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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Jalalla koreasti Kevät 
Hummauksessa s. 4

Yritystoiminnan
tukiasioista tietoa s. 10

JALKINE-ESITTELY
To 31.5 klo 9.30-15.30

Terveyskeskuksen käytävä
UNIASKEL/Airi Ahonen, Tervetuloa tutustumaan!

Seuraavat vastaanottoajat:

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

040 821 1819

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 31.5, to 7.6, ma 25.6.

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

FAMILY FRESH SUIHKUSAIPPUA 1l

ITALIANSALAATTI 400g

OHRARIESKA
450g

HIEROVAT SANDAALIT

ATRILLI 700g NAISTEN HAME

TAIVALKOSKEN LEIPOMO
SOKERIMUNKIT 10kpl/pss

2 PEITETTÄ
2 TYYNYÄ

NAISTEN NILKKASUKAT
6 PARIN

NAISTEN FARKUT
ISOT KOOT 42-54

ERITTÄIN HIENO SUOMALAINEN 
SHAMPOO JA HOITOAINE 300ml

TYTTÖJEN CAPRIT

0,99rs

1,49pss

4,70plo

1,99pkt

1,99pss

1,95plo

28,50

9,90pari

25,-YHT.

8,50

7,90nippu

29,50

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi,
puh. 08 824 335   

Avoinna: Ma-Pe 8-20, La-Su 9-18

Komeat PELARGONIAT  18,- / 4kpl
YO-RUUSU (60cm)  3,95 ONNEA KAIKILLE

VALMISTUNEILLE!

MULTATARJOUS JATKUU  20,- / 6säkkiä

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

Tuuheat PETUNIAT  10,- / 10kpl
LOBELIAT  10,- / 10kpl

SAMETTIRUUSU  10,- / 10kpl

KESÄBEGONIA  10,- / 4kpl

MONIVUOTISET KUKAT
JA KORISTEPENSAAT

OSTA 5, MAKSA 4
MARJAPENSAAT

(herukat ja karviaiset)
35,- / 5 kpl

NURMIKOLLE pellon Y3  30,- / 40kg

Kiertävä kirppis
ent. Körkön leipomolla
1, 2 ja 4.6 klo 10-17.

Tavaraa laidasta laitaan.
Kannattaa tulla kauempaakin. 

Ensi viikon 
numerossa 
kesä- ja-

mökkiläis-
teema!
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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
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus,
ilmoitusmyynti
Jenni Peltoniemi
äitiyslomalla

Sivunvalmistus
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

Tervetuloa

Soili ja Paavo Kortetjärvi

juhlimaan kanssamme 
Saulin lakkiaisia la 2.6. 
klo 15 alkaen kotiimme.

ONNEA UUSILLE 
YLIOPPILAILLE

toivottaa Pudasjärvi-lehden toimitus

Alkaessani pohtia tätä tekstiä sain muistikirjaani aikaiseksi vain 
sivun verran kysymyksiä. Viikonlopun noita kysymyksiä pohdit-
tuani ei minulla edelleenkään ollut johtoajatusta tekstiin, vain 
lisää kysymyksiä. 

Mitä tarkoittaa salattu Jumala? 
Miten Pyhän kolminaisuuden voisi selittää? 

Miksi Jumalaan uskova joutuu perustelemaan enemmän kan-
taansa, kun hän joka ei usko? 

Onko minun uskoni Jumalaan vähempi arvoinen kuin sen 
jonkun usko siihen ettei Jumalaa ole? Mitä enemmän kuvit-
telen oppineeni Jumalasta, sitä enemmän mieleen tulee kysy-
myksiä joihin yritän löytää vastauksia.

Olisi liian helppoa, jos jokaiseen kysymykseen, varsinkin 
epäilevään tai kyseenalaistavaan olisi valmis vastaus. Mutta kun 
ei ole. 

Tulevan sunnuntain evankeliumi tekstissä Jeesus antaa ope-
tuslapsillensa käskyn tehdä kaikki kansat Jumalan lapsiksi. Kas-
tamaan heidät Pyhän Kolminaisuuden – Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamaan heille mitä hänkin opetuslap-
silleen opetti. 

Ihan kohta on taas rippikoulujen sesonkiaika. Rippikoulus-
sa pyrimme toteuttamaan Jeesuksen antamaa käskyä. Opetta-
maan ja kertomaan mitä me tiedämme ja olemme Jumalasta 
oppineet. Antamaan välineitä omaan pohdintaan ja tilaa kysy-
myksille ja epäilyille. Opettamaan, mutta ei antamaan valmii-
ta vastauksia.

Jumala on keskellämme koko ajan ja yrittää jatkuvasti saada 
meihin yhteyttä, mutta onko päivissämme tilaa Jumalan kuule-
miselle? Helposti täytämme päivämme kiireellä, metelillä, ma-
terialla ja suurella määrällä epäolennaisia asioita ja murheita. 
Jumalan äänen saattaa kuulla vain kuiskauksena, hiljaisuuden 
henkäyksenä. Sitten kun hetkeksi maltamme pysähtyä ja rau-
hoitumme, hiljennymme ja keskitymme kuuntelemaan saat-
taa olla, että kuulemme Jumalan kuiskauksen. Hiljentyminen 
ei tarkoita sitä että yritämme kaikin keinoin löytää hiljaisuutta 
toteuttamalla jotain tekniikkaa. Ihmettelyn, kysymysten ja ru-
kouksen kautta voimme jonakin päivänä huomata, että syvällä 
sisimmässämme on Jumalan läsnäolo. 

            Tiina Inkeroinen

Salattu Jumala

Pudasjärven Syöpäkerhon 
viime kokoontumisessa oli 
haikea tunnelma, sillä pitkä-
aikainen ja pidetty toimin-
nanjohtaja Pertti Taimisto oli 
jäähyväiskäynnillä siirtyes-
sään lähiaikana eläkkeelle. 
Hän kertoi syöpään sairastu-
neita tulevan ilmi jatkuvas-
ti ja työlle on tarvetta jatku-
vasti. 

-Syöpäkerhojen toiminta 
auttaa sairastuneita ja lähei-
siä. Pudasjärven kerhon ak-
tiivinen laulutoiminta edes-
auttaa tuomaan mieleniloa. 

Taimisto varoitteli ke-
väällä kevätauringosta. 

-Kannattaa suojautua ja 
suojata etenkin lasten ihoa 
auringolta. Ihosyöpä on li-
sääntynyt, jonka puhkea-
misriskiä lisää ihon palami-
nen. Jos lapsena on polttanut 
ihon, sairastumisen riski kas-
vaa aikuisena. 

Taimisto sanoi kuulleen-
sa, että syöpään sairastumi-
sella on pelottava leima. 

-Ei ole häpeä, jos sairas-
tuu. Puhumme paljon toivos-
ta, aina on toivoa olemassa. 
Suomessa ja Euroopassa on 
hyvä hoito. Henkinen hoito 
on myös tärkeä, jossa ystävä 
auttaa, hän totesi. 

Pudasjärven Syöpäker-
hon toiminnassa mukava 
oleva Ritva Kinnula kertoi, 
että yhdistys on vierailut Pal-
velukeskuksessa laulamassa 
asukkaille. Lisäksi on käyty 
ilahduttamassa laululla sai-
raita vanhuksia muun muas-
sa terveyskeskuksen vuode-
osastolla. Kerho kokoontuu 

Pudasjärven Syöpäkerholla 
aktiivisista toimintaa

kerran kuukaudessa. 
Tulevasta toiminnas-

ta hän kertoi sunnuntain 
1.7 laulutilaisuudesta Iinat-
tijärven kylätalolla ja toril-
la lauletaan yhteisesti 19.7. 
Syyskuussa toteutettava Kil-
pisjärven retki on täynnä. 

Matkalle on ilmoittautunut 
lähes 50 lähtijää, hän totesi. 

Pertti Taimistoa kiitettiin 
hänen pitkäaikaisesta työs-
tä ja annettiin yhteisesti läk-
siäislahja. 

Heimo Turunen

Pertti Taimistoa läksiäislahjalla kerhon puolesta muista-
massa Aino Timonen-Nissi ja Liisa Asikkala. 

Kosketinsoittimissa soittavan Ritva Kinnulan johtama lau-
luryhmä ja orkesteri johti yhteislauluja. Laulamassa Risto 
Puhakka ja Aimo Pietilä. Kinnulan vierellä bassokitaras-
sa Eero Liikanen ja haitarissa takana Antti ja Reino Jo-
kikokko. 

Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 3.6. klo 
10, Juha Kukkurainen, Jaak-
ko Sääskilahti, Keijo Piirai-
nen. Taksi kirkkoon lähtee 
seurakuntakodilta 9.30, kyy-
din hinta 3 € edestakainen 
matka.
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!
Kesäkahvila torstaina 31.5. 
klo 12-14. Tule hörppäämään 
kupillinen kahvia ja rupatte-
lemaan mukavia!
Vanhemman väen leiri 12.-
13.6. Hilturannassa. Leiri al-
kaa tiistaina klo 11 ja päättyy 
keskiviikkona klo 14. Leirin 

hinta on 20 €. Leirille tarvit-
set mukaan omat lääkkeet, 
liinavaatteet, vaihto- ja ul-
koiluvaatteet, peseytymis-
välineet sekä reipasta lei-
rimieltä! Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 6.6. 
mennessä.´
Tulossa: Ruskaretki  7.-
9.9.2012 Pyhätunturille. Ma-
joittuminen Hotelli Pyhäs-
sä 2hh:n huoneissa. Retkellä 
patikoimme Ametistikaivok-
selle, nautimme ruskaluon-
nosta mahtavissa maisemis-
sa ja saamme viettää aikaa 
yhdessä toisten kanssa. Ret-
ken hinta on n. 250€, riippu-
en lähtijämäärästä. 30 ensim-
mäistä ilmoittautujaa pääsee 
retkelle mukaan. Sitovat il-
moittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon 15.6. mennessä. 
Lisätietoja Leena Loukolta, 
p. 0400-866480
Kuorot: kirkkokuoro to 31.5. 
klo 18.00.
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)
Pudasjärven Sotaorpojen 
tapaaminen seurakuntata-
lon rippikoulusalissa ke 6.6. 
alkaen klo 10.00. Mukana 
Oulun seudun Sotaorpojen 
puh.joht. Pekka Perä. Kahvi-
tarjoilu.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 3.6. klo 
17 (Jukka Lehto, Tauno Ku-
jala)
Kastettu: Iida Felicia Pu-
das,  Aino Orvokki Vilja-
maa, Aino Aleksanda Juuso-
la, Amanda Tuulia Kajava
Avioliittoon vihitty: Lassi 
Pekka Luokkanen ja Mirjami 
Kristiina Tauriainen

Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen 17.4.2012 tekemäs-
tä päätöksestä kehittämisjoh-
tajan viran täyttämisestä on 
tehty 21.5.2012 kunnallisvali-
tus Oulun hallinto-oikeuteen. 
Valituksen ovat allekirjoitta-
neet Hiihtokeskus Iso-Syö-
te, Profin Oy, Martti Haapala 
sekä Alpo Laakkonen omas-
ta puolestaan ja omistamansa 
toiminimen AE Innovations 
puolesta. Valittajien asiamie-
henä toimii asianajaja Olli Si-
ponen Oulusta. 

Kehittämisjohtajan viran
täyttämisestä valitus Oulun 
hallinto-oikeudelle

Valituksen allekirjoittajat 
vaativat, että Oulun hallinto-
oikeus kumoaa lainvastaisen 
päätöksen (ja sen perustee-
na olevan 20.3.2012 tehdyn 
päätöksen), jolla kaupungin 
kehittämisjohtajan virka on 
täytetty ja valittajien viran 
täyttämisestä tekemän oikai-
suvaatimus on hylätty. 

Kaupungin tulee antaa ai-
kanaan valituksesta lausun-
to Oulun hallinto-oikeudel-
le. (ht)
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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

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat 
ma 4.6.2012 klo 17.00 

Tervetuloa!

Onnea Ylioppilaille ja  opintonsa päättäneille!

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

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

Ihania Lahjoja Ylioppilaille, Valmistuneille,
Opettajille, Päivänsankareille… 
Tuliaisia, Matkamuistoja, Askartelutarvikkeita,
Hupituotteita, Pelejä, Leluja …ja Paljon Muuta!

Meiltä Löydät:

Ylioppilaalle. Valmistuneelle. Rippilapselle
Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut.
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Onnittelut ylioppilaille ja valmistuneille!

75 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Arvomme kaikkien asiakkaiden kesken 100€ lahjakortin ti 31.7.

Oulunkaaren yhtymäval-
tuusto valitsi 23.5 yksi-
mielisesti Leena Pimperi-
Koiviston kuntayhtymän 
johtajaksi. Nykyisin virkaa-
tekevänä kuntayhtymän joh-
tajana työskennellyt Pimpe-
ri-Koivisto on työskennellyt 
kuntayhtymän alueella vuo-
desta 1995. Sitä ennen hän 
on ollut Iin kunnassa muun 
muassa resurssijohtajana, 
perhepalvelujohtajana, so-
siaali- ja terveysjohtajana ja 
sosiaalityöntekijänä. Hän on 
ollut myös asiantuntijana ra-
kentamassa kuntayhtymän 
sosiaali- ja terveyspalvelu-

Pimperi-Koivistosta uusi kuntayhtymän johtaja
jen järjestämistä. Koulutuk-
seltaan Pimperi-Koivisto on 
yhteiskuntatieteiden ja kas-
vatustieteiden maisteri.

Kuntayhtymän johtajan 
tehtävänä on johtaa ja kehit-
tää kuntayhtymää tuloksel-
lisesti yhdessä jäsenkuntien 
kanssa asetettujen tavoit-
teiden pohjalta. Hän ohjaa 
ja yhteen sovittaa osaltaan 
kuntayhtymän toimialaan 
kuuluvien sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen, kuntapal-
velutoimiston ja elinkeino/
aluekehittämisen toimintaa. 
Kuntayhtymän johtaja mää-
rittää kirjallisesti palvelu-

johtajien keskeiset tehtävät 
ja tulostavoitteet vuosittain 
käytävien kehityskeskuste-
lujen yhteydessä.

Entinen kuntayhtymän 
johtaja Kirsti Ylitalo-Katajis-
to siirtyi keväällä Oulun kau-
pungin hyvinvointijohtajak-
si. Kuntayhtymän johtajan 
virkaan oli viisi hakijaa, jois-
ta haastateltiin kolmea.

Oulunkaari tiedotus

Leena Pimperi-Koivisto 
valittiin Oulunkaaren kun-
tayhtymän johtajaksi

Kaksi rivitaloa valmistuu jouluksi

Kaksi rivitaloa on valmistumassa yhtä aikaa ja ra-
kennukset ovat tällä hetkellä hieman eri vaiheis-
sa.

Asuntoinsinöörit ovat alka-
neet rakentaa uusia rivitalo-
ja Pudasjärven keskustaan, 
Iijoen lähelle Kauralankujal-
le. Rakennustyöt ovat käyn-
nistyneet huhtikuussa ja 
asunnot ovat näillä näky-
min muuttokunnossa joulu-
kuussa.

Kahteen rivitaloon tu-
lee yhteensä yhdeksän 48-
70 neliömetrin omistusasun-
toa. Valmistuvat kaksiot ja 
kolmiot rakennetaan yhteen 
tasoon. Noin puolet asun-
noista on jo varattuna, joten 
asuntoja on vielä saatavilla.

Asuntoinsinöörien toi-
mitusjohtaja Juha Timo-
nen, kertoo että rivitalot ra-
kennetaan erittäin tiukkojen 
energiasäädösten mukaises-
ti. Ekologisuus ja taloudel-
lisuus on otettu huomioon 
kaikissa ratkaisussa sekä ra-
kenteissa että ilmanvaihdos-
sa. Timosen mukaan sää-
dökset tiukkenevat myös 
tulevaisuudessa. Energiate-
hokkuus on myös asiakkaan 
etu, sillä lämmityskustan-
nukset pienenevät. (jk)

MTK Pudasjärvi tiedottaa
Aittojärven hölkkä la 2.6. perutaan 

kevätjuhlien vuoksi. 
Palataan asiaan myöhemmin. 

