
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, 
PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 18.3.2015

PUDASJÄRVI LEHTI - VAIHTOSIVUT - IIN KUNNAN/II-INSTITUUTIN VIRALLINEN KUNTATIEDOTE - JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN

Ii-instituutti/Tapahtumat, Liikunta, Nuorisotyö, Iin Meriseura ry, Iin Kalamiehet ry, Lions Club Ii, Lions Club Ladies,  
Alarannan koulu 5. luokka, Ylirannan ratsutila, Iiseudun Kelkkailijat ry, MLL Ii ry, Iin Urheilijat ry, Iin Näyttämöyhdistys ry,  

Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry, Osuuskunta Team kala, Micropolis Oy, Rannikon Hevosseura ry

10.00 Stella Pelle aukasee tapahtuman 

10.00 - 14.00 Iin kunnamestaruuspilikit  

Sarjat: M, Mv60, N, Nv60, Nu 16v. 

10.00 - 14.00 Ylleiset pilikkikisat  

Sarjat: M, Mv60, N, Nu 16v. 

11.00 - 12.30 Liukurimäkikisat – kaikki palakitaan

11.30 Stella Pelle ja Los Karvakuonos Show

12.00 Taikuri Roope essiintyy

12.30 Menestyneitten urheilijoitten palakitteminen

12.45 Puolueelline pulukkakisa - kaikki palakitaan

13.00 Lasten paririnttipertsakisat - kaikki palakitaan

13.30 Taikuri Roope essiintyy

14.00 Stella Pelle ja Los Karvakuonos Show

14.30 Taikuri Roope essiintyy

15.00 Lionsin suuri arvonta 

            
    Turvallista ja hyvvää kotimatkaa :)

HevoskärryajeluaAvvoimet ovet Kalahautomolla
Uppeeta lumikenkäilyäSuussasulavan ihania Lättyjä - Makkaraa - Kahavia

Köpi sekä Merihelmen Jätti  Arpajaisia - Kasvomaalausta 
Aallon Tapanin makkeiskoju&

Risbiigolffia - Arvontoja ym. Eloisa & Pirteä Stella Pelle juontaa 
Iloista Pilikkiopetus lapsillePullaa - Kaakaota - Makkeisia

Ajelua MoottorikelekallaSuloiset Los KarvakuonoksetTalutusrattastustaArvotaan pari luuppiaEtuskuntavaalit on saanu jälleen ehokkaat liikenteeseen! Paikalla kepulaisia, demareita, vasemmistolaiset,  perussuomalaisia, kokkoomuslaisia ja vihireitä  ehokkaita sekä tukijoukkoja.  
Arkadianmäeltä paikalle ovat tulosa  Pirkko Mattila, Risto Kalliorinne, Mirja Vehkaperä   

Pilikkikisoihin osallistumismaksu on 

10€/5€. Pääpalakintona satasen lahjakort-

ti Iin Kärkkäiselle - jokkaisesa sarjasa.  

HOX! Lähin pankkiautomaatti on sitte 

Iin Haminalla, joten kätteistä mukkaan

Pe 20.3.2015 
klo 18.00 Kuivaniemen Yrittäjien  

Perinteiset hiihtokisat lapsille 
Aseman Urheilukentällä.  

Kaikki palkitaan. Vapaa pääsy!
klo 18.30 Huilinki Jazz.  
Piletti 10€. Tervetuloa! 

La 21.3.2015 Iin Rantakestilä
Vappaa  

pääsy!

PUDASJÄRVI nro 11 2015-lehti

IIN KUNNAN/II-INSTITUUTIN VIRALLINEN KUNTATIEDOTE 
- JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

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

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

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

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

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Iin kunnanvaltuusto valit-
si maanantaina 9.3. yhden 
äänen enemmistöllä Iin uu-
deksi kunnanjohtajaksi Iin 
Micropolis Oy:n toimitus-
johtajan Ari Alatossavan. 
Iin nykyinen kunnanjohta-
ja Markku Kehus jää eläk-
keelle virastaan ensi kesä-
nä. Kehus kertoo, että on 
ollut uransa aikana erittäin 
työorientoitunut, joten saa 
nähdä millaiset vieroitusoi-
reet kesän päätteeksi iske-
vät. Kuitenkin puuhaa tun-
tuu riittävän metsäpalstan, 
rakennustöiden, matkailun 
ja kalastuksen parissa. Hie-
noa on myös, että nyt on 
enemmän aikaa lapsenlap-
sille.

- Viimeiset 24 vuotta Iin 
kunnanjohtajana ovat olleet 
niin intensiivisiä, ja sitä en-
nen tein työuran yksityisel-
lä puolella, joten kyllä nyt 
on tarkoitus nauttia eläk-
keestä. Tunnen Arin erit-
täin hyvin pitkältä ajalta ja 
hän on ollut erittäin lähel-
lä kehittämässä Iin kunnan 
elinkeinoelämää ja tuntee 
paikallista menoa, joten tur-
vallisin mielin voin jättää 
kunnan osaaviin käsiin, Ke-
hus hymyilee.

Markku Kehus päätyi Iin 
kunnanjohtajaksi 24 vuot-
ta sitten, kun hän teki työ-
tä Kuivaniemellä mukana 
paikallispolitiikassa. Kun-
nanjohtajan aikaan mahtuu 

Iin kunnan tuleva kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kesällä eläkkeelle jäävä kunnanjohtaja Markku Kehus tutustumassa Iin 
Kirjala -puukerrostaloon. Tähän huoneeseen on tulossa yksi kunnan hammashoitolan hoitohuoneista.

Alatossava tuleva kunnanjohtaja -
Kehus turvallisin mielin eläkkeelle

paljon onnistumisia, mutta 
myös vaikeita kausia:

- Etenkin kuntaliitos oli 
erittäin vaikea ja käsittä-
mättömän työläs rupeama. 
Hankalan siitä teki erityi-
sesti kuntalaisten vahvo-
jen tunteiden liittyminen 
prosessiin. Liitoksen jäl-
keen suurin työ oli talou-
den oikaisu. Kovalla työllä 
olemme kuitenkin päässeet 

viiden miljoonan tappiolli-
sesta kunnasta tilanteeseen, 
jossa olemme seitsemän 
miljoonaa euroa plussalla, 
Kehus summaa.

- Iin kunta on ollut vii-
me vuodet vetovoimainen 
ja talous ylijäämäinen, mut-
ta silti tummia pilviä on ho-
risontissa. Valtion talous on 
heikossa kunnossa, joten 
kuntiin kohdistuvat valti-

onosuuksien pienentymiset 
ja valtion päättämättömät 
asiat, kuten sote-kysymys 
ja kuntalain uudistus tuo-
vat varmasti paljon haastei-
ta, Alatossava toteaa.

Alatossavalla on kuiten-
kin hyvä kuva Iin kunnan 
asioista, sillä hän on työs-
kennellyt 15 vuotta Iin kun-
takonsernin Iilaakso Oy:n 
toimitusjohtajana sekä Iin 

Micropolis Oy:n toimitus-
johtajana. Lisäksi hän on 
ollut johtamassa Iin kun-
tastrategiatyötä, jossa kun-
nan toiminta kokonaisuu-
dessaan on tullut hyvin 
tutuksi. Uuden kunnanjoh-
tajan valinta saa lainvoiman 
virallisesti viiden viikon 
päästä päätöksestä, kun va-
litusaika päättyy. JK

Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon hallinnon uudistusta on 
nyt väännetty neljä vuotta. 
Tuloksetta. Soten sisällös-
tä ei ole juuri puhuttu. Oli-
siko vaihteeksi hyvä lähteä 
rakentamaan sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa asiakkaan 
näkökulmasta? Rakentaa 
hallinto vasta sitten kun ih-
misten palveluista on sovit-
tu?

Ensiksi tulee päättää, 
mitä ovat ne lähipalvelut, 
jotka pitää saada riittävän lä-
heltä, riittävän vähällä jonot-
tamisella ja korkeintaan koh-
tuullisilla kustannuksilla. Ja 
myös se, kenelle lähipalvelu-
ja pitää olla.

Lähipalveluja varten tu-
lee arvioida, ketkä tässä 
maassa ovat oikeita köyhiä, 
keinotekoisista tulorajois-
ta välittämättä. Oikeita köy-
hiä ovat ne, jotka eivät pysty 
hallitsemaan elämäänsä. Pie-
nituloiset lapsiperheet, apua 
tarvitsevat sairaat, vanhuk-
set ja vammaiset, syrjäyty-
neet ja itsensä tarpeettomiksi 
tuntevat, ilman työtä olevat, 
päihteiden käyttäjät ja hei-
dän perheensä, pitkäaikai-
sesti psyykkisesti sairaat.

Lähipalveluja ovat ne, joi-

Sote tarvitsee uudet eväät
ta muun muassa nämä ihmi-
set tarvitsevat. Lääkärin ja 
hoitajan vastaanotot, myös 
päiväaikainen lääkäripäi-
vystys, äitiys-, lasten- ja pit-
käaikaissairaiden neuvolat, 
mielenterveyshoitaja, kehi-
tysvammaisten tuki ja apu, 
työttömyys- ja toimeentu-
loturvapalvelut, päihdepal-
velut, kiireellinen koti- ja 
sosiaaliapu lapsi- ja myös 
päihdeperheille sekä van-
huksille. 

Ennaltaehkäisevästi ja 
tulevaisuutta varten lapsil-
le pitäisi kaikissa olosuh-
teissa turvata hyvä kasvu-
ympäristö. Tämä edellyttää 
tukea – lapsilisiäkin - ruuh-
kavaiheen perheille, päivä-
hoitopalveluita, kouluissa 
riittävän pieniä ryhmäko-
koja erityisesti peruskoulun 
loppupuolella, jotta nuoren 
syrjäytymisuhka tunnistet-
taisiin ajoissa. Riittävästi ku-
raattori- ja koulupsykologi-
työvoimaa, jotta jokaiselle 
syrjäytymisuhassa olevalle 
pystytään luomaan yksilöl-
linen polku elämään. Jokai-
nen syrjäytynyt maksaa yh-
teiskunnalle eri arvioiden 
mukaan miljoona euroa – li-
säryhmät, lisäkuraattorit ja 

lisäsatsaukset lapsiin tule-
vat kyllä monin verroin kor-
vatuiksi.

