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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
kansalaisopiston 

vuodenvaihteen tiedote s. 6-7
Uusi Vuosi vastaan 

monipuolisella ohjelmalla 
Iso-Syötteellä s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 3.1.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Parannamme palveluamme
Hyvä omistaja-asiakkaamme!  

Palveluaikamme laajenee  
2.1.2019 alkaen ma-pe klo 8-19.
Palvelemme puhelimessa, verkossa, chatissa ja  

ajanvarauksella toimistoilla. Lisäksi verkkopalvelun chat 
on avoinna ma-to klo 22 asti. Lauantaina palvelemme  

puhelimessa ja verkkopalvelun chatissa klo 10-16.

Sujuvan toimistoasioinnin varmistamiseksi varaathan 
ajan etukäteen. Ilman ajanvarausta palvelemme  

toimistolla ma-pe klo 12-16.30.

Hyvää ja turvallista uutta vuotta!

Asiakaspalvelu puh. 08 814 2500 | pohjoinen@lahitapiola.fi | lahitapiola.fi

Haapajärvi, Kustaa Vaasankatu 2 | Haukipudas, Revontie 1 | Kalajoki, Kasarmintie 1 
Kaustinen, Kauppatie 1 | Muhos, Valtatie 17 | Nivala, Kalliontie 18 | Oulu, Kirkkokatu 9 

Oulu, Nuottasaarentie 1 | Oulu, Kauppalinnankuja 1-3 | Pudasjärvi, Toritie 1, 2. krs  
Raahe, Sovionkatu 12-14 | Ylivieska, Juurikoskenkatu 1

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

LAMINAATTI GOODIY 
KL32 8MM NORDIC 
OAK H2341 1,98 m2

Himmeäkupuinen 
led-pakkaslamppu, 
toimivuus n. -40 °C. 
Keskimääräinen eli-
nikä 15 000 tuntia, 
ei himmennettävä, 
4000 K, energi-
aluokka A+.

Vaalea laminaatti, 
joka sopii kodin 
ulkonäön edulliseen 
ehostamiseen. Tämä 
8 mm:n ja käyttö-
luokan 32 laminaatti 
sopii käytettäväksi 
kodin kaikkiin 
kuiviin tiloihin. Yksi 
paketti sisältää 1,98 
m² laminaattia.

795
/ m2 1000

/ 3 kpl

LED-PAKKASLAMPPU
OSRAM ICE STAR 
1060LM 840 E27

TAMMIALE!

MYYDÄÄN MAATA

Pudasjärven Hetekylän alueelta noin 11 heh-
taarin määräala, jonka puusto on pääosin nuorta 
kasvatusmetsää. Alueella on lisäksi kotitarvepuuta 
esimerkiksi polttopuuksi. Tämä kohde rajoittuu  
tiestöön, joten sinne on ensiluokkainen saavutetta-
vuus paikallisen metsäautotiestön kautta.

Tarjoukset tästä kohteesta 
16.12.2018 mennessä

Pudasjärven Livon alueelta noin 59,4 hehtaarin 
metsätila. Kohteen puusto on pääosin laidealuei-
den mäntyvaltaisilla kasvatusmetsäkuvioilla. Koh-
teen länsiosaan kulkee tie- ja penkkatieura.

Pudasjärven taajaman koillispuolen Pitämisuolta 
noin 27,4 hehtaarin kiinteistö. Kohde sopii hyvin 
luonnossa liikkujalle, metsästäjälle tai luonnon 
tarkkailijalle.

Tarjoukset näistä kohteista 
13.1.2019 mennessä

Lisätietoja näistä ja muista myynnissä olevista 
kohteista sekä ohjeet tarjouksen jättämisestä: 
www.ostamaata.fi
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Lääkäriajat: ke 9.1., to 24.1. ja ke 30.1.

Varaa aika P. 040 821 1819
Optikon näöntutkimus 0€! 

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

Kahvitarjoilu!      Tervetuloa!

TAMMIKUUN AJAN:
KAIKKI KEHYKSET 9€ 
KUN OSTAT LINSSIT!

Liike täynnä paljon muitakin tarjouksia! 

KESKIVIIKKONA 9.1:  
Akop Oy:n edustaja tulee 

näyttämään uuden vuoden 
uutuuskehyksiä: 

Imago, Pix, I-spax, mm. 

Pudasjärven Optiikan
9-vuotissynttärit

MA 7.1.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 16.30 
AILO PIENEN 

PORON 
SUURI 

SEIKKAILU
-S- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 12.00 
BOHEMIAN 
RHAPSODY

-S- 10€ 

● Klo 18.00 
ONNELI 
ANNELI 

NUKUTUS-
KELLO

-S- 8€ 
● Klo 19.30 
JUICE 

RISAINEN 
ELÄMÄ

-K12/9- 10€ 

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

Pudasjärvi, Kiiminki, Jääli 

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

Kiittäen asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneita kuluneesta 

vuodesta toivotamme 

Onnea ja menestystä 
vuodelle 2019! 

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset 010 257 1905

Luukkonen Tuija, rahoitus 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka, rahoitus 010 257 1925
Alatalo Riikka, yritysrahoitus  010 257 1935
Isopahkala Klemens, yritysrahoitus 010 257 1926

Wuolijoki Heikki, sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo, vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti, toimitusjohtaja 010 257 1920
Ivola Jonne, myyntijohtaja 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin. 
Aineistot toimitukseen viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa loppiaisena 6.1. kello 10, toimit-
taa Timo Liikanen, saarnaa Oskari Holmström. Kirkkokah-
vit ja mattoarpajaisten voittojen  luovutus.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa  ma 7.1. kello 18.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 7.1. kello 11.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 10.1. kello 17.

Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 7.1. 
kello 17. Perhekerho ja lapsityön kevätkauden aloitusmus-
kari yhdessä päivähoidon kanssa seurakuntakodissa ke 9.1. 
kello 10.

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maanantai-
na 7.1.2019 kello 16.30. Kokouksen asialista on yleises-
ti nähtävänä 18.12.2018-7.1.2019  kirkkoherranvirastossa, 
Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen tarkistet-
tu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 
10.1.-9.2.2019 viraston aukioloaikoina. Pudasjärvellä, 18. 
päivänä joulukuuta 2018, Timo Liikanen, kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja.

Rauhanyhdistykset: Loppiaisseurat Annukka ja Urpo Il-
likaisella su 6.1. kello 13 (Seppo Leppänen, Risto Lauhi-
kari). Loppiaisseurat Sarakylän koululla su 6.1. kello 12 ja 
19 (Eero Illikainen, Pekka Lehto). Seurat Kurenalan ry:llä su 
6.1. kello 16 (Antti Kaisto, Heikki Saarikoski).

Haudattu: Johanna Alina Taipale 92 v, Maija Liisa Anttila 
90 v, Irja Orvokki Salonpää 90 v, Aimo Antero Granlund 87 
v, Aaro Matias Takaharju 83 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:  
Kaleva Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään maanantaina.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 79,00 € 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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Raamattua lukiessamme huomaamme 
kunnioituksen ja hyväksymisen osoittami-
sen toisia ja itseä kohtaan kulkevan vah-
vana ohjeena.  Tärkeintä ja suurinta, mikä 
raamatun teksteistä loistaa on se, että Ju-
mala on rakkaus. Agape-rakkaudeksi mää-
ritellään kaiken luodun kunnioittaminen, 
jollaista Jumalan osoittama rakkaus yksin-
kertaisesti ja kauniisti on. Paholaisen työ-
tä on toimia hyvin päinvastaiseen suun-
taan eli viljellen halveksuntaa, vähättelyä 
ja pilkantekoa. Jokaisella  ihmisillä on tar-
ve kokea toisten arvostusta, tunnustusta 
ja kunnioitusta eli tulla hyväksytyksi sellai-
silla lahjoilla ja puutteilla, jotka on sattunut 
saamaan. Jumala ei säästele omaa kunnioi-
tustaan meitä luotujaan kohtaan, vaan suh-
tautuu meihin kunnioittaen toivoen mei-
dänkin sallivan samojen ominaisuuksien 
vaikuttavan elämässämme. Jumalan lapsi-
na meille on annettu taito kohdistaa  kun-
nioitusta kaikkia luomakunnan eläviä koh-
taan.

Hedelmällinen ja arvostava lähtökoh-
ta toisen ihmisen kunnioittavalle kohtaa-
miselle ja hyväksymiselle on tuttu raama-
tun ohje: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi” (Matt. 22:39). Toisten ihmisten eri-
laiset tavat, kulttuuri, arvot tai teot eivät 
aina sovi omaan ajattelu- ja toimintamal-
leihimme. Välillä on hankala muistaa, että 
erilaisesti ajatteleva, käyttäytyvä tai näyt-
tävä ihminen on samanlainen Jumalan luo-
ma kallisarvoinen ihme kuin itse olen. Mo-
lempien puolesta Jeesus Kristus alentui 
aina ristinkuolemaan asti. 

Kunnioittaminen on kaiken kaikkiaan 
vahva ja vaativa sana ja asia. Se on help-
poa unohtaa ja kadottaa elämän tiukois-
sa pyörteissä ja kaarteissa. On liiankin 
luontevaa eksyä itsekkyyden ja toisen 
huomiotta jättämisen aarnimetsään, jos-
ta ulospääsyyn on mahdollista saada voi-
maa ja ymmärrystä Herraltamme Jeesuk-
selta Kristukselta.

Herra, elämääni valvo,
etten harhaan vaeltaisi 
täällä ohi ihmisten.
 
Herra, auta aina,
etten ketään paina,
etten toisten taakkaa
suuremmaksi tee.

Vierelläni kulje,
askeleeni ohjaa,
etten väisty, milloin
kutsut auttamaan.

Sydäntäni ohjaa,
anna minun, Herra,
armossasi kasvaa,
olla ihminen.
Virsi 509

Sointu Veivo

Kunnioittaminen

Rakkaamme

Liisa
ANTTILA
o.s. Rytinki
s. 11.11.1928 Pudasjärvi
k. 2.12.2018 Pudasjärvi

Kaivaten
Eino
Arja, Seppo, Tiina, Anssi, Into, Ilma
Marja, Hanna, Marko
Irja ja Paavo
Rauno
Tarja
Arto ja Jaana
Erja ja Roni
Merja, Tony, Mordy, Emma, Sofia, Nea
sekä muut sukulaiset, ystävät ja 
tuttavat

Illalla kun Pohjoisen taivas tummuu,
yksi tähti siellä kirkkaimpana loistaa, 
se olethan sinä siellä kuistaten:
”Enhän mennyt minnekkään,
nyt seuraan täältä teidän elämää.”

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta suruumme. 

Kiitos Pudasjärven terveyskeskuksen vuodeosastolle äitimme 
hyvästä hoidosta.

Joulukuisen torstai-illan hä-
märtyessä useat autojen va-
lot valaisivat Parkkisennie-
melle johtavaa pihatietä niin 
tiuhaan tahtiin, että piti oi-
kein hieraista silmiä. Olimme 
muutaman ystäväni kanssa 
päättäneet järjestää yhteisen 
joululauluillan ja pyytäneet 
Pudasjärven kansalaisopis-
ton musiikkivastaavan Rei-
jo Kossin johtamaan tilai-
suutta. Viesti oli otettu hyvin 
vastaan ja niinpä nelisen-
kymmentä eri ikäistä joulu-
mielellä varustettua ihmis-
tä kajautteli vanhoja ja vähän 
uudempiakin joululauluja 
Reijon säestyksellä. Mukavaa 
oli huomata lasten ja nuorten 
määrä.

Välillä kostutettiin kielen-
kantimia kahvin ja mehun 
voimin, joiden tarjoilusta 

Joululauluilta Asmuntissa

Keittiön ovella seisova nuori partiolainen Roope valmiina 
avustamaan kahvitarjoilussa. Samoin sisko Mira, joka ot-
taa valokuvaa.

”Kolme yötä jouluun on, laskin aivan itse eilen, kun näin silmät tonttusen. Kynttilätkin lois-
taa taas, ikkunoista katsellaan, kun lunta hiljaa putoaa” -Petter Olhsin joululaulu tulee mie-
leen katsoessa Mira Sarajärven ottamaa valokuvaa, josta voi aistia tilaisuuden lämpimän 
joulutunnelman.

telyissä oli meidän kahden 
mummin lisäksi Irjan tyttä-
renlapset; partiota harrasta-
vat Mira ja Roope. Mira oli 
leiponut tilaisuuteen ison ka-
san joulutorttuja ja kyllä ne 
maistuivat hyvälle. ”Suolara-
haakin ” nuorten partiolais-
ten seuran vapaaehtoiseen 
kahvikassaan kertyi muka-
vasti. 

Arpajaiset ovat luonnolli-
nen osa yhteisten iltojen vie-
tossa. Palkinnoksi halusin 
lahjoittaa kaksi ”Kun Pudas-
järvi Ruotsiin lähti” -kirjaa 
historiatyöryhmän puolesta. 
Tällä kertaa ei peritty mak-
sua, vaan jokainen osallistu-
ja sai kirjoittaa nimensä arpa-

lipukkeeseen. Ensimmäinen 
arpa suosi uusinta asmun-
tilaista, Ukrainasta kesällä 
muuttanutta Vadimia. Rei-
pas nuori mies nosti toi-
sen arvan ja kuinka ollakaan 
voittajaksi tuli isä Timo. 