Mari Kälkäjä pj

Kauppatie 4, Pudasjärvi
puh. 08-823 350 

gsm. 0400 399 830
mattir@pp.inet.fi

www.hautauskukkaräisänen.fi

Palvelemme
to 31.5. klo 9-17
pe 1.6. klo 8-21
la 2.6. klo 7-15

Onnittelumme
uusille
ylioppilaille
ja ammattiin valmistuville

    Meiltä
  ihanat
 Pauliina
 Rundgrenin
  korut
   raikkaissa            
     kevään
         väreissä!

Telkkälässä Risto Illikaisen poroaitaan oli syntynyt perjantaina 25.5. erikoisen näköinen 
poron vasa. Vasalla oli silmänympärykset ruskeat ja iso ruskea läikkä vasemmassa
kyljessä.

Telkkälässä erikoisen näköinen
poron vasa

Poroisäntä Risto Illikainen.



4 nro 22PUDASJÄRVI -lehti 30.5.2012

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!

Rimmin palvelukodin jär-
jestämässä ”Kevät Humma-
us” tapahtumassa torstaina 
24.5. oli iloinen meno ja vi-
linä. Nauru raikui, musiikki 
soi ja kehitysvammaiset pis-
tivät jalalla koreasti. Paikalle 
oli saapunut lähikuntien ke-
hitysvammaisia tapaamaan 
toisiaan ja solmimaan myös 
uusia ystävyyssuhteita. 

Tapahtuman idea syntyi 
kun Rimmin palvelukodin 
henkilökunta alkoi pohtia 
mitä kivaa yhteistä voisim-
me asiakkaillemme järjestää. 
Tanssit olivat luonnollinen 
tapa, koska kehitysvammai-
set pitävät musiikista. Tans-
seja suunniteltiin järjestel-
mällisesti kuukausittaisissa 
palavereissa syksystä lähti-
en.

”Kevät Hummaus” päi-
vä alkoi aurinkoisena ja us-
koimme sen jatkuvan iltaan 
saakka. Järjestelyt olivat su-
juneet suunnitelman mu-
kaan ja yhteinen ME-henki 
oli korkealla. Kaikki oli val-
mista kello 16, jolloin aloim-
me odottamaan ensimmäi-
siä vieraita ja eipä aikaakaan 
kun ensimmäinen pikku 
bussi kaarsi pihaan. Tästä se 
lähtee, totesivat ohjaajat yh-
dessä!

Jalalla koreasti Kevät Hummauksessa 
Rimmin palvelukodin 

vastaava ohjaaja Lilja Ket-
tunen toivotti tanssiväen ter-
vetulleeksi tapahtumaan. 
Tanssiorkesteri Naseva soitti 
koko illan musiikkia laidasta 
laitaan, jonka tahdissa moni 
kävi tanssilattialla pyöräh-
tämässä. Taisipa illan koho-
kohta kuitenkin olla vuoden 
2011 Tahkokankaan karaoke 
voittaja Lordin esiintymi-
nen! Teemu Timonen-Nis-
si esitti kappaleen hardrock 
hallelujah ja otti yleisönsä 
omakseen! Aploodit, vihel-
lykset ja hurraa huudot rai-
kuivat kun Teemu esiintyi… 
Ihana, kuului usein katsoja 
suusta Teemun lopettaessa 
laulunsa.

Tapahtumassa oli arvon-
taa, lisäksi myytiin itse teh-
tyjä leivonnaisia ja avainko-
ruja sekä ovimagneetteja. Ja 
jottei kenenkään tarvinnut 
kärsiä nälästä oli Pudasjär-
ven matkailupuolen opiske-
lijat järjestäneet kolme eri-
laista tarjoilupistettä, joissa 
möivät pizzaa, sämpylöi-
tä, lättyjä, munkkeja, limsaa, 
kahvia ja karkkeja sekä oli-
pa oma ”drinkki baarikin” 
järjestetty. Pudasjärven rat-
sastajat puolestaan pitivät 
huolen, että jokainen sai syö-

däkseen oman makkaran. 
Jokaisella oli mahdollisuus 
käydä kokeilemassa onneaan 
Pudasjärven ammattikoulun 
lähihoitajaopiskelijoiden jär-
jestämässä mölkkypelissä ja 
hernepussin heitossa. Eikä 
voittajia unohdettu tässä-
kään taistossa!

Ilta oli kaikin puolin to-
della onnistunut. Palaute 
vierailta oli pelkästään po-
sitiivista. Paljon kiitosta sai 
tarjoilupuoli. Useassa pis-
teessä järjestetty tarjoilu 
mahdollisti sen, ettei kenen-
kään tarvinnut jonottaa kau-
aa. Myös Jyrkkäkosken tiloja 
kehuttiin kovasti ja sijaintia 
erinomaiseksi. Moni oli pai-
kalla ensimmäistä kertaa ja 
nautti näkemästään.  

Haluamme kiittää Pudas-
järven kaupunkia saamas-
tamme tuesta sekä kaikkia 
seuraavia yrityksiä ja henki-
löitä jotka lahjoititte tuottei-
tanne arpajaisiimme:

Veken kaluste, Konti-
otuote Oy, Pudasjärven 
osuuspankki, Aarrearkku, 
Pienkonehuolto Keskiaho, 
Dermoshop, K-Supermar-
ket, M-Tavaratalo, Perhe-
market, Kampaamo Pirita, 
Koillis-Tele, Pudas-Kone, 

Pudasjärven apteekki, Hau-
taus- ja kukkapalvelu Räisä-
nen, Huonekaluliike Heik-
kilä, Kesport Pudasjärvi, 
LVI- ja Rautatarvike Oy, 
Miksan Autohuolto, Koillis-
Parkki, Kauneuskeskus Sa-
lotar, Kosmetologi Senja, Pu-
dasjärven Urheilijat ja Saimi 
Kuusisto-Mikkonen. 

Lilja Kettunen 
Rimmin palvelukodin 
vastaava ohjaaja

Jyrkkäkosken huvilavalla laitettiin jalalla koreasti. Lava sai vierailta kehuja. 

Teemu Timonen-Nissi esitti kappaleen hardrock hallelu-
jah ja otti yleisönsä omakseen.
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Lukijan kynästä

Päätoimittaja Heimo Turunen kertoi lehdessään 23.5. Rim-
min 5 D:n luokkakokouksesta. Keskikoulutodistukset oli 
annettu keväällä 1972. Saman vuoden 1. elokuuta Pudasjär-
vi siirtyikin peruskouluun. Silloin tulivat uudet opetussuun-
nitelmat ja koulunkäynti mahdollisuus asuinpaikasta ja va-
rallisuudesta riippumatta. Muutama yläluokka jatkoi vanhan 
keskikoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Saatiin perus-
koulun ala- ja yläaste, nykyään ala- ja yläkoulu.

Kiinnostavaa on tarkastella, mihinkä keskikoulun tuol-
loin päättäneet ovat siirtyneet asumaan. Pudasjärvelle on 
jäänyt 4 henkilöä eli 20 %. Muualle, silloiseen Oulun lää-
niin, on siirtynyt 11 henkilöä eli yli 50 %. Näistä Ouluun 5 
henkilöä. Lappiin siirtyi 4 henkilöä eli 20 %, joista 3 Rova-
niemelle. Kaukaisimmat paikkakunnat olivat Helsinki, Hä-
meenkyrö ja pohjoisessa Enontekiö. Ilmeisesti poissaolleis-
takin kymmenestä henkilöstä on saanut työpaikan muualta 
kuin kotikunnastaan.

Voidaan todeta, että Pudasjärvi saattoi tarjota työpaikan 
vain neljälle (20 %). Koulutustason nousu peruskoulun, lu-
kion ja ammatillisen koulutuksen myötä lisää hakeutumis-
ta muualle joko jatko-opintoihin tai töihin. Tämä merkitsee 
kaupungin väkiluvun jatkuvaa vähentymistä, väestöraken-
teen muuttumista ja sen painottumista ikäihmisiin. Huolto- 
suhde huonontuu koko ajan. Paineita on palvelujen heiken-
tämiseen jopa vähentämiseenkin. Veroäyrin hinta nousee, 
sillä valtionosuudellakin tulee olemaan rajansa. Haastetta 
on!

Olisi kiva lukea lehdestänne Pudasjärven kaupungin vä-
estöennusteet ja ikärakenne. Tämä olisi osa tulevaisuuden 
suunnittelua. Onko ratkaisuna kuntaliitos? Jos on, niin mi-
hin suuntaan.

Pentti Jänkälä
mökkiläinen

Historiallinen 5 D

Sirpa ja Markus Urmalan 
omistamalla Pudasjärven 
Puutarha Kukkahuoneella 
vietettiin pudasjärveläisen 
kukkaloiston päiviä perjan-
taista sunnuntaihin 25-27.5. 

Markus Urmala ei ollut 
täysin varma siitä, vietettiin-
kö puutarhapäiviä nyt kuu-
dennen vai seitsemännen 
kerran, mutta päivät joka 
tapauksessa osoittivat jäl-
leen kerran tarpeellisuuten-
sa. Asiakkaita riitti runsaas-
ti kaikille päiville. 

– Viikolla 13 aloitettiin 
kukkien istuttaminen ja ajoi-
tus sattui kohdalleen. Kysei-
sellä viikolla alkaa luonnon-
valo riittää ja istutukset voi 
tehdä. 99 prosenttia kukis-
ta on itsekasvatettuja, totesi 
Markus Urmala. 

Tänä vuonna Puutar-
ha Kukkahuone sai uuden 
kasvihuoneen ja sitä myötä 
500 uutta neliötä kasvutilaa. 
Kaikkiaan yrityksellä on nyt 
kaikkiaan 2500 neliötä läm-
mitettyä ja 300 neliötä kyl-
mää kasvutilaa.

Jokainen neliö 
käytössä
Tilankäyttö onkin puutarha-
kasvatuksessa se todella tär-
keä asia, sillä jokainen neliö 
vaatii puhalluslämmitykses-
sä yhden kevään aikana noin 
10 litraa öljyä. Tästä syystä 
kasvihuoneiden pitää näin 
keväällä olla laitoja myöten 
täynnä.

– Meillä on täällä sato-
ja lajikkeita kun esimerkiksi 
miljoonakellojakin on yli 20 

Kukkaisloisto ihastutti puutarhalla
eri lajiketta.

Me pyrimme pitämään 
mahdollisimman monipuoli-
sen valikoiman ja joka kevät 
tulee myös uusia lajikkeita, 
puutarhuriyrittäjä kertoo.

Valmiskukkien lisäksi 
puutarhalla myydään run-
saasti hyötykasvien taimia; 
kurkkuja, tomaatteja, pap-
rikoita ja yrttejä sekä marja-
pensaita ja omenapuita.

– Nykyään on suuntauk-
sena se, että hyötykasvien 
kysyntä lisääntyy jonkin ver-
ran. Kaikkiaan puutarhainto 
on kuitenkin huomattavassa 
kasvussa. Monet miehetkin 
ovat yhtä innoissaan kukista 
kuin naiset.

Monet luulevat, että Kuk-
kiva kunnas Kiimingissä on 

samaa yritystä kuin Pudas-
järven Puutarha Kukkahuo-
ne Oy. Näin ei kuitenkaan 
ole. Pudasjärven Kukkahuo-
ne Oy:n omistavat Sirpa ja 
Markus Urmala, mutta Kii-
mingin yrityksen omistajat 

ovat Markuksen isä ja Mar-
kuksen kaksi veljeä. Kyse on 
siis kilpailijoista, jotka kui-
tenkin ”sopivat samaan kah-
vipöytään”.

Asko Kurki

Kukkaloisto on parhaillaan valtoimenaan Puutarha Kuk-
kahuone Oy:ssä. 

Yrittäjät Sirpa ja Markus Urmala katsovat luottavaisina tulevaan kesään. Markuksella 
on takana 19 vuotta yrittäjänä.

Mitä teemme? Miten teem-
me? Miksi teemme? Näiden 
kysymysten äärelle kokoon-
tuivat seurakunnan luotta-
mushenkilöt ja työntekijät 
yhteiseen illanviettoon seu-
rakuntakeskukseen tiistai-
na 22.5. 

Työalat niin julistus-, dia-
konia-, lähetys- kuin lapsi- ja 
nuorisotyökin avasivat toi-
mintaansa hyvin kekseliäästi 

Seurakunnan luottamushenkilöillä  
ja työntekijöillä yhteinen ilta

ja elävästi omissa pisteissään, 
joihin luottamushenkilöt ja 
työntekijät vuorollaan tutus-
tuivat. Osallistujilla oli oiva 
mahdollisuus nähdä, kuulla 
ja jopa maistaakin, mitä seu-
rakunnan tarjoama toiminta 
pitää sisällään. Tutustuttu-
aan eri työaloihin kokoon-
nuttiin porukalla ”jalkaut-
tamaan” kirkkovaltuuston 
vuonna 2011 vahvistamaa 

Seurakunta 2020- strategi-
aa, joka kiteytyy ajatukseen 
”Seurakunta elämässä”.

Kirkkoherra Kimmo He-
lomaa avasi strategiaan kir-
jattuja seurakunnan vah-
vuuksia, heikkouksia, 
uhkatekijöitä ja mahdolli-
suuksia. Aika vierähti niin 
sukkelaan, että varsinais-
ta keskustelua ja pohdintaa 
seurakunnan tulevaisuudes-

ta ja toiminnan kehittämises-
tä jäi vielä kotitehtäviksi asti 
ja kirkkoherra jättikin toi-
vomuksen, että illan annis-
ta herääviä ajatuksia, suun-
nitelmia ja esityksiä otetaan 
mielellään vastaan syksyllä 
käynnistyvän talousarvion 
ja toimintasuunnitelman laa-
dinnan yhteydessä.

MP, kuvat Heimo Turunen 
ja Maire Puhakka

Pudasjärven seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt pitivät yhteisen kokoontumi-
sen, jossa ohjelmassa oli mm. seurakunnan eri työalojen toimintaan tutustumista.

Diakoniatyön esittelypisteessä Leena Loukko kertoo yh-
teisvastuukeräyksestä

Rönö, nuorisotyönohjaajat Marko Väyrynen ja Tiina Inkeroinen kertovat seurakunnan 
nuorisotyöstä.
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HONDA AGGREKAATTI
EU 10i

HONDAN RUOHONLEIKKURIT
HOX TAKUU 4 VUOTTA

HONDA SKOOTTERI
TAKUU 4 VUOTTA

HONDAN VESIPUMPUT
HOX TAKUU 4 VUOTTA

STIGA
PIENTRAKTORI 13,5hp
LEIKKUULEVEYS 98cm

HONDA AGGREKAATTI
EU 20i

HONDA AGGREKAATTI
EU 30is hox takuu 4 vuotta

HONDAN
PERÄMOOTTORI 2,3hp
HOX TAKUU 4 VUOTTA

SAMURAI
CROSSIPYÖRÄ 125cc

SAMURAI
CROSSIPYÖRÄ 70cc

COMANCHE
MÖNKIJÄ 90cc

COMANCHE
MÖNKIJÄ 110cc

LANDMANN
KAASUGRILLI
3 POLTINTA + SIVUKEITIN

LANDMANN
KAASUGRILLI
ROSTERI

LANDMANN
KAASUGRILLI
PUINEN VAUNU

1090,- 1490,- 2690,-

395,-alk.

795,-
6 kpl erä!

HOX! UUTUUS!

1990,-
+toim.kulut

1395,-

395,-

495,-
795,-

990,-299,- 399,- 399,-

495,-
HRS 536c HRG 465 PDE HRG 536 9DE

HRX 537 HZE

535,- 690,-
1195,-
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Huikaiseva kevätpäivä ke-
räsi runsaasti ihmisiä Park-
kilan rantaan Sotkanhar-
julle lauantaina 26.5. Yksi 
valistunut arvaus paikalla-
olijoista oli kaksitoista tusi-
naa. Tapahtuman aiheena 
oli neuvoa, opastaa ja myös 
itse opetella kalan käsittelyä 
ruuaksi saakka. 