Uusi, asiakaslähtöinen  
sote säästää rahaa. Vam-
maisten ja vanhusten laitos-
hoidosta on päästävä. Vä-
hitellen myös muodissa 
olevasta laitosmaisesta te-
hostetusta palveluasumises-
ta. Nämä maksavat nykyi-
sin 2,7 miljardia vuodessa. 
Omaishoidon tukeen käyte-
tään nykyisin vain runsaat 
sata miljoonaa – kuitenkin 
sillä hoidetaan sama mää-
rä vanhuksia kuin noilla lai-
toksilla. Omaishoidon tuki 
on kehitettävä aidoksi työk-
si ja palkkioiden on oltava 
sellaisia, että ne ovat hoita-
valle omaiselle todellinen 
vaihtoehto. Vanhusten ja 
vammaisten kannalta elämä 
omassa kodissa läheisen hoi-
tamana on arvokasta ja inhi-
millistä.

Suoranaista säästöä on 
saatavissa siirtämällä saira-
uspäivärahat, lääke- ja mat-
kakorvaukset Kelalta terve-
ydenhuollolle. Tulosvastuu 
pakottaa nopeaan ja tehok-
kaaseen hoitoon. Sairaan-
hoitajat ja lääkärit on va-
pautettava näppäimistöltä 

tekemään koulutustaan vas-
taavaa työtä. Pitkäaikaisen 
kokemukseni perusteella us-
kallan sanoa, että tämä lä-
hes kaksinkertaistaisi avo-
sairaanhoidon kapasiteetin. 
Palkattakoon vaikka työt-
tömiä merkantteja niitä ko-
neita näpyttämään ammat-
tilaisen sanelun mukaan tai 
karsittakoon raskaalla kädel-
lä nykyisiä kirjaamis- ja tilas-
tointivaatimuksia. 

Ensihoito tarvitsee maa-
kunnallista koordinaatio-
ta, mutta säännöksiä tulee 
muuttaa pari piirua taakse-
päin niin, että nykyistä pie-
nempien yritysten varallaolo 
ja ensihoitajien työskente-
ly väliaikoina poliklinikoilla 
olisi taas mahdollista. Se vä-
hentäisi ensihoidon kustan-
nukset puoleen nykyisestä 
ja antaisi lisäksi työvoimaa 
terveydenhuoltoon. Yksit-
täisten pienyritysten käyt-
täminen harkiten monissa 
muissakin terveydenhuollon 
palveluissa vaikkapa palve-
lusetelien avulla vähentäi-
si paljon byrokratiaa ja toisi 
työhön tehoa.

Entä se hallinto? Tulevai-
suuden sosiaali- ja terveys-
keskus on todennäköises-

ti maakunnan kokoinen. Jos 
maakunnalla olisi verotusoi-
keus, se poistaisi perustus-
lakiongelman rahoituksesta, 
mutta kuntalaisen vaikutus-
mahdollisuutta se ei takaa. 
Siksi maakunnallisen sote-
keskuksen on pyydettävä jo-
kaiselta kunnalta riittävän 
yksilöity ja perusteltu tarve-
kartoitus. Kunta saa sitten 
järjestää omien asukkaitten-
sa kuulemisen miten halu-
aa. Tarpeet luultavasti ylittä-
vät aina ne mahdollisuudet, 
mihin sote-keskuksella on 
varaa, joten neuvottelu- ja 
sovittelutyötä sekä asiantun-
tevaa, maakunnan kokonai-
suutta ajattelevaa viisautta 
varmasti tarvitaan. 

Käytännön tarpeista ja 
asiakkaiden tasolta lähtien 
rakentuva sosiaali- ja tervey-
denhuolto on kuitenkin ai-
noa uudistusmalli, joka voi 
saada kansalaisten varauk-
settoman hyväksymisen.

Niilo Keränen
kansanedustaja-
ehdokas (kesk.)
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Yli-Olhavan Maamiesseu-
ralla käy kuhina: bingoilta 
on käynnistymässä. Väkeä 
saapuu läheltä ja kaukaa. 
Bingon pelaamisessa on 
viehätyksensä, mutta tär-
keää on myös nähdä tut-
tuja ja vaihtaa kuulumisia.  
Maamiesseuran bingoillat 
käynnistyivät vuoden vaih-
teessa. Alkuvaiheessa on 
suunniteltu, että bingo oli-
si kerran kuussa noin nel-
jän viikon välein. Tulevai-
suus on vielä avoin. Juuri 
valmistuneen asiakasky-
selyn tulokset osoittivat, 
että bingoiltoja toivottiin ti-
heämmin.  

Maamiesseuran talon re-
montti on juuri valmistu-
nut. Kunnostushanke to-
teutettiin Oulun Seudun 
Leader (entinen JoMMa 
ry) rahoituspäätöksen tur-
vin sekä valtavalla kyläläis-
ten talkootyöpanostuksel-
la. Myös Iin kunta on ollut 
osaltaan tukemassa kehi-
tystyötä. Kunnostuksen 
myötä taloon saatiin vesi-
johto, ja siten nykynormit 
täyttävä koneellistettu keit-
tiö sekä siistit WC:t inva-
varustuksineen. Uudistetut 
tilat lisäävät talon käyttö-
mahdollisuuksia. Viimek-
si kuluneen vuoden aikana 
Maamiesseuralla on järjes-
tetty esimerkiksi lukuisia 
syntymäpäivä- ja hääjuh-
lia. Taloa vuokrataan juh-
lakäytön lisäksi myös ly-
hytaikaisiin kokouksiin tai 
tiedotustilaisuuksiin. Ko-
kousvarustukseen sisälty-
vät mm. valkokangas ja vi-
deotykki.  

Maamiesseuran ns. va-
kiotarjontaan kuuluu bin-
goiltojen lisäksi Ii-Instituu-
tin organisoima jumppa 
kerran viikossa. Lisäksi ta-
lolla järjestetään aika ajoin 
eri artistien tahdittamia 
tansseja sekä karaokeilto-
ja. Erityisesti kesällä kara-

Nähdään Yli-Olhavan 
Maamiesseuralla

okeillat pihan perälle kun-
nostetussa ”Hilmassa ja 
Onnissa” ovat olleet suo-
sittuja. Lisäksi monta uutta 
ideaa odottaa toteutumis-
taan. Keväälle on esimer-
kiksi suunnitelmissa koko 
kylän yhteinen tapahtuma-
päivä kirpputorin, huuto-
kaupan, myyjäisten ja eri-
laisten non-stop palvelujen 
(parturi-kampaaja, hieron-
ta ynnä muuta) merkeissä. 
Myös näytelmäpiirin käyn-
nistämistä on kovasti suun-
niteltu. Maamiesseuran 
talo on jälleen kylän tapah-
tumien ja kyläläisten koh-
taamisten keskipiste. 

Maamiesseuran johto-
kunta kuuntelee herkällä 
korvalla käyttäjien mielipi-
teitä. Otamme mielelläm-
me vastaan uusia ideoita, 
ajatuksia, toiveita sekä eh-
dotuksia tapahtumista tai 
muusta toiminnasta. Kaik-
ki halukkaat ovat myös 
tervetulleita mukaan toi-
mintaan: Maamiesseuran 
yleinen vuosikokous on 
torstaina 19.3. kello 19. 

Nähdään  
Maamiesseuralla! 

Maarit Tihinen, 
kuvat Lauri Anttila

Maamiesseuralla järjestetään monia juhlia. Kuvassa juhla-
pöytä. 

Maamiesseuran bingoillat käynnistyivät vuoden vaihteessa.

Yli-Olhavan Maamiesseuran talon remontti on juuri valmistunut.

Jos sinulla on nollatyöso-
pimus, et välttämättä tiedä 
montako tuntia sinulla on 
seuraavalla työvuorolistalla 
töitä. Nollatyösopimuksille 
on yhteistä työaikaa ja työn-
tekoa koskevien ehtojen väl-
jyys ja joustavuus. Tällaiset 
sopimukset voivat olla hyö-
dyllisiä työnantajille, koska 
ne tuovat joustoa. Sopimus 
jättää kuitenkin työntekijän 
ilman suojaa ja tuo ongelmia 
muun muassa siinä milloin 
työntekijä katsotaan tulevan 
työttömäksi. Vaikka työtun-
teja ei tarjottaisi, on työsopi-
mus kuitenkin yhä voimas-
sa ja sen purkamisesta voi 
joutua karenssiin. Työnteki-
jöiden näkökulmasta ensiar-

Työsuhde ilman työtä
voisen tärkeää on huolehtia 
siitä, että oikeus lainmukai-
siin ja kohtuullisiin työeh-
toihin toteutuu myös nol-
latyösopimuksissa.  Tarve 
nollatyösopimukselle voi 
syntyä myös työntekijän 
aloitteesta, joista esimerk-
kinä opiskelijat ja eläkeläi-
set, joille joustavat työajat 
usein sopivat kiinteitä työ-
aikoja paremmin. Nollatyö-
sopimus on ongelmallinen 
myös siinä mielessä että se 
mahdollistaa sairausajan 
palkan maksamisen ja pal-
kallisen vuosiloman antami-
sen kierron. Toimeentulon-
sa turvaamiseksi työntekijät 
ovat enemminkin halunneet 
tehdä töitä kuin pitää heil-

le kertynyttä vuosilomaa. 
Nollatyösopimukset aihe-
uttavat työntekijöille epä-
varmuutta, työsuhteeseen 
ja sosiaaliturvaan liittyvien 
etuuksien menetystä ja toi-
meentulo-ongelmia. Nolla-
työsopimuksella työskente-
levällä on oikeus soviteltuun 
työttömyyspäivärahaan niil-
tä ajoilta, jolloin työtunnit 
jäävät vähäisiksi. Sen sijaan 
työttömyysturvaetuuksien 
maksamiselle asetettava ka-
renssiaika voi nollatyöso-
pimuksen perusteella työs-
kentelevälle työntekijälle 
olla joissain tilanteissa koh-
tuuton. Karenssi asetetaan 
lähtökohtaisesti silloinkin, 
kun työntekijä päättää nol-

latyösopimukseen perus-
tuvan työsuhteen, vaikka 
työtä ei olisi sopimuksen 
mukaan tarjottu pitkään ai-
kaan. Työsopimukset eivät 
saa aiheuttaa työntekijöil-
le epävarmuutta, työsuhtee-
seen ja sosiaaliturvaan liitty-
vien etuuksien menetystä tai 
toimeentulo-ongelmia, siksi 
nollasopimuksien osalta tar-
vitaan muutos parempaan.

