi, 
ylireagoiva hattunatsireksi ja arkkivihollinen 
hege91, joka luulee olevansa mestari batt-
lefieldissä. Onneksi on yksi punatukkainen 

tyttö, joka muistuttaa Resident Evilin Milla Jovovichia. DragonSlayerin 
haaveet heidän yhteisestä tulevaisuudestaan pirstoutuvat, kun hän ereh-
tyy viemään löytämänsä kuula-aseen kouluun...  

LUKUVINKKI NUORILLE AIKUI-
SILLE

Sloan, Holly Goldberg: Näkymätön 
poika (2012)

Sam Border ei käy koulua. Hänellä ei ole 
puhelinta eikä hän tunne elokuvatähtiä. 
Hän elää isänsä ja veljensä kanssa pa-
kettiautossa, joka aika ajoin siirtyy kau-
pungista toiseen. Isä elää pikkurikoksilla, 
auringon laskettua pojat etsivät ruokaa.
Sitten Sam näkee Emilyn. Emily laulaa, ei 
kovin hyvin, mutta heidän välilleen syntyy 
vahva yhteys. Ensi kertaa veljekset tutus-
tuvat siihen, mitä useimmat kutsuvat ta-
valliseksi arjeksi. Alkaa kapina lainsuojat-
tomuudesta kohti elämää, jossa veljesten 

ei tarvitse olla näkymättömiä. Näkymätön poika on nuortenromaani vailla 
vertaa, kirja jossa rakkauden ja itsenäistymisen kaipuu näyttäytyy uudesta 
suunnasta. Jännitys ja huumori vuorottelevat juuri sillä herkullisella tavalla, 
joka saa lukijan vuoroin naurun, vuoroin liikutuksen kyyneliin.

LUKUVINKKI AIKUISILLE

Tietäväinen, Ville: Näkymättö-
mät kädet (2011)

Vaimonsa ja pienen tyttärensä kans-
sa vanhempiensa nurkissa asuva ma-
rokkolainen Rashid menettää työnsä 
ompelimossa. Ystävä Nadim houkut-
telee mustasukkaisuuden vaivaaman 
hyveellisen miehen velkatyöläiseksi 
Eurooppaan. Rashid päättää pyrkiä 
kohti pohjoisessa siintäviä mahdolli-
suuksien keitaita, sillä Jumala johdat-
taisi häntä kohti tarkoitustaan, jonka 
mukaan miehestä tulee mies vasta 
kun isänsä kuolee.
Vaarallisella merimatkalla Rashid me-

nettää ystävänsä, ja Espanjassa häntä odottaa todellisuus, joka on kau-
kana haavekuvien onnelasta. Siinä todellisuudessa itsensä arvottomaksi 
tunteva nykyajan Odysseus voi kadottaa vähitellen niin juurensa kuin 
todellisuudentajunsa. Näkymättömät kädet on kipeän ajankohtainen 
sarjakuvaromaani. Suomen Kulttuurirahaston helmikuussa 2011 sar-
jakuvatuotannostaan palkitseman Ville Tietäväisen suurteos vertautuu 
laadullisesti ja sisältönsä puolesta Guy Delislen ja Joe Saccon yhteiskun-
nallisiin reportaasisarjakuviin.

Pienimuotoinen remontti Ok-talossa kaipaa 
kirvesmiestä. Yht.otto mahd.pian, 
puh. 040 541 1834/iltaisin klo 17 jälkeen.

Harmaantunutta, vanhan nä-
köistä lautaa. Pituus vähint. n. 
1,60-2 m. Tarvitsen vain muu-
taman laudan. Otetaan myös 
punatiiliä kukkapenkin reunuk-
seksi. Saa olla käytettyjä. P. 
0400 584184.

Halutaan vuokrata iso kaksio, 
sopiva kolmio tai OKT Pudas-
järven keskustasta (tai max 15 
km keskustasta) Yht.otot puh. 
040 473 8325

HALUTAAN VUOKRATA

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä

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

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAARAKENNUSTA

www.optimal.fi                      puh. 0400 907 775
Ammattitaidolla järkihintaan!

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Siisti, ruosteeton Toyta Corolla 
1,6i, -94. Tosi hyvässä kunnos-
sa! puh. 0440 665 848
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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 toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

KANSALLISPUISTOPÄIVÄNÄ la 26.5.
Opastettu tutustuminen luontokeskuk-
seen klo 10  ja maksullinen lounas.
Lähtö luontokeskuksesta klo 12 maas-
toretkelle kansallispuiston laajennu-
sosaan Särkiperälle (kesto n 3h)
Retkivarustus: vedenpitävät saappaat 
& eväät. 

