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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Mielenosoitus s. 11
Kevätretki 

eduskuntaan s. 13
JM kisoissa 

Pudasjärvellä s. 14

GALAXYT KESTÄÄ 
KOVEMPAAKIN 

KÄYTTÖÄ

Samsung Galaxy Xcover

Esim. Samsung Galaxy Xcover 9 €/kk + DNA Onni M -liittymä 2,90 €/kk, 
yhteensä 11,90 €/kk/24 kk. Avaus 2,90 €. Kokonaishinta 285,60 €. Puhelin 
erikseen ostettuna 240 €. Puhelin voi olla SIM-lukittu. DNA Onni M liitty-
mään 1200 min normaalihintaista puhetta 50 min /kk/24 kk. Norm. hintaiset 
kotimaan puhelut ja tekstiviestit 0,069 €/min, puheluissa minuuttiveloitus. 
Onni M -tilaus jatkuu 24 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa-
olevina hinnaston mukaisilla hinnoilla. Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston 
mukaisesti. Voimassa 17.6.2012 asti uusiin liittymiin.

DNA Onni M puhelut ja tekstarit 0,069 €/min&kpl.

Samsung Galaxy Xcover 271

+

+

1190
€/kk

24 kk sopimus

490
€/kk

24 kk sopimus

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00
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24 kk sopimus

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

PUDASJÄRVELLÄ KASVATETTUA KUKKALOISTOA!

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335     Avoinna joka päivä! Ma-Pe 8-20, La-Su 9-18

Kestävät MARKETAT (valk, pun, kelt) 18,- / 4kpl
Komeat PELARGONIAT    18,- / 4kpl

MARJAPENSAAT (herukat ja karviaiset)
8,- tai 35,- / 5kpl

RUNSAASTI OMENAPUITA! KORISTEPENSAAT JA 
MONIVUOTISET KUKAT OSTA 5 MAKSA 4 !
LANNOITTEET, TORJUNTA-AINEET, NURMIKON-
SIEMENET, SIEMENSIPULIT JA -PERUNAT

PERINTEINEN
LÄTTYKAHVITARJOILU

LA KLO 10-15,
TERVETULOA HERKUTTELEMAAN

KUKKALOISTOON :)

Tuuheat PETUNIAT    10,- / 10kpl

NURMIKOLLE pellon Y3 40kg 30,- VIETÄMME
PUUTARHAPÄIVIÄ

PE-SU 25.5.-27.5.

Onnittelut kaikille valmistuneille!

MULTATARJOUS (Kekkilä, Berner, Biolan) 20,- / 6säkkiä

Seuraavat vastaanottoajat:

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.

MANNER-SUOMEN

S Ä H K ÖOY
A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUSTYÖT

Puh. 040 737 0143
Pudasjärvi ja lähialueet

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

LEIVON
KEKSIT 600 g

TOFFEEPUSSIT 400 g MIESTEN BEAVERS
GOLLEGE-SHORTSIT

NAISTEN
TOPIT

ALK.

• KERMA
• LAKRITSI
• HOPEALAKU

MIESTEN
T-PAITA

BROILERIN 
REISIKOIPI
MARINOITU 1,79kg

ESKIMO MONIPAKK. 
15 KPL

3,99pkt

• TRIO
• VANILJA
• MANSIKKA

PINGVIINI 
MONIPAKKAUS 
6 KPL

2,99• KUNINGATAR
• SUKLAA
• MANSIKKA pkt

HERKKU-
LENKKI

450 g

1,79pkt 2,95
MANSIKKA-

TÄYTEPITKO 
410 g

2,99pss 13,90

3,50
pss 6,50 8,90

RUISPALAT
9 kpl/500 g

LASTEN
T-PAITA

4,90

1,19pss

pitko

Pihatyöt
Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058
matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys!
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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

Mies kulki kaupungin kadulla ja näki siellä alastoman lapsen.
Lapsi oli selvästi nälkäinen ja vapisi kylmissään. 
Kukaan ei pitänyt hänestä huolta. Mies tuskastui ja vihastui ja 
huusi Jumalalle:
Miten sinä voit sallia tämän? Miksi et tee asialle mitään?
Miksi et auta lasta?

Jumala ei vastannut mitään.

Yöllä mies kuitenkin heräsi kesken unensa ja kuuli äänen sa-
novan: 
Minä olen tehnyt asialle jotakin. Minähän loin sinut.

-A.Mello  /Kuuletko linnun laulun- 

Pyhä Jumala, 
auta meitä huomaamaan lähellä olevan hätä. Emme aina huo-
maa toisia omien kiireiden keskellä. Anna kiireetön ilmapiiri 
koteihimme, jotta herkistymme näkemään ja kuulemaan per-
heenjäsentemme voinnin. Tee meistä rohkeita puuttumaan vää-
ryyksiin joita näemme. Jumala, sinä olet rakkaus.  Auta meitä 
olemaan hyviä lähimmäisillemme ja toteuttamaan rakkauden 
kaksoiskäskyä: Rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi ja 
koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi. (Luuk 10:27). 
Aamen.

  Suvi Kipinä
  vs. diakoniatyöntekijä

Sinä olet rakkaus

Tervetuloa

Leila ja Urpo Puolakanaho

juhlimaan kanssamme 
Jennin lakkiaisia la 2.6. 
klo 15 alkaen Katajaan.

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 
su 27.5. klo 10, Ari Lukkari-
nen, Kimmo Helomaa, Jukka 
Jaakkola, Jaakkolan perhe-
kuoro. Kirkkokahvit ja lähe-
tystilaisuus..
Kuorot: kirkkokuoro to 24.5. 
klo 18.

Sauvakävelyilta ti 22.5.  Lie-
peessä klo 18. Sauvakäve-
lyillat päättyvät kauneim-
piin kevätlauluihin ti 29.5. 
klo 18. Tervetuloa!
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 
ti 29.5.klo 18  Liepeen nuo-
tiopaikalla, sateen sattues-
sa väentuvassa. Tilaisuudes-
sa paistetaan makkaraa sekä 
lauletaan keväisiä ja kesäisiä 

lauluja. Vapaaehtoinen mak-
su kerätään KUA:n kautta 
Haitiin rakennettavia koulu-
ja varten. Olet tervetullut!
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.
Nuotioillat: Seurakunnan 
nuoriso- ja diakoniatyö jär-

jestää heinä- ja elokuus-
sa nuotioiltoja. Nuotioilto-
ja pidetään seuraavasti: vk 
28 (ti-to), vk 29 (ma-to), vk 
31 (ke-to) ja vk 32 (ma-to). 
Nuotioiltoja voi varata jo nyt 
omalle kyläkulmalleen kirk-
koherranvirastosta (p. 08-
8823 100)
Hautausmaan nuorten ke-
sätyöpaikat on arvottu, va-
lituille on lähetetty tieto va-
linnasta.

Sarakylän hautausmaan sii-
voustalkoot ma 28.5. klo 17-
19. Lopuksi kahvit ja iltahar-
taus.

Rauhanyhdistykset: Myy-
jäiset ja seurat Hirvaskosken 
ry:llä la 26.5. klo 19 (Jukka 
Lehto). Yli-Livon  Pärjän-
suon kesäseurat Petäjärin-
teellä la 26.5. klo 19 ja su 27.5. 
klo 12 ja 18 (Kullervo Riekki, 
Pentti Räisänen). Käsityöil-
ta Sarakylässä Elsa Puhakal-
la pe 25.5. klo 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 27.5. klo 17 
(Marko Ollila, Pauli Leppä-
nen).
Haudattu:  Lempi Maria 
Manninen 94 v, Aino Edla 
Elisabet Puurunen 90 v, 
Martta Tellervo Niemitalo 
87 v.

Oulun Seudun keliakiayh-
distys järjesti Pudasjärvel-
lä torstaina 10.5 iltatilaisuu-
den, jossa tavattiin saman 
aiheen ympärillä, saatiin tie-
toa keliakiatikoille sopivis-
ta ruoka-aineista sekä muu-
ta ajankohtaista tietoa.

Vierailemassa olivat alue-
vastaava Minnaleena Ollan-
keto, puheenjohtaja Anne 
Kangas, varapuheenjohtaja 
Matti Huotari ja hallituksen 
jäsen Risto Hernekoski.

Pudasjärvellä on noin 100 
keliakiaa sairastavaa henki-

Keliakiasta ajankohtaista tietoa
löä. Yhteisiä kokoontumisia 
on järjestetty muutaman ker-
ran ja jonkin verran ihmisiä 
kuuluu Oulun Seudun kelia-
kiayhdistykseen. Yhteisesti 
on järjestetty muun muassa 
gluteenittomien leivonnais-
ten leivontakursseja. 

Ollanketo kertoi leipäva-
likoimien parantuneen ja lei-
vissä on aikaisempaa enem-
män kuitua. Pakkauksien 
väreillä on helpotettu va-
lintaa ja sopivien tuotteiden 
löytymistä kauppojen hyl-
lyiltä. On myös tullut afrik-
kalaisia uusia viljatuottei-
ta, joita voi nauttia, toki itse 
kukin kokeillen mikä sopii ja 
mikä ei. Kvertsi riisiä kertoi-
vat monet iltaan osallistuvat 
käyttävänsä, samoin vaih-
dettiin ajatuksia, mitkä kau-
ratuotteet käyvät ja mitkä ei-
vät. 

Ol-
lankeon 
mukaan 
glutee-
nitto-
man 

Aluevastaava Minnaleena 
Ollanketo oli tuonut muka-
naan uusia gluteenittomia 
esittelypakkauksia.

Illan aikana oli arpajaiset, jossa voittoina oli runsaasti eri yritysten lahjoittamia tuotteita. 
Arvontaa suorittamassa Pirjo Valikainen, Milla Loukusa ja Seija Mäntykenttä. 

Elinan kotileipomon glutee-
nittomat marjapiirakat oli-

vat tosi herkullisia

ruokavalion ylimääräiset 
kustannukset ovat noin 65 
euroa kuukaudessa, josta 
Kelan korvaus on 21 euroa.

Keskustelu oli vilkasta ja 
monet kertoivat omia koke-
muksiaan itselleen sopivista 
ruoka-aineista. 

Illan kuluessa Oulun seu-
dun keliakiayhdistys tarjo-
si kahvit ja pöytä oli koreana 
gluteenittomista leivonnai-
sista, jotka oli hankittu yli-
iiläisestä Elinan Kotileipo-
mosta. 

Heimo Turunen

ONNEA UUSILLE 
YLIOPPILAILLE

toivottaa Pudasjärvi-lehden toimitus
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

Tuohimaantie 12, 90900 Kiiminki Puh. 040 588 2055
SUOMEN KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄLIITTO RY:N JÄSENTOIMISTO LKV (A)

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!
Tervetuloa

Maija Meikäläinen

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen

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 ! 

ja tähän oma 
valintainen teksti

Tulva oli tänä keväänä kor-
keimmillaan sitten vuoden 
1989 suurtulvan. Pelttarin-
harjun talot jäivät Jongun 
kylällä Korpijoen tulvaveden 
saartamaksi usean päivän 
ajaksi. Kauppa- ja postiau-
tolta sekä tietysti asukkailta 
katkesi kulkuyhteys kylälle. 
Mutta vesi- ja rantalintujen 
touhuja oli mukava seura-
ta. Kiikari ja lintukirja olivat 
tarpeen outojen siivekkäi-
den tunnistamiseksi: onko-
han tuo jääkuikka vai iso-
koskelo?

Aili Pelttari

Tulva harvinaisen korkealla

Pelttarinkylä on tulvan saartamana, joten vene oli ainoa kelvollinen 
kulkuväline.

Korpijoen vastakkaisella rannalla tulva 

lähestyi uhkaavasti Savikon taloa.

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

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

Paljon Uutuuksia!
mm. VALOKUVAKEHYKSIÄ, LAHJAPAKKAUKSIA,
TEKOKUKKIA, HUPITUOTTEITA, AUTON RIPSIÄ YM.
        Hyviä Tarjouksia!
           Tule tekemään löytöjä! :)

HUOM!

Paikalla esittelemässä:
SAKO Oy: Beretta, Sako, Franchi, Tikka, Stoeger aseet MYÖS TEHO-impparit
Ultracom: ULTRAPOINT 2012 GPS-koiratutkan ensiesittely!!! 
Savotta: reput,rinkat, retkiruuat ynnä muuta,
MPK (Maanpuolustuskoulutus) SRA ammuntaa ym. toiminnan esittelyä 
TAKATALOSSA! 
VAPEPA eli vapaaehtoinen pelastuspalvelu, pudasjärvi-taivalkoski alueelta,
Finscoop: Haix goretex kengät, sekä kenkien ja vaatteiden hoitotuotteet, 
M-PRO 7 aseenhoitotuotteet ja Trijicon tähtäin kiikarit, Trekmates retkei-
lyvarusteet
PATAKUNKKU eli Ruokahaudutin (CROCPOT) mies ja
Kylmäsen Makkaraa notskista itte sopivaksi paistaen!
Kahvia ja Pullaa...
Ja tietysti HYVIÄ tarjouksia, jos ei oo valamiina niin koitamma tehä :)
Muista myös ottaa samalla kesäkalastustarvikkeet: Verkot, uistimet, 
kelat, vavat, siimat...
www.savotta.fi  www.ruokahaudutin.fi  www.mpk.fi www.finscoop.fi 
www.ultrapoint.fi www.patakunkku.com www.vapepa.fi www.sako.fi

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

ANON
MESSUt
25.5.2012 9-17 Lapsille ja

lapsenmielisille
talutusratsastusta!

LOTOT ja NILS MASTERIT tulleet!

Valtionkonttori on myön-
tänyt tälle vuodelle Oulun-
kaaren kuntayhtymän van-
huspalveluille avustusta 
veteraanien kotona asumi-
sen tukemiseksi. Avustuk-
sen suuruus on suhteessa 
kuntien veteraanimäärään. 
Avustus käytetään erilaisiin 
kotona asumista tukeviin 

Vanhuspalveluiden 
veteraaniavustukset 
ovat haettavissa

palveluihin kuten kodinhoi-
toapuun, ateriapalveluihin, 
pyykkipalveluihin, siivous-
apuun, turvapalveluihin tai 
kuljetuspalveluihin.

Lisätietoja avustuksesta ja 
sen hakemisesta saa kotihoi-
don palveluesimiehiltä.

Oulunkaari tiedotus

Karhukunnaalle Iijoen ja Kuu-
samontien varteen nousee 
uusi hirsipuusta rakennetta-
va toimistorakennus. Pudas-
järvisestä puumateriaalista 
tekeillä oleva kaksikerroksi-

Toimistorakennus hirrestä
nen toimistorakennus tulee 
valmistuttuaan metsätoimi-
joiden, ensisijaisesti Metsä-
keskuksen käyttöön. Työt on 
aloitettu toukokuun alussa 
ja tällä hetkellä on käynnis-

sä perustusten teko.
Rakennuttajana toimii 

Kiinteistö Oy Hirsikunnas, 
jonka edustaja Arto Pelttari 
kertoo, että rakennus valmis-
tuu arviolta ennen lokakuun 

Karhukunnaalla on käynnissä uuden hirsisen 
toimistorakennuksen perustusten teko.

loppua. Kokonaisurakoitsi-
jana on Rakennusliike Ta-
kaharju. Neliöitä uuteen ra-
kennukseen tulee runsaat 
kuusisataa. (jk)
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Iinattijärvinen Heikki Vik-
ström kävi lauantaina Tai-
valkosken Jokijärvellä hake-
massa pöllinparkkuuoppia 
viime vuoden maailman-
mestarilta Esko Koivulalta.

Jokijärven Kyläseuran 
järjestämän parkkuukurs-
sin tavoitteena oli madaltaa 
osallistumiskynnystä var-
sinaiseen MM-koitokseen. 
Kurssilaiset vaikuttivat kui-
tenkin olevan jo kohtalaisen 
varmoja kilpailijoita. Var-
muudesta huolimatta vinkit 
parhaisiin parkkuuteknii-
koihin ja turvallisuusasioi-
hin tuntuivat kiinnostavan 
kovasti. 

Vikström osallistui ke-
sällä 2010 pidettyihin pöl-
linparkkuun SM-kisoihin. 
Myös 2011 MM-kisat olivat 
tavoitteena, mutta ilmoit-
tautuminen piti perua kipe-
än käden vuoksi.  Viimevuo-
tista harmia lieventääkseen 
ja SM-sijoitusta parantaak-
seen mies on jo ilmoittautu-
nut kesäkuun kuudestoista 
päivä pidettäviin kisoihin.

- Aikaisempaa sijoitusta 
pitää ehdottomasti parantaa. 
Muistelen, että olin kymme-
nennen sijan paikkeilla ke-
sällä 2010.  Pahin juttu on, 

Heikki Vikström haastaa itsensä parkkuukisaan:
”Pitää sitä edes kerran vuodessa itseään vastaan kilpailla.”

jos joutuu finaaliin. Olisi se 
kuudes sija sopivimmilleen 
tähän saumaan, laskeskelee 
Vikström tavoitteitaan leik-
kimielisesti.

Pudasjärveltä löytyy 
Vikströmin mukaan paljon 
huippukuntoisia metsureita, 
joilla kunto riittäisi mennen 
tullen myös pöllinparkkuun 
maailmanmestaruuskisoi-
hin. Kisakynnys joutaa nyt 
purkaa pois mukavan savot-
tahenkisen tapahtuman alla 
ja lähteä huumorimielellä 
kokeilemaan.

Kisajännitys on se, mikä 
vetää puoleensa. Myös van-
hat työmenetelmät, ne millä 
esi-isät ovat leipänsä ansain-
neet, kiinnostavat Vikströ-
miä. Parkkuurauta ei ole 
ensimmäistä kertaa tämän 
miehen kädessä. Mökkien 
ja saunojen hirsiä on tullut 
veistettyä.