Päivi Iivonen
Kansanedustajaehdokas, SDP
www.kaksosetkiertueella.fi

Pohjoinen ääni 

Iin Lumivalakioilla la 21.3. klo 10-12.
Kuivaniemi Sale klo 13.30 

www.pirkkomattila.fi

Kansanedustaja 
Pirkko Mattila 

tavattavissa

Ylioppilas-, rippi-, hää- ja perhejuhlat, 
merkkipäivät, eri tapahtumat ym.

Siirrettävä studiovälinevarustus.
Vanhojen valokuvien jäljentäminen 

digikuviksi ja tarvittaessa korjaukset.

Nyt on hyvä aika varata ammattitaitoinen 
valokuvaaja kesän juhliin.

Valokuvaaja Kari Vengasaho
Varaa aika puh. 040 840 2350.

kari.vengasaho@gmail.com

Yhteistyössä voimaa!

www.niilokeranen.com

Tervetuloa keskustelemaan kahvittelun lomassa!
Arpoja myytävänä Niilon vaalityön tueksi!

Eduskuntavaalit 19.4.2015 | Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

Iijokilaakson ehdokas
Niilo Keränen tavattavissa:

Niilo Keränen | 044 989 2135 | niilo.keranen@fimnet.fi

La 21.3. klo 10.-12.   
Pudasjärven Keskustan  
toritapahtuma Vaalituvan  
pihalla Kauppatie 1,  
mukana muitakin ehdokkaita.

La 21.3. klo 12.30-13.45  
Koillisraveissa Pudasjärven  
Jyrkkäkoskella, Niilo lahjoittaa  
yhden lähdön voittoloimen!

La 21.3. klo 15-  
Vaalipaneelissa Oulunsalon  
Kirkonkylän koululla.

Ke 25.3. Pudasjärven Hirvaskosken  
koululla kello 18. alkaen.

Suomi ja Sote Kuntoon

Me tulemme taas!
Sääskisafari-tanssit 

Kuivaniemellä 
pe 17.7.2015

Solistina 
Tarja Ylitalo

Tule kokemaan perinteisen 
lavatanssien tunnelma!

Kirkonkyläntie 17, 95100 Kuivaniemi
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Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

KOKOKATSASTUS

Tällä kupongilla!

55,-

%

%

Rekisteröintejä

Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

Energiaa eduskuntaan
TERO KOKKO KOILLISMAALTA

· JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN JA HYVINVOINTIIN 

· LAPSIPERHEIDEN KÄRSIMYS ON LOPETETTAVA 
  JA LAPSILISÄ EI OLE LEIKATTAVA ETUUS 
· ENSIN OMA MAA KUNTOON 
  SITTEN PARANNETAAN MAAILMAA

Ei enää lisää työttömyyttä, 
lapsiperheiden ahdinkoa ja  
EU-pankkien tukemista verovaroilla.
Uskon itselläni olevan 
mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja 
rakentaa oikeudenmukaisempaa 
hyvinvointiyhteiskuntaa.
Isänmaamme on käännekohdassa 
ja meillä jokaisella on vapaus valita 
oma suunta tulevaisuudelle.

Katso haastatteluni
YLEn Vaaligallerista:

vaalikone.yle.fi/eduskuntavaalit2015/vaaligalleria#4548

SALE KUIVANIEMI
Kuivajoentie 15
95100 Kuivaniemi
p. 0447884760

MA–LA 8–21, SU 12–21

Siellä missä sinäkin.

Sitra ja Tekes aloittavat yh-
teistyön Tekesin Green 
Growth-ohjelmalla ja vah-
vistavat yhteistyötä kier-
totalouden edistämiseksi 
Suomessa. Sitra luo uusille 
liiketoimintamalleille poh-
jaa, kun taas Tekes edistää 
mallien kehittymistä me-
nestyväksi liiketoiminnaksi. 

Kiertotaloutta tai kes-
totaloutta on vahvistetta-
va Suomessa, mutta myös 
maailmalla. Toivon, että 
hankkeessa etsittäisiin kei-
noja, kuinka tavaroiden ja 
hyödykkeiden korjaaminen 
vahvistaisi Suomen taloutta 
ja työllisyyttä. Suomessa ei 
valmisteta juuri mitään ku-
lutushyödykkeitä. 

Tällä hetkellä koetaan, 

Korjaamalla säästöä kansantalouteen
että korjaaminen ei kannata. 
Usein laiteessa menee rik-
ki vain pieni osa, jonka voi-
si vaihtaa, mutta kansalai-
set kokevat, että se on liian 
kallista uuden hintaan ver-
rattuna. Kuitenkin Suomi 
on täynnä kansalaisia, jot-
ka ovat halukkaita säästä-
mään luontoa ja alkuaineita, 
jotta niitä jäisi käytettäväksi 
myös tulevaisuuden suku-
polville. 

Pitäisikö meillä olla kier-
rätyksen nimissä varaosien 
keräämistä laitteista ja sa-
malla korjauspalvelua näil-
lä varaosilla. Tai minulle 
käy myös muunlainen mal-
li, mutta tätä kierrätyksen ja 
korjaamisen talouskehää tu-
lee kehittää. 

Tavaroihin tulee merki-
tä tulevaisuudessa, kuinka 
suuri osa hyödykkeestä on 
korjattavissa eikä vain kier-
rätettävissä poltettavaksi. 
hyödykkeisiin tulisi myös 
suunnitella, kuinka ne voi-
taisiin päivittää, ettei aina 
tarvitsisi uusia koko laitet-
ta. Päivittäminen ei olisi il-
maista. 

Työssäni näen, miten 
Suomessa ei olla osattu ot-
taa käyttöön meillä kehitet-
tyjä tekniikoita. Talot raken-
netaan kuin ennen, liikenne 
seisoo risteyksissä ja sai-
raanhoidossa on tyhjiä hoi-
toaikoja. Tulevaisuuden 
sairaalat on rakennettava 
palvelemaan käytössä ole-
via tekniikoita. 

Suomessa tulee todella 
panostaa keksintöjen hyö-
dyntämiseen ja niiden siir-
tämiseen suomalaiseen ar-
keen. Keksintöjä tehdään 
Suomessa kaikilla tieteen-
aloilla, ne on heti hyödyn-
nettävä myös Suomen tule-
vaisuuteen. Ne luovat myös 
säästöjä ja muuttuvat pian 
arjeksi kuin kannettavat pu-
helimet. 

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu 
kansanedustajaehdokas, PS

Eduskuntavaalien alla puolu-
eet kertovat omat tavoitteen-
sa, samoin jokainen ehdokas 
tuo esiin ne keskeiset asiat, 
joiden puolesta on valmis te-
kemään työtä tullessaan va-
lituksi. Maamme huolestut-
tava taloudellinen tilanne 
luo näissä vaaleissa erityisen 
haasteen. Suuriin vaalilupa-
uksiin hyvän jakamisessa ei 
ole varaa, se on tosiasia joka 
on välttämätöntä muistaa.

Ehdokkaan taustalla, per-
soonalla ja ominaisuuksilla 
on vahva vaikutus jokaisen 
äänestyspäätökseen. Ehdok-
kaan elämäntilanne, ikä, kou-
lutus, työkokemus ja tapa toi-
mia ovat asioita, joita ainakin 
itse olen puntaroinut äänes-
tyspäätöstä tehdessäni. Myös 
ehdokkaan korostamilla ar-
voilla ja teemoilla on suuri 
merkitys. Niitä peilataan sii-
hen, mitä itse arvostaa ja mitä 
haluaa edistää asioiden hoi-
dossa ja lainsäädännössä.

Olen kampanjoinut tu-
kiryhmäni kanssa jo pitem-
pään Paremman arjen puo-
lesta. Parempi arki rakentuu 
erilaisista asioista ja on laa-
ja käsite. Suurperheen isänä, 

Jaatko kanssani samat arvot?
sairaanhoitajana ja yrittäjänä 
nostan esille kolme keskeistä 
vaalikampanjani teemaa:

1. Tärkeimpänä lasten, 
nuorten ja perheiden hyvin-
vointi – ikääntyviä unohta-
matta. Kaikessa päätöksente-
ossa tulee tarkastella niiden 
vaikutusta lasten ja nuorten 
elämään nyt ja tulevaisuu-
dessa. Perheitä tulee vahvis-
taa ja tukea yhteiskunnan 
perussoluna tärkeässä tehtä-
vässään.

Perheillä tulee olla oikeus 
päättää, hoitavatko he lapset 
kotona vai laittavatko heidät 
päivähoitoon. Yhteiskunnan 
tulee tukea ja arvostaa myös 
lasten kotihoitoa

 Perheillä tulee olla mah-
dollisuus yhteiskunnan 
apuun tiukoissa arjen tilan-
teissa. Kodinhoitajat tulee 
saada lapsiperheiden avuk-
si kaikkiin kuntiin. Perheisiin 
tehtävät satsaukset näkyvät 
säästöinä lastensuojelukus-
tannuksissa.

Jokainen ihminen ansait-
see arvokkaan vanhuuden. 
Sen turvaamiseksi tarvitaan 
riittävät resurssit ja vaihto-
ehtoisia asumis- ja hoitomah-

dollisuuksia.
2. Yrittäjyyden edelly-

tyksiä ja uusia työpaikkoja. 
Suomi nousee yrittäjyyden 
kautta. Yrityksille tarvitaan 
parempia toimintaedellytyk-
siä. Kilpailukykyä tulee pa-
rantaa yritysverotusta uu-
distamalla, mahdollistamalla 
paikallinen sopiminen ja pur-
kamalla säätelyä ja byrokrati-
aa. Uuden yrityksen perusta-
minen tulee saada helpoksi.

Suomessa on liki 400 000 
työtöntä, joista nuoria on 
noin 20 prosenttia. Tämän 
kansallisen suurongelman 
purkamiseksi tulee tehdä 
kaikki voitava.