Vapaa pääsy, Tervetuloa!

Lisätietoja: Syötteen luontokeskus, 
puh. 0205 64 6550 

KIPIN KAPIN 
KANSALLISPUISTOON

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 omatoi-
minen käsityö/askartelu kerho. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset.
Luonnossa -Paula Jakunahon valokuvanäyttely Syötteen Luontokeskuk-
sessa 1.5.-29.6.
Kevätnäyttely. Kansalaisopiston lasten ja nuorten kuvataideryhmien 
kevätnäyttely 7.5.-29.5. Pudikissa. Avoinna ma-ke klo 15-20, to-pe sulj., 
la-su klo 14-17.
Kurenkosken tanssit: 18.5 Chanel Four, 19.5 Naseva,  26.5 Harri & 
Coronet, 2.6 Pohjois-Suomen karaoke-kilpailut.
Tyttöjen ja naisten jalkapallo Rimmin kentällä. Ma 21.5. klo 17.30-19. 
00. Ma 28.5. klo 17.30-19.00. Ma 4.6. klo 17.30-19.00... jatkuu maanantaisin 
heinäkuun loppuun ma 30.7. asti. Osallistujille maksuton. Sopii aloittelijoille. 
Möykkälässä tanssit Puhoksella. La 19.5. klo 21 es. Tukkijätkät. La 26.5. klo 
21 es. Siluetti&Miia Mäkelä.
Zumba: sunnuntaina Kurenalankoululla su 20.5. klo 18-20
Karhunveistoviikko Livon koululla alkaa ke 16.5. loppuu la 19.5.
Tanssit Ruostehovilla Livolla pe 18.5. alkaen klo 21. Esiintyy Tiina Pitkänen. 
Vielä virtaa virkistyspiiri: Sarakylän koululla ti 22.5.2012 klo 10.30.
Tupailta. Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä ti 22.5. klo 
19.00. Mukana luennnoitsija jätevesineuvonnasta Oulun ProAgriasta.
Keväthummaus. Kehitysvammaisten tanssit Jyrkkäkoskella to 24.5. 
alkaen klo 17.00. Soittaa Tanssiyhtye Naseva.  Myös vuoden 2011 karaoke-
kuningas Teemu esiintyy. Ilmoit. 10.5. mennessä irja.korhonen(at)oulunkaa-
ri.com. Tansseihin tervetulleita kaikki lähiseudun kehitysvammaiset.

Kevään viimeinen miestenilta pidetään talkoohengessä Hiltu-
rannassa maanantaina 21.5. alkaen klo 17.30.

Ohjelmassa on sopivia talkootöitä kaikille kuntonsa mu-
kaan, yhteistä saunomista ja jutustelua, iltapala ja Kimmo He-
lomaan pitämä hartaushetki. Tervetuloa mukaan.  (kp)

Miestenilta Hilturannassa Kerätään vapaaehtoinen rahalahja, joka ohjataan 
Fidan kautta toteutettavaan ruoka-apuun 

Keniassa ja Pohjois-Koreassa. Vapaa pääsy! 

Voitetaan nälkä yhdessä
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI

helatorstaina 17.5. klo 16 
Kiimingin lukion juhlasalissa, Urheilutie 12. 

VIKTOR 
KLIMENKO

Järjestäjät: Fida, Eväät elämään ja 
Oulun helluntaisrk:n Kiimingin solu

Solistina

KULUTTAJAN ROOLI SÄHKÖMARKKINOILLA 
ON MUUTTUMASSA

Kaikki joukolla mukaan!

Fortum kutsuu pudasjärveläisiä vaihtamaan mielipi-
teitä aiheista kuten, mitä kuluttaja hyötyy älykkäistä 
sähkömittareista, erilaisista sähkösopimuksista, ajan-
tasaisesta sähkönkulutuksen seurannasta, sähkökatko-
jen tekstiviestipalvelusta ja sähkön pientuotannosta.

Kokoonnumme kehittämiskeskus 
Pohjantähdessä maanantaina 
28. toukokuuta 2012 kello 17:00.

Kahvitarjoilu alkaa kello 16:30.