- Kyllä sitä parkkaa vaik-
ka kahdeksan tuntia, kun saa 
omaan tahtiin tehdä, mutta 
kilpailussa on eri juttu. Huu-
morin aika loppu, kun lai-
tetaan lappu rintaan. Hymy 
hyytyy, kuvaa Vikström ki-
satunnelman tuomaa painet-
ta, kuitenkin pilke silmäkul-
massa.

Laji on luja ja vaatii hy-
vää kuntoa siinä missä mikä 
muu urheilumuoto hyvän-
sä. Toki tekniikalla on myös 
suuri merkitys onnistumi-
seen.

- Keuhkoista on paljon 
kiinni. Pitäisi saada aerobis-
ta harjoitusta. Hengittämi-
nen on tärkeää. Kilpailuti-
lanteessa täytyy sen verran 
malttia pitää, että suoritus 
pysyy kasassa.

Esko Koivula opas-
ti kurssilaisille ergonomis-
ta työskentelytapaa ja ai-
kaa säästäviä otteita niin itse 
parkkuussa kuin myös pölli-
en liikuttelussa. Yhtäjaksoi-
set loppuun asti viedyt ve-
dot parkkuuraudalla ovat 
huomattavasti tehokkaam-
pi tapa kuin nykimällä ete-
neminen.

Valmis parkattu pölli tu-
lee ottaa napakasti pukil-
ta niin, että ladontapinoon 
päin edellä menevä käsi ase-
tetaan pöllin alle yli puolen 
välin ja taaimmainen käsi 
pöllin päähän. Näin mene-
tellen pölli siirtyy yhdellä 
liikkeellä valmiiden puiden 
pinoon.

Koivulan mukaan Vik-
strömin tekniikka näyttäi-

si olevan päällisin puolin 
hallussa. Pientä korjaamis-
ta vielä löytyy. Parkkuurau-
ta meinaa irrota liian aikai-
sin pöllin päässä.

- Vartalon paino pitää 
kohdistaa tuonne alas. Anna 
voiman purkautua loppuun 

saakka.
Lea Mikkonen

PÖLKKY Pöllinparkkuun 
MM-kisat järjestetään lauan-
taina 16.6. Taivalkoskella Jo-
kijärven kylätalolla, Hiltu-
rannantie 2. Ilmoittautumisia 

otetaan vastaan 12. kesäkuu-
ta saakka. Lisätiedot www.
jokijarvi.com. Yleisöllä on 
vapaa pääsy kisapaikalle. 
Tervetuloa!

Parkki “lennossa” Heikki Vikströmin käsittelyssä. Takana viime vuoden maailmanmes-
tari Esko Koivula, eli Heikin eno, joka ottaa aikaa suoritukselle.

Tiesitkö, että useimmat käsisammuttimet on syytä tarkistaa vuoden 
välein? Me Lähivakuutuksessa ja Tapiolassa haluamme pitää huolta 
turvallisuudestasi, siksi tarjoamme asiakkaillemme ilmaisen 
käsisammutintarkastuksen.

JÄRJESTÄMME TARKASTUKSEN
1.6.2012, Pudasjärven torilla
klo 9.00–15.00

Ilmainen sammutintarkastus

Tervetuloa! Kahvitarjoilu toimistoillamme!
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Rimmin koulun 5 D luok-
kalaisilla vuodelta 1972 tuli 
tänä vuonna kuluneeksi 40 
vuotta, kun keväällä koulu 
loppui. Osa jatkoi lukiossa 
joko Pudasjärvellä tai muu-
alla, jotkut lähtivät ammat-
tikouluun tai muualle opis-
kelemaan tai työelämään. 
Viime kesänä muutamat sil-
loiset koulun oppilaat päät-
tivät kutsua entiset kou-
lukaverit jälleen yhteen. 
Kokoontuminen toteutui 
lauantaina 19.5. Pudasjär-
vellä.

Luokkakuvassa oli vuon-
na 1972 31 oppilasta. Heis-
tä peräti 21 pääsi tulemaan 
luokkakokoukseen. Aluksi 
kokoonnuttiin Rimmin kou-
lulle, jossa rehtori Eeva Har-
ju esitteli nykyistä koulua 
ja kertoi nykyisestä koulun 
käynnistä Rimmillä. Tieten-
kin käytiin ykkösrakennuk-
sessa, jossa silloinen keski-
koulu sijaitsi ykkös- ja osan 
aikaa myös kakkoskerrok-
sessa. Harjua valistettiin, 
mitä koululla tapahtui ja mi-
ten koulua käytiin 40 vuot-
ta sitten. Kokoontumista 
jatkettiin lentokentällä Len-
täjänmajalla, jossa jokainen 
sai kertoa kuulumisistaan ja 
myös toi terveisiä niiltä, jot-
ka eivät päässeet mukaan. 
Yksi henkilö oli siirtynyt jo 
ajan rajan taakse.

-Sinullahan on tukka har-
maantunut!

-Kukahan tässä, ai niin si-
nähän se olet!

Monet tapasivat ensim-
mäistä kertaa koulun jäl-
keen, ei siis ihme, että joita-
kin nimiä piti aluksi vähän 
arvuutella. Todellista jäl-
leennäkemisen riemua ko-
ettiin ja yhdessäolo jatkui-
kin puoleen yöhön saakka. 
Paikallisina kokoonkutsu-
jina toimivat Ritva Kinnu-
la, Heikki Turves, Tarmo 
Anttila ja Jukka Tiirola. Ko-
koontumisessa illan emäntä-
nä toimi Pirjo Talala, joka oli 
saapunut Rovaniemeltä. 

Valtakunnallisesti tunne-

Rimmin 5 D luokka vuodelta
1972 jälleen yhdessä

Ryhmäkuvassa jälleen 40 vuoden jälkeen. Nyt kuvassa oli 21 henkilöä silloisesta 31 
oppilaasta. 

Lentokenttärakennuksen pitkän pöydän ääressä jokaisella oli mahdollisuus kertoa elä-
män tarinaansa ja kuulumisia. Terveisiä tuotiin myös niiltä, jotka eivät päässeet mu-
kaan. 

tuin vuoden 1972 Rimmin 5 
D luokkalaisista lienee Ou-
lun Teknologiakylän toimi-
tusjohtaja Pertti Huuskonen, 
joka kertoi olevansa syntyi-
sin Pintamolta. Hän oli asu-
nut myös Korentokankaal-
la, josta oli linja-autokuljetus 
kouluun. Paavo Tolkkinen 
kertoi olleensa läheisenä 
koulukaverina ensimmäisel-
tä luokalta lähtien. 

-Tulin tännekin Pintamol-
ta, jossa perheelläni on ke-
sämökki ja jossa vietämme 
paljon aikaa, kertoi Huusko-
nen.

Yhteisesti muisteltiin, että 
rehtorina oli Eino Kuisma-
nen. Ammatteja kerrattiin ja 
insinöörien ammatti näyt-
ti olevan suosituin. Muuten-
kin kokoontumisessa oltiin 
miesvaltaisia, sillä poisjää-
neistä suuri osa oli naisia. 

Kokoontumisessa 
olivat mukana:
Ahola Mirja Hämeenkyrö, 
Anttila Tarmo Oulu, Heik-
kilä Jari Jääli, Huuskonen 
Pertti Oulu, Illikainen Yrjö 
Pyhäjoki, Kinnula Ritva Pu-

dasjärvi, Kokko Pertti Enon-
tekiö, Kuopusjärvi Niilo 
Oulu, Malmihuhta Sirkka 
Kiiminki, Niemitalo Taina 
Raahe, Nikula Lahja Pudas-
järvi, Niskala Tarja Rova-
niemi, Saarela Leila Oulu, 
Talala Pirjo Rovaniemi, Tii-
rola Jukka Pudasjärvi, Timo-
nen Vuokko Rovaniemi, Ti-
monen-Nissi Hannu Oulu, 
Tolkkinen Paavo Taivalkos-
ki, Turves Heikki Pudasjär-
vi, Utriainen Juhani Liminka 
ja Vahtera Ulla Helsinki. 

Heimo Turunen

Lukijan kynästä

Kuka vastaa huutoon?
Pitkäaikaispotilaan puolisona on noussut mieleeni, että mikä 
taho huomioi ne kaikki vapaaehtoiset, jotka käyvät tuomassa 
vaihtelua laitoishoidossa oleville. Pitkäaikaispotilaiden arjessa 
ei ole liiemmin virikkeitä. Hoitajat eivät kerkiä, eivätkä jaksa 
- ei ole resulsseja. Olen itse jokapiäväisenä kävijänä kuullut Il-
ves Erkin hiljaista ja kaunista kanteleen soittoa, Jokikokon vel-
jesten ympärille muodostuneen ”viihdeorkesterin” soittoa ja 
laulua sekä Räisäsen Eeroa hanuristeineen ja laulajineen. Tie-
dän, että myös joku koululaisluokka on käynyt esiintymässä - 
unohtamatta muitakaan viihdyttäjiä. Vain me läheiset tajuamme 
millainen merkitys näillä vapaaehtoisilla on! Sanoipa eräs hoi-
tajakin, että taannoisen esiintymistyhmän jälkeen asiakkaat oli-
vat olleet huomattavasti virkeämpiä, iloisempia kuin tavallise-
na arkipäivänä. 

Laulu ja soitto + kaikki vaihtelu, korvaavat jopa lääkkeen! 
Olisiko liikaa pyydetty, jos näille esiintyjille annettaisiin vaikka 
pieni stipendi, kunniakirja tai tarjottaisiin vuosittain kakkukah-
vit ja KIITETTÄISIIN?

Henkilökohtaisesti haluan kiittää jokaista vaihteluntuojaa 
erikseen ja yhdessä.

KIITOS - sydämenpohjasta SUURET KIITOKSET!

Orvokki Ojala

Kevät on jo pitkällä ja unelmien kesää täällä odotellaan. Näin 
jääkiekon huumassa joutuu kiristelemään hermoja, kun kau-
punkimme tiet ovat joltain ”sota-ajalta”. Täynnä savea, liejua ja 
kuoppia olevaa Sotkajärventietä ja Jaalangantietä ajaessa yhden 
kuopan kun kierrät niin kolmeen seuraavaan auto jysähtää. Jos 
tänne on joku urakka sovittu, niin turhasta yhteiskunta maksaa. 
Olemme varmaan siirtyneet tienhoidossa 50-luvulle. On niin 
”luomua” että, kärry ja kinttupolun tyyliin.

Olenkin täällä ”syrkkärillä” tuumaillut, kun on tuota rahaa 
millä mällätä. Voitaisiin laittaa tänne metro, sillä suota on niin 
helppo kaivaa. Saataisiin samalla tuo joukko-liikenne toimimaan, 
että oltaisiin tasavertaisia kansalaisia. Näin vaalien alla se olisi 
varmaan kevyt luvata. 

Kaupungissamme kun näkyy olevan vallalla jos jonkin sor-
tin ”maaseudun” kehittämistä meneillään, niin oikeasti” tarttis 
tehrä” jotain. Mitkään ”projektit” ei kannata. Siinä palkataan 
vaan vetäjät, muka innostamaan kyläläisiä aktiiviseksi.  Mutta 
mitä tekee kaupunki? Kaikki viedään; koulu, kauppa, pankki. Pu-
helinpylväätkin on viety - ei ole” kenttää”.  Mummot kiipeävät 
tyhjän navetan katolle, jos tarttee ambulanssi soittaa. Poliisit on 
”säästetty” niin olemattomiin, etteivät he koskaan tänne kerkiä, 
jos olisi tarve.

Täällä on luovuus huipussaan. Kaikki viedään verkkoon, 
nettiin. Kaikki ”Pelle-Pelottomat” kehiin, jotta saadaan palvelut 
pelaamaan ja ihmisille heille kuuluva arvo. Kun kerta verot kel-
paavat, niin kyllä tännekin kuuluu palvelut. Nykyaikana, jolloin 
on tekniikka huipussaan, tehkää jotain. Niin ettei tarvitse joka 
johtajan jakkarasta ”tapella” ja päätöksiä pyörtää.

Hyvää ”sääskikesää” odotellen. 

Onerva Ronkainen 

Kyläkulman kuulumisia

En voi kuin ihmetellä, miten ihmiset kehtaa heittää tupakan 
tumppeja minne sattuu, jopa asuntojen kohdalle. On tosi il-
jettävää niitä nokkia pois. Tupakoitsijat, eikö tumppeja varten 
voisi pitää jonkin rasian taskussa ja tumpata siihen.

”tumppeihin kyllästynyt”

Kiitos haravointiavusta
Olen kiitollinen saamastani haravointi- ja siivousavusta. Toivon, 
että koulujen oppilaat huomaisivat näin keväällä roskaisuuden 
ja menisivät haravoimaan mummoille ja papoille pihoja. On 
niin kaunista, kun ei näy roskia ja ruoho alkaa kasvaa. Kiitos. 

”vaivainen vanhus”

Tupakan natsat iljettävä näky

Meille on erinomaisen hyvä 
mahdollisuus saada noin 10 
miljoonan euron kaivinkone- 
ja kaapeliasennustyöt Pudas-
järvelle ja sen rahoituksesta 
peräti 8 miljoonaa euroa tu-
lee alueemme ulkopuolelta!

Tämä edellyttää kahta asi-
aa: 

1) Kairan Kuitu Verk-
ko-osuuskuntamme saa riit-
tävästi jäseniä eli liittyvät 
huippunopeaan laajakaista-
verkkoon. 

2) Paikkakuntamme kai-
vinkoneurakoitsijat tekevät 
riittävän hyvän tarjouksen 
kohta avautuvassa tarjous-
kilpailussa.

Tiistai-iltana kokoontui 

Lisää vettä myllyyn Laajakaista-hankkeessa
merkittävä joukko kylien ak-
tiiveja Ervastiin Nokipan-
nu Oy:n tiloihin suunnitte-
lemaan laajakaistaverkkoon 
liittyviä asioita. Tilaisuuden 
vetäjinä toimivat Jari Jussila 
ja Timo Hänninen.

Illan aiheina keskustel-
tiin verkon kautta saatavista 
palveluista kuten ikäihmis-
ten-, sosiaali- ja terveyden-
huollon-, kotien- ja yritysten 
tarvitsemista verkkopalve-
luista. Viihdepalveluilla on 
myös oma sijansa ihmisten 
netin käytössä. 

Paljon keskustelua herät-
ti myös laajakaistahankkeen 
mukanaan tuomat työmah-
dollisuudet. Kaivettavaa 

kaapeliojaa on kaivettavana 
noin 1000 kilometriä ja keski-
määrin kaapeliasennus ete-
nee 1,5 – 2 km työtuurin aika-
na. Jos tarjouskilpailu tuottaa 
tulosta eli koneurakoitsijam-
me pystyvät muodostamaan 
tehokkaan ammattitaitoisen 
ja kohtuuhintaisen yhteen-
liittymän niin 3-4 kesän työt 
ovat turvatut. 

Hanke on merkityksel-
tään vaikuttavin hanke sitten 
kylien sähköistyksen ja vesi-
huollon. Laajakaistaverkko 
ja sen palvelut rakennetaan 
koko kunnan alueelle ja ne 
kohdistuvat juuri tasapuo-
lisesti kaikille kunnan asuk-
kaille.

Nyt kylien ”koulutetut” 
aktiivit tietävät kaiken laa-
jakaistaverkosta ja sen pal-
veluista. Heiltä ja netistä, 
www.kairankuitu.fi, saa liit-
tymislomakkeita ja esitteitä. 
Nyt me sen teemme – sen va-
lokuitulaajakaistaverkon. 

Maakuntahallitus on va-
linnut Kairan Kuitu Verk-
ko-osuuskunnan hankkeen 
toteuttajaksi ja ensi viikol-
la hanke menee kaupungin-
hallituksen ja sieltä edelleen 
valtuuston käsittelyyn. Vies-
tintäviraston kanssa käy-
dään aloituspalaveri 1. päi-
vänä kesäkuuta. 

Jari Jussila



6 nro 21PUDASJÄRVI -lehti 23.5.2012

Lyhyen pitkän odotuksen 
jälkeen saavumme lämpi-
mästä Kuusamosta kylmään 
Pudasjärveen taekwon-do 
leirille. Jännitimme ensim-
mäistä "yllätystreeniä" - vas-
tassa oli otteluharjoitteita.

Lauantai meni murskail-
lessa. Sitä saa tehdä harvoin, 
pari kertaa vuodessa kotisa-

Taekwon-Don kesäleirillä osallistujia ympäri Suomea

lissa. Yön jälkeen heräsimme 
paikat kipeinä uuteen päi-
vään. Sunnuntai sai jatkoa 
hyppypotkuilla, ottelulla ja 
liikesarjoilla.

Leiri oli mukava ja opet-
tajat aivan mahtavia. Murs-
kaamista on niin harvoin, 
että tätä tulee ikävä - seuraa-
via murskausleirejä odotel-

lessa! Ja jos maanantaina ei 
ole vaikeuksia nousta sän-
gystä ylös, niin jo on kum-
ma.

Henna Leskelä, 15v, 
vihreä vyö, 
Maryam Abuzaid, 18v, 
musta vyö

Leirin vetäjät Jouni Heikkinen ja Janne Ahonen näyttämässä potkuja leiriläisten edessä. 

Lyöntiharjoituksia tehtiin kukin vuorollaan

Lauantaina harjoiteltiin 
murskauksia eri voimak-
kuutta vaativilla levyillä. 

