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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Ilmojen halki käy 
lentäjän tie s. 6

Keskusvaraamo ja 
SuperPark yhteistyöhön 

s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 3.6.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

www.cambridgeohjelma.fi
kaisu.koivurova@cambridgeohjelma.fi

VIELÄ EHDIT KESÄKUNTOON
Aloita painonpudotusmatkasi innostavan

ja kannustavan valmentajan tuella.

Tule, innostu ja onnistut!
SEITSEMÄN VUODEN KOKEMUKSELLA!

Luotettava

Cambridge-valmentaja Kaisu Koivurova 
Pudasjärven kirjakaupassa la 4.6. 
klo 10-14, tervetuloa! Osoite Kauppatie 3

OTA YHTEYTTÄ

KAISUUN

p. 040 578 0859

VALTAVAT VALIKOIMAT 
LAATUKUKKIA KESÄPIHAASI!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA:
MA-PE 8-20, LA-SU 9-18

Olemme facebookissa! 
TERVETULOA!www.pudasjarvenpuutarha.fi

Marjapensaat, kirsikkapuut, havut, alppiruusut, hyötykasvit...

ONNEA KAIKILLE VALMISTUNEILLE!

YO-RUUSU 3,95 
JÄTTIAMPPELIT 25,-
vähän pienemmät 20,-
ja vielä vähän pienemmät    

15,- 
pelargonia ja valk. marketta    

18,50/ 4 kpl 
lobelia 9,-/ 8 kpl 

upeat JÄTTIDAHLIAT 10,-
vähän pienemmät 7,- 

koristetupakka 2,- 
kesäleimu    2,50 
OMENAPUUT 32,-

60,- / 2 KPL 
MONIVUOTISET KUKAT JA

OSTA 5 MAKSA 4 
NOSTALGIARUUSUT ja 

RUNKORUUSUT!! 
ERIKOKOISIA LAVA- 

KAULUKSIA alk. 13,50

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 8.6., ke 15.6. , ke 22.6.

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

PUDASJÄRVEN OPTIIKAN 
HURJA KESÄN AVAUS!

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Onnittelut uusille ylioppilaille ja valmistuneille!
Kipinöivät käjet

Klassista hierontaa

Koulutettu hieroja Tarja Kipinä

Avoinna ma-la sovitusti
Ajanvaraus ma-pe klo 9-17
numerosta 044 978 7069

Kauppatie 2, 93100 Pudasjärvi

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet 
– nosturihuollot
040 589 3358

KoskitraktoriKoskitrucks
Varaosat – korjaamo
040 481 4711
www.koskitraktori.com

Raskaan kaluston varaosat ja korjaamo
hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 
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www.koskitraktori.com
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hydrauliikka – päällirakenteet – nosturi huollot 
040 589 3358 

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

- Auton korjaukset ja huollot
- 4-pyöräsuuntaukset
- Automaattivaihteiston huoltolaite (SPIN ATF-5000)
- Autocom-, Bosch- ja VCDS-testerit
- Eber- ja Webasto-testerit
- Ilmastointihuollot
- Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo / maalaamo

Tervetuloa!

PIHAKANTOJEN 
JYRSINTÄÄ 

Pihapuiden ja ongelmapuiden kaadot.

Puh. 040 822 4983
/ Eero Riihijärvi

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona, 8.6. klo 14-17. 

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan
myymälä auki tiistaisin klo 9-17

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

KUUKAUDEN KAMPANJAT
TARJOUKSET VOIMASSA

KESÄKUUN AJAN

50€
heleyttävän hieronnan

KONJAC SPONGE
KASVOJEN

VIRKISTÄVÄ JA PUHDISTAVA

KASVOHOITO
€

(norm. 10€)

FRESH UP-

kuorinnan ja naamion sekä
sis. syväpuhdistavan

8
PUHDISTUSSIENI

Vox Margarita kuoron 

kesäkonsertti 
”Ylistys kajahtakoon”
ke 8.6. klo 19 Pudasjärven kirkko.

Tervetuloa!          Pudasjärven seurakunta

Konsertissa mm. 
virsisovituksia virsistä 568 Oi kuinka kevät 

säteilee, 332 Herraa hyvää kiittäkää ja 
virrestä 600, Hyvyyden voiman 

ihmeelliseen suojaan ja 
lauluja Lasse Heikkilältä ja 

Pekka Simojoelta.
Vapaa pääsy.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu kirkossa su 5.6. kello 10, Valtteri Laitila, Rau-
li Junttila, Keijo Piirainen. Taksi seurakuntakodilta kirk-
koon lähtee kello 9.30, matkan edestakainen hinta on 
5 €.
Kuorot: kirkkokuoro to 9.6. kello 18.
Vox Margaritan Kesäkonsertti ”Ylistys kajahtakoon”  
kirkossa ke 8.6. kello 19.

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAKEE  
KIRKONESITTELIJÄÄ ajalle 27.6.–29.7.2016

Vapaamuotoiset hakemukset pe 3.6.2016 mennessä 
osoitteella:Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra  

Rauli Junttila, PL 58, 93100 Pudasjärvi.
Tiedustelut Rauli Junttila, 0400 225 055.

LAPSITYÖN KESÄTOIMINTA
Kesäkerho kokoontuu Liepeessä 6.–23.6.2016 kello 
9–15. Kokoontumispäivät ovat maanantai, tiistai, tor-
stai ja perjantai. Aamupäiväryhmä kello 9–12 ja iltapäi-
väryhmä kello 12–15. Ryhmiin otetaan kerrallaan 15 
lasta saapumisjärjestyksessä.  Kesäkerho on tarkoitet-
tu 3–5 vuotiaille, jo kerhossa käyneille sekä esikouluun 
lähteville lapsille. Kesäkerhoon ei ole ennakkoilmoittau-
tumista. Kesäkerhoon tarvitaan mukaan pienet eväät ja 
ulkoiluun sopivat vaatteet.
Kesäperhekerho kokoontuu Liepeessä kesäkuus-
sa kello 10 -14 keskiviikkoisin seuraavasti: 8.6, 15.6 ja 
22.6. Kesäperhekerhossa ulkoillaan, kahvitellaan ja ta-
vataan tuttuja. Kesäperhekerhoon ovat kaikenikäiset 
tervetulleita, eikä sinne tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Rauhanyhdistykset: Päiväseurat Kurenalan ry:llä su 
5.6. klo 13 (Lasse Hertteli, Eero Kaski).
Kastettu: Elma-Ingrid Koivukangas ja  Mikael Niko Ju-
hani Hanhisuanto. 
Avioliittoon vihitty: Tomi Kristian Päivärinta ja Elina 
Karoliina Leppänen.
Haudattu: Hilja Sofia Turpeinen 93 v, Osmo Antero Vä-
häkuopus 79 v, Matti Johannes Komulainen 79 v, Rei-
jo Kaarlo Kosamo 67 v, Martti Aukusti Jurvansuu  58 v.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sunnuntaiaamuna ukki istahtaa keinutuo-
liinsa ja alkaa selailla virsikirjaa. Radio on 
avattu kohta alkavaa jumalanpalvelusta 
varten. Pirtissä vallitsee harras hiljaisuus. 
Äiti hämmentelee riisipuurokattilaa.  Me 
lapset jatkamme omia touhujamme. Sa-
nat ja sävelet syöpyvät kaikesta huolimat-
ta lapsen mieleen. Koulussa jokainen aamu 
aloitetaan virrellä ja hartaudella. ”Mä sil-
mät luon ylös taivaaseen”, ”Ystävä sä lapsi-
en” ja ”Totuuden henki, johda sinä meidät” 
ovat jo ulkoa opittuja. Ajat muuttuvat, 
mutta tänäkin keväänä – luulisin – koulun 
päätöspäivänä lauletaan tuttua kevätvirttä 
”Jo joutui armas aika”. 

Nämä ovat muistoja lapsuuden ajoil-
ta, mutta edelleen virsi soi ja puhuttelee 
elämän eri vaiheissa. Virren sanat ja sä-
velet ovat täyttä rukousta, kuuntelet tai 
itse hyräilet. Monessa kodissa virsikirja 
on tutumpi ja useimmin avattu kuin Raa-
mattu. Virsikirjan loppuosasta löytyy ju-
malanpalvelusliite ja muutaman kustanta-
jan tekemästä virsikirjasta Katekismuskin, 
kansilehtien rukoukset mukaan lukien. 
Kannattaa tutustua. Tänään sain kätee-
ni uuden virsikirjan lisävihkon. Sen viral-
linen käyttöönottojuhla on ensi adventti-
na. Virsikirjan lisävihko on virsikokoelma, 
joka täydentää nykyistä virsikirjaa.  Ny-

kyinen, vuoden 1986 virsikirja liitteineen 
säilyy entisellään, joten varsinaisesta vir-
sikirjauudistuksesta ei ole nyt kyse. Mie-
lenkiintoista tutustua uusiin virsiin, sanoi-
hin ja säveliin, vaikka entisissäkin olisi vielä 
oppimista. 

 
Soi, virteni,  kiitosta Herran.
Hän on hyvä, armollinen, 
on kätensä laupias, voimallinen.
Ken armoonsa turvasi kerran,
on riemuiten muistava sen.       
 Virsi  903 :1

Tuulikki Tihinen

Oi muistatko vielä sen virren, jota lapsena laulettiin…

Timattihäät Livolla

Esko ja Esteri Riihiaho viettivät Livon Naavalassa timanttihäitä. Avioliitto on kestänyt 60 vuotta. Tähän juhlaan osallis-
tui noin 60 henkilöä, jotka viettivät muistoista rikkaan hetken Naavalan pihalla.  Esko on syntynyt Vaarankylässä ja Este-
ri Livon Naavalassa. PUI

Rakkaamme

Milja Eveliina
PUURUNEN
o.s. Heinola
s. 26.7.1924 Pelkosenniemellä
k. 28.5.2016 Pudasjärvellä

Siellä rauha on loputon ja 
riemuvuosi ainainen on.
Näin uskon kautta Jumala auttaa, 
vie voittohon.

Kiitollisuudella ja rakkaudella muistaen

Elsi ja Vesa
Lapsenlapset perheineen
Sisar ja veljet
Sisarusten lapset perheineen
Muut sukulaiset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan 
Pudasjärven kirkossa su 12.6.2016 klo 15. 

Muistotilaisuus Seurakuntakodissa. Tervetuloa. 
Lämpimät kiitokset Milja-mummua hoitaneille.

Hyvä timanttihääväki! 
Sukulaiset ja ystävät, 

lämmin kiitos. 
Teitte päivästämme juhlan. 

Kiittäen Esteri ja Esko Riihiaho.

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneita siirtyessäni 

ansaitulle vapaalle! 
Taksi Pentti Kortesalmi

Oulun hiippakunnan 
tuomi o ka pi tuli on tehnyt 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherran virkaa kos
kevan vaalieh do tuksen ja 
määrännyt ehdokkaiden 
päivä ju ma lan pal ve lusten 
toimittamisen ajankohdat.

Ensimmäisellä vaalisijal
la oleva Tyrnävän kirkko

herra, TM Timo Liikanen 
toimittaa vaali saar nansa 
sunnuntaina 21. elokuuta. 
Toisella vaalisijalla oleva 
Ristijärven kirkkoherra, TM 
Pauli Kivioja antaa puoles
taan vaalinäytteensä sun
nuntaina 28. elokuuta.

Ehdokkaille järjestetään 
toisen vaalinäytteen jälkeen 

yhteinen kyselytunti, jon
ka pohjana on kirkkoneu
voston laatima kysymyssar
ja. Ehdokkaita pyydetään 
muun muassa kertomaan 
itsestään keskeisiä asioita, 
Pudasjärvelle hakeutumi
sen syitä ja sitoutumisesta 
seurakuntaan. Kysymyssar
jan jälkeen seurakuntalaisil

la on mahdollisuus esittää 
lisäkysymyksiä.

Varsinaiset kirk ko her
ran vaalit toimitetaan 11. 
syyskuuta. Ennak ko ää
nestys ja kotiäänestys toi
mitetaan Pudasjärven seu
rakunnassa 5.9. syyskuuta 
vaali lau ta kunnan ilmoituk
sen mukaisesti.

Kirkkoherranvaalit syyskuussa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

MAANANTAINA 6.6. PUDASJÄRVEN  
TORILLA klo 9-17

RIEKER-, kenkiä ja sandaaleja laaja valikoima!
ARCOPEDICO terveysjalkineita. 

Sievi-, Pomar  ym. kenkiä. 
Terveyssandaaleja (myös omille pohjallisille)

ORTOKENKIÄ ongelmajaloille 
KUOMA lenkkareita (myös tarralla)

NOKIAN KUMISAAPPAITA ym.

KENKIÄ JA KUMISAAPPAITA

Kimmon Kenkä Kankaanpää

Puolangantie 1099, 93270 Sotkajärvi
puh. (08) 832 102

Palvelemme: ma, pe klo 8.00-18.00,
ti, ke, to klo 8.00-17.00, la klo 8.00-16.00

K-kyläkauppa Ervasti

Tässä tarjouksemme:

Tervetuloa!

129

Tarjous voimassa 3.-4.6. Tarjous voimassa 3.-6.6. Tarjous voimassa 3.-16.6.

Tarjous voimassa 3.-16.6. Tarjous voimassa 3.-16.6.

199
ras390

kpl

yksittäis-
pakattu 
ruusu

miniluumu-
tomaatti
250 g

ras

Kariniemen 
kananpojan 
koipireisi
n. 1,2 kg

299
pkt189

pkt 199
pss

Atria 
ohuen ohut 
saunapalvi
300 g

HK:n 
Camping 
grillimakkara
400 g

K-menu 
omena
2 kg

Tarjous voimassa 3.-16.6.

Valokissa aurinkoinen 
omaistenpäivä

Omaistenpäivä avasi palve
lukoti Valokin kesäkauden 
iloisissa tunnelmissa.

Lauantaina 21. toukokuu
ta Valokissa vietettiin omais
tenpäivää, johon asukkaiden 
omaisia oli kutsuttu hyvissä 
ajoin paikalle. Tarkoitukse
na oli viettää mukava päivä 
omien läheisten kanssa ren
noissa tunnelmissa. Päivä 
olikin oikein aurinkoinen ja 
onnistunut.

Päivän aloitimme yhteis
lauluilla, joita säesti Liikasen 
Jari kitaransa kanssa. Laulut 
päätimme suvivirrellä, vas
taava ohjaaja Niina Parviai
nen kertoo.

Mukana auttamassa oli 
myös kaksi lähihoitajaopis
kelijaa OSAO Pudasjärven 
yksiköstä. He paistoivat 
makkaraa ja muurinpohja
lättyjä.

Laulamisen jälkeen asuk
kaat siirtyivät yhdessä 
omaistensa kanssa ulkote
rassille nauttimaan makka
rasta ja lättykahveista. Työn
tekijät olivat myös leiponeet 

Jari Liikanen säesti yhteislaulua.

Asukkaat pääsivät kylvö-
puuhiin istuttamaan kukka-
sia. Ulkona maistui lättykahvit.

Lähihoitajaopiskelijat Eeva ja Irma sekä henkilökuntaa Jo-
hanna, Alexandra, Katri, Niina ja keikkari Helena.

Valokissa vietettiin omais-
tenpäivää kesäisissä tun-
nelmissa.

ja paistaneet monenlaista 
tarjottavaa, joten herkutelta
vaa riitti.

Nautittuamme talon tar
joamista antimista omaiset 
saivat yhdessä asukkaiden 
kanssa istuttaa asukkaille 
omat kukkaset, Valokin väki 
kertoo.

Kesän aikana kukkasia 
on tarkoitus hoitaa yhdessä 

asukkaiden kanssa ja samal
la seurata niiden kasvamista.

Istutimme myös salaattia 
ja purjosipulia, joita voim
me myös hyödyntää ruoan
laitossa.

Päivä sujui oikein muka
vasti ja kaikki nauttivat yh
dessäolosta. Omaisia saapui 
paikalla mukavasti, ja asuk
kaat olivat itse myös oikein 
tyytyväisiä päivään.

Tervetuloa

lakkikaiskahvilleni 
lauantaina 4.6. 
klo 15 alkaen 
Iinattijärvelle 

Eteläpuolentie 496.

Tervetuloa

Laura Lehtola 

juhlimaan!

www.autojakonepiha.com

p. 0400  536  937, Ämmänsaari, 
Ämmänkatu 7, 

myös ilt. ja viikonloppuisin

AUTO- JA KONEPIHA MOILANEN

Myös maa-alueet ja rantatontit. 
Hitsaustyöt/katsastushuollot.

18.500 
6.350
5.950
5.750
5.350
4.950
4.950
4.950
4.650
4.350
4.350
3.950
3.250
2.950
2.950 
2.650

2.450
Tee tarjous!

 
3.950

28.900
36.900
sis. alv.
17.900

sis.alv
Tarjoa!

MB E 320 CDI Avantgarde autom ..... -05
MB C 200 CDI siisti.............................-04
MB Vito 112 CDI, 8-hengen bussi......-99
Opel Astra 1.6i HB ml. 192 tkm..........-05
MB C 200 CDI farkku ........................-01
Ford Mondeo 1.8i, ml. 158 tkm .........-04
Nissan Primera 1.8i farm. ml. 192 tkm-06
Mazda 6 2.0i, ml. 136 tkm ................  -03 
Nissan Primera 1.8i, ml. 188 tkm....... -04
Opel Vectra 2.2i farkku ...................... -05
MB Vito 110 CDi autom. .......................-02
Nissan Primera 1.8i farm. ml. 223 tkm   -03
VW Golf 1.6i farkku ........................... -02
Volvo S40 2.0i Turbo.......................... -00
Ford Focus 1.6 farkku, ml. 226 tkm... -03
Mazda 6 1.8i, farkku.......................... -03
Honda Accord 1.8i HB aut, 
ml. 232 tkm ....................................... -00
Asuntoauto Fiat Hobby 600 2.5D ......-87
Myydään osina: Fiat Stilo 1.6 HB .... -04
Traktorit:
Valmet 565D, hytillinen......................-66
Valtra A 95 etukuormaajalla -04 sis. alv.
Case IH JX 90 + etuk., aj. 784 h, ..... -08

Valmet 305 4-veto etukuormaajalla.. -90 
ym. traktorin työkoneita
International 453 etupuskulevyllä......-74

Ostetaan traktOreita ja työkOneita!

kesÄrenkaat eDULLisesti!

Myynti, VaiHtO, OstO
Myös osamaksulla.

Pudasjärveläisellä Tarja Ki
pinällä on ”kipinöivät käjet”:

Minulla on pikkutytös
tä asti ollut sisäinen haave 
kouluttautua hierojaksi. Nyt 
oli elämäntilanteeseen sopi
va tilaisuus lähteä opiskele
maan ja haave toteutui, Kipi
nä kertoo näyttötutkintona 
suoritettavista opinnoista.

Kipinä valmistuu hiero
jan ammattitutkintoon tänä 
keväänä Oulun Seudun Am
mattiopistosta. Hierojan am
mattitutkinto antaa hyvät 
valmiudet vastuulliseen ja 
ihmisläheiseen ammattiin.

Opiskelemaan tuli läh
dettyä ”kreivin aikaan”, kos
ka meidän ryhmämme jä
senet olivat tähän toviin 
viimeiset OSAO:lta valmis
tuvat hierojat.

Kipinä suoritti työs
säoppimisjaksoja hieroja 

Kari Kärjellä, Kuntoneval
la ja ammattipistolla. Kaikki 
näyttötutkinnot hän suoritti 
koululla.

Tutkintoon kuuluvat osat 
olivat hierojana toimiminen, 
hieronta hoitotapahtumana, 
hieroja yrittäjänä ja valinnai
sena osiona nivelten liikku
vuuden edistäminen.

Nyt Kipinä odottaa jo 
malttamattomana, että pää
see toteuttamaan uutta am
mattiaan käytännössä.

Tarkoitus on aloittaa toi
minta hierojana heti, kun 
saan koulusta todistuksen.

Tarja Kipinän yritys ”Ki
pinöivät käjet” palvelee siis 
asiakkaita ensi viikosta alka
en osoitteessa Kauppatie 2.

Tarja Kipinä oli opintojensa 
aikana harjoittelijana  
hieroja Kari Kärjellä.

Kutsumus hierojan ammattiin
Pudasjärven S-Marketissa

AarreArkku
Hauska 

Lahjakauppa

www.AarreKauppa.net
Paljon Uutuuksia! Hyviä Tarjouksia! 

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi
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On jo aika ryhtyä juhannussiivouksiin. Minä olen siivonnut kak-
si päivää. Entivanhaan kuurattiin lankkulattiat hiekalla puhtaiksi. 
Myöhemmin kyllä maalattiin hitaasti kuivuvalla maalilla, maalat-
tiin myöskin jäsyt tuolit.

Miksi nyt jo? Meillä on täysi kesävihreys parhaimmillaan. On 
huhuja, että kaikkiviisas hallitus ehdottaa juhannusta siirrettä-
väksi neljä viikkoa etuaikaan. Myös KIKY-neuvottolijat hyväksy-
vät suunnitelman.

Hyvää hallitustamme, jonka olemme kaikessa viisaudessam-
me hallitsemaan asettaneet, syytetään ylpeäksi ja täysin taita-
mattomaksi.

Minä olen antanut itselleni havaita, että oppositio se on yl-
peilevä ja kaikkitietävä. Jos oppositio saisi päättää, meillä ei oli-
si työttömyyttä eikä kaiken puolista alasajoa ja hyvinvointi sen 
kun kasvaisi. Ja kansa on gallupeissa tietenkin samaa mieltä.

Tyttäreni Katriina, joka asuu vieraalla maalla, kysyy usein 
kännykässä, mitä nyt kuuluu. Minä kerron Raahen kuulumisia. 
Hän tivaa aina, eikö ole mitään mukavia uutisia.

Näinhän on. Me aina haemme niitä ikäviä sattumuksia. Kun 
peruskoulua suunniteltiin, yksi tavoite oli kasvattaa oppilaista 
kriittisiä. Kaikki entiset totuudet piti kyseenalaistaa. Olen huo-
mannut, että se on toteutunut.

Paras uutinen on kauhea tapaus. Ja se kerrotaan. Hyvin me-
nee kuitenkin useimmilla meistä tänä päivänä Suomen maassa. 
On leipää liiankin kanssa ja saamme asua lämpimissä, kaluste-
tuissa asunnoissa, eikä tarvitse kärsiä minkään tason sorrosta.

Psykologit väittävät, että kaikenlainen mustamaalaaminen 
aiheuttaa henkistä sairastumista varsinkin nuorille ihmisille. Lii-
an moni nuori joutuu Suomessa sairaseläkkeelle henkisestä vä-
symisestä

Nyt on maaseutu noussut myönteisenä asiana kansalaisten 
arvoasteikolla. Galluppi kertoo, että maaseutu eläväksi, vaikka 
se maksaisikin. Sehän tuo, eikä maksa!

Kaikenmaailman dosentit ovat todenneet, että tunti met-
sässä alentaa verenpainetta ja vaikuttaa jopa myönteisesti so-
keriarvoihin

Tyttäret kertovat Englannin dosenttien viimeaikaisista tutki-
mustuloksista, on sydämelle terveellistä syödä voita ja punais-
ta maitoa, kohtuudella!

Vielä juhannukseksi viisaus: 
”Maapallolla on tarpeeksi kaikille tarvitseville, 

mutta ei tarpeeksi kaikille ahneille!" 
(Idän viisas Mahatman)

Rainer Försti

Päivitys 29.5.2016

Lukijan kynästä

Pudasjärvellä 
ollaan säästämässä?
Valmisteilla on usean metsä- ja kylätien talviaurauksen poista-
minen yhteisurakasta.

Syynä on mm. tien huono kunto tai se, että tien osakkaat 
ovat jättäneet tien hoidon ja peruskunnossapidon tekemättä.

Tällaisia teitä on Sarakylässä, Puhoksella, Aittojärvellä, Hete-
kylässä, Korpisella jne. Toivon kylien asukkailta selvitystä teiden 
käytöstä. Osalla teistä on mm. työmatkaliikennettä.

Pertti Manninen
PS paikalisosaston pj  

Lahjoituksia 
terveysasemalle

Pudasjärven terveysase
man odotusaulaan saatiin 
tällä viikolla uusi, punainen 
sohva. Sohvan lahjoitti Pu
dasjärven Taksiautoilijat ry. 
Samalla he lahjoittivat ter
veysasemalle leluja ja pele
jä.

Vastaava lääkäri Mari
anne Riekki, vastaava hoi
taja Kirsi Kipinä ja joukko 

muuta henkilökuntaa ot
tivat lahjoitukset vastaan 
iloisin mielin ja lausuivat 
kiitokset taksiautoilijoille.

Terveysasemalla on vii
me aikoina saatu vastaan
ottaa muitakin tarpeellisia 
lahjoituksia. Pudasjärven 
Osuuspankki lahjoitti ase
malle omasta käytöstään 
poistettuja huonekaluja vii

me vuoden loppupuolella. 
Hyväkuntoisia huonekalu
ja sijoitettiin vastaanoton 
useampaan odotustilaan ja 
osa työhuoneisiin.

Lions Club Pudas
järvi lahjoitti televisi
on odotusaulaan ja uusi 
televisio infotauluksi on tu
lossa myös terveysaseman 
sisääntulon yhteyteen. Te

levision lahjoittaa Pudas
Kone. Eläkeliiton Pudas
järven yhdistys puolestaan 
lahjoitti nojatuolin terveys
aseman osastolle. 

Terveysaseman väki on 
kiitollinen kaikista lahjoi
tuksista.

Nämä tulevat tarpee
seen, hoitajat tuumivat.

Terveysaseman henkilökunta ihastelee taksiautoilijoiden lahjoittamia leluja ja pelejä.

Pudasjärven terveysaseman vastaava hoitaja Kirsi Kipinä 
ja vastaava lääkäri Marianne Riekki testaavat odotusaulan 
uutta, punaista sohvaa.

Pudasjärven Taksiautoilijat lahjoittivat sohvan, kuvassa 
Kirsi Kipinä, Hannu Aarni, Tanja Aarni ja Ville Loukusa.

Pudasjärveläinen AnnaRiik
ka Huhta on koonnut kirjoit
tamiaan mietelmiä kirjaksi. 
Huhtan ”Hiljaisuus kutsuu 
kulkijaa” mietelmäkirjan 
julkaisutilaisuutta vietetään 
tänään perjantaina kello 12 
Pudasjärven kirjakaupassa. 

Huhta on kirjoittanut 
mietelmiä jo pidemmän ai
kaa. Niitä on myös julkaistu 
paikallisissa lehdissä.

Tuoreeseen teokseen 
Huhta on koonnut muisto
ja ja tunnelmia maaseudun 
arkipäivästä, ystävyydestä, 

Paikallinen mietelmäkirja 
maalaismaisemista

onnesta ja rakkaudesta. Mie
telmissä läsnä ovat kauniit 
maalaismaisemat, eri vuo
denajat ja juhlapyhien vietot. 
Teos vie lukijansa aikaan, 
jolloin ei vielä ollut sähköä 
eikä juuri koneitakaan.

Livolla vietetään Avoimet kylät -päivää
Kesäkuussa kylät kutsu
vat jälleen kaikki liikkeelle 
ja tutustumaan elämäänsä. 
Avoimet kylätpäivää viete
tään nyt toista kertaa lauan
taina 11. kesäkuuta. Päivän 
ideana on järjestää erilaisia 
tapahtumia kylillä ympä
ri Suomen. Ohjelman ei tar
vitse olla suurimuotoista, 
vaan mukavaa yhdessä ole
mista ja tutustumista kylien 
elämänmenoon.

Kylätapahtumat voi
vat olla esim. kyläyhdis
tysten kirpputoreja, kahvi

loita, soutelua, opastettuja 
luontokierroksia, lintubon
gausta, musiikkiesityksiä, 
museokierroksia. Jokaisella 
kylällä on omat juttunsa ja 
tapahtumat ovat pääasiassa 
maksuttomia.

PohjoisPohjanmaalla 
Avoimet Kylät päivään on 
ilmoittautunut 19 kylää eri 
puolilta maakuntaa, muun 
muassa Pudasjärven Livo. 
Ohjelmaa on laidasta lai
taan. Mukaan ilmoittautu
neilla kylillä on tarjolla mm. 
makkaranpaistoa, urheilu 

ja liikuntatapahtumia, kylä
kahviloita, taidenäyttelyjä, 
ruohonleikkuriralli jne.

Avoimet Kylät päivä 
on nimensä mukaan pop 
up tyyliin toteutettu päi
vä, jonka aikana on erityi
nen mahdollisuus vierail
la toimeliaissa kylissä. Toki 
kylään sopii tulla koska ta
hansa, mutta silloin on ym
päri Suomea yli 400 kylässä 
tavanomaista enemmän su
tinaa. 

Avoimet Kylät esittelee 
paikallista elämänmenoa ja 

kylätoimintaa, houkuttelee 
uusia asukkaita ja muistut
taa maaseudun mahdolli
suuksista.

Päivä tarjoaa erinomai
sen tilaisuuden lähimatkai
luun, uusien kylien bon
gaamiseen tai varsinaiseen 
kyläsuunnistukseen.

Lähipalveluiden tärke
ydestä muistuttaa myös 
samana päivänä vietettä
vä valtakunnallinen Kylä
kauppapäivä.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 3.-4.6. ALKUVIIKKO MA 6.6.

Tiistaina 7.6. Rautaosastolta

Metabo 
PAINEVESI-
AUTOMAATTI 
hww3000/20s   
RST pumppupesä

Sievi
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

kg

5 säkkiä

Taloustavaraosastolta

Lauantaina 4.6.Perjantaina 3.6.

399

ras

1090
kgYLIKYPSÄ-

KINKKU
palana tai siivuina

169
pktValio VANILJA-

KERMAJÄÄTELÖ 
1 l,  2 pkt/tal.

Arla HILLITÖN GOUDA 
tai TOLKUTON CHEDDAR 
JUUSTO 1 kg

069

100
pkt

pkt

100 g

HK ohuen ohut
YLIKYPSÄ 
SAUNAPALVI tai 
KEITTOKINKKU 
300 g  
viipale

Almondy
DAIM-, 
TOBLERONE tai 
MOUSSEKAKKU
400 g

499
kpl

Suomalainen
KIRSIKKA-
TOMAATTI
250 g:n rasia

129

Kariniemen 
kananpojan 
FILEPIHVI
260-320 g maustama-
ton tai hunajamari-
noitu

299
ras 299

pkt

Hyvä
NAUDAN
JAUHE-
LIHA 699

kg

599
kg

895
kg

Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI 695

kg
Porsaan
KYL-
JYKSET

Candy King
IRTOKARKIT

Atria HIILLOS-
MAKKARAT ja 
GRILLIPIHVIT
320-400 g

Kivetön vihreä
RYPÄLE
500 g:n rasia

199
ras

Atria viljaporsaan 
SISÄFILEE 
n. 500 g, 
pintamaustettu tai 
pehmeän pippurinen

899
kg 149

pkt

PullaPirtin

KONSULENTTI 

pe 3.6.

 TUOTE-ESITTELYÄ 

ja MAISTIAISIA!

KANANMUNAT 
10 kpl
2 pkt/tal.

Tuore 
GRILLI-
KYLKI
talon omalla 
mausteella

ESITTELYPÄIVÄN Ä
HYVIÄ TARJOUKSIA 

esim.
Pulla Pirtti

OHRARIESKA 
3 kpl/450 g

169
pss

Arla APETINA 
CLASSIC 
SALAATTI-
JUUSTOKUUTIO
275/150 g

199
prk

699
kg

Norjalainen 
tuore LOHI
2 filettä/tal.        erj. erä

169
pkt

129
Irto
TYNNYRI-
SILLI 595

kg

VARHAIS-
PERUNA
Ruotsi

kg499
Porsaan
GRILLIKYLJYKSET
naturell
2 kg/tal.

299

Valio Hyvä Suomalainen
ARKIJUUSTOVII-
PALE 500 g tai ARKI-
KERMAJUUSTO-
VIIPALE 400 g

pkt

Arla
MEIJERIVOI
500 g
normaalisuolainen
2 pkt/tal.

Antell
HILLOMUNKKI
8 kpl 249

pkt

Pouttu
KINKKUMAKKA-
RATANKO 800 g 349

kpl

Grillattu 
kuuma 
BROILERI
kokonainen

499
kpl

JÄÄVUORI-
SALAATTI
Ruotsi 179

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

100
pktPouttu

JAHTI tai GOUTER 
viipale 250 g

Snellman maatiaispossun
LIHASUIKALE tai 
PALAPAISTI 400 g 249

499

HK
BURGER
100 g

pkt

100
pss

Vaasan
LOUNASSÄMPYLÄT
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

10 kpl

199,-

Fiskars
PISTOLAPIO 1995

MYYRÄN-
KARKOITIN1095

Rakentajan
PUUÖLJY
0,9 l pähkinä ja harmaa

595

Rakentajan
PUUÖLJY 0,9 l väritön 495

Wurth
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm, 250 kpl

695

VALMISTUJAISLAHJAKSI, 
KOULUNSA PÄÄTTÄNEILLE:
Finlayson
PUSSILAKANA-
SETTI
150x210 cm 
+ 55x65 cm
eri kuoseja

4690
Finlayson
ALUSLAKANA
150x270 cm

1490

Alkaen

Finlayson
PYYHELIINOJA
Taimi ja Muumi
70x150 cm

2690

Finlayson
KASVO/
KÄSIPYYHE
50x70 cm

1050
MYÖS LAHJAKORTIT MEILTÄ!

KUKAT 
YLIOPPILAILLE JA 
VALMISTUNEILLE

PALJON KAUNIITA 
ULKOKUKKIA

Kekkilä
PUUTARHAMULTA
50 litraa

1590
Nurmikonsienenet:
MONIKÄYTTÖNURMI 
TAI PRO-NURMI
1, 2,5 ja 10 kg
10 kg ostajalle kylvökone 
veloituksetta lainaan!

Alkaen

750

Kartio
JUOMALASI
4 kpl
kirkas ja harmaa

2295
pkt

Aino Aalto
JUOMALASI
2 kpl

Alkaen

1090
pkt

Iittala
MARIS-
KOOLIT

2690
kpl

Alkaen

Iittala Teema MUKI 0,3 litraa, 
valkea, harmaa ja turkoosi

995
kpl

Ötökkä
OVIVERHO 3495
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Aittojärven koululla saa
tiin toukokuun viimei
senä päivänä erilaista, 
yleishyödyllistä opetusta 
pelastamisesta, etsinnästä 
sekä geokätköistä.

Oppilaat ja opettajat 
ryhmittäytyivät koulun 
alkajaisiksi omiin ryhmiin 
ja lähtivät tahoillensa lin
tubongaukseen. Puolisen 
tuntia etsittiin erilaisia il
maötököitä ja kokoon
nuttiin sitten kaikki kou
lun itäpäähän katsomaan 
mahdollisia maaeläviä. 
Niitäpä ei ehtinyt löytyä, 
kun lännestä päin lensi ih
meellinen, iso siivekäs jota 
kukaan ei tunnistanut. 
Kohta kuului myös omi
tuista ääntelyä ja lopul
ta se kakkasi taivaalta val
koisia jätöksiä tulemaan. 
Onneksi ne eivät tippu
neet koulun alueelle!

Aikansa tuo omituinen 
otus viihdytti niin koulu
laisia kuin kyläläisiäkin 
siinä siipeillessään ja oli 
jo ikään kuin poistumassa, 
mutta kuinka ollakaan  se 
muni sinne taivaan sineen 
uuden siivekkään!

Siinäpä sitä sitten sai 
ihmetellä! Nyt oli lentä
viä olioita niin etelän kuin 

Ilmojen halki käy lentäjän tie

idän ja pohjoisen taivaal
lakin! Toinen teki terveh
dyssyöksyjä lähes puitten 
latvojen tasalle ja toinen 
liiteli ilmavirtojen muka
na  eikä sitä tiedetty mikä 
on määränpää. Lopul
ta tuo olio oli niin lähel
lä, että pisti jarrut päälle 
ollessaan jääkiekkokauka
lon kohdalla ja laskeutui 
hyvin kauniisti reppui
nensa kaksitassuastunnal
la maan kamaralle.

Tämä kummallinen lii
telijä esittäytyi Nallewaa
riksi, jonka hyvä ystävä ja 
koulukaveri asuu Korva

tunturilla!
Kempeleläinen Nalle

waari, alias Raimo Karhu 
kertoi aloittaneensa lasku
varjohyppy ja ilmailuhar
rastuksen jo vuonna 1973 
 siinä vaiheessa, kun piti 
päästä karkuun haisevia 
kakkavaippoja ja kitisevää 
vauvaa! Nyt hän toimii 
vapaaehtoisena Suomen 
Lentopelastusseurassa et
sintä ja pelastustehtävis
sä PohjoisPohjanmaan 
alueella. 

Koulun pienimmät oppilaat kuuntelivat jännittyneinä Nallewaarin oppeja.

Outo lintu olikin Suomen 
lentopelastusseuran kou-
luttaja, tehtävänjohtaja Rai-
mo Karhu.

Tällaisen linnun saivat Aittojärven koulun oppilaat bongata tiistaina.

Jännitystä ilmassa…. Teemu Karppinen ja trike.

Isommat oppilaat esittivät vieraalle herkän  ”Lentäjän poika” -kappaleen.

Nallewaarin taivaalla 
kakkiva kaveri osoittautui 
trike ultrakevyeksi lento
koneeksi, jonka puikoissa 
istui pudasjärvinen pit
kän linjan ilmailuharrasta
ja Teemu Karppinen. 

Aittojärven koulun op
pilaat saivat Raimo Kar
hulta opetusta karttojen 
lukemiseen, kompassin 
käyttöön, geokätköilyyn 
sekä GPSlaitteiden käyt
töön ja koordinaattien lu
kemiseen. Ja saatiinpa sitä 
hiplata Nallewaarin liito
varjoakin, jossa kangasta 
on peräti 22 neliömetriä.

Geokätköjä etsittiin ja 
niitä opeteltiin myös pii

lottamaan. Eskareitten 
geokätköllä oli iltaan men
nessä käyty jo kuusi ker
taa ja löytäjät olivat kii
telleet oppilaita kivasta 
kätköstä!

Monelle lapselle päivän 
opetukset ja tapahtumat 
olivat ihan uusia asioita, 
eivätkä kaikki aikuiset
kaan olleet nähneet esim. 
laskuvarjohyppyä ja ult
rakevyttä lentokonetta ai
emmin näin läheltä. 

 Nämä ovat niitä eri
koisuuksia joista vain pie
net koulut pääsevät naut
timaan, kiteytti Raimo 
Karhu päivän tapahtumat. 
STK
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ohrarieska
3 kpl/450 g tai 

perunarieska 2 kpl/350 g

lumo proteiini-
herkkurahkat 160 g

mandariini-juustokakku, 
kuningatar ja vanilja

2,50

1,99
pkt

1,79
pss

viola
tuorejuustot

200 g

mansikka-
täytepitko

350 g

2,99
pitko

2 PRK

leivon
pikkuleivät rasiassa
400-500 g

leivon
keksit pussissa
600 g

tiramisu, sitruunaleivos, duo leivos
leivosrasiat 200 g

anna tädin
minikorppu 
vanilla 225 g

albina
pähkinäsekoitus mix
kuusi erilaista, 250-300 g

olvin
limsat
0,95 l
kuusi makua

olvi
vichy 0,33 l
12-pack

monster 
mix 
irtokarkkisekoitus
1 kg 

Finlandia candy
lakka- ja 
mustikka-karpalo 
marmeladi 
80-100 g

chili 
salmiakki 
110 g

1,49

3,95
ras

3,50
pss

1,99
ras

0,99
pss

3,99
prk

0,99
plo

sis. pantin 0,20

sis. pantin 1,20

6,90
pack

5,49
pss

pss

naudan
jauheliha

17 %, 400 g

2,99
ras

lihapyörykät 360 g 
tai jauhelihapihvit 

330 g

kabanossi 
400 g, original, juusto ja 

savupekoni

1,99
pkt

broilerin 
marinoitu reisikoipi

n. 1.1 kg

0,99
pkt

1,79
kg

VENEMARKKINAT
yki vene 420

895,-
yki vene 460

995,-
terhi vene 385

1690,-

terhi vene 400

2050,-
terhi vene 440

2490,-
Wellmar 42 alumiinivene 
pituus 4,20 m, leveys 1,5 m

4290,-

PERÄKÄRRY- JA TRAILERI-
MARKKINAT

karhu small
peräkärry 265

895,-
karhu medium
peräkärry 300

1190,-
karhu large
peräkärry 330

1390,-
karhu small 265
peräkärry
kuomulla

1490,-

karhu medium 300
peräkärry 
kuomulla

1790,-

karhu shark
venetraileri

799,-
karhu marlin
venetraileri

990,-

karhu large 330
peräkärry 
kuomulla

1990,-

3,99
prk

4,90
kpl

niemitalon
pakaste leipäjuusto
kokonainen 500 g, 
perinteinen tai vähälaktoosinen
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  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@pudasjar-
vi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu 
on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

Puh. 0400 313 002

- Kaivurityöt
- Niittoa ketjumurskaimella, 
 tien ja ojien varret

- Multaa ja soraa

Kurenalla palveluiden lähellä 
sievä kalustettu yksiö syys-
kuun loppuun tai sopimuksen 
mukaan. Yst. vast. p. 050 369 
6136.

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
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

OSTETAAN

Ostetaan hyvakuntoiset kesä-
renkaat 185/65 R15 vanteilla. 
Tarjoa! P. 040 444 2030.

KOTIELÄIMIÄ
Myydään pienikokoisia lem-
mikkikanin poikasia. Mustia, 
valkoisia ja yksi sininen, luo-
vutusikäisiä. Hinta 30 € / pupu. 
Kuljetus onnistuu Pudasjärvi / 
Ranua. Kysy lisää! P. 040 444 
2030.

Mercedes Benz C 180 Kom-
ressor, bensa, automaattivaih-
teinen, vm. 2003. Aj. n. 100 
000 km. H. 8500 €. P. 040 528 
3263.

Puuvene, pit. 5,2 m, h. 350 €. 
P. 040 528 3263.

Asuntovaunu, moneen käyttö-
tarkoitukseen, iäkäs, ei vuoda, 
edullisesti. H-auton akku. Muu-
tama polkupyörä. P. 040 504 
2814.

Moottorisahojen Partner 5000 
ja Partner 500 sopivia uusia 
huolto-osia, mm. öljypumppu, 
palautinjousi ym. noin 20 eri-
laista. Ovat tehdas-uusia, hin-
taan 40 €. P 044 582 2015.

Lipputanko, pituus 9 m. P. 040 
759 6783.

Renault Clio vm. 2003, 1,2 m3. 
Katsastettu 26.5.2016, 1900 €. 
P. 040 6877 369.

Naisten uudenveroinen musta 
goretex-mp-ajopuku: housut 
Cordura Sportivo koko S, 50 €, 
takki Orina koko 40, 50 €. Mus-
ta kypärä Marushin koko XS, 
50 € ja saappaat Diadora koko 
38, 50 €. P. 040 567 3768.

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

Keskustan kansanedusta
ja Niilo Keränen jätti tiistai
na kirjallisen kysymyksen 
Kemeratuen rahoituslais
ta. Laki vaatii, että kaikista 
hankkeista on jätettävä en
nakkohakemus metsäkes
kukseen ennen työn aloitta
mista ja hankkeita voidaan 
hyväksyä vuosittaisen 
myöntämisvaltuuden puit
teissa. 

Maa ja metsätalousmi
nisteriö on 3. toukokuuta 
päättänyt, että Kemeratuen 
myöntäminen keskeytetään 
osittain loppuvuoden ajaksi. 
Keskeytys koskee taimikon 
varhaishoidon, nuoren met

sän hoidon ja terveyslannoi
tuksen tukea. Kyseisiä tukia 
koskevat hakemukset, jotka 
ovat tulleet vireille viimeis
tään 6.5.2016, ratkaistaan 
tänä vuonna siltä osin kuin 
myöntämisvaltuutta on jäl
jellä. Sen sijaan uudet hake
mukset, jotka tulevat vireille 
7.5.31.12.2016 välisenä aika
na, hylätään. 

Päätös keskeyttää monel
la alueella hyvin alkaneet 
metsänhoitotyöt parhaa
na työkautena, koska uusis
ta hankkeista ei voida so
pia metsänomistajien kanssa 
eikä niiden toteuttamista 
voida aloittaa. Tilanne joh

taa metsureiden lomautuk
siin ja yrittäjien työmahdol
lisuuksien heikkenemiseen.

Keränen kysyy, mitä ai
otaan tehdä, jotta metsu
reiden ja yrittäjien työlli
syysmahdollisuudet eivät 
heikkene tai lomautukset to
teudu ja aiotaanko hankkei
den käsittelyä joustavoittaa 
niin, että metsien tärkeim
mät hoitotyöt saavat jatkua 
keskeytyksettä.

Keräselle on tullut lu
kuisia yhteydenottoja asian 
suhteen ja hän sanookin, että 
esimerkiksi PohjoisPohjan
maalla myöntövaltuuden 
loppuminen ja uusien hake

musten käsittelyn keskeyttä
minen tarkoittaa Metsänhoi
toyhdistyksissä vähintään 
85 metsurin lomauttamista 
viimeistään syyskuussa.

”Se on paljon jo valmiiksi 
korkeiden työttömyysluku
jen riivaamissa kunnissa”, 
Keränen toteaa.

Biotalous on yksi Sipi
län hallituksen kärkihank
keista. Metsät ovat Suomen 
tärkein luonnonvara ja bio
talouden tärkein raakaaine
lähde. Onko Suo
mella vara jättää 
metsät huonolle 
hoidolle”, hän lo
puksi pohtii.

Keränen kysyy 
Kemera-tuen rahoituslaista

Pudasjärven kirkon kesän 
konserttitarjonnan aloit
taa Vox Margarita kuo
ron kesäkonsertti "Ylistys 
kajahtakoon". Konsertis
sa kuullaan virsisovituksia 
muunmuassa virsistä 568 
Oi kuinka kevät säteilee, 
332 Herraa Hyvää kiittä
kää ja virrestä 600, Hyvyy
den voiman ihmeelliseen 
suojaan. Laulu Tulkoon 
tie sinua vastaan on mu
kana adventtina käyttöön 
otettavassa virsikirjan li
sävihossa. Konsertin ni
milaulu on suomalainen 
kansansävelmä Nyt tulkaa 
kaikki laulamaan, joka on 

Vox Margaritan kesäkonsertissa kajahtaa ylistys

julkaistu erityisesti rukoile
vaisen herätysliikkeen laulu
kirjassa Halullisten sielujen 
hengelliset laulut. Konsertin 
toinen kantava teema ovat 
suomalaiset hengellisen mu

Kuva Vox Margaritan kesäkonsertista v. 2013. Kuoron johtaja Keijo Piirainen keskellä. 

siikin nykysäveltäjät. Heidän 
tuotantoaan edustavat mun
muassa Lasse Heikkilän Eri 
tuuli, Hiljainen mies ja Rak
kauden roihu ja Pekka Simo
joen Ruutin laulu.

Konsertti on Pudasjär
ven kirkossa keskiviikko
na 8.6. kello 19 ja siihen on 
vapaa pääsy.

Keijo Piirainen
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 5.6.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 11.6. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

SARI 
TURPEINEN & 

HANNU VIITALAN 
YHTYE

Kutsu tiedotus- ja kuulemistilaisuuteen 
liittyen Aittojärven koulun toiminnan 
lakkauttamiseen
Kaupunginhallitus on 24.5.2016 kokouksessaan (§181) päät-
tänyt aloittaa valmistelut Aittojärven koulun lakkauttamiseksi 
1.8.2016 alkaen siten, että lakkautuspäätös olisi käsiteltävänä 
kaupungin valtuustossa vielä kesäkuun 2016 aikana.
Asiaa koskeva hallintolain (434/2003) 41§:n mukainen tie-
dotus- ja kuulemistilaisuus pidetään Aittojärven koululla 
10.6.2016 klo 16:00.
Tilaisuudessa annetaan tietoja asian käsittelyn lähtökohdista, 
tavoitteista ja vaikutuksista.
Mielipiteensä asiasta voi jättää myös kirjallisesti:
• Kuulemistilaisuudessa
• 10.6.2016 klo 15 mennessä postitse osoitteella Pudasjärven 

kaupunginhallitus, PL 10, 93101 Pudasjärvi
• 10.6.2016 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaa-

mo@pudasjarvi.fi

Pudasjärvellä 27.5.2016
Pudasjärven kaupunki 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Jaalangan 
Vesiosuuskunnan

VUOSIKOKOUS 
perjantaina 10.6.2016 klo 19.00 

Paukkerinharjun kylätalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Jumalanpalvelus
Su 5.6. klo 11
Su 12.6. klo 11

Tiistaisin sana ja rukous.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Hempan kävely/-hölökkä sunnuntaisin klo 18 koko kesän ajan, ko-
koontuminen Jyrkkäkosken leirintäalueen piha. 
Kuntotanssit Koskenhovilla ma klo 18-20. Järj. Pudasjärven Nuori-
soseura ry.
Kiihdytyspäivä la 4.6. klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Koulujen päättäjäisdisko Jyrkkäkoskella la 4.6. klo 20.30, Jyrkkäkos-
ken huvikeskus, Huvikeskuksentie.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 6.6. klo 9-9.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Cooperin testi ma 6.6. klo 20-21. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - OuRe to 9.6. klo 18.30, Suojalinnan 
kenttä, Urheilutie 2.
Kesätorin avajaiset 9.6. klo 11. Peräkärrykirppis klo 10-15.
Kiihdytyspäivä la 11.6. klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Lasten ja isovanhempien yhteinen taideviikonloppu la-su 11.-
12.6. Kansalaisopisto, Lukiontie 4.
Parasta ennen Jyrkkäkoskella la 11.6. klo 20.30, Jyrkkäkosken huvi-
keskus, Huvikeskuksentie.
Sarakylän liikuntapäivä ma 13.6. klo 12-15, Rajamaan liikuntapuisto, 
Kauralantie.
Katusählyturnaus lapsille ja nuorille to 16.6. klo 12, Raitsun mini-
areena.
Rajamaan liikuntapuiston toimintatorstai 16.6., klo 12 katusähly-
turnaus lapsille ja nuorille. Rajamaan liikuntapuisto, Kauralantie.
Aittojärven liikuntapäivä ma 20.6. klo12-15, Rajamaan liikuntapuisto, 
Kauralantie.
Cooperin testi ma 20.6. klo 20-21. Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Frisbeegolf-kisa to 23.6. klo 12 Rajamaanrannan frisbeegolfrata, Kau-
ralantie.
Rajamaan liikuntapuiston toimintatorstai 23.6., klo 12 Frisbeegolf-
kisa, kaikille sarjat. Rajamaan liikuntapuisto, Kauralantie.
Pohjantähti Games to 23.6. klo 17.30 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 2.
Juhannuksen mäkiajot Syötteellä pe 24.6.
Laulamme yhdessä to 30.6.  Pudasjärven tori, Puistotie 2.

Möykkälässä TANSSIT

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 12€

SARI KOIVIKKO &
DOMINO

TERVETULOA!

lauantaina 4.6. klo 20.30-01.00 

Aukioloajat:
ma-ti 13-21 • ke 13-02 • to 13-21 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-20

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

TULOSSA:  Pe 10.6. Rainer Friman.

Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lauantaina 4.6.

Perjantaina 3.6.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

Valitettavasti 4.6. BABLON keikka on jouduttu perumaan, 
sairaustapauksen vuoksi. Korvaavaa keikkapäivää etsitään.

Ilmoitamme uuden päivän heti kun tiedämme sen.

Yhteislaulutilaisuudet:
•  Iinattijärven entisellä koululla sunnuntaina 12.6.2016 

klo 13 alkaen – myytävänä kahvia leivonnaisten kera 
ja arvontaa

• Torilla torstaina 21.7.2016 klo 11 alkaen - myytävänä 
kahvia leivonnaisten kera

Makkaranpaistoa Liepeen nuotiopaikalla sunnuntaina 
14.8.2016 klo 17.
Syysretki pohjoiseen Kilpisjärvelle ja Norjan puolelle 
Tromssaan 22 – 25.9.2016. Lähtö linja-autoasemalta klo 
8. Retki on täysi.
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n / Pudasjärven Syö-
päkerhon jäseneksi liittymistä koskevat tiedustelut ker-
hon sihteeriltä Aino Timonen-Nissiltä puh. 040 578 6912. 
Jäseneksi voi liittyä myös netissä http://www.pssy.org/   

Kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin!

PUDASJÄRVEN SYÖPÄKERHON  
KESÄTOIMINTAA:

Pudasjärven Syöpäkerho

KESÄRETKI
Kuusamon Karhunpuisto - Taivalkosken Saija ja 
Kallioniemi lauantaina 18.6.2016.
Retken hinta 40 € jäsen, ei-jäsen 50 €. 
Hinta sis. kahvin ja ruokailun sekä liput ja matkan.

Lähtö Nevakivellä linja-autopysäkiltä klo 8.00, 
paluu n. klo 17. Ilmoittautumiset pe 10.6. mennessä, 
Maila Sankala p. 045 120 8750.

Tervetuloa mukaan!

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET

Teknisissä palveluissa nähtävillä 
olevat suunnitelmaehdotukset
Suunnitelmaehdotukset Suojalinnan tekonurmikentän ja 
jääkiekkokaukalo/tenniskentän rakentamisesta  pidetään 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti yleisesti 
nähtävillä 6.6.-20.6.2016 välisen ajan Pudasjärven kaupungin 
teknisessä toimistossa sekä kaupungin nettisivuilla osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi.
Muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävänä oloaika-
na kirjallisesti Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 10, 
93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse kirjaamo@pudasjarvi.fi

Suunnitelmaehdotus Huhtotien, Rukantien ja Mustanlam-
mentien kaavateiden perusparantamisesta pidetään maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti 
nähtävillä 6.6.-20.6.2016 välisen ajan Pudasjärven kaupungin 
teknisessä toimistossa sekä kaupungin nettisivuilla osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi.
Muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävänä oloaika-
na kirjallisesti Pudasjärven kaupunki/Tekniset palvelut, PL 10, 
93101 Pudasjärvi tai sähköpostitse kirjaamo@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 1.6.2016
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

V Korentokangas-juoksu 
la 11.6. klo 12 Hirvaskosken 

koulun maastossa 
T/P 12: 1,8 km

M/N: varttimaraton (15€)
M/N yl, 40,50,60: puolimaraton (20€)
Sauvakävely/kävely/juoksu 5 km (5€)

Huoltopisteet 2,5 km välein.
Juostaan kangasmaastossa ja hiekkateillä.

Ilmoittautuminen 6.6. mennessä:
mirja.laakkonen@pudasjarvi.fi/040 702 6306

(jälki-ilmoittautuminen paikan päällä +5€ hintaan)
Osallistumismaksut Sotkajärven Vedon tilille:

FI87 5360 0450 1860 54
Puffetti   TERVETULOA!

LASTEN DISCO 
tiistaina 7.6. klo 18-21 Jyrkkäkoskella
Kioskista limsaa, poppareita ja karkkia.
Lippu 3 €.                              Järj. PuU/voimistelujaosto

Kesäiset Tanssit
to 16.6. klo 18-23 

Suojalinnalla Urheilutie 2. 
Hyvästä, reippaasta ja 

tanssittavasta musiikista vastaa
Kanarian Mikki.

Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven Nuorisoseura
Lippu 10 €.

Pyhäsalmen suurlavan naistentanssireissulle ti 7.6.
 vielä paikkoja, 35 € sis. matkan ja lipun. Lähtö klo 16. 
Ota yhteys 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Iltatapahtumat ja huvit

Lavatanssit kutsuvat
viikonloppuna 
Lavatanssikausi on pyöräh-
tänyt käyntiin. Lauantaina as-
keleet sattuvat kohdilleen 
Puhoskylän Möykkäläs-
sä. Perinteisellä tanssipaikalla 
esiintyy Sari Koivikko ja Do-
mino.

Lauantaina tanssimaan 
pääsee myös Sarakylässä 
Sarapirtillä, jossa musiikista 
vastaa Harri & Coronet.

Pudasjärvellä
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Elinvoimavaliokunnassa keskusteltiin 
kunta- ja viestintästrategioista
Pudasjärven kaupungin 
johtoryhmä valmistelee 
kuntastrategiaa ja viestin
tästrategiaa, joihin valio
kunnilla on ollut mahdolli
suus antaa kommenttinsa. 
Elinvoimavaliokunnan oh
jeistuksena kuntastrategi
aan tuli tavoite asukasmää
rän kasvattamisesta 10 000 
asukkaan määrään vuoteen 
2026 mennessä, Pudasjärvi 
Maailman hirsikaupunki, 
vahva tavoite vapaaaika
asuntojen muuttamismah
dollisuudesta vakinaiseen 
käyttöön sekä rakennuslu
pakäytännön ja kaavoitta
misen suunnitteleminen ra
kentamista kannustavaksi.

Pudasjärven yrittäjät 
ovat lähestyneet elinvoi
mavaliokuntaa, sekä tek
nistä ja ympäristötoimea 
Kurenalan keskustan viih
tyvyyden ja opasteiden li
säämisen tiimoilta. Kehittä
misjohtaja Jorma Pietiläinen 
kertoi, että kesälle 2016 tul
laan tekemään konkreetti
sia toimenpiteitä keskustan 
alueen viihtyisyyden lisää
miseksi mm. kukkaistutus

ten avulla.
Elinvoimavaliokunta to

tesi asianmukaisten opas
teiden laittamisen tärkeän 
merkityksen, jotta matkai
lijat ym. löytävät helpos
ti keskustan tärkeät koh
teet ja paikat. Tällaisia ovat 
esimerkiksi tori, Rajamaan 
alue ja uimaranta. Elinvoi
mavaliokunta ohjeistaa ke
hittämistoimea ja teknis
tä toimea toteuttamaan 
em. parannukset sekä liit
tämään laajemman elin
ympäristön parantamis
suunnitelman maankäytön 
kehittämissuunnitelmaan.

Kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen kävi läpi maa
liskuun työllisyystilastot 
ja Unelmatehtaan tilanne
katsauksen. Alkuvuosi on 
ollut negatiivinen työttö
myyslukujen valossa, mikä 
on normaalia kausivaihte
lua näillä leveyksillä.

Työttömyysprosentti on 
ollut 16,2 %. Alkuvuoden 
aikana kuntaosuusmaksut 
olivat pahimmillaan noin 
25 000 euroa kuukaudes
sa, mutta huhtikuun kunta

osuusmaksu  putosi 18 000 
euroon. Listalle tulee koko 
ajan enemmän henkilöitä, 
vaikka aiemmin listalla ol
leita on pystytty saamaan 
aktiivitoimenpiteisiin.

Pudasjärvellä työmark
kinatuen saajien aktivoin
tiaste on noussut mer
kittävästi kuntouttavan 
työtoiminnan, käynnissä 
olevien hankkeiden ja työ
hönvalmentajan toiminnan 
ansiosta. Kehittämistoimen 
ensisijaisena tavoitteena on 
yhdistyksien tukeminen 
työllistämään ihmisiä.

Tulevaisuudessa työl
listämisen vastuu tulee to
dennäköisesti kaatumaan 
entistä enemmän kunti
en harteille, joten työllistä
mistoimintaa on kehitettä
vä niin, ettei se olisi valtion 
tuesta riippuvainen. Tähän 
haetaan ratkaisua perustet
tavan Unelmatehtaan kei
noilla.

Unelmatehtaan tarkoi
tuksena on aloittaa uuden 
toimintakulttuurin kehittä
minen. Rimmiltä on varattu 
3rakennus tätä varten ja re

monttibudjetin laatimisten 
jälkeen asia viedään kau
punginhallitukseen päätet
täväksi. Myös 4rakennuk
sen osalta tyhjilleen jäävän 
keskuskeittiön osalta ollaan 
käyty keskusteluja mm. 
yrittäjien kanssa.

Elinvoimavaliokunta tu
tustui vastaanottokeskuk
sen toimintaan vastaavan 
ohjaajan Kristiina Laatikai
sen johdolla. Maahanmuu
ton osalta ollaan aloitta
massa pilottikokeilu, jossa 
vastaanottokeskuksesta on 
valittu muutama maahan
muuttaja työhön tutustu
miseen.

Elinvoimavaliokun
nan aloitteesta järjestet
tiin kuntalaisten kysely
tunti maahanmuuttoon 
liittyvistä asioista 31.5.2016 
kaupungintalolla. Tilai
suuden järjestelyistä vas
tasi monikulttuurisen työn 
koordinaaattori Johanna 
Malmelin.

Sointu Veivo

Taneli Sutinen ja Jorma Kortesoja uskovat uuden yhteistyösopimuksen hyödyttävän mo-
lempia toimijoita.

SuperPark Oy ja Suomen Kes
kusvaraamo konserni ovat 
keskiviikkona allekirjoitta
neet valtakunnallisen yh
teistyösopimuksen markki
nointiin ja jälleen myyntiin 
liittyen. Sopimus kattaa Su
perPark Oy Vuokatin, Oulun, 
Vantaan ja Turun tuotteiden 
paketoinnin ja myynnin Suo
men Keskusvaraamo konser
nin palvelukokonaisuuden 
kautta.

SuperPark Oy:n toimitus
johtaja Taneli Sutinen kertoo:

Haluamme tehdä yhteis
työtä nopeasti kasvavan mat
kailun, myynnin ja mark
kinoinnin ammattilaisen 
kumppanina. Uskon, että yh
teistyö edesauttaa uusien asi
akkaiden hankinnassa laajan 
palvelutarjontamme hyödyn
täjiksi läpi Suomen.

Sopimus mahdollistaa ryh
mien, perheiden ja erilaisten 

Keskusvaraamo ja 
SuperPark yhteistyöhön

tapahtumien kokonaisuuksi
en paketoinnin yhdessä ma
joituksen kanssa Keskusva
raamo yhtiöiden kautta.

Voimme palvelussamme 
hyödyntää vasta saamiamme, 

Kilpailu ja kuluttajaviras
ton myöntämiä kansainväli
siä matkanjärjestäjäoikeuksia, 
kertoo Suomen Keskusvaraa
mo Oy:n toimitusjohtaja Jor
ma Kortesoja.

Sopimus on ensimmäi
nen laatuaan Suomessa, jon
ka myötä odotetaan asiakas
virtoja kotimaan matkailun 
lisäksi myös ulkomaisista tu
risteista.

Oulun Seudun ammatti
opiston Pudasjärven yksi
köstä tänä keväänä ammat
tiin valmistuvat juhlivat 
perjantaina.

Valmistuvat:
Hevostalouden perustut-
kinto, hevostenhoitaja: 
Koistinen Merja, Ekholm 
Katariina, Ervasti Soile, 
Mutanen Meelika, Rauhala 
Essi, Rauhala Sini, Salmela 
Hanne, Sandberg Tytti, Ta
pani Elena
Hevostalouden perustut-
kinto, ratsastuksenohjaa-
ja: Mahlakaarto Viivi, Pel
tola Maija
Matkailualan perustut-
kinto, matkailupalvelu-

Maakuntakamari on Oulun 
kaupungin ja PohjoisPoh
janmaan liiton toimintamal
li, joka kokoaa säännöllisesti 
alueen kansanedustajat yh
teen keskustelemaan alueen 

ja eduskunnan ajankohtai
sista asioista ja edunajami
sesta sekä jakamaan infor
maatiota. Maakuntakamarin 
puheenjohtajuus on kiertävä 
ja tänä vuonna puheenjohta

jana toimii kansanedustaja 
Hanna Halmeenpää (vihr).

Maakuntakamari ko
koontuu maanantaina 
6.6.2016 Pudasjärvellä. Ta
paamisen teemoina ovat 

muun muassa hirsirakenta
minen, koulutusvienti sekä 
kansallinen kalatiestrategia. 
Kansanedustajat vierailevat 
myös Pudasjärven hirsikou
lussa.

Pudasjärveltä 
ammattiin valmistuvia

Oulun vaalipiirin 
kansanedustajat tapaavat Pudasjärvellä

jen tuottaja: Lasala Noo
ra, Mertala Jari, Pakanen 
Veijo, 
Prosessiteollisuuden pe-
rustutkinto, prosessinhoi-
taja: Isola Tapani, Malinen 
Miikka, Nenonen Ville, Ni
kurautio Eetu, Puurunen 
Teemu, Vengasaho Aino, 
Sarajärvi Pauli 
Matkailualan perustut-
kinto, matkailupalve-
lujen tuottaja: Pintamo
Kenttälä Annika, Särkelä 
UllaAliina
Lasten ja nuorten eri-
tyisohjaajan ammattitut-
kinto: Impiö Paula, Kesti 
Mervi, Huhta Vesa, Jokela 
Tuula, Laurila Sanna, Mer
tala Juha, Sarajärvi Mar
ketta.

Metsähallituksen julkaise
masta Syötteen kansallis
puiston kävijätutkimuksesta 
selviää, että Syötteen kansal
lispuiston kävijöiden keski
määräinen rahankäyttö on 
noussut selvästi viidessä vuo
dessa.

Kävijä kulutti alueella ra
haa keskimäärin 160 euron 
edestä, ja kansallispuiston 
paikallistaloudelliset koko
naistulovaikutukset ottivat 
ison harppauksen 2,3 miljoo
nasta eurosta 3,3 miljoonaan.

Tulovaikutusten seuraus 
työllisyyteen oli noin 32 hen
kilötyövuotta. Eniten rahaa 
käytettiin majoitukseen, ra
vintolapalveluihin ja ruoka
ostoksiin.

Maastopyöräily on kas
vattanut suosiotaan Syötteen 
kansallispuistossa. Kesäisin 
noin joka kymmenes kävijä 
saapuu kokeilemaan alueen 
monipuolisia pyöräilyreit
tejä, ja uusien talvipyöräily
reittien myötä laji on saanut 
oman sijansa myös talvihar
rastusten parissa. Metsähal
lituksen luontopalvelujen 
tavoitteena on käynnistää 
reittien jatkokehittäminen jo 
tänä kesänä.

Kävijätutkimuksessa sel
visi, että kävijät toivoivat alu
een reittien kunnostamista 
sekä enemmän yrittäjien pal
veluita. Tulosten mukaan eri
tyisesti pitkospuut reiteillä 
kaipaisivat uusimista. Palve
luiden tarpeellisuutta kysyt
täessä ruokakaupat, kahvilat 
ja ravintolat nousivat kyselyn 
kärkeen, ja kävijät kaipasivat 
etenkin kesäaikaan enemmän 
ravintolapalveluita.

Kaiken kaikkiaan kävijät 
olivat kuitenkin pääosin tyy

tyväisiä käyntiinsä ja heidän 
odotuksensa luonnonympä
ristön, harrastusmahdolli
suuksien sekä reittien ja ra
kenteiden osalta täyttyivät 
hyvin.

Tutkimus osoittaa, että 
kansallispuistossa käynnil
lä on merkittäviä terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviä vaiku
tuksia.

Yhdeksän kymmenes
tä kävijästä koki psyykkisen 
ja fyysisen hyvinvointinsa li
sääntyneen kansallispuis
tossa käynnin aikana. Kah
deksan kymmenestä ilmoitti 
myös sosiaalisen hyvinvoin
tinsa lisääntyneen. Muihin 
kansallispuistoihin verrattu
na etenkin fyysisen hyvin
voinnin kokemus korostui 
Syötteen kansallispuistossa.

 Syötteen retkeilijät saa
vat kansallispuistokäynnil
tään paljon irti, sillä luonto
liikunta kohottaa kuntoa ja 
virkistää samalla mieltä. Kau
niissa maisemissa rasitus tun
tuu kevyemmältä ja stressi 
alenee, toteaa kehityspäällik
kö Veikko Virkkunen.

Kävijät liikkuivat luonnos
sa useimmiten hiihtäen tai 
kävellen. Tulosten perusteel
la voidaan arvioida, että vuo
sitasolla kansallispuistossa 
suksitaan jopa 650 000 ja pa
tikoidaan 290 000 kilometriä.

Puistossa vierailun terve
ys ja hyvinvointivaikutukset 
arvotettiin korkealle: valtaosa 
kävijöistä arvioi vaikutusten 
arvoksi 200 EUR. Käynnin 
koettua arvoa voi verrata esi
merkiksi hemmottelupäivään 
kylpylässä erilaisilla hoidoil
la.

Metsähallituksen tiedotus

Syötteen kansallispuiston 
matkailun taloudellinen 

merkitys kasvoi 
miljoonalla eurolla
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Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

 

 

   

 

 

 

 

 

  

PUDASJÄRVI - SARAJÄRVI -  
PÄRJÄNSUO - LIVO - PUDASJÄRVI 

 
 M – P  M – P   
 

 7:00 Pudasjärvi          8:55 y 
      | Livo 8:25 
      x Pärjänsuo 8:10 
       x Rytinkisalmi 8:00 
 7:50 Sarajärvi 7:50 
 

y = yhteys Ouluun klo 9:00 lähtevälle vuorolle 
 

 Merkkien  selitykset: 
 

 x = auto pysähtyy tarvittaessa 
 |  = auto ei käy paikassa 
 T = tarvittaessa 
 M - P = maanantaista perjantaihin 
 
 

 

PITÄJÄKERTTU 
  

PUDASJÄRVI - KOLLAJANIEMI - KIPINÄ   
 

Parillisina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi          15:00 
     | Terveyskeskus       15:01 
 09:20  Kollajaniemi          15:20 
     09.40 Seiteri 15.40 
 09:50 Kipinä 15:50 
 10:00 Riepulantie               T   
 10:15 Syväojantie            16:05 
 10:20 Hetekylän th. 16:10 
 10:40 Pudasjärvi 16:25 
 T Terveyskeskus 
  
 Reitti ajetaan parillisten viikkojen torstaina. 
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

 
PUDASJÄRVI - ASMUNTI - IKOSENNIEMI 

              Parittomina viikkoina torstaisin 
 

 09:00 Pudasjärvi              17:10 
 09:15  Sarakylän th. x  
 09:40 Asmuntijoentie 16:35     
 x Saukkomaa x   
 10:00 Liekokylä                16:15      
 10:20 Virtala x 
 10:25  Valkola       x   
 10:30 Ikosenniemi 15:45 
 10:35 Ritvan th 15:40 
 10:45 Aittojärvi 15:30 
 10.55 Ypykkäjärvi 15:20 
 11:15 Pudasjärvi 15:00 
 T Terveyskeskus 15:01 
  
 Reitti ajetaan parittomien viikkojen torstaina.  
 Matkasta peritään linja-autotaksan mukainen maksu. 

PUDASJÄRVI - LIVO - PÄRJÄNSUO - 
SARAJÄRVI - RUUHENSUO - PUDASJÄRVI 
  
 M – P   M – P  
    

 12:30 y Pudasjärvi 15:00 
 12.55 Livo 14:30 
       x Pärjänsuo     x 
 13.25 Rytinkisalmi 14.00 
 13.35 Sarajärvi     I 
 13.50 Ruuhensuo 13.50 
  
 y = yhteys Oulusta klo 11:00 lähtevältä vuorolta 

www.nevakivi.fi 
Puh. (08) 822 052 

 nevakivi@nevakivi.fi 

 
KESÄAIKATAULUT 

voimassa 6.6. - 9.8.2016 
 

ISOSYÖTE - PUDASJÄRVI - OULU 
 
 M – P M – P  
 

  | Hot. Pikkusyöte    T  
 07:55 Syötekylä  17:00 
 08:00  Luontokeskus        T   
 08:05  Romekievari 16:50 
      |  Hotelli Isosyöte    T  
 08:20  Iinattijärven th 16:35 
 08:30  Poijula 16:25 
 09:00  Pudasjärvi 16:00 
   09:50  Kiiminki               15:05 
 10:15  Oulu 14:40 
  T OYS     | 
 
 

 

           TAAJAMA- JA LÄHIALUEEN 

       PALVELUBUSSI OIVA 
 

  AJOREITTI 1 
 

Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 

 09:10 Laiduntie 11:45 
     09:15 Kurentie terveyskeskus  11:40 
 09:17  Pappilantie          11:35 
 09:20 Kauppatie          11:30     
 09:20 Linja-autoasema  11:30 
 09:25 Uimahalli             11:25     
  
  AJOREITTI 2 
 

 Ajopäivät: maanantai, keskiviikko ja perjantai 
 
 09:25 Uimahalli  12:30 
     09:35 Rauhalankangas     12:20 
 09:40 Jyrkkäkoskentie      12:15 
 09:45 Helmikoti         12:10    
 09:55 Uimahalli  12:00 
 10:00 Linja-autoasema     11:55    
 10:05 Kurentie terveyskeskus 11:50     
    

Matkasta perittävä maksu:  

Kuukausikortti 15 € 
Kertalippu / päivä 2 €  

 

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

KESÄTORIN
AVAJAISJUHLA

PERÄKÄRRYKIRPPISTAPAHTUMALLA
PUDASJÄRVEN TORILLA
TORSTAINA 9.6. klo 10-15

-Teemme yhdessä torin toimivaksi ja pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä -

Kurenalan kyläyhdistys ry

Tori
elämään!

TERVETULOA!

-  Klo 11 Tilaisuuden avaus 
 kaupunginjohtaja Tomi Timonen
-  vt. kirkkoherra Rauli Junttila siunaa 
 torin kesätoimintaan ja -työhön
-  Keijo Piirainen säestää
-  yllätysohjelmaa

Kirpputoripaikka
on avajaispäivänä

ILMAINEN
Paikkavaraukset
7.6. mennessä.
Kerttu Simu

puh. 040 7309 481 tai
040 1633 070

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdistys ry:n jäseneksi ja yhteistyöhön! 
Jäsenmaksu vuosittain 10 € ja yrityksen / yhdistyksien kannatusmak-
su 20 €. OP Pudasjärvi FI86 5360 0420 1031 71.
Viestikenttään nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten.
Meidät löydät myös Facebookista.