Päivän idea lähti Kari 
Kaivorinteen ja Timo Holm-
strömin yhteisestä tuuma-
uksesta ja sen toteuttivat 
Korentojärven osakaskun-
ta, Hirvaskosken kyläyhdis-
tys, Iijoen Kalastusalue sekä 
ammattilaiset Markku Poro-
pudas ja Veikko Hyttinen. 
Äänentoiston järjesti am-
mattimaisesti Kuntoliikun-
tapalvelu Pekka Kinnunen.

Tapahtuman varsinai-

set ammattilaiset, Hyttisen 
Veikko ja Poroputaan Mark-
ku, opettivat kiinnostuneille 
kalan käsittelyä, kuten file-
rointia, ruuaksi kelpaavaan 
muotoon. Osakaskunnan 
miehet olivat pyytäneet hau-
kea, ahventa, lahnaa ja säy-
nästä tätä kalapäivää varten 
ja yleisö myös perkasi ja file-
roi kaloja Veikon ja Markun 
opastuksella. Nyt ei käsien 
”kalaantuminen” haitannut 
opastettavia. Jonoa riitti täs-
sä paikassa koko tilaisuuden 
ajaksi ja kaloja tuli käsiteltyä 
yli sata kiloa. Kalannahka-
lompakon aineksia oli tarjol-
la runsaasti.

Hirvaskosken kyläyh-
distys paistoi räiskäleitä ja 
keitti kahvia kävijöille. Jono 
heidän luukullaan olikin 
loppumaton. Savukalateh-
das höyrysi koko tilaisuu-
den ajan tuottaen savukalaa 
myyntiin saakka.  Erityises-
ti savulahnat tekivät kaup-
paansa. Savustettuna myy-
tiin hyvään käypään hintaan 
Sotkajärvestä Paavali Man-
nisen saama jättiahven, joka 
painoi 2050 g. Liekö ennätys-
ahven näistä vesistä.

Taiteilijoita on kylillämme 
omasta takaa ja taiturimaista 
hanurimusiikkia esitti Timo 
Pesiö. Oli helppo kuunnella.

Kati Huitsin teltassa ar-
vuuteltiin kuvista kalojen ni-
miä ja maalattiin kiviä ko-
risteiksi ja taide-esineiksi. 
Lapsilla oli iloista puuhaa ja 
riemukkaasti nenä maalissa.

Ritvan ja Timon katokses-
ta levisi makuhermoja kut-
kuttava paistetun kalan tuok-
su ja itse tuotteissa oli monia 
herkullisia versioita. Huip-

puna oli paistettua haukea 
kuullotettujen sipulirenkai-
den ja kerman kera.

Ruodoton haukikeitto 
teki kauppansa ja sitä riit-
ti kaikille halukkaille; erin-
omainen maku- ja keittonau-
tinto.

Perhokalastusta ja perhon 
sidontaa esitteli Mika Niska-
saari, jonka opastuksella saa-
tiin todella näyttäviä ottiper-
hoja.

Mirja Savolainen esit-
teli kalamatkalle hanket-
ta. Hankkeen tavoitteena on 
tuotteistaa alueemme par-
haat kalapaikat ja markki-
noida ne turisteille. Iijokihan 
on yksi Suomen suosituim-
mista virkistyskalastusvesis-
tä. Laajakaista kaikille -hank-
keesta Timo Hänninen ja Jari 
Jussila esittelivät 100 Mbitin 
laajakaistaliittymiä ja raken-
tamisaikataulua kiinnostu-
neille. 

Pro Agrian kalatalous-
keskuksen toiminnanjohta-
ja Outi Kaski valotti uuden 
jo osittain voimaanastuneen 
kalastuslain asioita. Yksi tär-
keä asia on, että yhtään ala-

mittaista kalaa ei saa ottaa 
vedestä pois, vaan ne on, 
vaikka vahingoittuneenakin, 
laskettava takaisin veteen. 
Tämä selkeyttää valvojien 
työtä merkittävästi. Toinen 
merkittävä seikka on pyy-
dysten merkitseminen. Pyy-
dysmerkeistä, kuten verk-
ko- ja katiskan kukuista, on 
löydyttävä omistajan yhte-
ystiedot.

Kauko Ervasti ja Seppo 
Holmström esittelivät Ko-
rentojärven osakaskunnan 
toimintaa ja sen tavoitteita. 
Viinikankarin pohjapato tar-
vittaisiin Sotka- ja Hirvasjär-
vien vedenpinnan tasoitta-
jaksi. Kesän kuivana aikana 
molemmat vedet kärsivät 

veden vähyydestä.
Iijoen vesistön kalas-

tusalueen Jari Jussila ker-
toi kalateiden toteuttamis-
hankkeesta. Nyt tehdään 
rakennesuunnitelmia, jot-
ka valmistuvat ensi vuoden 
loppuun mennessä. Myös 
ylisiirrettävien lohien pyyn-
ti on käynnistynyt.

Lopuksi huutokaupattiin 
ja arvottiin kalatuotteita ja – 
välineitä. Maailmanhistori-
an ensimmäinen Sotkan Ku-
tu-päivä oli menestys. Sekä 
päivän sisältö että sää olivat 
loistavat. Perinnettä jatke-
taan tulevana vuonna. 

Jari Jussila

Fileerausvuorossa Heikki Holmström ja opastajana Mark-
ku Poropudas

Tilaisuuden juontajana touhusi Iijoen kalastusalueen puheenjohtaja Jari Jussila

Hyttisen Veikon veitsi leikkaa 
kalan ruodottomaksi fileeksi 
joka on helppo syödä.

Ritvan ja Timon paistokset koemaistettavana. Maistajana 
kuvassa on Korentojärven osakaskunnan puheenjohtaja 
Kauko Ervasti.

Seppo Holmström roikuttaa käsi turtana Paavali Manni-
sen pyydystämää jättiahventa, joka painoi peräti 2050 g. 
Jättiahven savustettiin, ja onnellinen huutokaupan voitta-
ja söi hinnakkaan kalailtasen.

Pro Agrian kalatalouskes-
kuksen toiminnanjohtaja 
Outi Kaski

Kalamatkalle – hankkeen 
projektipäällikkö Mirja Sa-
volainen

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti tiistaina 29.5. 
Pohjantähti auditoriossa. 
Lehden painoon mennessä 
päätökset eivät olleet tiedos-
sa, joten tässä uutisoidaan 
vain esitykset ja osan käsitte-
lyssä olleista asioista. 

Käsittelyssä oli muiden 
muassa Naturpolis Oy:n ha-
kemat hankerahoitukset. 
Yritys on hakenut rahoitus-
ta lentoyhteyksien ja mat-
kanjärjestäjäyhteistyön ke-
hittämishankkeelle, joka on 
jatkoa 2009-2011 toteutetulle 

Kaupunginhallitus:
Hankerahoitusta lentoyhteyksien kehittämiseen

lentoyhteyksien kehittämis-
hankkeelle. Hankkeen pai-
nopiste on Venäjän markki-
noilla ja tällä kertaa hanke 
laajentuu käsittämään myös 
Oulun lentoaseman. Esityk-
senä oli osallistua hankera-
hoitukseen 5184 eurolla. Na-
turpolis Oy:lle esityksenä 
oli myöntää myös 3300 eu-
ron hankerahoitus Kuusa-
mo Lapland-alueen matkai-
luviennin koordinointiin.

Muutos bussireitille 5
Pudasjärven kaupunki on 

tehnyt Nevakivi Oy:n kans-
sa ostoliikennesopimusta, 
mikä tarkoittaa kuutta reit-
tiliikennelinjaa. Kaupungin-
hallituksessa oli esillä tehdä 
muutos reitille 5, joka ajetaan 
koulupäivien ulkopuolisina 
aikoina. Muutoksella linjan 
palvelualue laajenee. Nykyi-
sin linja on kattanut Sarajär-
vi, Ruuhensuon, Pärjänsuon 
ja Livon alueen. Muutoksel-
la linjasta poistetaan tiistain 
ja torstaipäivien osalta kul-
ku Livon kautta. Tiistaipäi-
välle korvaava reitti ajetaan 

linjalla Sarajärvi - Tuhansuo 
- Metsälä - Poijula - Pudasjär-
vi ja torstaipäivälle korvaava 
linja ajetaan linjalla Sarajärvi 
- Ruuhensuo - Metsälä - Poi-
jula – Pudasjärvi. Reittimuu-
tos astuu voimaan 4.6.

ISS Palveluilla 
edullisin tarjous 
Aittojärven ja Hirvaskosken 
koulujen alapohja- ja seinä-
rakenteiden korjaukset on 
kilpailutettu ja työt suorite-
taan siten, että koulut voivat 
alkaa normaalisti ensi syksy-

nä, eli 10.8. mennessä. Edul-
lisimman urakkatarjouksen 
perusteella toteuttajaksi esi-
tettiin ISS Palvelut Oy ja esi-
tys oli luvan myöntämisestä 
töiden aloittamiseksi.

Aloituslupa oli esillä Pu-
dasjärven kaupungin kaa-
vakatujen perusparannus-
suunnitelmien laatimiseksi. 
Tekninen lautakunta oli ko-
kouksessaan 9.5. todennut 
Airix Ympäristö Oy:n tar-
jouksen suunnittelutöistä 
edullisimmaksi. Suunnitel-
mat koskevat Kurenalan taa-

jamassa useita katuja sekä 
Tuulimyllyntien ja Mursun-
tien välistä siltaa.

Esitys oli myöntää stipen-
dirahaston tuotosta Pudas-
järven lukiolle 225 euroa ja 
OSAO:n Pudasjärven yksi-
kölle 225 euroa. Pudasjärven 
kaupungin stipendirahaston 
tarkoitus on rahaston sään-
töjen mukaan myöntää sti-
pendejä pudasjärvisille pe-
ruskouluastetta ylemmissä 
oppilaitoksissa opiskeleville 
oppilaille. (jk)

SOTKAN KUTU - rysästä ruokapöytään
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Teuvo Kalliola täytti 60 
vuotta 10.5. ja virallista juh-
lapäivää mies vietti vaimon-
sa Airan kanssa tämän pojan 
perheen luona Singaporessa. 

Teuvo Kalliola 60 v:
Syntymäpäiväksi kauas Singaporeen

Varsinaisesti karkumatkas-
ta ei ollut kyse, sillä suku-
laisille Suomessa oli pidet-
ty oma juhla etukäteen. Jos 
joku halusi onnitella, Kalli-

ola oli tiedottanut, että on-
nittelurahan saattoi laittaa 
paikallisen Vienan karjalas-
sa avustustyötä tekevän Kes-
selin tilille. 

Kalliola on tullut useille 
pudasjärvisille tutuksi mu-
siikkimiehenä: hän johtaa 
harmonikkakerhoa, jonka 
harjoituksissa käy lähes 20 

hanuristia. Kolmessa eri ryh-
mässä on eri-ikäisten poru-
koita. Kalliolan vuodesta -78 
vetämä Tornion Harmonik-
kaorkesteri on menestynyt 
jopa SM-tasolla sekä usei-
ta Euroopan maita on myös 
nähty musisoinnin merkeis-
sä. Kalliola on myös vaikut-
tanut Suomen Harmonikka-
liitossa, jonka valtuustossa 
hän on toiminut yli 20 vuot-
ta.

Harmonikkaoppilaita 
Kalliolalla on useiden paik-
kakuntien kansalaisopistoisa 
sekä Länsipohjan musiikki-
opistossa sekä Haaparannal-
la Ruotsinsuomalaisella kan-
sankorkeakoululla. Kaikki 
ovat oppineet soittamaan 
oman tarpeensa mukaan. Ta-
savallan presidentti myön-
si 6.6.2003 Kalliolla Director 
Musices ja Airalle Director 
Cantus -musiikkineuvoksen 
arvonimet.

Leipätyönään Kalliol-
ta opettaa Torniossa Am-
mattiopisto Lappiassa au-
tomaatio- ja sähköpuolella. 
Vuodesta 1977 opettajana 
toiminut mies joutuu vie-
lä kolme vuotta kulkemaan 
toisella paikkakunnalla töis-

Teuvo Kalliolan (toinen vasemmalta) johtama Pudasjärven harmonikkakerho esiintymässä huhtikuussa kulttuurilau-
takunnan järjestämässä Veikko Ahvenaisen konsertissa. 

sä, minkä jälkeen hän pääsee 
eläkkeelle, ja aikaa nähdä ja 
kokea maailmaa piisaa.

Vaimon poikaa on tul-
lut käytyä tapaamassa Aa-
siassa useita kertoja. Haitari 
kulkee hyvin harvoin Kal-
liolan mukana maailmalla, 
sillä lentokoneen ruumas-
sa herkkä instrumentti usein 
vaurioituu. Käsimatkatava-
roissa kätevästi kulkeva pie-
ni harmonikka kulki Kal-
liolan mukana Indonesian 
Jakartaan useita vuosia sit-
ten, jolloin Airan poika meni 
naimisiin.

Harmonikka ei ole aasia-
laisille täysin eksoottinen 
soitin, sillä myös Suomessa 
Ikaalisissa ollaan nähty pal-
jon taitureita siltä suunnalta. 
Harmonikan juurien sano-
taan jopa olevan kiinalaisis-
sa suu-uruissa. Kalliola on 
kuitenkin huomannut, ettei 
Aasiassa harmonikasta ole 
tullut mitään kansansoitinta.

Teuvo Kalliolan ja hä-
nen harmonikkaorkesterin-
sa musisointia tullaan kesäl-
lä mahdollisesti kuulemaan 
perinteisten Iijokisoutu- ja 
markkinatapahtumien yhte-
ydessä. (jk)

Korpisen kyläseuran tämän 
kevään viimeinen kerho-
tapahtuma pidettiin viime 
viikon tiistaina harvinaisen 
kansainvälisessä tunnelmas-
sa. Vapaa-aikaohjaaja Paula 
Ylitalon johdolla senioriker-
hossa vieraili usean maan 
kansalaisia, jotka esittelivät 
itsensä ja kertoivat kotimais-
taan. He virkistivät kerho-
laisia leikeillään ja esityksil-
lään. Paulan vetämä jumppa 
vetreytti kerholaisten jäseniä 
ennen ruokailua, jonka täl-
lä kertaa laittoivat Annikki 
Alatalo ja Liisa Putula. Ruo-
kailun jälkeen vieraat lähti-
vät kohti Kurenalustaa. 

Koska muisti ja hoksot-
timet ruostuvat iän myö-
tä, seniorit ryhtyivät hie-
romaan aivonystyröitään 
kuva- ja sana-arvoitusten 
avulla. Kyläseuran järjestä-
mä kevättoimintakausi päät-
tyi loppukahvitteluun ja sen 
jälkeen senioritkin pääsivät 
”kesälaitumilleen”. Suunnit-
telun alle jäi mahdollisen ke-

Korpisen kevätkausi päättyi kansainvälisissä tunnelmissa
säretken tekeminen Suomus-
salmen suuntaan.

Kyläseuran toiminta jat-
kuu kesäkuun puolella uu-
sin haastein. Johtokunta ko-
koontuu jo 1. kesäkuuta eli 
ensi perjantaina, jolloin on 
päätettävänä monia kylä-
toimintaan ja -taloon liitty-
viä asioita. Useiden vuosi-
en ajan on puhuttu kylätalon 
pihapiirin ilmeen paranta-
misesta. Autiolta näyttävää 
pihapiiriä voisi kaunistaa 
vaikkapa pensasistutuksilla. 

Kesätapahtumasta 
tulossa vitsikäs
Kesäkausi on käynnistymäs-
sä, ja se tuo mukanaan uu-
sia haasteita kyläseuralle. 
Riitta Alamartimon vetämä 
näytelmäkerho harjoittelee 
ohjelmaa ja näytelmää ke-
sätapahtumaan, josta on tu-
lossa mielenkiintoinen. Tänä 
kesänä tapahtumaa viete-
tään vitsikkäämmin kuin ai-
kaisemmin. 