Vauhtia riitti yhteisten hyppyjen 
ja potkujen harjoituksessa.

Taekwon-do on korealainen itsepuolustuslaji, joka on noussut maailman harrastetuimaksi kamppailulajiksi. Sitä harrastaa 70 miljoonaa ihmistä 200 eri maassa. Suomessa ”jalan ja kä-
den tie” -lajia on harrastettu vuodesta 1979 lähtien. Taekwon-dossa käytetään vyöarvojärjestelmää, jonka tarkoitus on kuvata taekwon-don filosofista merkitystä sekä ilmoittaa oppilaan 
taso. Taekwon-don kolme ensimmäistä vyön väriä ovat valkoinen, keltainen ja vihreä ja loput sininen, punainen ja musta. 

Woyzeck lupaa tuutata sel-
laiset fanfaarit uuden Ra-
vintola Street 4:n avajaisissa, 
että ravintola lähtee raketin-
lailla kohti menestystä!

- Näin on näreet! Olemme 
odottaneet pitkään, milloin 
seuraavan kerran pääsemme 
Pudasjärvelle esiintymään. 
Toivottavasti sitä on odotta-
nut moni muukin, bändistä 
naureskellaan.

Bändi on viettänyt hie-
man hiljaiseloa kiihkeän pik-
kujoulusesongin jälkeen ja 

Woyzeck esiintyy perjantaina Street 4 ravintolassa
on nyt omien sanojensa mu-
kaan valmiina ryntäämään 
keikkalavoille. Uusia juonia 
on hiottu treenikämpillä ah-
keraan viime päivien aika-
na ja äärimmäisen kovaa la-
tausta lähdetään purkamaan 
perjantaina 25.5 Pudasjär-
velle hyvillä mielin. 

- Tämähän on kunnia 
päästä soittamaan Street 4 
avajaisiin. Ravintolan tiloi-
hin liittyy aika monta iki-
muistoista keikkaa viimeisen 
15 vuoden takaa. Mahtavaa, 

Bändi lähetti tiedotteen 
mukana salaista kuvama-
teriaalia perjantain keikan 
settilistasta. Pitkälle yli 20 
biisin joukosta valitaan 
kuuleman mukaan sen ver-
ran värssyjä, että varmasti 
kaikilla tulee hiki.

että tähän löytyi yrittäjät ja 
homma saa jatkoa. Totta kai 
toivomme uusille yrittäjille 
onnea ja menestystä. On eri-
tyisen hienoa kuulla, että ra-
vintolassa tullaan näkemään 
livemusaa jatkossakin. Wo-
yzeckin Urpot summaavat.

Woyzeck – Suomen ran-
kin SHOW bändi on läh-
töisin Pudasjärveltä ja vai-
kuttaa tätä nykyä Oulussa. 
Pudasjärven esiintymisen 
jälkeen seuraavan kerran 
bändi nousee näillä näkymin 

lavalle 2.6. Oulussa ja 9.6. 
Muhoksella. Lisätietoa bän-
distä ja keikoista kotisivuilla 
www.woyzeck.org.

Janne Soronen

Taekwon-Don perinteinen 
kesäleiri kokosi viikonlop-
puna 18-20.5. reilut 100 alan 
harrastajaa ympäri Suomea 
Pudasjärven liikuntahallil-
le. Kaikille avoimen leirin 
osallistujat olivat harrasta-
neet alaa vähintään vuoden 
ja mukana oli maajoukkue-
tason urheilijoitakin. Pudas-
järveltä leirille osallistui 15 
henkeä, mukana myös juu-
ri leirin aikana toisen asteen 
mustan vyön omistajaksi 
noussut Julia Pätsi, joka toi-
mi myös yhtenä leirin ohjaa-
jana.

Jo 13. peräkkäisen leirin 
järjestäjänä oli Pudasjärven 

Tämä oli ensimmäinen Pu-
dasjärven taekwon-do –leiri, 
johon osallistuin. Odotin lei-
riltä paljon hyviä harjoituk-
sia, ajanviettoa kavereiden 
kanssa, mutta eniten jännitin 

kansalaisopisto, jonka ansi-
osta leirimaksu oli saatu al-
haiseksi. Samassa raken-
nuksessa oleva uimahalli 
Puikkari oli ahkerassa käy-
tössä ja edullinen ruokailu 
järjestyi Työpetari ry:n yllä-
pitämän Puikkarin kahvilas-
sa. Sieltä leiriläiset kävivät 
myös ostamassa pikkupur-
tavaa, makeisia ja virvoitus-
juomia. 

Leirin vetäjät, kolman-
nen asteen mustanvyön Jou-
ni Heikkinen ja neljännen 
asteen mustanvyön Janne 
Ahonen kiittelivät Kansa-
laisopistoa.

-Ilman sitä tällaista suur-

leiriä ei pystyttäisi järjestä-
mään, he totesivat. 

Leirin henkeä he kiitte-
livät erinomaiseksi. Välil-
lä ovat kaikki koolla yhtä 
aikaa, samoin leirin viimei-
nen harjoitus vedetään yh-
teisenä. Muutoin alempien 
ja ylempien vöiden haltijat 
harjoittelivat omina ryhmi-
nään. Leirin ohjelmasta pyy-
simme palautetta osallistu-
jilta ja saimmekin kaksi eri 
kirjoitusta kolmen leiriläi-
sen kirjoittamana. Niistä käy 
mukavasti ilmi, mitä leirillä 
tehtiin. 

Heimo Turunen

Ensimmäinen yllätystreeni jännitti Harjoitustauon jälkeen vihreä vyö
perjantai-iltaista vyökoetta, 
jossa suoritin vihreän vyöni. 
Kymmenen vuoden harjoi-
tustauon jälkeen vyökoe jän-
nitti erityisen paljon. Leiristä 
jäi erittäin positiivinen kuva, 

koko viikonlopun sai viettää 
hyvien kavereiden seurassa 
taekwon-doa harjoitellessa.

Laura Kylmänen, 20v 
Rantsila
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Pudasjärven kansalaisopis-
tolla on käynnissä Kalastus-
väline- ja jokikalastuskurssi, 
jota vetää Mika Niskasaari. 
Perhokalastukseen perehty-
nyt mies onkin onnistunut 
tartuttamaan oman innos-
tuksensa jo useisiin kurssi-
laisiin, jotka saapuvat yhä 
uudelleen keväisin järjestet-
tävän harrastuksen pariin. 
Kurssin tuotto ohjataan Pu-
dasjärven Perhokalastajien 
kerhotoimintaan.

- Tämä kurssi on tarkoi-
tettu ihan kaikentasoisille 
ja –ikäisille perhokalastajil-
le: vasta-alkajille, joilla ei ole 
omasta takaa perhonsidonta-
tarvikkeita, täältä voi saada 
käyttöönsä sen verran ma-
teriaalia ja lainaksi perhon-

Perhosidontaa kaikille
kiinnostuneille

Kurssilaiset seuraavat tarkoin kun Mika Niskasaari näyttää mallia perhon teosta.

Perhot jäljittelevät saaliskalojen luontaista ravintoa ja niitä on osattava käyt-
tää myös oikeana ajankohtana. Tässä on siivekäs muurahainen, joita tavallisesti 

esiintyy juhannuksen jälkeen. Nälkäinen kala ei myöskään ole kovin kranttu ravin-
tonsa suhteen, joten aivan täydellinen kopio perhon ei tarvitse olla.

Kurssilainen Seppo Arvola 
on valmistamassa elämän-
sä viidettä perhoa. Vasem-
malla vieressä ohjeistaa 
apuopettaja Miikka Harju.

sidontapenkin, jotta aloitta-
minen onnistuu. Toisaalta 
haluamme tarjota myös ko-
keneimmille konkareille jo-
tain uutta, kertoo Niskasaa-
ri.

Tällä hetkellä suurin osa 
kuudestatoista kurssilaises-
ta on lapsia ja nuoria. Mika 
Niskasaari kertoo, että per-
honsidonta ja perhostus vaa-
tivat harrastajaltaan täyden 
keskittymisen. Tavallista vil-
limmätkin pojat hiljentyvät 
pikkutarkkaa työtä tehdessä 
perhojen ääreen.

- Perhokalastuksesta sa-
notaan, että se voi viedä kai-
ken ajan. Olen kalastanut 
koko ikäni, mutta vasta nyt 
kun täytin 50 vuotta ja pys-
tyn järjestämään paremmin 

vapaa-aikaa, niin uskalsin 
aloittaa perhoharrastuksen, 
vitsailee kurssin yksi uusista 
jäsenistä Seppo Arvola, joka 
samalla sitoo elämänsä vii-
dettä perhoa.

Mika Niskasaari pyrkii, 
että kurssilla olisi tarjontaa 
sekä uusille perhokalasta-
jille sekä jo pidempään la-
jia harrastaneille. Kurssilla 
on tarkoitus opettaa alusta 
loppuun, mitä kalastukseen 
kuuluu: varusteita ja laki-
säädöksiä myöten. Esimer-
kiksi varusteita valitessa on 
hyvä muistaa, että kalastus-
luvalle on hyvä olla oma tas-
kunsa.

Huippuhetki kurssin 
osallistujille on yhteinen ka-
lastusretki, joka tehdään ke-
säkuun puolivälissä Iijoen 
varteen. Siellä käydään läpi 
perhokalastuksen käytän-
nön asioita ja testaillaan va-
rusteita. Joella opetellaan 
myös käytännössä, mitä pi-
tää tehdä jos sattuu saamaan 
alimittaisen kalan. Jos aikaa 
jää, tutustutaan myös kalan 
käsittelyyn. 

Jenny Kärki

Pudasjärven perusopetus liit-
tyi valtakunnalliseen tehos-
tetun tuen hankkeeseen nel-
jännessä aallossa.   Toiminta 
käynnistettiin kouluilla jou-
lukuussa 2011. Hankkeen ta-
voitteena on jalkauttaa uusia 
toimintamalleja, joiden avulla 
voidaan tehokkaammin käyt-
tää olemassa olevia resursseja 
oppilaiden tukemiseen. Toi-
minnan tarkoitus on keskittyä 
opiskelun tuen rakenteisiin ja 
toimintamalleihin, opetuksen 
järjestämiseen lähikouluperi-
aatteen mukaisesti, ennalta-
ehkäisevän ja varhaisen tuen 
vahvistamiseen sekä kolmi-
portaisen mallin mukaisten 
tukimuotojen käyttöönotta-
miseen ja tehostamiseen.

Hankkeen taustalla on tie-
to siitä, että yhä useampi op-
pilas ei nykyisellään selviä 
yleisopetuksessa ilman jonkin 
asteisia tukitoimia. Tuen tar-
ve voi olla oppilaalla tilapäis-
tä tai koko kouluaikaa koske-
vaa. Erityisen tuen tarpeessa 
olevien oppilaiden määrä on 
ollut viime vuosina jatkuvasti 
kasvava ja tämä on huomattu 
myös Pudasjärvellä. Haastee-
na kouluilla onkin ollut, mi-
ten saada riittävä ja oikea-ai-
kainen tuki oppilaalle. 

Kehittämistoiminnan myö-
tä esi- ja perusopetuksessa on 
ollut tarkoitus luoda sellai-
sia toimintamuotoja, joiden 
avulla tukea tarvitsevien op-
pilaiden haasteisiin voidaan 

Uusia toimintamalleja 
oppilaiden tukemiseen

vastata kouluilla paremmin. 
Tukitoimien varhainen ja oi-
kea-aikainen käyttöönotto en-
naltaehkäisisi opintoihin liit-
tyvien ongelmien syntymistä 
ja vähentäisi erityisen tuen 
päätöksien tarvetta. Kehit-
tämistyö kouluissa tuleekin 
painottumaan tukitoimen-
piteiden, kuten eriyttämi-
sen, tukiopetuksen, samanai-
kaisopetuksen eri muotojen, 
osa-aikaisen erityisopetuksen 
sekä oppilashuollon, määrään 
ja laatuun. Lisäksi tavoitteena 
on riittävän pienien opetus-
ryhmien ja moniammatillisen 
yhteistyön lisääminen.

Pudasjärvellä tehostetun 
tuen hanke käynnistyi koordi-
naattoreiden koulukohtaisella 
hanke-esittelyllä sekä keskus-
telutilaisuudella, jossa arvi-
oitiin kolmiportaisen mallin 
toimimista kouluilla. Kolmi-
portaisen tuen malli, jossa op-
pilaan tuki rakentuu yleiseen, 
tehostettuun ja erityiseen tu-
keen on ollut käytössä Pudas-
järvellä jo vuoden. Hankkeen 
avulla on tarkoitus syventää 
ja vakiinnuttaa toimintamal-
leja kouluilla, joiden avulla 
voidaan huomioida erilaiset 
oppilaat paremmin yleisope-
tuksen ryhmässä.

Hankkeen kautta järjes-
tetään opettajille monipuo-
lisia koulutuksia, joiden 
avulla opettajat saavat konk-
reettisia työvälineitä koulun 
arkeen. Uusiin toimintamal-

leihin tutustuminen alkoi hel-
mikuussa, jolloin järjestettiin 
koulutus samanaikaisope-
tuksesta sekä joustavasta al-
kuopetuksesta. Opettajilla on 
ollut myös mahdollisuus käy-
dä tutustumassa käytännös-
sä edellä mainittuihin ope-
tusjärjestelyihin Kiimingissä. 
Syyskuussa tullaan järjestä-
mään kaikille opettajille kat-
tava koulutus tehostetusta 
tuesta, jonka tavoitteena on 
syventää ja vahvistaa jo käy-
tössä olevia toimintatapoja. 

Lähes kaikilla Pudasjär-
ven kouluilla on käynnisty-
nyt hankkeeseen liittyviä ope-
tuskokeiluja, joiden toivotaan 
jäävän pysyviksi toiminta-
malleiksi. Lakarin koululla on 
kokeiltu joustavaa alkuope-
tusta. Kurenalan, Kipinän ja 
Hirvaskosken kouluilla ovat 
opettajat tutustuneet saman-
aikaisopetukseen käytännös-
sä. Kokemukset ovat olleet 
positiivisia sekä oppilaiden 
että opettajien mielestä. Rim-
millä on perehdytty integraa-
tion kehittämiseen sekä teh-
ty suunnitelmia osa-aikaisen 
erityisopettajan ja aineen-
opettajan yhteisopettajuu-
teen. Opettajat kokoontuvat 
kuukausittain jakamaan ko-
kemuksiaan ja ideoimaan yh-
dessä tulevaa toimintaa. 

Annika Mattinen ja
Sari Poropudas
hankekoordinaattorit

Harri & Coronet esiintyy Ku-
renkoskessa lauantaina 26.5. 
Yhtye on varmasti tullut 
useille tanssimusiikin ystä-
ville tutuksi, sillä sen historia 
on noin 37-vuotias. Kokoon-
panoon kuuluu Harri Lau-
ronen: laulu, kitara, basso, 
Jarmo Haverinen: kosketti-
met, haitari, laulu sekä Timo 
Vuorma: rummut, lauleske-
lu. 

Varsinkin 80-luvun vaih-
de ole yhtyeelle kiireistä ai-
kaa, sillä tuolloin he tekivät 
paljon säestyskeikkoja: jopa 
150 vuodessa! Coronetin ko-
koonpano on vaihdellut vuo-
sien varrella. Mukana on ol-
lut muusikoita Kajaanista, 
Paltamosta, Puolangalta ja 
Taivalkoskelta.

Harri Lauronen on Puo-
langalta kotoisin ja hän on 
aloittanut muusikkouransa 
Sotkamossa 40 vuotta sitten. 
Hän ei alkanut rokkariksi 
vaan aloitti jo tuolloin tans-
siorkesterissa. Rumpalina 
Coronetissa on pudasjärvi-
nen Timo Vuorma, joka otti 
ensimmäisen kosketuksensa 

Harri & Coronet
esiintyy Kurenkoskessa

tanssimusiikkiin Jarkko Su-
vanteen yhtyeessä 70-luvun 
lopulla. Coronetissä hän on 
paukuttanut kapuloita rei-
lusti yli 10 vuotta. Oulunsa-
losta kotoisin oleva Jarmo 
Haverinen soittaa Corone-
tissä midiharmonikkaa ja li-
säksi hänellä on oma Exset-
yhtye.

Seuraavaksi Harri & Co-
ronet -kokoonpano suuntaa 
Kajaaniin Jormuan lavalle ja 
kesäkuun lopussa Helsin-
gin Wanhan tanssikellariin, 
Lappajärvelle sekä Suomus-
salmelle. Vilkkaan keikkai-
lukesän päätteeksi Harri 
& Coronet suuntaa Kuusa-
moon ja Inariin. (jk)

Timo Vuorma, Harri Lauronen ja Jarmo Haverinen
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PUUTARHARYHMÄ

PUUTARHARYHMÄ LEMMIKKI

LASTENKEINU

POLYROTTINKIRYHMÄ

PUUTARHAPENKKI

PUUTARHAKATOS 3x9mPIHAKEINU

PUUTARHAPÖYTÄ + 4 TUOLIA

PIHATASO 60x60
painekyllästetty vihreä

HIEKKALAATIKKO

PUUTARHAVARJO
halk. 250cm

KOTI-AITA 180x80cm

399,- 329,-

429,- 299,-

110,- 39,90

329,- 189,-

79,- 5,-

69,- 34,50
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AVATTU UUSI
kotimainen
katsastusasema
Kiimingissä!!