Työllistäminen pitää saa-
da joustavammaksi ja työn 
tekeminen kannattavak-
si, vaikka se olisi osa-aikais-
ta työtä. Varsinkin nuorten 
työllistämistä yhteiskunnan 
tulee tukea. Työttömyystur-
van pitää olla työnhakuun 
kannustavaa.

3. Kestävien arvojen tulee 
olla yhteiskunnan perusta-
na. Sellaisia ovat koti, uskon-
to ja isänmaa. Näiden paljon 
sisältävien arvojen varaan on 
hyvä rakentaa Suomen tule-

vaisuutta jatkossakin. Kestä-
vät arvot eivät tarkoita taan-
tumusta, vaan turvallisuutta 
ja kestävyyttä.

Modernissa yhteiskun-
nassa tarvitaan luonnolli-
sen avioliiton ja kodin kun-
nioitusta perheen perustana, 
kristillisiä perusarvoja ja us-
konnon vapautta sekä isän-
maallisuuden vaalimista. 
Näitä tärkeitä asioita ei pide-
tä riittävästi esillä yhteiskun-
nallisessa keskustelussa.

Olen valmis tekemään ra-
kentavaa, rohkeaa ja määrä-
tietoista työtä näiden minulle 
läheisten ja tärkeiden asioi-
den puolesta. Jos koet asiat 
sinua lähellä oleviksi, anna 
rohkeasti tukesi kampanjal-
lemme. Tule mukaan yhtei-
seen työhön paremman arjen 
puolesta!

Sami Pikkuaho
Kansanedustajaehdokas, 
Kokoomus

JOKIVARREN
PUUTARHA KY

- Kesäkukat
- Amppelit
- Pensaat
- Perennat

Oijärventie 1144, 
91150 Yli-Olhava
p. 0400 192142

Avoinna ark. 9.30–17, la 9–13
Kuivajoentie 13 A2, puh. 040 7713 792

Paikallista palvelua!
www.kuivaniemenkukkapirtti.fi

Kuivaniemen
Kukka Pirtti
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Seitsemän vauhdikasta lähtöä, 
myös ponit ja Monté-lähtö.

Pääsylippu 5 € sis. käsiohjelman.  
Alle 16-vuotiailla vapaa pääsy.

Puffetti ja arvontaa.
TERVETULOA!

Pudasjärven 
PAIKALLISRAVIT

Lauantaina 21.3.2015 klo 13.00 alkaen
ammattiopiston raviradalla.

OSAO, Pudasjärven yksikkö ja 
Koillismaan hevosystävät ryOpastus Jyrkkäkoskentieltä

Yli-Ii ja 
Pudasjärvi, länsi

Marko 
Nikula

050 463 8576

Pudasjärvi, 
itä

Samuli 
Leppänen 

040 514 7515

METSÄASIOISSA SINUA PALVELEVAT

Iin ja 
Kuivaniemen alue

Matti 
Heinonen

050 329 5744

marko.nikula@metsagroup.com
samuli.leppanen@metsagroup.com
matti.heinonen@metsagroup.com

Enontie 3, 
90850 Martinniemi

Antti Savilampi 
p. 045 610 3377

* Pakettiauton ja 
 muuttotarvikkeiden vuokraukset
* Pienkuljetukset
* Hää- ja juhlakuljetukset 
 kesäisin museoajoneuvolla

www.haukiputaanautovuokraamo.fi

haukiputaan.autovuokraamo@gmail.com

Haukiputaan autovuokraamosta:

Kuivaniemen pitäjä-
markkinoilla heinäkuus-
sa yksi suosituimmista oh-
jelmanumeroista on aina 
ollut nuorisoseuran pyörit-
tämä markkinabingo. Lisäksi 
markkinoilta löytyy seuran 
lettukoju. Markkinatans-
seissa nuorisoseuran talolla 
esiintyy Sääskisafari, solisti-
na Tarja Ylitalo.

Iskelmälaulajatar Tarja 
Ylitalolla on aikaisempiakin 
hyviä kokemuksia Kuivanie-
men nuorisoseuralta, joten 
nyt on mukava tulla uudes-
taan. 90-luvulla hän esiin-
tyi yhtyeensä Intron kanssa 
muutamaan kertaan ja viime 
kesänä hän esiintyi Sääskisa-
farin kanssa.

- Puhtaasta sydämestä-
ni voin kehua Kuivaniemen 
Nuorisoseuraa puitteiden 
järjestämisestä. Kun Sääs-
kisafari lähtee liikkeelle, se 
on kuin sirkus: melkein sata 
henkilöä. Sosiaaliset asiat oli-

Iskelmäartistin muisteloita Kuivaniemeltä
vat kunnossa: kaikki pääsi-
vät saunaan, pystyi laitta-
maan ruokaa ja tiskaamaan. 
Majoituskin onnistui hienos-
ti, kehuu Ylitalo ja jatkaa:

- Kuivaniemellä on aina 
ollut hyvä vastaanotto: kun 
yhtye tulee kantamaan tava-
roita, paikalla on ollut joku 
vastaanottamassa väen, lait-
tanut kahvit valmiiksi ja toi-
vottanut tervetulleeksi. Sa-
malla on voinut keskustella 
miten illan toivotaan mene-
vän. Monissa paikoissa ny-
kyisin artistit ovat oman on-
nensa nojassa, saatetaan vain 
jättää lappu, moneltako soi-
ton pitää alkaa. Myös Oijär-
vellä Sampolassa olemme 
esiintyneet useasti ja siellä 
tehtiin aikoinaan yleisöennä-
tyksiäkin, Ylitalo muistelee.

Tarja Ylitalo on teh-
nyt musiikkia jo 60-luvulta 
saakka, mutta menestys tuli 
vuonna 1979 tehdyn Kerras-
ta poikki -kappaleen ansios-

ta. Läpimurtohitistä tuli yksi 
vuoden 1980 suosituimmis-
ta iskelmistä. Nykyisin hän 
asuu Pellossa ja tekee keik-
koja kysynnän ja ehtimisen 
mukaan.

Viimeisimmän keikka-
reissun Tarja ja Tuomo Yli-
talo tekivät Jamaicalle, missä 
saatiin elämyksiä kahden vii-
kon ajan. Tarja ja Tuomo jär-

Tarja ja Tuomo Ylitalo viihdyttivät tanssikansaa viime ke-
sänä Sääskisafarin kanssa Kuivaniemen nuorisoseuralla.

jestivät 100-henkiselle mat-
kaseurueelle ohjelmaa joka 
ilta, kuten tanssia, yhteislau-
lua ja tietovisaa. Ensi kesänä 
ohjelmassa on kesätapahtu-
missa kiertelyä, mutta tällä 
kertaa Tarjakin pääsee ren-
toutumaan yleisön joukos-
sa ja nauttimaan ohjelmasta. 
Keikkoja saa tehdä sen ver-
ran kuin itsestä tuntuu. JK

Avoin kirje pudasjärveläisille
 
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päättää tulevana torstaina kaupungin kannan Kollaja-hankkeen 
jatkovalmisteluun. Tällä avoimella kirjeellä Pohjolan Voima haluaa kannustaa valtuutettuja ottamaan 
hankkeeseen myönteisen kannan, joka tukisi hankkeen edistämistä. Mikäli valtuusto ei tue hanketta, 
hankkeen valmistelu keskeytyy.

Kollaja-hankkeen eteneminen olisi Pudasjärvelle merkittävä mahdollisuus, jota ei pitäisi nyt me-
nettää. Pohjolan Voima toivoo, että hanketta voidaan viedä eteenpäin yhdessä pudasjärveläisten 
kanssa. 155 miljoonan euron investointi toisi Pudasjärven talouteen ennennäkemättömän piristys-
ruiskeen. Suunnittelu- ja rakennusvaihe tarjoaisi työtä ja tuloja useaksi vuodeksi sadoille ihmisille. 
Tekojärven valmistuttua uusia työmahdollisuuksia syntyisi monille eri aloille. Mielestämme hanke voi 
olla positiivinen käänne koko Pudasjärven kehitykselle, mikäli Kollajan tekojärven mukanaan tuomat 
mahdollisuudet osataan hyödyntää. Useilla paikkakunnilla tekojärvi on tuonut tullessaan muun 
muassa merkittävää uutta matkailutoimintaa.

Valtuusto ottaa kantaa Kollajan rakentamisen jatkovalmisteluun. Hankkeen sallittavuudesta päättä-
vät eduskunta ja lupaviranomaiset aikanaan. Valmistelun edetessä valtuutetuille tulee vielä useita 
mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeen toteutustapaan ja arvioida hankkeen vaikutuksia ympäristöön 
ja elinkeinoihin. Lisäksi luvitusprosesseissa varmistetaan, että hanke on ympäristön kannalta kestä-
västi toteutettu.

Haluamme ja lupaamme toteuttaa tämän hankkeen yhteistyössä ja keskustellen kuntalaisten kans-
sa. Tunnemme vastuumme, koska Kollaja herättää myös paljon tunteita, joita emme halua vähätel-
lä.

Kaupunki voi päättää voimalaitoksen kiinteistöverosta laissa säädetyissä rajoissa. Ylärajan mu-
kainen vero tuottaa kaupungille vakaata lisätuloa noin miljoona euroa vuodessa.  Tämä vastaa 
noin kahdensadan teollisuustyöpaikan kunnallisverotuloa, jolla voidaan maksaa vaikkapa useiden 
kymmenien kunnan työntekijöiden palkat. Voidaan siis ajatella, että voimalaitos auttaisi Pudasjär-
veä pitämään huolta kuntalaisistaan. Väestön ikääntyessä ja tiukassa taloustilanteessa toivomme 
valtuutettujen ottavan myös tämän näkökulman huomioon.

Iijoki virtaa vuolaasti jatkossakin, ja vettä riittää luonnonuomassa niin kaloille kuin ihmisillekin. Tulva-
huippujen parempi hallinta estää jatkossa monen kiinteistön kastumisen ja mahdollistaa rakentami-
sen myös nykyisille tulvariskialueille.

Kollajan tekojärven eteneminen toisi myönteisiä vaikutuksia koko Pohjois-Pohjanmaan alueen talou-
teen ja parantaisi yleistä luottamusta siihen, että Pudasjärven seudulla voi tulevaisuudessakin asua, 
tehdä työtä ja yrittää. Päätös Kollajan puolesta on päätös myös tulevien sukupolvien puolesta.