Pääsyliput 5 euroa.
Järjestää PR Team 2000 ry

  Lähivakuutusajot

JM-kilpailut

Pudasjärven lentokentällä
su 20.5 klo 10

Alueella grillimakkaroita, 
kahvia, kioskituotteita.Ravintola Street 4 • Jukolantie 4 Pudasjärvi

Puh. 040 183 4540

Ravintola avoinna
Ke 16.5 (helatorstain aatto)
 14-04 (yökerho)
To 17.5  14-21
Pe 18.5  14-04
La 19.5  12-04
Su 20.5  12-18
Ma-ti  14-21

Pe 25.4 rokkilavan avajaiset 
esiintymässä Pudasjärven
oma bändi Woyzeck!

Jääkiekon
Suomipelit

videoscreeniltä!

Kysy kokoustiloja, 
varaa tarjoilu. 

Pitopalvelutarjoilua 
myös muualla.

Aukioloajat
ma-ti 15-21 • ke 15-01 • to 15-22  • pe 12-04 • la 12-04 • su 12-18

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
Kauppatie 7  Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

a´la Carte aterioita
& pizzaa

Tarjoamme
Tervetuloa viihtymään

Perjantai 18.5.

auki 24-04
Lippu 4€

sis. ep.

Lauantai 19.5.
NASEVA

PUBISSA KARAOKE
20.5. Päivätanssit Kati Poijulan tahtiin
26.5. Harri & Coronet 
2.6. Pohjois-Suomen karaoke-kilpailutTULOSSA

Lippu 12€ sis. ep. Lippu 10€ sis. ep.

PUBISSA KARAOKE

CHANNEL FOUR

Wintti
DJ EKI

Möykkälässä
La 19.5. klo 20.30-01.00
TRIO TUKKIJÄTKÄT

HUOM! 
Terassilla

uusi valokate

Lippu 10€ www.puhoskylan.sivut.in JR3

Ke 16.5. klo 21.00 alkaen Karaokea
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, puh. 040 548 7169

Tervetuloa!

Su 20.5.klo 11 Emma&Pekka Marin
Tiistaisin klo 19 Rukousilta

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

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

NUORISOPALVELUT TIEDOTTAA 3 / 2012

PÄIVÄLEIRITOIMINTA nuorisotiloilla
on suunnattu 7-12-vuotiaille lapsille ja nuorille (viikot 23, 24, 
25, 27, 28, 29 ja 30) 4-21.6.2012 ja 2-27.7.2012.  Toiminta 
tapahtuu kirjastotalon nuorisotiloissa sekä muissa tiloissa.  
Päiväleirien ohjelmassa on mm. uimakoulua, taidepajoja sekä 
kesäistä toimintaa ulkona.  Päivä alkaa klo 10 ja päättyy klo 
15.  Päivän aikana valmistettaan ja tarjotaan kevyt ”kenttä-
lounas”.   Ilmoittautuminen pe 25.5. mennessä.  Max 30 hlöä, 
hinta 5 € /lapsi/viikko.  
Ilmoittautuminen tehdään viikoittaiseen toimintaan (ei
yksittäisille päiville).  Kahdella ensimmäisellä päiväleiriviikolla 
ohjelmassa on mm. uimakoulua Puikkarissa, valokuvauspaja 
ja ulkoliikuntaa. Juhannusviikolla teemme retket Syötteelle, 
Hirvaskoskelle, Livolle ja Pudasjärven taajama-alueelle. 
Heinäkuussa päiväleirien ohjelmaa toteutetaan pääsääntöi-
sesti lasten sekä nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi päiväleiriohjelma.

KESÄLEIRITOIMINTA Hilturannassa
7-9-vuotiaat ma-ti 25-26.6.2012. 
10-12-vuotiaat ke-to 27-28.6.2012.
Leirit alkavat klo 10 ja päättyvät klo 15.  Ei järjestettyä
kuljetusta. Mukaan mahtuu max. 40 hlöä, hinta 10 € / leiriläinen.
Ilmoittautuminen 31.5.2012 mennessä.

KESÄRETKI TAMPEREELLE, K-13
su-ti 5-7.8.2012.  Yöpyminen on nuorisokeskus Marttisessa.  
Ohjelmaan sisältyy retki Särkänniemen huvipuistoon. 
Mukaan mahtuu max. 30 hlöä, hinta 60 € / retkeläinen,
sis. matkat, majoitus, osa ruokailuista ja elämysavain
huvipuistoon.  Ilmoittautuminen 31.5. mennessä.