Koko katsastus

55€
Ha/Pa

Teollisuustie 7 (SÄHKÖ-POLAR), 90900 Kiiminki • Puh. (08) 220062 • fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

tarjous voimassa 31.5. saakka

YRITYSTOIMINNAN TUET -INFO
HYPYT - Hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi ja Elinvoimaa ja menestystä 
maaseudulle -hankkeet järjestävät infotilaisuuden toimintaansa kehittäville 
yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille
torstaina 24.5.2012 klo 10-12 Pudasjärvellä, Puikkari, Varsitie 7

HYPYT -hankkeen käynnissä ja suunnitteilla olevat toimenpiteet sekä hankkeen 
toteuttaminen Pudasjärvellä, projektipäällikkö Leila Junttila

Maaseudun yritystuet ja niiden hakeminen, yritysneuvoja Jukka Koutaniemi

Ennakkoilmoittautuminen ja erityisruokavaliot ma 21.5. mennessä ProAgria Oulu, 
08 316 8611 tai anne.kipina@proagria.fi
Lisätietoja: Leila Junttila, 040 514 1365, leila.junttila@maajakotitalousnaiset.fi tai 
www.proagriaoulu.fi/hypyt. Jukka Koutaniemi, 045 6578 704, jukka.koutaniemi@
proagria.fi tai www.proagriaoulu.fi/masva2.

    Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pyydetyistä kaloista tulee toimittaa paino ja 
pituus (todistajien 2 kpl nimet mukaan), 
pyyntipaikka, pyyntitapa ja mielellään 
kuva mukaan (ei pakollinen).
Myös pieni kalastustarina mahdollinen.

Sarjat:
1. 1-10v
2. 10-16v

Tiedot kaloista osoitteeseen: 
Pudasjärven kylän osakaskunta, Jussi Timonen-Nissi
Rissasentie 26, 93100 Pudasjärvi tai sähköpostilla: kalakilpailu@gmail.com
Lisätietoja numerosta 0400-122696 Jussi Timonen-Nissi

Pudasjärven kylän osakaskunta järjestää 
tänäkin kesänä

kalakilpailun
Kilpailuaika: 1.6.-31.8.2012
Kalalaji: vapaa
Pyyntilaji:  vapaa

Palkintoina voittajille 
lahjakortit Kesport 

Pudasjärveen ja 1-10v 
sarjassa kaikille

osallistujille jotain 
pientä.

Pudasjärven Agrimarketissa 
vietettiin Kevätmarkkinoita 
perjantaina 11.5. Kahvipan-
nu kävi kuumana koko päi-
vän ajan. Sateinen keli ra-
joitti osallistujien määrää, 
mutta paikalle saapui kui-
tenkin ihan mukavasti vä-
keä. Muutamat kävivät myös 

Agrimarketin Kevätmarkkinat 
vietettiin kelin ehdoilla

Olavi Korhonen esittelemässä kuinka Palax koneella tehdään pilkkeitä.

testaamassa Avant-pien-
kuormainta, jota oli mahdol-
lisuus markkinoiden aikana 
koeajaa.

Eero Määttä kävi esit-
telemässä John Deere 5080 
–traktoria ja lisäksi Olavi 
Korhosen johdolla esiteltiin 
myös PALAX halonkoneen 

toimintaa työnäytöksessä. 
Työnäytöksen puuhamiehet 
olivat varustautuneet kelin 
mukaan, joten kevätsateet-
kaan eivät haitanneet. Jär-
jestäjällekin jäi tapahtumas-
ta mukava mieli. (jk)

Meneillään oleva viikko on 
osuuspankkiviikko, jon-
ka merkeissä Pudasjärven 
Osuuspankki tarjosi kahvit 
maanantaina 21.5. Viikon ai-

Osuuspankkiviikko meneillään
kana oli tiistaina lasten ko-
likkolippaan tyhjennyspäivä, 
jolloin sai myös opastusta ko-
likkoautomaatilla. Torstaina 
24.5 keskitytään op.fi verkko-

Maija Jaakola ottamassa kahvia, jota tarjosi notariaatti-
sihteeri Paula Ervasti. 

palvelun esittelyyn ja perjan-
taihin 25.5 saakka on voimas-
sa yhdistelmätalletustarjous. 

Eräs maanantaina Pudas-
järven Osuuspankissa kah-
villa kävijä oli Maija Jaakola, 
joka kertoi usein aikaisem-
minkin ikänsä ”osuuspank-
kilaisena” olleena vierailleen-
sa pankissa kahvituspäivinä. 
Jaakola kertoi asuneensa rei-
lut 30 vuotta yhdessä mie-
hensä Vilho Jaakolan kanssa 
Kempeleessä. Eläkkeelle jää-
tyään he muuttivat noin kuu-
si vuotta sitten takaisin syn-
nyinkuntaansa Pudasjärvelle. 
Yksi vuosi asuttiin Syötteellä 
sijaitsevalla vapaa-ajan asun-
nolla, jona aikana kirvesmie-
hen ammatin omaava Vilho 
rakensi Kurenalle Iijoen var-
teen uuden omakotitalon, 
jossa pariskunta on viettä-
nyt eläkepäiviä viimeiset vii-
si vuotta. (ht)

Keilailun avoimet Suomen 
mestaruuskisat keilattiin 
tänä keväänä Oulun Heinä-
pään hallissa. Kisoihin osal-
listui 1230 keilaajaa ympäri 
Suomea. Pudasjärveltä ki-
saan osallistui Heimo Turu-
nen, joka keilaa Valtakunnan 
sarjassa puolankalaisen Jum-
mien joukkueessa. Turusen 

Pudasjärveltä keilailun SM-kisoissa
Pudasjärvinen Hei-
mo Turunen kei-
laa kilpaa puolanka-
laisessa Jummien 
joukkueessa. Seu-
rakaveri Tapio Jurva 
Utajärveltä oli parina 
SM-keilakisassa Ou-
lussa. 

kahdeksan sarjan tulos oli 
1264, jolla hänen sijoitus oli 
972. Turunen osallistui myös 
parikilpailuun saman seuran 
Tapio Jurvan kanssa, joka 
asuu Utajärven Särkijärvel-
lä Pudasjärven kaupungin-
johtaja Kaarina Daavittilan 
perheen naapurina. Yleensä 
Tapio on ollut parempi Hei-

moa, mutta tällä kerralla Ta-
pio sai tarjota Heimolle kah-
vit, kun oli pienempi tulos 
1132. Parikisassa Heimo ja 
Tapio olivat sijalla 470, kun 
kisassa oli 501 parikisaan 
osallistunutta keilaajaa. 
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Heinäkuussa 6-7. päivinä 
Jyrkkäkoskella jo kolman-
nen kerran rokattava Jyrkkä 
2012 Rock Festival tuo Pu-
dasjärvelle taas yhteensä 16 
esiintyjää ympäri Suomen 
ja mahtuupa mukaan pari 
ulkomaistakin bändiä. Oh-
jelmistoon ollaan enemmän 
kuin tyytyväisiä, mukaan on 
saatu taas monia herkkupa-
loja ja bändikattaus on saa-
nut positiivisen vastaanoton 
alan julkaisuissa niin Suo-
messa kuin ulkomailtakin. 

- Meille on mm. tulossa 
lehdistön edustajia Itäval-
lasta saakka tekemään juttua 
Jyrkältä – koko festariviikon-
lopuksi. Lisäksi englantilai-
nen nettiradio tulee haastat-
telemaan bändejä internetin 
välityksellä livenä Jyrkäl-
tä. Samainen radiokanava 
soittaa kesäkuun ajan Jyrk-
käkoskella esiintyvien bän-
dien biisejä, joita olemme 
heille Englantiin lähettäneet. 
Nettiradiolla tavoitetaan siis 
koko maailma, hehkuttaa 
järjestäjät.

Perinteistä kaavaa ei ole 
lähdetty rikkomaan, vaan 
musiikkilaji tulee olemaan 
rankempaan suuntaan kallel-
laan tänäkin vuonna. Ja näin 

Jyrkkä 2012 Rock Festival  kajahtaa jo kolmannen kerran

tullaan jatkamaan myös tu-
levaisuudessa. Tämä ei kui-
tenkaan estä sitä, etteikö Jyr-
källä tulla kuulemaan myös 
”kevyempää” tarjontaa.

- Ei missään nimessä. 
Meillä sattuu olemaan oma 
musiikkimieltymys sen ver-
ran vinksallaan, että tällai-

sesta musiikista tykkäämme 
ja meillä on erittäin kovat 
verkostot alan piireissä, jo-
ten bändejä saadaan suht 
edullisesti. Toinen asiaan 
vahvasti vaikuttava asia on 
siis raha.  Apulantaa kysyt-
tiin, mutta se olisi maksanut 
saman verran kuin kaikki tä-

män vuoden bändit yhteen-
sä. Popeda oli varattu. Meil-
lä on hyvä ohjelma, siellä on 
kyllä moneen makuun ta-
varaa, summaavat järjestä-
jät ohjelmistoaan ja palau-
te myös ohjelmiston suhteen 
on tervetullutta!

Tämän kesän ohjelmis-

tosta löytyy mm. akustista 
heavycoverointia, jota tar-
joilee saksalainen Hellride 
Acoustic. Akustinen trio ve-
tää ikivihreitä heavyklas-
sikoita Diosta Panteraan. 
”Suomirokkia” puolestaan 
tarjoilee D'Airot Venäjältä. 
Tyttöenergiaa runttaa jää-

hyväiskiertueella Jyrkkä-
koskella pistäytyvä The Fre-
za ja powermetallia tarjoaa 
mm. Stratovariuksen kans-
sa paljon kiertänyt Dreamta-
le. Pudasjärveläisverta syk-
kii RuoTo bändissä ja juuri 
ilmiömäisesti listakärkika-
hinoihinkin ”Utopia” -jul-
kaisullaan kivunnut Zenith 
Reunion. Tässä vain muuta-
ma mainittuna yhteensä 16 
bändiä kattavasta ohjelmis-
tosta.

Luonnollisesti Revontuli 
Disco popittaa koko viikon-
lopun ja tarjoaa mahdolli-
suuden bailaamiseen vaikka 
kahtena iltana putkeen. Kyy-
dityksestä huolehtii Nevaki-
ven festaribussi, joka kyydit-
see ilmaiseksi festarivieraat 
Oulusta. Molempina iltoi-
na samainen bussi kyyditsee 
kaikki halukkaat keskustan 
ja Jyrkkäkosken välillä. Mie-
lenkiintoinen viikonloppu 
on siis luvassa, kun Jyrkkä 
2012 Rock Festival rokataan 
6.-7.7.2012 Pudasjärvellä! 
Lue lisää tapahtumasta ta-
pahtuman kotisivuilta osoit-
teesta www.jyrkkafestival.
com.

Janne Soronen

Jyrkkä Rock 2012 on jo kolmas kerta, kun rock musiikista pitävä väki saapuu Jyrkkäkoskelle. Osallistujamäärä on 
noussut joka vuosi ja nousua odotetaan myös tänä vuonna.

Hetejärven Maa-ja Kotitalo-
usseuralaiset järjestivät tors-
taina 17.5. lättykurssit, suo-
laista ja makeaa Hetepirtillä. 
Tilaisuuteen oli kutsuttu pit-
käaikaisia jäseniä, jotka olivat 
täyttäneet 80 vuotta. Puheen-
johtaja Jouko Niva ja varapu-
heenjohtaja Ritva Jurvansuu 
jakoivat heille kunniakirjan 
ruusun kera. Tämän huomi-
onosoituksen, joka vapauttaa 
jäsenmaksun maksamisesta, 
olivat muutamat saaneet jo 
aikaisemmin. Aino ja Matti 
Heikkilä sekä Marjatta Oinas 
eivät päässeet paikalle, joten 
heille kunniakirja ja ruusu 
toimitettiin kotiin.

Pitkäaikaisia jäseniä muistettiin Hetekylässä

Takana vasemmalta Lau-
ri Heikkilä, Heimo Heikki-
lä, Erkki Paavola ja Kalle 
Kuurola,edessä vasemmal-
ta Tyyne Heikkilä, Heli-
nä Heikkilä, Aili Niva, Aura 
Rautio ja Annikki Heikkilä.

Kunniakirjaa vastaanottamassa Helinä Heikkilä. Vara-
puheenjohtaja Ritva Jurvansuu ja puheenjohtaja Jouko 
Niva. 

Savulohi-, jauheliha- ja sa-
vuporotäytteellä olevat lätyt 
näyttivät maistuvan vieraille 
hyvin. Pienten jälkiruokalät-
tyjen täytteenä oli mansikka-
hilloa sitruunarahka-kerma-
vaahdon kera.

Ritva Jurvansuu
kuvat Sirpa Takkinen

Kuusamon koiranäyttely pi-
dettiin sunnuntaina 13.5. ja 
osallistujiksi oli saapunut 
yli 500 koiraa omistajineen. 
Näyttelyn kauneimman koi-
ran tittelin sai suomenpys-
tykorva Kääpäkorven Körri, 
jonka omistaa Tapani Ollila 
Pudasjärveltä.

- Olen harrastanut näytte-
lyissä ja kokeissa kulkemis-
ta vuodesta 1976 ja tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun olen 
päässyt koirallani kilpaile-
maan näyttelyn kauneimman 
tittelistä, ja voitto tuli. Olin 
todella tyytyväinen tulok-
seen, sillä on hyvin harvinais-
ta, että suomenpystykorvaa 
valitaan näyttelyn kauneim-
maksi, kertoo Ollila.

Kääpäkorven Körri menestyi Kuusamon näyttelyssä
Näyttelyssä arvostel-

tiin FCI 5:n ryhmästä met-
sästyspystykorvat ja lappa-
laiset paimenpystykorvat, 
sekä suuret ja pienet ajokoi-
rat FCI 6-ryhmästä sekä FCI 
7/8-ryhmä, myös pennut. 
FCI-ryhmät ovat roturyh-
miä, jotka on jaoteltu rodun 
ominaisuuksien ja käyttötar-
koituksen perusteella.

Suomenpystykorvat ar-
vosteli Raimo Viljamaa. Pu-
dasjärvisen Tapani Olli-
lan kasvattama ja omistama 
Kääpäkorven Körri sai serti-
fikaatin ja se valittiin rotun-
sa parhaaksi (ROP), minkä 
johdosta tie jatkui ryhmä-
kilpailuun. Kirsi Honkasen 
arvosteleman ryhmäkilpai-

lun voittajaksi selvittyään 
Körri pääsi muiden ryhmä-
kilpailujen voittajien kans-
sa kisaamaan näyttelyn kau-
neimman koiran tittelistä. 
Kääpäkorven Körri toi voi-
ton kotiin.

Tapani Ollila (jk)
Best in show –tulokset (Näyt-
telyn kaunein):
1. Suomenpystykorva Kää-
päkorven Körri, om. Tapani 
Ollila, Pudasjärvi
2. Suomenajokoira Kahvana-
hon Sisu, om. Jani Angeria /
Keijo Savela, Tupos
3. Kultainennoutaja Perfect 
Beast Thanks Again, om. Bir-
gitta Immonen, Oulu
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Rimminkankaan koulun op-
pilaat ovat käyneet kevään 
aikana koulua neljässä eri 
paikassa. Osa koulun tiloista 
on käytössä ja lisäksi koulua 
pidetään Rauhanyhdistyk-
sellä, Hilturannan leirikes-
kuksessa ja kulttuurikeskus 
Pohjantähdessä. Tavallista 
on, että samana päivänä op-
pilaat joutuvat siirtymään 
paikasta toiseen, jolloin nor-
maali välitunti jää pitämät-
tä ja tuntien mitta on lyhen-
tynyt jopa huomattavasti. 
Normaalisti tunnit kestävät 
75 minuuttia, mutta välimat-
kojen ajamisen vuoksi tun-
tien kesto on ollut usein 40-
65 minuuttia, joka ei ole enää 
edes lain mukainen. 

Yläasteen ja lukion op-
pilaat ovat kyllästyneet ny-
kyiseen koulunkäyntitapaan 
perusteellisesti. Kun muu-
tosta ei toivomuksista huoli-
matta ole tullut, he päättivät 
viimeisenä keinona järjestää 
mielenosoituksen, joka ta-
pahtui keskiviikkona 16.5. 
Yläasteen oppilaista koostu-
va reilun 50 oppilaan ryhmä 
läksi puolen päivän jälkeen 
kävelemään koululta Pu-
dasjärven keskustaan torille, 
jonne toivottiin kaupungin 
päättäjiä paikalle. Matkalla 
pysähdyttiin Kurenalan kou-
lun pihalle ja huudettiin siel-
lä iskulauseita. Reitillä poi-
kettiin myös Kauppatien ja 
Oikotien kautta. 

Haistakaa home
Oppilaiden kirjoittamissa 
julisteissa oli heidän tunto-
jaan:

-On oikeus laadukkaa-
seen opetukseen, Rimmi ma-
talaksi, Viipalekoulu, Mo-
tivaatio loppu – lintsaus, 
Terve koulu, kiitos, Terveys 
takaisin, Koulu kärsii, Hais-
takaa home!

Oppilaan ja ensi syksy-
nä yläasteelle tulevan oppi-
laan vanhempana paikalla 
oli Katri Kemppanen, joka 
olisi toivonut vanhemmilta 
runsaampaa osanottoa, kos-

Rimmin oppilaat liikkeellä:
Mielenosoitukseen, kun muu ei enää auttanut

ka tiesi huolta opetuksesta 
olevan laajemmaltikin. Hän 
kertoi, että oma lapsi on sai-
rastunut vakavasti ja pysy-
västi Rimminkankaan kou-
lulla, enkä anna enää ensi 
syksynä nuorimmaisen lap-
seni sairastua. Tulen teke-
mään kaikkeni ja vien asioita 
eteenpäin aina ministeriöi-
tä myöten, jotta lapset sai-
sivat terveen paikan, missä 
opiskella ja saada laadukas-
ta opetusta. Nyt on kysymys 
lastemme ja nuortemme tu-
levaisuudesta, heidän lop-
puelämästään, totesi Kemp-
panen. 