Arvoisat valtuutetut, teidät on valittu päättämään. Kollaja-hanke on nyt aivan toisenlainen hanke 
kuin 80-luvulla. Toivon, että teette tosiasioihin perustuvan  päätöksen  elinvoimaisen Pudasjärven 
tulevaisuuden puolesta.

Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja
PVO-Vesivoima Oy



6 nro 11PUDASJÄRVI -lehti 18.3.2015IIn lumivalakiat ja Kuivaniemen Nuorisoseuran teemalehti

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto tulee päättämään 
Kollaja-altaan kohtalosta 
torstain 19.3. istunnossaan. 
Mikäli kaupunki tekee kiel-
teisen päätöksen, on voi-
mayhtiön puolelta luvat-
tu rauha alueelle ja hanke 
unohdetaan. Tässä muuta-
mia näkökohtia evästyksek-
si päätöksentekoon.

Virtaama Syken mittaus-
pisteessä Kipinänkoskessa 
15.3.-15 oli 130 m3/s. Talvi-
kuukausiksi, marraskuusta 
huhtikuulle, PVO:lla on tar-
koitus pienentää virtaamaa 
15 m3/s. Tämänhetkiseen 
virtaamaan verrattuna jäl-
jelle jäisi vain 11,5 prosent-
tia. Tarkoitus on rakentaa 
jokeen pohjapatoja, joilla py-
ritään saamaan suvantojen 
vesipinta pidettyä ylhäällä, 
kun samalla virtaus piene-
nee entisestään. Koska joen 
vesimäärä vähenee paljon, 
on pakkastalvina suuri vaa-
ra, että joki jäätyy pohjiaan 
myöten. Silloin etenkin syys-
kutuisille kaloille mätituho 
on väistämätön. Joen vael-
luskalakantojen elvyttämi-
seen on käytetty rahaa noin 
1,3 miljoonaa euroa.  

Allasalueelta tultaisiin 
ottamaan pois puusto ja 
kannot. Varsinaiseen maa-
ainekseen ei tulisi toimenpi-
teitä. Altaan pohjaksi jääväs-
tä maa-aineksesta ei ole tehty 

Kollaja-altaan kohtalo?
analyysiä. Kaikissa Suomes-
sa tehdyissä tekoaltaissa on-
gelmaksi on muodostunut 
elohopea, raskasmetallit, hu-
mus ja kiintoaineet. Niin tu-
lisi käymään Kollajassa ja 
koko alapuolisessa vesistös-
sä. Altaasta virtaavan ve-
den mukana edellä mainitut 
ainekset muuttaisivat ala-
puolisen vesistön huonoon 
kuntoon, mikä on vesien-
hoitolain vastainen tilanne. 
Tätä seikkaa ei kiistänyt al-
taan suunnittelijakaan. Vir-
taaman vähenemisen ja ve-
den laadun heikkenemisen 
myötä kalakantojen elvyttä-
miseen tehty työ ja rahalli-
nen panostus menevät huk-
kaan. 

Kollaja-altaasta saatava 
energia olisi 2,3 promillea 
koko Suomen sähköntuo-
tannosta. Kyseisellä hank-
keella ei tulla ratkaisemaan 
säätövoiman tarvetta, vaik-
ka hankkeen puolustajat sitä 
pitävät tärkeänä. Työllisyy-
teen vaikutukset näkyisivät 
vasta yli 10 vuoden jälkeen, 
koska vesitalousluvan saa-
miseen menisi vähintään tuo 
aika, eikä luvan saaminen 
ole läheskään varmaa. Han-
ke työllistäisi pudasjärvisiä 
neljästä viiteen vuotta, min-
kä jälkeen altaan ohjaami-
nen tapahtuu tietoliikenteen 
avulla Harjavallasta, eikä 
työllistävää vaikutusta enää 

olisi. On huomionarvoista, 
että tällä hetkellä rakenteilla 
oleva hirsikoulu antaa työtä 
noin 60 paikalliselle ihmisel-
le kahdeksi ja puoleksi vuo-
deksi. Mikäli toinen saman 
suuruinen hanke toteutui-
si, työllistävä vaikutus pai-
kallisille olisi lähes samaa 
luokkaa altaan rakentamisen 
kanssa.  

Energian tuotantoon on 
tarjolla paljon uusia mahdol-
lisuuksia. Jos pitäydymme 
vanhaan tuotantomalliin, 
mikä kieltämättä on ollut 
Suomelle tärkeä vuosien 
saatossa, jäämme kehityk-
sen jälkijunaan maailmalla. 
Kymmenessä vuodessa tek-
nologia kehittyy niin paljon, 
että allasta ei enää tarvita. Jo 
nyt tiedossa olevina hyvinä 
esimerkkeinä ovat hakkeel-
la tuotettu sähkö ja lämpö, 
bio- ja aurinkoenergia sekä 
tuulivoima. Näistä vaihtoeh-
doista saadaan varmuudel-
la työtä myös Pohjois-Suo-
meen, kun vain uskallamme 
ottaa rohkeita askelia uutta 
kohden.

Eeva-Maria Parkkinen
kansanedustajaehdokas (kesk.)

Keskustan vaalitapahtumia Iissä

Tölli
Tapani

Leiviskä 
Matti

Moilanen 
Riikka

Ojalehto 
Matias

Parkkinen 
Eeva-Maria

Takkula 
Hannu

Vehkaperä 
Mirja

Pylväs
Juha
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Keskustan vaalibussi perjantaina 20.3.
12.30 - 13.15 Kuivaniemi Nelosparkki
13.45 - 14.30 Kärkkäisen piha
Mukana Mirja Vehkaperä, Matias Ojalehto, Eeva-Maria
Parkkinen ja Matti Leiviskä. Kahvitarjoilu!

Vaalikahvila Kärkkäisellä
ma 23.3. 14-19

ti 24.3. – pe 27.3. 15-17
ma 30.3. 14-16

Tavattavissa mm. 
Antti Rantakangas 

ma 23.3. klo 14, 
Tapani Tölli ma 23.3. klo 18 sekä 
Hannu Takkula ma 30.3. klo 14. 

Aikataulut saattavat muuttua 
ehdokkaiden varmistuttua.

Seuraa ilmoitteluamme 
www.iinkeskusta.fi ja

Iin Keskustan 
facebook-sivuilla.

Rohkeutta.
Ratkaisuja.

Iin Keskusta Lumivalakioilla 21.3. klo 10-15
Vieraina Hannu Takkula, Mirja Vehkaperä,
Riikka Moilanen ja Juha Pylväs sekä Sipilän soppatykki.

Vaalitilaisuudet Kuivaniemi, Sale ma 23.3.
12.30-13.30 Antti Rantakangas
16.00-17.30 Tapani Tölli

Kuljetus Oulun vaalijuhlaan lauantaina 28.3. 
Lähtö 12.30 Kuivaniemi, Kievari ja klo 13.00 Ii, Shell. Kuljetus on maksuton. 
Ilmoittautumiset Sirpa Varangalle p. 040 770 4326

Sipilä
Juha

Osaavat tulevaisuuden tekijät

Eduskuntavaaliehdokkaat
Silja Keränen ja Aila Paaso

tavattavissa Iin Vihreiden teltalla 
Lumivalakioissa  Rantakestilässä 

la 21.3. klo 11-14

siljakeranen.fi | #silja2015 | henkilot.vihreat.fi/aila.paaso | Facebook: aila.paaso.ii

Tervetuloa keskustelemaan!
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Perussuomalaiset ehdokkaasi eduskuntavaaleissa 2015

Tee tilaus viimeistään 19.4.
Ennakkotilaus 8.-14.4.

Saat mitä tilaat.
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Eila
Aavakare

Metsätila-/designyrittäjä, 
yo-kauppateknikko, Kajaani

Janne 
Halunen

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,
Kempele

Olli 
Immonen
Kansanedustaja,

Oulu

Vaili
Jämsä-Uusitalo

Opintoasiainsihteeri,
Oulu

Tero 
Kokko

Yrittäjä,
Kuusamo

Pentti
Kettunen
Kansanedustaja,

Kajaani

Ari 
Korhonen
Asianajajayrittäjä, 

diplomi-insinööri, Sotkamo

Henna 
Kupsala

Luomuviljelijä, ohjelmisto-
suunnittelija, Siikajoki

Pirkko
Mattila

Kansanedustaja, FM ,
Muhos

Lasse 
Mikkola

Opettaja, 
rakennusinsinööri, Raahe

Ahti 
Moilanen
Liikenneopettaja,

Utajärvi

Anne 
Snellman
Filosofian tohtori,

Oulu

Juha
Liukkonen

Insinööri,
Ylivieska

Kari
Tykkyläinen

Kuvanveistäjä,
Pudasjärvi

Sebastian 
Tynkkynen

PS-Nuorten puheenjohtaja, 
kasvatustieteen yo. Oulu

Ville 
Vähämäki
Kansanedustaja, 

diplomi-insinööri, Oulu

Matti
Viitala
Eläkeläinen,
Haapajärvi

Jenna
Simula

Kansanedustajan avustaja, tradenomi,
Oulu

Nyt varataan 
kesän parhaita asennusaikoja, 

tule ja pyydä tarjous.

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Kauttamme 
luotettavat ja hiljaiset 

Nibe maalämpöpumput. 

Tuotamme 
puhdasta sähköä 

tuulesta.
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Euroviisuissa aikanaan Suo-
men laulu raikui: ”Työlkii 
ellää mut kaupal rikastuu”.  
Kyllä moni osaa veneen teh-
dä, mutta se on mies joka 
sen myy. Tarvitaan siis oikea 
tuote, toimivat markkinat ja 
kykenevä myyjä.

Vuosituhannen alussa 
kauppataseemme oli vah-
vasti positiivinen. Kustan-
nusnousuja on kuitenkin 
tullut ja ne ovat syöneet kil-
pailukykyä. Kilpailukyvyn 
hiipuessa alkoivat hiipua 
myös investoinnit. Alijää-
mäinen kauppatase on lisän-
nyt myös velkaantumista.