Illan tunnelma oli iloinen 
ja lämminhenkinen. Hyvän 
joulumielen saattelemana 
lähdettiin oman joulun viet-
toon hymy huulilla. Yhdes-
sä päätettiin, että ensi joulu-
na tavataan Hilun pilttuussa! 

Kiitellen mukanaolijoita 
kirjoitteli ja mukavaa tulevaa 
toivotteli

Hilu Siurualta

vastasi naapurini Irja. Näp-
pärinä avustajina illan järjes-

Hyvinvointiluentosarja 
Yli-Siurualla

Yli-Siurualla toteutetaan kevään aikana luentosarja, jossa pa-
neudutaan hyvinvoinnin eri tekijöihin liikunnan ja toimintaky-
vyn näkökulmasta. Luentosarjan ensimmäinen osa järjestetään 
lauantaina 12.1. Yli-Siuruan entisen koulun tiloissa. Aiheena on 
liikkujan ravitsemus ja lihasvoima. Toinen luento järjestetään 
helmikuussa, jolloin aiheena on kestävyysliikunta ja kehonhuol-
to. Kolmannella luennolla syvennytään toimintakykyyn, päivä-
määrä ilmoitetaan myöhemmin. Luennot ovat toiminnallisia ja 
luennoitsijana toimii Marjo Kokko.

Ensimmäisellä kerralla starttaa myös Kyläkisällin kuntokam-
panja ja paikan päällä on mahdollista tehdä kehonkoostumus-
mittauksia. Kaikki luentosarjan tapahtumat ovat täysin maksut-
tomia.

Järjestäjänä toimivat Asmuntin Maa- ja kotitalousseura sekä 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan Kyläkisälli-hanke.

Saana-Maria Rahko
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Joulun alla 21.12. Mhy Koil-
lismaa ry hallinto järjestäy-
tyi viimeisessä Mhy Pu-
dasjärvi ry:n valtuuston 
kokouksessa, jossa oli myös 
mukana Mhy Taivalkosken 
ja Kuusamon valtuutetut. 
Vuoden 2019 alun jälkeen 
kaikki yhdistykset toimi-
vat saman ”lipun alla” eli 
Metsänhoitoyhdistys Koil-
lismaa ry:ssä. Toimialue 
on laaja ulottuen Peräme-
ren rantojen Kuivaniemel-
tä aina Kuusamon vaaroille 
saakka. Uuden yhdistyk-
sen jäsenmäärä on yli 6000 
jäsentä. Toimistot säilyvät 
entisellään: Kuivaniemellä, 

Hotelli Herkon kokoustila täyttyi valtuuston kokousedustajista.

Mhy Koillismaa ry hallinto järjestäytyi
Pudasjärvellä, Taivalkos-
kella ja Kuusamossa. Toi-
mihenkilöt siirtyvät uuteen 
yhdistykseen ns. vanhoina 
työntekijöinä. Yhdistymi-
sellä tavoitellaan edunval-
vonnan parantamista sekä 
toiminnan tehostamista si-
ten, että metsänomistajan 
asema paranee entisestään. 
Seuraaviin mhy-vaaleihin 
asti entisten yhdistysten 
valtuutetut käyttävät ylintä 
päätösvaltaa. Yhdistyksellä 
on hallitus, jossa on edus-
tus tasapuolisesti kaikista 
”vanhoista” yhdistyksistä.

Valtuuston puheenjohta-
jaksi vuodelle 2019 valittiin 

Veli Määttä Kuusamosta 
ja hänen varahenkilökseen 
Pekka Turpeinen Taival-
koskelta. Hallituksen pu-
heenjohtajana toimii Mat-
ti Alatalo Pudasjärveltä ja 
varapuheenjohtajana Tarja 
Leinonen-Viinikka Kuusa-
mosta. Hallituksen muina 
jäseninä toimivat Pirjo Jyl-
käs ja Jaakko Soronen Tai-
valkoskelta, Jouni Säkkinen 
Kuusamosta sekä Hannu 
Nissi Pudasjärveltä.

Valtuuston kokouksen 
yhteydessä Mhy Kuusamo 
luovutti yhdistyksen stan-
dartin Jari Käkilehdolle, 
Arto Naumaselle sekä Teu-

Hotelli Iso-Syöte tuhoutui pahoin tulipalossa
Joulua edeltävän torstain ja 
perjantain 20-21.12.2018 vä-
lisenä yönä syttyi Hotelli 
Iso-Syötteellä tulipalo, joka 
tuhosi hotellin ravintolapää-
dyn kokonaan. Tulipalossa 
säästyttiin henkilövahingoil-
ta, mutta aineelliset vahin-
got kohoavat useisiin mil-
jooniin euroihin.

Oulun hätäkeskukseen 
ilmoitettiin perjantaina 
21.12.2018 aamuyöllä kello 
00.55, että Hotelli Iso-Syöt-
teen kattorakenteet olivat tu-
lessa. Myös automaattinen 
palohälytys laukesi samoi-
hin aikoihin ja lähetti tiedon 
palosta hätäkeskuksen li-
säksi hotellin omistaja Juha 
Kuukasjärvelle sekä muuta-
mille työntekijöille.

Kuukasjärvi kiittää ho-
tellin henkilökuntaa erin-
omaisesta toiminnasta on-
nettomuusyönä. Hotellin 
työntekijä Maiju Rumpunen 
aloitti välittömästi asiakkai-

den evakuoinnin pelastus-
suunnitelman mukaan.

- Evakuointiavuksi saa-
tiin rinneyhtiön työntekijöi-
tä, jotka olivat havainneet 
savua ja tulen kajoa rinnet-
tä kunnostaessaan. Samoin 
oma lähellä asuva työteki-
jämme hälytettiin avuksi 
evakuointiprosessiin, hotel-
lilta kerrotaan. Myös Kuu-
kasjärvi saapui paikalle 
ennen pelastuslaitoksen yk-
sikköjä.

Hotellin tiloista evaku-
oitiin 41 asiakasta ja heidät 
kuljetettiin Pikku-Syötteel-
le. Pelastustöiden edetessä 
sähköt jouduttiin sammut-
tamaan, jonka vuoksi myös 
noin 60 tunturimökeissä 
majoittunutta evakuoitiin. 
Myös heidät sijoitettiin Pik-
ku-Syötteelle tapahtumayö-
nä.

Paloa oli sammuttamassa 
enimmillään 15 pelastuslai-
toksen yksikköä Oulu-Koil-

lismaan pelastuslaitokselta 
Pudasjärveltä, Taivalkoskel-
ta, Kuusamosta ja Oulusta. 
Lisäksi muutama säiliöauto 
tuli Lapin pelastuslaitoksen 
Ranuan paloasemalta.

Vettä sammutukseen 
saatiin aluksi lumetuslin-
jan putkistosta. Lisää ajettiin 
säiliöautoilla Luppovedes-
tä ja Syötteen vesilaitoksen 
pumppaamolta.

Perjantaiaamuna kahdek-
san aikoihin palo oli saatu 
rajattua. Hotellin ravintola, 
aula, vastaanotto, kokousti-
lat, matkamuistomyymälä, 
Arctic Spa -saunat ja- altaat 
sekä hoitotilat ja kuntosali 
tuhoutuivat täysin.

Hotellin muut tilat kär-
sivät mittavia savu- ja ve-
sihaittoja. Kuukasjärven 
mukaan pystyyn jäänyt ho-
tellisiipi täytynee purkaa 
runkoa myöten.

Hotellin varaustilanne 
talvelle oli erittäin hyvä. Täl-

Hotelli Iso-Syötteen ravintolapääty paloi vielä seitsemän aikaan perjantain 21.12.2018 aa-
muna. Kuva Air Moilanen.

lä hetkellä yrityksen toimin-
ta jatkuu mökkien ja ohjel-
mapalveluiden osalta. 

Oulun poliisilaitos ja Ou-
lu-Koillismaan pelastuslai-

tos selvittävät palon syt-
tymissyytä. Tutkimuksia 
tehtiin jo joulun ja uuden-
vuoden välipäivinä.

– Palon syttymissyy ei ole 

vielä tiedossa, mutta tutkin-
nassa ei ole tullut mitään sel-
laisia seikkoja, joiden vuoksi 
asiassa olisi syytä epäillä ri-
kosta, poliisi kertoo.

vo Puolakanaholle. Mhy 
Taivalkoski luovutti yhdis-
tyksen standardin Rauno 

Keskitalolle.
Valtuuston hyväksyi toi-

mintasuunnitelman ja ta-

lousarvion vuodelle 2019.

Antti Härkönen

Vesijoogassa kaikki aistit käytössä
Sain uimahalli Puikkaril-
ta joulun alla Ainin ja Mir-
jan testaamaan vesijoogaa, 
ja samalla vesiliikunnan am-
mattilaisilta todenperäisiä 
kommentteja kyseisen la-
jin vaikutuksista. Vesijoo-
gaa kokeiltiin jo tunnelma-
uinnissa, ja tuolloin oli kyllä 
monitoimiallas melko täyn-
nä. Nyt tilaa riitti, ja ohjel-
massa oli sekä avaavia ja 
vahvistavia liikkeitä, rentou-
tumista unohtamatta. Aja-
tus vesijoogasta syntyi vii-
me kesän helteillä, Livojoen 
keskellä vilvoitellessani. Ve-
den kannattelu ja vastus vei 
maalla tehtävät joogaliikkeet 
uusiin ulottuvuuksiin ja asia 
jäi hautumaan. Laji ei ole 
uusi, ja mikäpä joogan paris-
sa olisikaan uutta, kun joka 
hetki syntyy uusia joogalaje-

ja uusien teemojen ympäril-
le. Vesijoogassa toteutetaan 
paljolti samoja liikkeitä kuin 
maalla tehtävässä harjoituk-
sessa. Vesi elementtinä tuo 
omat haasteensa ja helpo-
tuksensa joogaharjoitteluun. 
Vesi kannattelee ja keventää, 
joten liikkeet helpottuvat eri-
tyisesti alaraajojen isojen ni-
velten osalta. Laji sopii siis 
hyvin nivelongelmien vaiva-
tessa. Koska vesi luo oman 
lempeän vastuksensa, saa li-
haksetkin tehokasta vahvis-
tusta. Keskivartalon lihak-
sisto joutuu töihin asentoa 
ylläpitäessä, näin vahvistuu 
kehon tukilihakset, joita tar-
vitaan erityisesti liukkailla 
talvikeleillä. Omaa selkääni 
olen kuntouttanut syksyn ai-
kana tuloksekkaasti vesijoo-
gan avulla ja samalla saanut 

Jos kiinnostuit lajista, 
ilmoittaudu kansalaisopis-

ton vesijoogakurssille, 
joka alkaa 11.1. 

Vesijoogaan osallistuneet 
Aini ja Mirja loppurentou-
tuksessa.

hetken hengähdystauon ar-
jen keskellä vedessä rentou-
tuessa. 

Myönteistä palautetta
Testihenkilöt antoivat seu-
raavia palautteita; vesi-
joogassa ovat kaikki aistit 
käytössä, täytyy keskittyä 
olennaiseen, liikeratoi-
hin, asentoihin ja hengit-
tämiseen. Meditatiivinen 
kokemus, avasi kireitä li-
haksia, rentouttavaa, rau-
hoittavaa, hiljentymistä ja it-
sensä kohtaamista. Hoitaa 
kokonaisvaltaisesti kehoa 
henkisesti ja fyysisesti, osa 
joogaliikkeistä jopa rankko-
ja veden vastuksen voimasta 
johtuen, loppurentoutus iha-
nan rentouttava, rento olo 
vesijoogan jälkeen, ei tullut 
kylmä koko aikana, vesi tu-

kee ja kannattelee liikkeissä. 
Voimme suositella vesijoo-
gaa lämpimästi kaikille!  

Sonja Törmänen

Hyvinvointipäivä Yli-Siurualla
Hyvinvointiluentosarjan ensimmäinen osa 

järjestetään la 12.1.2019 Yli-Siuruan entisellä 
koululla (Asmuntintie 869A). 

 Aiheena ravitsemus ja lihasvoima, 
luennoitsijana toimii Marjo Kokko. 
Mahdollisuus myös kehonkoostumusmittauksiin.

 klo 11.00 kehonkoostumusmittaukset ja  
  kuntokorttien jako
 klo 12-14 luento-osuus

Asmuntin Maa- ja kotitalousseura sekä 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan Kyläkisälli-hanke

Kaikki toiminnot 
ovat maksuttomia.

Kahvittelut Asmuntin maa- ja 
kotitalousseuran järjestämänä.

Tervetuloa!

Anja Jussila

Hyvää ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2019 

kaikille sukulaisille, kyläläisille, 
asiakkaille ja tutuille!
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Lakarin koulun 4b-luokan 
huoltajat keksivät uuden-
laisen, ympäristöystävälli-
sen tavan kartuttaa luokka-
retkikassaa. Lakarin koulun 
jätekatoksen viereen tilat-
tiin lava metallin keräys-
tä varten. Lavalle saa kuka 
tahansa tuoda kaikenlais-
ta metalli- ja rautaromua 
eli tiskipöydän kannet, ruo-
honleikkurit, polkupyö-
rät ym. sekä suuret kodin-
koneet kuten pesukoneet 
ja hellat. Lavalle ei kuiten-
kaan saa tuoda jääkaappeja, 
pakastimia tai elektroniik-
kaa, akkuja tai pattereita 
eikä mitään vaarallisia ai-
neita tai nesteitä kuten esi-

Lakarin koululaiset toivovat runsaasti metalliromua kuvas-
sa näkyvälle lavalle.

Metallin keräyksellä 
luokkaretkikassan kartuttamista

merkiksi öljyjä, maaleja tai 
muuta ongelmajätettä.

Lakarin koulun 4b-luok-
kalaiset kannustavat kaik-
kia ympäristön siivoukseen. 
Tuomalla romua keräyk-
seen kartutat samalla La-
karin koulun 4b-luokan 
leirikoulurahastoa. Oppi-
laat ovat ylpeitä siitä, kuin-
ka myönteisen alun heidän 
kampanjansa on saanut. 

- Vielä kuitenkin mahtuu 
runsaasti rautaromua la-
vaan, he muistuttavat.

Katriina Pikkuaho

Muovinkeräys
Paikallislehdessä lokakuun alussa luvattua muovinkeräystä 
odotetaan toimeenpantavaksi mitä pikimmin: keräyspaikat toi-
votaan muiden kierrätyspisteiden yhteyteen.

Virkistyspaikka 
Kaupungin työntekijöille lienee jo valmistunut loma-asunnok-
si paritalo Vemmeltien varteen Syötteelle. Kaupungin bud-
jetista on ollut 230 000 euron varaus rakentamiseen. Koska 
Pudasjärvellä on vielä mm. Oulunkaaren palveluksessa ja muis-
sakin yrityksissä työntekijöitä, joilla ei ole varaa omaan vapaa-
ajan asuntoon, pyydän varaamaan kaupungin budjettiin uuden 
määrärahan noin 230 000 euroa, että yksinkertaisen tasa-ar-
von mahdollisuudet toteutuisivat myös muiden veronmaksaji-
en osalta. Myös työttömät ja eläkeläiset ansaitsisivat virkistys-
paikan vuorollaan. Tonttejahan Syötteellä riittää.

Kuntastrategia 
Kuntastrategia uusiksi! Korulauseiden julkaisut kiiltopaperille 
ovat turhaa materiaalin tuhlausta.

Rakennusmateriaali
Jos Kurenalan keskustaan rakennetaan uusia vuokrataloja, niin 
poltettu tiili olisi hyvä/paras vaihtoehto ja kestävän kehityksen 
tae. (Liimapuu on tulevaisuuden ongelmajätettä).

Valtuuston esityslistat 
Valtuuston esityslistat selkokielelle: vrt. yhteistoimintamenet-
telyt ja konsernitekstit aikaisemmissa esityslistoissa!

Linja-autoliikenne
Olen lähettänyt Eduskuntaan postia, jossa pyydän toimenpitei-
tä, että kaikki Suomessa liikennöivät linja-autojen pikavuorot 
muutetaan vakiovuoroiksi. Julkisen liikenteen käyttömahdolli-
suudet paranisivat linja-autojen pysähtymisrajoitukset lopetta-
malla. Olisi positiivinen ilmastoteko - vähentäisi yksityisautoi-
lua ja päästöjä. Tähän liittyen tarvitaan paikallisia toimenpiteitä 
mm. Oulu - Kuusamo - linja-autoliikenteessä.

Kuntalaiskysely
Edelleen monien kuntalaisten pyynnöstä: Viime kesän kunta-
laiskyselyn tulokset pitäisi julkaista kaikelle kansalle tiedoksi: 
vaikkapa Pudasjärvi-lehdessä ”jatkokertomuksena”. Perustelu-
na vielä se, että monet kaupunkilaiset, joilla ei ole nettiä käy-
tössä. ihmettelevät, miksi kysely on ollut pelkästään sähköises-
sä muodossa estäen siihen osallistumisen. 

Pudasjärven kaupunginvaltuuston 
varavaltuutettu Irma Inget on jättänyt 12.12.2018 

seitsemän eri kuntalaisaloitetta.

Kuntalaisaloitteita 
Irma Ingetiltä

Eetu Rantala Pudasjärven Vuoden Urheilija
Pudasjärven Vuoden Urhei-
lijana palkittiin pikajuoksija 
Eetu Rantala. Palkitsemisti-
laisuus oli perjantaina 21.12. 
kaupungintalossa. Ranta-
la voitti Suomen mestaruu-
den viime kesänä Kalevan 
kisoissa 100 metrillä sekä 
saavutti EM-kisoissa Suo-
men ennätyksen 100 metrin 
viestijoukkueessa, sijoittu-
en EM kisojen kuudennek-
si. Rantala sai yleisöäänes-
tyksessä 23 äänestäjältä 
pisteitä 109. Myös EM-ki-
soihin pyörätuolikelaukses-
sa menestynyt Sini Paukke-
ri sai yleisöäänestyksessä 
saman verran pisteitä kuin 
Rantala. Paremmuus ratke-
si Rantalan eduksi yleisöää-
nestyksen useammilla yk-
kössijoilla. 

Vuoden urheilija palkin-
to on jaettu vuodesta 1994 
lähtien. Viime vuosina va-
linta on tehty netissä yleisö-
äänestyksellä. Ääniä sai 19 
eri urheilijaa, jotka edusti-
vat 11 eri lajia. 

Kaupungin edustajat 
Heino Ruuskanen, Ismo 
Miettinen ja Pasi Kemppai-
nen olivat varsin hyvillään 
urheilijoiden edustamien 
lajien kattavasta määräs-

tä. Tämä kertoo paikkakun-
nan urheilun ja liikunnan 
voimakkaasta asemasta. 
Kemppainen muistutti, että 
kaupungin roolina on mah-
dollistaa ja ylläpitää liikun-
ta- ja urheilupaikkojen toi-
mivuutta ja saatavuutta. 
Liikuntaa ja urheilua har-
rastavien ja kilpailutoimin-
taan osallistuvien tarpeita 
ja toiveita pyritään kaupun-
gin taholta huomioimaan 
taloudellisten ja muiden 
mahdollisuuksien puitteis-
sa, joskaan aina ei kaikkiin 
toiveisiin ole mahdollista 
tässä vaiheessa vastata. 

Hyvinvointivaliokun-
nan puheenjohtaja Sointu 
Veivo antoi kiitokset mui-
den kaupungin edustaji-
en kanssa lähes samoil-
la sanoilla kaupunkiamme 
edustaneille urheilijoille ja 
muille liikunnan harrasta-
jille. Veivo tähdensi urheili-
joiden merkitystä esimerk-
keinä liikunnan ja urheilun 
harrastamisen tuomasta hy-
vinvoinnista ja elinvoimas-
ta sekä yksilö- että laajem-
malla tasolla. Tärkeää ja 
arvostettavaa on urheilijoi-
demme näkyminen posi-
tiivisina markkinaihmisinä 

niin kuntamme sisällä kuin 
kuntamme rajojen ulkopuo-
lella.

Palkittujen puolelta eri-
tyiskiitoksia sai niin kau-
pungin liikunnassa kuin 
Pudasjärven Urheilijoissa 
pitkään toiminut liikunta-
paikkamestari Heino Ruus-
kanen panoksestaan lii-
kunnan ja kilpaurheilun 
edistämisessä. 

Monipuolinen lajikirjo 
tuen saajissa
Vs. talous- ja hallintopääl-
likkö Pasi Kemppainen ja 
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja Sointu Veivo 
jakoivat kaupungin urhei-
lija-apurahat menestyneille 
urheilijoille: Sami Kallo M 
18 lumilautailu, slopestyle, 
halfpipe ja lumilautacros-
si, Kari Jylhänlehto M 60 
yleisurheilu, Mika Haapa-
koski M45 v TaekWondo, 
Anu Elsilä matkaratsastus, 
Aleksi Härkönen sotilaiden 
hiihtourheilu, Arttu Nie-
melä U19 Futsal, Abdulka-
dir Mohammed U19 Fut-
sal, Mirja Laakkonen N50 
v hirvenjuoksu ja hirven-
hiihto. Kalervo Koivu M80 

hirvenhiihto, Eetu Ranta-
la pikajuoksu, Sini Paukke-
ri pyörätuolikelaus, Antti 
Ala-Rämi M45 kiekonheit-
to, Niko Korteslahti M alle 
18 v TaekWondo, Juha-
ni Rajavaara M80 suunnis-
tus, Vesa Holmström M65 
moukari, Mikko Rahkola 
M22 yleisurheilu mm. 800 
m juoksu, Matti Parkkisen-
niemi M60 lentopallo, Timo 
Vähäkuopus M55 yleisur-
heilu mm. 400 m aitajuoksu, 
Veera Mantere N30 maasto-
juoksu, Jaakko Tuovila M60 
kuulantyöntö ja Maija Ni-
vala koiravaljakkohiihto. 

Vuoden urheilija ylei-
söäänestys ääniä saaneet: 
Rantala Eetu, Paukkeri 
Sini, Kallo Sami, Haapakos-
ki Mika, Korteslahti Niko, 
Mantere Veera, Jylhän-
lehto Kari, Niemelä Art-
tu, Laakkonen Mirja, Koivu 
Kalervo, Rajavaara Juha-
ni, Härkönen aleksi, rahko-
la Mikko. Elsilä Anu, Ala-
Rämi Antti, Vähäkuopus 
Timo, Holmström Vesa, 
Kiinteistönelin umpihanki-
hiihtojoukkue, Metsä uh-
joukkue.

Heimo Turunen

Paikalla olleet palkitut urheilijat yhteiskuvassa. Kuva Iijokiseutu.

Pudasjärven Osuuspankin yri-
tysasiakaspäällikkö Jonne Ivo-
la on nimitetty myyntijohtajak-
si 1.1.2019 alkaen vastuullaan 
pankin henkilö- ja yritysasiakas-
liiketoiminta.

Aiemmin myyntijohtajan 
tehtävää hoitanut Mikko Käh-
könen siirtyy OP Ryhmän Pal-

velukeskus ja prosessit -osaston 
palvelukseen.

Asiakkuusneuvoja Riik-
ka Alatalo on nimitetty vas-
taamaan yritysten rahoitus- ja 
maksuliikepalveluista sekä luot-
toriskeistä. Jatkossa yritysrahoi-
tusta hoitaa myös asiakkuus-
neuvoja Klemens Isopahkala.

Riikka Alatalo, Jonne Ivola ja Klemens Isopahkala.

Nimityksiä Pudasjärven 
Osuuspankissa
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
4.-5.1.

MAANANTAI-TORSTAI
7.-10.1.

100

999

179

149

695
kg

100
ras

179100 399
pkt

159
prk pkt

079

100

199

595

129
pkt

100

499
kg

795
kg

149

raj. erä

895
kg

Porsaan
KYLJYKSET

Irto
KARJALANPAISTI

100
pss595

kg

795
kg

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg

099
pss

099

100
pkt

100
pss/ras

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

Valio
JOGURTTI

1 kg

kpl

prk

079
pkt

275

prk

ras

pkt

1195
kg

kpl

1195
kg

3 pss/
talous

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

kg

199
ras

195
pkt

pkt

pss

pkt

2 pkt/talous

ras

pss

890

1595

590

690

Alkaen

2790

1990

375

1250

1695

2100

2 kg/
talous

MA-TI 7.-8.1.                     KE-TO 9.-10.1.

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA

KANAN-
MUNAT 
10 kpl

Kotimainen
tuore 
KIRJOLOHI

HK
LIHAPYÖRYKÄT 

360 g tai 
JAUHELIHAPIHVIT

330 g

PE-KE 4.-9.1.

Snellman
NAUDAN 

JAUHELIHA
10%, 400 g

Valio
OLO JOGURTTI

4x125 g

Eldorado
TONNIKALA-
PALAT
185/150 g

Eldorado 
TOMAATTI-
MURSKA
390 g

Kotimainen pesty 
PERUNA 2 kg
keltainen, punainen, 
vihreä

TEKSTIILIOSASTOLTA

Tuore
MUIKKU
pyyntivaraus

Atrian
MAKSA-, LIHAMAKA-
ROONI-, LIHAPERU-

NASOSELAATIKKO tai 
MEKSIKOLANEN 

LASAGNETTE 350-400 g

Fazer
PAAHTO-
LEIVÄT
280-320 g

Atria
NAKKI

280 g

KIIVI RASIA 500 g, 
JÄÄSALAATTI-

PUSSI tai KIRSIKKA-
TOMAATTI 
250 g Senegal

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

prk

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 
1 l

Kotivaran
MEETVURSTI-
TANKO
1 kg

Atria
KANAN
FILEESUIKALEET
250-300 g

Eldorado
SPAGHETTI
500 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

1995

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

PE 4.1.                  LA 5.1.

Naudan
PALAPAISTI

Hyvä
NAUTA
NAUHELIHA
rasvaa
max 10% 795

kg

Eldorado
MANGO-
VIIPALEET 
425/230 g

8990

Varta
AKUT
esim. 53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Prego
TUHKAIMURI  
1200 W

3995
Lämmin 
tekninen
MICROFLEECE 
VÄLIASU

1990

AVAIMENTEKO, MYÖS 

MUSTAPÄINEN JA 

LUKKOTARVIKKEET

Atria
PUNAINEN 
LENKKI
500 g

Vanajan
VOHVELIT 
325 g

Atria
NAUTA-VILJAPOSSU
JAUHELIHA
400 g

Naudan
KEITTOLIHA-
PALAT
maku-
luulla 895

kg

Atria
MUUSIATERIAT

lihapullat, nakkikastike,
jauhelihapihvit tai

KERMAKASTIKE
RIISILLÄ 300 g

Topattu
HUOMIO 
TYÖTAKKI

Huomio
AVOHAALARI

59,-

5995

Vaasan
REVITTY 
LEIPÄ
350 g

Kuuma
grillattu
BROILERIN-
KOIPI

Poikien
PAITA
Koot: 86-140 cm

Poikien
COLLEGEHOUSUT
Koot: 86-140 cm

Tyttöjen
COLLEGEHOUSUT
Koot: 90-120 cm

Naisten
TUNIKA/
MEKKO

Naisten
RINTALIIVIT
B- ja 
C-kupilla950

990

1290

HYVÄ 

VALIKOIMA 

VUODEN 2019 

KALENTEREITA!

UIMALASIT 

UIMALAKIT

Speedo
ALLASKENKÄ

Speedo
ALLASKÄSINE

URHEILU-/
HEVOSVOIDE

JUMPPA-
PALLO 

Start
HIIHTO-
VOITEET

PILATESRULLA
hierova

JUMPPA-
PALLO
jumppanauhoilla

Alkaen
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PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON VUODENVAIHTEEN TIEDOTE

KERAMIIKKA, KUVATAITEET,  
KÄSITYÖ JA ASKARTELU 

11040031  MUOTTIKURSSI
18.1.2019-19.1.2019 Huom! Alkamispäivä muuttunut! 
Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  Lukiontie 4 
pe 17.00-21.00, la 09.00-16.00 
Vuokko Nyman    20 € 
Ilm. 7.1.2019 mennessä. 

1104004  AAMUKERAMIIKKA - kevät
7.1.2019-25.3.2019 
Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  Lukiontie 4 
ma 09.00-12.00 
Vuokko Nyman   60 € 
Ilm. 7.1.2019 mennessä.

1104007  LASTEN KERAMIIKKA, kevät
8.1.2019-19.3.2019 
Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  Lukiontie 4 
ti 16.30-18.00 
Vuokko Nyman   40 € 
Ilm. 8.1.2019 mennessä.

1104008  RAKUKERAMIIKKA 
15.4.2019-25.5.2019 
Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  Lukiontie 4 
ma 17.30-21.00, la 09.00-16.00 
Vuokko Nyman    37 € 
Ilm. 11.4.2019 mennessä. 

1104011  LASINSULATUSKURSSI
28.3.2019-2.5.2019 
Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  Lukiontie 4 
to 09.00-12.00 
Vuokko Nyman    30 €
Ilm. 28.3.2019 mennessä. 

1103006  METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUSKURSSI
27.4.2019  TAIDOKAS  Teollisuustie 10 
la 09.00-17.00 Arja Äikäs 15 € 
Ilm. 18.4.2019 mennessä.

1104010  PIENOISRELIEFIKURSSI
10.1.2019-28.3.2019 
Huom! Kokoontumispäivä muuttunut. 
Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  Lukiontie 4 
to 17.00-20.00 
Kari Tykkyläinen   48 € 
Ilm. 10.1.2019 mennessä. 

11040131  VANHASTA UUTTA -hopeakurssi
6.2.2019-27.2.2019 Huom! Kurssipaikka muuttunut! 
Kansalaisopisto KUVATAIDELUOKKA R1  Lukiontie 4 
ke 17.00-20.00 
Outi Vitikka    24 € 
Ilm. 23.1.2019 mennessä. 

2198001  VOIMAANNU VALOKUVASTA
24.4.2019-22.5.2019 Hirsikampus  Nyynäjäntie 5 
ke 17.00-20.00, la 09.00-15.00 
Tarja Hemmilä    40 € 
Ilm. 19.4.2019 mennessä. 

2198003  HYVINVOINTITAIDE -viikonloppu
17.5.2019-19.5.2019 TAIDOKAS  Teollisuustie 10 
pe 17.00-21.00, la 10.00-17.00, su 10.00-15.00
Marianne Lukkarinen    35 € 
Ilm. 3.5.2019 mennessä.

1103009  LAPSET - ISOVANHEMMAT -TAIDEVIIKONLOPPU
8.6.2019-9.6.2019 Huom! Kurssipaikka muuttunut! 
TAIDOKAS Teollisuustie 10 
la-su 12.00-15.00 
Vuokko Nyman    17 € 
Ilm. 27.5.2019 mennessä. 

11040261  AMIGURUMI-pehmoeläinkurssi
9.1.2019-30.1.2019 Hirsikampus A216 
Tekstiilityö  Nyynäjäntie 5 
to 17.00-20.00, Riikka Kälkäjä    30 € 
Ilm. 7.1.2019 mennessä. 

110402611  PITSINNYPLÄYS, kevät
10.1.2019-21.3.2019 Hirsikampus A216 
Tekstiilityö  Nyynäjäntie 5 
to 17.00-20.00, Sirpa Juusola    48 € 
Ilm. 10.1.2019 mennessä.

1104028  KALANNAHKAA KÄSITÖIHIN
5.4.2019-5.5.2019 
Huom! Alkamispäivä muuttunut! 
TAIDOKAS  Teollisuustie 10 
pe 17.00-21.00, la-su 09.00-17.00 
Sirpa Juusola   48 € 
Ilm. 31.3.2019 

1104030  VAUVANTOSSUISTA TURKISLIIVEIHIN 
-asusteita lampaantaljoista
12.4.2019-14.4.2019 TAIDOKAS  Teollisuustie 10 
pe 18.00-21.00, la-su 09.00-17.00 
Anu Pentti   30 € 
Ilm. 14.3.2019 mennessä. 

1104031  NAHKAVYÖ- JA LUHKAKURSSI
17.5.2019-19.5.2019 Hirsikampus A215 
Tekstiilityö  Nyynäjäntie 5 
pe 17.00-21.00, la-su 09.00-17.00 
Inger-Anni Palojärvi    30 € 
Ilm. 25.4.2019 mennessä. 

11040181  KÄSITYÖPAJA - Livo
7.2.2019-4.4.2019 Livon ent. koulu  Kirsiojantie 31 
Joka toinen viikko, to 18.00-21.00 
Hilkka Anttila   30 € 
Ilm. 7.2.2019 mennessä. 

1104035 PUUTYÖT JA ENTISÖINTI, kevät
31.1.-18.4.2019 Huom! Kurssiaika ja -paikka muuttuneet!
TAIDOKAS, Teollisuustie 10
to 18.00-21.00, Seppo Arvola  48€
Ilm. 24.1.2019 mennessä

1104038  MOOTTORISAHALLA SAHAAMISEN ALKEET JA 
SAHAN HUOLTO
16.4.2019-7.5.2019 Toimipaikka avoin   
ti 17.00-20.00, Jorma Lehtola   30 € 
Ilm. 2.4.2019 mennessä. 

NÄYTTÄMÖTAIDE 
1102002 NUORTEN ITSEILMAISU (fyysinen teatteri)
12.1.2019-28.4.2019  Kansalaisopisto SALIKKI Lukiontie 4
la-su 10.00-16.00,  Sami Sainio    63 €   
Kurssille toivotaan lisää osallistujia.
Kevään kokoontumiset 12.-13.1., 2.-3.2., 23.-24.2., 
16.-17.3., 6.-7.4. ja 27.-28.4.2019.

TANSSI 
BALETTIRYHMÄT 
Tuomas Sammelvuo -salin RYHMÄLIIKUNTATILA Tuuli-
myllyntie 4. Ti 8.1.2019-19.3.2019  Anna Sergeeva  
Ilm. 4.1.2019 mennessä.
Kokoontumiskertojen kestoa on pidennetty 15 min., 
mikä vaikuttaa myös jonkin verran kurssimaksun suu-
ruuteen.

1105015  LASTEN BALETTI, 4-6 -vuotiaat - kevät  
17.00-18.00     20 € 

1105017  LASTEN BALETTI, 7-10 -vuotiaat - kevät  
18.00-19.15   25 € 

1105019  AIKUISTEN BALETTI - kevät  
19.15-20.45      30 € 

1105002  ITÄMAINEN TANSSI - kevät
7.1.2019-18.3.2019 Tuomas Sammelvuo -salin 
RYHMÄLIIKUNTATILA  Tuulimyllyntie 4 
ma 17.30-19.00
Anna Salminen    30 € 
Ilm. 7.1.2019 mennessä. 

1105004  KANSANTANSSI - kevät
9.1.2019-20.3.2019 Koskenhovi  Koskenhovinkuja 2 
ke 18.00-19.30 
Ensio Koivula    30 € 
Ilm. 9.1.2019 mennessä. 

1105008  LAVATANSSI ALKEET - kevät
7.1.2019-18.3.2019 Koskenhovi  Koskenhovinkuja 2 
ma 18.00-19.30 Tuula Haverinen ja 
Esa Nurmela    30 € 
Ilm. 7.1.2019 mennessä. 

1105009  LAVATANSSI ALKEIS-JATKO - kevät
8.1.2019-19.3.2019 Koskenhovi  Koskenhovinkuja 2 
ti 18.00-19.30 Ensio Koivula ja 
Soile Satta    30 € 
Ilm. 8.1.2019 mennessä.

1105010  LAVATANSSI JATKO - kevät
8.1.2019-19.3.2019 Koskenhovi  Koskenhovinkuja 2 
ti 19.30-21.00 Ensio Koivula ja 
Soile Satta    30 € 
Ilm. 8.1.2019 mennessä.

1105012  LAVATANSSI ALKEIS-JATKO, kevät - Sarakylä
15.3.2019-17.5.2019 Sarapirtti  Sarakyläntie 4661 
pe 19.00-21.15 Tuula Haverinen ja 
Esa Nurmela    30 € 
Ilm. 15.3.2019 mennessä. 

KIELET 

1203004  ENGLANNIN KIELIOPIN JA  
KUUNTELUN PERUSKURSSI A2 VERKKOKURSSI 
Uusi kurssi!
8.1.2019-26.2.2019 Maarit Pönkänen  Ei kurssimaksua! 
Ilm. 4.1.2019 mennessä. 

1203005  ENGLANNIN SUULLISEN KIELITAIDON JA  
KUUNTELUN PERUSKURSSI A2-B1 VERKKOKURSSI 
Uusi kurssi!
12.3.2019-30.4.2019 Maarit Pönkänen  Ei kurssimaksua! 
Ilm. 28.2.2019 mennessä.

LIIKUNTA 

8301684  VESIJOOGA  
Uusi kurssi!
11.1.2019-29.3.2019 Virkistysuimala Puikkari 
 Tuulimyllyntie 4 
pe 17.00-17.45 Sonja Törmänen    17 € 
Ilm. 10.1.2019 mennessä. 

8301902  NAISTEN PÄIVÄKUNTOSALI 
Uusi kurssi!
10.1.2019-28.3.2019 Puikkarin KUNTOSALI  
Tuulimyllyntie 4 
to 12.00-13.00 Marjo Kokko    23 € 
Ilm. 9.1.2019 mennessä. 

8301511  TEHOTREENI - kevät
13.1.2019-7.4.2019 Lakarin koulu  Postimiehentie 1 
su 13.00-14.00  Heidi Kilkki    23 € 
Ilm. 13.1.2019 mennessä. 

8301509  TANSSIJUMPPA kevät 
(ent. Lavis - lavatanssijumppa) 
13.1.2019-7.4.2019 Lakarin koulu  Postimiehentie 1 
su 14.00-15.00 Heidi Kilkki 23 € 
Ilm. 13.1.2019 mennessä. 

KEVÄÄLLÄ 2019 ALKAVAT KURSSIT
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8301107  YOGA FLOW KEHONHUOLTO kevät
13.1.2019-7.4.2019 Lakarin koulu  Postimiehentie 1
su 15.00-16.00 Heidi Kilkki    23 € 
Ilm. 13.1.2019 mennessä.

8301351  KESTÄVYYSHARJOITTELUN PERUSTEET
9.1.2019-27.2.2019 Hirsikampus D032  Nyynäjäntie 5 
ke 18.00-20.30
Kari Heljasvaara    24 € 
Ilm. 4.1.2019 mennessä.

8301402  UINNIN TEKNIIKKAKURSSI NUORILLE JA 
AIKUISILLE
14.1.2019-18.2.2019 Virkistysuimala Puikkari  
Tuulimyllyntie 4 
ma 18.00-19.30 
Aini Seppänen    18 € 
Ilm. 7.1.2019 mennessä. 

8301354  HIIHDON ALKEISKURSSI AIKUISILLE 
Uusi kurssi!
9.1.2019-30.1.2019 Hirsikampus  Nyynäjäntie 5 
ke 17.00-18.30 Jari Outila ja 
Mikko Raappana   12 € 
Ilm. 4.1.2019 mennessä.

8301355  HIIHDON TEKNIIKKAKURSSI AIKUISILLE
Uusi kurssi!
6.2.2019-27.2.2019 Jyrkkäkoski   
ke 17.00-18.30 Jari Outila ja 
Mikko Raappana    12 € 
Ilm. 31.1.2019 mennessä. 

8301353  JUOKSUKOULU - kevät
1.4.2019-6.5.2019 Puikkarin kokoontumistila  
Tuulimyllyntie 4 
ma 17.00-18.00 
Leena Särkelä    10 € 
Ilm. 27.3.2019 mennessä. 

8301105  KEVÄTJOOGA
4.4.2019-2.5.2019 Tuomas Sammelvuo -salin 
RYHMÄLIIKUNTATILA  Tuulimyllyntie 4 
to 10.15-11.30 
Paula Timonen    14 € 
Ilm. 4.4.2019 mennessä. 

8301683  HATHA FLOW -JOOGA LIVO 
Uusi kurssi!
9.1.2019-27.3.2019 Livon ent. koulu,  Kirsiojantie 31 
ke 18.00-19.00 
Sonja Törmänen   23 € 
Ilm. 8.1.2019 mennessä. 

8301602  JOOGA - Ala-Siurua kevät
17.4.2019-12.6.2019 Siuruan työväentalo,  Siuruantie 2941 
ke 18.00-19.15 
Paula Timonen    21 € 
Ilm. 17.4.2019 mennessä. 

8301671  PUHOKSEN PÄIVÄJUMPPA (ent. PILATES) 
8.1.2019-26.3.2019   Möykkälä, Näljängäntie 1391 
Kurssin nimi muuttunut!
ti 13.30-14.30 Leena Särkelä
Uusille kurssilaisille kevään kurssimaksu 21 €
Syksyllä Puhoksen pilatekseen ilmoittautuneet kurssi-
laiset jatkavat tällä kurssilla jo syksyllä maksamallaan 
kurssimaksulla.

8301204  TAEKWON-DON 20. PERINTEINEN KEVÄTLEIRI
17.5.2019-19.5.2019 Tuomas Sammelvuo -sali  
Tuulimyllyntie 4 
pe 17.30-21.00, la 10.00-21.00, su 10.00-18.00
Janne Ahonen ja apuopettajat   37 € 
Ei ennakkoilmoittautumista, käteismaksu paikan päällä.

8301207  KUNTONYRKKEILYLEIRI
Siirtynyt järjestettäväksi syyslukukaudelta kevätluku-
kaudelle, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
Tuomas Sammelvuo -sali  Tuulimyllyntie 4
Janne Ahonen ja apuopettajat 32 € 
Ei ennakkoilmoittautumista, käteismaksu paikan päällä.

8301206  KESÄNYRKKEILY
5.6.2019-31.7.2019 Lakarin koulu  Postimiehentie 1 
ke 17.30-18.45 
Janne Ahonen    23 € 
Ilm. 30.5.2019 mennessä. 

SEURAAVILLA SYKSYLLÄ KÄYNNISTYNEILLÄ  
KURSSEILLA ON TILAA: 

Tuomas Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila:
• ASAHI-KURSSI 7.1.-25.3.2019 ma 13.00-13.45, 15 €
•  HATHA FLOW -JOOGA 12.1.-30.3.2019 la 12.00-13.00, 21 €
• KAHVAKUULA 11.1.-29.3.2019 pe 18.00-18.45, 18 €
•  HIIT 8.1.-26.3.2019 ti 16.15-17.00 , 18 €

Kansalaisopiston Salikki:
• TAEKWON-DO PERUS- JA JATKOKURSSI 
 10.1.-28.3.2019 to 18.45-20.15, 29 €

Hirsikampus:
•  VENÄJÄN ALKEET JA JATKO 7.1.-25.3.2019 
 ma 17.00-18.30, 29 €
•  SAKSA 9.1.-27.3.2019 ke 17.00-18.30, 29 €
•  ESPANJAN ALKEISKURSSI 10.1.-28.3.2019 to 17.00-18.30, 
    29 €
•  RANSKAN ALKEISKURSSI 10.1.-28.3.2019 to 18.30-20.00,  
 29 €

TIETOTEKNIIKKA 

3401009  3D-PELIGRAFIIKKA JA ANIMAATIOT -VERKKO-
KURSSI
28.1.2019-4.3.2019  Uusi kurssi!  Ei kurssimaksua
ma 18.00-19.00 tutorin ohjauksessa, muutoin oman ai-
kataulun mukaan. Ilm. 21.1.2019 mennessä. Koulutuk-
sen toteuttaa Viope Oy.

3401010  3D-PELINKEHITYS-VERKKOKURSSI
18.3.2019-22.4.2019  Uusi kurssi!  Ei kurssimaksua
ma 18.00-19.00 tutorin ohjauksessa, muutoin oman ai-
kataulun mukaan. Ilm. 11.3.2019 mennessä. Koulutuk-
sen toteuttaa Viope Oy.

3401007  MEDIAKURSSI
8.1.2019-19.3.2019 Huom! Alkamispäivä muuttunut! 
Hirsikampus B126 Mediastudio  Nyynäjäntie 5 
ti 17.00-19.00 
Mika Suoperä     36 € 
Ilm. 8.1.2019 mennessä.

3401002  TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI - kevät
9.1.2019-27.2.2019 Hirsikampus B126 
Mediastudio  Nyynäjäntie 5 
ke 17.00-20.00 
Mika Suoperä    38 € 
Ilm. 9.1.2019 mennessä. 

3401004  TIETOTEKNIIKAN JATKOKURSSI - kevät
11.1.2019-1.3.2019 Hirsikampus B126 
Mediastudio  Nyynäjäntie 5 
pe 17.00-20.00  
Mika Suoperä    38 € 
Ilm. 11.1.2019 mennessä.

3401006  ÄLYPUHELINKURSSI - kevät
13.3.2019-5.4.2019 Hirsikampus B126 Mediastudio  
Nyynäjäntie 5 
ke 17.00-20.00, pe 17.00-20.00 
Mika Suoperä    38 € 
Ilm. 11.3.2019 mennessä.

LUONTO, KOTITALOUS JA KAUNEUDENHOITO 

7198002  EKOKOTI -siivous, puhtaanapito ja pesu ilman 
synteettisiä kemikaaleja
7.1.2019-28.1.2019 Hirsikampus A213 Kotitalous  
Nyynäjäntie 5 
ma 17.00-20.00 
Sonja Härkönen    24 € 
Ilm. 4.1.2019 mennessä.

7198004  KALASTUSVÄLINE JA JOKIKALASTUS
9.4.2019-4.6.2019 Kansalaisopisto KERAMIIKKALUOKKA R1  
Lukiontie 4 
ti 18.00-21.00 Pudasjärven perhokalastajat   30 € 
Ilm. 9.4.2019 mennessä. 

7198003  KAUPALLINEN YRTTIPOIMIJAKOULUTUS 1
14.6.2019-15.6.2019 Luonnon Aromit -toimitila  Ranuan-
tie 253 
pe 17.00-19.00, la 09.00-16.00 
Sonja Härkönen   20 € 
Ilm. 7.6.2019 mennessä. 

71980031  KAUPALLINEN YRTTIPOIMIJAKOULUTUS 2
28.6.2019-29.6.2019 Luonnon Aromit -toimitila  Ranuan-
tie 253 
pe 17.00-19.00, la 09.00-16.00 
Sonja Härkönen    20 € 
Ilm. 21.6.2019 mennessä. 

8101002  HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA TESTI
13.4.2019 Hirsikampus D031  Nyynäjäntie 5 
la 10.00-16.00 
Anne Väyrynen    70 € 
Ilm. 3.4.2019 mennessä. 

8104002  TYYLI- JA VÄRIANALYYSIKURSSI - kevät
13.4.2019-14.4.2019 Lakarin koulu  Postimiehentie 1 
la ja su 09.00-15.00 
Elisa Koivumaa    25 € 
Ilm. 27.3.2019 mennessä.

VARTIOINTI 

8202002  JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI - kevät
26.4.2019-26.5.2019 Hirsikampus D003  Nyynäjäntie 5 
pe 18.00-21.15, la ja su 09.30-17.00 
Janne Ahonen   150 € 
Ilm. 5.4.2019 mennessä. 

8202004  JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI - kevät
4.5.2019 Hirsikampus D003  Nyynäjäntie 5 
la 09.00-17.00 
Janne Ahonen    70 € 
Ilm. 16.4.2019 mennessä. 

MUU KOULUTUS 

9999001  LEMMIKKIELÄINTEN ENSIAPUKURSSI
11.3.2019-1.4.2019 Hirsikampus D031  Nyynäjäntie 5
ma 17.00-18.30 
Christa Van der Vegt   12 € 
Ilm. 28.2.2019 mennessä.

9999003  ELÄINTEN KÄSITTELY JA KOULUTTAMINEN
Uusi kurssi!
18.3.2019-25.3.2019 Hirsikampus D031  Nyynäjäntie 5
ma 18.30-20.00
Christa Van der Vegt   10 € 
Ilm. 11.3.2019 mennessä.

9999004  KANANKASVATUS
Uusi kurssi!
1.4.2019-8.4.2019 Hirsikampus D031  Nyynäjäntie 5
ma 18.30-20.00 
Christa Van der Vegt   10 € 
Ilm. 25.3.2019 mennessä.

LUENNOT, RETKET JA TAPAHTUMAT 

9100003 YLEISÖLUENTO: SANKARIEN MAA
22.1.2019 ti 17.30-18.30  KIRJASTO  Tuulimyllyntie 4
Pudasjärveläislähtöinen taiteen ja kirjallisuuden tohtori 
Sisko Ylimartimo luennoi ulkomaalaisten taiteilijoiden 
tuesta Suomessa Kalevalan kuvitustaiteen muodossa 
vuosina 1939 - 1940. Tilaisuuden lopuksi klo 19 saakka 
on mahdollisuus kysyä ja keskustella hänen kanssaan 
paitsi luennon aiheesta myös hänen muusta kirjallises-
ta tutkimustyöstään ja teoksistaan.
Ei ennakkoilmoittautumista. Luento on maksuton. 
Tervetuloa!

9500003  MATKA KEVÄTMESSUILLE HELSINGIN  
MESSUKESKUKSEEN
to 4.4.2019 klo 10.00 - su 7.4.2019 klo 18.00  
335 € Ilm. 14.2.2019 mennessä.

9500022  PEPPI PITKÄTOSSU -NÄYTELMÄ 
OULUN TEATTERISSA
la 4.5.2019 klo 09.40-17.15 Ilm. 3.4.2019 mennessä.

Katso kevätmessu- ja teatterimatkojen lisätiedot  
www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi

OPPILASTÖIDEN KEVÄTNÄYTTELY TAIDEHUONE 
POHJANTÄHDESSÄ 8.-30.4.2019.

Varmista kurssien toteutuminen ilmoittautumalla kurssille ennakkoon www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi tai 
toimistolle. Kurssi ei toteudu, mikäli ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi ennen kurssin alkamista.
Voit ilmoittautua syksyllä alkaneille koko lukuvuoden kestäville kursseille kevätlukukaudeksi,  
jolloin kurssimaksu on pääsääntöisesti n. 60 % koko lukuvuoden maksusta.
Musiikin vapaille opiskelupaikoille, orkestereihin ja lauluryhmiin voit ilmoittautua  
em. osoitteessa tai tiedustella niitä musiikinopettajalta, puh. 0400 646 132.

Puhelin:  040 8266 431, 050 4628 924 
 Musiikinopettaja 0400 646 132,  
 taide- ja taitoaineiden opettaja   
 050 4096 653
Sähköposti:  kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
Lisätietoja kursseista ja netti-ilmoittautuminen 
osoitteessa www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/
Kansalaisopiston toimisto palvelee Karhukun-
naalla, os. Karhukunnaantie 6, 2. krs.  
ma klo 9.00 - 12.00, ti-to klo 9.00 - 15.00
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

Palveluhakemisto

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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 Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

80 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• 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

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

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

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

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16-19 ja pe klo 11-13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14-18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

MAANRAKENNUSTA

NUOHOUSPALVELUT

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Kansankatu 10 96100 Rovaniemi. 

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!



8 9nro 1PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.1.2019 3.1.2019nro 1

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Palveluhakemisto

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Ikkuna ja ovi asennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

PUDAS-
TORI

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

MYYDÄÄN

RAKENTAMINEN, REMONTIT

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA! ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 1 h+k 42 m2, 1 h+k 25 
m2. P. 0400 512 997.

Mummolakäytöstä siistit, ha-
juttomat Ikean puinen nuoriso-
sänky 160x70 + patja 20 € ja 
valkoinen levyrakenteinen jat-
kettava sänky 130-200x75 20 
€. p. 041 544 3844.

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uusi Vuosi 2019 otettiin vas-
taan Isolla-Syötteellä perin-
teiseen tapaan Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen järjestämäl-
lä monipuolisella ohjelmal-
la. Iso-Syötteen rinteillä oli 
paljon ohjelmaa koko uuden 
vuoden ajan, erityisesti teke-
mistä järjestettiin lapsille ja 
nuorille. Laskettelevia vie-
raita oli pidemmillä lomilla 
ympäri Suomea, lisäksi rin-
teillä vieraili suuri joukko 
päiväkävijöitä lähiseuduilta. 
Iso-Syötteen seitsemästätois-
ta rinteestä oli vuoden vaih-
tuessa avoinna yhdeksän. 
Kaiken kaikkiaan kauden 
ensimmäinen lomasesonki 
oli Iso-Syötteen rinteillä erit-
täin onnistunut!

Vuoden vaihtuessa oli 
soihtulasku, jossa jaettiin 100 
soihtua, mutta soihtulaskus-
sa oli mukana runsaasti las-
kijoita myös ilman soihtuja. 
Sen jälkeen oli näyttävä ilo-
tulitus, jota seurasi arviolta 
yli tuhat henkeä.

Tilaisuuden osallistujat 
lausui tervetulleeksi Hiihto-
keskus Iso-Syötteen aluejoh-
taja Jussi Kiiskilä juontaen 
samalla tilaisuuden. Pudas-
järven kaupungin puoles-
ta puhunut kaupunginhal-

Uusi Vuosi vastaan monipuolisella 
ohjelmalla Iso-Syötteellä

Näyttävä ilotulitus Kurenalla
Kurenalan Uuden Vuoden 
ilotulituksen S-marketin 
parkkipaikalla järjesti Pu-
dasjärven Urheilijat ry. Alu-
een ympärille oli kokoon-
tunut satoja katsojia, osa 
seurasi ilotulitusta tuules-
sa ja tuiskussa autosta kä-
sin. Seuran puolesta ilotuli-
tuksesta vastasivat Markku 
Koivula, Sauli Harju, Kauko 
Tervonen ja Marko Koivula.

-Ensimmäisten padan ju-
tuista vuosien kuluessa al-
kanut tulitus on kasvanut 
näyttäväksi ammattilaispa-
tojen ilotulitukseksi, johon 
tarvittiin myös viranomais-
ten lupa, kertoi Koivula. 

Tapahtuman mahdollis-
ti useiden yrityksien spon-
sorointi, joille Koivula halu-
si välittää parhaat kiitokset: 
Pudasjärven kaupunki, OP 

Pudasjärvi, S-Market Pudas-
järvi, Profin Oy, Hotelli-Ra-
vintola Kurenkoski, Pudas-
Kone, yrittäjä Joni Outila, 
Pudasjärven Kirjakauppa, 
Aarrearkku, Ravintola Meri-
ta ja Karhupaja. HT

S-Marketin pihalla oli näyt-
tävä ilotulitus Pudasjärven 
Urheilijoiden järjestämänä 

ja eri yritysten tuella. 

Näyttävää ilotulitusta oli seuraamassa arviolta yli tuhat henkeä.

lituksen varapuheenjohtaja 
Vesa Riekki kertasi vuoden 
aikana tehtyjä historiallisia 
päätöksiä Syötteen alueelle. 

-Syötteellä toteute-
taan alueen matkailun lä-
hes 40 vuoden histo-
rian yksi suurimmista 
yhtäaikaisista investoinneis-
ta mm. Lumiareena, Iso-
Syötteen liikenneinfra sekä 
hotelli-investoinnit. Kau-
pungin rooli taloudellisesti 
on merkittävä erityisesti lu-
miareenassa ja liikenneinfra 
-hankkeessa. Myönteis-
tä on myös se, että kaupun-
gin kaupunginhallituksen ja 
-valtuuston päätöksenteko 
näistä merkittävistä hank-
keista olivat yksimielisiä. Ne 
heijastavat päättäjien, kun-
talaisten ja Syötteen alueen 
yrittäjien myönteistä sitou-
tumista Pudasjärven mat-
kailun ja Syötteen alueen ke-
hittämiseen. Syötteen alue 
palveluineen ja kansallis-
puistoineen on yksi merkit-
tävin matkailun "kruunun-
jalokivistämme”, mainitsi 
Riekki. 

Riekki otti esille myös 
joulunajan järkyttävän uuti-
sen Hotelli Iso-Syötteen tu-
lipalosta. 

-Tapahtuma koskettaa 
koko Syötteen aluetta ja pu-
dasjärveläisiä kovasti. Yrit-
täjien Juha ja Katariina 
Kuukasjärven välittämät tu-
levaisuuteen tähtäävät ter-
veiset ovat olleet kannus-
tamassa koko Pudasjärveä. 
Tämä käsittämätön ja surul-
linen tapahtuma pysäyttää 
meitä kaikkia, mutta myös 
yhdistää, totesi Riekki.

Heimo Turunen, 
kuva Niko Häggman.

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

Marko Haapaniemi 
tansseissa Pintamolla
Pintamon kyläseuran tans-
seissa lauantaina 5.1. esiin-
tyy kemiläinen Marko Haa-
paniemi, joka lauloi viime 
kesän tangomarkkinoiden 
finaalissa. Keikkakokemus-
ta on kertynyt myös run-
saasti. Kipinä musiikkiin syn-
tyi jo lapsena. Omatoimisen 
harjoittelun lisäksi hän on 
myös ottanut laulutunteja 
torniolaiselta Mira Sunnaril-
ta ja nykyisin Pudasjärvellä 
asuvalta laulunopettaja Aira 
Siruainen-Kalliolalta.

Keikoilla hänellä on aina 
kitara mukana. Laulaja on 
myös intohimoinen moot-
toripyöräharrastaja. Kotoa 
löytyy kaksikin moottori-
pyörää.
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

(Pintamontie 321).
la 5.1.2019 klo 21.00 – 01.00

TanssiT PinTamolla

Lippu 15€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

 TanssiTTajana

 marko 
HaaPaniemi 

TerveTuloa!

ja THe sTeels

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN KAKSI METSÄTILAA 
PUDASJÄRVELLÄ

Kohteet on ulosmitattu ja ne myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla 3.1.2019 alkaen.
Kohdenumero 1168779: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Hie-
taharju -niminen tila RN:o 16:38, kiinteistötunnus 615-407-16-38. 
Tilan pinta-ala on 68,36 ha. Laaditun metsäarvion mukaan tilan 
pinta-alasta on metsämaata noin 30,0 ha ja tilan arvioitu aines-
puun määrä on 267 m3. Huutokauppa päättyy 21.1.2019 klo 18.00 
tai kolme minuuttia esitetyn viimeisen tarjouksen jälkeen.
Kohdenumero 1168798: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Tee-
relä -niminen tila RN:o 2:238, kiinteistö-tunnus 615-409-2-238. 
Tilan pinta-ala on 12,61 ha. Laaditun metsäarvion mukaan tilan 
pinta-alasta on metsämaata noin 7,6 ha ja tilan arvioitu ainespuun 
määrä on 87 m3. Huutokauppa päättyy 22.1.2019 klo 18.00 tai 
kolme minuuttia esitetyn viimeisen tarjouksen jälkeen.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 56 28425 (ark. 8.00-16.15) tai 
internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Pintamon Metsästysseura ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
su 20.1.2019 klo 13 Kyläseuran talolla, 

Pintamontie 319.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 12. Tervetuloa!

Kouvan Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

la 19.1.2019 klo 14 Piipposen pirtissä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 13.

Lopuksi hirvipalaveri, ilmoittautuminen 
syksyn hirvijahtiin.

Johtokunta

Syötteen Erä ry:n 
HIRVIPEIJAISET

la 12.1.2019 klo 11-13 Kylätalolla.

Hirviporukka

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 6.1. klo 13.
Su 13.1. klo 13.
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY

ELÄKELIITON KERHOT 
vuonna 2019 alkaa torstaina 10.1. klo 14.30 

Palvelukeskuksessa.

lauantaina 19.1.2019 klo 13 
Kylätalo Petäjärinteellä.

Haapalan Seudun 
Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET

Tervetuloa seuran jäsenet ja maanvuokraajat!

VUOSIKOKOUS 
su 20.1.2019 klo 12.    

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin. 
Aineistot toimitukseen viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

Lue lehti netistä jo keskiviikkona www.pudasjarvi-lehti.fi

PUDASJARVI.FI

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kun-
nan elintarvike-, terveydensuojelu- ja 
tupakkavalvontaviranomainen sekä 
eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, 
Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa ja 
kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudas-
järvellä ja Utajärvellä, mutta ei Vaalassa.

ELINTARVIKE- JA  
TERVEYDENSUOJELU- JA  
TUPAKKAVALVONTA TIEDOTTAA:
1.  Tarkastetun lihan myyminen, joka on 

peräisin teurastamosta, edellyttää, 
että tuottaja on tehnyt elintarvike-
huoneistoilmoituksen (vaikka varsi-
naista huoneistoa ei ole).

2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa 
myy dä vain, jos lahtivajasta, jossa 
liha käsitellään, on tehty elintarvi-
kehuoneistoilmoitus. Tarkastama-
tonta poronlihaa (ei jauhelijaa tai 
jalosteita) poronomistaja saa myydä 
edellyttäen, että poronomistaja on 
tehnyt teurastusta ja suoramyyntiä 
koskevan elintarvikehuoneistoilmoi-
tuksen.

3.  Ravintolan toimijan vaihtumisesta 
tai toiminnan päättymisestä (koskee 
muitakin elintarvike- ja terveyden-
suojeluvalvonnan kohteita) tulee il-
moittaa Oulunkaaren ympäristöpal-
veluille.

4. Vesilaitosten (myös pienet osuus-
kunnat) tulee toimittaa riskinarvi-
oinnin perusteella häiriötilanteiden 
varalle laadittu varautumissuunni-
telma Ely-keskukselle ja Oulunkaa-
ren ympäristöpalveluille. Lisäksi yli 
50 käyttäjän tai yli 10 m3/vrk laitok-
sien tulee hakea riskinarvioinnin hy-
väksymistä sekä valvontatutkimus-
ohjelmalle 5 vuotta voimassa olevaa 
hyväksymistä Oulunkaaren ympäris-
töpalveluilta. 

5.  Tupakan valvontamaksut nousevat 

1.1.2019. Tavoitteena on pitkällä aika-
välillä vähentää tupakan saatavuutta 
ja tupakointia sen haitallisuuden ta-
kia.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
6. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä 

myös yksittäisiä lampaita, vuohia, 
(mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitä-
vien harrastajien. Rekisteröityminen 
tehdään kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle ja samalla rekiste-
röidään eläintenpitopaikka. Eläinten-
pidon päätyttyä rekisteröinnit tulee 
päättää.

7.  Alkutuotannon muutoksista, kuten 
karjanpidon lopettaminen tai su-
kupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa 
kirjallisesti sekä kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle että elintar-
vikevalvontaan (esim. kunnaneläin-
lääkärille). Ympäristöluvanvaraisen 
maatilan tulee lisäksi nimenomai-
sesti ilmoittaa muutoksesta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

8. Raadot tulee haudata viipymättä ja 
hyvin Pudasjärvellä ja Iissä Eviran 
ohjeiden mukaan. Raatojen tulee 
odottaa hautaamista peitettyinä. 
Mahdollisesta haaskapaikasta tulee 
tehdä rekisteröimisilmoitus kun-
naneläinlääkärille. Vaala, Utajärvi ja 
Yli-Iin suuralue kuuluvat raatoke-
räilyalueeseen, ja tuotantoeläinlaji-
en hautaaminen on pääsääntöisesti 
kielletty.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
9.  Roskaaminen on kielletty. Siivous-

vastuu on ensisijaisesti roskaajalla, 
mutta jos roskaajaa ei tiedetä, maan-
omistaja joutuu siivoamaan jätteet 
maaltaan omalla kustannuksellaan. 
Jätteiden (mukaan lukien paalimuo-
vit) polttaminen tai maahan hau-
taaminen on kielletty. Haja-asutus-
alueella saa polttaa pieniä määriä 

puutarhajätettä kuten kuivia risuja 
ja oksia. Polttaminen ei saa aiheut-
taa naapurustolle savu- tai muuta 
haittaa. Jätteet tulee toimittaa asian-
mukaiseen keräykseen. Maatalous-
muovien keräyksistä löytyy tietoa 
internetistä hakusanalla ”maatalo-
usmuovien keräys”. Edellisvuosien 
pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreu-
naan, vaan ne tulee kompostoida il-
man muoveja ja verkkoja. 

10.  Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjen-
nys tulee tilata ensisijaisesti jäte-
huoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä 
ei saa levittää käsittelemättömänä 
peltoon eikä koskaan metsään. Vilje-
lijä voi tyhjentää omat ja muutamien 
naapurien sakokaivot edellyttäen, 
että lietteeseen lisätään sammutet-
tua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan 
hyvin ja annetaan vaikuttaa 2 tuntia. 
Levitetty liete tulee kirjata lohkokir-
janpitoon. Utajärvellä nykyisten jä-
tehuoltomääräysten mukaan liete 
tulee toimittaa jätevedenpuhdista-
moon, peltolevitys ei ole sallittua.

11. Jätevesijärjestelmä tulee uusia 
31.10.2019 mennessä, jos vesistöön 
on matkaa alle 100 metriä, jos kiin-
teistö sijaitsee vedenhankintaan so-
veltuvalla pohjavesialueella ja joka 
tapauksessa rakennuslupaa edellyt-
tävän remontin yhteydessä. Edullisin 
ratkaisu esim. mökeissä on luopua 
vesivessasta ja siirtyä kuivakäymä-
lään, jolloin pelkille harmaille vesil-
le voi riittää nykyinen järjestelmä. 
Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/
asukkaille/asuminen-ja-rakentami-
nen/jaetevesien-kaesittely 

12.  Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) 
likaantunut maa-aines tulee kaivaa 
ylös ja kuljettaa sallittuun vastaan-
ottopaikkaan, kun kyseessä ovat 
pienet vuodot ei pohjavesialueella. 
Suuremmissa vuodoissa ja pohjave-
sialueella vuodosta tulee ilmoittaa 
pelastuslaitokselle ja Oulunkaaren 

ympäristöpalveluille.

13. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja 
maatilasäiliöt) tulee tarkastuttaa 
virallisella tarkastajalla 10 vuoden 
välein. Säiliöiden säännöllisellä kun-
totarkastuksella voidaan ehkäistä 
kalliita maanpuhdistustoimia vaati-
vat vuodot.

14. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön 
on sallittua omalta maalta 500 m3 
asti ja edellyttää sen jälkeen ilmoi-
tusta Oulunkaaren ympäristöpalve-
luille. Maa-ainesten luovuttaminen 
edellyttää maa-ainesluvan hakemis-
ta.

15. Ympäristöluvan tai maa-ainestenot-
tamisluvan päätyttyä toimintaa ei 
saa jatkaa ilman uutta lupaa. 

16. Muusta kuin vähäisestä ojitukses-
ta on ilmoitettava ELY-keskukseen 
vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus 
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos 
siitä voi aiheutua vesialueen pilaan-
tumista tai muuta haitallista vai-
kutusta vesistössä. Lupaa haetaan 
aluehallintovirastolta. Vähäisessä-
kään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa 
suoraan vesistöön.

17.  Enintään 500 m3 koneellisesta 
ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus 
ELY-keskukselle ja vesialueen omis-
tajalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 
500 m3 ruoppaukselle tulee hakea 
lupa aluehallintovirastolta.

18. Kunnalliset jätehuoltomääräykset 
ovat paikallisia määräyksiä, jotka 
ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä 
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. 
Iissä on voimassa lisäksi kunnalliset 
ympäristönsuojelumääräykset, Pu-
dasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia 
ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole. 

Useimmat tarkastukset ovat maksullisia. 

Henkilöstömme yhteystiedot:  
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

LEIKKAA TALTEEN! "
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven kaupungin toi-
mintaa suunnitellaan parhail-
laan tuleville vuosille hyvin 
mielenkiintoisessa tilantees-
sa. Kaupungin alueella on to-
teutunut ja suunnitelmissa 
poikkeuksellisen paljon yksi-
tyisiä investointeja, niin yri-
tyselämän, kuntalaisten kuin 
vapaa-ajanasukkaidenkin toi-
mesta. Rakennusvalvonnas-
sa on riittänyt kiireitä ja myös 
tonttikauppa on ollut vireää. 
Kysyntää monenlaisen yri-
tystoiminnan sijoittumisel-
le kaupungin keskustaan tai 
Syötteen suuntaan tuntuu 
olevan kiihtyvällä tahdilla. 
Myös sivukylillä on myöntei-
siä signaaleja havaittavissa. 
Merkittävimpänä niistä ehkä 
Kipinän kyläkoulun laajenta-
minen, koulun nykyisten ti-
lojen pullistellessa oppilaita. 
Parhaillaan kaupunki suun-
nittelee lähivuosille histori-
ansa suurimpia investointeja 
palvelurakenteen kehittämi-
seksi. Muuttoliikkeessä nä-
kyy positiivisia merkkejä sii-
tä, että kaupunkistrategiassa 
tavoitteeksi asetettu väkilu-
vun kääntäminen nousuun 
voi olla mahdollista. Tärkeää 
on huolehtia lähivuosina, että 
asuntoja ja työpaikkoja on 
tarjolla tänne muuttoa suun-
nitteleville. Toteutuessaan 
maakunta- ja sote-uudistuk-
sen eteneminen merkitsee li-
sää hallinnollisia ja valmiste-
levia töitä kaupungintalolla. 
Tukipalvelujen järjestämi-
nen on ainakin järjestettävä 
osin uudelta pohjalta ja myös 
kiinteistöihin liittyviä kysy-
myksiä on vielä auki. Kaiken 
kaikkiaan Pudasjärvellä on 
meneillään vahva tekemisen 
meininki ja tulevat vuodet 
ovat meidän kuntapäättäjille, 
työntekijöille ja viranhaltijoil-
le kiireisiä ja työntäyteisiä.

Kansainvälisen korkea-
suhdanteen ja riittävien kan-
sallisten toimien seurauksena 
Suomen bruttokansantuot-
teen kasvu on ollut kaksi vii-
meisintä vuotta hyvällä ta-
solla. Työllisyyskehitys on 
ollut myönteistä ja myös Pu-
dasjärvellä on kolkuteltu 10 
prosentin työttömyysasteen 
rajaa, sitä kuitenkaan vielä 
alittamatta. Suomessa kun-
tataloudessa on eletty myön-
teisiä vuosia ja vuoden 2017 

tilinpäätökset olivat ennakoi-
tuakin parempia. Kuluval-
le vuodelle tilanne kuitenkin 
hieman heikkenee toiminta-
menojen kasvun nopeutues-
sa ja verotulojen kasvun hi-
dastuessa. Talousarviovuosi 
2019 näyttää kuntatalouksis-
sa edelleen varsin vakaalta. 
Vaikka kansantuotteen kas-
vulle ennustetaan hieman 
alempaa tasoa, nähdään sil-
ti verotulojen kehitys varsin 
myönteisenä ja isot julkiset 
investoinnit tuovat alueil-
le työtä ja toimeentuloa, toki 
velkataakan kasvun lisäksi. 

Kehittämistä kaikilla 
toimialoilla
Kaupunginvaltuusto päät-
ti 15.11. kokouksessaan hal-
lintotoiminnan organisaa-
tiomuutoksesta siten, että 
kehittämistoiminta sulautuu 
osaksi hallintotoimea. Lisäksi 
valiokuntajärjestelmään tulee 
elinvoimavaliokunnan tilal-
le yhteisöllisyysvaliokunta, 
jonka toiminnassa korostuvat 
entistä laajemmin kuntalais-
ten kuuleminen ja osallistami-
nen. Muutoksessa tuodaan li-
säpanostuksia esimiestyöhön 
ja henkilöstön hyvinvointiin. 
Uusina virkoina on päätet-
ty perustaa henkilöstöpääl-
likön ja työllisyyspäällikön 
virat. Organisaatiomuutos 
tarkoittaa myös kehittämi-
nen kuuluu kaikille –ajattelu-
mallin juurruttamista päivit-
täiseen toimintaan. Tarkoitus 
on, että kehittämistä tehdään 
kaikilla toimialoilla normaa-
liarjessa ja hankkeet toteu-
tetaan jatkossa siellä, missä 
on varsinainen toimintakin. 
Tällä parannetaan hankkei-
den vaikuttavuutta ja tehos-
tetaan hankkeen myötä syn-
tyneiden hyvien käytäntöjen 
ja toimintamallien juurtu-
mista käytännön jokapäiväi-
seen toimintaan. Muutoksia 
tapahtuu myös elinkeino-
jen kehittämisen vastuissa ja 
palveluvalikoimassa. Uudes-
sa toimintamallissa korostuu 
kaupunginjohtajan ja kau-
punginhallituksen vastuu oh-
jata elinkeinojen kehittämis-
tä yhteistyössä yrityskentän 
kanssa. Jatkossa yritysneu-
vontaa ja yrityskehityspalve-
luja tarjotaan kehitysyhtiön 
kautta sekä panostetaan tont-

titarjonnan aktiiviseen mark-
kinointiin ja uusien tarpeiden 
selvittämiseen. Kaupungin 
elinkeino-ohjelman kokoami-
nen toteutetaan yhteistyössä 
elinkeinoelämän kanssa.

Varhaiskasvatukses-
sa vilkasta
Varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen ja lukion oppilas-
määrät ovat kehittyneet en-
nakoitua myönteisemmin 
ennen kaikkea sen vuoksi, 
että lapsiperheitä on muut-
tanut Pudasjärvelle. Tämä 
ja valtakunnallinen kehitys 
varhaiskasvatuksen palve-
lutarpeiden laajenemisesta 
tarkoittavat meillä sitä, että 
kaupungin olemassa olevat 
resurssit ovat täyskäytössä. 
Päivähoidon järjestämises-
sä on jouduttu turvautumaan 
väliaikaisiin tilajärjestelyi-
hin. Palvelusetelijärjestelmän 
käyttöönoton myötä saamme 
lisääntyvää tarvetta paikkaa-
maan myös yksityistä palve-
lutarjontaa. Isoimpana hank-
keena toteutuu 64-paikkainen 
yksityinen päiväkoti vuoden 
2019 aikana kaupungintalon 
ja Pikku-Paavalin päiväkodin 
väliselle tyhjälle tontille.

Tulevina vuosina tehdään 
Pudasjärvellä mittavia inves-
tointeja niin kaupungin kuin 
yksityistenkin toimesta. Lu-
miareena valmistuu kaupun-
gin hankkeena sisäpuolisil-
ta osin talvikauden 2019-2020 
sesonkiin, samoin kuin Syöt-
teen keskusalueen liikenne- 
ja paikoitusalueratkaisuja 
kehittävä infrahanke. Yksityi-
senä investointina merkittä-
vin on parhaillaan käynnissä 
oleva yksityinen hotellihan-
ke Safaritalon ja Lumiaree-
nan kanssa samaan kortteliin. 
Myös muita yksityisiä mat-
kailuinvestointeja tullaan jul-
kistamaan toimintavuoden 
2019 aikana. Keskeisiltä osin 
matkailun investointien pui-
tesopimuksen päivittäminen 
voi tulla jo kyseeseen, sillä in-
vestointipainetta tuntuu ole-
van tällä hetkellä enemmän 
kuin sopimusta valmistelta-
essa reilu vuosi sitten nähtiin.

Keskustaajaman ilme 
muuttumassa
Pudasjärven keskustaaja-

man ilme tulee muuttumaan 
lähivuosina suuresti. Val-
tatielle rakennettava uusi 
liikenneympyrä ja siihen kyt-
keytyvä uusi taajaman pää-
väylä tulevat muuttamaan 
olennaiselta osin keskustan 
liikennejärjestelyjä. Hyvän 
Olon keskuksen rakennus-
töiden aloittaminen ja tiestön 
rakentaminen alueelle, osin 
liittyen jäähallin rakentami-
sen valmisteluun, näkyvät jo 
ensi vuoden toiminnassa. Tu-
levien kolmen toimintavuo-
den investointiohjelma tulee 
olemaan kantokykymme ää-
rirajoilla. Niinpä strategian 
tavoitteen mukainen positii-
vinen työpaikkakehitys, ve-
rotulojen kasvu ja nousuun 
kääntyvä väestökehitys ovat 
välttämättömiä edellytyksiä 
sille, että investointitahti voi-
si tulevaisuudessa säilyä näin 
korkealla tasolla, ilman kau-
pungin merkittävää velkaan-
tumista. Tulevaisuus näyttää, 
miten kehittämistyössä on-
nistumme, mutta nyt jos kos-
kaan Pudasjärvellä on todel-
liset mahdollisuudet kääntää 
kehitys nousuun ja saada 
myönteisten asioiden vyö-
ry lumipallomaisesti kasaan-
tumaan vuosi vuodelta suu-
remmaksi. Tavoitteena oleva 
10 000 asukkaan väkimäärä, 
500 uuden työpaikan ja 100 
uuden yrityksen kokonai-
suus vuoteen 2027 mennes-
sä edellyttävät meidän vielä 
hyödyntämättömien lukuis-
ten vahvuuksien ja mahdolli-
suuksien täysimääräistä hyö-
dyntämistä. Tähän työhön on 
saatava mukaan kaikki luot-
tamushenkilöt, työntekijät, 
alueen yritykset ja kuntalai-
set!

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan katsaus vuosi 2019 

Suuria investointeja 
palvelurakenteen kehittämiseksi 

Kurenalla Helmi Koivunie-
men jouluamaryllis intou-
tui kukkimaan todella run-
saasti. Kahteen varteen oli 
puhjennut 15 valkoista ku-

Joulukukka amaryllis ilah-
dutti omistajaansa puhke-
amalla todella runsaaseen 
kukintoon.

Joulukukka amarylliksessä 15 kukintoa
kintoa. Toritie 3:n kerros-
talossa asuva Helmi kertoo 
saaneensa kukan joululah-
jaksi kahdelta sisareltaan. 
Kukka oli toimitettu Räisä-
sen kukkakaupasta. Kukan 
toimittaneet Oulunsalossa 
ja Espoossa asuvat sisaret 
eivät päässeet vierailemaan 
tänä jouluna, mutta Helmin 

kaksi poikaa ilahduttivat äi-
tiään jouluvierailulla.

Siuruan kylästä syntyi-
sin oleva Helmi kertoo ole-
vansa paluumuuttaja. Hän 
muutti vuonna 2006 syn-
nyinpitäjäänsä Pudasjärvel-
le Kainuun Kontiomäestä. 
Monet muistavat Helmin 
ajalta, kun hän toimi gril-

liyrittäjänä torin laidalla 
usean vuoden ajan ex-mie-
hensä Timo Koivuniemen 
kanssa. Nykyiseen asun-
toon Toritien osoitteeseen 
hän muutti Sivakkasuolta 
joulun alla. HT

KEILAHALLIYRITTÄJÄKSI 
PUDASJÄRVELLE?
Pudasjärven keskustaan Kurenalle rakentuu Hy-
vän olon keskus vuonna 2021. Keskukseen sijoit-
tuu kirjasto, terveysasema, nuorisotilat, kahvila 
ja 6-ratainen keilahalli. Nyt haetaan keilahalli- ja 
kahvilayrittäjää. Pääset mukaan suunnittelemaan 
tiloja jo alusta alkaen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, sillä yrittäjää hae-
taan jo 15.1.2019 mennessä.

Kari Rissanen, Pudasjärven kaupunki,  
040 038 9973, kari.rissanen@pudasjarvi.fi
Auvo Turpeinen, Pudasjärven Kehitys Oy,  
045 169 3997,  
auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi
Sari Turtiainen, Pudasjärven Kehitys Oy,  
040 487 2429, sari.turtiainen@pudasjarvi.fi

pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KEHITYS OY

Pudasjärven kaupungin kehittämis- ja toimintatukien infoilta jär-
jestetään kaupungintalolla keskiviikkona 9.1. kello 18.

Pudasjärveläisten yhdistysten ja erilaisten kyläyhteisöjen toi-
minta on ensiarvoisen tärkeää ja arvokasta. Hakemuksista on 
henkinyt aktiivisuus ja halu pitää yhdistyksen tai kyläyhteisön toi-
minta vireänä. Se on arvokasta – kiitos siis panoksestanne asi-
an hyväksi! 

Vuodelle 2019 olemme budjetoineet avustuksia varten 150 
000 euroa. Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti monenlaiseen va-
paaehtoistoimintaan ja siksi tätä toimintaa on ilo tukea. Halu-
amme edelleen parantaa eri toimijoiden mahdollisuuksia tehdä 
tulevaisuudessakin tekoja, jotka pitävät koko laajan kuntamme 
elinvoimaisena, viihtyisänä ja turvallisena. 

Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämis- ja toimintatukien 
osalta painottamaan vuonna 2019 hyvinvointiin, kylien ja asuin-
ympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen, yhdessä tekemiseen 
ja tapahtumiin liittyviin asioihin. Perustoiminnan lisäksi toivotaan 
uusia avauksia ja toimintamalleja erityisesti osallistavan budje-
toinnin mallilla. 

Esimerkkikohteita avustuksesta: kylätalojen tai -tilojen ylläpi-
to ja vuokra, kylätalojen tai -tilojen sekä laitteiden ja kalustei-
den hankinta ja kunnostus, liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpito 
(mm. latujen ylläpito, bensakulut, raivauskulut), kylien viihtyisyy-
den parantaminen (mm. laitehankinnat, maisemaraivaus, aitojen 
teko tms. pienrakentaminen, bensakulut), tapahtumat (mm. ilmoi-
tukset, kuljetukset, äänentoisto, valot) sekä harrastustoiminta 
(mm. taide-, musiikki-, liikunta-, näytelmätoiminta). 

Tuen hakeminen 
Hakemuskaavakkeita on saatavissa www.pudasjarvi.fi/lomakkeet 
ja paperiversiot Pudasjärven kaupungin asiakaspalvelupisteestä. 
Hakemukset tulee toimittaa 31.1. kello 16 mennessä sähköpos-
tilla, postitse tai allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voi jättää 
myös Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen.

Pudasjärven kaupungin nettisivulta löytyy tarvittavat linkit ja 
lisätiedot. 

Kaupunki tiedotus

Kehittämis- ja toimintatukikäytäntö 
jatkuu kaupungilla



12 TPnro 1PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.1.2019 3.1.2019nro 1

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 31.1.2019 saakka.

14,50€
(norm. 19,01)

9,50€
(norm. 12,26)

72 imeskelytablettia

24 
imeskely-
tablettia

Pudasjärven kansalaisopiston 
opetus jatkuu tulevalla viikol-
la joulutauon jälkeen. Lukuisat 
syksyllä alkaneet kurssit jatku-
vat keväänkin ajan, ja tarjolla on 
runsaasti myös pelkästään kevät-
lukukaudella toteutettavia kurs-
seja. 

Useimpiin on mahdollis-
ta ilmoittautua myöhemmin-
kin, mutta balettiryhmiin, Hiih-
don alkeiskurssiin aikuisille, 
Kestävyysharjoittelun perustei-
siin ja Ekokoti-kurssiin ilmoitau-
tuminen on viimeistään 4.1. Vain 
etukäteen ilmoittautumalla var-
mistaa kurssien käynnistymisen: 
Kurenalan ryhmissä osallistujien 
vähimmäismäärä on seitsemän, 
sivukylien ryhmissä viisi. 

Myös koko lukuvuoden kes-
täville kursseille voi tulla mukaan 
vain kevään ajaksi, ja osaan kurs-
seja kaivataankin lisää väkeä! Täl-
laisia  ovat kielistä espanjan, sak-
san, ranskan ja venäjän kurssit 
sekä liikunnasta Hiit, Kahvakuula, 
Hatha flow -jooga ja Asahi-joo-
ga. Pelkkään kevään opetukseen 
osallistuminen huomioidaan 
huojennettuna kurssihintana. 

Uusia kursseja sekä 
lähi- että etäopetuksena
Syksyn mittaan esitettyjen toivo-
musten mukaisia uusia kursseja 
ovat Kanankasvatus, Lemmikki-
eläinten käsittely ja kouluttami-
nen, Hatha flow -jooga Livo, Ve-
sijooga ja Naisten päiväkuntosali. 
Uusia ovat myös Koillisopistojen 
hankeyhteistyönä toteutettavat 
etäopetuksen kokeilukurssit 3D-
pelinkehitys, 3D-peligrafiikka ja 
animaatiot, Englannin kielioppi ja 

Kansalaisopiston keväässä kursseja, 
retkiä ja luentoja 

kuuntelu sekä Englannin suullinen 
kielitaito ja kuuntelu. 

Ne ovat osallistujille maksut-
tomia verkkokursseja, jotka suo-
ritetaan oman aikataulun mukaan 
kotikoneilta nettiyhteyden ja AC-
ohjelman avulla. Kouluttaja antaa 
käyttöopastuksen ja auttaa tehtä-
vissä viikottaisilla tutor-tunneilla 
Adobe Connect -verkko-opiskelu-
ympäristössä.   

Puutyökurssit  
Taidokas-hallissa
Taidokas-hallin saneeraus eteni 
syksyn mittaan niin, että puutöi-
den opetustilat valmistuivat vuo-
denvaihteeseen mennessä. Näin 
ollen kaikki puutyökurssit jatku-
vat siellä heti tulevasta viikosta al-
kaen. Kuvataide- ja keramiikkatilat 
valmistuvat kevään aikana. Nämä 
uudet, tarkoitukseensa erinomai-
sesti soveltuvat opetustilat sijait-
sevat teollisuuskylässä osoittees-
sa  Teollisuustie 10. 

Muutoksia ja kylähistori-
oiden valmistumisia
Taekwon-don perus- ja jatkokurs-
si ovat yhdistyneet kevääksi, jotta 
jatkokurssia on voitu jatkaa osallis-
tujien vähyydestä huolimatta. Pila-
tes Puhos  on muuttunut Puhok-
sen päiväjumpaksi, jotta nimi kuvaa 
paremmin kurssin monipuolisia 
harjoitteita kevään aikana. Lavis - 
lavatansijumppa on vaihdettu Tans-
sijumpaksi Lavis-lisenssimuutoksen 
vuoksi, mutta sisältö säilyy ennal-
laan. Kuntojumppa on keskeytetty 
osallistujien vähyyden vuoksi. 

Kylähistoria Hetekylä ja Kylä-
historia Siurua -ryhmät ovat oh-
jaajansa Timo Sarkkisen johdolla 

työstäneet kylähistoriikit viimeis-
telyä vaille valmiiksi. Mittava ja 
arvokas työ saanee kevään aika-
na loppuhuipennuksensa kirjojen 
painatuksen myötä.  Teosten val-
mistuttua järjestetään myös jul-
kistamistilaisuus. 

Retkiä ja luentoja
Kansalaisopisto järjestää yhdes-
sä Taivalkosken, Kuusamon, Po-
sion ja Ranuan opistojen kanssa 
retken Kevätmessuille Helsinkiin 
huhtikuussa sekä Peppi Pitkätos-
su -näytelmään Oulun teatteriin 
toukokuussa. Retket ovat osoi-
tus Koillisopistojen hyvästä kes-
kinäisestä kumppanuudesta, ja ne 
toteutuvat, jos osallistujia on vä-
hintään 40. 

Pudasjärven kirjasto ja kansa-
laisopisto järjestävät yhteistyös-
sä maksuttoman yleisöluennon 
Sankarien maa. Kirjastossa 22.1. 
pidettävä FT, TT Sisko Ylimarti-
mon luento käynnistää Pudasjär-
veltä ponnistaneet -luentosarjan, 
jossa pudasjärveläislähtöiset hen-
kilöt kertovat elämänurastaan, 
erikoisalastaan tai muusta etukä-
teen toivotusta aiheesta. 

Pintamolla ja Kurenalla kasva-
nut Sisko Ylimartimo kertoo Ka-
levalan ulkomaisesta kuvitukses-
ta sotavuosien 1939 - 40 aikana 
ja samalla kuvittajien tuesta pien-
tä maata kohtaan, joka taisteli yli-
voimaista vihollista Neuvosto-
liittoa vastaan.  Aihe kunnioittaa 
kahta juhlavuotta:  vuonna 2019 
Uusi Kalevala täyttää 170 vuot-
ta ja talvisodan syttymisestä tu-
lee kuluneeksi 80 vuotta.

Kansalaisopiston tiedotus

Pudasjärven kaupungin 
Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui vuoden viimeiseen 
kokoukseensa 18.12. Pu-
heenjohtaja Sointu Veivo il-
moitti, että vuodelle 2019 
palkataan koulunuoriso-
työntekijä hankerahoituksel-
la. Koulunuorisotyöntekijän 
palkkaaminen oli yksi va-
liokunnan kiusaamistyöryh-
män ohjausesityksistä.

Lukion oppilaiden aloit-
teesta keskusteltiin opiskeli-
joiden tukemisesta liikunta-
hallin ja uimahallin käytöstä. 
Todettiin, että asiaa tulee 
tarkastella yhdenvertaisuu-
den periaatteella. Aloite tu-
lee ottaa huomioon, kun 
sote- ja maakuntauudistus-
ten myötä liikunta- ja hyvin-
vointipalveluiden palvelu-
kokonaisuutta tarkastellaan 
laajemmin.

Ennaltaehkäisevistä 
hyvinvointipalveluista 
selvitystä
Koordinaattori Ismo Miet-
tinen on valiokunnan an-
taman tehtävän mukaisesti 
tutustunut muiden kuntien 
tapaan toteuttaa ennaltaeh-
käiseviä hyvinvointipalve-
luita. Miettinen toteutti sel-
vityksensä pääsääntöisesti 

vierailemalla Pirkanmaan ja 
muun Etelä-Suomen alueel-
la sijaitsevien kuntien pal-
veluja tuottavissa organi-
saatioissa. Miettinen esitteli 
tärkeimpiä tutustumismat-
kansa asioita. 

Terve kunta- verkosto toi-
minnan tavoitteena on vä-
estön hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen sekä 
sairauksien ehkäisy. Kes-
keistä tässä verkostossa on 
tuottaa ja välittää kokemuk-
sellista tietoa hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen 
mahdollisuuksista, keinois-
ta ja työtavoista sekä kun-
tien ja seutukuntien välil-
lä, että valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti.

Voimaa vanhuuteen- 
mentorointiohjelma edistää 
kotona asuvien. toiminta-
kyvyiltään heikentyneiden 
ikäihmisten (+75) yhden-
vertaisia liikkumismahdol-
lisuuksia, itsenäistä suo-
riutumista ja osallistumista 
ottamalla käyttöön hyviä 
toimintatapoja liikuntaneu-
vonnasta, ryhmäliikunnasta 
ja ulkoilusta.

Käynnin kohteina olleet 
kunnat ovat maksullisten 
palveluiden kannalla. Teh-
dyn vertailun mukaan Pu-
dasjärvellä liikuntapalvelui-

den maksut ovat isompiin 
kaupunkeihin verrattuna 
hyvin maltilliset. Teknolo-
gian käytössä liikuntapalve-
luissa Pudasjärvi on todettu 
edelläkävijäksi. Likiliikunta- 
hanke oli herättänyt suur-
ta mielenkiintoa ja oli esi-
tetty toiveita, ministeriötä 
myöten, että hanketta ryh-
dyttäisiin jalostamaan myös 
muiden kuntien käyttöön. 
Yhteisenä haasteena kunnat 
kokivat liikuntapaikkojen 
rakentamisen sekä ylläpidon 
kustannukset sekä tiedon-
keruun haasteet liikunta- ja 
hyvinvointipalveluiden vai-
kuttavuuden kartoittamises-
sa. 

Miettistä ohjeistettiin sel-
vittämään, onko kunnis-
sa käytössä palveluseteliä 
tai muuta vastaavaa mallia, 
jolla mahdollistettaisiin lii-
kunta- ja hyvinvointipalve-
luiden hankkiminen myös 
muilta palveluntarjoajilta.

Vanhuspalvelut  
tulevaisuudessa 
tilaisuus
Hyvinvointivaliokunta jär-
jesti kaupungintalolla 13.12 
Vanhuspalvelut tulevaisuu-
dessa- yleisötilaisuuden, 
joka oli onnistunut. Asian-

tuntijoille oli ennakkoon lä-
hetetty kysymyksiä vastat-
tavaksi. Lisäksi yleisö esitti 
aktiivisesti omia kysymyk-
siä. Tilaisuuteen osallistui 
vajaat 60 henkilöä.

Keskusteltiin pitkään ar-
vioitaessa kuluneen vuoden 
toiminnallisten tavoittei-
densa toteutumista. Tavoit-
teet ovat toteutuneet osittain 

hyvin ja osittain tavoittei-
siin pääsyä vielä jatketaan 
(sote-maku-muutokset vas-
ta tulossa). Koulutussuun-
nitelmaan tulevalle vuodelle 
kirjattiin sosiaalihuoltolakiin 
suuntautuva koulutus, tie-
don saaminen sote-maku-
muutoksista sekä eri aihei-
den ympärille järjestettävät 
valtuustoseminaarit.

Hyvinvointivaliokunnassa mielenkiintoisia uutisia ja pohdintoja

Hyvinvointivaliokunnan jäsenet saivat joululahjan vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Kiitokset hyvinvointiva-
liokunnan jäsenille, kokouk-
sissa vierailleille asiantunti-
joille ja muille 

yhteistyötahoille kulu-
neesta monivivahteisesta 
toimintavuodesta.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtaja

Lue lehti netistä jo keskiviikkona www.pudasjarvi-lehti.fi