Sivistyslautakunnan va-
rajäsen Niina Anttila toi ter-
veisiä sivistyslautakunnan 
viimeisestä kokouksesta, jos-
sa esitettiin suuri huoli ny-
kyisestä Rimminkankaan 
oppilaiden opetuksen tilas-
ta ja siitä, että opetus saatai-
siin lainmukaiseksi. Yhtenä 
vaihtoehtona sivistyslauta-
kunta esitti jo kolmannen 
kerran viipalekouluratkai-
sun ottamista käyttöön. 

Opettajista Mari Leino-
nen oli samassa rintamas-
sa oppilaiden kanssa ja esitti 
huolensa opetuksen nykyti-
lanteesta. Hän ihmetteli, että 
miksi ei ole kysytty ratkaisu-
ja tehtäessä opettajien ja op-
pilaiden mielipidettä. 

-Meitä ei ole kuultu ollen-
kaan. Siksi mielenosoitusrat-
kaisuun on ollut pakko pää-
tyä, totesi Leinonen. 

Viipalekoulu kallis 
ratkaisu
Päättäjistä torille tuli kuun-
telemaan ja vastaamaan kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma. 
Ihmettelyyn, miksi muita ei 
ole paikalla, hän olisi toivo-
nut selkeämpää kutsua pai-
kalle. 

-Minäkin sain tästä kuulla 
kiertotien kautta ja jopa jou-
duin hieman hakemaan oi-
keaa aikaa ja paikkaa, hän 
totesi. 

-Viipalekouluratkaisua 

Mielenosoituksen organisaattoreina toimivat yläkoulun oppilaat Leea Putula, oppilas-
kunnan puheenjohtaja Vilja-Elina Törmänen, yläkoulun 7. luokalta Tuomo Ronkainen ja 
mielenosoitusta johtanut Sanna Pihlaja. 

Rimmin pihalta lähdettiin marssimaan suurella joukolla kohti Pudasjärven keskustaa, 
jossa toivottiin päättäjien tapaamista.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma oli ainoana päättäjistä vastaamassa mielenosoittajien ky-
symyksiin. Hän lupasi viedä eteenpäin paikalle kokoontuneiden huolenaiheiden ja hädän kaupungin päätöselimien 
käsiteltäväksi. Oppilaiden vanhempien edustajana paikalla ollut Katri Kemppanen keskellä ”Rimmi matalaksi” kylt-
ti kädessään. 

Kurenalan koulun kohdalla pysähdyttiin ja heräteltiin huomiota. 

on tutkittu ja kaupunki pää-
tynyt ratkaisuun, että sitä ei 
oteta käyttöön. Hän ei ol-
lut varma paikan päällä sen 
kustannuksista, mutta il-
moitti myöhemmin, että se 
tulisi maksamaan 1,2 miljoo-
naa euroa. 

Oinas-Panuma kertoi, 
että tämän kevään ajan koke-
mukset otetaan huomioon ja 
pyritään ensi syksynä löytä-
mään ratkaisu, että oppilaita 
ei tarvitsisi kuljettaa paikasta 
toiseen – ainakaan nykyises-
sä määrin. Hän myös lupasi 
viedä kaupungin virkamies- 
ja luottamushenkilöjohdolle 
oppilaiden ja paikalla ollei-
den opettajien sekä vanhem-
pien esittämät asiat ja toivo-
mukset. 

Runsaasti huomiota
Mielenosoituksen yhtenä 
tarkoituksena oli saada tie-
dotusvälineiden kautta huo-
miota Rimminkankaan kou-

lun nykytilanteelle. Siinä 
onnistuttiin, sillä useissa 
lehdissä oli juttua asiasta ja 
myös YLEn kanaville oli op-
pilaita haastateltu. Tietoa ti-
lanteesta on lähetetty maa-

kuntatason ja valtakunnan 
tason päättäjille muun mu-
assa kansanedustajille ja eri 
ministeriöihin. Mielenosoi-
tuksessa oli paikallislehtien 
lisäksi paikalla Kalevan ja 

Koillis-Sanomien toimittajat. 

Heimo Turunen



12 nro 21PUDASJÄRVI -lehti 23.5.2012

Riekinkankaan hautaus-
maalla maanantaina 21.5. 
puuhailtiin jokakeväisten sii-
voustalkoiden parissa. Siisti-
mistyöhön kuuluu syksyn 
ja talven jäljiltä maahan tip-
puneiden luonnon roskien 
haravointi sekä muiden jät-
teiden keräys sekä lajittelu. 
Mukana talkoissa on useita 
seurakuntalaisia sekä uusia 
pudasjärvisiä Kongosta.

Pudasjärvelle saapui 27.3. 
kuusi kongolaista pakolais-
perhettä, jotka ovat jo hyvää 
vauhtia sopeutumassa paik-
kakunnalle. Todella mer-
kittävässä roolissa ovat tu-
kiperheet, jotka opastavat 
turvapaikanhakijoita asettu-
maan erilaiseen yhteiskun-
taan ja tulemaan toimeen 
arjessa. Yksi mukavista ta-
voista tavata suomalaisia ja 

Talkootyö auttaa sopeutumisessa
opetella paikallista kulttuu-
ria, on toimia vapaaehtois-
töissä ja käydä harrastuksis-
sa.

Yksi Pudasjärvelle saa-
puneista perheistä on Amu-
lin perhe, johon kuuluu äiti 
Mawazo ja lapset Christella, 
Clementine, Virgine ja Pro-
messe. Perhe pakeni sotaa 
Pohjois-Kivusta 15 vuotta 
sitten Ruandaan pakolaislei-
rille. Perheen lapset ovat siis 
viettäneet koko elämänsä 
pakolaisleirillä, ja kaksi heis-
tä on myös syntyneet siellä.

Amulin perheen tukiper-
heenä ovat Terttu Salmi ja 
Jaakko Sahuri, sekä isoäitinä 
Eija Pohjanvesi. Luonnolli-
sesti myös paikallisen kielen 
oppiminen auttaa sopeutu-
misessa. Tukiperheet voi-
vat opettaa sanastoa arjen 

lomassa, mutta suomenkieli 
tulee lapsille tutuksi koulus-
sa. Lapset ovatkin hyvin in-
nokkaita oppimaan. Äideille 
sekä yli 17-vuotiaille lapsil-
le järjestetään kielikursseja 
myöhemmin.

Eija ja Terttu toivat äi-
ti-Mawazon ja hänen van-
himman tyttärensä Chris-
tellan mukanaan talkoisiin. 
Äiti ja tytär nauttivat suoma-
laisesta luonnosta sekä ul-
koilemisesta mukavan puu-
han parissa. Christella myös 
kertoo, että heidänkin kult-
tuurissaan kunnioitetaan 
poisnukkuneita, joten hauta-
usmaan siivoustyössä autta-
minen on kunnia-asia. Mu-
sikaalisen perheen tyttärenä 
Christella viihtyi myös kirk-
konäytelmän ”40 Päivää” ri-
veissä. (jk)

Mawazo Amuli (vas.) , Terttu Salmi, Christella Kama ja Eija Pohjanvesi talkootunnelmis-
sa Riekinkankaan haustausmaalla.

Pudasjärven kaupungin tek-
ninen toimisto järjesti huh-
tikuun lopulla osalle henki-
lökunnastaan tilaisuuden, 
jossa jaettiin aikaisemmin ja-
kamatta jääneitä ansiomerk-
kejä sekä muistettiin merk-

Pronssien ansiomerkkien saajina tarkastusinsinööri 
Eero Talala, siivoja Riitta Poijula, Puhoksen koulun osa-
aikainen siivooja Tuulikki Manninen, prosessin hoitaja 
Leo Lehtola ja laitosmies Henrik Hemmilä.

Muistamisia teknisen toimiston henkilökunnalle

Kipinän koulun keittäjä-talonmies-siivooja Raili Timonen 
kukitettiin jäätyään eläkkeelle.

Koulutyöntekijä Anna-Reeta Kemppainen kukitettiin jää-
tyään eläkkeelle.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Seppästä muistet-
tiin 60 v merkkipäivän johdosta.

Putkiasentaja Paavo Ylikerälää muistettiin 50 v merkki-
päivän johdosta

kipäiväänsä viettäneitä sekä 
eläkkeelle jäämisien johdos-
ta. Tekninen johtaja Ritva 
Kinnula käytti puheenvuo-
ron ja kertoi kaupungin kuu-
lumisista sekä kiitti henkilö-
kuntaa. (ht)

Ansiomerkkejä teknisen 
toimiston väelle
Kaupunki jakoi helmikuun 
viimeisenä päivänä ansio-
merkkejä henkilökunnan 
juhlassa.  Osa työntekijöis-
tä ei päässyt juhlaan, joten 

tekninen toimisto luovut-
ti aikaisemmin myönnetty-
jä, mutta vielä jakamattomia 
ansiomerkkejä huhtikuun 
lopulla omille työntekijöil-
leen. 

Kultaisen ansiomerkin saajina Maalari Osmo Tolkkinen; 
laitosmies Teemu Karppinen ja jakelukeittiön hoitaja 
Elsa Puurunen. 

Hopeisen ansiomerkin saajina putkiasentaja Paavo Yli-
kerälä, teknikko Markku Siira, laitosmies Raimo Määttä, 
siirtokuormausaseman hoitaja Jorma Leinonen, laitos-
mies Eero Kälkäjä ja siivoja Päivi Parviainen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Oulunkaaren kuntayhty-
män EnsiHaapa-hankkeelle 25 000 euroa Euroopan pakolaisrahas-
ton tukea. Hankkeessa kehitetään Pudasjärvelle saapuneiden uusi-
en pakolaisten terveystarkastuksia ja muuta vastaanottotoimintaa 
niin, että he kotiutuisivat mahdollisimman sujuvasti.

Uudessa toimintamallissa niin sanotut tulotarkastukset teh-
dään moniammatillisena yhteistyönä. Samalla varmistetaan, että 
tieto kulkee sujuvasti eri toimijoiden kuten perhepalveluiden, ter-
veyspalveluiden, asuntotoimiston, päivähoidon ja koulutoimen 
kesken. Näin ammattilaiset pystyvät reagoimaan perheiden ongel-
miin mahdollisimman varhain. Kesäkuun loppuun asti kestävässä 
hankkeessa työskentelevät terveydenhoitaja sekä osa-aikaiset lää-
käri ja suuhygienisti. 

Pudasjärven kaupunki on vastaanottanut keväällä kuusi pako-
laisperhettä Kongosta. Pudasjärvi on vastaanottanut turvapaikan-
hakijoita jo vuodesta 2008, mutta nyt saapuneet 35 naista ja las-
ta ovat ensimmäisiä niin sanottuja kiintiöpakolaisia, jotka saapuvat 
suoraan pakolaisleireiltä.

Hanke kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja var-
haiskasvatuksen sekä nuoriso- ja vapaa-ajan toimen työntekijöitä 
kohtaamaan pakolaisia, joilla on kidutukseen liittyviä tai siihen ver-
rattavia traumatisoivia kokemuksia. Lisäksi hanke käännättää eri-
laisia potilas- ja asiakasohjeita tarvittaville kielille.

Luotua toimintamallia voidaan hyödyntää jatkossa mahdollis-
ten uusien pakolaisryhmien vastaanottotyössä Pudasjärvellä, toi-
sissa kuntayhtymän jäsenkunnissa sekä muissa kuntayhtymän ul-
kopuolisissa pakolaisia vastaanottavissa kunnissa.

Oulunkaari tiedotus

EnsiHaapa-hanke tukee 
Pudasjärven pakolaisten 
terveydenhuoltoa ja kotiutumista
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Lukijan kynästä

Suomalaisella julkisella terveydenhuoltojärjestelmällä on halut-
tu taata kaikille yhtäläiset oikeudet peruspalveluihin. Tasa-ar-
voisesta järjestelmästä huolimatta hyvinvointierot Suomessa 
ovat kasvaneet. Sosiaalinen asema vaikuttaa työikäisten kuol-
leisuuseroihin ja erottaa jo lapsetkin joko julkisen tai yksityisen 
terveydenhuollon käyttäjiksi. Yksityistä terveydenhoitoa varten 
lapsille hankitaan vakuutuksia, jolloin perheet voivat turvautua 
yksityisen puolen erikoislääkäripalveluihin. Huonoa tässä kehi-
tyksessä on, että vakuutuspohjainen terveydenhuoltojärjestel-
mä tuhoaa tasa-arvoisen terveydenhuollon maassamme.

Terveydenhuoltojärjestelmän eriytyminen johtaa siihen, että 
rikkaat suomalaiset voivat odottaa elävänsä yli 13 vuotta pi-
tempään kuin köyhin kansanosa. Hyväosaisten mahdollisuus 
parempiin terveyspalveluihin johtaa asteittain luokkayhteiskun-
nan paluuseen. Hallitusohjelmassa on tunnistettu nämä tervey-
denhuoltojärjestelmän ongelmat, johon voidaan lukea myös yk-
sityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset. Hallitusohjelmassa 
todetaan, että kunnallista terveyspalvelujärjestelmää ja sairaus-
vakuutusjärjestelmää tullaan sovittamaan yhteen monikanavai-
sen rahoitusjärjestelmän ongelmien poistamiseksi.

Kela-korvausjärjestelmän heikkous on siinä, että suomalaisten 
veronmaksajien rahat ohjataan Kela-korvauksen muodossa yli-
kansallisille yrityksille, jotka pahimmassa tapauksessa kiertävät 
vielä Suomen verotusta. Tämä epäsuotava kehitys on katkais-
tavissa ainoastaan takaamalla kaikille laadukas julkinen terve-
ydenhoito ja rajoittamalla yksityisen terveysbisneksen kasvua 
veronmaksajien varoilla.

Pentti Kettunen (ps) esitti Kela-korvauksen poistamista ko-
konaan. Tätä en kannata, koska se johtaa pientuloiset ja pal-
jon sairastavat kansalaiset taloudelliseen ahdinkoon. Sen sijaan 
tarvitsemme Suomeen solidaarisen terveysuudistuksen. Kela-
korvaukset ohjautuvat nyt pääosin hyvätuloisille, jotka käyt-
tävät eniten yksityisiä terveyspalveluita. Aiheellista on kysyä, 
onko oikein tukea yhteiskunnan varoista kaikkein varakkaim-
man kansanosan yksityisten terveyspalvelujen käyttöä?

Ansiotulonverotus on maassamme progressiivinen. Ansiotulois-
ta riippuvaa Kela-korvausta voitaisiin soveltaa myös terveyden-
huollossa. Uudistetussa Kela-korvausjärjestelmässä alemmassa 
sosioekonomisessa asemassa olevilla kansalaisilla ja perheillä 
olisi täysimääräinen Kela-korvaus. Tähän luokkaan luen muun 
muassa opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, yksinhuoltajat ja pie-
nituloiset perheet. Vastaavasti korkeimpien tuloluokkien kansa-
laisilta Kela-korvaus olisi poistettu kokonaan. Uudistettu Kela-
korvaus olisi täten solidaarinen. Kela-korvauksista maksetaan 
nyt huomattava osa Etelä-Suomen hyvätuloisille, jossa on muu-
tenkin terveyspalveluita eniten saatavilla. Solidaarisella Kela-
korvauksella tasattaisiin osaltaan väestöryhmien hyvinvointie-
roja ja eriarvoisuutta kansalaisten välillä.

  Raimo Piirainen 
  kansanedustaja

Solidaarinen Kela-korvaus

Pietarilan avanto oli talven-
aikana ahkerassa käytössä, 
sillä seurantatilaston mu-
kaan avannon hyisessä ve-
dessä pulahdettiin melkein 
tuhat käyntikertaa. Aktiivis-
ten käyttäjien määrä oli kui-
tenkin n.35 henkilöä, joten 
heillä alkaa nahka olla aika 
karaistunut kylmälle vedel-
le, joten kesäuimakauteen 
on hyvä lähteä. Uimareilta 
tullut palaute avannon osal-
ta on ollut hyvää ja tulevalle 
talvelle on esitetty, että kausi 

Pietarilan avanto
ahkerassa käytössä

saataisiin käyttöön heti syk-
systä alkaen. Ajatusta kan-
nattaa kehittää, sillä käyntiti-
lastojen mukaan avantouinti 
on nousussa pudasjärveläis-
ten keskuudessa.

Työpetarin väki kiittää 
uimareita ja toivottaa oikein 
hyvää kesää.

Tuomo Jokikokko

Ps. muistakaa palauttaa avai-
met Työpetarin toimistoon. 

Karhupajalaiset pääsivät 
viettämään ikimuistoisen 
päivän toukokuisessa Hel-
singissä. Opintoretken yksi 
kohokohta oli Eduskuntaan 
tutustuminen ja kansan-
edustaja Mirja Vehkaperän 
(kesk.) tapaaminen. Opinto-
retkeä oli suunniteltu koko 
kevään ajan ja sen eteen oli 
tehty runsaasti töitä. Kar-
hupajalla järjestettiin huhti-
kuun lopulla myyjäispäivä, 
jonka yhteydessä pidetyn 
pajalaisten oman kirpputo-
rin tuotto käytettiin opinto-
matkan ruokailuihin.

Matka Pudasjärveltä koh-
ti pääkaupunkiamme alkoi 
jo aamulla klo 06.00, kun 
lähdimme linja-autolla koh-
ti Oulunsalon lentokenttää. 
Tunnin kestänyt lentomatka 
oli meistä monille ensimmäi-
nen ja ehkäpä koko päivän 
jännittävin kokemus. Saa-
vuimme Helsinki-Vantaal-
le puoli kymmenen jälkeen 
aamulla ja suuntasimme en-
simmäiseksi ruokailemaan 
kaupungin keskustaan. 