Verokertymän tarve ei 

Viennin suuntaa etsiessä
ole kuitenkaan vähentynyt 
ja sen kasvu on pysähtynyt. 
Julkiset palvelumme ovat 
vahvasti lakisidonnaisia. 
Niitä ei käy kiertäminen ja 
työttömyyden hoito maksaa. 
Työttömyyden hoidon lisäk-
si on ongelmana sen kasvun 
pysäyttäminen ja kääntämi-
nen laskuun. Teollisuuden 
tuotannon ja tilausten arvon 
supistuminen ja on peruste-
ollisuuden kannalta synkkää 
kehitystä. 

Kilpailukyvyn palautta-
minen maltillisen palkka-
politiikan avulla on mah-
dollista vain osin. Palkkojen 
ostovoiman on säilyttävä sa-

malla kun on huolehdittava 
siitä, ettei raaka-aineiden ja 
energian hintaa nosteta tur-
hilla välillisillä veroilla. Mo-
nella alalla on nähty pako 
alempien tuotantokustan-
nusten maihin. Muun muas-
sa energian hinta on kriitti-
nen talouden tekijä. 

Liian kallis euro on rokot-
tanut osansa talousalueen 
kasvusta. Euroalue on pit-
kään ollut hitaimmin kasva-
va talousalue. 

Kataisen hallitus yritti 
edistää kilpailukykyä ja pu-
dotti yhteisöveroa 4 prosent-
tiyksikköä. Toisin sanoen 
100 000 euroa voittoa näyttä-

vän yrityksen verot keveni-
vät 4 000 euroa. Sillä rahalla 
saattoi palkata yhden työn-
tekijän kuukaudeksi. Teko 
oli etukäteenkin työllisyy-
den kannalta hyödytön elvy-
tysyritys.

Palauttaaksemme us-
kon yrittäjyyteen hallinnon 
on osoitettava uskottavuut-
ta. Olemme jo parin vuosi-
kymmenen ajan kehittäneet 
lakeja ja asetuksia, joilla on 
luotu uusia rasitteita ja lu-
pamenettelyissä jopa vuosi-
en valituskierteitä. Niillä on 
estetty tai vaikeutettu yritys-
toimintaa. 

Jokainen ymmärtää, että 

Suomen Keskustan ajatus 
200 000 uuden työpaikan 
luomisesta kasvurahastojen 
avulla on utopiaa, elleivät 
euromarkkinat vedä. Mihin 
EKP:n elvytysvarat kohden-
netaan? Mitään kilpailu-
kyvytöntä tuotetta ei myy-
dä väkisin varsinkaan sinne 
missä ei ole rahaa eikä tar-
vetta

Kehitämme vientimark-
kinoille monipuolista puu-
rakennusteollisuutta in-
novoiden uusia tuotteita. 
Kohdennamme elvytyk-
sen kotimaisia raaka-ai-
neita käyttäville aloille. 
Alamme viedä tehokkaas-

ti luontomatkailupalveluita, 
joita tuhannet järvet palvele-
vat. Emme tee kalastuslakia, 
joka lopettaa koko orastavan 
alan. Satsaamme niille tuote- 
ja palvelualoille, jotka pysy-
vät Suomessa.  

Pirkko Mattila
kansanedustaja,  
kansanedustajaehdokas 
Perussuomalaiset

Suomi on saatava kuntoon. 
Maamme taloudellinen tilan-
ne on niin vakava, että suun-
nan oikaisemiseksi menee 
seuraavat kymmenen vuotta. 
Keskusta on esittänyt viiden 
kohdan strategisen ohjelman, 
jonka perusteella Suomea 
nostetaan talouden kuopasta. 
Yksi strategisista tavoitteista 
on, että Suomi nousee biota-
louden, kiertotalouden ja kes-
tävän kehityksen edelläkävi-
jäksi. 

Ilmastonmuutos, ympä-
ristöongelmat sekä niukkuus 
puhtaasta vedestä, ruuasta ja 
energiasta ovat suuria maa-

Biotalous tuo työtä Pohjois-Suomeen
ilmanlaajuisia ongelmia. Sa-
malla ne ovat meille miljar-
diluokan mahdollisuus. Jos 
osaamme tarttua tähän tilai-
suuteen, voimme olla osa glo-
baalien ongelmien ratkaisua 
ja samalla luoda Suomeen 
kestävää ja työllistävää kas-
vua. 

Biotalous on uusiutuvien 
luonnonvarojen hyödyntämi-
seen perustuvaa taloutta, joka 
korvaa fossiilisten raaka-ai-
neiden käyttöä niin energian-
tuotannossa kuin tuotteiden 
valmistamisessa. Biomassaa 
– puuta, maatalouden sivu-
virtoja, yhdyskuntajätteitä, 

leviä, ruokoja, elintarvikete-
ollisuuden jätettä – voidaan 
hyödyntää myös biomuovi-
en, uudenlaisten pakkausten, 
elintarvikkeiden, kuitujen, 
lääkkeiden ja kosmetiikan 
valmistuksessa. Uusiutuvia 
luonnonvaroja on käytettävä 
tehokkaasti, monipuolisesti 
ja korkeaan jalostusasteeseen 
pyrkien. Biotaloudessa tarvi-
taan myös teknologiaa, lait-
teiden valmistusta, logistiik-
kaa ja palveluita. 

Suomella on suurten 
metsävarojen ansiosta hy-
vät lähtökohdat biotalou-
den edistämisessä. Meillä 

on vuosisataista kokemusta 
puun monipuolisesta käytös-
tä. Nyt tätä osaamista täytyy 
hyödyntää myös muiden bio-
massojen jalostamisessa. Bio-
talous tarjoaa kasvun mah-
dollisuuksia joka puolelle 
Suomea, missä vain on met-
sää, peltoja ja muita uusiu-
tuvia luonnonvaroja ja niihin 
liittyvää osaamista. 

Pohjois-Suomessa on erit-
täin hyvät mahdollisuudet 
biotalouden kehittämiseen. 
Sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
että Kainuussa on hiljattain 
valmistunut alueelliset biota-
lousstrategiat. Molemmissa 

maakunnissa on metsävaro-
ja, maataloutta ja monipuolis-
ta biotaloustoimintaa jo val-
miiksi. 

Molempien tärkeänä ta-
voitteena on jalostusasteen 
nostaminen ja uusien arvo-
ketjujen luominen biotalou-
teen. Alueiden korkeakoulu-
jen ja yritysten yhteistyöllä 
pitää rakentaa uutta osaamis-
ta ja innovaatioita. Biotalou-
teen voi syntyä sekä Pohjois-
Pohjanmaalla että Kainuussa 
noin 4000 uutta työpaikkaa 
seuraavan reilun kymmenen 
vuoden aikana. 

Valtion täytyy tulevalla 

vaalikaudella edistää määrä-
tietoisesti biotaloutta muun 
muassa julkisia hankinto-
ja suuntaamalla, tukemal-
la pilotointeja, vahvistamalla 
alan innovointia ja suuntaa-
malla resursseja kasvurahas-
ton kautta. Suomen ja sen 
maakuntien mahdollisuudet 
nousta biotalouden edelläkä-
vijöiksi on nyt. Strategiat on 
laadittu, joten on aika kääriä 
hihat ja ryhtyä hommiin. 

Juha Sipilä 
Keskustan  
puheenjohtaja,  
kansanedustaja

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Elintarvikkeet ja päivittäistavarat
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

Kirjoittanut
Heikki Luoma
Ohjaana
Hanna-Leena
Metsävainio
Esityspaikka
Taivalkosken
Teatteri
Kauppatie 11,
93400 Taivalkoski

Taivalkosken Näyttämö esittää

5 € alle 12-vuotiaat
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
Puh. 0400 670 430
www.taivalkosekenteatteri.fi

Liput 12 € /

Pe  20.3.2015 klo 19.00
Su  22.3.2015 klo 15.00
Pe   27.3.2015 klo 19.00
Su   29.3.2015 klo 15.00
To  2.4.2015 klo 19.00 
La  4.4.2015 klo 17.00
Su  5.4.2015 klo 15.00

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 

ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen
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Uuden omaishoitolain val-
mistelu on viimein käyn-
nistynyt. Uutta vahvempaa 
lainsäädäntöä on odotettu 
omaishoitoperheissä. Tällä 
hetkellä laki ei turvaa riittä-
västi omaishoitajan ja –hoi-
dettavan oikeuksia ja hyvin-
vointia. Tiedämme hyvin, 
että eri puolilla Suomea ti-
lanne vaihtelee riippuen siitä, 
miten paljon kukin kunta on 
kohdentanut omaishoitoon 
resursseja ja minkälaisia kri-
teereitä käytetään omaishoi-
don määrittelyssä.

Uuden lain ensisijaise-
na tavoitteena onkin oltava 

Parempaa turvaa omaishoitajuuteen
omaishoitajien oikeusturvan 
vahvistaminen, yhdenvertai-
suuden turvaaminen ja yhte-
näinen määrittely koko maas-
sa. Kuten viime keväänä 
valmistuneessa kansallises-
sa omaishoidon kehittämis-
ohjelmassa linjataan, pitäisi 
hoitoa tarvitsevalla henkilöl-
lä olla aina oikeus sopimus-
omaishoitoon, jos sen edelly-
tykset täyttyvät. Vastaavasti 
omaishoitaja saisi subjektiivi-
sen oikeuden hoitopalkkioon 
ja vapaaseen.

Arvion mukaan uudistus 
lisää tuensaajien määrää ny-
kyisestä, mutta pitää muis-

taa, että omaishoito ja omas-
sa kodissa asuminen tulee 
yhteiskunnalle huomattavas-
ti edullisemmaksi kuin muut 
asumis- ja hoitojärjestelyt. Sii-
täkin syystä omaishoitoon 
kannattaa satsata.

Lainsäädännöllä pitää 
myös vahvistaa omaishoita-
jien jaksamista. Se tarkoittaa 
etenkin arkea tukevien mo-
nipuolisten palveluiden ta-
kaamista. Omaishoitajalla tu-
lee olla mahdollisuudet elää 
myös omaa elämäänsä, tehdä 
työtä ja harrastaa – muulloin-
kin kuin lakisääteisinä vapaa-
päivinä. 

Omaishoidon kehittä-
misohjelma antaa erittäin 
hyvän pohjan lain laatimi-
selle ja omaishoidon kestä-
välle kehittämiselle. Nyt on 
tärkeää, että tulevassa hal-
litusohjelmassa ja sen ra-
hoitussuunnitelmassa uusi 
omaishoitolaki otetaan kes-
keisesti huomioon. 