Tapahtuma on päätet-
ty viettää lauantaina 21. hei-
näkuuta. Kesätapahtuman 
aikana on tarkoitus käydä 
saunavastanheiton ja sauna-
vitsienkerronnan SM-kilpai-
lut. Jokaisella on vielä aikaa 
lähes kaksi kuukautta veres-
tää kuulemiaan kylpemiseen 
liittyviä vitsejä tai keksiä nii-
tä itse lisää. Tapahtuman anti 
on saanut kaupungin kukka-
ron nyöritkin höllentymään 
sillä tavoin, että kulttuuri-
toimi on myöntänyt avus-
tuksen tapahtuman järjes-
telykuluihin. Tapahtumaan 
ovat tervetulleita kaikki ky-
läläisten, kylän mökkiläisten 
ja lomalaisten lisäksi. Lähiai-

koina tullaan laittamaan il-
moitukset ilmoitustauluille 
ja tietoa kaupungin sekä leh-
tien palstoille. 

Riitta Alamartimo ja alle-
kirjoittanut osallistuivat vii-
me viikonloppuna kolmi-
päiväiselle eri yhdistysten 
opintoretkelle Tampereen 
seudulle. Retken järjesti Yh-
teisöhautomo -hanke, joka 
on Pohjois-Pohjanmaan vii-
den toimintaryhmän yh-
teinen maaseudun kehittä-
mishanke. Retken aikana 
tutustuttiin viiteen eri yh-
distykseen ja niiden toimin-
taan. Retkellä oli mukana 40 
henkilöä. Matkataipaleiden 
aikana saatiin tietoa hanke-

Eri yhdistysten edustajat yhteiskuvassa Aitoniemi-Hirvenniemi -kyläseuran ostaman Keson talon edessä. Edessä 
kyykyssä hankeaktivaattori Ritva Sauvola Jomma ry:stä. 

koodinaattoreiden ja -ak-
tivaattoreiden kertoma-
na monista asioista. Kunkin 
yhdistyksen edustajalla oli 
mahdollisuus kertoa edusta-
mansa seuran toiminnasta ja 
ajankohtaisista asioista. Tie-
toa tuli niin paljon, että me-
nee oma aikansa ennen kuin 
asiat saa oikeaan järjestyk-
seen. Vastaavanlainen opin-
tomatka järjestetään ensi ke-
väänä jossakin vaiheessa. 
Tutustumiskohteet ovat vie-
lä etsinnässä. (rr)

Paula Ylitalon ohjeiden ja mallin mukaan Korpisen seniorikerholaiset jumppasivat vii-
me viikon kerhossaan.
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Sarakylässä julkistettiin kaksi kirjaa samassa tilaisuudessa
”Osaran aukeat” ja ”Men-
neen ajan elämää Livojoki-
varressa” -kirjat julkistettiin 
Sarakylän koululla viime 
perjantaina 25.9. Julkistamis-
tilaisuuteen saapui peräti 50 
kyläläistä ja lähialueen asu-
kasta.

– Tämä on todella harvi-
nainen tilanne Sarakylässä, 
puheenjohtaja Esko Piippo-
nen ihasteli kirjojen saamaa 
huomiota.

Osaran aukeat kirjan toi-
nen kirjoittaja Sulo Raiskio 
Keminmaalta kertoi, että oli 
todella mukava tulla Saraky-
län koululle 60 vuoden jäl-
keen.

Sulo Raiskio kertoi, että 
reilut kolme vuotta sitten 
otettiin ”hullu urakka” ja 
päätettiin kirjoittaa Osaran 
aukeista kirja. Kirjan toteut-

taminen ja tukkilaisten ko-
kemusten kerääminen aloi-
tettiin marraskuussa 2009.

Kirjan kirjoittamisessa 
oli isohko työryhmä, johon 
kuuluivat Erkki Pirinen, Jor-
ma Kouva, Veikko Vuontis-
järvi, Sulo Raisko ja Kalle 
Alatalo. 

– Tämä on ollut iso ja pit-
käaikainen urakka, Sulo 
Raiskio sanoi ja kiitteli eri-
tyisesti työryhmäläisiä hei-
dän panoksestaan.

Kirjan varsinainen kirjoit-
taja Veikko Vuontisjärvi ker-
toi, että nyt valmistunut kirja 
on hänelle jo kolmas hänen 
jäätyään eläkkeelle.

– Tässä kirjassa me emme 
halunneet kirjoittaa metsä-
historiaa. Olemme toteutta-
neet sen siten, että kirjassa 
metsätyöntekijät itse kerto-

vat kokemuksistaan omal-
la tyylillä ja murteellakin, 
Vuontisjärvi kertoi.

– Täällä Pudasjärven alu-
eella on hyviä kertojia ja 
kokkejakin täältä löytyi, 
Vuontisjärvi kehui ja viittasi 
paikan päälle tulleisiin nais-
ihmisiin.

Veikko Vuontisjärvi va-
litti puheessaan jonkin ver-
ran sitä, että yhtään avus-
tusta kirjoihin ei saatu ja ne 
piti toteuttaa omakustantei-
na. Julkistamistilaisuuden 
suuri yleisömäärä kuitenkin 
vakuutti sen, että rahat eivät 
menneet hukkaan ja ne saa-
daan myynnillä takaisin.

Hyvä muisti auttoi 
kirjoittamisessa
Menneen ajan elämää Livo-
jokivarressa kirjoittaja Eero 

Osaran aukeat kirjassa on 259 sivua ja runsaasti haastattelujen yh-
teydessä  saatuja kuvia. Kirjan hinta on 50 euroa.  Menneen ajan 
elämää Livojokivarressa kirjassa on 192 sivua ja kirjan hinta on 35 
euroa. Molempia kirjoja voi kysellä puheenjohtaja Esko Piipposelta. 

Eero Leinonen teki suururakan Livojokihistorian tallenta-
misessa.

Sulo Raiskio saapui Sara-
järven koululle 60 vuoden-
tauon jälkeen.

Veikko Vuontisjärvi on 
eläkkeellä olessaan har-
rastanut kirjojen kirjoitta-
mista.

Leinonen kertoi julkistamis-
tilaisuudessa, että hänellä on 
hyvä muisti, joka auttoi kir-
jan kirjoittamisessa.

– Minä kirjoittelin juttu-
ja vihkoihin ja nyt tietokone-
aikaan siirryttyä rupesin ko-
koamaan niitä yhteen.

– Minä kirjoitan kirjas-
sa 50-luvun aikaista kämp-
päelämää ja kylien histori-

aa sellaisena, kun ihmiset 
sen kokivat. Alussa kirjoit-
telin ihmisten omilla nimillä 
ja sittemmin keksin ihmisille 
nimiä, kun pelkäsin, että po-
liisit voivat puuttua asiaan 
kirjassa olevien alkoholiin 
liittyvien tietojen takia.

Asko Kurki 

Sarakylän koululle saapui peräti 50 ihmistä perjantaina.

Anon Ase ja Tukussa Pu-
dasjärvellä järjestettiin per-
jantaina 25.5. Anon Messut 
-tapahtuma ensimmäisen 
kerran. Kyseessä oli eri esit-
telyistä koostuva tapahtu-
ma erilaisine oheistapahtu-
mineen.

Liikkeenjohtaja Juha Ten-
hunen toivoi, että päivän ai-
kana päästäisiin noin 350 
kävijän tavoitteeseen. Näin 
tapahtuikin kahvinjuojia oli 
noin 300 ja kävijöitä perä-
ti 500.

Sisällä Anon Ase ja Tu-
kussa Pohjois-Suomen alue-

Anon ensimmäiset messut onnistuivat
myyntipäällikkö Jari Län-
kelä esitteli Sakon tuotteita 
(Beretta, Sako, Franchi, Tik-
ka, Stoeger aseet ja TEHO-
impparit). Hän kertoi, että 
kauppaakin on päivän aika-
na tehty.

– Ihmiset yleensä tietä-
vät, mitä he haluavat. Sitten 
he hankkivat luvat ja sitten 
tehdään kaupat, Jari Länkelä 
valotti asekaupan luonnetta.

Crockpot ruoan haudu-
tuspataa messuilla oli esitte-
lemässä maahantuoja Veijo 
Väänänen. Anon Ase ja Tuk-
ku toimii kyseisen ”ihmepa-

dan” jälleenmyyjänä. Veijo 
Väänänen kertoi, että Crock-
pot haudutuspadalla ruoan-
laittaminen on yhtä helppoa 
kuin kahvin keittäminen.

– Hauduttaminen maa-
kuopassa, leiritulilla rauta-
padassa ja uunien jälkiläm-
mössä on tuonut lihojen, 
kalojen, keittojen, vihan-
nesten ja viljan herkullisen 
maun esiin, Väänänen esit-
teli.

Sähköllä toimivalla hau-
dutuspadalla saa ruokaan 
herkullisen maun yhtä vä-

Yrittäjä Juha ja eläkkeelle jo siirtynyt isä Ano Tenhunen 
olivat tyytyväisiä ensimmäisen kerran järjestettyyn Anon 
Messuihin.

hin kustannuksin kuin säh-
kölampun palaminen kulut-
taa. Muuntajan avulla voi 
ottaa Crockpot haudutus-
padan mukaan ja valmistaa 
ruokaa myös autossa, vau-
nussa ja veneessä.

Anon Messuilla pidettiin 
myös ULTRAPOINT 2012 
GPS- koiratutkan esittely, 
Savottareppujen ja -rinkko-
jen esittely sekä Haix tuottei-
den esittely. 

Liikkeen ulkotiloissa oli 
lisäksi MPK (Maanpuolus-
tuskoulutuksen) SRA sovel-
letun reserviläisammunnan 
ja VAPEPA:n eli vapaaeh-
toisen pelastuspalvelun esit-
tely. VAPEPA: a oli esitte-
lemässä ensiapupäivystäjä 
Hanna-Leena Herukka Pu-
dasjärveltä ja Ahti Jurmu 
Taivalkoskelta.

Edelleen lapsilla oli mah-
dollisuus ratsastaa Anon 
liikkeen omilla hevosilla ja 
hieman isommille oli tarjolla 
kahvia ja pullaa sekä Kylmä-
sen makkaraa itse sopivaksi 
paistaen. 

Asko Kurki

Haudutuspata herätti yllät-
tävän paljon mielenkiintoa, 
vaikka kyseessä ei ole Vei-
jo Väänäsen mukaan mi-
kään uusi keksintö.Jari Länkelä oli mielissään, että Sako tuotteisiin riitti kiinnostusta aamusta iltaan.
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HYPYT - Hyvinvointipal-
veluyrittäjyys toimivaksi ja 
MASVA - Elinvoimaa ja me-
nestystä maaseudulle -hank-
keet järjestivät infotilaisuu-
den toimintaansa kehittäville 
yrityksille ja yritystoimintaa 
suunnitteleville henkilöille 
to 24.5. Puikkarissa.

Infotilaisuudessa oli kuu-
si pudasjärvistä hoiva- ja kä-
sityöalanyrittäjää, TE-toi-
miston edustaja ja Kerttu ja 
Kauko hankkeen toimija, 
ProAgria Oulu projektipääl-
likkö Leila Junttila ja yritys-
neuvoja Jukka Koutaniemi. 

Infotilaisuudessa pro-
jektipäällikkö Leila Junttila 
HYPYT –hankkeesta esitte-
li käynnissä ja suunnitteilla 
olevat pienryhmätapaami-

Toiveena on saada Pudasjärvelle hyvinvointi-/työterveystalo, 
joka tarjoaisi monenlaista terveyttä edistävää ja tukevaa toimintaa

Yritystoiminnan tukiasioista tietoa

set, jonka jälkeen käytiin 
vilkasta keskustelua miten 
HYPYT hanketta voidaan to-
teuttaa Pudasjärvellä. Yrit-
täjien toiveena on saada Pu-
dasjärvelle hyvinvointi-/
työterveystalo, joka tarjoaisi 
monenlaista terveyttä edis-
tävää ja tukevaa hyvinvoin-
tipalvelua esimerkiksi kun-
tosaleja erilaisille ryhmille, 
ohjattua ryhmätoiminta, hie-
ronta- ja muita hoivapalvelu-
ja sekä kauneus- ja kampaa-
mopalveluja jne. Toiveena 
olisi myös saada syrjäseutu-
talo emo työterveystalolle, 
esimerkiksi Syötteelle, jossa 
asiakkaina olisivat paikallis-
ten asukkaiden lisäksi Syöt-
teelle tulevat matkailijat. 

HYPYT hankkeelta toi-

votaan myös sellaisia tapah-
tumia, jossa alueen hyvin-
vointialan yrittäjät ja muut 
toimijat voisivat verkottua. 
Yrittäjien taholta toivotaan 
myös, että Pudasjärven alu-
eella toimivat eri hankkeet 
tekisivät enemmän yhteis-
työtä, jotta mahdollisimman 
moni yrittäjä voisi saada 
sen hyödyn mitä kukin han-
ke tavoittelee. Lisäksi yrit-
täjät tarvitsevat mahdolli-
suuksia verkostoitumiseen 
ja ajatusten vaihtoon. Erilais-
ten hankkeiden järjestämät 
tilaisuudet luovat oivalliset 
puitteet tällaiseen toimin-
taan. Hankkeiden koordi-
nointiin ja tiedottamiseen 
tulisi kiinnittää huomiota, 
ettei yrittäjien kallista aikaa 

tuhlata järjestämällä pääl-
lekkäisiä tapahtumia tai et-
tei eri hankkeissa toteuteta 
samankaltaisia toimenpitei-
tä toisista tietämättä. Erilais-
ten hankkeiden järjestämä 
yhteinen ”hankepäivä” voisi 
olla hyvä keino saada kaikki 
hankevetäjät koolle samalla 
kertaa ja yrittäjille voitaisiin 
kertoa samana päivänä kai-
kista hankkeista kerralla.

Kehitysideoille  
etenemispolku
Yrittäjille tarjolla olevis-
ta tuista ja muista rahoitus-
mahdollisuuksista heräsi 
tilaisuudessa myös runsaas-
ti kysymyksiä. HYPYT- ja 
MASVA-hankkeiden kaut-
ta yrittäjillä on mahdollisuus 

keskustella myös noista asi-
oista. Etenkin MASVA-hank-
keen toimintaan kuuluu 
juuri erilaiset neuvonta- ja 
rahoituskysymykset. Yh-
dessä MASVA-asiantuntijan 
kanssa yrittäjä voi etsiä par-
haimman mahdollisen vaih-
toehdon ja etenemispolun 
kehitysideoilleen. Neuvojan 
tehtävänä on opastaa yrittä-
jä myös alueen muiden orga-
nisaatioiden palveluiden pa-
riin esim. LEADER-toimijan 
(Pudasjärvellä JOMMA ry), 
ELY-keskuksen tai FINNVE-
RAN rahoitusneuvontaan.

Tilaisuudessa osallistu-
jien toiveiden mukaan HY-
PYT hanke tulee järjestä-
mään hoiva-alan yrittäjien 
kanssa työpajapäiviä elo-

kuulla. Kerttu ja Kauko 
hankkeen kanssa tullaan jär-
jestämään yhteinen ohjel-
mallinen hyvinvointi semi-
naaripäivä Pudasjärvellä, 
jonne kutsutaan alueen eri 
hankkeiden toimijoita, yh-
distysten toimijoita ja yrittä-
jiä sekä kaupungin virka- ja 
toimihenkilöitä. 

Yhteenvetona järjestäjien 
taholta voisi sanoa, että hy-
vinvointipalvelualayrittäjät 
kaipaavat paikallista verkos-
toitumista ja aktiivista sekä 
avointa vuoropuhelua tois-
ten yrittäjien sekä julkisen 
sektorin toimijoiden kanssa. 

Osallistujien kesken käy-
tiin vilkasta keskustelua ver-
kostoitumisesta, yhteistyös-
tä, rahoituksen saamisesta 
investointeihin ja yrityksen 
kehittämiseen sekä suunnit-
telimme tulevia tapaamisia. 

Jukka Koutaniemi

Lisätietoja:
Leila Junttila, 040 514 1365, 
leila.junttila@maajakotitalousnaiset.fi 
tai www.proagriaoulu.fi/hypyt
Jukka Koutaniemi, 045 6578 704, 
jukka.koutaniemi@proagria.fi t
ai www.proagriaoulu.fi/fi/masva
Yhteydenotot yrityksen kehitysasioissa 
sekä MASVA-hankkeen tiimoilta:
Mervi Koukka, 045 657 8701 
mervi.koukka@proagria.fi

Tilaisuus kiinnosti hoiva-alan ja käsityöalan yrittäjiä.

Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelut ovat kehit-
tämässä eri asumisyksiköi-
den ja palvelukeskuksen 
kanssa sukupolvien kohtaa-
miseen toimintamallia, jossa 
nuoret ja iäkkäät pudasjär-
veläiset toimivat yhdessä ke-
sä-heinäkuun aikana.

Toiminnan tavoitteena on 
mm. luoda aitoja kohtaami-
sia nuorten ja iäkkäiden ih-
misten välille sekä kehittää 
molemmin puolista osalli-
suutta yhteisen hyvinvoin-
nin ja elämän ilon edistämis-
työssä.

Toimintaa tullaa järjestä-
mään iltapäivällä klo 13-15  
maanantaisin Tuohikodissa 
ja Valokissa, tiistaisin Koivu-
kodissa ja Kielokodissa, kes-
kiviikkoisin Vanhustentalon 
kerhohuoneessa, torstaisin 
Yläkartanossa ja perjantaisin 
Palvelukeskuksessa.  Van-
hustentalon kerhohuoneen 
ja Palvelukeskuksen toimin-

Yhteinen elämämme
ta on avointa kaikille.  En-
simmäisellä kerralla kaikki 
pääsevät esittämään toiveita 
ja ideoita toimintapäivien si-
sältöihin sekä ottamaan osaa 
toiminnan järjestämiseen.  
Toivomme oppivamme toi-
nen toisiltamme elämisen 
sekä toimimisen taitoja ja 
viisautta.

Rajamaan rannassa järjes-
tetään tiistaisin kesän aika-
na klo 15-18 toimintaa, johon 
iäkkäät voivat ja toivotaan 
osallistuvan.  Kesäkuun en-
simmäisen tiistain järjes-
telyissä ovat mukana mm. 
Vanhus- ja vammaisneuvos-
to sekä Sydänyhdistys.  Jär-
jestötoimijat tai ns. vapaat 
aktiivit voivat ilmoittautua 
etukäteen nuorisotoimistoon 
tai itse tapahtumassa nuori-
sotoimen työntekijöille, mi-
käli haluatte ottaa osaa toi-
minnan järjestämiseen

Toiminnan toteutukses-
ta vastaavat pudasjärveläiset 
nuoret, jotka ovat kesätöissä 
nuorisopalveluissa.  Muka-
na ovat myös Suomen kiel-
tä käytännössä opiskelevat 
kongolaisnuoret.

Tarja Väisänen

PMC-Pudasjärvi järjesti jä-
senistölleen vauhtipäivän 
Vetelissä Kemoran mootto-
riradalla perjantaina 18.5. 
Vauhtipäivän tarkoituk-
sena oli opetella suljetul-
la moottoriradalla turvallis-
ta kaarreajoa, ilman pelkoa 
kaarteen perällä vaanivasta 
yllättävästä vaarasta.

Matkaan ilmoittautui kol-
metoista henkilöä pyörineen 
ja matka aloitettiin kosteassa 
säässä perjantaiaamuna klo 
8. Nesteeltä. Saavuimme Ke-
moraan yhden aikaan ilta-

päivällä, joten aikaa jäi run-
saasti turvallisuusasioiden 
kertaamiselle. Moottorira-
dalla on omat turvallisuus-
ohjeet ja kaikilla kuskeilla 
pitää toimia yhteisillä peli-
säännöillä ja huolehtia omas-
ta ja muiden turvallisuudes-
ta.

Ajosession pituus, yh-
teensä neljä tuntia, aloitettiin 
kahdessa ryhmässä. Ryhmät 
opettelivat hitaalla vauhdil-
la johtajaa seuraten radal-
le parhaat ajolinjat. Ryhmät 
kiersivät rataa useaan eri ot-

teeseen hitaasti vauhtia kiih-
dyttäen.

Johtajan siirtyessä sivuun 
aloitimme vapaan ajon. Va-
paa-ajon aikana jokainen 
kuljettaja kiersi rataa itse va-
litsemallaan ajotavalla. Ajo-
session loppupuolella rohke-
uden kasvettua ja tuntuman 
löydyttyä pitkillä suoril-
la huippunopeudet nou-
sivat noin kahteen sataan 
kilometriin tunnissa. Jarru-
paikan löydyttyä tiukka jar-
rutus ja voimakas vääntö 
kurviin antoi sellaista tun-

tumaa moottoripyöräilyyn, 
jota ei normaali tieliikentees-
sä voi kokea koskaan turval-
lisesti ja rikkomatta tieliiken-
nelakia.

Kokonaisuudessaan 
vauhtipäivä oli erittäin on-
nistunut. Ensikertalaisil-
le saatiin esitellä kokonaan 
uusi ulottuvuus moottori-
pyöräilyn saloihin. Mootto-
rirata oli kokonaisuudessaan 
vuokrattu PMC.n käyttöön, 
joten kukaan ei tuntenut ole-
vansa ammattilaisten haitol-
la.

Suosittelen kaikille mo-
toristeille lämpimästi tutus-
tumisajoa moottoriradalla. 
Rata-ajo antaa aivan uuden 
tuntuman moottoripyöräi-
lyyn ja omistamaasi moot-
toripyörään. tuntumaa voi 
hyödyntää normaali tielii-
kenteessä. Tuhat ajopäivää 
tieliikenteessä ei vastaa yhtä 
ajopäivää radalla, mutta yksi 
ajopäivä radalla vastaa tu-
hatta ajopäivää liikenteessä.

Ensi keväänä uudestaan!

Vesa Tihinen vpj PMC-
Pudasjärvi

PMC-Pudasjärvi Kemoran moottoriradalla
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Woyzeck avasi rocklavan
Toukokuun alussa avatun 
Ravintola Street 4:n rock-
lavan avajaisissa perjantai-
na 25.5 lavalle nousi pudas-
järveläislähtöinen Woyzeck. 
Siinä soitti viisi henkilöä ja 
solistina toimi Janne Soro-

nen. Lisäksi oli kaksi hen-
kilöä äänimiehenä ja yksi 
apumies muun muassa au-
tonkuljettajana. 

-Joskus mittasin esiinty-
missykkeen ja se oli 180. To-
sin Pudasjärvellä lavan koko 

Woyzeck bändi avasi Ravintola Street 4 Rocklavan viime perjantaina. Bändissä oli lau-
laja Janne Sorosen lisäksi viisi soittajaa. 

Henkilökunnalla oli ihka uudet Jyrkkä 2012 Rock Festival 
paidat. Työn touhussa selin Juha-Pekka Soronen ja oi-
kealla ravintolayrittäjä Fanny Korvala. 

ei salli kovin suurta liikehti-
mistä, joten sykekään ei ehkä 
nouse ihan noihin lukemiin, 
tuumaili Soronen ennen 
esiintymistä. 

Bändi aloitti vauhdik-
kaasti Tandem –kappaleel-
la ja sitten seurasivat Lotus, 
Sukset, Tahdotko tosiaan ja 
Pitkä kuuma kesä. Ravinto-
layleisöä kokoontui lavan 
eteen eläytymään musiikis-
ta. 

Ravintolan henkilökun-
nalla oli uudet paidat, joissa 
komeili kolmansien Jyrkkä 
2012 Rock Festival mainok-
set. Ravintola tulee olemaan 
6-7.7. pidettävien festivaa-
lien virallinen jatkopaikka. 
Ravintolan omistajan Fan-
ny Korvalan mukaan elävää 
musiikkia on jatkossakin ke-
sän mittaan tarjolla. (ht)

Fortum järjesti Pohjantäh-
dessä maanantaina 28.5. kes-
kustelutilaisuuden asiakkail-
leen ja muille sähköasioista 

Fortum valisti sähkösopimusasioissa
kiinnostuneille. Tilaisuu-
dessa tehtiin katsaus säh-
kömarkkinoihin ja kerättiin 
palautetta. Lisäksi esiteltiin 

tällä hetkellä Pudasjärvelle 
asennettavien etäluettavien 
sähkömittareiden mahdolli-
suuksia sekä sähkökatkois-

ta tekstiviestillä tiedottavaa 
Fortum Sähkövahtia. 

Sähköasioista kiinnos-
tuneiden kanssa keskuste-
lemassa ja esitelmöimässä 
olivat Fortumin viestin-
täpäällikkö Tommy Wik-
ström, asiakkuuspäällikkö 
Timo Liiri sekä viestintä-
johtaja Aki Koskinen. Täl-
laisia tapahtumia on järjes-
tetty useilla paikkakunnilla, 
muiden muassa siksi, että 
Fortum voisi välittää tietoa 
miten sähkömarkkinat toi-
mivat. Harvoilla kuluttajilla 
on todenmukaista tietoa siitä 
mistä sähkön hinta muodos-
tuu, ja millainen sähkösopi-
mus kannattaa milloinkin 
ottaa.

Sähköntuottajat myyvät 
sähköä pohjoismaiseen säh-
köpörssiin, missä sähkön 
tukkuhinta määräytyy ky-
synnän ja tarjonnan mukaan: 
esimerkiksi kovilla pakkasil-
la sähkön hinta voi nous-
ta hyvinkin paljon. Sähkön 
tukkuhinnan ollessa korkea 
ei pitkäaikaisten ja kiinteä-

hintaisten sopimusten sol-
miminen ei ole järkevää, sil-
lä tällöin hinta jää korkealle. 
Kuluttajan kannattaa tark-
kailla sähkön hinnan kehi-
tystä ja sitoa hinta määräai-
kaisella sopimuksella kun 
hinta tuntuu sopivalta.

Uudet älykkäät sähkö-
mittarit mahdollistavat säh-
kön kulutuksen tarkkailun 
jopa tuntien tarkkuudella. 
Automaatiota halutaan lisä-
tä myös, jotta vikatilanteissa 
viesti saadaan suoraan säh-
köyhtiöön. Vikatilanteiden 

Fortumin viestintäpäällikkö Tommy Wikström, viestintäjohtaja Aki Koskinen ja asiak-
kuuspäällikkö Timo Liiri ovat aikaisemminkin käyneet Pudasjärvellä tiedottamassa säh-
köasioista sekä ottamassa vastaan asiakkaiden palautetta. Pudasjärveltä he siirtyivät 
Kuusamoon, jossa tiistaina oli vastaava tilaisuus. 

Tilaisuus aloitettiin kahvitarjoilulla, jossa vaihdettiin kuu-
lumisia ajankohtaisista asioista, myös sähköasiat olivat 
keskustelun aiheena. 

ja sähkökatkosten varalta on  
perustettu ilmainen Sähkö-
vahti-palvelu, joka ilmoittaa 
sähkökatkoksista asikkaille 
tekstiviestillä.

Vastaavia tiedotus- ja kes-
kustelumielellä pidettäviä ti-
laisuuksia tullaan pitämään 
Pudasjärvelläkin todennä-
köisesti vuosittain. Yleisö oli 
tyytyväinen tapahtuman an-
tiin, sillä palautetta päästiin 
jakamaan suoraan ja lisäksi 
asiakkaat saivat tarpeellista 
ja ajantasaista tietoa järkevis-
tä sähkösopimuksista.  (jk)

Aarrearkku Ay aloittaa Pu-
dasjärvellä Matkahuolto-
asiamiehenä 1. kesäkuuta. 
Uuden asiamiehen palvelu-
valikoimaan sisältyy Matka-
huollon Pakettipalvelut nou-
to-jakelupalveluineen. 

Asiamies palvelee samois-
sa tiloissa kuin edeltäjänsä 
osoitteessa Kauppatie 8. Pal-
veluajat ovat maanantaista 
perjantaihin klo 10-17 ja lau-
antaisin klo 10-14. Poikkeuk-
sena 4.-15. kesäkuuta, jolloin 
asiamies palvelee tilojen re-
montista johtuen hieman ly-
hyemmin aukioloajoin maa-
nantaista perjantaihin klo 
10-14. 

Matkahuolto kuljettaa pa-
ketit nopeasti ja edullisesti 
kautta Suomen. Matkahuol-
to on myös verkkokauppi-
aiden yhteistyökumppani 

Aarrearkku aloittaa uutena 
matkahuoltoasiamiehenä

huolehtien verkkokauppati-
lauksien toimittamisen luo-
tettavasti perille. Sähköisen, 
reaaliaikaisen järjestelmän 
ansiosta pakettien kulkua 
voi seurata Matkahuollon 
internetsivujen toimitusseu-
rannassa lähetysnumeron 
avulla. Saapuneista lähetyk-
sistä tiedotetaan asiakkaal-
le tekstiviestillä heti kun pa-
ketti on noudettavissa. 

Bussien aikataulut löyty-
vät osoitteesta matkahuol-
to.fi. Aikataulut voi tarkistaa 
myös puhelimitse Matka-
huollon asiakaspalvelukes-
kuksesta 0200 4000. Asiakas-
palvelukeskus palvelee ma 
- pe klo 8 - 17. Muina aikoi-
na palvelunumerossa aika-
taulutiedusteluihin vastaa 
Eniro Sentraali Oy. Puhelun 
hinta on 1,99 euroa minuu-

tilta plus paikallisverkko-
maksu, kertoo aluepäällikkö 
Heikki-Pekka Alakärppä lä-
hettämässään tiedotteessa. 

Koko liiketoiminnan as-
kartelutarvikkeita, lahjata-
varoita ja leluja myyvä Aar-
reArkku muuttaa uusiin 
tiloihin kesäkuun puolessa 
välissä.

AarreArkku on alun pe-
rin Kiiminkiin noin yhdek-
sän vuotta sitten perustettu 
yritys, joka muutti Pudas-
järvelle kolme vuotta sitten. 
Yrittäjäsiskokset Reija Joki-
kokko ja Heli Kemppainen 
ovat perustaneet kiinteän 
liikkeen rinnalle myös Aar-
reKauppa -nettikaupan. 

Jenny Kärki

AarreArkun toinen yrittäjä Heli Kemppainen esittelee Matkahuollon kylttiä, sillä askar-
telupuoti toimii matkahuoltoasiamiehenä 1.6. lähtien.
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Saatamme yhteen.

Sähköisen, reaaliaikaisen järjestelmän ansiosta pakettien kulkua 
voi seurata Matkahuollon internetsivujen toimitusseurannassa 
lähetysnumeron avulla. Saapuneista lähetyksistä tiedotetaan asiak-
kaalle tekstiviestillä heti kun paketti on noudettavissa.

Uusi Matkahuolto-asiamies Pudasjärvelle
Aarrearkku Ay aloittaa Pudasjärvellä Matkahuolto-asiamiehenä 
1. kesäkuuta. Uuden asiamiehen palveluvalikoimaan sisältyy 
Matkahuollon Paketti-palvelut nouto-jakelupalveluineen. 

Bussien aikataulut löytyvät osoitteesta matkahuolto.fi. Aikataulut 
voi tarkistaa myös puhelimitse Matkahuollon asiakaspalvelukes-
kuksesta 0200 4000. Asiakaspalvelukeskus palvelee ma - pe klo 
8 - 17. Muina aikoina palvelunumerossa aikataulutiedusteluihin 
vastaa Eniro Sentraali Oy. Puhelun hinta on 1,99 € / min + pvm. AarreArkku

Asiamies palvelee samoissa tiloissa kuin edeltäjänsä, 
osoitteessa Kauppatie 8, 93100 Pudasjärvi, puh. 050 386 8660. 

Palveluajat ovat ma-pe klo 10-17 ja la klo 10-14. 
Poikkeuksena 4.-15. kesäkuuta, jolloin asiamies palvelee tilojen 

remontista johtuen hieman lyhyemmin aukioloajoin ma-pe klo 10-14.
Samalla ajalla käy vain käteinen raha, ei pankkikortti.

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

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

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

www.rautioky.fi

Paavo Ahosen galleriassa 
Kipinässä avattiin perjantai-
na 25.5. korkeatasoinen - Pi-
han veistoksista galleriaan 
- näyttely. Avajaisissa oli 
läsnä hyvän ilman suosies-
sa tilaisuutta noin 30 henki-
löä. Taiteilijoista oli mukana 
Ahosen lisäksi Erkki Salme-
la. Musiikilla viihdytti pu-
dasjärveläinen iskelmälau-
laja Kati Poijula Reijo Kossin 
säestämänä.

Näyttelyssä on esillä kuu-
kauden ajan Antti Holman, 
Hannu Lukin, Erkki Salme-
lan ja Paavo Ahosen taidete-
oksia kaikkiaan noin 50 kap-
paletta. Teokset on sijoitettu 
sekä ulkotiloihin että Paavo 
Ahosen itsensä suunnittele-
man gallerian sisätiloihin.

Antti Holmalalta näytte-
lyssä on mukana näyttäviä 
puupiirroksia, Paavolta it-
seltä on esillä maalauksia, 
jotka on toteutettu eri tek-
niikoilla ja Hannu Lukinilta 
on esillä öljyvärimaalauksia. 
Erkki Salmelalla on näytte-
lyssä veistoksia.

Taiteilija Paavo Aho-
nen on itse näyttelyn ollessa 
avoinna keskiviikkoisin, lau-
antaisin ja sunnuntaisin klo 
18–21 esittelemässä teoksia.

Kulttuurisihteeri Birgit 
Tolonen Pudasjärven kau-
pungista on todella tyytyväi-
nen nyt pystytettyyn näytte-
lyyn.

– Tämä on niin korkea-
tasoinen näyttely, että sitä 
kannattaa käydä katsomassa 
kauempaakin, hän sanoo.

Pihan veistoksista galle-
riaan näyttely on toteutettu 
yhteistyössä Paavo Ahosen 
gallerian, Pudasjärven kau-
pungin kulttuuritoimen ja 
Pudasjärven Osuuspankin 
kanssa. (ak) 

Kuvat Birgit Tolonen

Pihan veistoksista galleriaan 
-näyttely Kipinässä

Yleisöä osallistui avajaisiin kolmisenkymmentä henkeä. 

Kati Poijula viihdytti avajaisyleisöä laulullaan Reijo Kossin säestämänä. 

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
Jalastie 13, 96460 Rovaniemi 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.
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Jotta onnistuisit kerralla

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681
Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626
Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856

ma–pe 8.00–17.00
la 9.00–14.00
su suljettu
Puh.  020 752 8260

Talomaali CELLO Wintex 9 L, valkoinen, 
sävytettävissä

Ulkomaalisivellin 120 mm

5€
kpl

64,90€

Olemme avoinnakesäperjantaisin
klo 8-19!

Peräkärrykirppiksellä kotien nurkat tyhjiksi
Pudasjärven Maa- ja Ko-
titalousnaisten Peräkärry-
kirppis pidettiin lauantaina 
19.5 torilla. Kirppistavaraa 
oli tullut myymään peräti 
25 eri henkilöä. Tavaraa oli 
joko peräkärryissä tai auto-
jen takakonteissa. Esiinty-
mislavalla oli myös muuta-
man myyjän tavaraa esillä. 
Maa- ja Kotitalousnaisilla oli 
piste, jossa myytiin kahvia, 
muurinpohjalettuja ja gril-
limakkaroita sekä omassa 
peräkärrypisteessä oli esillä 
erilaista lahjoitustavaraa ja 
erikoisuutena taimien osto- 
ja vaihtopiste. 

-Viime syksynä putkahti 
idea, että voitaisiin saataisiin 
nurkat ja komerot tyhjiksi 
järjestämällä peräkärrykirp- Maa- ja Kotitalousnaisten omassa peräkärryssä oli myytävänä monenlaista lahjoitusta-

varaa sekä erikoisuutena taimien vaihto- ja myyntipiste. Tavaroita myymässä Seija Oja-
la ja Anne Väyrynen. 

Mervi Rautio (vas.) oli tullut myymään ylimääräisiä tavaroi-
taan. Hän kertoi, että Uittomiehentiellä järjestetään kesäisin 
asukkaiden yhteinen pihakirppis heidän autotallissaan. 

pis. Kaupunki tuli kiitettä-
västi vastaan siten, että myy-
jien ei ole tarvinnut maksaa 
toripaikkoja. Järjestön yhte-
nä toimintateemana on kier-
rätys, joten siinäkin mieles-
sä toiminta on ajankohtaista, 
kertoi Pudasjärven Maa- ja 
Kotitalousnaisten puheen-

Tuula Tauriainen, Leila Tauriainen, Johanna Vuorma ja Enni Vuorma olivat koonneet 
peräkärryyn verhoja sekä lasten ja aikuisten vaatteita. 

johtaja Anne Väyrynen. 
Torille kotoa löytynei-

tä tavaroita myymään tullut 
Mervi Rautio kertoi, että Uit-
tomiehentien asukkaat ovat 
järjestäneet kesäisin yhtei-
sen pihakirppiksen ja sellai-
nen on suunnitteilla myös 
tulevana kesänä. Lapsetkin 

odottavat, että milloin ta-
pahtuma tulee. 

Monet myyjät kiittelivät 
ilmaista toripaikkaa ja hy-
vää ideaa tällaisesta tapah-
tumasta. Samalla toivottiin, 
että kirppiksestä tulisi joka-
keväinen perinteinen tapah-
tuma. (ht)

Impin Suvikävely 11.6.
Seuraavana Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaisten toimintana on 
maanantaina 11.6. Koillis-Golfilla Impin Suvikävely. Tapahtumassa 
voi golfata tai ulkoilla kävellen. 
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Yli 1000 
kehyksen 
valikoima

Alk.

79€
Pakettihinta>

Hinta-
vallankumous!

Kehykset ohennetuilla 
ja kevyillä linsseillä

Hintaan sisältyy > tyytyväisyystakuu
Pakettihintaan sisältyy valintasi mukaan yksi seuraavista vaihtoehdoista: Pentax-vakiomoniteholinssit, ohennetut yksiteholinssit (index 1.6, sis. kovan ja heijastamattoman pinnoitteen), auringossa 
tummuvat yksiteholinssit, kova ja heijastamaton UltraClear-linssipinnoite tai toiset silmälasit vakioyksiteholinssein. Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Täysi tyytyväisyystakuu 3kk ajan ostosta. 
©2012 Specsavers Optical Group-konserni. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kehykset alk. 79€ + 0€ = Pakettihinta> alk.  79€

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 

Sotkajärven Veto urheilu-
seura järjesti helatorstaina 
17.5 Hirvaskankaan koulul-
la Korentokangas juoksun, 
jossa matkoina olivat ma-
ratonin puolikas ja neljän-
nesmaraton. Ensimmäisellä 
kerralla osallistujia oli mu-
kavassa kangasmaastossa 
juostussa tapahtumassa rei-
lut parikymmentä. Hirvas-
kankaan kyläyhdistys oli 
järjestänyt kahvitarjoilun ja 
tarjolla oli myös savuloh-
ta. Tarkoitus on järjestäjien 
mukaan saada tapahtumas-
ta perinne. (ht) Kuvat Eliisa 
Ojala

TULOKSET:
Puolimaraton naiset yleinen:
1. Heidi Holmström PaPas 2,12.04.
Naiset 50v: 1. Anneli Ojala PuU 
2,08.13, 2. Taimi Karppinen 2,10.12. 
Miehet yleinen: 1. Janne Moilanen 
PuU/SoVe 1,26.41, 2. Mikko Tykkyläi-
nen KiimU 1,42.08
Miehet 40v: 1. Pekka Kukkula IiY 
1,31.48
Miehet 50v: 1. Reijo Isola IinHS 
1,30.47, 2. Taisto Puurunen PuKu 

Korentokangas juoksu helatorstaina
1,30.56, 3. Jouko Ojala PuU 2,08.15
¼-maraton:
Naiset kuntosarja:1. Mari Laakko-
nen PuU/SoVe 46.53, 2. Niina Moi-
lanen PuU/SoVe 52.43, 3. Jenni Uu-
si-Illikainen 1,09.25, 4. Anna-Liisa 
Seppänen PuU 1,14.28
Miehet kuntosarja: 1. Juha Laakko-

Lähettäjän pistooli on pamahtanut ja juoksijat ottaneet alkuaskeleet.

Neljännesmaratonin palkitut oikealta voittaja Juha Laak-
konen Kiiminki, Sampo Laakkonen Pudasjärvi ja Lasse 
Moilanen Pudasjärvi

nen KKP 41.36, 2. Sampo Laakkonen 
PuU/SoVe  42.08, 3. Lasse Moilanen 
PuU/SoVe 46.41, 4. Jyrki Holmström 
PuU/SoVe 46.59, 5. Juha Ronkainen 
PuU 47.18, 6. Juha-Matti Inget PuU 
51.51, 7. Timo Heikkilä SaRa 1,00.19, 
8. Kari Jylhänlehto PuU 1,00.19, 9. 
Heimo Turunen PuU 1,29.17.

Kauko ja Kerttu-hanke haas-
toi kylät maailmanlaajuiseen 
kampanjaan Clean Up the 
World Pudasjärvi maailman 
kartalle. Siuruan kyläläiset 
ottivat haasteen vastaan in-
nokkaasti ja siivosivat lauan-
taina 19.5 tienvarret välillä 
Ikosenniemen tienhaara-Yli-

Siuruan kyläläiset tempaisivat
Iin raja. Talkoisiin osallistui 
noin 30 henkeä. 

Aurinkoinen sää suosi sii-
vouspäivää ja kaikkien mie-
li oli hyvin valoisa, siivous 
tehtiin innolla. Aluksi ko-
koonnuttiin Siuruan työvä-
entalolle, jossa juotiin pul-
lakahvit ja kerrottiin asian 

tärkeydestä ja siitä miten tär-
keää on meille kaikille pitää 
alue siistinä. Kyläläisiä tuli 
paikalle yli kolmekymmentä 
henkilöä. Osanottajamäärä 
kertoo siitä, miten tärkeäksi 
asia koettiin.

Lopuksi kokoonnuttiin 
vielä juomaan kahvia ja pais-
tamaan makkaroita. Kyläläi-
set pitivät tempausta hyvin 
onnistuneena ja aiottiin teh-
dä tämä uudestaan vuoden 
päästä. Tällaisia tapahtu-
mia voidaan järjestää muita-
kin kyläläisten keskuudessa. 
Nämä edistävät kyläläisten 
yhteishenkeä.

Kiitos mukana olleille 
kyläläisille ja mökkiläisille. 
Hyvä Me!

Hilkka Tihinen

Siuruan työväentalon pihapiirissä juotiin kahvit ja paistettiin makkarat onnistuneen sii-
voustalkootapahtuman jälkeen. 

Makkaranpaisto tapahtui työväentalolla
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Niehkan kuulumiset 
- mitä koiranelämään mahtuukaan

Anselmin mukana 
lenkillä

Leevin kanssa koirapuistossa

Emman kanssa retkellä

Zorron kanssa vappua juhlimassa

Keron 
kanssa 
treffeillä

Tykkään niin paljon 
kaikista lapsista. 
Tässä Juuson ja 
Villen kanssa

HYPYT - Hyvinvointipal-
veluyrittäjyys toimivaksi ja 
MASVA - Elinvoimaa ja me-
nestystä maaseudulle -hank-
keet järjestivät infotilaisuu-
den toimintaansa kehittäville 
yrityksille ja yritystoimintaa 
suunnitteleville henkilöille 
to 24.5. Pohjantähdessä.

Infotilaisuudessa oli kah-
deksan pudasjärvistä hoiva- 
ja käsityöalanyrittäjää, TE-
toimiston edustaja ja Kerttu 
ja Kauko hankkeen toimija, 
ProAgria Oulu projektipääl-
likkö Leila Junttila ja yritys-
neuvoja Jukka Koutaniemi. 

Infotilaisuudessa pro-
jektipäällikkö Leila Junttila 
HYPYT –hankkeesta esitte-
li käynnissä ja suunnitteilla 
olevat pienryhmätapaami-
set, jonka jälkeen käytiin 
vilkasta keskustelua miten 
HYPYT hanketta voidaan to-
teuttaa Pudasjärvellä. Yrit-
täjien toiveena on saada Pu-
dasjärvelle hyvinvointi-/
työterveystalo, joka tarjoaisi 
monenlaista terveyttä edis-
tävää ja tukevaa hyvinvoin-
tipalvelua esimerkiksi kun-
tosaleja erilaisille ryhmille, 
ohjattua ryhmätoiminta, hie-
ronta- ja muita hoivapalvelu-

Yritystoiminnan tukiasioista tietoa
Toiveena on saada Pudasjärvelle hyvinvointi-/työterveystalo,

joka tarjoaisi monenlaista terveyttä edistävää ja tukevaa toimintaa

ja sekä kauneus- ja kampaa-
mopalveluja jne. Toiveena 
olisi myös saada syrjäseutu-
talo emo työterveystalolle, 
esimerkiksi Syötteelle, jossa 
asiakkaina olisivat paikallis-
ten asukkaiden lisäksi Syöt-
teelle tulevat matkailijat. 

HYPYT hankkeelta toi-
votaan myös sellaisia tapah-
tumia, jossa alueen hyvin-
vointialan yrittäjät ja muut 
toimijat voisivat verkottua. 
Yrittäjien taholta toivotaan 
myös, että Pudasjärven alu-
eella toimivat eri hankkeet 
tekisivät enemmän yhteis-
työtä, jotta mahdollisimman 
moni yrittäjä voisi saada 
sen hyödyn mitä kukin han-
ke tavoittelee. Lisäksi yrit-
täjät tarvitsevat mahdolli-
suuksia verkostoitumiseen 
ja ajatusten vaihtoon. Erilais-
ten hankkeiden järjestämät 
tilaisuudet luovat oivalliset 
puitteet tällaiseen toimin-
taan. Hankkeiden koordi-
nointiin ja tiedottamiseen 
tulisi kiinnittää huomiota, 
ettei yrittäjien kallista aikaa 
tuhlata järjestämällä pääl-
lekkäisiä tapahtumia tai et-
tei eri hankkeissa toteuteta 
samankaltaisia toimenpitei-

tä toisista tietämättä. Erilais-
ten hankkeiden järjestämä 
yhteinen ”hankepäivä” voisi 
olla hyvä keino saada kaikki 
hankevetäjät koolle samalla 
kertaa ja yrittäjille voitaisiin 
kertoa samana päivänä kai-
kista hankkeista kerralla.

Kehitysideoille 
etenemispolku
Yrittäjille tarjolla olevis-
ta tuista ja muista rahoitus-
mahdollisuuksista heräsi 
tilaisuudessa myös runsaas-
ti kysymyksiä. HYPYT- ja 
MASVA-hankkeiden kaut-
ta yrittäjillä on mahdollisuus 
keskustella myös noista asi-
oista. Etenkin MASVA-hank-
keen toimintaan kuuluu 
juuri erilaiset neuvonta- ja 
rahoituskysymykset. Yh-
dessä MASVA-asiantuntijan 
kanssa yrittäjä voi etsiä par-
haimman mahdollisen vaih-
toehdon ja etenemispolun 
kehitysideoilleen. Neuvojan 
tehtävänä on opastaa yrittä-
jä myös alueen muiden orga-
nisaatioiden palveluiden pa-
riin esim. LEADER-toimijan 
(Pudasjärvellä JOMMA ry), 
ELY-keskuksen tai FINNVE-

RAN rahoitusneuvontaan.
Tilaisuudessa osallistu-

jien toiveiden mukaan HY-
PYT hanke tulee järjestä-
mään hoiva-alan yrittäjien 
kanssa työpajapäiviä elo-
kuulla. Kerttu ja Kauko 
hankkeen kanssa tullaan jär-
jestämään yhteinen ohjel-
mallinen hyvinvointi semi-
naaripäivä Pudasjärvellä, 
jonne kutsutaan alueen eri 
hankkeiden toimijoita, yh-
distysten toimijoita ja yrittä-
jiä sekä kaupungin virka- ja 
toimihenkilöitä. 

Yhteenvetona järjestäjien 
taholta voisi sanoa, että hy-
vinvointipalvelualayrittäjät 
kaipaavat paikallista verkos-
toitumista ja aktiivista sekä 
avointa vuoropuhelua tois-
ten yrittäjien sekä julkisen 
sektorin toimijoiden kanssa. 

Osallistujien kesken käy-
tiin vilkasta keskustelua ver-
kostoitumisesta, yhteistyös-
tä, rahoituksen saamisesta 
investointeihin ja yrityksen 
kehittämiseen sekä suunnit-
telimme tulevia tapaamisia. 

Jukka Koutaniemi

Viime elokuussa Pudasjärvi-
lehden ja Minnan Body Spor-
tin aloittama kuntopiiri on 
jatkanut toimintaa viikoit-
tain kesään saakka. Aluk-
si kiinnitettiin päähuomio 
painonpudottamiseen ja ke-
vättalvella mukana olleet 23 
henkilöä olivat pudottaneet 
noin 150 kg painoa. Kunnon 
kohottaminen on ollut piirin 
vetäjä Minna Anttilalla koko 
ajan mukana. Sitä tehtiin 
lenkkipoluilla, kuntosalil-
la, spinnigissä, vesijumpalla 
ja –kävelyllä sekä muutama 
kerta hiihtämälläkin. Pikku-
hiljaa osa piiriläisistä laittoi 
tavoitteeksi la 26.5 Oulussa 
Terwamaraton tapahtumaan 
osallistumisen, matkana joko 
puolikas maraton tai kympin 
juoksu. Juoksuun kuuluvan 
oman paidan lunasti reilut 
10 piiriläistä ja itse juoksu-
tapahtumaan osallistui seit-
semän henkeä, joista kuusi 
ensi kertalaista. Aika tai kil-
pailu ei ollut pääasia, vaan 
juoksuun osallistuminen ja 
matkan selvittäminen. Kär-
kipäässä ei tuloksissa nimiä 
näkynyt, tosin osa ryhmäläi-
sistä selvitti matkan reilus-
sa kahdessa ja puolessa tun-
nissa. 

Painonhallinta- ja kunto-
piiri -ryhmäläiset ovat päät-
täneet jatkaa edelleen yh-
teislenkkejä. Tavallisimmin 
lähdetään liikkeelle keski-
viikkona klo 18 ja sunnuntai-
aamuna klo 9 liikuntahallin 
parkkipaikalta ja kaikki ovat 

Kuntopiiriläiset Terwamaraton tapahtumassa

tervetulleita mukaan. Ensi 
elokuussa on tarkoitus aloit-
taa jälleen painonhallinta- ja 
kuntopiiri, jonne kaikki enti-
set ja uudet ovat tervetullei-
ta. (ht)

Mukana yli 2500 
juoksijaa
Terwamaraton tapahtu-
maan osallistui kaikkiaan 
reilut 2500 juoksijaa. Pudas-
järveläisiä löytyi tuloslistas-
ta kaikkiaan 15. 

Aviopari Arja ja Ismo 
Kaivorinne oli juossut ma-

ratonin aikaan 3.56.40, joka 
on vallan hieno aika ja Juha 
Laakkonen puolikkaan ai-
kaan 1.26.25, joka on todel-
la huippusuoritus. Heikki 
Paukkeri juoksi puolikkaan, 
mutta suunnitteli juoksevan-
sa Rovaniemellä 199 mara-
toninsa ja 200 maratonia hä-
nellä täyttyy Kempeleessä 
elokuussa. 

Pudasjärvisten  
tuloksia:
Maraton:
Kaivorinne Arja ja Ismo 3.56.40, 
Nyman Hannu 4.40.57

½ maraton: 
Laakkonen Juha 1.26.25, Ron-
kainen Juha 1.45,20, Keränen 
Juha 2.02.13, Paukkeri Heikki 
2.05.55, Ojala Anneli 2.10.21, 
Kokko Tarmo 2.35.02, Pihla-
ja Senja 2.35.03, Ojala Paula 
2.35.03, Kälkäjä Mari 2.52.55, 
Turunen Heimo 3.08,29, Käl-
käjä Marko 3.08.30. 

10 km
Valkola Jaana 1.06,50

Kuntopiiriläiset Tarmo Kokko, Senja Pihlaja, Paula Ojala, Heimo Turunen, Marko Käl-
käjä ja Mari Kälkäjä yhtenäisissä paidoissa kuvassa ennen puolikas maratonille lähtöä. 
Heimolla oli aiempaa kokemusta puolikkaista ja kokonaisista maratoneista, muille näin 
pitkän matkan juoksukokemus oli uusi. Kuvasta puuttuu Jaana Valkola, joka oli kuvan-
ottohetkellä jo juoksemassa 10 km matkaa. 
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KAUNEUDENHOITOA, HIERONTAA, KUNTOSALI
FYSIOTERAPIAA, JALKAHOITOA

Palveluhakemisto

0400 251 671

KELLOT JA KORUT

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

Fysioterapiapalvelu Riitta Tiainen
Jukolantie 6, puh. 040 867 8858

•	Aikuisneurologinen
	 fysioterapia
•	Veteraaniavokuntoutus

•	Ikääntyneiden	
	 fysioterapia
•	Lähetehoidot

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi Kosmetologi
Sirpa Sarajärvi

Toritie 1, 2.krs
Puh. 040 561 9695

www.sarajarvi.kotisivukone.com

- Kulmien ja ripsien 
värjäykset

- Meikkaukset
- Intialainen päähieronta

- Kuumakivihieronta

- Reikihoidot
- Jane Iredalen
mineraalimeikit

- Kasvohoidot

- Luomukosmetiikkaa

- Energetix Wellness
   magneettikorut

Hoitoja myös Syötteellä

 • AUtOmAALAUKSet
 • KOLARIKORJAUKSet
 • LASINVAIhDOt
 • VAKUUtUSyhtIöIDeN työt
 • tRAILeRIN VUOKRAUS

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

PUUNKORJUUN JA METSÄNVILJELYN 
AMMATTILAINEN

PUH. 0400 361 886SOTKAJÄRVENTIE 1081
93100 PUDASJÄRVI

METSÄPESÄLÄ OY

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

PALVELUHAKEMISTO
ON EDULLISTA

ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys 
040 1951 732 

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

AVAIN- JA LATTIATYÖT

S-market Pudasjärvellä juh-
littiin perjantaina 25.5 kakku-
kahvein Leila Siltakoskea, jol-
la ensi viikon perjantaina 1.6 
tulee yhteensä 40vuotta täy-
teen saman työnantajan pal-
veluksessa. 

Siltakoski tuli silloisen Pu-
dasjärven Osuuskaupan pal-
velukseen suoraan koulusta, 
heti yhdeksännen luokan (= 
kaupallinen linja) jälkeen. Jo 
kouluaikana hän oli lomilla 
avustamassa osuuskaupassa.

Saman työnantajan
palveluksessa 40 vuotta

– Minä halusin tienata heti 
rahaa ja halusin heti töihin, 
Leila muistelee tuloaan kau-
pan palvelukseen.  

Kakkukahveilla myymä-
läpäällikkö Ari Pyky kiitte-
li Leilaa tunnollisesta palve-
luksesta ja luovutti hänelle 
kunniakirjan ja rintamerkin. 
Kerrottakoon, että tilaisuutta 
varten leivotussa juhlakakus-
sa oli päällä sekä osuuskau-
pan että S-marketin merkit. 
(ak)

Leila Siltakoski on palvellut samaa työnantajaa 40 vuotta. 
Silti eläkkeelle matkaa on jäljellä vielä seitsemän vuotta.

Heräsimme aikaisin maa-
nantaiaamuna Kurenalan 
koulun 6-luokkien luokka-
retkelle. Mukaan lähti 35 op-
pilasta, 7 valvojavanhempaa 
ja 2 opettajaa, Jaska ja Hanne. 
Ja tietysti mahtava kuskim-
me Eero! Linja-auto starttasi 
koululta kello 8.00

Me pysäheltiin matkal-
la, kunnes sitten päästiin 
Piispalaan. Piispala on Kan-
nonkoskella oleva nuoriso-
keskus. Piispalassa yövyim-
me kaksi yötä. Me melottiin, 
keilattiin, pelattiin tennistä, 
käytiin kylpylässä, ammut-
tiin jousipyssyillä, kokei-
limme teatterimaskeerausta 
sekä kiipeiltiin kiipeilysei-
nällä. Hurjimmat heitti tal-
viturkin järvessä, jossa läm-
pöasteita oli peräti 6.  Myös 
leiridisko jytisi halukkaille. 

Piispalasta me suunnat-
tiin Helsinkiin. Lähtö tapah-
tui kello 9.00. No sitten me 
istuttiin seuraavat 4.5 h linja-
autossa. Helsingissä majoi-
tuimme hotelli Tikkurilassa 
kaksi yötä. Hotellissa myös 
hohtokeilasimme. 

Kävimme Linnanmäel-
lä ja kaupungilla shoppai-
lemassa, shoppailemassa 
ja taas shoppailemassa….
Ja jotta varmasti shoppailua 
tuli tarpeeksi, kävimme vie-
lä lähtöaamuna Jumbossa 
tuhlaamassa varmasti loput-
kin rahat.

Matka oli todella muka-
va! Kaikille jäi hyviä muis-
toja ja oli hauskaa tällä ret-
kellä! 

Kurenalan koulun 6AB-
luokat ja vanhemmat

Maailmaa valloittamassa
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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

HALUTAAN VUOKRATA

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

Asuntovaunu etuteltalla ajalle 
29.6.-7.7.2012. puh. 040 827 
1268

Kunnossaoleva käytetty mope-
di 100-700 e. Puh. 0400 175 
458

Mökki, ok-talo tai tontti Pudas-
järveltä, puh. 0400 685 822

Ostetaan 2 kpl ikkunoita poki-
neen. Korkeus n.110 cm, leve-
ys n.90 cm.Puh. 0400 179 087

Derbi- merkkinen mopo. Hyvä 
kuntoinen. Puh. 044 054 5115.

Skoda Oktavia TDI   SLX  vm 
-99. Ajotietokone, sähköiset 
ikkunat ja peilit, lämmitettävät 
etupenkit.Radio, 2-renkaat, 
vetokoukku ja kattotelineet. 
katsastettu 4/2012, tiedustelut 
0400-687711

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

www.jkylmanen.palvelee.fi

PUUSEPPIÄ

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
käytetään lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

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

pankkilakimies, VT, LKV

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

LAKI- JA 
PANKKIPALVELUITA

Palveluhakemisto
LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET

JA ASENNUKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUttAmme LVI-, SÄhKö-, KyLmÄ-, 

PeLtItyöt SeKÄ tARVIKKeet
Meiltä mm. pätkäpellit, rännit, kattoturvatuotteet
suoraan varastosta, ikkuna- ja piipunpellitykset

myös asennettuna

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

TAKSEJA

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

1 + 8
1 + 6
1 + 8

(invavarustuksella)

Taksi 
Piipponen Oy

METALLIN OSTOT

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OYMAARAKENNUS PUURUNEN OY

Naisjärventie 444, 93140 Kipinä
puh. 040 517 6347

posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

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

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

MAARAKENNUSTA

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

PALVELUHAKEMISTO ON
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Ota yhteys  
040 1951 732 

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

Perämoottori Mariner 4hv vm 
1998 h. 400€, p. 040 728 8610

Kunnostettu perämoottori Mer-
cury 4,5 hv hp 300 €, puh. 0400 
588 626

Hyväkuntoinen, hieno aito tam-
mi/lasivitriini 2-os. 1800-luvun 
loppupuolelta hp.800€/tarjous 
puh. 040 596 6251

Asuntovaunu Solifer S6 TBL 
vm.-02 (leveä malli 254). Paljon 
varusteita mm. Etukatos jne. h. 
13500. Puh 040 411 3120

Edullisesti vähänkäytetty SU-
ZUKI DT 2 perämoottori, vm 
1996, 2 hv, 2-tahti, bens.käyt-
töinen. Toimii. Hp 300 euroa. 
0400 179 087

Myytävänä polkupyöriä. Mm. 
maasto-, mummon-, ja tandem-
pyörä. Otetaan joutilaat pyörät/ 
huollan pyöriä. 040 504 3814

Nissan vm.-86, ajoaikaa 2.7. 
saakka. Eniten tarjoavalle. 050 
575 0244

KADONNUT

Valko/keltainen pointer rotuinen 
koira Syötteen maastoon 26.5.
Löytöpalkkio maksetaan. puh. 
041 445 2890 tai 044 083 
8145

Kempeleläinen kansan-
edustaja Juha Sipilä sai Kes-
kustan neuvoa antavassa 
jäsenäänestyksessä Pohjois-
Pohjanmaan äänestäjil-
tä luottamuksenosoituksen 
Keskustan uudeksi puheen-
johtajaksi yli 60 prosentin 
ääniosuudella. Myös Pudas-
järvellä Sipilä oli äänestäjien 
valinta: hän sai 150 äänestä 
81 kappaletta.

Koko maassa Paavo Väy-
rynen sai eniten ääniä eli 
36,4 prosenttia, Sipilä sai ää-
nistä 33,6 prosenttia ja Tuo-
mo Puumala 30,0 prosenttia. 
Neljäs puheenjohtajaehdo-
kas Timo Kaunisto ei ollut 
mukana jäsenäänestyksessä.

Ennakkoäänestys järjes-
tettiin 14. – 16.5. Keskustan 
piiritoimistoissa ja varsinai-
nen äänestys oli 25. - 27.5. jo-
kaisessa kunnassa.

Keskustan puheenjohta-
jan ja muun puoluejohdon 
valitsee Rovaniemellä 8. - 
10.6. järjestettävä Keskustan 
puoluekokous. (ht)

Sipilä vahvoilla Keskustan  
puheenjohtajaksi

Keskustan puheenjohtajaehdokas, kansanedustaja Juha 
Sipilä vieraili viimeksi Pudasjärvellä Vappuna. 

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

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kodinkoneet • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

Puh. 0400 283 405, 0400 890 845

www.sahkokivela.fi
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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!

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 1.6.

auki 24-04
Lippu 4€

sis. ep.

Lauantai 2.6.
Pohjois-Suomen 
karaoke-kilpailut

PUBISSA KARAOKE

   La 9.6. Jambalaya

   Janne Tulkki
  (seuraa ilmoittelua)

TULOSSA

Lippu 2€ sis. ep. Lippu 10€ sis. ep.

PUBISSA KARAOKE

Wintti

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. 
Työkeskuksen taidepiirin näyttely 2.5.-31.5. Pudasjärven kirjastossa. 
Tyttöjen ja naisten jalkapallo Rimmin kentällä. Ma 4.6. klo 17.30-
19.00.Jatkuu maanantaisin heinäkuun loppuun ma 30.7. asti. Osallistujille 
maksuton. Sopii aloittelijoille. 
Cooperin testi: Ma 4.6. klo 20.00 Suojalinnan kentällä. Kolme kertaa 
kesän aikana osallistuineiden kesken arvotaan liikunta-aiheisia palkintoja.
Möykkälässä tanssit Puhoksella. La 9.6. klo 21 alk. esiintyy Jenni Haapa-
korvan yhtye. La 16.6. klo 21 esiintyy Tapani Nevala Trio.
Koulujen päättäjäisdisko Jyrkkäkoskella la 2.6. klo 21 alk.
Sotaorpojen tilaisuus: ke 6.6 klo 10 seurakuntatalon rippikoulusalissa, 
esillä mm. sotaorpotunnus ja valtakunnallisen sotaorpopatsaan paljastami-
nen sekä Pudasjärven ja Taivalkosken sotaorpojen retki Pölkky-teatteriin.
Mukana Oulun seudun Sotaorpojen pj Pekka Perä. Kahvitarjoilu.
Tanssit Hampushallilla Petäjäsalmentie 496, la 9.6 klo 21 alkaen. 
Tanssit Jyrkkäkoskella to 14.6. klo 21 alkaen. Esiintyy Suvi Teräsniska 
ja Juha Metsäperä.
Nuorten (yli 13v.) iltakalastusretki Iijoelle: Pe 15.6. ja 29.6. Lähtö 
Puikkarin edestä klo 16. Ilmoittautumiset 050 444 1146/Elina, edelliseen 
päivään mennessä. Mukaan mahtuu 8 hlöä/reissu. Yli 18-vuotiailla täytyy 
olla kalastuksenhoitomaksu maksettuna. Yhteistyössä Etsivä nuorisotyö.
Frisbee Golf-turnaus: Rajamaanrannassa 16.6. klo 18.00. Ei osallistu-
mismaksua. Omat frisbeet mukaan!
Kiihdytys- ja testipäivä la 16.6. klo 9.00 Pudasjärven Ilmailukeskuksessa 
lentäjäntie.
Skeittitapahtuma ma 18.6. klo 17-19 Kurenalan koulun takapihalla yh-
teistyössä haukiputaalaisten nuorten kanssa. 

Tästä se jälleen alkaa!
JAASKAMONKOSKEN AVAUS

-kalastuskilpailu Pudasjärven Ervastissa lauantaina 9.6.2012
paikka: Lauri Ervastin mökkirannassa (opastus Puolangantieltä)

OHJELMA:
klo 15.30
• kilpailuun ilmoittautuminen  
 ja kalastuslupien myynti  
 alkaa
• Huom! Kilpailulupa 15€,  
 mutta kausilupa 50€ 
 oikeuttaa osallistumaan  
 myös kilpailuun
•  Ervastin kylätoimikunnan  
 ravintola auki
•  arvontaa
klo 17.00
• kalastuskilpailu alkaa
• kilpailussa sarjat:
 nuoret, naiset ja miehet
• kilpailusäännöt esillä   
 kilpailupaikalla
• kalastaminen rannalta,  
 vedestä ja veneellä
• kilpailu aikana yhtä  
 jaksoinen ankkurointi   
 veneellä enintään 15min.

klo 21.00
• kalojen punnitus
• palkintojen jako

LISÄTIETOJA:
Jaaskamonkosken
virkistyskalastusalueella
RAUHOITUS kilpailun avaukseen 
saakka 4.6.-9.6. Viikolla 23 
istutetaan
ensimmäiset kirjolohet. Kesän 
muut arvioidut istutusviikot: 25, 
28, 30. Virkistyskalastus-alueen 
luvalla pyynti sallittu myös muu-
alla osakas kunnan alueella.
Lisätietoja antaa:
Kauko Ervasti 0400-164 674
Seppo Holmström
044-328 1049
Luvanmyyjät mm:
K-Kyläkauppa Ervasti
08-832 102, 
Tulitauko 08-833 114,
Kesport Urheilu Ankkuri
08-821 851, Neste
Pudasjärvi 08-822 522,
Kauko Ervasti 0400-164 674

Korentojärven kalaveden osakaskunta

 
 
 

 

 

 

LAAJAKAISTA KAIKILLE - tilaisuus
Asmuntin kylätalo Reetalassa

ke 30.5.2012 klo 18.00

Paikalla Jari Jussila Kairan Kuitu
Verkko-osuuskunnasta ja Timo Hänninen

Pohjois-Pohjanmaan liitosta Laajakaista Kaikille 
2015-hankkeesta.

Kahvitarjoilu
Tule mukaan 100Mb:n mutkattomaan palveluun!

Seitsemän henkilöä saapui 
maanantaina 28.5. Pudasjär-
ven riistanhoitoyhdistyksen 
kansalaisopistolla järjestä-
mään metsästäjäntutkinto-
koulutukseen. Toiminnan-
ohjaaja Mikko Lehtola kertoi, 
että yleensä näihin koulutus-
tilaisuuksiin osallistuu 20 – 
30 henkilöä, mutta tuolloin 
koulutukset on järjestetty 
syksyllä.

– Osallistujien määrään 
saattaa vaikuttaa se, että 
koulut eivät vielä ole loppu-
neet. Mikko Lehtola arveli.

Metsästäjäntutkintokou-
lutus tapahtuu kansalais-
opistolla kolmena perättäi-
senä iltana ja neljäntenä eli 
torstaina on luvassa tutkin-
totilaisuus.

Metsästäjäntutkinto opiskellen
Tutkinnossa osallistujat 

saavat vastata 60 kysymyk-
seen, Lisäksi heidän pitää 
tunnistaa kymmenen riis-
taeläintä. Metsästäjäkortin 
saaminen edellyttää, että ko-
kelas tekee korkeintaan kah-
deksan virhettä. 

– Yleensä kurssin käyn-
neistä tutkinnon läpäisee 
noin 70 prosenttia. Sen sijaa 
kurssilla käymättömien on-
nistumisprosentti on vain 15 
luokkaa, Lehtola kertoo.

Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistys järjestää vuo-
sittain kaksi - kolme met-
sästäjäntutkintokurssia. 
Tutkintotilaisuuksia järjeste-
tään neljä kertaa.

Asko Kurki

Toisinaan villit ideat saavat sopivassa porukassa kantavat siivet ja lähtevät lentoon! 
Meidän kaikkien onneksi näin kävi ”Hempan hölökän” kohdalla. Heimo Turusen 
aloitteesta vuosi sitten syntynsä saaneen ja Minna Anttilan ansiokkaasti luotsaa-
man liikunta- ja painonhallintaryhmän innoittamat hölkkääjät lausahtivat äänen 
kaipuun Pudasjärven perinteistä halkijuoksua kohtaan ja näin syntyi ajatus järjes-
tää uusi kaiken kansan liikuntatapahtuma. Heimo ja Minna ovat omalla esimerkil-
lään kannustaneet pudasjärvisiä liikkumaan ja panostamaan omaan ja läheisten hy-
vinvointiin. Iloisen ja mieleisen terveysliikunnan hyödyt meidän kaikkien elämässä 
ovat varmasti kiistattomat.

”Hempan hölökkä” on vähintään tunnin mittainen iltalenkki, joka taivalletaan 
Jyrkkäkosken maastossa juosten/hölkäten tai kävellen/sauvaillen. Ensimmäiselle 
”hölökälle” lähdemme keskiviikkona 6.6. klo 18 Jyrkkäkosken leirintäalueelta. Oh-
jatun alkulämmittelyn (klo 17.45) jälkeen porhallamme omaan tahtiin Jyrkkäkos-
ken SM 2 km reitille -  porukassa tai itsekseen. Leirintäalueen sauna on meitä var-
ten lämpimänä klo 19 - 22. Saunamaksu 5 euroa (oma pyyhe). 

Sinäkin olet tervetullut osallistumaan tähän ensimmäiseen ”Hempan hölök-
kään”! Innosta mukaan myös kaverisi! Ota evääksi repullinen iloista mieltä, liikun-
nan riemua ja omia ideoita hyvinvointisi edistämiseksi!  Nämä siivethän kantavat 
vielä ties minne! 

”Hempan hölökkää” tukevat Pudasjärven Osuuspankki ja Pudasjärvi lehti. Mu-
kana järjestelyissä myös Pudasjärven kaupungin liikuntatoimi ja Pudasjärven Ur-
heilijoiden yleisurheilujaosto.

Lisätietoja: Paula Ylitalo puh: 040 962 0097, 
Ulla-Maija Paukkeri puh: 050 436 6024, 
Heimo Turunen puh: 0400 385 281

Hauska liikkua yhdessä 
- Hempan hölökkä!

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!

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

OLEMME AVOINNA

ma suljettu
ti 14:00 - 21:00
ke 14:00 - 01:30
to 14:00 - 21:00
pe 14:00 - 04:00 DISCO 24-04

la 12:00 - 04:00 DISCO 24-04

su 12:00 - 18:00 

Pe 1.6.
Pubissa

MARAN KARAOKE 
klo 20-02

Lippu 4€

Pe 29.6.
MAKE IT SHAKE-

bilebändi

TULOSSA
Street4 onnittelee 
kaikkia koulunsa 

päättäneitä!
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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

Muuttoapua 
edullisesti
1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523
Pyydä tarjous!

Hanhi-oja:
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

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

Runo äidille
 

Mikä on suojassa pensaitten 
ja piilossa kuusien, 

mikä mielen kiireisen tyynnyttää 
ja sydämen rauhoittaa.

Se oja pieni soliseva on 
ja vetensä laskee verkalleen. 
Kun hetken sitä kuuntelen, 

vielä jotain kaipailen...

Jo tuntee kulkija 
tuoksun nenässään

 ja savun kitkerän silmissään. 
Soi laulu lintujen 

ja suopursut kukkii tuoksuen.

Käy kulkija hiljaa kuistille 
ja vaatteet riisuu penkille, 

käy savusaunaan hämärään 
ja jää onnellisena kylpemään.

Kesäiset terveiset rakkaalle
Aili-äidille, mummille 

ja fammulle Jyväskylästä.! 

Johanna, Kati ja Tero,
Veli-Pekka, Veeti-Valtteri ja 

Iina-Alina

”Kesälinnut saapuvat kohta 
Keski-Suomesta mökille”

Rajamaanrannan
KESÄTIISTAIT klo 15–18

Toimintaa on sovellettu eri ikäryhmille niin, että se sopii
lapsiperheille, nuorille ja iäkkäille. 

5.6. KESÄKAUDEN AVAUS
 Mahdollisuus päästä kokeilemaan GOLFIA 
 Lisäksi eri pihapelejä. 
 Tarjolla pullaa ja mehua 
 Yhteistyössä Koillis-Golf sekä Vammais- ja vanhusneuvosto

12.6. KALASTUS
 Perhokalastukseen tutustumista, mato-ongintaa, yllätysongin 
 taa lapsille.
 Infoa kalastuksesta ja luvista. Omat onget mukaan! 
 Lisäksi KINBALL -peliin tutustuminen 
 Yhteistyössä Kalamatkalle -hanke

19.6 SIRKUS
 Jonglöörausta, yksipyöräisiä ja akrobatiaa. 

26.6.KESÄILTA HILTURANNASSA 
 Nuoret (yli 13-vuotiaat): pyöräilemme yhdessä Hilturantaan,  
 kokoontuminen Rajamaanrannassa klo 15.00. 
 Muut: Kokoontuminen Hilturannassa klo 15.00 
 Mahdollisuus uida ja saunoa! Lisäksi voit ottaa omaa evästä ja  
 grillattavaa nuotiolle. 
 JALKAPALLOA JA MUITA PELEJÄ ULKONA

3.7. TRIKKAUS & SKEITTAUS
 KURENALAN KOULULLA 
 Kävely Kurenalan koululle. Lähtö Rajamaanrannasta klo 15. 
 15.30–16.30 Trikkaus- ja temppukoulu lapsille 
 15.30–16.30 Turvallinen kaatuminen ja tasapainoharjoituksia  
 iäkkäille
 16.30–18.00 Nuorten ja aikuisten trikkausharjoitus. Sopii   
 aloittelijoille! 
 Trikkausharrastajille varattu oma alue harjoittelua varten! 
 Skeittiparkissa opetusta aloittelijoille ja kisailuja harrastajille. 

10.7. Nuoret (yli 13-vuotiaat):
 MELONTA ja PELASTUSUINTI 1  
 RIMMIN UIMARANNALLA
  (Ota uintivarusteet mukaan!) 
 Muut: LUONTOSUUNNISTUS RAJAMAANRANNASSA
 Yhteistyössä Iijoen Erämelojat sekä PuU/uintijaosto

17.7. Nuoret (yli 13-vuotiaat):
 MELONTA ja PELASTUSUINTI 2  
 RIMMIN UIMARANNALLA
  (Ota uintivarusteet mukaan!) 
 Muut: SEIKKAILULIIKUNTA RAJAMAANRANNASSA
 Yhteistyössä Iijoen Erämelojat sekä PuU/uintijaosto

24.7.FRISBEEGOLF
 Mikäli sinulla on omia frisbeegolfvälineitä, ota ne mukaan! 

31.7. KESÄKAUDEN PÄÄTÖSPICNIC  
 LAIDUNALUEELLA
 Kävely Laidunalueen uimarannalle. Lähtö klo 15.00 Rajamaan 
 rannasta. 
  Lettujen paistoa. Voit ottaa mukaan omaa evästä ja grillattavaa  
 nuotiolle. 
 LENTOPALLO, SULKAPALLO JA MUITA PIHAPELEJÄ.  

Nuorisopalvelut ja Liikuntaa kaikille -hanke
Lisätietoa Elina Uusi-Illikainen 050 444 1146 

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA

Leirit alkavat klo 10 ja päättyvät klo 15. 
Ei järjestettyä kuljetusta. Mukaan mahtuu max. 40 hlöä,
hinta 10 € / leiriläinen.
Ilmoittautuminen 31.5.2012 mennessä

Tarja Väisänen 040 5262765
Jari Pekkala 0400 703 307

Pudasjärven kaupunki / nuorisopalvelut
Pudasjärven Nuorisoseura

       LÄHDE MUKAAN LASTEN
       KESÄLEIRITOIMINTAAN

Hilturantaan
7-9-vuotiaat ma-ti 25-26.6.2012
10-12-vuotiaat ke-to 27-28.6.2012

KIRJASTON POISTOKIRJOJEN MYYNTI!
Kauan odotettu myyntitapahtuma alkaa

torstaina 31.5. klo 10.00
Hinnat : 1€/1 kpl ja 2€/3 kpl

Pudasjärven kaupunginkirjasto • Puh. 040 826 6434
kirjasto@pudasjarvi.fi

Poikkeus kaupungin aukioloajoissa

Seuraavat toimistot ovat suljettuna ti 5.6.2012 
henkilökunnan virkistyspäivän vuoksi:

- Edunvalvonta 
- Asuntotoimisto 
- Karhupaja PUDASJÄRVI

sininen ajatus - vihreä elämys

Virkistys- ja ulkoilutapahtuman JHL:n jäsenille
perheineen Kuusamon Tropiikissa 15.-16.9.2012

Hei Pudasjärven JHL:n
jäsen perheineen!

Oulun seudun aluetoimisto ja Kajaanin 
toimisto järjestävät

Yhdistys järjestää linja-autokuljetuksen tapahtumaan. Majoitusmak-
su 50€/aikuinen ja 20€/lapsi, sisältää lounaan, aamiaisen sekä kyl-
pylän ja kuntosalin vapaan käytön.
Majoitusten varmistamiseksi sitovat ilmoittautumiset jo 22.6.2012 
mennessä Hilkalle, 0405946268 ja maksu tilille : 536004-5137586

Ohjelmassa mm. tehtävärasteja koko perheelle, ruskavael-
lusta, hohtokeilausta, karaokekisat,

Simosaurus ja paljon muuta.
Lisätietoja Pudasjärven JHL:n kotisivuilta: 

http://pudasjarven.jhlyhdistys.fi/ 

Pudasjärven diabetesyhdistyksen
kevätkokous

ma 4.6. klo 18 alkaen
Osviitan tiloissa Kauralantie 1

Tervetuloa Hallitus

Lue Pudasjärvi-lehti netistä

www.pudasjarvilehti.fi
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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

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

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

Jalat sandaalikuntoon ja varpaisiin Loistetta!
Jalkahoito Orly Gel fx:n kera 72,-  (82,-)

Valmistaudu alkavaan Kesään!

Tervetuloa!

Ihoa heleyttävä ja kirkastava
Pikakaunistus  39,-  (45,-)

Erikoiskäsihoidolla
Kädet Nätiksi! 42,-  (56,-)

Hoitoajan voit varata:
040 7266 266 (myös viestillä)

kaunistamo@gmail.com

(tarjoukset voimassa 22.6.-12 saakka)

Ensi syksynä Oulussa Valta-
kunnallisilla Yrittäjäpäivillä 
lauantai-illan 20.10 iltajuh-
lassa juhlapuhujana on tasa-
vallan presidentti Sauli Nii-
nistö. 

Ilta alkaa Ouluhallissa 
vastavalitun puheenjohtajan 
avaussanojen merkeissä. Sen 
jälkeen jaetaan Valtakun-
nalliset Yrittäjäpalkinnot. 
Musiikista vastaavat huip-

Presidentti Sauli Niinistö
mukana Yrittäjäpäivillä

punimet vuoden 2006 tango-
kuningas Marko Lämsä sekä 
hitit ja klassikot taitava Vir-
ve Rosti.

Perjantaipäivänä on liitto-
kokous, jossa valittaneen ny-
kyinen puheenjohtaja Mik-
ko Simonlinna jatkamaan 
Suomen Yrittäjien puheen-
johtajana. Perjantai-iltana 
Yrittäjäpäivillä on tavallista 
tasokkaammat festarit Poh-

jolan suurimmalla rockklu-
billa. Lauantaipäivänä on 
seminaareja, joissa on tasok-
kaita luentoja yrittäjiä kiin-
nostavista asioista. Päivien 
teemana on ”Yhdessä ote on 
vahvin”

Pudasjärveltä on päätet-
ty järjestää päiville yhteinen 
retki. Yrittäjien hallituksen 
jäsenet ovat jo ilmoittautu-
neet päiville. (ht)