Yhteisen ruokailuhet-
ken jälkeen meillä oli muu-
tama tunti omaa aikaa, en-
nen Eduskuntaan vierailua. 
Osa meistä käytti tuon ajan 
ostoksilla käymiseen ja osa 
taas tutustui kaupungin 
kulttuuritarjontaan. Kävim-
me mm. vierailulla nyky-
taiteen museossa Kiasmas-
sa, jossa oli nähtävillä monia 
mielenkiintoisia näyttelyitä. 
Pajallakin toiminta perustuu 
pitkälti taiteen avulla esiin 
kaivettaviin vahvuuksiin ja 
Kiasman vierailu opettikin 
meille, että taidetta voi luo-
da monella tapaa, niin kuvi-
en kuin äänenkin avulla.

Kiasmaan tutustumi-
sen jälkeen jäi vielä aikaa 
shoppailulle ja lämpimäs-
tä keväisestä Helsingistä 
nauttimiselle. Arkadianmä-
elle suunnatessamme saim-
me ihailla, kuinka valko-
vuokot ja muut kevätkuvat 
olivat jo puhjenneet värilois-
toonsa ja lehtipuita verhosi 
vieno vihreä huntu.

Lakien säätämistä 
ja yhteisten rahojen 
jakamista
Puoli kolmeksi sovittu tapaa-
minen kansanedustaja Mirja 
Vehkaperän (kesk.) kanssa 
oli mielenkiintoinen koke-
mus. Saimme kuulla paljon 

Kevätretki Eduskuntaan 

kansanedustajan työstä ja 
esittää omia kysymyksiäm-
me. Toisen kauden edusta-
jana Haukiputaalta kotoisin 
olevalla Vehkaperällä oli jo 
vankka kokemus kansan-
edustajan työstä. Hän kertoi 
pajalaisille, mitä hänen am-
mattiinsa kuuluu ja kuinka 
siinä päivittäin oppii jotakin 
uutta. Vastuullinen työ on 
todellinen joukkuelaji, jon-
ka kaksi tärkeintä asiaa Veh-
kaperän mielestä ovat lakien 
säätäminen ja yhteisten raho-
jen jakaminen. Koko Suomen 
asioista päättäminen herätti-
kin pajalaisten keskuudessa 
kysymyksiä ja Vehkaperältä 
udeltiin mm. miltä vastuun 
taakka tuntuu?

Vierailun lopuksi Karhu-
pajalaiset luovuttivat Veh-
kaperälle pajan keramiikka-
tuotteita ja kiittelyjen jälkeen 
pääsimme vielä vieraile-
maan Suuressa salissa. Edus-
kunnan täysistunto oli juuri 
loppumassa ja ehdimme nä-
kemään, kuinka puhemies 
kajautti nuijallaan istunnon 
päättyneeksi. Vehkaperä 
kertoi meille vielä täysistun-
tosalista ja istuntojen sisäl-
löstä, ennen kiirehtimistään 
seuraavaan tapaamiseen. 
Ympäristö- sekä liikenne- ja 
viestintävaliokuntiin kuulu-
valla Vehkaperällä oli vielä 

pitkä päivä edessä ja vuoros-
sa seuraavaksi olikin tapaa-
minen liikenneasioissa. Hän 
muistutti vielä lopuksi pitä-
vänsä huolen pohjoisen Suo-
men asioista, sekä kiitteli 
kotiseudultaan tulleista vie-
raista.

Loppupäivän vietimme 
Helsingissä kierrellen kau-
pungin nähtävyyksillä ja os-
toksilla. Ja kun Suurkirkko, 
Esplanadin puisto, Forumin 
ja Kluuvin ostoskeskukset, 
sekä ihanat pienet putiikit 
oli koluttu läpi, oli aika läh-
teä kotimatkalla. Paluulento 

sujui meiltä, kuin vanhoilta 
tekijöiltä ja viimeinen bussi-
matka Oulusta Pudasjärvelle 
taitettiin väsyneissä, mutta 
hilpeissä tunnelmissa. Pit-
kä päivä oli ottanut veronsa. 
Jännittävän matkan jälkeen 
oli mukavaa palata takaisin 
kotiin Pudasjärvelle ja karis-
taa suurkaupungit pölyt nis-
kasta.

Hanna Sallinen

Karhupilli ja kiuaskarhu Mirja Vehkaperälle.

Koko Karhupajan ryhmä Eduskuntatalon portailla menossa Eduskuntaan. 

Oulunkaaren yhtymähallitus 
esittää yhtymävaltuustolle, 
että nykyinen vt. kuntayhty-
män johtaja Leena Pimperi-
Koivisto valitaan kuntayhty-
män johtajaksi.

Pimperi-Koivisto on työs-
kennellyt Oulunkaaren kun-
tayhtymän alueella vuodesta 
1995 lähtien. Viime vuodet 

Yhtymähallitus esittää Pimperi-Koivistoa
kuntayhtymän johtajaksi

hän on toiminut kuntayhty-
män sosiaalijohtajana. Sitä 
ennen hän on ollut Iin kun-
nassa muun muassa re-
surssijohtajana, perhepal-
velujohtajana, sosiaali- ja 
terveysjohtajana ja sosiaali-
työntekijänä. Hän on ollut 
myös asiantuntijana raken-
tamassa kuntayhtymän sosi-

aali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämistä. Koulutukseltaan 
Pimperi-Koivisto on yhteis-
kuntatieteiden ja kasvatus-
tieteiden maisteri.

Entinen kuntayhtymän 
johtaja Kirsti Ylitalo-Kata-
jisto siirtyi keväällä Oulun 
kaupungin hyvinvointijoh-
tajaksi. Kuntayhtymän johta-

jan virkaan oli kuusi hakijaa, 
joista haastateltiin kolmea. 
Yhtymävaltuusto käsittelee 
valintaa seuraavassa koko-
uksessaan 23. toukokuuta.

Oulunkaaren tiedotus



14 nro 21PUDASJÄRVI -lehti 23.5.2012

Perinteiset Jokamiesluokan 
”Lähivakuutus ajot” ajettiin 
sunnuntaina 20.5 Pudasjär-
ven lentokentällä. JM-kiso-
ja oli runsaasti muuallakin 
Suomessa, joissa ajoi kilpai-
lun järjestäjävastuuta kanta-
neen Timo Roinisen mukaan 
noin 800 autoa. Ei ihme, jos 
Pudasjärvelle saapui taval-
lista vähemmän väkeä. Ki-
sat ajettiin onnistuneesti ja 
voittoon ajoi niin yleisessä 
kuin EVK-sarjassa pudasjär-
vinen toisen polven kilpa-
ajaja Janne Roininen. Hän 
myös kunnioitti perinteitä 
eli ajoi isänsä Timon tapaan 
Saabilla, joka on nykyisin 
aika harvinainen automerk-
ki JM-kisoissa. Isä Timo ajoi 
alkulähdöissä, mutta toisen 
auton törmäyksen johdosta 
hänen Saabistaan rikkoon-

JM-kisat Janne Roinisen tahdittamana

tui tukinivel ja kilpailu kat-
kesi siihen. 

Naisten sarjassa ajoi myös 
voittoon pudasjärvinen, to-
sin Oulun Urheiluautoilijoi-
ta edustanut, Marjo Siurua. 
Juha Kokon kisat päättyi-
vät alkulähtöihin auton rik-
koontumisen vuoksi. 

Kauhavalta saapunut kil-
pailutuomari Jukka Salmela 
kertoi tutkanneensa autojen 
nopeuksia. Janne Roininen 
ajoi nopeimmin 111 km tun-
nissa lähtösuoralla.

Katsojiakin oli jonkin ver-
ran. Ensimmäiseen mutkaan 
kokoontunut ryhmä tuumai-
li; 

-Tämä on parempaa kuin 
formuloiden katsominen, sil-
lä tässä ei ajeta rahasta. 

-Pitää olla hyvä auto ja 
hyvä kuski, tuumaili toinen 

katsoja. 
-Kyllä kuskia varmaan sa-

pettaa, päiväilivät pikku po-
jat, kun yksi kilpuri jäi ojaan 
toisen auton työntämänä. 

Aluetuomarina kisojen 
aikaan ja ennen kisoja kat-
sastajana toiminut Olavi 
Alavesa Kempeleestä kertoi 
olleensa Pudasjärven kisois-
sa lähes aina mukana eli jo 
-70 luvulta lähtien. Hän ker-
toi itsekin ajaneensa kilpaa. 
Myös vaimo on innokkaasti 
harrastuksessa mukana ja oli 
kovasti ollut pettynyt, kun 
tällä kertaa ei päässyt työes-
teen vuoksi Pudasjärvelle ki-
soihin. Perheessä on kolme 
jokkisautoa, joita ajaa myös 
tytär ja 14-vuotias poika on 
kertonut olevansa valmis 
kokeilemaan ajamista sisa-
rensa innostamana. Alavesa 

kertoi tietävänsä, että kuljet-
tajat tykkäävät Pudasjärven 
lentokentän radasta. 

-He myös tulevat tänne 
mielellään, mutta tällä ker-
ralla oli paljon päällekkäi-
syyksiä. Monilla saattoi olla 
myös esteenä lauantaina ol-
lut kisa Oulussa, jonka jäl-
keen autoja ei ehditty lait-
taa kisakuntoon seuraavaksi 
päiväksi Pudasjärvelle. Pal-
kintojen jakajana toimi ki-
sojen pääsponsorin Lähi-
vakuutuksen edustajana 
aluepäällikkö Ari Korteslah-
ti. Lähivakuutuksen lahjoit-
tama suuri kiertopalkinto on 
majailee seuraavan vuoden 
ajan Janne Roinisen palkin-
tokaapissa.

Heimo Turunen

Pudasjärveläisen Janne Roinisen ohjaama 
Saab oli ylivoimainen ja voitti niin yleisen sar-
jan kuin etuvetokardaanisarjan, josta finaalis-
ta kuva. 

Marjo Siurua on ajanut kilpaa vuoden verran. Nämä kisat olivat hänen neljännet ki-
sat ja tarkoitus on jatkaa kilpaurheilua. Autoaan hän laittaa yhdessä taustalla näkyvän 
Juha Kokon kanssa, jonka kisa päättyi tällä kerralla alkukilpailuihin auton rikkoontumi-
sen vuoksi. 

Katsojia ensimmäisen mutkan kohdalla, jossa kilpailun tuomari Jukka Salmela tutkai-
li autojen nopeuksia. 

Olavi Alavesa Kempelees-
tä toimi ensin katsastus-
miehenä ja sen jälkeen 
aluetuomarina kisan aika-
na. Tytär oli myös radan 
varressa talkoolaisena. 

Kisojen puuhamies Timo 
Roininen selittämäs-
sä, kuinka hänen kisansa 
päättyi tukinivelen rikkou-
tumiseen jo alkulähdöissä. 

Isä ja poika Timo ja Janne Roininen sattuivat Saabeillaan alkulähdöissä samaan läh-
töön. Numero 20 Jannen Saab kiri puolen auton mittaa etumatkaa alkusuoralla ja isä 
Timon oli tyytyminen ajamaan pojan jäljessä. Janne jatkoi loppukilpailuun ja toi voiton 
kotiin, Timon tie katkesi kolarointiin. Kuva Inka Kipinä.
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LEHMÄN 
ELÄMÄÄ

”Toffeella on tissit kasvanut!” Siinä se emäntä huutelee 
isännälle eikä yhtään ajattele minun tunteitani. Hieman 
yksityisyyttä, pyydän. Tarviiko sitä nyt kaikille kuuluttaa, 
tuollaista henkilökohtaista asiaa? Olisi ollut parempi pi-
tää ainakin tällä kertaa suunsa kiinni. Voisin toki minäkin 
kuuluttaa jotain, tästä takaviistosta kun katsoo tuota 
emäntää, niin näyttää ihan siltä, että kasvua olisi tapahtu-
nut, mutta olkoon.
    Emäntä on ollut taas kovin puheliaalla päällä. Välillä se 
puhuu hepreaa tai jotain mitä minä en ymmärrä, mutta 
puheissa on ollut ainakin jääkiekko, eurokriisit ja muut-
tolinnut, monen muun aiheen ohessa.
Sen minäkin ymmärsin, kun oli palkittu maidontuottajia 
erinomaisesta maidosta. Suomalainen maito on ainakin 
EU:n huipputasoa, jos ei peräti maailman huippua. Kai-
kesta Suomessa tuotetusta maidosta noin 95 prosenttia 
saavuttaa parhaan eli E-luokan. Osaltaan tähän on var-
masti vaikuttamassa hinnoittelu, sillä vain parhaan laatu-
luokan maidosta maksetaan täysi hinta. Joskus aikoinaan 
maidon laatupalkinnon sai joka vuosi, mutta nykyään ti-
lanne on muuttunut ja ensimmäisen laatupalkinnon saa, 
kun on tuottanut E-luokan maitoa 5 vuotta.        
    Kultamitalin saadakseen on täytynyt tuottaa E-luokan 
maitoa 25 vuotta. Pudasjärvellekin oli tullut monia pal-
kintoja ja jossain muualla oli tuotettu jo 50 vuotta erin-
omaista maitoa! Se ei ole ihan helppo saavutus, siihen 
vaaditaan pitkäjänteistä ja huolellista työtä sukupolvesta 
toiseen, niin lehmien kuin isäntäväen puolelta. Ja ehkä 
myös hiven onneakin. Maidon omatarkkailua täytyy suo-
rittaa koko ajan, ottaa näytteitä sekä seurata meijerin 
ottamia analyysejä ja osata tulkita niitä sekä reagoida 
tarvittaessa oikealla tavalla. 
    Tulvat ovat myös puhuttaneet. Ei ole kuulemma vuo-
siin ollut vesi näin korkealla. Tulvat tietävät lisätyötä, sillä 
veden matkassa tahtoo tulla paljon ylimääräistä tavaraa 
laitumelle ja pellolle. Viime kerralla rannalta siivottiin 
paitsi risuja myös lukematon määrä kanistereita sekä 
tyhjiä lasipulloja ja tölkkejä. Pullot voivat olla hyvin vaa-
rallisia eläimille. Niissä voi repiä utareen rikki tai mikäli 
sirpaleita joutuu rehun sekaan, ne kulkeutuvat sieltä eli-
mistöön aiheuttaen isoja vahinkoja. Siinä on lenkkeilyä 
isäntäväelle, kun kiertävät rantoja ja keräävät roskat 
talteen.
    Mutta se kasvanut utare varmasti kiinnostaa. Se on 
ensimmäisiä merkkejä siitä, että poikiminen lähestyy. Li-
säksi tulee limottelua ja ulkosynnyttimet turpoavat, kun 
elimistö valmistuu poikimiseen. Emäntä kävi iltakäynnillä 
ja kyseli kuulumisia, mutta en minä sille mitään paljasta-
nut, olisi vain tullut taas kurkkiman oven raosta vähän 
väliä. Niin minä sitten yön tunteina ihan omin voimin 
pyöräytin pienen lehmäsen eli tyttövasikan tähän maa-
ilmaan. Pääsin taas tänä vuona yllättämään isäntäväen ja 
aamulla oli navetassa uusi asukki. Väritykseltään tyttö on 
tummanruskea ja vähän valkoisia raitoja siellä täällä. Oi-
kein kaunis ja reippaaksi emäntä myös kehui. Oli juonut 
heti ternimaito annoksen ja nukahtanut.
    Ensimmäinen lypsy meni hyvin, mutta iltalypsyllä Isäntä 
huomasi että nyt ei ole kaikki hyvin. Yhdestä neljännek-
sestä tuli ruman väristä maitoa. Lehmän vetimistä käyte-
tään nimitystä neljännes, kun neljähän niitä on ja sitten 
tarkennetaan eteen tai taakse, oikealle tai vasemmalle. 
Ja kun lehmää katsotaan yleensä takaapäin, niin nyt mi-
nun vasen takaneljännes oli tulehtunut. Maidosta näyte 
putkiloon ja maitoauton matkaan. Jo seuraavana päivänä 
tiedettiin, mikä bakteeri on tulehduksen aiheuttanut, ja 
eläinlääkäri kävi aloittamassa lääkityksen.  Isäntä pistää 
minua nyt muutaman päivän ajan ja lisäksi laitetaan lää-
kettä suoraan neljännekseen. Kyllä tästä vielä toivutaan 
täyteen työkuntoon, kun mieli on hyvä ja ajatukset kohti 
kesälaitumia.

Toffee, 123

Kymmenen hengen ryhmä 
toteutti viikon mittaisen ka-
lareissun Kilpisjärvelle huh-
ti-toukokuun vaihteessa. 
Saimme retkeltä Paavo Ho-
lapan kirjoittaman matka-
kertomuksen.  

Matkanjohtajana 28.4-6.5 
matkalla toimi Raimo Ala-
talo ja ryhmässä olivat mu-
kana Paavo Holappa, Erk-
ki Iinatti, Timo Salmu, Lauri 
Kurki, Milja Okkonen, Rei-
jo Saari, Pasi Vehkaoja, Timo 
Honkanen, Matti Kosken-
niska. Paikkakuntina olivat 
Pudasjärvi, Suomussalmi, 
Ruotsi Borås, Kiiminki, Nur-
mes ja Oulu.

Lauantai 28.4 matka al-
koi aamulla klo 7 kokoontu-
malla Kuksan pihalla, koh-
ti Ranuaa, jossa tankkaukset 
niin kelkkoihin kuin autoi-
hin. Muoniossa ruokailu ja 
Kilpisjärvellä klo 17 majoit-
tuen omakotitaloon. Samalle 
iltaa lähdettiin tutustumaan 
pilkkipaikkoihin ja kelkkai-
lemaan Kilpisjärven ympä-
ristöön tutustuen maisemiin, 
osa jäi jo pilkkimään ja rau-
tukalaa tuli saaliiksi.

Sunnuntai 29.4 klo 9 läh-
tö Somaslompoloon, muka-
na retkiopas Tuomo Hyvö-
nen. Kelkkoja kertyi 10 joka 
oli maksimimäärä opastetul-

Mieleenpainuva pilkkireissu Kilpisjärvelle 

le reitille, hinta  25 e/kelk-
ka. Saimme nauttia hienosta 
ilmasta ja kauniista maise-
mista.  Ensimmäinen pysäh-
dys oli Lossujärvellä, josta 
saimme ensimmäiset rau-
tusaaliit. Matka jatkui So-
maslompoloon, josta nousi 
myös kovasti rautukalasaa-
lista. Majapaikassa olimme 
takaisin klo 19.30 ja kilomet-
rejä kelkoille kertyi 125 km. 

Maanantai 30.4 Vapun 
aatto. Aikainen herätys. Osa 
oli pilkillä jo aamu viides-
tä asti Saanajärvellä. Kalaa 
tuli vaihtelevasti. Erkka sai 
reissun pienimmän sintin 5 
cm ja vielä pyrstöstä kiin-
ni. Osa porukasta majapai-
kalle ja osa lähti kelkkaile-
maan Raittijärvelle, johon 
kylään ei ollut minkäänlais-
ta tietä ja kulku sinne talvel-
la moottorikelkalla ja kesäl-
lä mönkijällä. Illalla Vapun 
vastaanottoa paikallisessa 
soittoruokalassa.

Vappu 1.5 kova lumituis-
ku ja pikkupakkanen, osa 
pilkki ja osa kelkkaili jonkin 
verran. Kenelläkään ei ka-
lasaalista. Vappulounaalla 
ravintola "Liinapöydässä", 
koko porukka oli kasassa sa-
man pöydän ääressä.

Keskiviikko 2.5 kelkka-
reissuja ja pilkkimistä Ala-

kilpisjärvellä. Milja ja Lauri 
pienestä Saanajärvestä saa-
liiksi kiloisen järvitaimenen.

Torstai 3.5 suuntasimme 
kelkoilla Ruotsin puolelle, 
jossa ensimmäisestä lammes-
ta pienikokoisia rautuja. Sat-
tumalta kelkkailimme reittiä 
poiketen toiselle lammelle ja 
sieltä nousikin suuria rau-
tukaloja. Saimme 32 rautua 
joista isoin noin 1,5 kg. Ilta-
päivästä alkaen sakea lumi-
myrsky, mutta majapaikalle 
päästiin.

Perjantai 4.5 aamu valke-
ni aurinkoisena, pakkasta 10 
astetta. Kelkat kohti Ruotsin 
tunturilampia, joissa kala oli 
syönnillään heti aamusta al-
kaen. Pariskunta Ranualta 
sai 20 minuutissa 11 rautua, 

joista suurin oli 2 kiloinen. 
Ilma oli tosi lämmin tuntu-
rilammella ja osa pilkki pai-
datta. Aurinko oli pettävä 
polttaen kasvoja jopa ihan 
rakkuloille. Muhkea saalis 
oli saatu sille päivää ja niin-
pä saatiin makoisaa savuka-
laa iltapalaksi. Illalla menim-
me keskustaan katsomaan 
pienen paikan kisahulinaa. 
Tien varret oli saapunut täy-
teen asunto-autoja ja vaunu-
ja, kansaa parveili joka puo-
lella. Kisateltassa seurattiin 
ensimmäistä MM-jääkiekon 
ottelua, tunnelma oli korke-
alla hyvästä kalasaaliista ja 
alkaneesta kisamenestykses-
tä. Tuttuja tavattiin niin Suo-
mussalmelta kuin Pudasjär-
veltä.

Lauantai 5.5 ja sunnuntai 
6.5 pilkkikisa hulinaa ja mat-
kanjohtaja Raimo pääsi lau-
antain kisakilvassa 40 gram-
man kalasaaliilla neljänneksi 
saaden 5 kg lihaa palkinnok-
si. Muilla ei kisamenestystä 
ollut tällä reissulla. Sunnun-
taina oli Kilpisjärvellä tosi 
lumimyräkkä, liikennekaaos 
jonkin aikaa.

Loppuyhteenvetona voin 
mielestäni sanoa: Reissu oli 
mieleenpainuva ja saimme 
hyviä neuvoja ammatti pilk-
kijöiltä, matkaopastamme 
Raimoa käy kiittäminen jä-
mäkästä toiminnasta ja her-
syvästä huumorista, Kiitos 
kaikkien puolesta! 

Paavo Holappa

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja 
elinkeinotoimiston johtajaksi 
on nimitetty Pohjois-Pohjan-
maan ELY -keskuksen Osaa-
minen ja työelämä -yksikön 
päällikkö, filosofian tohtori 
Maire Mäki. Uusi TE -toimis-
ton johtaja johtaa koko ELY 
-alueen TE -palvelujen toi-
mintaa. Johtajan toimikausi 

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston
johtajaksi FT Maire Mäki

alkaa 1.1.2013. 
Maire Mäki on työsken-

nellyt vuodesta 2001 alkaen 
päällikkötehtävissä Pohjois-
Pohjanmaan TE -keskuksen 
sittemmin ELY -keskuksen 
Työllisyys- ja yrittäjyys-yk-
sikössä (aiemmin työvoi-
maosasto). Tänä aikana hän 
toimi vajaan vuoden ajan 

pääministeri Matti Vanhasen 
1. hallituksen työllisyyden 
politiikkaohjelman ohjelma-
johtajana. Aikaisempaa työ-
kokemusta hänellä on mm. 
ammattikorkeakoulun kehi-
tysjohtajan tehtävistä. 

Ely-keskus tiedotus
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

 • 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

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

AVAINPALVELUT

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

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

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

Palveluhakemisto

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

ISÄNNÖINTEJÄ

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

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

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

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

Toissa viikolla järjestettiin 
Lentäjänmajalla kolmena 
päivänä ”Uskalla sanoa ei 
päihteille ja väkivallalle” lei-
ripäivät (USE-päivät) kaikille 
7. luokkalaisille. ”Uskalla sa-
noa ei” – toimintaa (USE-toi-
mintaa) on ollut Pudasjärvel-
lä jo vuodesta 2003 lähtien. 
USE-toimintaa järjestetään 
syksyllä ja keväällä yhteis-
työssä Rimminkankaan kou-
lun, kaupungin nuorisopal-
veluiden, seurakunnan ja 
poliisin kanssa.  USE-toimin-
nalla pyritään vahvistamaan 
nuorten itsetuntoa, että jokai-
nen uskaltaa kieltäytyä päih-
teistä ja koulukiusaamisesta 
vaikka mukaan houkuttelija-
na olisi paras kaveri.

Leiripäivien aikana oli 
oppilaille ulkona ryhmäy-
tystehtäviä ja –leikkejä, joita 
ohjasivat nuorisotyönohjaa-
jien lisäksi tukioppilaat vaih-

USKALLA SANOA EI PÄIHTEILLE JA VÄKIVALLALLE
7. luokkalaisten leiripäivät Lentäjänmajalla

televan kevätsään vallitessa. 
Lentäjänmajan sisätiloissa 
pidettiin ”kuivemmat” oh-
jelmanumerot. Koulutervey-
denhoitaja Irja Luokkanen ja 
koulukuraattori Jonna Pu-
hakka keskustelivat nuor-
ten kanssa alkoholista, tupa-
kasta ja koulukiusaamisesta. 
Nämä aiheet ovat aina ajan-
kohtaisia nuorten kasvaessa 
ja kaikenlaisten kokeiluhalu-
jen lisääntyessä. 

Lentäjänmajan majoitus 
ja ryhmätiloihin oli järjes-
tetty neljä rastipistettä, jois-
sa olivat aiheina ”Sosiaali-
sen median turvallisuus ja 
hyvät tavat”, ”Kesän kiel-
letyt houkutukset”, ”Ryh-
mätoimintapiste” ja ”Juliste 
päihteettömyyden puoles-
ta”. Facebookin ja muiden 
sosiaalisen median käyttö 
on lisääntynyt voimakkaasti. 
Samalla on kuitenkin käyt-

täytymissäännöt ja hyvät ta-
vat unohtuneet. Ilmoituksia 
netissä tapahtuvasta kiusaa-
misesta ja jopa seksuaalises-
ta ahdistelusta tulee tietoon 
lisääntyvässä määrin. ”Sosi-
aalinen media” rastilla käy-
tiin lävitse nuorten suosi-
tuimpia nettisivustoja sekä 
pohdittiin yhdessä hyviä 
käyttäytymis- ja toimintata-
poja nettimaailmassa.

Kaupungin etsivä nuori-
sotyöntekijä Ari Mahlakaar-
to piti tukioppilaiden kanssa 
rastia, jossa näyteltiin ku-
vitteellinen tapauskertomus 
”Kesän kielletyt houkutuk-
set”. Tapauskertomuksen 
pohjalta nuoret keskusteli-
vat mitä jokainen voisi itse 
tehdä tilanteessa, jos vastaa-
vanlainen tulisi eteen. Ryh-
mätehtäväpisteellä oppilaat 
tekivät yhdessä nuorisotyön-
ohjaaja Jari Pekkalan johdol-

la erilaisia tehtäviä. Neljän-
nellä rastilla oppilaat tekivät 
julisteen päihteettömyyden 
puolesta. Vaikka aikaa kulla-
kin ryhmällä oli noin 20 mi-
nuuttia julisteiden tekoon, 
tuli julisteista todella onnis-
tuneita.

Me USE-toiminnassa mu-
kana olevat ohjaajat uskom-
me, että tällaisella yhteisellä 
toiminnalla on myönteinen 
vaikutus nuorten päihde- ja 
väkivaltakäyttäytymiseen. 
Siksi USE-toimintaa jatke-
taan tulevinakin vuosina, 
jotta pudasjärviset nuoret 
voisivat elää turvallisen ja 
päihteettömän nuoruuden.

Marko Väyrynen
seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja

Kouluterveydenhoitaja Irja Luokkanen ja koulukuraattori 
Jonna Puhakka pitämässä oppilaille tuntia tupakoinnista.

Oppilaiden tehtävänä oli tehdä solmu irrottamatta käsiä köydestä.

Juliste päihteettömyyden puolesta hahmottumassa.

Pihatyöt
Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys!

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 15 e) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 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 il-
moitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista). 

OSTETAAN

Hyväkuntoinen, hieno tammi/
lasivitriini 2 osainen 1800-lu-
vun loppupuolelta hp.800 €, 
puh.040 59 66 251

Turvemiehet huom! Myydään 
Hydor 6 sylinterinen traktori-
kompressori, hp 2000 euroa. 
0405894028

Myydään polkupyöriä edulli-
sesti. Miesten-, naisten-, tyttö-
jen-, poikien-, ja maastopyöriä, 
mm. kolme mummopyörää ja 
tandempyörä. Otetaan joutilaat 
pyörät. Puh. 040 504 2814.

Hyväkuntoinen parveke/teras-
sin ovi 90x210 ja 3-kerros ikku-
na 60x90. 0405894028.

Keskiviikkona 25.4. laulet-
tiin Karhupajalla yhdes-
sä kanttori Keijo Piiraisen 
ja erityisnuorisotyönohjaaja 
Marko Väyrysen kanssa ra-
dion soittolistoilta napsittuja 
tuttuja hittikappaleita. 

Karhupajalla kuntou-
tusohjauksen ja suunnitte-
lun harjoittelijana ollut Hen-
na Savilampi ideoi "kirkko 
goes kapakka" -tapahtuman 
pohjalta yhdessä seurakun-
nan työntekijöiden kans-
sa "kirkko goes Karhupaja" 
-työnimellä kulkeneen yh-
teislaulutapahtuman. Mu-
siikkituokiossa laulettiin 

Seurakunta jalkautui
laulun merkeissä

paljon ja saarnattiin vähän. 
Pääsiäisajan jälkeisen tee-
man mukaisesti keskusteltiin 
hetki kuolemasta ja ylösnou-
semuksesta ja hiljennyttiin 
kunnioittamaan jo joukosta 
poistuneiden muistoa. 

Suurimmaksi osaksi kes-
kityttiin kuitenkin laulun 
voimaan. Jokapäiväisis-
tä hittikappaleista voi jokai-
nen löytää oman sanoman-
sa. Onko rakkautta ilmassa? 
We are the world ja Olet to-
della kaunis. Rakkautta, yk-
silön voimaa ja yhteisön tär-
keyttä julistaneita kappaleita 
voivat huoletta laulaa myös 

henkilöt, joilla ei ole uskon-
nollista vakaumusta. 

Pajalaisten keskuudessa 
laulutuokiota pidettiinkin 
yleisesti miellyttävänä koke-
muksena ja samantyyppistä 
tapahtumaan pidettiin mah-
dollisena järjestää myös jat-
kossa. Uusia kykyjä nousi 
esiin ja musiikki antoi rohke-
utta esiintyä. Laulu oli kau-
nista ja tunnelma keveä. Mu-
siikista kun voi nauttia kuka 
tahansa, Sanan voimalla tai 
ilman.

Hanna Sallinen

Hanna Sallinen, Sointu Veivo, Markku Liikanen, Marko Väyrynen ja Keijo Piirainen esi-
laulajina. 

Pudasjärven kansalaisopis-
tolla esitettiin Sota-ajan lau-
luja tiistaina 15.5. ja katsomo 
saatiin täyteen ohjelmistoa 
seuramaan tullutta väkeä. 
Ensimmäisellä puoliajalla 
esiintymässä oli komea kaar-
ti eri kokoonpanoja ja toinen 
puoliaika koostui kokonaan 
HJAM–nimisen mieskvarte-
tin konsertista. Kahvituksen 
ja arvonnan tapahtumaan 
järjesti Pudasjärven Maan-
puolustusnaiset, jonka hy-
väksi tuotto myös ohjattiin.

Musiikkitapahtuman 
juontajana toimi tuttuun ta-
paan Paavo Kurttila, joka toi 
samalla terveisiä Sotavete-
raaniliitosta. Puheenvuoros-

Sota-ajan laulut soivat komeasti
saan hän kehotti ihmisiä pa-
nostamaan perinnetyöhön, 
jotta sotiemme veteraanien 
taipaleesta välittyisi jälkipol-
ville enemmän tietoa, kuin 
vain se, mitä koulukirjoista 
luetaan. Perinnetyöhön kuu-
luu esimerkiksi julkaisuis-
ta, juhlapäivistä ja tallenteis-
ta huolehtiminen. Kurttila 
myös toivoo, että Sota-ajan 
lauluja saadaan kuulla Pu-
dasjärvellä vielä vuosikym-
menienkin päästä.

Tapahtuman järjestäjä-
nä toiminut Reijo Kossi johti 
myös suurinta osaa esityksis-
tä. Kossin kertoman mukaan 
Sota-ajan lauluja -tapahtu-
ma on järjestetty lähes joka 

vuosi yli kymmenen vuo-
den ajan, joten se on jo muo-
dostunut perinteeksi. Yhtenä 
vuonna, jolloin musiikkita-
pahtuma jäi välistä, yleisöltä 
oli tullut runsaasti huolestu-
neita kysymyksiä, loppuuko 
tapahtuma kokonaan.

Ensimmäinen esiinty-
jä oli Tuomo Honkasen joh-
tama Puhallinorkesteri, jon-
ka ohjelmistoon kuului mm. 
tuttua tutumpi Veteraanin 
iltahuuto, jonka lauluosas-
sa oli mukana Lakarin kou-
lun lapsikuoro. Reijo Kossin 
johtamista kokoonpanoista 
esiintyivät Kansalaisopiston 
viihdeorkesteri, Kansalais-
opiston lauluryhmä ja Kan-
sanmusiikkiyhtye. Kansa-
laisopiston mieslaulajia johti 
Keijo Piirainen.

Jenny Kärki
Kansalaisopiston sali täyttyi sotalaulujen kuulijoista. Ensimmäisenä oikealla tilaisuuden 
juontaja Paavo Kurttila.

Puhallinorkesteri esitti Veteraanin iltahuudon yhdessä Lakarin koulun lapsikuoron kanssa.

Laulukvartetti HJAM konsertoi Sota-ajan lauluja –tapah-
tuman yhteydessä. Lopuksi kaikki paikalle jääneet esiintyjät esiintyivät vielä yhdessä.

Muuramea: kolmonen laatikos-
toja 3 kpl, kirjoituspöydän kansi 
sekä duettosohvapöydät, kaik-
ki valkoisia.
Kitarapaketti:  Epiphone Les 
Paul Special II Wine Red Puh. 
5016352

Stereot, kaksi kaiutinta. Radio, 
cd- ja kasettiasemat. Puh. 045-
855 4828

SEKALAISTA
Otetaan Abban ja Souvareiden 
levyjä. Otetaan kiltti ja rauhal-
linen saksanpaimenkoira. Ote-
taan lp-levysoitin kahdella kai-
uttimella. Puh. 045-855 4828

HALUTAAN VUOKRATA

PÖLKKY PöllinParkkuu MM-kisat

Lauantaina 16.6.
alk. klo 10:00

Jokijärvellä, Hilturannantie 2, 93400 TAIVALKOSKI

YLEISÖLLÄ VAPAA PÄÄSY KISA-ALUEELLE!
Kilpailun säännöt, kisapäivän ohjelma ym. www.jokijarvi.com ja Facebook-sivuillamme.  