NUORTEN TAITEILIJOITTEN ILTARYHMÄ
tiistaisin ja torstaisin 12.6., 14.6., 19.6., 21.6. klo 18-21 Suomi-
kodilla, kirjastotalo.  Ohjaajina toimii yläkoulun ja lukion
nuoria.  Ryhmään osallistujat ottavat osaa Rajamaanranta 
nuorten silmin kilpailuun, jossa pääpalkintona on 100 €
lahjakortti.  Voittaja julkistetaan syyskuussa 2012. 
Työryhmässä ovat mukana teknisestä toimesta Kauko
Seppänen, nuorisopalveluista Tarja Väisänen ja nuorten
edustaja.  Ilmoittautuminen 31.5.2012 mennessä.

LASTEN JA NUORTEN KOIRAKAVERI RYHMÄ
kokoontuu torstaisin 5.7., 12.7., 19.7., 26.7. klo 13-15
Kurenalan koulun kentällä.  Ohjelmassa mm. perustottelevai-
suutta ja koiran kanssa harrastamista.  Ohjaajina toimii lukion 
nuoria.  Ilmoittautuminen paikan päällä, maksuton.
Hox. Taluttajan tulee hallita koira.

SKEITTITAPAHTUMA Skeittiparkissa 
Kurenalan koulun takapihalla ma 18.6. klo 17-19, yhteistyössä 
haukiputaalaisten nuorten kanssa.  Vapaa pääsy. 
Hox! Skeittiparkin siivoustalkoot ke 16.5. klo 16.

MATCH SHOW
koiratapahtuma torilla ke 4.7. klo 17 alkaen.  Järjestää
Pudasjärven Koiraharrastajat.  Ilmoittautuminen paikan päällä.

RAJAMAANRANTA JA LIIKENNEPUISTO
Tulossa on kaiken ikäisille avointa kesätoimintaa. 
Ilmoittelemme niistä erikseen.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja
Tarja Väisänen 040 5262 765 sekä
Jari Pekkala 0400 703 307
Yhteistyössä mukana Pudasjärven kaupunki (nuorisopalvelut, 
kirjasto, tekninen toimi, työllisyyspalvelut, liikuntatoimi), 
Pudasjärven seurakunta, Pudasjärven Nuorisoseura, Nuorten 
Tuki, Pudasjärven koiraharrastajat, FC Kurenpojat,
Haukiputaan nuorisopalvelut sekä suuri ”porukka”
pudasjärveläisiä nuoria :)

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

www.anonase.com

UUTUUKSIA!
Uusia 4-tahti perä-

moottoreita käytetyn 
hinnalla. Ajovalmiina, 

3 vuoden takuulla!

2.6hv 649€
5hv    899€

Patriot
Sähköperämoottorit

Raivaussaha 52cc  
+tarvikkeet 199€

Ruohonleikkuri 4-tahti, 
peltirunkoinen

Ostimme kaikki 
Kivikankaan erämessujen 

punaiset tarjousverkot!
50mm x 1,8m,
55mm x 1,5m

2kpl/ 35€ (norm. 55€)

Savotta retkiruoat,
13 eri makua!

Kesäkalastusvehkeet:
Uistimet, kelat, vavat,

katiskat, verkot siimat ym...

Mukana:  Sako, MPK,
Savotta, Patakunkku,
Finnscoop, Kylmänen

Makkaraa ja nisu kahvia

MUISTA
ANON MESSUT 

25.5.-12

Tilaisuudessa kartoitetaan Pärjänsuon alueella kotitalouksien 
siivous, halonteko ym tarpeita. 
Kylältä on tullut terveisiä etenkin siivoojan tarpeesta useam-
mastakin taloudesta. 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
la 19.5. klo 12 Pärjänsuon hirvihallilla

Järjestäjä: Pärjänsuon Metsästysseura ja Kerttu ja Kauko hanke

Toivomme, että ne jotka apua tarvitsevat tulisivat paikalle. 
Näin saadaan kartoitettua, kuinka paljon on kotitalouksia, 
jotka tarvitsevat työntekijää.
Paikalla on Kauko ja Kerttu hankkeesta Ritva Virkkunen. 

Siuruan vesiosuuskunnan

vuosikokous
su 27.5.2012 klo:13.00
Siuruan työväentalolla.

Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat

Tervetuloa!                                        Hallitus

KIITOKSET KAIKILLE SM-maastojen 
järjestelyissä mukana olleille talkoolaisille ja 

yhteistyökumppaneille. Kisat onnistuivat
erinomaisesti kaikkien yhteistyön  ja

uurastamisen ansiosta
KIITOS!