 

Tytti Tuppurainen
kansanedustaja (sd) Oulu

Tulevana perjantaina 20.3. 
Kuivaniemen urheilukentäl-
lä järjestetään perinteiset las-
ten hiihdot vaihteeksi ilta-
hiihtoina, ilmoittautuminen 
alkaa kello 17.30 ja kisat kel-
lo 18. Sarjat ovat 0 - 12 vuo-
tiaille ja hiihtotyyli vapaa. 
Viime talvena hiihtoja ei pys-
tytty järjestämään huonon lu-
mitilanteen vuoksi, kysyntää 
kyllä olisi ollut. Vuonna 2013 
kilpailuissa oli 33 hiihtäjää. 
Kaikki hiihtäjät palkitaan ja 
huoltojoukoillekin on luvas-
sa munkkikahvit, tervetuloa 
mukaan!

Arja Honkamaa
Kuivaniemen Yrittäjät ry Vuonna 2013 innokkaita hiihtäjiä oli runsaasti.

Hiihtotapahtuma 
Kuivaniemen kentällä

Nyt tarvitaan uudistavaa politiikkaa. Sami rakentaa 
positiivista yhteistyötä yli puoluerajojen pohjoisen 
maakuntamme parhaaksi!

Tutustu Samin ajatuksiin
YLE:n vaaligalleriassa:

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. 
Lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyvien hyvinvointi tulee tur-

vata konkreettisin teoin ja yhteiskuntamme tulee rakentaa kestävien 
arvojen varaan. Sellaisia arvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa.” 

– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO
Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä
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Pohjoisen asialla, mukana vaikuttamassa.

sanna stenius

sanna on lähihoitaja, 
insinööri ja perheenäiti.

näkökulmaa on 
monelta kantilta.

Kolme tärkeää: Lapsiperheille mahdollisuus kodin-
hoitajaan. Vanhuksille hyvää hoitoa. Harva-alueiden 

palvelujen säilyttäminen.

sanna.stenius@gmail.com | 040 534 0497
Eduskuntavaalit 19.4.2015

Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

eduskuntaan

Lauantaina Reykjavikissä kulttuurijuhla 
Menningarnott iltakarnevaaleineen.
Lauantaina mahdollisuus osallistua myös 

Islannin maratonille, 
puolikkaalle tai varttimaratonille. 

Maratonmaksu ei sisälly matkan hintaan.

Sunnuntaina tuhansien 
tarinoiden Islannin 

kiertomatka kaikkiene kuuluisine 
nähtävyyksineen ja upeiden 
luontokohteiden keskelle.

Matkan hinta 970 € 
2 h huoneessa.

Hinta sisältää: Lennot HKI-
Reykjavik-HKI, lentokenttäkuljetukset, sunnun-

tain Kultaisen kolmion retki, käynti Expossa, 
majoitus 4 tähden ihka uudessa hotellissa, 

hotelliaamiaiset.
Lisämaksu: Yhteiskuljetus 

Pudasjärvi-Helsinki-Pudasjärvi.

PUDASJÄRVI-lehden

Lukijamatka Islantiin
21.-24.8.2015.

TULE
MUKAAMME!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Heimo Turunen, p. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Matkatoimisto: Välimatka Oy

Hiihtolomaviikkojen säpinää 
Syötteen luontokeskuksella

Kolme viikkoa hurahti hur-
jan nopeasti iloisten hiihto-
lomalaisten seurassa Syöt-
teen luontokeskuksella. 
Lähiseudun talviretkeilyrei-
tit sekä niiden varsilta löyty-
vät lukuisat tulipaikat olivat 
ahkeralla käytöllä. Erilaiset 
kartat, matkamuistot sekä 
eräluvat tekivät kauppan-
sa ja luontokeskuksen lou-
nas-kahvilankin puolella 
riitti vilskettä. Kokonaisuu-
dessaan luontokeskukseen 
tutustui viikkojen 8, 9 sekä 
10 aikana lähes 5500 asiakas-

ta! Luku on lähes kuudesosa 
luontokeskuksen vuotuises-
ta kävijämäärästä. 

Luontokeskuksen audi-
toriossa oli iloista tekemis-
tä keskiviikkoisin, kun lap-
set pääsivät askartelemaan 
söpöjä lintulaudalta tut-
tuja pikkulintuja. Ensim-
mäisen viikon lauantaina 
järjestettiin opastettu valo-
kuvausretki Syötteen kansal-
lispuistoon. Retken aikana 
tutustuttiin oppaan johdol-
la luontokuvauksen perus-
tekniikkaan. Toisen viikon 

lopulla oli vuorossa yön yli 
hiihtoretki Ahmatuvalle. 

Viimeinen viikko käyn-
nistyi heti hurjan vilkkaa-
na. Joka päivälle riitti paljon 
huisketta. Hankihulinapäi-
vänä 5.3. luontokeskuksen 
pihapiiri täyttyi monenlai-
sesta ohjelmasta; pororeki-
ajelu, huskyajelu sekä po-
niratsastus olivat perheen 
pienien mieleen. Lumen-
veistomuotit jalkakäytävän 
varrella alkoivat muovautua 
jo heti aamusta. Jenni Jaak-
kola ja kosketinsoittaja Eero 
Jauhiainen esiintyivät päi-
vän mittaan kahdesti hiihto-
lomalaisten iloksi. Talvises-
sa puuhaparkissa ratkottiin 

Jenni Jaakkolan sekä kosketinsoittaja Eero Jauhiaisen 
keikka oli monelle Hankihulina-päivän kohokohta.

Lumenveistomuotit syntyivät talkoovoimin luontokeskuk-
sen pihamaalle ennen Hankihulinoita. 

potkurisprintin sekä monon-
heiton mestaruudet ja tan-
demsuksia sekä lumikenkiä 
pääsi kokeilemaan maksut-
ta. Luontokeskuksen vaihtu-
van näyttelyn tiloissa avat-
tiin Raija Pohjamon näyttely 
– ”Kuvia luonnosta”. Au-
ditoriossa markkinamyyjät 
kauppasivat tuotteitaan aina 
luomuvihanneksista erilai-
siin käsitöihin. Päivän mit-
taan luontokeskuksen kä-
vijälaskuri paukautti 1000 
käyntiä täyteen, joten voi-
daan sanoa, että päivä oli oi-
kein onnistunut. 

Annu Tuohiluoto



10 nro 11PUDASJÄRVI -lehti 18.3.2015IIn lumivalakiat ja Kuivaniemen Nuorisoseuran teemalehti

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS 
pidetään torstaina 16.4.2015 klo 17.00  
Yrittäjien toimistolla, Kaakisenkuja 2.

Hallitus 

Tervetuloa!

Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.

Yli-Olhavan Maamiesseuran
YLEINEN VUOSIKOKOUS

to 19.3.2015 klo 19.00
Sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30.

Tervetuloa! Johtokunta

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Tarkista päivitetyt tiedot netistä. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

La 21.3.  
Elastinen

TULOSSA mm:  
Pe 3.4. Mertaranta all stars, 

La 4.4. Dingo
La 11.4. Sini Sabotage 

Keskiviikkona 18.3.
Pubissa: Pubivisa klo 19.00
vetäjänä toimii Marko Koivula 

Perjantaina 20.3.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Wintissä disco: klo 24-03.30  DJ Antti Lippu 5€ sis. ep

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Aukioloajat:
Ma-ti 14-20 • Ke 14-01 •  To 14-21 • Pe 14-04 • La 14-04 • Su 13-18 

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotellihuoneet alk. 70 €/1 hh, 85 €/2 hh.
Tervetuloa majoittumaan ja tanssimaan, 

viihtymään ja huvittelemaan!

Lauantaina 21.3.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Wintissä disco: 
klo 24-03.30  
DJ Didy

TULOSSA:  la 4.4. erotic night, su 5.4. ÄSSÄT

Lippu 12€ sis. ep

Salissa: 
NASEVA

klo 22.00 saakka yksityistilaisuus,
sen jälkeen esiintyy

Tule juttelemaan!

Olemme tavattavissa Iin Lumivalakiassa 21.3. 

TYÖN JA 
OIKEUDENMUKAISUUDEN 

PUOLESTA! 

ON NIIN 
HELPPOA 
LÖYTÄÄ
EHDOKAS

Paikalla on myös useita kansanedustajaehdokkaita. 

IIn 
sosialidemokraatit 

IIN KOKOOMUS ON MUKANA 
IIN LUMIVALAKIAT 
-TAPAHTUMASSA! 
Mukana myös eduskuntavaaliehdokkaita!

Päivän aikana on mahdollisuus käydä kyselemässä 
kansanedustajaehdokkailta heidän mielipiteitään.

Mukana olevat Kokoomuksen ehdokkaat: 
Outi Ervasti, Jarmo J. Husso, Milla Kynkäänniemi, 
Tuula Mustonen, Tiina Suutari ja Mari-Leena Talvitie.

Perussuomalaiset mukana 
Iin lumivalakiat 

-tapahtumassa la 21.3.

Tervetuloa tapaamaan 
eduskuntavaaliehdokkaita!

Saat mitä tilaat.

M
ak

sa
ja

: P
er

us
su

om
al

ai
st

en
 P

oh
jo

is
-P

oh
ja

nm
aa

n 
pi

ir
i r

y

lauantaina 4.4.2015 klo 11.00-15.00, 
Piipposentie 16

Pilkkikilpailut Kouvalla

Sarjat ja 
osallistumismaksut: 

Yleinen (miehet ja naiset) 10€, 
nuoret 8-16 -vuotiaat 7€ ja 

lapset alle 8-vuotiaat 5€  

Yleisen sarjan 1. palkinto on moottorikaira (arvo n. 200 €), 
nuorten sarjan 1. palkinto on tablettitietokone (arvo n. 100 €). 
Yleisessä ja nuorten sarjassa palkitaan kolme parasta ja 

lasten sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi

Holiday Club –lahjakortti (arvo 120 €).

Kouvan kalastuskuntaTervetuloa!

Huom! Pilkkialue on entistä suurempi!

Panuman 
Poroajot
 ja koko 
perheen 
iloinen 
talvi-

tapahtuma 
La 21.3. 2015 

klo 12 
Pudasjärven 

Panumajärvellä 
Lue lisää www.panuma.fi 

Tiketti 5 € 
Lapset alle 
12v. ilmaiseksi 

Panumajärvi ry, 
Kiiminki-Kollaja plk

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Puh. 044 202 3595

 ROMEKIEVARISSA
TAPAHTUU

esiintyy la 21.3. klo 22.00 alkaen

TRUBADUURIT: 
SAMULI MÄKELÄ 

esiintyy la 28.3. klo 22.00 alkaen
AAPO-MATTI PUHAKKA
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Kaikki kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 

yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 

Myymälässämme malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

LIUKUOVET

V SI I NO

 * nopeat toimitusajat      * monipuolinen mallisto    
* tukkuhinnat       * ei ostorajoituksia   

* myös jälleenmyyjille       * valmistus omilla tehtailla
* ilmainen suunnittelupalvelu myymälässä

Lakeuden KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

ark. 9-18, la 10-14

KEITTIÖT

V SI I NO

www.keittiokalustetukut.fi                
www.visionliukuovet.fi

Henkka 
040 184 1888

Asiantuntija 
palveluksessasi!

Kalustesuunnitelmat ammattitaidolla. 
Tulen myös kotiisi mittaamaan! Soita ja sovi!Eero 

040 184 1444

Teemana LAPSET
* Pulkkamäki, omat pulkat mukaan.  

Moottorikelkka kuljettaa ylös
* Lasten lauluesityksiä ja pienille lapsille  
puuhapaja, Lapin leikkilähetti paikalla.

* Ratsastusta ja poroajelua
* Kotieläinpihalla perinteiset eläimet ja 3 ponia

* Paikalla veitsenteroittaja,  
ota tylsät veitset mukaan

* Tuoreita rieskoja ja  
munkkeja paistetaan koko päivä

* Myyjäispöydästä monenlaisia leivonnaisia ja 
makeisia

* Arvontaa, paljon palkintoja
* Markkinaravintolasta lohi- ja salaattiannoksia, 

ranskiksia, kahvit munkin tai  
muurinpohjalettujen kanssa.  

Pihalta makkaraa ja kodalta myös kahvit

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärven koululla

(Kuukasjärven kouluntie 2)
la 28.3.2015 klo 11.00–15.00

Tervetuloa nauttimaan sisä- ja  
ulkoaktiviteeteista koko perheellä!

Järj. Kyläkolmio ry. Kelankylän, Kuukasjärven ja  
Petäjäjärven kyläläiset. Kuukasjärven Maatalousnaiset ja  

Kuukkaanseudun Erä ry.

22.3.  Bingo klo 15
28.3.  Pääsiäismyyjäiset klo 10–15
29.3.  Päivätanssit: Kemin harmonikkakerho,  
 solistina Tuomo Salmi klo 18 *
10.4.  Disko, järjestäjänä MLL klo 18
12.4.  Päivätanssit: Tornion harmonikkakerhon  
 viihdeorkesteri *
19.4.  Bingo klo 18
26.4.  Toisen pääsiäispäivän Bingo klo 15
26.4.  Päivätanssit: Retro-bändi klo 18 *
3.5.  Bingo klo 18
10.5.  Päivätanssit: Teuvo Vuoti & Captain klo 18 *
17.5.  Bingo klo 18
23.5.  Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 18
24.5. Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 13
24.5.  Päivätanssit: Heikki Kangas klo 18 *
31.5.  Bingo klo 18
7.6.  Päivätanssit: Pentti ja Matias Nordström klo 18 *
13.6.  Yksityistilaisuus
15.6.  Bingo klo 18
21.6.  Päivätanssit klo 18
28.6.  Kotiseutupäivät
29.6.  Bingo klo 18
4.7.  Vatungin satamassa Vatunkipäivät, mukana  
 Kuivaniemen nuorisoseura
5.7.  Päivätanssit klo 18
13.7.  Bingo klo 18
16.7.  Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän
17.7.  Sääskisafari Tanssit, solistina Tarja Ylitalo
18.7.  Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 18
19.7.  Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 13

19.7.  Päivätanssit klo 18
27.7.  Bingo klo 18
2.8.  Päivätanssit klo 18
10.8.  Bingo klo 18
16.8.  Päivätanssit klo 18
24.8.  Bingo klo 18
29.8.  Elo- ja kalamarkkinat klo 10–15
30.8.  Päivätanssit klo 18
12.9.  Iin Haminan markkinat
13.9.  Päivätanssit klo 16
20.9.  Bingo klo 18
27.9.  Päivätanssit klo 16
4.10.  Bingo klo 18
11.10.  Päivätanssit klo 16
18.10.  Bingo klo 18
24.10.  Päivätanssit klo 16
1.11.  Kinkkubingo klo 16
15.11.  Kinkkubingo klo 16
22.11.  Kinkkubingo klo 16
29.11.  Kinkkubingo klo 16
5.12.  Joulumarkkinat klo 10–15
6.12.  Kinkkubingo klo 14
13.12.  Kinkkubingo klo 16
20.12.  Kinkkubingo klo 16
26.12.  Tapani Kansa klo 20–24

* = Järjestäjänä Kuivaniemen Eläkkeensaajat ry

Kuivaniemen seurojentalon
tapahtumakalenteri 2015
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Kuivaniemen Nuorisoseura:

Talkootyötä huvin vuoksi 110 vuotta
Kuivaniemen nuorisoseu-
ra täyttää tänä vuonna 110 
vuotta. Poikkeuksellisen 
virkeästä seurasta paikka-
kuntalaisten on syytä olla 
ylpeitä. Viime vuonna nuo-
risoseuran talolla pidettiin 
kymmeniä erilaisia tapah-
tumia. Osa oli nuorisoseu-
ran itse järjestämiä tanssi-, 
liikunta- ja teatterikursseja 
sekä karaokea. Lisäksi nuo-
risoseuran taloa vuokrataan 
juhlakäyttöön. Yhteensä vii-
me vuonna talolla oli 150 eri-
laista käyttötarkoitusta.

- Saamme olla ylpeitä 

nuorisoseurastamme, joka 
on todella aktiivinen koko 
valtakunnan nuorisoseuroi-
hin verrattuna. Talon käyt-
töaste on hirveän korkea. 
Lisäksi johtokunnan kes-
ki-ikä on harvinaisen nuo-
ri: 35 vuotta! kehuu nuoriso-
seuran puheenjohtaja Raimo 
Ikonen.

Yksi suosituimmista ak-
tiviteeteista on bingo, joka 
kokoaa muutaman kerran 
kuukaudessa peli-intoiset 
kuivaniemeläiset saman ka-
ton alle. Joulun aikaan kink-
kubingo vetää paljon po-

rukkaa ja Kuivaniemen 
pitäjämarkkinoiden aikana 
bingo on yksi odotetuin oh-
jelmnumero. Nuorisoseuran 
bingo on jalkautunut muu-
taman kerran jopa Iin Hami-
nan markkinoille.

- Bingon suosio on jopa 
kasvanut viime vuosina. Se 
on mahtava homma, sillä 
bingolla rahoitetaan valta-
osin nuorisoseuran toimin-
taa eli tuetaan paikallista 
hyvinvointia ja aktiivista elä-
mää, kertoo Ikonen.

Varoja tarvitaan, sil-
lä vanhat seurojen tilat vaa-
tivat joka vuosi huoltoa ja 
kunnossapitoa. Onneksi po-
rukasta löytyy osaavia tal-
koolaisiakin, suuret kiitokset 
heille! Tänä vuonna suunnit-
teilla on lämpö- ja sähköre-
montti sekä piharakennuk-
sen 

Virkeän kunnan vapaa-
ajan toiminnalle seuralla on 
tänä päivänä suuri merki-
tys, mutta vielä suurempi se 
oli ennen vanhaa. 1900-lu-
vun alkupuolella seurojen-
talolla järjestettiin römppä-
tansseja, jotka olivat piioille 
ja rengeille tärkeä huvittelun 
paikka. Sadonkorjuun päät-

Vatunkipäivillä viime vuonna oli lähes pari tuhatta kävijää. 
Lapsia paikalla viihdytti ilmapallotaikuri Valto Kaikkonen.

Väkeä viime kesänä Vatungin satamassa Vatunkipäivillä, 
jossa Kuivaniemen nuorisoseura oli aktiivisena järjestä-
mässä ohjelmaa.

Paikalla satamassa pyörähti myös meripelastusalus Vatun-
gin kävijöiden ihmeteltävänä.

Lohikeittoa, lettuja, kahvia ja mehua Nuorisoseuran kojul-
ta. Tiskin takana ahkeroi Eetu Hyry.

Arpojen täyttöä pääsiäismyyjäisissä viime vuonna. Myyjäiset järjestetään jälleen seuro-
jen talolla 28.3.

teeksi pidetyt tanssit, olivat 
vuoden ainoa yhteinen ta-
pahtuma, jossa päästiin ir-
rottelemaan ja riiaamaan. 
Myöhemmin tanssit yleis-
tyivät, vaikka jouluisin, pää-
siäisenä ja suurien seurojen 

aikaan tanssien pito oli kiel-
letty.

50-luvulla seurojen talo 
siirrettiin kirkon läheltä ny-
kyiselle paikalleen. Tänä 
keväänä löydettiinkin va-
hingossa 60 vuotta van-

hat kauppakirjat naapurita-
lon vintiltä. Talolla on ollut 
myös hiljaisia kausia, mutta 
elämme Kuivaniemen Nuo-
risoseuran uusinta kulta-ai-
kaa. JK

Kuivaniemen Nuorisoseuran
OHJELMALLISET PÄÄSIÄISMYYJÄISET

Nuorisoseuran talolla lauantaina 28.3. klo 10-15
Kahviosta 

maukkaat trullin-
torttukahvit 3 €

Myyntipaikka-
vuokraukset Raimolta 

p. 044 209 4496

Tervetuloa!

Ohjelmassa:
klo 11 Irina Kemppainen ja Netta Jyrkäs esiintyvät
klo 12 Lasten Trullikisa, palkintona kolmen kilon pääsiäiskarkkimuna
klo 12.30 Aikuisten Trullikisa
klo 13 Irina Kemppainen ja Netta Jyrkäs esiintyvät
klo 13.30 Ilmainen Bingo