Kilpailun järjestää Jokijärven Kyläseura ry. jokijarvi@jokijarvi.com, puh. 040-823 2489. TERVETULOA! 

ILTAOHJELMA:
PöllinParkkuu-tanssit 
PÖLKKY-teatterilla
klo 21-01,tahdittaa 
EERO MAGGA
Liput 12 €/hlö
Ei anniskelua.

Sarjat: M/N alle 20v, 
20-60v ja yli 60v

Kuivaa, miel. lämmintä varas-
totilaa Pudasjärveltä.
Vapaita karsinapaikkoja 4-6 
hevoselle.
Puh. 044 343 6440
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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!

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 27.5.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

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

Kahden kirjan julkistamistilaisuus
Sarakylän koululla

pe 25.5. klo 18.30
Osaran Aukeat / Veikko Vuontisjärvi

Eero Leinosen kirja

Kahvitarjoilu

järjestää  Sarakylän alueen kyläseuraTervetuloa!

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 25.5.

auki 24-04
Lippu 4€

sis. ep.

Lauantai 26.5.
HARRI
& CORONET

PUBISSA KARAOKE

La 2.6. Pohjois-Suomen 
karaoke-kilpailut

TULOSSA

Lippu 2€ sis. ep. Lippu 10€ sis. ep.

PUBISSA KARAOKE

Wintti

Pudasjärven lukion
Kevään 2012
 ylioppilaat

Ervasti Pauliina, Heik-
kilä Olli-Mikko, Hem-
milä Krista, Häyrynen 
Paula, Illikainen Hanna, 
Isomursu Anni, Kello-
lampi Janne, Kerälä Elina, 
Koivukangas Ari-Pekka, 
Koivuluoma Julia, Ko-
mulainen Pauliina, Kor-
tetjärvi Sauli, Kujala Riik-
ka, Kurtti Jani, Kuurola 
Tanja, Kälkäjä Johanna, 
Lehtola Emilia, Musto-
nen Markus, Mäkitalo So-
fia, Ojala Juho, Ollila Hil-
la, Outila Anna, Pikkuaho 
Iida, Piri Olli-Juhani, Po-
ropudas Tuomas, Pätsi 
Julia, Saarijärvi Annika, 
Simonen Reetta, Viho-
nen Kati, Vuorma Mari-
ka, Väisänen Kati ja Väy-
rynen Hilkka.

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.

Tervetuloa!

Yhdessä.

Perjantai 25.5.2012

Puhoksen alue, Möykkälä klo 
9.00 – 12.00
Iinattijärvi - Sotkajärvi – 
Ervastin alue, Kuren kylätalo 
13 - 14 ja Hirvaskosken koulu 
klo 14.30 – 16.
Siuruan alue, Aittojärven koulu 
klo 17 – 18 ja ent. Virtalan koulu 
klo 19 – 20. 
Lauantai 26.5.2012

Sarakylä - Metsälän alue, 
Metsälän kylätalo klo 9 – 10 ja 
Sarakylän koulu klo 10.30 – 12. 
Pärjänsuo - Livo alue, Suvan-
non kylätalo klo 13 – 14 ja 
Livon kylätalo klo 15 – 16

Lisätietoa äänestyksestä: www.keskusta.fi

Keskustan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen
äänestyspaikat Pudasjärvellä

Kipinän alue, Pekka Illikaisella, 
Ouluntie 1377 A klo 17 – 20. 
Sunnuntai 27.5:

Hetekylän alue, Hetepirtti klo 
9 – 10.15 ja Kataja klo 10.45 
– 12.
Kurenalan alue, Kauppatie 3:n 
liiketalo klo 13 – 18.

Äänestykseen saavat ottaa 
osaa perusjärjestöjen 15 vuotta 
täyttäneet jäsenet. 
Äänioikeus on myös henkilöllä, 
joka äänestyspaikalla hakee 
Keskustan jäsenyyttä.
Huom! Äänestää voi kaikilla 
äänestyspaikoilla, riippumatta 
siitä, minkä paikallis-
yhdistyksen jäsen on. 

Käsityö/askartelukerho Syötteen kylätalolla tiistaisin  klo 17-20 oma-
toiminen 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 ke-
vätnäyttely 7.5.-29.5. Pudikissa. Avoinna ma-ke klo 15-20, to-pe sulj., la-su 
klo 14-17.
Työkeskuksen taidepiirin näyttely 2.5.-31.5. Pudasjärven kirjastossa. 
Kirjojen julkistamistilaisuus. Kahden kirjan (Osaran aukeat/Veikko 
Vuontisjärvi ja Eero Leinosen kirja) julkistamistilaisuus Sarakylän koululla 
pe 25.5. klo 18.30. 
Kansallispuistopäivä la 26.5. Opastettu tustuminen Syötteen luonto-
keskukseen klo 10. Lähtö maastoretkelle Särkiperälle Luontokeskuksesta 
klo 12.
Kurenkosken tanssit: 26.5 Harri & Coronet, 2.6 Pohjois-Suomen ka-
raoke-kilpailut.
Sotkan Kutu Rysästä ruokapöytään Sotkajärvellä Parkkilan rannassa 
Sotkajärventie 492, la 26.5. alk. klo 12. 
Bingo Iinattijärven koululla Pohjoispuolentie 237 su 27.5. klo 12.
Tyttöjen ja naisten jalkapallo Rimmin kentällä. 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 26.5. klo 20.30-01.00 esiintyy 
Siluetti&Miia Mäkelä. La 9.6. klo 21 alk. esiintyy Jenni Haapakorvan yhtye.
Junior Ranger –leiri Syötteen kansallispuistossa 5.6.-8.6. Ilm. 25.5. men-
nessä. Ks. www.pudasjari.fi tapahtumat.
Koulujen päättäjäisdisko Jyrkkäkoskella la 2.6. klo 21 alk.
Tanssit Hampushallilla Petäjäsalmentie 496, la 9.6 klo 21 alkaen. 
Tanssit Jyrkkäkoskella to 14.6. klo 21 alkaen. Esiintyy Suvi Teräsniska 
ja Juha Metsäperä.

Ravintola Street 4 • Jukolantie 4 Pudasjärvi
Puh. 040 183 4540

Olemme avoinna
ma 14:00 - 21:00
ti 14:00 - 21:00

ke 14:00 - 01:30
to 14:00 - 21:00
pe 14:00 - 04:00
la 12:00 - 04:00
su 12:00 - 18:00 

Pe 25.5.
Rocklavan

viralliset avajaiset,
lavalle nousee 

WOYZECK!
Bileet alkaa klo 

23.00!

Muuttoapua 
edullisesti
1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523
Pyydä tarjous!

SOTKAN KUTU
RYSÄSTÄ RUOKAPÖYTÄÄN
Sotkajärvellä Parkkilan rannassa, Sotkajärventie 492, 93270 Sotkajärvi
lauantaina 26.5.2012 alk. klo 12.00

”Kisällistä mestariksi”
Kalankäsittelymestarit Markku Poropudas

ja Veikko Hyttinen opastavat meidät:
 • Hauen perkaus ja filerointi
 • Ahvenen perkaus ja filerointi
 • Säynävän perkaus ja graavisuolaus
 • Ruodoton haukikeitto
 • Paistettua haukea

Myynnissä tuoretta hauki- ja ahvenfilettä sekä haukikeittoa. Asiantuntijat kertovat mm. uudesta 
kalastuslaista ym. ajankohtaisista asioista. Musiikkia. Arvontaa ja hauskaa yhdessäoloa.

TERVETULOA KUDULLE
Korentojärven kalaveden osakaskunta, Hirvaskosken kyläyhdistys ja Iijoen kalastusalue
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Metsänomistaja!
Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa

Petri Tolonen
p. 020 764 0262

Markus Viitala
p. 020 764 0264

Teemu Pohjola
p. 020 764 0263

Jouko Niskala
p. 020 764 0254

Vilho Koivisto
p. 020 764 0232

Jari Juntunen
p. 040 515 9779

Seppo Miettunen
p. 020 764 0261

Hankintatoimisto

Saha

Pölkky Metsä
Kemijärventie 73
93600 KUUSAMO
FINLAND
Puh. 020 764 0253
Fax  020 764 0250
Sähköposti: office@polkky.fi tai 
etunimi.sukunimi@polkky.fi
www.polkky.fi

Kemijärvi

Posio

Kuusamo

Taivalkoski

Suomussalmi

Puolanka

Pudasjärvi

Ranua

Rovaniemi

Kittilä
Sodankylä

Pelkosenniemi

Salla

Savukoski

PÖLKKY

ULEA

KITKAWOOD

Oulu

Jussi Timonen-Nissi
p. 020 764 0257

Suurenmoiset kiitokset
Aune Vikströmin omaisille ja
tilinumeromme kautta Aunen

muistoa kunnioittaneille henkilöille
Pudasjärven sotaveteraanit ry, naisjaosto

oulunkaari.com

1.6.2012 alkaen päivystyksen uusi aukioloaika 
arkisin on kello 7.30–18.
1.6.2012 alkaen vastaanoton kiireetön sairaan- 
hoitajan vastaanotto jonotuslapulla arkisin kello 9–15.

- Kiireellinen hoidontarpeenarvio/ajanvaraus 
  puhelimessa arkisin kello 7 alkaen. 
- Kiireetön hoidontarpeenarvio/ajanvaraus 
  puhelimessa arkisin kello 10 alkaen.  
- Laboratoriovastauksia voi tiedustella arkisin 
  kello 13–15.  
- Puhelinnumero (08) 5875 6600.

Laboratorioon tullessanne riisukaa päällystakki 
päältänne valmiiksi. Näin omalta osaltanne edistätte 
palvelun sujuvuutta.

Uusittavat reseptit voitte jättää Pudasjärven Apteek-
kiin. Käsittelyaika on yksi viikko. Palvelu on ilmainen.

Pudasjärven 
terveysaseman 
vastaanotto tiedottaa

LIIKUNTAPAIKKOJEN HARJOITUSVUOROT
HAETTAVANA
Suojalinnan urheilu- ja tenniskentän sekä Kurenalan,
Lukion ja Rimminkankaan koulun kenttien harjoitusvuorot 
julistetaan haettaviksi. 

Hakemukset tulee toimittaa 31.5.2012 mennessä
osoitteella heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Tiedustelut: 0400 346 097. SIVISTYSLAUTAKUNTA

Metsästäjäliitto järjestää
metsästysammunnan ABC

koulutuksen
Pudasjärven ampumaradalla

su 3.6. klo 11
Tilaisuus on tarkoitettu nuorille ja vasta metsästyksen 

aloittaneille aikuisille. 20 henkilöä mahtuu mukaan, en-
nakkoilmoittautuminen risto.paakkonen@hotmail.com tai 

050 594 9955 Katso lisää Metsästäjäliiton
Oulun-piirin kotisivuilta.

Yhteistyössä mukana Anon Ase, Riistanhoitoyhdistys
ja Pudasjärven Ampujat

Särkivaaran Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS

Hallitus

pidetään torstaina 31.5.2012 
klo 18 Syötteen kylätalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA!

Hanhi-oja:
la 26.5. klo 12.00
la 2.6. klo 10.00
la 7.7. klo 12.00
ke 18.7. klo 17.00
ke 25.7. klo 25.7
la 11.8. klo 10.00

KOEAMMUNNAT 2012!

Pudasjärven Riistanhoitoyhdistys

Ruovaara:
la 9.6. klo 10.00
la 1.9. klo 10.00
la 8.9. klo 10.00

Seulan Vesiosuuskunnan 
sääntömääräinen

osuuskuntakokous
pidetään Toivolassa to 31.5.2012 klo 

19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

Teknisen toimen palvelutuotannossa
tapahtuneita muutoksia

Kuntatekniikan toimiala
Teiden ja katujen palvelutuottajana on Destia Oy. Destia hoi-
taa teiden ja katujen talviauraukset sekä kunnossapidon 
lukuun ottamatta miestyöosuutta. 
Kevätmuokkaus; harjaus – Ely-viraston ohjeen mukaan 15.5. 
mennessä, keväthöyläys taajamassa ja yksityisteillä (kaikki 
soratiet), heinän niiton saa aloittaa 15.6., suolaus taajamassa 
kauttaaltaan ja yksityisteillä pistesuolaus talojen kohdalta. Ke-
sätöissä ei ole laadunvalvontaa.
Syysmuokkaus: syyshöyläys, sorastus, vesakon raivuu.

Tievalaistukseen liittyvät tehtävät hoitaa Suomen Sähköra-
kennus Oy, puh. 0400 396 775 /Marko Rantamölö. Toiminta-
alue käsittää tiet ja kevyenliikenteenväylät, Syötteen alueen ja 
Sivakkaradan.

Liikennealueille kuuluvien liikennemerkkien, siltojen ja rum-
pujen kunnossapidon hoito kuuluu 1.10.2011 alkaen JT Ser-
vice Oy:lle, palvelunumero 0400 294 000, sähköposti jtservi-
ce@jtservice.fi.
JT Service Oy:n tehtäväalueeseen kuuluvat myös taajama-
alueella olevien yleisten alueiden (mm. tori, leikkipuistot, 
matonpesupaikka), tulvapenkereiden pumppaamoiden, ui-
marantojen, liikuntapaikkojen (mm. Suojalinna, Rajamaan 
lähiliikuntapuisto). Liikennepuisto avoinna 6.6.-1.8.2012 ja 
matonpesupaikka avataan 21.5.2012.

Kiinteistöjen ja yleisten alueiden istutuksista sekä viher-
alueista vastaa JT Service Oy.

Pienkiinteistöjen jätekuljetukset hoitaa HFT Network Oy. 
Jätekuljetuksiin liittyvät yhteydenotot HFT Network Oy:n 
asiakaspalveluun, palvelunumero 020 747 9090, sähköposti 
asiakaspalvelu@hftnetwork.fi.

Kaupungin siirtokuormausasema (ent. kaatopaikka),
puhelinnumero 040 702 6691.
Avoinna perjantaisin klo 14:00-18:00 ja lauantaisin
10:00-14:00. Siirtokuormausasemalle kotitaloudet eivät voi 
tuoda sekajätteitä. Kotitaloudessa syntyvät suurikokoiset jät-
teet, jotka eivät sovi sekajäteastiaan (esim. sohva, nojatuoli) 
voi toimittaa eri maksusta siirtokuormausasemalle aukiolo-
aikana.

*************************************************************
Puutarhajätteitä voi viedä siirtokuormausasemalle
velotuksetta 25.-26.5.2012 (pe-la) aukioloaikana.
Puutarhajätteiden seassa ei saa olla sekajätettä.

*************************************************************

Paperinkeräyksen kaupungin alueella hoitaa Paperinkeräys 
Oy; yhteydenotot Jaakko Jäntti, puh. 050 564 1473.

Tilapalvelujen toimiala
Kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistönhoidosta ja sii-
vouspalveluista vastaa SOL Palvelut Oy, palvelunumero 020 
570 0200, sähköposti asiakaspalvelu@sol.fi

Kaupungin yhteyshenkilöt teknisissä palveluissa:
Kinnula Ritva, 0400 324 013, ritva.kinnula@pudasjarvi.fi
Seppänen Kauko, 0400 384 162, kauko.seppanen@pudasjarvi.fi
Rissanen Kari, 0400 389 973, kari.rissanen@pudasjarvi.fi
Määttä Terttu, 040 754 5084, terttu.maatta@pudasjarvi.fi

Tekniselle toimelle saapuva posti
Päätöksentekoon, lausunnot ja lausuntopyynnöt yms. käsittelyyn 
saapuva posti pyydetään lähettämään Pudasjärven kaupunki/
Kirjaamo, PL 10, 93101 Pudasjärvi. Sähköpostitse lähetettävä vi-
rallinen posti osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi. Kaupungin 
kirjaamo ohjaa saapuneen postin asianomaiselle henkilölle.

Toivomme kuntalaisten ottavan suoraan yhteyttä yllä mainittui-
hin palveluntuottajiin heille kuuluvissa asioissa.

Pudasjärven kaupunki tekninen toimi

Halutaan ostaa
Nuffielt traktorit 

kokonaisena tai osina.

Ei tarvitse olla

käyntikuntoisia.

Osatkin kiinnostaa.

Nouto paikan päältä.

Puh. 0400 335 350

Viime viikolla oli Pudasjärvi-
lehdessä juttua salibändystä 
ja siinä kerrottiin, että nyt on 
saatu Pudasjärvelle ensim-
mäinen salibändyjoukkue. 
Se ei pidä paikkaansa.

Pudasjärven Urheilijoihin 
perustettiin salibändyjaosto 
kymmenkunta vuotta sitten 
ja miesten joukkue pelasi sil-
loin 4-divisioonassa.

Sittemmin toiminta hii-
pui vetäjien puutteeseen. 
Jaostoa ei ole kuitenkaan 
koskaan lakkautettu ja sen 
tillillä on kohtuullinen pesä-
muna odottamassa toimin-
nan viriämistä.

Seppo Sammelvuo

Salibandyä
pelattu
Pudasjärvellä
aikaisemminkin
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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

Tarjous koskee kehyksiä alk. 79€ Voit valita toisen parin samasta tai alemmasta hintaluokasta. Hintaan sisältyy 
vakioyksiteholinssit. Hinta vakiomoniteholinsseillä 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.

Optikon tekemät näöntutkimukset kaikissa liikkeissämme.

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

Hinta vakiomoniteholinsseillä alk. 149€

alk. 79€
SILMÄLASIT + AURINKOLASIT 
VAHVUUKSILLA kaupan päälle!

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ:
www.pudasjarvi-lehti.fi

Suljemme
poikkeuksellisesti

perjantaina klo 13.00