Pudasjärven Urheilijat ry

Seppo Sammelvuo Heino Ruuskanen Marko Koivula
Puheenjohtaja kilpailunjohtaja pääsihteeri

ME TEIMME SEN! 1. ryhmä. ma 4.6 - pe 8.6. klo 11.00- 12.00.
2. ryhmä.   ma 4.6 - pe 8.6. klo 13.00- 14.00.
3. ryhmä.   ma 4.6 – ma 11.6. klo 16.00- 17.00.
4. ryhmä.   ma 11.6 – ma 18.6. klo 17.30- 18.30.
5. ryhmä.   ti 12.6 – ti 19.6. klo 16.00- 17.00.

Lasten kesäuimakoulut alkavat 
Puikkarissa seuraavasti:

Jatkouimakoulu on tarkoitettu uimataitoisille, 
uimataitovaatimus on 25m isossa altaassa.
Jokaiseen uimakouluun otetaan 
10 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta lasta. Hinta 25e. 

Ilmoittautumiset 
puh. 040-8266440.

Lisäksi  järjestämme jatkouimakoulun 8-10 – vuotiaille  
ma 11.6 – ma 18.6. klo 11.00-12.00. 

ma 28.5. klo 17
kansalaisopistolla Lukiontie 4.

Lisätietoja toiminnanohjaajalta
puh. 0400 215 196

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys

Metsästäjätutkinnon
koulutus

Uimakoulut ovat 5-7 -vuotiaille.

PAM PUDASJÄRVEN OS. 208
järjestää koko perheen ulkoilupäivän

 su 20.5.2012 alk. klo 14.00
Pudasjärven Kunto ry.:n majalla

Kivarijärven rannalla.
Mökillä mahdollisuus saunoa ja uida.

Osasto tarjoaa makkaraa, limsaa,
kahvia ja muurinpohjalättyjä.
Pieniä kilpailuja ja arvontaa

(varaa vähän rahaa mukaan).

Lisätietoja: Paula Soronen puh. 040-5860572.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
KOKO PERHEEN VOIMALLA!

Johtokunta
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Tule käymään niin
tehdään kartoitus ja
sovitaan tarvittaessa
ilmainen arviokäynti.

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Käyttövesi- ja lämmitysputkisto
remontit laadukkaalla Uponor
komposiittijärjestelmällä.

Korkealaatuiset suomalaisiin
olosuhteisiin suunnitellut
Jäspi puukattilat ja varaajat
myös asennettuna

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt ammattitaidolla

SAUNANRAKENTAJAT HUOM! ERÄ HELON 2m
SAVU HORMEJA TARJOUSHINTAAN 329,-/kpl

Silmälasit + aurinkolasit vahvuuksilla

alk. 79€
KAHDET YKSIEN 
HINNALLA

©2012 Specsavers Optical Group-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tarjous koskee kehyksiä alk. 79€ Voit valita toisen parin samasta tai alemmasta hintaluokasta. Hintaan sisältyy vakio-yksiteholinssit. Hinta vakiomoniteho-
linsseillä alk. 149€. Muut linssit ja lisät hinnaston mukaan. Kun otat toisen parin aurinkolaseina, hintaan sisältyy väri (arvo 20€). Molemmat parit samalla 
reseptillä. Valikoima vaihtelee liikkeittäin. Täysi tyytyväisyystakuu 3kk ajan ostosta. Tarjous voimassa toistaiseksi. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

©2012 Specsavers Optical Group-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.

Hinta vakiomoniteholinsseillä alk. 149€

alk. 79€
SILMÄLASIT + AURINKOLASIT 
VAHVUUKSILLA kaupan päälle!

 PUDASJÄRVI :  Kauppatie 5 , puh.  040 821 1819 . Avoinna  ma-to 9-17, pe 9-16, la suljettu .

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

PISTÄ PIHA VIHERTÄMÄÄN!

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

NURMIKOLLE typpirikas pellon Y3 40kg 30,-
Kestävä ORVOKKI 10,- / 12 kpl
             15,- / 20 kpl
PUUTARHAMULTA ( Kekkilä, Berner, Biolan )
20,- / 6 säkkiä Siemensipulit- ja perunat

(Siikli, Timo, Annabelle, Nicola, Van Gogh)
KORISTE- JA MARJAPENSAAT,

OMENAPUUT, NURMIKONSIEMENET, 
MONIVUOTISET KUKAT

Olemme auki myös Helatorstaina!

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050-501 9090 • klp.rautio@pp.inet.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Muuttoapua 
edullisesti

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523
Pyydä tarjous!

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi


