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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Seurakunnalle maan-
käyttösuunnitelma s.2

OSAO Pudasjärven 
kevätjuhla s. 4.

Rimmin koulun yläasteen, 
Kurenalan koulun ja

 lukion kevätjuhlat s. 10-11

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

 Ti 12.6. Huusko Jarkko Yleislääketieteen erikoislääkäri
 Ti 19.6. ja ti 26.6. Heikkilä Olli Yleislääkäri
 To 7.6. (täysi) ja 23.8. Karinen Liisa Gynekologi myös       
                                     ultraäänitutkimukset

Kauppatie 5, 2. krs 93100 PUDASJÄRVI

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

UUSIA RIVITALOASUNTOJA
KAUPUNGIN KESKUSTAAN, IIJOEN 
LÄHEISYYTEEN
Kauralankuja, Pudasjärvi

AS OY PUDASJÄRVEN RANTAKUJA
RAKENNUSLIIKE ASUNTOINSINÖÖRIT OY rakentaa 
yksilöllisiä rivitaloasuntoja Kauralankujalle.

Asunnot valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Kaikkiin asuntoihin tulee korkeatasoinen varustelutaso. 

Jos suunnittelet asunnon hankintaa, tule varaamaan omasi!

Huoneistot pinta-ala myynti- velaton
  hinta myyntihinta____________________________________________
2h+k+ph+s+va 48 m² 54.236,- 105.600,-
2h+k+ph+s+va 60 m² 65.396,-     129.600,-
3h+k+ph+s+va 70 m² 72.095,-  147.000,-

ESITTELY JA MYYNTI
Rakennusliikkeen konttori, Puistotie 2

puh. 08-822139
OY

ASUNTOINSINÖÖRIT
RAKENNUSLIIKE

KALUSTEET KOTIIN JA MÖKILLE

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

Pelthouse Ky

Puh. 040 500 6963
Peltomaantie 12 B, 93100 Pudasjärvi

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Reddo RexDigiTV

König maailman radio

Garmin moottori-
pyörä-navigaattori 

Zumo660

DNA Dataprepaid ja 
E367 mokkula

BasicXL 16”
tuulettimet

Jalallinen

- 10GT dataa
- Lisäantenni
- USB-jatko-

johto

24,-

-DVB-T digiboxi tietokoneelle 

Belkin ylijännitesuojat 
ukkosen varalle:

-Hyvä kuuluvuus, kuuluu joka 
paikassa

- Näyttö 15,6” 
LED

- Windows7
 käyttöjärjestelmä

       - Web-kamera            
      integroituna

599,-

Meiltä myös
invertterit mökille

Pöytämalli

Asus X53BR
kannettava

470,-

150W  59,-
350W 89,-
1000W 229,-
300W siniaaltoinvertteri 249,-

49,-

29,-

- 4,3” näyttö
- 3 -uloitteinen 

näkymä
- kaista-avustus

         - bluetooth
         - vesitiivis

- moottoripyörä sekä auto- 
            varustus

- 320GB kiintolevy
- 4GB keskusmuistia

39,-

35,-

(norm. 499,-)

39,90

4:llä pistokkeella 29,-
8:lla pistokkeella 45,-
APC Back-UPS 400VA

 - sisäänrakennettu vara-akku 
       jonka käyntiaika   
            on n. 15-35min119,-

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi,
puh. 08 824 335   

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

PISTÄ PIHA KUKKIMAAN!
PETUNIA, SAMETTIRUUSU, 

LOBELIA, AMPPELIORVOKKI
10,- / 10 kpl

KESÄBEGONIA
10,- / 4 kpl

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

UPEAT DAHLIAT  6,50
JÄTTIAMPPELIT  23,-

Vähän pienemmät  14,-

MONIVUOTISET KUKAT JA 
KORISTEPENSAAT

OSTA 5 MAKSA 4
(esim. pionit 7,- tai 28,- / 5 kpl,

koivuangervot 8,- tai 32,- / 5 kpl)

VARMASTI EDULLISET Mosquito Magnet- ja Thermacell- koneet sääskiä vastaan!
MARJAPENSAAT (herukat ja karviaiset) 35,- / 5 kpl

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

ISOÄIDIN KUNINGATAR- 
KRANSSI 400g

WILHELM GRILLIPIHVIT 
320g tavallinen & juusto

TUMMAT LOUNAS-
SÄMPYLÄT 320g 8kpl/pss

GOTLER 300g SIIVUT
JUUSTO 250g SIIVUT

KESÄLELUT

ELDORADO
APPELSIINITÄYSMEHU 1l

MAURI KUNNAS VAUVAN BODY MAURI KUNNAS VAUVAN 
HOUSUT

SITÄ SUN TÄTÄ-KEKSISANKKO 
720g

PALJON ERILAISIA PELEJÄ!

KEINUHIEKKALELUSETIT

2,39pkt

0,99pss

2,99kpl
2,99sankko

3,-2 prk

1,79pkt

5,90 5,90

PALLOT

2,90
alk.

Muista kotitalousvähennys!

Kaikki pihatyöt
Soita
Matti - 040 960 3058
Antti - 040 823 6377
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Pudasjärvi

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

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni!

Jenni Puolakanaho

Kiitos
muistamisesta 

lakkiaispäivänäni!

Sauli Kortetjärvi

Raamatussa on kertomus Luukkaan evankeliumissa (Luuk2:25 
-34) Marian ja Joosefin vierailusta Jerusalemin temppelissä Jee-
suksen vauva-aikana. Tämän kertomuksen idea lapselle on sy-
liin ottamisessa ja siunauksessa. Kertomuksessa on Jerusalemin 
temppelissä vanha, hurskas mies, nimeltä Simeon, joka on kau-
an odottanut näkevän ennustetun Messiaan. Kun Simeon näkee 
Marian ja Joosefin saapuvat temppeliin Jeesus-lapsi mukanaan, 
hän rientää heitä vastaan. Maria huomaa vanhan miehen, joka 
näyttää kovin yksinäiseltä, mutta tuntuu olevan kiinnostunut 
heidän lapsestaan. Marian tulee hiukan sääli yksinäistä miestä ja 
hän antaa lapsen vanhan miehen syliin. Mies on onnellinen, kyy-
neleet valuvat hänen ryppyisille poskilleen. Simeon siunaa lap-
sen, ylistää ja kiittää Jumalaa siitä, että on saanut nähdä Jeesus-
lapsen, maailman tulevan Vapahtajan. 

Pieni lapsi sylissä puhuttelee meitä aikuisia. Koskettaa sisäistä 
kaipuuta, ja herkistää elämän mysteerin äärellä. Voi vain aavis-
taa, miltä Simeonista tuntui, kun sai pidellä sylissä pientä Jee-
sus-vauvaa. Lapsi sylissä, siinä on jotain niin Pyhää ja arvokasta.  
Opettihan Jeesus omalla esimerkillään meille sylin ja siunauk-
sen merkityksen ja tärkeyden, ottaessaan lapsia syliinsä ja siu-
natessaan heitä.

Muistatko vielä miltä äidin syli tuntui? Miltä äiti tuoksui? Muis-
tatko äitisi käsien lempeän lämmön? Miten hän sinua hoiva-
si, lohdutti, rohkaisi ja ennen kaikkea rakasti. Sanoja ei tarvit-
tu, katseesta äiti tunnisti jo tarpeesi. Äidin sylissä ja sydämessä 
rakkaus muuttuu todelliseksi ja ainutlaatuiseksi. 

Syliä, syliä, syliä annan. Sylissä lapseni elämään kannan. Syliä, syliä, 
syliä vaan, siitä sylistä itselle osani saan.  
    (Jukka Salminen)

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ
Jokainen lapsi on sylin arvoinen

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
28.5. kokouksessaan raken-
nustoimikunnan ehdotuk-
sen, että kirkon invaluiskan 
ja portaiden sekä kirkon si-
säpuolisten korjaustöiden 
urakoitsijaksi valitaan hin-
naltaan edullisimman tar-
jouksen jättänyt Rakennus 
Taival Oy, urakkahinnan ol-
lessa 168 000 euroa. 

Rakennustoimikunnan eh- 
dotuksesta hyväksyttiin kir-
kon invaluiskan ja portai-
den sekä kirkon sisäpuolis-
ten korjaustöiden valvojaksi 
WSP Finland Oy. 

Seurakuntakeskuksen il-
manvaihtokanavien puh-
distus ja säätötyöt annettiin 
kokonaishinnaltaan edulli-
simman tarjouksen jättäneel-
le Oulun Nuohous ja Ilmas-
tointi Oy:lle, hintaan 13 700 
euroa. 

Marja Pesälälle ehdo-
tettiin myönnettäväksi ero 
kirkkovaltuuston tehtävis-
tä paikkakunnalta muuton 
vuoksi. Tilalle nousee vara-

Seurakunnalle 
maankäyttösuunnitelma

jäsen Linnea Manninen. Li-
säksi valitaan Pesälän tilal-
le uusi jäsen kasvatusasiain 
johtokuntaan jäljellä olevak-
si toimikaudeksi.

Irtisanoutuneelle lasteno-
hjaaja Eija Koivuluomalle 
myönnettiin ero 1.7. lukien 
sekä julistettiin lastenohjaa-
jan paikka avoimeksi. 

Lastenohjaaja Marja-Si-
nikka Luokkaselle myönnet-
tiin vuorotteluvapaata lo-
kakuun alusta toukokuun 
loppuun ensi vuodelle. Eh-
tona vapaan myöntämiselle 
on, että tilalle saadaan hen-
kilö, joka kykenee suoriutu-
maan lapsityönohjaajan teh-
tävistä. 

Keskusteltiin Kimmo-
Kaava/Kimmo Musto-
sen laatimasta Pudasjärven 
seurakunnan maankäyttö-
suunnitelmaluonnoksesta. 
Suunnitelma sisältää paljon 
hyvää pohjatietoa seurakun-
nan maa-alueista ja niiden 
nykytilanteesta sekä suosi-
tuksia, joita voidaan tarvitta-

essa hyödyntää päätettäessä 
maa-alueisiin kohdentuvis-
ta toimenpiteistä. Maankäyt-
tösuunnitelmaan katsottiin 
tarpeelliseksi lisätä maininta 
kirkonmäen, Liepeen ja Hil-
turannan leirikeskuksen alu-
een kuuluminen kulttuuri-
historiallisesti arvokkaisiin 
miljöihin.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
mökinomistajien pyynnön, 
että seurakunta osallistuu 
Kangasjärven eräleirikes-
kuksen tien kunnossapitoon 
vaadittaviin materiaalikus-
tannuksiin 50 prosentin 
osuudella, kuitenkin enin-
tään 450 eurolla.

Kirkkoneuvosto päätti 
vuokrata Pudasjärven kau-
pungille Liepeessä sijait-
sevan pellon vuosille 2012 
- 2013 viljelypalsta-alueek-
si. Erityisesti toiveita vilje-
lypalstan järjestämisestä on 
tullut maahanmuutto-viran-
omaisten taholta. (ak)

Sinikka Luokkanen 
lapsityönohjaaja

Kirkkoneuvosto päätti vuokrata Pudasjärven kaupungille Liepeessä sijaitsevan 
pellon vuosille 2012 - 2013 viljelypalsta-alueeksi. 

Koti maalla -hanke käynnis-
tää yhteistyössä Pudasjärven 
kaupungin ja seurakunnan 
kanssa palstaviljelytoimin-
nan Liepeen pappilan pel-
loilla. Toiminnan tavoitteena 
on tarjota yhteisöllistä, eko-
nomista ja ekologista toimin-
taa niin uusille kuin vanhoil-
lekin kuntalaisille. 

Toiminta on kaikille 

Kaikille avoin palstaviljelytoiminta alkamassa
avointa ja maksutonta; vil-
jelijä saa oman palstan sekä 
aloituspaketin, joka sisältää 
siemeniä ja siemenperunaa. 
Tämän lisäksi hanke tarjo-
aa viljelijöille myös ohjausta, 
jossa asiantuntijoina toimi-
vat paikalliset Maa- ja kotita-
lousnaiset. 

Odotamme toimintaan 
mukaan sekä paikallista vä-

keä että maahanmuutta-
jia. Olemme tehneet jo kau-
pungin kanssa suunnitelmia 
toiminnan pitkäkestoisesta 
jatkumisesta alueella ja en-
simmäisen kesän kokemuk-
set ohjaavat suunnittelutyö-
tämme jatkossa. 

Ystävällisin terveisin, 
Anu-Maarit Moilanen

Konfirmaatiomessu  kirkos-
sa su 10.6. klo 10, Kimmo 
Helomaa, Tiina Inkeroinen, 
Keijo Piirainen. B-ryhmän 
konfirmaatio. Taksi kirk-
koon lähtee seurakuntako-
dilta 9.30, edestakainen mat-
ka 3 €.
Kesäkahvila torstaina 7.6.  
klo 12-14. Tule hörppäämään 
kupillinen kahvia ja rupatte-
lemaan mukavia!
Kirkkokuoron kesäillan 
konsertti kirkossa ti 19.6. klo 

19.
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
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.
Varhaisnuorten kesäleirit 
Hilturannan leirikeskukses-

sa 6-9-vuotiaat 9.–10.7.2012 
Leirinhinta 5€/hlö.
10–13-vuotiaat 11.–13.7.2012 
Leirin hinta 10€/hlö. Sito-
vat ilmoittautumiset ti 3.7. 
2012 mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p.08-8823100.  
Leireille mahtuu 25 las-
ta/leiri. Leirit täytetään il-
moittautumis-järjestykses-
sä. Lisätietoja leireistä Tiina 
Inkeroinen(tiina.inkeroi-
nen@evl.fi / 040 571 4636)
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: Kesä-
seurat Törmälässä Viljamaal-
la su 10.6. klo 13 ja 19 (Päiviö 
Karttunen, Aarne Lohi). Päi-
väseurat Kurenalan ry:llä su 
10.6. klo 13.
Kastettu: Saku Eemeli Rito-
la, Jesse Mikael Vähäkuopus
Avioliittoon vihitty: Heikki 
Tapani Mosorin ja Lea Sinik-
ka Maarit Timonen
Haudattu: Anja Esteri Kle-
metti 81 v

Lue Pudasjärvi-lehti netistä
www.pudasjarvilehti.fi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Seuraavat vastaanottoajat:

Varaa aika 
silmälääkäriin!

to 7.6, to 14.6, to 21.6.

OPTIKON NÄÖNTARKASTUS

ILMAISEKSI
KESÄKUUN LOPPUUN SAAKKA 

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

040 821 1819

Varaa aika

Maksutonta kiinteistökoh-
taista neuvontaa koko Poh-
jois-Pohjanmaan alueella 
tarjoaa tämän vuoden ajan 
ProAgria Oulun hallinnoi-
ma jätevesihanke. 

Meneillään oleva jäteve-
sineuvontahanke hyödyntää 
vuonna 2011 Pohjois-Pohjan-
maan Siikalatvan sekä ym-
päristökunnissa sekä muual-
lakin Suomessa toteutettujen 
jätevesineuvonnan pilotti-
hankkeiden kokemuksia. Pi-
lottihankkeiden tavoitteena 
oli kerätä kokemuksia eri 
toimintamalleista ja kehit-
tää yhtenäinen, valtakunnal-
lisesti sovellettavissa oleva 
malli jätevesineuvontaan.

Pilottihankkeen aikana 
Suomen Ympäristökeskus 
koulutti myös Pohjois-Poh-
janmaalle jätevesineuvojia, 

Jätevesineuvonta laajeni  
koko Pohjois-Pohjanmaalle

joiden osaamista koko maa-
kuntaan laajentunut hanke 
hyödyntää.

- Tavoitteena on varmis-
taa, että alueen kiinteistön-
omistajat saavat luotettavaa 
ja puolueetonta tietoa jäte-
vesien käsittelystä ja vältty-
vät näin virheinvestoinneil-
ta, projektipäällikkö Merja 
Talvitie ProAgria Oulusta 
kertoo.

Jätevesihanke edistää uu-
den jätevesiasetuksen ja ym-
päristönsuojelulain vaatimi-
en muutosten jalkautusta ja 
ottaa huomioon kuntakoh-
taiset käsittelyvaatimukset.

- Neuvonta on tarkoitettu 
jo olemassa oleville kiinteis-
töille, joilla jo on tai ainakin 
pitäisi olla jonkinlainen jäte-
vesien käsittelyjärjestelmä. 
Neuvontaa voivat hyödyn-

tää sekä vakituiset että kesä-
asukkaat.

Kiinteistökohtaista 
neuvontaa
Jätevesihanke tarjoaa ennen 
kaikkea kiinteistökohtaista 
neuvontaa.

-Asiantuntija tutustuu 
kiinteistöjen jätevesitilan-
teeseen paikan päällä. Läh-
tökohtana on arvioida ny-
kyisen jätevesijärjestelmän 
kunto ja hyödyntämismah-
dollisuus, Merja Talvitie ker-
too.

Tavoitteena on etsiä kiin-
teistön omistajan tarpeisiin 
sopiva ja kustannuksiltaan 
järkevä tapa saattaa jäteve-
sienkäsittely asetuksen ja 
kunnan määräysten vaati-
malle tasolle. Neuvonta pai-
nottuu kesäkauteen.

Asiantuntija  
tilaisuuksiin 
Jätevesihankkeen asiantun-
tijat ovat myös kutsuttavis-
sa luennoimaan eri puolilla 
maakuntaa pidettäviin tilai-
suuksiin. Tarjolla on tietoa 
ympäristönsuojelulain ja jä-
tevesiasetuksen vaatimuk-
sista sekä kunnan asettamis-
ta määräyksistä. Alustusten 
sisältö on räätälöitävissä 
kuulijakunnan mukaan.

Jätevesihankkeen koti-
sivuille osoitteessa www.
proagriaoulu.fi/jatevesi täy-
dentyy kaiken aikaa tietoa 
jätevesien käsittelystä ja ase-
tuksista. Sinne linkitetään 
kuntakohtaisia määräyksiä 
ja tutkimustuloksia sekä tie-
toa alan hankkeista ja oman 
alueen toimijoista. Tarjol-
la on myös netti- ja puhelin-
neuvontaa.

Jätevesineuvontahanketta 
2012 rahoittaa ympäristömi-
nisteriö. Hanketta toteutta-
vat ProAgria Oulu ja Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset.

Ella Karttimo

Pohjois-Pohjanmaan alu-
eella on käynnistetty val-
takunnallinen tutki-
mus- ja kehittämishanke 
pohjavesien suojelun ja ki-
viaineshuollon yhteenso-
vittamiseksi. POSKI –pro-
jektin yhteistyötahoja ovat 
Pohjois-Pohjanmaan liit-
to, ELY ja GTK. Hankkeen 
kuluessa 2011 -2014 väli-

Tutkimusta pohjavesien suojelun ja  
kiviaineshuollon yhteensovittamiseksi

senä aikana tehdään pohja-
vesi-, maa- ja kallioainestut-
kimuksia Pudasjärvellä sekä 
15 muun kunnan alueella 
Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeen aikana tehdyt 
tutkimukset sisältävät tie-
tojen tarkastamista ja päivi-
tystä pohjavesi- ja vedenot-
toalueilta sekä hiekka- ja 
soramuodostumilta. Kallio-

kiviainesmuodostumia kar-
toitetaan ja alueella tehdään 
maisema- ja luontoinven-
tointi arvokkaista maaperä-
muodostumista, kallioalu-
eista ja muinaismuistoista.

Tutkimusmenetelmi-
nä käytetään maatutkaluo-
tausta ja kairausta. Alueelle 
asennetaan uusia pohjavesi-
putkia ja tehdään tarvittaes-

sa koepumppauksia.  
Maatutkaluotaus teh-

dään teitä ja kulku-uria 
pitkin, eikä se aiheuta va-
hinkoa. Kairauksiin ja poh-
javesiputkien asennuksiin 
pyydetään erikseen lupa 
maanomistajilta.

Ritva Kinnula

Lisätietoa: Helena Vikstedt puh. 040 685 4015, sähköposti:helena.vikstedt@pohjois-pohjanmaa.fi

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
puh. 044-2944 345 • www.kuntoneva.fi

KOILLISMAAN KUNTONEVA

KESÄN AUKIOLOAJAT
MA-PE 10-18, LA SULJETTU

 
Kahvakuulatunnit jatkuvat

Rajamaan rannassa
maanantaisin klo 16.30-17.30.
H: 6 €/kerta tai 50€/10 kertaa.

KESÄPASSI
1.6.-30.7 H: 60 €

(sis. kuntosalin vapaa käyttö ja kahvakuulatunnit)

KAUSIKORTTI SALILLE
1.6.-30.7 H: 40 €

Pudasjärven urheilijat jär-
jestävät tänä kesänä yh-
deksännet Pudasjärven Pi-
likkiviikko – Kesäpilkin 
Mm-kilpailut, joka kerää vuo-

sittain reilut kolme sataa kil-
pailijaa kilpailemaan kesäi-
sen pilkkiharrastuksen jalon 
taidon maailmanmestaruu-
desta. Kaukaisemmat kilpai-

lijat saapuvat Helsingistä ja 
tällä hetkellä pohjoisesta on 
ilmoittautunut kahden nai-
sen iskuryhmä Inarista.

Tapahtuma järjestetään 

Onginta tapahtuu pilikkilautoilla olevasta reiästä ja saalistakin sieltä saadaan. Kuva 
vuodelta 2011. 

Kesäpilkin MM-kisa  
yhdeksännen kerran  

heinäkuun viimeisellä vii-
kolla Pudasjärven Havulan 
rannassa. Kisaviikko alkaa 
maanantaina 23.7. kahdel-
la karsinnalla, jatkuen tiis-
taina ja keskiviikkona pide-
tyillä karsinnoilla. Torstaina 
ja perjantaina on vuorossa 
kolme karsintaa. Lauantaina 
pidetään kisojen välierät ja 
sunnuntaina 29.7. on loppu-
kilpailu, mutta sitä ennen on 
vielä pikkufinaali.

Kesäpilkin MM-kilpai-
lut ovat avoimet kaikille yli 
12-vuotta täyttäneille. Kil-
pailuaika on kolme tun-
tia. Kilpailualustana toimi-
vat järjestäjien Pudasjärvelle 
ankkuroimat 2,4 x 2 metrin 
suuruiset styroksialustat, 
joissa kussakin on yksi pilk-
kireikä. Kilpailujen järjestä-
jä vastaa hyvissä ajoin ennen 
karsinnan tai finaaleiden al-
kua kilpailijoiden toimittami-
sesta kullekin kilpailijalle ar-
votulle lautalle.

Marko Koivula

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

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

Tule tekemään löytöjä!
MuuttoALE Alkoi!

COLORIA LINNEA TALOMAALI

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

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

6250
/ 9 litraa

(6.881 / 1litra)

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

950
/ 0,9 litraa
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Oulun seudun Ammatti-
opiston Pudasjärven yksi-
kön kevätjuhlaa vietettiin 
perjantaina 1.6. Osalla opis-
kelijoista oli ammattiin val-
mistuminen ja muut opis-
kelijat viettivät lukukauden 
päätteeksi kevätjuhlaa ja lo-
man alkua.

Yksikön johtaja Eliisa 
Laakso muistutti, että vuo-
den aikana on uurastet-
tu perinteisten tapahtumi-
en kanssa, joita olivat muun 
muassa syysmarkkinat ja 
kenttäkisat. Kaamos myös 
kaatui ja eri aloilla oli vie-
lä omia tapahtumia, joissa 
kaikissa puhallettiin yhteen 
hiileen ja tulokset olivat hy-
viä. 

-Oppimisympäristööm-
me valmistuivat proses-
sialan tilat ja nyt viimeisellä 
viikolla alkavat kaikki ko-
neetkin olla kunnossa. Syk-
syllä on hyvä palata työhön, 
kun olosuhteet ovat kun-
nossa.

Historiallista on se, että 
tänä keväänä valmistuivat 
ensimmäiset prosessinhoi-
tajat sahateollisuuden kou-
lutusohjelmasta. 

Elämä voi olla sarja on-
nistuneita valintoja. Jos 
kuitenkin satut tekemään 
virhevalinnan, kohtaa se 
pystyssä päin ja käytä se op-
pimistilanteena. Ole utelias 
ja mieti, miksi teit virheen ja 
miten voit korjata sen. Ota 

OSAOn Pudasjärven yksikön kevätjuhla:
Yhteen hiileen puhaltamalla tulokset olivat hyviä

haasteet vastaan seikkailun-
haluisena ja käännä tappiot 
voitoksesi, kannusti Laak-
so. 

Kaupungin tervehdyk-
sen esitti kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma. Musiikkia 
esitti Annika Lehto, opis-
kelijakunnan tervehdykse-
nä esitettiin Henri Lahtelan 
Kesäloma –RAP. Sketsejä ja 
musiikkia esittivät ilmaisu-
taidon ryhmä ja Emma Mar-
timo. 

Heimo Turunen,
kuvat Esko Sivén ja
Keijo Ruonala

Valmistuneet

Hevostalouden perustut-
kinto, hevostenhoitaja:
Luukkonen Janita Emilia, Takki-
nen Anna Erika, Vilenius Anna-
Leena, Väänänen Tamara Hel-
levi

Hevostalouden perustut-
kinto, ratsastuksenohjaaja:
Pesonen Aino Johanna

Maatalousalan perustut-
kinto, hevostenhoitaja:
Kaasalainen Anne Maria

Maatalousalan perustut-
kinto, ratsastuksenohjaaja:
Jylhä Niina Johanna, Tuomaala 
Jasmin Ida Maria

Matkailualan perustut-
kinto, matkailupalvelujen 
tuottaja:
Illikainen Henna Riikka, Jerk-
kola Sonja Karoliina, Kelahaara 
Susanna Tuulia, Kuusisto Rei-
ja Pauliina, Myllyoja Enni-Mai-
ja, Rodkin Valery, Toppila Outi 
Katariina, Valkola Suvi Birgitta, 
Varpu Enna-Mari Sofia, Volchek 
Viktoriya.

Prosessiteollisuuden pe-
rustutkinto, prosessinhoi-
taja:
Miettunen,Väinö Alfred, Mus-
tonen Risto-Matti, 

Sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinto, lähihoitaja:
Ahonen Niina Karoliina, Leh-
tola Tiina Maaret

Sähkö- ja automaatiotek-
niikan perustutkinto, säh-
köasentaja:
Heikkilä Touko Pekka Matias, 
Heikkilä Ville Antti Tapani, Iko-
nen Mikael Olavi Johannes, Jut-
tula Joel-Aleksi Matias, Kart-
tunen Johan Erik Ilmonpoika, 
Kovaniemi Matti Mikael, Laak-
konen Joni Matias, Niemelä 
Sanna Kristiina, Niemelä Son-
ja Karoliina, Pernu Aleksi Juho 
Kristian, Pesälä Lasse Matias, 
Pähtilä Juho Heikki, Savilaak-
so Kalle Mikael Petteri, Seiteri 
Markus Juhani, Takarautio Jere 
Kristian. 

Hevostalousosastolta valmistuneet ja opettaja Tapio Ojala. Matkailuosastolta valmistuneet.

Puuprosessiteollisuuden osastolta valmistuneet ja opet-
taja Juha Jurmu.

Sähköosastolta valmistuneet.

Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen esitti kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Eero Oinas-Panu-
ma. 

Laajakaistahanke etenee 
kaupunginvaltuuston kes-
kusteluun ja linjattavaksi lä-
hiaikoina. Valtuusto keskus-
telee ja päättää julkisentuen 
osuudesta Pudasjärven kau-
pungin kohdalta. Lisäksi 
valtuustolta tulee päättäjien 
puolelta tuki ja hyväksyntä 
hankkeelle.

Seuraavaksi on kunnan 
aika toteuttaa hanke. Kunta 
on yhtä kuin kuntalaiset eli 
Pudasjärviset. Nyt on aika 
liittyä jäseneksi Kairan Kuitu 

Kairan Kuitu laajakaista kiihdyttää
Verkko-osuuskuntaan. Liit-
tyjien määrä on ratkaisevas-
sa asemassa hankkeen eteen-
päin viennissä. Liikkeellä on 
useita satoja liittymishake-
muksia ja ne pitää palauttaa 
nyt. Jotta päättäjillä ja osuus-
kunnalla olisi hyvä ja turval-
linen mieli tehdä päätöksiä 
valokuituverkon rakentami-
sen aloittamisesta mahdol-
lisesti vielä tänä kesänä sii-
hen tarvitaan riittävä määrä 
tilauksia eli osuuskunnan jä-
seniä.

Palvelut verkottuvat ja 
vain kunnon verkko turvaa 
palveluiden saatavuuden. 
Kiinteä yhteys ei pätki eikä 
oikkuile. Se on paras ja var-
min tapa käyttää palveluita 
verkosta. Verottaja, KELA, 
työvoimatoimisto, maata-
louden sähköiset tukiasiat 
ja mm. karjantarkkailu hoi-
detaan verkon kautta. Te-
levisio satoine kanavineen 
löytyy kiinteän laajakaista-
verkon kautta.

Laajakaistaliittymä nos-

taa myös kiinteistösi arvoa 
kuten sähkö- ja vesiliittymä.

Tervetuloa joukkoomme!
Liittymäkaavakkeita saa: 

www.kairankuitu.fi , kau-
pungin palvelupisteistä, Ry-
tingin kaupalta, Niemitalon 
Juustolasta ja TuliTauosta

Terveisin, 

Kairan Kuitu
Verkko-osuuskunta w w w . j y r k k a f e s t i v a l . c o m  

Ennakkoliput myynnissä Lippupalvelussa.

Ilmainen festaribussi Oulusta sekä Kurenalta!
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi
0207 890 450

Palvelemme  
Arkisin   8-21
Lauantaisin  8-18
Sunnuntaisin 12-18

Vanhusten päivätoimintaryhmät 
suosiossa ja odotettuja
Oulunkaaren kuntayhtymän 
järjestämää päivätoimintaa 
vanhuksille on Pudasjärvel-
lä useita eri ryhmiä. Toimin-
nan vetäjät Ritva Savilam-
pi ja Sinikka Riekki kertovat, 
että maanantaina kokoontuu 
omaishoidettavien ryhmä 
6-9 henkeä, tiistaina on Ku-
renkartanossa puolen päi-
vää kestävä 6-8 henkilön lii-
kuntaryhmä, keskiviikkoisin 
ja torstaisin kokoontuu Pal-
velukeskuksella kokopäiväi-
nen päivätoiminnan ryhmä, 
johon kumpaankin osallis-
tuu kymmenkunta henki-

löä. Toimintaan osallistuvil-
le vanhuksille on järjestetty 
kuljetus eri puolilta pitäjää. 
Tulijoita olisi enemmänkin, 
jos vain ryhmiin mahtuisi, 
kertovat vetäjät. 

-Kokoontumistiloista on 
myös ollut kova kysyntä ja 
monta kertaa tilan puute ra-
joittaa ryhmien kokoja. 

Tiistaina 22.5 oli toimit-
tajan vierailun aikana van-
huksia koolla parikymmen-
tä. Sillä kertaa oli yhdistetty 
kahden päivän ryhmät. Van-
huksilta tulleen palautteen 
mukaan päiväryhmätoimin-

ta oli heille todella tärkeää ja 
mieluisaa ja kokoontumiset 
olivat odotettuja. Useimmat 
piiriläisistä asuivat yksin ja 
toisten vanhuksien tapaami-
nen viikoittain koettiin hy-
vin virkistäväksi ja tärkeäk-
si. 

Jotkut olivat jopa huolis-
saan, että piirejä ei vain vä-
hennettäisi tai lakkautettaisi, 
kuten joistain Oulunkaaren 
kunnista oli kuultu viestejä 
piirien vähentämissuunni-
telmista. 

Heimo Turunen

Olemme saaneet käydä vä-
hän toista vuotta ikäihmis-
ten päivätoiminnassa, joka 
on antanut meille paljon voi-
mia ja jaksamista sekä si-
sältöä ehtoopuolen arkeen. 
Päivätoimintaa on pidetty 
Palvelukeskuksessa yhdes-
sä pienehkössä kokoustilas-
sa ja olemme ohjaajien kans-
sa aktiivisesti viestittäneet 
kaupungin päättäjille ja esi-
miehillemme, että meidän 
pitäisi saada isommat toi-
mivat tilat, mutta tulokset-
ta? Taas jälleen saimme pet-
tyä Pudasjärven päättäjien ja 
vanhustyön esimiesten lupa-
uksiin!

Tänne on tullut paljon 
maahanmuuttajia ja mui-
ta, ja heille tilat on kyllä jär-
jestyneet heti. Nyt meille on 
viestitetty, että tiloja ei olla 
enää näillä näkymin edes 
suunnittelemassa. Ollaanko-

Ikäihmisten 
päivätoimintatiloista

han toimintaa joko vähentä-
mässä, ja jopa lakkauttamas-
sa kokonaan?

Tämä jos mikä osoittaa 
selkeästi, miten kauniisti 
vanhuksista puhutaan, mut-
ta teot ovat aivan jotain muu-
ta. Toiset eivät halua nähdä, 
että me vanhukset olemme 
voimavara. Kyllä päättäjät-
kin joskus vanhenevat ja tar-
vitsevat tällaista mielekästä 
sosiaalista viriketoimintaa.

Kyllä me vanhukset ym-
märrämme, että raha on tiu-
kalla, mutta olisiko paljon 
kaupungiltamme tai Ou-
lunkaarelta vaadittu, jos oli-
simme saaneet toimivat tilat 
ikäihmisten päivätoimin-
taan. Paljoa emme olisi pyy-
täneet. Missä on inhimilli-
syys?

Olemme kuitenkin tähän 
asti saaneet viettää ikimuis-
toisia ja virkistäviä päivätoi-

mintapäiviä, joiden lomassa 
olemme saaneet jakaa ilot ja 
surut yhdessä ohjaajiemme 
kanssa. Lämmin kiitos siitä 
Sinikalle ja Ritvalle! Tämä on 
antanut meille voimaa ja si-
sältöä elämiimme ja arkeen. 
Olemme saaneet aina innolla 
odottaa seuraavaa tapaamis-
tamme. Toivottavasti tämä 
saisi jatkua edes tällaisena.

Toivomme edelleen, että 
tilaongelma otetaan vaka-
vasti ja kuullaan inhimillises-
ti pientä vanhusten toivetta: 
Laitetaan asioita tärkeysjär-
jestykseen ja haetaan van-
huksille hyvät päivätoimin-
tatilat.

Toivomme oikein hyvää 
alkavaa kesää kaikille!

Päivätoiminnassa  
käyvät vanhukset
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Mukana rysällä – kalojen paljous yllätti

vivät toteen, kaloja oli ui-
nut rysään todella runsaas-
ti. Antilla ja Sepolla oli täysi 
työ saada pyydys veneeseen 
kalapaljouden vuoksi. He 
arvelivat pääosin lahnois-
ta koostuvien kalojen pai-
non lähentelevän sataa ki-
loa. Joukossa oli yksi viiden 
kilon hauki ja yli kymmenen 
hyvän kokoista säynävää. 
Veneen pohja täyttyi hyppe-
levistä kaloista. Hauelle piti 
kopauttaa nukutus ja pääs-
tää veret, ettei hyppää laidan 
yli. Pienimmät lahnat Antti 
heitteli takaisin järveen. 

Rysän tyhjennyksen jäl-
keen pyydys laitettiin ta-
kaisin järveen odottamaan 
seuraava kokemista, jota 
suunniteltiin kolmen päivän 
päähän sunnuntaille. 

Kun rantaan päästiin, 
alettiin miettiä, mitä näin 
suurella kalamäärällä teh-
dään. Paikalle saapui lähel-
lä asuva pirteä vanhus Yrjö 
Vikström muovipussi mu-
kanaan. 

-Minulle riittää kaksi lah-
naa, saanhan taas ensi ker-
ralla lisää, hän tuumaili.

Laurilla oli muovisaa-
vi, johon hän lupasi suolata 

kymmenkunta lahnaa pai-
nojen alle. Myöhemmin suo-
lattavia kaloja lisätään siten, 
että talvella on painojen alla 
saavi täynnä suolakalaa ka-
laporukalle jaettavaksi. 

Miehillä oli tiedossa joi-
takin paikkoja kylällä, jonne 
kaloja voidaan viedä. Mie-
het muistelivat, kuinka en-
nen vanhaan kaikki kalat 
voitiin lähettää Nevakivessä 
Ouluun kauppahalliin myy-
täväksi ja palatessa kuljetta-
ja toi rahat. 

Antilla oli säynäville suo-
lausresepti. Kuulemma pi-
täjän toisella reunalla asuva 
Kujalan Taunokin oli ihme-
tellyt, miten säynävistä on 
saatu näin maukkaita. Oli 
toivonut saavansa lisääkin.

Lahnojen laittamisessa 
parhaaksi tavaksi koettiin 
savustaminen, jonka jälkeen 
niitä voi pakastaakin.

-Voi niitä laittaa myös 
uuniin kinkun paistopussis-
sa, suolaa ja mausteita vaan 
sekaan sekä voita sopivasti. 
Vanhan kansan tapa oli kyp-
syttää lahnat puu-uunin hiil-
loksella kosteaan voipape-
riin ja sanomalehtipaperiin 
käärittyinä. 

Minulle toimittajana ry-
sällä käynti oli erikoinen ja 
harvinainen kokemus. Kiit-
telin suuresti. Hauen per-
kasin itse, pään irrottami-
sen suoritin pikku kirveellä. 
Kaksi lahnaa vein naapuril-
le savustettavaksi ja muu-
taman tunnin kuluttua soi 
ovikello ja saimme lahnan 
takaisin savustettuna ja läm-
pimänä ja ai, että oli hyvää. 
Tarina ei vielä päättynyt tä-
hän, sillä seuraavana päivä-
nä saimme lähetyksen, jossa 
oli Sepon suolaamaa säynä-
vää. Voin vakuuttaa, että hy-
vää oli sekin. 

Kiitokset Sepolle, Antille 
ja Laurille hyvästä kalareis-
susta. Tällaisia reissuja voi-
sin tehdä ja kirjoittaa niistä 
useamminkin. 

Heimo Turunen

Yhdestä pyydyksestä saa-
tuja kaloja oli veneen pohja 
täynnä. Ongelmaksi muo-
dostui, minne näin suuri 
kalamäärä saadaan nope-
asti jaettua. 

Toimittajalle kyytiä antanut Lauri Holmström on asunut ikänsä Hirvasjärven rannalla. 
Taustalla näkyvät rantaniityt on saatu pidettyä siistinä laiduntavien lampaiden avulla. Seppo ja Antti Holmström nostamassa suuren kalasaaliin sisältävää pyydystä veneeseen.

Rysä takaisin veteen kalanpyyntiin.

Sain torstaina 31.5. kalastus-
ta harrastavalta Seppo Holm-
strömiltä kutsun Hirvasjär-
velle rysän kokemisreissulle. 
Meillä oli tapaaminen Tuli-
Tauossa. Menomatkalla hyp-
päsi kyytiin Antti Holmströ-
min ja rantaan asteli myös 
Lauri Holmström. Miehet 
katselivat järvelle ja arveli-
vat, että pyydyksessä saat-
taa olla paljon kalaa. Suuren 
saaliin toivossa lähdimme-
kin kahdella veneellä mat-
kaan. Antti ja Seppo souti 
toisella veneellä ja minä pää-
sin Laurin mukaan mootto-
riveneeseen. 

Miehet kertoivat, että Hir-
vasjärveä on hoidettu kesäi-
sin suurella työllä. Rehevöi-
tymistä on pyritty estämään 
muun muassa kasvuston jat-
kuvilla niittämisillä. Järven 
rantamaisemat oli saatu pi-
detyksi lampaiden avulla 
siistin näköisinä ja vapaana 
vesakoista. 

Rysän luona huomattiin, 
että veden pinta oli laskenut 
huomattavasti, eli lähes met-
rin verran tulvahuipusta. 
Nyt kalat eivät olleet pääs-
seet uimaan rysän yli. 

Miesten ennustukset kä-

Kaupunginhallitus koko-
usti tiistaina 5.6. ja päätti 
Luokkavaaran asemakaavan 
kortteleiden 51 ja 52 pienta-
lotonttien hinnaksi 5,75 eu-
roa neliömetriltä sekä vuo-
sivuokraksi 8 prosenttia 
myyntihinnasta. Vuokra on 
sidottu elinkustannusindek-
siin. Vuokralaisella on mah-
dollisuus lunastaa vuokra-
tontti vuokra-ajan kuluessa. 
Syötteen Luokkavaaran ton-
tit on tarkoitettu pysyvään 
asutukseen. Tontit ovat kool-
taan noin 1500 neliömetriä ja 
niissä on rakennusoikeutta 
250 kerrosneliömetriä. Alu-

Hallitus vahvisti
Luokkavaaran tonttien hinnat

een kunnallistekniikka on 
rakennettu valmiiksi.

Pudasjärven Yrittäjille an-
nettiin lupa käyttää korva-
uksetta Pudasjärven torialu-
etta markkinoiden pitämistä 
varten 5.- 7.7. 

Kaupunginhallitus päät-
ti osallistua POLKU-hank-
keeseen ja sen kuntarahoi-
tusosuuteen. POLKU-hanke 
on Metsähallituksen Poh-
janmaan luontopalveluiden 
ja Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton toteuttama yhteishan-
ke, joka toteutetaan vuosi-
na 2012-2013. Hanke jatkaa 
elokuussa 2011 päättyvän 

Kulttuuriperintö matkai-
lun voimavaraksi -hankkeen 
(EAKR) aloittamaa työtä laa-
jentamalla konseptia paitsi 
uusille kohdealueille myös 
maakunnalliselle tasolle.

Livokas ry:lle myönnet-
tiin avustuksena 700 euroa 
leirikustannuksiin. Livokas 
järjestää yhdessä Pudasjär-
ven Riistanhoitoyhdistys 
ry:n ja Livon metsästysseu-
ran kanssa Nuorten eräleirin 
ja yhdessä Pudasjärven Ur-
heilijoiden lentopallojaoksen 
kanssa Lentopalloleirin. Mo-
lemmat leirit hoidetaan tal-
kootyövoimin. (jk)

Pudasjärvi-lehti sai tiistai-
na 5.6. kesätyöntekijän San-
teri Materon toimitukseensa 
sekä yrityksen muihin töi-
hin. Matero on yksi Pudas-
järven 4H -yhdistyksen Ke-
säduuni-kampanjan kautta 
työllistetyistä nuorista. Työ-
paikka on hänelle mieluinen, 
sillä nuori mies nauttii valo-
kuvaamisesta ja on kirjoitel-
lut aiemmin muun muassa 
koulun lehteen. Tällä hetkel-
lä Santeri opiskelee Oulussa 
Madetojan musiikkilukiossa 
ja syksyllä alkaa toinen lu-
kuvuosi.

- Vielä ei ole varmaa mitä 
haluaisin tehdä tulevaisuu-
dessa, mutta nautin valoku-
vaamisesta harrastuksena. 
Olisi hienoa hyötyä harras-

Santeri Matero tonnilaisena 
tuksesta muutenkin kuin 
taiteilijana, joten ammatti-
mainen valokuvaus ja leh-
tikuvaus on hyvä opetella, 
kertoo Matero.

Pudasjärvi-lehdelle on 
tulossa myöhemmin ke-
sällä kaksi muutakin 4H 
–yhdistyksen Kesäduu-
ni 2012-kampanjan ton-
nityöläisiä. Kampanjalla 
annetaan pudasjärvisille 
nuorille mahdollisuus tu-
tustua työelämään kah-
den viikon ajan ja samal-
la he saattavat saada jalan 
työelämän oven väliin. 
Työnantaja saa kaupungil-
ta avustusta nuorten palk-
kaamiseen. (jk) Pudasjärvi-lehden tonnityö-

läinen Santeri Matero lähdös-
sä ensimmäiselle juttukeikal-
leen.
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28x95 painekyllästetty ruskea.. á 1,29€/jm 
28x95 PK VS ......................................... 1,09€/jm 
20x120 UTV PL..................................... 0,79€/jm 
19x100 VS sokkelilauta..................... 0,39€/jm 
22x100 VS ruodelauta....................... 0,49€/jm 

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

ABC Koillisportti
Ouluntie 74 puh. 044 788 4812

Yksi pysähdys, 
monta palvelua!

6-24

10-24

• ABC-Restaurantista
  herkulliset A´la Carte
  -annokset ja pizzat
• Noutopöydästä maittavaa
  lounasta arkisin 11-15 ja
  viikonloppuisin 
  11-18

 
• Burgerit mukaan tai
  paikan päällä syötäväksi
• Tuoretta kahvia, 
  maistuvia kahvileipiä
• ABC-Marketista elin-
  tarvikkeeet ja autotar-
  vikkeet kaupan hinnoin
 

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

KATTOREMONTIT JA KATONKOROTUKSET

Huonekalukauppaa tekeväl-
lä Veken Kalusteella on tosi 
kova kasvuvauhti menossa. 
Yhtiön toimitusjohtaja Vei-
jo Ranua kertoo, että loka-
kuussa saatiin Rovaniemen 
myymälään 1300 neliömet-
riä lisätilaa. Kaikkiaan Ro-
vaniemellä on nyt 4000 ne-
liötä, josta 3000 neliömetriä 
on myymälätilaa ja loput va-
rastoa.

Marraskuussa 2011 Ve-
ken Kaluste avasi myymälän 
Pudasjärvelle ja parasta ai-
kaa avataan keskusvaraston 
laajennusta Ranualle. Kaksi 
vuotta sitten Ranualla avat-
tuun halliin valmistui nyt 
kolmas laajennus ja se on nyt 
2200 neliömetrin kokoinen. 
Tämä keskusvarasto toimii 
neljän eri myymälän varas-
totilana sekä verkkokaupan 
keskuksena. 

– Edellisten lisäksi olem-
me uusimassa verkkokaup-
paa, joka aloitettiin viime 
vuoden kesäkuussa. Vuoden 
aikana työntekijämääräm-
mekin on lisääntynyt viidel-
lä eli yrityksellä on nyt kaik-
kiaan 17 työntekijää, Veijo 
Ranua kertoo.

Kotimaisuusaste  
50 prosenttia
Vaikka Veken Kalusteen 
huonekalujen kotimaisuus-
aste on 50 prosenttia, niin 
yrityksellä on runsaasti 
myös ulkomaankauppaa.

– Me tuomme huoneka-
luja Kaukoidästä ja Baltiasta. 
Myös näitä kalusteita varten 
tarvitsemme isot varastot, 
koska tuonti tapahtuu kont-
teina. Me teetämme myös 
sohvia, ruokailuryhmiä ja 
sänkyjä Baltian maissa.

– Kaiken kaikkiaan meil-
lä on poikkeuksellisen laaja 
tuotevalikoima. Tästä syys-

Veken Kalusteella kova kasvuvauhti
tä tuonti myös ulkomailta on 
välttämätöntä, Veijo Ranua 
kertoo. 

Veken Kaluste on poh-
joissuomalainen perheyri-
tys, jolla on myymälät Ro-
vaniemellä, Pudasjärvellä, 
Ranualla ja Posiolla sekä 
verkkokauppa. 

Asko Kurki 

Ranualle valmistui kolmas laajennus ja myymälässä ja keskusvarastossa on tilaa 2200 
neliömetriä.

Keskusvarastossa tarvitaan paljon tilaa, sillä tavaraa tu-
lee konteissa myös ulkomailta. 

Joona Ranua esittelee Ranualla sijaitsevaa keskusvaras-
toa, josta myytävä tavara tulee myös Pudasjärven myymä-
lään

Toukokuun viimeisenä lau-
antaina oltiin rattaiden pääl-
lä, sillä Asmuntin maa- ja 
kotitalousseura järjesti kylä-
läisille virkistyspäivän. Läh-
tijöitä oli vauvasta vaariin 
onnikallinen, jota ajamaan 
saatiin meille tuttu maito-

Katselimme komeita karhuja Kuusamon Kerolla
Matti.

Taivalkosken Jalavan 
pirtti vei meidät entisaikaan 
ja Kalle Päätalon muisteloi-
hin. Kerolla oppaan johdol-
la nähtiin kotka, ilveksiä, 
puolen vuorokauden ikäisiä 
poronvasoja emineen ja tie-

tenkin kuusi karhua. Niistä 
saatiin tietoa oikein roppa-
kaupalla.  

-Voimme mennä marjoja 
poimimaan karhuja pelkää-
mättä.

Kuusamon kaupungis-
sa nautimme maittavan ate-

Asmuntin maa- ja kotitalousseuran järjestämälle retkelle osallistui väkeä linja-autollinen. Kuva on otettu Kuusamon 
suurpetokeskuksen edessä.

rian. Sitten pyyhkäisimme 
tutustumaan Riipisen py-
tinkiin. Torangin tavaratalot 
syynättyämme oikaisimme 
Ouluntielle ja kohti kotia.

Nimim. Mukana ollut  
kiitollisena muistellen

Asmuntin maa- ja kotitalousseura järjestämällä virkistyspäivällä:

Äkkilähtö kiloille!
Kuuden päivän Easy Diet –starttipaketti
Starttipaketti sisältää kaiken, mitä tarvitset kuuden päivän diettiin. 
Mukana suosituimmat maut: Juusto ja kanakeitot sekä mansikka ja 
suklaa smoothiet. Lisäksi puuroja, välipalakiisseleitä sekä aineenvaih-
duntaa tehostavaa Easy pH-puffer –emäsjauhetta.
  
 

Kaupan päälle! 
Ihoa siloittava 4xactions 200ml
selluliitti voide (arvo 39,90).
Rajoitettu erä.

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

Avoinna: ma – pe 9.00 – 16.45
puh. 040-524 2545

59,90 laatikko

Pudasjärvi-lehti
on myös Facebookissa !

Käy tykkäämässä!
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JYRKKÄKOSKI

La 2.6. Koulujen 
  päättäjäisdisco
To 14.6.  Suvi Teräsniska ja
  Juha Metsäperä
La 23.6. Solistiyhtye Ketola&
  Witikainen
La 30.6.  Henri Stenroth

Pe-La 6-7.7. Jyrkkä 2012 
  Rock Festival
To 12.7.  Marita Taavitsainen &
  Orkesteri Koivu
Pe 20.7.  Korsuorkesteri
Pe 27.7.  Johanna Pakonen

La 4.8.  Sami Keskitalo
  yhtyeineen
La 11.8.  Marko Lämsä
La 18.8. Karaoketanssit
La 25.8.  Venetsialaiset

La 1.9. Karaoketanssit
La 8.9.  Sawotta

PUDASJÄRVI
Kesä 2012

Iso-Syötteen tunturialue tar-
joaa monipuolista toimin-
taa myös kesäaikaan. Vaikka 
talven matkailulukuihin ke-
sällä ei päästäkään, alueella 
tapahtuu koko ajan ja majoi-
tustilatkin tulevat täyteen ai-
nakin juhannuksena.

Iso-Syötteen Matkailu 
Oy:n toimitusjohtaja Teija 
Sarajärvi lähes 60:tä Syötteen 
mökkiä välittävästä yhtiöstä 
kertoo, että majoitusvuokra-
us ja ohjelmapalvelut toimi-
vat läpi vuoden. Myös run-
saista ohjelmapalveluista 
löytyy jokaiselle jotakin. 

Syötteen alueella on mah-
dollista harrastaa sekä maas-
to- että retkipyöräilyä. Alu-
eella on yli 70 kilometriä 
opastettuja maastopyöräi-
lyreittejä. Reitistö koostuu 
kolmesta rengasreitistä, jot-
ka ovat yhteydessä toisiinsa. 
Reittien pituuksissa on vaih-
telua, joten harrastaja voi va-
lita vaihtoehdoista itselleen 
sopivimman. Myös alueen 
harju- ja metsämaisemissa 
kulkevat autotiet palvelevat 
retkipyöräilijöitä. 

Kalastus on monen mie-
lestä sitä kaikkein rentout-
tavinta tekemistä kesällä. 
Syötteellä kalastus onnistuu 
hyvin muun muassa Kova-
lammella, joka sijaitsee Pik-
ku-Syötteen juurella, Ke-
losyötteen lomakylässä. 

Iso-Syöte elää myös kesällä

Kovalammen rantaviivan pi-
tuus on 1,7 km ja sieltä nou-
see ahventa, siikaa, haukea 
ja istutettua kirjolohta. 

Luontokeskukselta voi li-
säksi hankkia kalastuslupia 
alueella kulkevaan Pärjänjo-
keen, Naamangan kalastus-

alueelle sekä Villi Pohjolan 
kohteisiin.

Safarit ja retket ovat taa-
tusti koko perheelle ainut-
laatuisia, yhteisiä kokemuk-
sia, joista riittää muisteltavaa 
pitkäksi aikaa

Syötteen kansallispuistos-
sa on runsaasti eripituisia, 
hyvin merkittyjä vaellusreit-
tejä, joista jokainen voi valita 
itselleen sopivan joko päivä-
retkeä tai pitempää vaellus-
ta varten. Maastoltaan Syöt-
teen kansallispuisto on 
metsäistä ja jylhää vaaramai-
semaa. Neljännes puiston 
pinta-alasta on erilaisia soi-
ta. Kesällä kulkijoita viehät-
tävät erityisesti erikoiset rin-
ne- ja lakisuot, sekä vanhat 
kuusikkometsät. Merkitty-
jä reittejä on alueella noin 75 
km. Tarvittaessa järjestetään 
myös asiantunteva opas ret-
kelle.

Syötteen tapahtumia
Eri Syötteen tapahtumista 
kerrottakoon Juhannusmä-
kiajot 22.6., MP Huippuajot 
27-29.7., uusi loistava maas-
topyöräilytapahtuma Syö-
te MTB 4.8., Syötehölkkä ja 
Huippukymppi syyskuussa 
sekä Pudasjärvellä Kesäpil-
kin MM 23-29.7. 

Asko Kurki

Iso-Syötteen matkailu Oy:n 
toimisto- ja työtilat ovat Sa-
faritalossa, jossa yrittäjä 
Teija Sarajärvi hoitaa mök-
kivälistystä. Yrittäjäkump-
panina on puoliso Reijo 
Väisänen.
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MAANRAKENNUSTA/
KAPPALETAVARA-
KULJETUKSIA
• Kappaletavarakuljetuksia
• Kaivuutöitä 7,5 ton
 telakoneella (näppärä pihakone)
 - pihatyöt
 - jätevesityöt
 - imeytyskentät
• Maa-ainestoimituksia
 - sorat
 - murskeet
 - mullat

Kuljetus
Sampsa Laakkonen Ky
93270 Sotkajärvi
Puh. 0400 624 496

Tmi Laura Kokko
Mökkien siivous ja huoltopalvelut

suursiivoukset
mm. lakanapalvelu, puupalvelu

Puh. 040 587 5051

Neljä vuotta sitten Pudas-
järven Ervastissa aloittanut 
Puusepänverstas T:mi J. Kyl-
mänen on erikoistunut sa-
neerausrakentamiseen, sau-
nojen ja muotolauteiden 
tekoon sekä muihin puuse-
päntöihin kuten portaisiin.

Juhani Kylmänen puu-
sepänverstaasta kertoo, että 
hän tekee töitä yksityisille 
ja yrityksille kysynnän mu-
kaan. Viime vuonna J. Kyl-
mänen teki aliurakoitsijana 
Kontinkankaalle sairaanhoi-
to-oppilaitoksen uudisraken-
nuksen saneeraukseen 800 
neliötä tammi- ja koriste-
panelointia.

Tällä hetkellä puusepän-
verstas tekee töitä Oulussa, 
missä Kylmänen valmistaa 
ja asentaa 41 keittiöön kalus-
tukset koneineen.

Kokemusta ja taitoa puusepäntöihin

Juhani Kylmäsen tekemät saunanlauteet. 
Kuva Juhani Kylmänen.

Pirtin pöytä, jota tekee mieli esitellä. Kuva Juhani Kylmänen.

Juhani Kylmänen on tehnyt yrittäjänä puusepäntöitä neljä vuotta. Yrityksen 
toimitilat ovat Ervastin kylällä. Kuva Sirkka-Liisa Tuomaala.

– Yrityksen toiminta-alue 
on koko Suomi, vaikka toi-
vomme töitä lähinnä Pohjois-
Suomesta. Yksityisille teem-
me kaikenlaisia remontteja 
esimerkiksi saunaremontte-
ja kysynnän mukaan, Juhani 
Kylmänen kertoo.

Puusepänverstas T.mi J. 
Kylmänen on pääasiassa yh-
den miehen yritys, mutta re-
monttikohteissa yritys käyt-
tää lisäksi avustajia ja myös 
harjoittelijoita.

– Kyllä, kun itse tekee, 
niin töitä riittää, Juhani Kyl-
mänen kertoo yrityksen työ-
tilanteesta. (AK)

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

Honda BP5 4T
3 kpl jäljellä

Olemme avoinnakesäperjantaisin
klo 8-19!

PESURIT ESITTELYSSÄ, 
KÄRCHER-EDUSTAJA

PAIKALLA!

YAMAHA
PERÄMOOTTOREITA

MYYNNISSÄ
loput Honda perämoottorit

tarjoushintaan:

Honda BF 2,3
1 kpl jäljellä

690,-
kpl

Ruohonleikkureita eri malleja myynnissä!
Partner P51-450S

Puutarhakäsineitä 1,- / pari
Asiantuntevaa neuvontaa SYM mopoista ja

skoottereista, edustaja paikalla!
YAMAHA mönkijä esittely!

Suvi&Palta - Suomen ostetuimmat pienveneet 
valikoimissamme!

1890,-
kpl

McCulloch
M105-97F

149,-
kpl

Kärcher 2.300 painepesuri

119,-
kpl

PERJANTAINA
8.6.2012

Tarjoukset voimassa ke 6.6. - la 9.6.2012

1190,-
kpl



10 nro 23PUDASJÄRVI -lehti 6.6.2012

Haastattelimme kolmea 
peruskoulun päättänyt-
tä oppilasta Jonna Ojalaa, 
Maija Honkasta ja Alisa 
Suvannetta. 

Kysymykset ja  
vastaukset:
1. Miltä nyt tuntuu kun 
peruskoulu päättyy?
Alisa: Hieman sekavalta. 
Toisaalta iloiselta, toisaal-
ta haikealta.
Jonna: Sekavalta tosiaan, 
mutta mahtavalta!
Maija: Ei voisi paremmal-
ta tuntua!
2. Minne olet ajatellut 

Rimminkankaan koulun yläasteen kevätjuhla 
ja koulun päättäjäiset pidettiin lauantaina 
2.6 Rauhanyhdistyksellä. Ohjelmassa oli 

oppilaiden musiikki- ja lauluesityksiä, opettaja 
Antti Jaakon kuva- ja musiikkikollaasi, 

rehtori Eeva Harjun puhe, oppilaan puheen 
piti yhdeksäsluokkalainen Alisa Suvanne ja 

seurakunnan tervehdyksen esitti kirkkoherra 
Kimmo Helomaa. 

Yläasteen stipendit:
Luokkatasojen parhaat keskiarvot
7. lk. Harju Aleksi 7E, 8. lk. Törmänen Vilja-Elina 8F, 
9. lk Puro Neea 9C 
Hymy –patsaat
7. lk. tyttö Annika Paavola, 7. lk poika Joel-Akseli 
Outila, 8. lk. tyttö Natalia Koivula, 8. lk. Jani Niska-
la, 9. lk. Natalia Popova, 9. lk. Riku-Ville Heikkilä, 
Stipendit
Musiikki: Sanna Pihlaja ja Susanna Juurikka
Kotitalous: Juulia Pelttari (Pudasjärven Martat)
TET –jakson harjoittelu: Natalia Popova ja Epp 
Maidla (Rukakeskus Oy)
Kielten kirjapalkinto: Neea Puro (Pohjola-Norden) 

Äidinkieli: Anne Puhakka ja Anniina Ervasti
Tekninen työ: Jussi Puhakka ja Tuomas Tuohimaa
Matemaattiset aineet: Neea Puro ja Eveliina Pigg
Kielet: Neea Puro
Luonnontieteet: Joel Korteniemi ja Joel Tyni
Sisu-stipendi: Joni Valkama ja Susanna Puolakan-
aho (LC Pudasjärvi ja LC Pudasjärvi Hilimat)
Liikunta: Nea Tuomaala ja Mikko Huhta
Kuvaamataito: Johanna Tikkanen 9C

Rauhanyhdistyksellä pidettyyn juhlaan oli saapunut yleisöä salin täydeltä.

Maija Honkanen 
on hakenut lähi-
hoitajakouluun 
Taivalkoskelle

Jonna Ojala ja 
Alisa Suvanne 
ovat menossa 
Pudasjärven 
lukioon. 

suunnata opiskelemaan? 
Alisa & Jonna: Pudis luki-
oon molemmat!
Maija: Olen hakenut Tai-
valkoskelle lähihoitajakou-
luun.
3. Mitä teet kesälomalla?
Alisa: Lomailen ja olen 
töissä.
Jonna: Vietän lomaa mö-
killä, kalastan ja pitäähän 
nähdä kavereita.
Maija: Olen kaksi viikkoa 
kesätöissä ja loppu kesän 
lomailen. Näen kavereita 
ja mökkeilen.

Inka Kipinä

Pudasjärven lukion kevät-
juhlaa vietettiin lauantaina 
2.6. Rauhanyhdistyksen sa-
lissa. Tila täyttyi hienoksi 
laittautuneista ylioppilais-
ta sekä muusta juhlaväestä. 
Tilaisuus alkoi rehtori Eeva 
Harjun avaussanoista sekä 

Rimmin koulun yläasteen kevätjuhla

Lukion kevätjuhla:
seurakunnan tervehdykses-
tä, jonka kävi toimittamas-
sa kirkkoherra Kimmo He-
lomaa.

Musiikkiesityksistä tilai-
suudessa vastasivat Juha-
na Heikkilä pianomusiikil-
la sekä Anniina Blomsterin 

ja Anna Sarajärven esittämä 
Tuo se mulle –kappale. Li-
säksi kuultiin Maria ja Silja 
Vasaran harmonikkaesitys. 
Ylioppilaan puheen piti Ol-
li-Juhani Piri ja vanhempi-
en puolesta puhui Risto Po-
ropudas.

Avaussanoiksi rehtori 
Eeva Harju kertoi menneen 
lukuvuoden kuulumisista. 
Sisäilmaongelmien vuok-
si osa opetuksesta ja koulun 
juhlista oli jouduttu järjestä-
mään poikkeusolosuhteis-
sa. Lukioyhteisölle tärkeät 
perinteet ja tiivis keskinäi-
nen yhteys ovat olleet voi-
missaan edelleen ja luoneet 
vakautta ja yhteisöllisyyt-
tä muuttuvaan toimintaym-
päristöön, vaikka ongelmia 
mm. viestinnässä on ollut.

- Ilonaihe oli huomata, 
etteivät lukiota vaivanneet 
sisäilmaongelmat ilmeisesti-
kään näkyneet nyt ylioppi-
laiksi päässeiden tuloksissa. 
Ilahtunein ja helpottunein 
mielin olemme ottaneet vas-
taan tiedot uuden koulukes-
kuksen rakentamissuunni-

telmista – tarkoittaahan se 
muutaman vuoden kulut-
tua myös terveellistä, mo-
dernia, tiloiltaan riittävää ja 
tarkoituksenmukaista lukio-
ta, Harju iloitsi.

Hän esitti, että jokainen 
32 ylioppilaasta olisi an-
sainnut stipendin jo pelkäs-
tään siitä hyvästä, että kaikki 
ovat viimeisen päälle fiksuja 
ja mukavia nuoria. 

Lukion opit seuraavat 
läpi elämän
Stipendiensaajien joukossa 
oli myös parhaasta menes-
tyksestä ylioppilaskirjoituk-
sissa sekä koulutyössä me-
nestymisestä palkittu Juho 
Ojala. Vaatimaton nuo-
ri mies muistutti haastatte-
lussa tunnollisen koulutyön 
merkityksestä.

- Kun malttaa opiskella 
hyvin kurssien asiat, ei yli-
oppilaskokeisiin tarvitse pa-
neutua niin paljoa. Itse en 
juurikaan joutunut pänttää-
mään, koska pohjatyö oli 
vahvaa. Hyvät numerot ovat 

tärkeitä jatko-opiskelupai-
kan saamiseksi, mutta luki-
osta hankittu sivistys ja kyky 
oppia ovat asioita, jotka seu-
raavat läpi elämän, Ojala 
summaa.

Suurimman yllätyksen 
Ojala sai kun fysiikan koe 
palautui ylioppilastutkin-
tolautakunnasta laudaturi-
na, eli parhaalla arvosanal-
la varustettuna. Fysiikan 
laudatur sai seuraa kolmes-
ta muusta laudaturista, kol-
mesta eximiasta sekä yhdes-
tä magna cum laudesta.

- Vastapainona lukemi-
selle ja laskemiselle olen har-
rastanut lukioaikana muiden 
muassa puutöitä ja kita-
ransoittoa. Tulevaisuuden 
suunnitelmat eivät ole vielä 
hahmottuneet kovin pitkäl-
le, olen hakenut monelle eri 
alalle. Kesällä alkaa armei-
ja, jonka aikana omia kiin-
nostuksen kohteita voi vielä 
punnita, suunnittelee Ojala.

Jenny Kärki
Maria ja Silja Vasara esit-
tivät harmonikkamusiikkia: 
V. Ahvenaisen sovittaman 
Etelän kukka –kappaleen.
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Kurenalan koulun kevätjuh-
lassa lauantaina 2.6. tapah-
tui yllättävä käänne! Oppi-
laat järjestivät leikkimielisen 

Yllätyskaappaus Kurenalan koulun kevätjuhlassa

Kurenalan koulun henkilökunnalle kevätjuhlan yhteydessä luovutettiin kuntaliiton ansio-
merkkejä: Marja-Leena Törrö (kultainen), Eila Nissi (hopeinen), Maria Mettovaara-Hyt-
tinen (pronssinen), Kalle Iinatti (pronssinen), Jaakko Isomursu (hopeinen), Veli-Matti 
Salo (hopeinen) ja Aulikki Leinonen (kultainen). Lisäksi kuvasta puuttuivat Satu Niinis-
tö-Piri (pronssinen) ja Markku Kaarre (pronssinen), jotka olivat lastensa ylioppilasjuhlissa.

Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Valta sekä Kurenalankou-
lun rehtori Marja-Leena Törrö kukittivat eläkkeelle jäävän 
opettajan Paavo Toivasen.

Kurenalan koulun kevätjuhlassa palkitut: Hilimojen stipendi Henrik Kesti 6B, Liikuntap-
lakaatti Arttu Isomursu 6A, Hymypoika: Toni Tikkanen 6E, Hymypoika Arttu Leppänen 
6B, Hymypoika Miika Urmala 6A, Hilimojen stipendi Tapio Polojärvi 6A, Hymytyttö Lin-
da Nevakivi 6B ja Satu Niskasaari 6A.

kaappauksen, jonka uhrik-
si joutui eläkkeelle siirty-
vä opettaja Paavo Toivanen. 
Kaappaajat vaativat lun-

naiksi miljoona euroa, jotka 
järjestyivät kun Kurenalan 
koulun opettajat päättivät 
luopua vuoden palkoista. 
Kaappaajat olivat kuitenkin 
sen verran armeliaita, että 
lupasivat lahjoittaa lunnas-
rahat uuden koulukeskuk-
sen rakentamiseen.

Varsinaisessa kevätjuh-
lassa kukitettiin alakoulun 
jättävät kuutosluokkalaiset. 
Lisäksi jaettiin stipendit sekä 
Hymy tyttö- ja Hymy poi-
ka –patsaat. Paavo-opettajan 
oma luokka 4A oli myös jär-
jestänyt jäähyväisesityksen. 
Lisäksi yhteislaulu kajahti 
komeasti Kurenalan koulun 
juhlasalissa.

Tämän jälkeen oppilail-
le jaettiin todistukset luokis-
sa ja Paavo-opettaja kertoi, 

Kevätjuhlassa kukitettiin alakoulun jättävät kuutosluokkalaiset 

että haikeuden merkkejä oli 
ilmassa: Tavallisesti eläväi-
nen luokka olikin todistuk-
sia jaettaessa hyvin hiljaise-
na. Kevätjuhlan päätteeksi 
koulun henkilökunta onnit-
teli Paavo Toivasta ansiok-
kaasta opetustyöstä sekä 
kiitteli yhteisestä taipaleesta 
opetustyön parissa. Omassa 

puheessaan Toivanen valotti 
hieman suunnitelmiaan elä-
keajan varalle:

- Suunnitelmia on tuhat ja 
yksi, mutta vielä mitään var-
maa ei ole. Suvussakin on 
huomattu vinkeitä nopeaan 
päätöksentekoon, enkä usko 
että minulla on mitään on-
gelmaa lähteä yhtäkkiä mie-

lenjohteesta jonnekin. Uskon 
myös, että eläkkeen myötä 
luontainen laiskuus tulee ko-
rostumaan. Jos te (kollegat) 
olette kiltisti, saatan täällä-
kin piipahtaa, vitsaili Toiva-
nen puheessaan.

Jenny Kärki

32 ylioppilasta sai valkolakin

Pudasjärven lukion 
stipendit ja palkinnot
Pudasjärven Osuuspankki 
nuorisopalkinnot toiminnas-
ta kouluyhteisössä: Hanna Il-
likainen ja Ari-Pekka Koivu-
kangas.

Rakennusliike Asuntoinsi-

nöörit Oy matemaattisissa ai-
neissa ja ylioppilaskirjoituk-
sissa: Sauli Kortejärvi.

Paavo Tolosen säätiö tai-
teellisista ansioista: Kati Vi-
honen.

LC Pudasjärvi menesty-
misestä koulutyössä ja yliop-
pilaskirjoituksissa: Johanna 
Kälkäjä.

LC Pudasjärvi Hilimojen 
menestymisestä ylioppilas-
tutkinnon yhteiskuntaopin 
kokeessa: Juho Ojala.

Pudasjärven Rotaryklubi 
menestymisestä koulutyös-
sä ja ylioppilaskirjoituksissa: 
Tanja Kuurola.

Pudasjärven kaupunki 
menestymisestä koulutyössä 
ja yo-tutkinnossa: Juho Ojala.

Pudasjärven Kirjakauppa 
Oy erinomaisesta menestyk-
sestä äidinkielen kokeessa: 
Juho Ojala.

Pudasjärven seurakun-
ta Hanna Illikainen ja Janne 
Kellolampi. 

Pudasjärven lukio menes-
tymisestä koulutyössä: Elina 
Kerälä, Iida Pikkuaho ja Olli-
Juhani Piri. 

Pudasjärven lukion oppi-
laskunta Saamen kielen opis-
kelusta: Hilla Ollila. 

Pudasjärven lukio musiik-
kielämyksistä: Olli-Mikko 
Heikkilä. 

Pudasjärven lukio urhei-
lusaavutuksista ja menestyk-

sestä kansainväliselläkin ta-
solla: Julia Pätsi. 

Kontiotuote Oy menesty-
misestä biologian opinnoissa 
ja yo-tutkinnossa: Sauli Kor-
tejärvi. 

MLL Pudasjärven yhdis-
tys aktiivisesta tukioppilas-

toiminnasta: Juho Ojala, Elina 
Kerälä ja Hanna Illikainen. 

Helsingin sanomat säätiön 
vuosikertalahjakortti: Riikka 
Kujala. 

Pohjola-Norden kirjapal-
kinto ruotsin kielen opiske-
lussa menestyneille ja kieltä 

kohtaan kiinnostusta osoit-
taneille: Johanna Kälkäjä ja 
Anna Outila. 

Ylioppilaiden todistus-
kansiot oli lahjoittanut Pu-
dasjärven Osuuspankki.

Juuri lakitetut 
ylioppilaat kuuntele-
massa mielenkiinnolla 
rehtorin puhetta.

Ylioppilas Juho Ojala me-
nestyi Pudasjärven lukio-
laisista parhaiten kirjoi-
tuksissa tänä keväänä, ja 
hänet palkittiin saavutuk-
sistaan koulutyössä useilla 
stipendeillä.
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AIRAM KYLMÄLAUKUT

VALMET
POLKUTRAKTORIT

NARVIN
MINITAKKA

LASTEN DISCOVERING 
SÄHKÖMAASTOAUTO

SÄHKÖSAVUSTIN 1100w

PREGO SÄHKÖGRILLI 
1600w

LASTEN
SÄHKÖMÖNKIJÄT

LANDMANN
KAASUGRILLI

KYLLÄSTETTY
TERASSILAUTA
25x95mm

TUPATAKKA
Keittotaso, takka ja uuni

HOX!
MEILTÄ NYT MYÖS
TIILERIN TIILET!

RUOHONLEIKKURIT

VALOKATTEET

PÄTKÄPELLIT JA
HARJA- & RÄYSTÄSPELLIT

GRILLIKESKUS
GOURMET

STIGA AJETTAVA
RUOHONLEIKKURI
13,5hp, leikkuuleveys 97cm

KYSY TARJOUS ;)

65,-alk. 44,90 89,-alk.

189,- 155,-alk.

99,-

199,-

74cm

80cm

299,- 595,- 595,-

139,-alk. HONDAN MÖNKIJÖITÄ 
VANHAAN HINTAAN
5 kpl

VIELÄ!

69,-

HUIPPULAATU!

0,99metrialk. 1395,-

HOX! HOX! Aloitamme pihakukkien myynnin perjantaina 8.6.! HOX! HOX!
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Lukijan kynästä

Olen minä ja moni muukin pyrkinyt todistelemaan jo vuosia, 
kuinka hyvät mahdollisuudet Suomessa olisi vahvistaa paikal-
listalouksia bioenergian tuotannolla. Toivon mukaan olen pääs-
syt asemaan, jossa kykenen vaikuttamaan bioenergian tuotan-
non lisäämiseen Suomessa. 

Suurin valta on työ- ja elinkeinoministerillä. Tervehdin ilolla, 
jos hän ottaa samaan suuntaan askeleita. Hiljattain YLE uutisoi 
laajasti Itävallan kansallisesta energiastrategiasta. Siellä muun 
muassa jätettiin käyttöönottamatta jo rakennettu ydinvoimala, 
koska Itävalta aloitti määrätietoisen uusiutuvan energian stra-
tegisen kehittämisen. Se johti tuloksiin. Uusiutuvaan energiaan 
perustuva strategia on luonut Itävaltaan arvion mukaan 200 
000 työpaikkaa. Tämä on mahdollista meillekin, jos ei sadoissa 
tuhansissa, niin ainakin kymmenissä. 

Kyse on nimenomaan paikallistaloudesta ja alueellisista mah-
dollisuuksista, jossa paikallistalous tukee kansantaloutta niin, 
että euro pyörii isänmaan hyväksi. Meidän vahvasti ylhäältä oh-
jattu energian tuotanto on luonut monopoleja. Edellinen halli-
tus takasi syöttötariffin isoille voimalaitoksille – miksi ihmees-
sä? Puhtaasti kansantalouden lähtökohdista tarkastellen tätä 
on vaikea käsittää. Keneltä on pois, jos energiaa tuotetaan 
pienissä ja alueellisissa voimaloissa? Toivottavasti tämä halli-
tus ministerin johdolla tekee roh-keita avauksia pientuotan-
non suuntaan.

Meillä ON bioenergiaa, kuten Itävallassakin. On haketta, tuul-
ta, aurinkoa ja maatalousjätettä, mutta us-komme liikaa öljyllä 
bisnestä tekeviin saarnamiehiin. Mielestäni ei kannata suunni-
tellakaan taloutta pel-kästään öljyn varaan. Itämeren takaisena 
kylmänä saarekkeena ja meren itsensäkin kannalta olisi parem-
pi, jos öljykuljetuksia voitaisiin vähentää. Samoin öljytankke-
rin liikkeet saati öljyn poraaminen arveluttavil-lakin alueilla jät-
tävät paljon suuremman hiilijalanjäljen kuin kotimainen puun 
polttaminen. 

Entäpä jos yhtäkkiä energian saantiin tai tuotantoon tulisi 
vaikeuksia, sähkön siirtoon tai muuhun vastaa-vaan ja alkai-
si palella. Kyllä minä ainakin kiireen vilkkaa sytyttäisin tulen 
uuniin. Vihreän vallan ylimie-lisyyskään ei saisi minua olemaan 
lämmittämättä taloani puulla. Kun on pakkanen, tuuli tyyntyy, 
vesi hyytyy, mutta tulitikku syttyy. Vaikka Suomessa ei enää tuli-
tikkuja valmistetakaan, kaipa niitä saatavilla kriisissäkin on.

Puu raaka-aineena on saatu kuulostamaan nykykeskuste-
lussa riistolta, mutta eihän se niin ole! Kaivamme maasta myös 
mineraaleja, louhimme kallioita ja murskaamme kiveä. Puu kui-
tenkin kasvaa uudestaan, vaikka ei talousmetsässä täysin luon-
nonmukaisesti, niin silti suomalainen metsänhoito on aina ol-
lut luon-toarvoja kunnioittavaa.

Kannatan myös metsien suojelua siellä missä se on todel-
la tarpeen. Lapissa vanhat metsät ovat poronhoi-don kannal-
ta oleellisen tärkeitä samoin kuin riistalinnut tarvitsevat van-
hoja kuusimetsiä. 

Biodieselin tuotantokin näyttää tällä hetkellä Suomessa 
monopolisoidulta. Ei meillä ole varaa pidemmän päälle kansan-
taloutena toimia näin. Kansantalous ja markkinavoimilla pelaa-
vat huippujohtajat ovat huono yhdistelmä, jos kansallista omai-
suutta missään muodossa käytetään pörssikeinotteluun. 

Pirkko Mattila 
Kansanedustaja

Tuleeko sähkö
pistorasiasta?

Pudasjärven Urheilijat ry:n 
toukokuun johtokunnan ko-
kous istuttiin alkavan kesän 
kunniaksi Jyrkkäkoskella. 
Vaikka kokouksia onkin ker-
ran kuukaudessa, oli asialis-
taan kertynyt kokoa melkoi-
sesti. 

Ensimmäiseksi oli käsillä 
varapuheenjohtajan valinta. 
Heino Ruuskanen oli ilmoit-
tanut jäävänsä nyt pois joh-

Kirsi Kipinästä Pudasjärven  
Urheilijoiden varapuheenjohtaja

tokunnasta. Se tiesi sitä, että 
Arto Kuurola nousi hänen ti-
lalleen johtokunnan jäsenek-
si ja että seuralle piti valita 
uusi varapuheenjohtaja. Täl-
le postille valittiin Kirsi Kipi-
nä yksimielisen kannatuksen 
turvin. Heino jatkaa yleisur-
heilujaoston puheenjohtaja-
na ja muutamassa muussa 
merkittävässä tehtävässä.

Sitten päätettiin umpi-
hankihiihdosta ja Syötehiih-
dosta jaostoille tulevat avus-
tukset.

Kesäpilkin järjestelyjen 
puheenjohtajana toimii täl-
lä kertaa Seppo Sammelvuo 
ja pääsihteerinä Marko Koi-
vula. Järjestelyt ovat hyvässä 
vauhdissa ja osanottoilmoi-
tuksia on jo tullut melkoinen 
määrä.

Jyrkkäkosken huvikes-
kuksessa todettiin tehdyn 
taas mittavia uudistuksia 
ja parannuksia huviyleisön 
viihtyisyyden hyväksi. En 
käy niitä tässä luettelemaan, 
vaan jokainen voi ne todeta 
paikan päällä 14.6., kun kau-
si avataan Suvi Teräsniskan 
tähtivierailulla.

Pudasjärvellä osataan
Äitienpäivänän aikoihin 
Jyrkkäkoskella järjestetyt 
SM-maastot ovat saaneet 
osanottajilta ja vierailta ylit-
sevuotavan kiitoksen. Hyvä 
näin. Siitä voi jokainen jär-
jestelyissä mukana ollut ot-
taa siivun omaan piikkiinsä. 
Kyllä me Pudasjärvellä osa-
taan. Kisan taloustulos ei ole 

vielä valmis. Tavoitteeseen 
ei päästä, mutta eiköhän sii-
tä jonkin verran vaivan palk-
kaakin jää.

Kisan talkooväelle järjes-
tetään Jyrkällä kiitos- ja pal-
kitsemisilta torstaina 14.6.

Ensi vuonna on Syötteel-
lä suunnistuksen SM-kisat. 
PuU järjestää ne yhdessä ou-
lulaisen Pohjantähden kans-
sa. Nyt käytiin läpi seurojen 
välinen yhteistyösopimus ja  
hyväksyttiin se.

Haluan vielä tuoda esil-
le yhden huolenaiheeni. Ni-
mittäin sen, että jotkut skeit-
tari-nuoret ovat ottaneet 
skeittauspaikakseen Jyrk-

käkosken diskon katon.  Se 
turmelee katon ja sen uusi-
minen maksaa paljon. Var-
sinkin, jos sadevesi pääsee 
vielä rakenteisiin. Nyt järki 
käteen. Skeittaus on varmas-
ti mukava harrastus, mutta 
ei missä tahansa. Jyrkkäkos-
kea on kunnostettu nimen-
omaan nuorille ja on ollut 
mukava huomata, ettei siel-
lä ole tehty ilkivaltaa. Älkää 
skeittaritkaan sitä tehkö.

Seppo Sammelvuo,
kuvat Heimo Turunen

Kirsi Kipinä on aloitti uute-
na Pudasjärven Urheilijoi-
den varapuheenjohtajana. 
Hän toimii myös Voimiste-
lujaoston puheenjohtaja-
na. 

Suvi Teräsniska on esiintyjänä Jyrkkäkosken kesäkau-
den avajaisissa 14.6. Kuva Hotelli Iso-Syötteeltä viime 
talvena. 

Sarajärveltä käsin toimiva 
Timo Vähäkuopus Oy tekee 
kymmenen kahden asun-
non 130 neliömetrin parita-
loa Ranualle eläinpuiston lä-
heisyyteen.

Yrittäjä Timo Vähäkuo-
pus kertoo, että talojen ti-
laajana on Ranuan Seudun 
Matkailu Oy ja talojen pitää 
olla valmiina marraskuun 
15. päivään mennessä.

- Meidät on täällä Ranual-
la otettu tosi hyvin vastaan, 
Timo Vähäkuopus kiittelee.

Maatyöt Ranualla tehtiin 
toukokuun alussa ja tällä het-
kellä kappaletavarasta tehtä-
vien talojen runkojen pysty-
tystöissä on yli 20 miestä.

– Meillä on hyvä porukka 
töissä ja sen kanssa tällais-
ta projektia on hyvä lähteä 
tekemään. Muutama vuosi 
sitten vastaava porukka oli 
tekemässä paritalot Iso-Syöt-
teen huipulle.

Ranuan eläinpuiston toi-
mitusjohtaja Tommi Hinno 
kertoo, että nyt tehtävät pari-
talot tulevat vuokrakäyttöön 
kotimaisille ja ulkomaalaisil-
le asiakkaille.

Timo Vähäkuopus Oy tekee 10 paritaloa

– Näistä taloista asiakkai-
den on helppo lähteä esimer-
kiksi lomakylän reitistölle ja 
muihinkin safarikohteisiin, 
hän sanoo.

Tommi Hinno kertoo, että 

kotimaiset matkailijat yleen-
sä viipyvät vuokrataloissa 
1-3 vuorokautta kerrallaan, 
kun taas ulkomaalaiset vii-
pyvät 3-6 vuorokautta.

– Venäläiset turistit ovat 

meille iso asiakasrymä. He 
ovat meille suurin ulkomai-
nen ryhmä volyymiltaan, 
Hinno kertoo. (ak)

Rakennustyömaalla Ranualla rakennusyrittäjä Timo Vähäkuopus, rakennusinsinööri 
Kari Talala ja työnjohtajaharjoittelija Raimo Pasula.

Ahkeraa välittämistä Oulussa, Pudasjärvellä ja lähialueiden kunnissa.

SOVI JOUSTAVAT 
ESITTELYT JA ILMAINEN 

ARVIO KODISTASI. 
Soita 040 588 2055

Vesa Hintsala, LKV
Julkinen kaupanvahvistaja
040 588 2055

Ensio Kauppila
rak. mestari
040 520 6333

KIINTEISTÖAITTA
www.kiinteistoaitta.fi

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

SolarVenti
Aurinko-ilmapaneeli

ANNA AURINGON PUHALTAA
SolarVenti aurinko-ilmapaneeli pitää kesämökin kuivana ja raikkaa-

na. Aurinko-ilmapaneeli toimii automaattisesti, aina kun aurinko 
paistaa. Se puhaltaa rakennuksen sisään lämmintä kuivaa ilmaa ja 
poistaa kosteutta ja vähentää näin homevaurion riskiä. SolarVenti 

pidentää mökin elinikää, parantaa asumismukavuutta ja
säästää energiaa.

Käyttökohteita ovat mm. omakotitalot, kesämökit, autotallit,
siirtolapuutarhamökit, varastot, kellarit, rossipohjat, saunatuvat, 

asuntovaunut ja veneet.

Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2, 93100 PUDASJÄRVI • puh 08-823510

myynti@lvijarauta.fi

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Hinnat
alkaen
475,-

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • myynti@pienkonehuolto.fi           
Palvelemme arkisin 8.00 - 17.00 •  p. 08-822 007

Rakennus, eristys 
ja ilmastointipeltityöt

Kemin Lämpöeristys Oy

Kemin Lämpöeristys Oy 
Resinatie 1, 
93400 TAIVALKOSKI

Puh. 0400 384 407

• Kattoremontit
• Kattoturvatuotteet
• Vesikourut

Aimo Pesälä
aimo.pesala@kle-oy.fi

• Konesaumakatot
• Rakennuspeltityöt
• Asbestinpoisto

Marjatta Tuomaala Pudas-
järven Kokkokylässä viet-
tää 90-vuotissyntymäpäivää 
ensi lauantaina 9.6. Hän on 
syntynyt Ranualla, jossa oli 
nuoruudessaan sekatavara-
kaupassa töissä. 

-Silloin olivat kortit käy-
tössä, mutta välttämättä ta-
varaa ei ollut, vaikka olisi 
ollut korttejakin. Jatko-so-
dan aikana tuli lähtö evak-
koon Ruotsiin. Haaparan-
taan mentiin Simojokivartta 
kävellen ja karja oli mukana. 
Siellä viivyttiin puoli vuot-
ta, jonka jälkeen avioliitto toi 
Marjatan Pudasjärven puo-
lelle Kokkokylään maa-lais-
taloon miniäksi, muistelee 
Marjatta Tuomaala. 

Aviomies Toivo Tuomaa-
la oli poromies ja viipyi po-
ronhoitoreissuilla viikonkin 
kerrallaan. 

-Lypsykarjaa pidettiin 
aina -90 luvulle saakka. Niis-
tä oli luovuttava kumman-
kin korkean iän ja Toi-von 
sairauden vuoksi.  

Perheeseen syntyi seitse-
män lasta, joista lähimpänä 
vain noin kilometrin pääs-
sä asuu kuljetusyrittäjä Bru-
no Tuomaala ja miniä Sirk-
ka-Liisa. Kaksi lapsista asuu 
Ranualla, joista toinen, Rai-
ner, viljelee synnyinkotinsa 
peltoja ja vierailee usein sa-

Marjatta Tuomaala 90 v:
Otan elämän myönteisellä asenteella

malla äiti Marjatan luona. 
Lapsenlapsia on jo yli 20 

ja lasten lapsien lukumäärän 
muistaminen tuottaa jo Mar-
jatalle vaikeuksia.

Aviomiehen kuoleman 
jälkeen Marjatta on asunut 
yksin yli 10 vuoden ajan, ja 
hän kertoo ajan ku-luvan no-
peasti arkisissa puuhissa. 
Kesällä on pihalla puutarhan 
ja kukkien hoitoa ja talvella-
kin riittää puuhastelua. Vir-
kistystä elämään tuo muun 
muassa Maa- ja Kotitalous-
naisten toimintaan osallis-
tuminen ja yhteisille retkille-
kin Marjatta on päässyt, joita 
on mukava muistella myös 
jälkeenpäin. 

-Terveyttä on sen ver-
ran riittänyt, että tulen hy-
vin yksin toimeen, joskin 
puun kantoapua saan lapsil-
ta. Otan elämän myönteisel-
lä asenteella, eikä ole elämän 
varrelta hankalia muistoja-
kaan rasitteena. Nykyisin 
nukun kun nukuttaa, syön 
kun on nälkä, teen töitä, kun 
siltä tuntuu ja on tarvetta, 
tuumai-lee Marjatta 90-vuo-
tismerkkipäivänsä kynnyk-
sellä.

Heimo Turunen
Marjatta Tuomaala kertoo terveyttä riittäneen, että vielä 
pystyy asumaan yksin kotitilallaan Kokkokylässä. Merk-
kipäivänä on kahvipannu kuumana klo 11 alkaen. 

Muuttoapua 
edullisesti

1-2 miestä + 
kuorma-auto

Puh. 040 756 4523
Pyydä tarjous!

Huolehdi käsisammuttimesta –
huolehdit turvallisuudesta

Useilla asiakkailla oli mu-
kanaan vanhentuneita sam-
muttimia, joita ei voitu enää 
tarkastaa. Tällöin asiakas sai 
ostaa paikalta uuden sam-
muttimen tilalle.

- Jauhesammuttimen kun-
to ei vaikuta vakuutuksen 
hintaan. Kuitenkin toimiva 
sammutin on huomattavasti 

halvempi kuin tuhansien eu-
rojen korjaukset palaneeseen 
taloon. LähiTapiolassa sat-
sataan voimakkaasti asiak-
kaan turvallisuuteen, sum-
maa Korteslahti.

Jenny Kärki, kuvat 
Sirkka-Liisa Tuomaala

Sammutinpalvelu Saas-
tamoinen Ky:n Veli-Matti 
Sammallahti tarkasti per-
jantaina noin 200 käsisam-
mutinta Lähivakuutuksen 
ja Tapiolan tapahtumassa.

Koko päivän ajan Pudasjärven torilla oli ihmisiä jonotta-
massa tarkastuttamaan käsisammuttimiaan.

Pudasjärven torilla kävi ku-
hina viime perjantaina 1.6. 
kun Lähivakuutus ja Tapi-
ola järjestivät asiakkailleen 
mahdollisuuden tarkastut-
taa ilmaiseksi käsisammutti-
met. Sammutinpalvelu Saas-
tamoinen Ky:n Veli-Matti 
Sammallahti tarkasti päivän 
aikana noin 200 käsisammu-
tinta: huima urakka yhdelle 
päivälle.

- Kävin seuraamassa ta-
pahtumaa ja koko ajan tar-
kastuspisteellä oli noin 
kymmenen henkilön jono. 
Viimeksi tarkastustapahtu-
ma pidettiin markkinoiden 
aikaan vuosi sitten ja tule-
vaisuudessa tarkoitus olisi 
järjestää vastaava tempaus 
vuosittain. Tapahtuma on 
kysytty, sillä Oulussa on lä-
himmät firmat, joissa käsi-
sammuttimet voidaan tar-
kastaa, kertoo Lähi-Tapiolan 
aluepäällikkö Ari Korteslah-
ti.

Ulkona säilytettävät kä-
sisammuttimet on tarkastet-
tava vuosittain ja sisällä säi-
lytettävät kerran kahdessa 
vuodessa. Veli-Matti Sam-
mallahti kertoo, että suurin 
osa, jotka ovat olleet työnsä 
puolesta tekemisissä palo-
turvallisuusasioiden kanssa, 
olivat osanneet myös huo-

lehtia asianmukaisista käsis-
ammuttimien tarkastuksista. 
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI, RAKENTAMINEN 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

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

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

RAKENNUS TAKAHARJU OY
Isokatu 4, 90100 Oulu

Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

KUKKAKAUPPOJA, HAUTAUSTOIMISTOJA

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

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

Palveluhakemisto

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Pudasjärven
Isännöinti Oy

Jukolantie 4a, Pudasjärvi

Toimisto p. 040-176 7640

Lasken sinulle tarjouksen 
taloyhtiönne isännöinnistä.

Tule käymään!

Huom! Puhelinpäivystän
joka päivä.

Avoinna Ma-Pe klo 9-15

p. 050-345 3680/Ensio

ISÄNNÖINTEJÄ

Taidolla ja tyylillä
Ajoneuvot

Teolliset Huonekalut
Julkisten tilojen kalusteet
Verhoilutyöt

Jaakko Piri
Varastotie 5

93100 Pudasjärvi
Puh: 0407614362

jaakko.piri@gmail.com

VERHOILUA

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT 
SEKÄ MUUT 

METALLIROMUT

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

www.wixusaneeraus.fi

• Kattoremontit
• Ulkoverhoukset
• Ulkomaalaukset
• Terassit

p.044 2811 395 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

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

myös asennettuna

- uudisrakentaminen
- korjausrakentaminen
- kaikki rakentamiseen
 liittyvä

markus.sarkela@msarkela.com
040 581 9930

MAJOITUSTA

Tunnelmalliset kelohonkamökit,
asuntovaunupaikkoja!
Jyrkkäkoski Camping

Jyrkkäkoskentie 122 93100 Pudasjärvi
puh. 0400-109 006

www.matkallapohjoiseen.net

AVAINPALVELUJA ROMUJEN OSTOA Sähköasennus M.Jurva
  * Uudis- ja saneerauskohteet
  * Sähkösuunnitelmat

www.sahkoasennusjurva.fi
posti@sahkoasennusjurva.fi • Puh. 040 575 1310

Kyläyhteisöt avainasemassa  
kylien liikuntapaikkojen hoidossa

Yleisöä Niemitalon Juustolan Kyläkuhinoista

Heino Ruuskasella oli eh-
dotuksia kylien liikunta-
paikkojen hoitamisessa.

Viime tiistaina 20.5 järjestet-
tiin Niemitalon juustolassa 
jo kolmannet Kyläkuhinat. 
Paikalle oli saapunut pari-
kymmentä henkilöä kuu-
lemaan ja keskustelemaan 
kylien asioista. Esillä olivat 
myös laajakaista- sekä Ka-
lamatkalle hankkeet. Yhte-
nä teemana käsiteltiin kylien 
liikuntapaikkojen hoitoa ja 
niiden ylläpitoa. Asiasta oli 
kaupungilta kertomassa lii-

kuntapaikkamestari Heino 
Ruuskanen. 

Kaupungilla liikuntapaik-
kojen hoidosta vastaa tekni-
nen toimi. Liikuntatoimen 
tehtävät ovat rajatut tietyil-
tä osin, koska eräät tehtävät 
ovat kilpailutettu urakoit-
sijoille. Ruuskanen tähden-
si kylien omaa aktiivisuutta 
liikuntapaikkojen hoidossa. 
Kyläyhteisöt voivat tehdä 
monella tapaa esityksiä kau-

pungille, joilla ne voivat pa-
rantaa ja kehittää liikunta-
paikkojensa tilaa. Sivukylille 
on tarjolla esim. erilaisia kun-
nossapitoavustuksia, kun-
nostamiseen annetaan tar-
vikkeita ja mm. kaupunki 
maksaa latujen sähkökulu-
ja. Kaupungilta on jäämässä 
erilaisten remontti- ja muu-
tostöiden jälkeen ylimääräis-
tä tavaraa rokuliin ja poistet-
tavaksi. Liikennepuistossa 

uusitaan kalustoa, liikunta-
hallia tullaan remontoimaan 
sekä Suojalinnalta jää tava-
raa pois käytöstä Paras tapa 
kunnostamis- ja ylläpitotoi-
missa Ruuskasen mukaan 
on lähestyä kaupunkia kylil-
tä päin yhteistuumin.

Jouni Puhakka

Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus jakoi valtion-
avustusta lasten ja nuorten 
paikalliseen harrastustoi-
mintaan sekä koulujen loma-
aikoihin sijoittuvaan päivä-
leiritoimintaan yhteensä 185 
000 euroa lukuvuodelle 2012 
– 2013. Pudasjärvelle apua 
myönnettiin 7000 euroa. 

Lasten ja nuorten paikal-
lisen harrastustoiminnan 
avustamisen tavoitteena on 

ELY:ltä tukea
lasten ja nuorten
harrastustoimintaan

lasten ja nuorten harrastus-
mahdollisuuksien lisäämi-
nen, lasten ja nuorten yhtei-
söllisyyden ja osallistumisen 
vahvistaminen sekä uusi-
en monipuolisten elämysten 
saaminen yhdessä ikäistensä 
kanssa. Toimintaa voidaan 
suunnata myös syrjäytymis-
tä ehkäisevään toimintaan 
sekä monikulttuuriseen har-
rastustoimintaan paikallisen 
tarpeen mukaan. 

Avustus on tarkoitet-
tu käytettäväksi lasten ja 
nuorten vapaa-aikoina ta-
pahtuvaan toimintaan, 
jolla edistetään lasten ja 
nuorten tasapuolisia mah-
dollisuuksia osallistua sään-
nöllisesti, pitkäjänteisesti ja 
laadukkaasti järjestettyyn 
harrastustoimintaan ja jonka 
avulla tuetaan lasten ja nuor-
ten monipuolisia harrastus-
mahdollisuuksia.

ELY tiedotus

Kangas ja Ompelimo
  Sara

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
040 9605 392

Avoinna
Ma-Pe 10-17

• Kankaita
• Ompelutarvikkeita
• Ompelupalvelu

OMPELUPALVELUJA, KANKAITA

-sähköistää ammattitaidolla
Puh. 040 737 8877 • www.wattivanu.fi
Vuokrattavana peräkärryjä

SÄHKÖ- JA SISUSTUSTYÖT

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

JALKAHOITOA
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, maksu 15 € + alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi.  Pu-
helimitse (040 195 1732) soitetuista tai tekstiviesti-ilmoituksista maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen 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

Haluaisin vuokrata yksiön tai 
kaksion Pudasjärven keskus-
tan tuntumasta. P. 040 486 
9166

Myytävänä polkupyöriä. Mum-
mop., tavallinen, kolmivaih-
teinen, retki- ja tandempyörä. 
Huollan ja otan joutilaat. Puh. 
040 504 2814

Myytävänä  tehdasuusi  hon-
da  eu20i  generaattori  teho 
2000vattia  hinta 1200 euroa  
puh. 040 8107841.

2 jämptin narttupentua, hirviä 
haukkuvista vanhemmista. 
Rek. ja sirutettuja. Luovutus vk 
26. Hp. 400€/pentu. P   . 040 
411 8452

Opel Kadett vm. 89. Kk sitten 
katsastettu. Hinta neuvotelta-
vissa. Puh. 050 5750 244

Munivia kanoja kesäaitaukseen 
maatilalle. Puh.040 565 4829.

Livojokivarresta kesämökki tai 
tontti. Puh. 040 837 3023

Eläkeläiset ry:n 18. edusta-
jakokousedustajat kokoon-
tuivat 22.-23.5. Varkauden 
Kuntorannassa. Pudasjär-
veltä olivat myös edustajat 
paikalla. 

Edustajakokouksen pu-
heenaiheita olivat vanhus-
palvelulaki, terveyskes-
kusmaksujen poistaminen, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yksityistämisen lopettami-
nen, eläkeläisten vaikutus-
mahdollisuuksien lisäämi-
nen sekä tietotekniikka.

Pitkäaikainen tavoite van-
huspalvelulain säätäminen 
eteni, kun valmisteleva työ-
ryhmä luovutti lakiluonnok-
sen huhtikuussa peruspal-
veluministerille. Lakiesitys 
tulee eduskuntaan syyskau-
della ja voimaan se luvataan 
vuoden 2013 alusta.

Laista odotetaan riittä-
vän vahvaa. Lain tulee oh-
jata kuntia takaamaan jokai-
selle palveluja tarvitsevalle 
vanhukselle laadukkaat ja 
riittävät palvelut asuinkun-
nasta riippumatta. Van-
husten palvelutarve kasvaa 
voimakkaasti lähivuosina 
vanhusten määrän lisäänty-
essä. Järjestö edellyttää laki-
luonnoksen täsmentämistä 
siten, että siinä määritellään 

Ikäihmisille palveluja myös  
ilman tietotekniikkaa

selkeä subjektiivinen oikeus 
hoitoon ja riittävä henkilös-
tömitoitus.

Eläkeläisten hyvinvoin-
nille ovat erityisen tärkeitä 
kuntien sosiaali- ja terveys-
palvelut sekä vanhuspalve-
lut. Terveyskeskusmaksun 
poistaminen helpottaisi kas-
vavaa eläkeläisten joukkoa. 
Järjestön tavoitteena on, että 
esitys maksun poistamises-
ta tehtäisiin mahdillisimman 
monessa kunnassa.

Armokuolema puhutti 
kokousedustajia. Järjestönä 
ei otettu tähän asiaan kan-
taa vaan todettiin, että järjes-
tö ohjaa ja tukee jäsenistönsä 
keskustelua aloitteen pohjal-
ta esimerkiksi Eläkeläinen-

lehden kautta. Tämä on hy-
vin henkilökohtainen asia, 
johon jokainen voi itse ot-
taa kantaa omasta näkökul-
masta.

1. Pakkipalvelut ovat esi-
merkki niistä. Vanhemmat 
sukupolvet, joilla ei ole väli-
neitä eikä taitoja, jäävät joko 
kokonaan vaille palveluja tai 
joutuvat maksamaan niistä 
kohtuuttoman hinnan. Hen-
kilökohtaisen palvelun on 
oltava aina kohtuuhintainen 
vaihtoehto tietotekniikan 
käyttämiselle. Internetiin 
keskitettyjä palveluita voi-
daan pitää suorastaan ikära-
sistisina.

Hilkka Tihinen

Pudasjärven kokousedustaja Hilkka Tihinen (toinen va-
semmalta) vaihtamassa ajatuksia raahelaisen, oululaisen, 
kempeleläisen ja kiiminkiläisen kokousedustajan kanssa.

Ranuan Yrittäjät tarroittivat 
4000 sankoa Ranuan hilla-
torilla perjantaina 25.5.  Toi-
selle puolelle sankkoihin 
tuli 17.6 pidettävien Karpa-
lomarkkinoiden ja 6.-7.8 pi-
dettävien Hillamarkkinoi-
den tarra ja toiselle puolelle 
kunnan, eläinpuiston ja yri-

Mainossankoilla tietoa
Karpalo- ja Hillamarkkinoista

tysten yhteinen tarra.
Ranuan yrittäjien puheen-

johtaja Jari Kelahaara kertoi, 
että sangot jaetaan asiakkail-
le kansainvälisillä erämes-
suilla, jotka tänä vuonna jär-
jestetään Riihimäellä. Joka 
toinen vuosi ne pidetään 
Oulussa.

Alkuillasta tarroittajia torilla oli vain muutamia, mutta loppuillasta määrä kasvoi yli 
20:een. Ensimmäiset tarroittajat olivat Anna-Maija Karkalainen,  Päivi Kortsalo ja Jari 
Kelahaara. Kuva Sirkka-Liisa Tuomaala.

– Tällä kertaa lähdemme 
neljänsille erämessuille. Tä-
hän mennessä olemme ja-
kaneet jo 15.000 sankoa, Jari 
Kelahaara laskee. 

Tänä vuonna Ranuan yrit-
täjät jakoivat sankoja myös 
Lapin erämessuilla. (ak)

Kulttuuriosuuskunta ILME 
esittää Taivalkosken Pölk-
ky-teatterissa hulvattoman 
hauskan ja vauhdikkaan ke-
säfarssin ”Miekkoja, Myrk-
kyä ja Sukkahousuja” – eli 
Shakespearen parhaat ja pa-
himmat.

Esitys on vauhdikas kesä-
farssi, jossa yhdistyy Shake-
spearen klassikoiden par-
haat ja hauskimmat palat, 
Suomen kesään sovitettu-
na. Lauma sankareita ja juo-
nittelijoita, Shakespearen 
aikaisia turisteja, haaksirik-
koutuu Taivalkosken Pölk-
ky-teatteriin, jossa ensiesi-
tys on perjantaina 29.6 ja sen 
jälkeen seitsemän esitys sun-
nuntaihin 8.7 saakka.

 Romeo ja Julia ovat tuli-
sesti rakastuneita toisiinsa, 
mutta tämähän ei sovi lai-
sinkaan Julian isän suunni-
telmiin, joka on jo luvannut 
tyttärensä rikkaalle Lysan-
derille. Lainopillista neuvoa 
haetaan paikalliselta ruhti-
naalta Theseukselta, joka on 
surmannut Hamletin isän ja 
kaapannut tämän äidin itsel-
leen. Haamu janoaa kostoa 
murhasta ja yllyttää Hamle-
tia toteuttamaan sen puoles-

Ensi-ilta pe 29.6:

Vauhdikas kesäfarssi
Pölkky-teatterissa

taan. Kun mukaan sekoite-
taan vielä pari kilpakosijaa, 
ruhtinaan kiero palkollinen 
ja taikajuomia, niin saadaan 

aikamoinen sotku selvitettä-
väksi. 

Mika Kiviniemi

Myydään takkaluukku lasilla, 
takkapelti, tuhkaluukku, nuo-
hosluukku ja arina. Hp. 50€. 
Puh. 040 567 9648

Suojakujalla saunallinen kak-
sio, siisti. Puh. 0400 340 978.

Ilmeisesti tulvan mukana las-
kemaan lähtenyt kanootti on 
ilmoitettu poliisin löytötavaraan 
Pärjänjoen varresta, Metsä-
lässä. Omistaja voi käydä sen 
tuntomerkkejä vastaan kuit-
taamassa Pudasjärven poliisi-
asemalta kolmen kuukauden 
kuluessa.

LÖYTÖTAVARAA

Asuntovaunu Matkaaja 510 vm 
-86. Puh. 0400 698 747. 

Poliisin löytötavaraan on ilmoi-
tettu Pudasjärven rannasta jo 
viime syksynä löytynyt lasi-
kuituvalmisteinen soutuvene. 
Omistaja voi sen tuntomerkke-
jä vastaan käydä kuittaamassa 
Pudasjärven poliisiasemalta.

Toisinaan villit ideat saavat sopivassa porukassa kantavat siivet ja lähtevät lentoon! Meidän kaikki-
en onneksi näin kävi ”Hempan hölökän” kohdalla. Heimo Turusen aloitteesta vuosi sitten syntyn-
sä saaneen ja Minna Anttilan ansiokkaasti luotsaaman liikunta- ja painonhallintaryhmän innoittamat 
hölkkääjät lausahtivat äänen kaipuun Pudasjärven perinteistä halkijuoksua kohtaan ja näin syntyi 
ajatus järjestää uusi kaiken kansan liikuntatapahtuma. Heimo ja Minna ovat omalla esimerkillään 
kannustaneet pudasjärvisiä liikkumaan ja panostamaan omaan ja läheisten hyvinvointiin. 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 keskiviik-
kona 6.6. klo 18 Jyrkkäkosken leirintäalueelta. Ohjatun alkulämmittelyn (klo 17.45) jälkeen porhal-
lamme omaan tahtiin Jyrkkäkosken SM 2 km reitille -  porukassa tai itsekseen. Leirintäalueen sau-
na on meitä varten lämpimänä klo 19 - 22. Saunamaksu 5 euroa (oma pyyhe). 

Sinäkin olet tervetullut osallistumaan tähän ensimmäiseen ”Hempan hölökkään”! Innosta mu-
kaan myös kaverisi! Ota evääksi repullinen iloista mieltä, liikunnan riemua ja omia ideoita hyvin-
vointisi edistämiseksi!  Nämä siivethän kantavat vielä ties minne! 

”Hempan hölökkää” tukevat Pudasjärven Osuuspankki ja Pudasjärvi lehti. Mukana järjestelyissä 
myös Pudasjärven kaupungin liikuntatoimi ja Pudasjärven Urheilijoiden yleisurheilujaosto.

Hauska liikkua yhdessä 
- Hempan hölökkä!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

B I GN O
Iinattijärven koululla
Pohjoispuolentie 237 93277 Iinattijärvi
su 10.6.2012 klo 12.00

Tervetuloa!
Iinattijärven kyläseuraB I GN O

Huom! Pääpalkinnossa ei pallorajaa!

Pääpalkinto200 €

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

 
 
 

 

 

 

PÖLKKY PöllinParkkuu MM-kisat

Lauantaina 16.6.
alk. klo 10:00

Jokijärvellä, Hilturannantie 2, 93400 TAIVALKOSKI

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

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

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

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

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

OLEMME AVOINNA

ma suljettu
ti 14:00 - 21:00
ke 14:00 - 04:00
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 

HUOM!
Keskiviikkona

DISCO klo 23-04
Be There Or Be 

Square!

To 14.6.
Jyrkän jatkopaikka. Disco avoinna 

04:ään, ja juhlat voivat jatkua..

TULOSSA

Pe 29.6.
Make It Shake, www.makeitshake.fi

Äitimme
Marjatta Tuomaala
täyttää 90 vuotta

la 9.6.2012

Tervetuloa
kotiimme Taapeliin

juhlimaan
kanssamme

klo 11.00 alkaen
Lapset perheineen

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

Olen lomalla
6.6-14.6. 
Pirjo Leino

Kuvan käyttö ilman lupaa
Pudasjärvi-lehdessä käytettiin 25.4.2012 umpihankihiihdossa otettua 
kuvaa, johon luultiin olevan haastatellulla henkilöllä lupa julkaisuun. Sit-
ten selvisi, että kuva olikin Toivo Kimingin ottama ja kuvalla ei ollut jul-
kaisemiseen kuvaajan lupaa.  Neuvottelun tuloksena kuvan ottajalle on 
maksettu hänen pyytämänsä korvaus sekä hänen pyynnöstään julkais-
taan myös tämä oikaisu. Pahoittelemme vielä asiaa. 

Heimo Turunen 
päätoimittaja

”Vasara, nauloja, 
lautoja” - tuli

talon rakentaja

Tervetuloa poikamme
Alex Anttilan

valmistujaiskahville 
ja juhlistamaan toista sijaa 

Taitaja SM-kilpailussa 
muuraus ja laatoitus,

kotiimme
Kuusamontie 2928

(Sarviseppä) lauantaina 
9.6. klo 14:00 alkaen.

Hilkka ja Marko Anttila 

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 8.6.

auki 24-04
Lippu 4€

sis. ep.

Lauantai 9.6.
Jambalaya

PUBISSA KARAOKE

   Janne Tulkki
  (seuraa ilmoittelua)

TULOSSA

Lippu 2€ sis. ep. Lippu 10€ sis. ep.

PUBISSA KARAOKE

Wintti

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Mopokurssi
ma 11.6.2012 klo 15.00 

Tervetuloa!

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

www.anonase.com

UUTUUKSIA!
Perämoottoreissa

3 vuoden takuu
              2,6hv 599€    
                 5hv 899€

Sähköperämoottori 
44 lbs patriot 169€

Ruohonleikkuri vetävä,
peltirunkoinen 269€

Pietarin- 
ja käsinpauloitetut 

verkot

Savotta retkiruoat,
13 eri makua!

UISTIMET, KELAT, 
VAVAT, SIIMAT

Koirille ruuat, 13 erilaista, 
myös vehnättömät
SuperPremium ja

allergisten koirien eväät

Hevostarvikkeet ja
vitamiinit, hevoslinimentit 

kolotuksiin

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. 
Tyttöjen ja naisten jalkapallo Rimmin kentällä. Ma 4.6. klo 17.30-19.00. 
Jatkuu maanantaisin heinäkuun loppuun ma 30.7. asti. Osallistujille maksu-
ton. Sopii aloittelijoille. 
Möykkälässä tanssit Puhoksella. La 9.6. klo 21 alk. esiintyy Jenni Haapa-
korvan yhtye. La 16.6. klo 21 esiintyy Tapani Nevala Trio.
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. 
MLL:n Perhekahvila: Ti 26.6 alkaen joka tiistai klo 10-12 Neli-Iikka-
lassa

Kosmetologiset hoidot
ja kauneuspalvelut

Ajanvaraukset p.040 726 6266

Poikien maastopyörät
ja potkupyöriä
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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

Pudasjärven kaupunki
Ostoliikennereitin muutos kaudelle 4.6.-31.8.2014
Reittimuutos koskee kouluajan ulkopuolella ajettavaa Sarakylän aamu- ja päivävuoroja.

Ajopäivät:
maanantai, keskiviikko ja perjantai (Sarajärvi - Pärjänsuo - Livo - Pudasjärvi)

Aamuvuoro

7.00 Pudasjärvi

x Kivarintie

x Pärjänsuo

x Rytinkisalmi

7.50 Sarajärvi

Ma, Ke, Pe

8.55 Pudasjärvi

8.25 Livo

8.10 Pärjänsuo

8.00 Rytinkisalmi

7.50 Sarajärvi

Ma, Ke, Pe
12.15 Pudasjärvi
12.45 Livo

x Pärjänsuo
13.15 Rytinkisalmi
13.30 Sarajärvi
13.45 Ruuhensuo

Ma, Ke, Pe
15.00 Pudasjärvi
14.25 Livo
14.10 Pärjänsuo
13.55 Rytinkisalmi

13.45 Ruuhensuo

Ma, Ke, Pe
Päivävuoro

Ajopäivä:
tiistai (Sarajärvi - Tuhansuo - Poijula - Pudasjärvi)

6.50 Pudasjärvi

x Kivarintie

x Pärjänsuo

x Rytinkisalmi

7.40 Sarajärvi

Ti

8.55 Pudasjärvi

8.35 Poijula

8.28 Iinattij.pp th.

8.20 Syötteen th.

8.05 Rytinkisalmi

7.55 Tuhansuo

7.40 Sarajärvi

Ti
Aamuvuoro

12.15 Pudasjärvi
12.35 Poijula
12.50 Syötteen th.
12.42 Iinattij. pp th.
13.05 Rytinkisalmi
13.15 Tuhansuo
13.30 Sarajärvi

Ti
Päivävuoro

14.30 Pudasjärvi
x Kivarintie

14.05 Pärjänsuo
13.50 Rytinkisalmi
13.30 Sarajärvi

Ti

Ajopäivä:
torstai (Sarajärvi - Ruuhensuo - Poijula - Pudasjärvi)

6.50 Pudasjärvi

x Kivarintie

x Pärjänsuo

x Rytinkisalmi

7.40 Sarajärvi

To
Aamuvuoro

8.55 Pudasjärvi

8.35 Poijula

8.28 Iinattij.pp th.

8.20 Syötteen th.

8.05 Rytinkisalmi

7.55 Ruuhensuo

7.40 Sarajärvi

To
Päivävuoro

12.15 Pudasjärvi
12.35 Poijula

Syötteen th.

13.05 Rytinkisalmi
13.15 Ruuhensuo
13.30 Sarajärvi

To
14.30 Pudasjärvi

x Kivarintie

14.05 Pärjänsuo
13.50 Rytinkisalmi
13.30 Sarajärvi

To

Kaikkina päivinä jatkoyhteys Oulusta klo 11.00 lähtevältä Kuusamoon menevältä vuorolta.

Pudasjärven seurakunta hakee
Lastenohjaajaa
Edellytämme piispainkokouksen hyväksymää lapsi - ja perhetyön 
tutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa ja kokemusta lapsityössä. 
Tehtäviin kuuluu pääasiallisesti päivä - ja perhekerhotyö. Työsuhde 
on toistaiseksi voimassaoleva. Tehtävä täytetään 20.8.2012 lähtien.

Lapsityönohjaajaa
vuorotteluvapaan viransijaiseksi ajalle 1.10.2012 - 31.5.2013.
Edellytämme piispainkokouksen hyväksymää peruskoulutusta ja lap-
sityönohjaajan erikoistumiskoulutusta tai muuta vastaavaa koulutus-
ta ja kokemusta lapsityössä.

Valittujen tulee kuulua ev.-lut. kirkkoon ja heillä on oltava oman au-
ton käyttömahdollisuus. Valittujen tulee esittää ennen tehtävän vas-
taanottamista rikoslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekiste-
riote ja lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Palkkaus on kirkon virka - ja työehtosopimusten mukainen. 
Tiedusteluihin vastaa lapsityönohjaaja Marja-Sinikka Luokkanen
040 5714 629 ja seurakuntapastori Jaakko Sääskilahti 040 8657 259.
Hakemukset tulee lähettää 15.6.2012 klo 12.00 mennessä joko kirjeitse 
osoitteeseen Pudasjärven seurakunta PL 58, 93101 Pudasjärvi tai
sähköpostitse osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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, 
ruskavaellusta, hohtokeilausta, karaokekisat,

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

http://pudasjarven.jhlyhdistys.fi/ 

Valtuuston kokous pidetään Pohjantähdessä auditori-
ossa torstaina 14. päivänä kesäkuuta 2012 alkaen klo 
17:00.  Luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on 
nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla.  Kokouksen tar-
kastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä keskustoimis-
tossa 19.6.2012 klo 12.00-15.00.

PUDASJÄRVI

Pudasjärvi 1.6.2012

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

 Pudasjärven kaupunki

Kuuleminen maisematyölupahakemuksen johdosta
Pudasjärven metsänhoitoyhdistys hakee maisematyölupaa 
puistometsien raivaamiseksi Kurenalan taajamassa.
Lupahakemukseen liittyviin asiakirjoihin on mahdollisuus 
tutustua Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonnassa 
20.6.2012 saakka, os. Puistotie 2.

Rakennuslautakunta

Kuulutus

HETEHARJUN VARASTOALUEEN TYHJENNYS –
ILMAISEKSI KÄYTöSTÄ POISTETTUA KAUPUNGIN
OMISTAMAA TAVARAA

Pudasjärven kaupungin tekniset palvelut tarjoavat kuntalaisille 
sekä kyläyhdistyksille ja –seuroille mahdollisuuden hakea
ilmaiseksi Heteharjun varastoalueelta käytöstä poistettua ja
ylijäämäiseksi jäänyttä talonrakennukseen ja maarakennukseen 
soveltuvaa tarvikkeistoa ajalla 11.-15.6.2012 (vko 24) .
Ennakkovarauksia ei oteta vastaan vaan tarvikkeet on valittava 
paikanpäällä sekä otettava heti mukaan ja kuitenkin viimeistään 
viikon 24 aikana vietävä pois Heteharjun varastoalueelta.
Tarvikkeiden ottajien on itse järjestettävä kuljetus ottamilleen
tarvikkeille. 
Pudasjärvi 5.6.2012
Pudasjärven kaupunki
Tekniset palvelut
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Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

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

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Vältä

Luotettavasti paikalliselta !

Keskustie 10 • 97700 Ranua
Puh. 016 355 1002 • Avoinna ma-pe 9.30-17.00, la 9.00-13.00

SAMAN KATON  ALTA
Ranuan Kenkätalosta

Ranuan Kenkätalo

KENGÄT juhlaan, arkeen, vapaa aikaan  naisille, miehille, lapsille...

Meiltä myös asut: farkut, tunikat, mekot, neuleet...

Tule 
katsomaan ja kokeilemaan!

Laukut, 
kukkarot...


