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PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Eput Pudiksella 
-tapahtuma palkittiin

Vuoden kaupunkitekona s. 3

Oma ala löytyi 
puuteollisuudesta s. 6
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SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

SEURAAVAT NÄYTÖKSET:
La 10.3.2018  klo 15.00
Su 11.3.2018  klo 15.00
Pe 16.3.2018  klo 19.00
Su 18.3.2018  klo 15.00
La 24.3.2018  klo 15.00
Su 25.3.2018  klo 15.00

La 31.3.2018  klo 15.00 
Su 1.4.2018  klo 15.00
Ma 2.4.2018  klo 15.00
Pe 6.4.2018  klo 19.00
La 7.4.2018  klo 15.00
Su 8.4.2018  klo 15.00

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!
Weckman kattopellit. Kysy talvitarjousta 

esim. kesämökkien kattoasennuksiin.
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät 
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta lakisääteiset tulisijojen 
ja savuhormien nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
•  Ilmamäärien mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit 
alkavat ma 19.3.
Mopokurssi klo 15.00

B-kurssi klo 17.00
Tervetuloa!

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

Puh.  020 752 8260

ESIM. 
VALIO 

MAINTENANCE 
15 kg

2690
/ säkki

MEILTÄ 
SAATAVANA 
VALIO 
KOIRANRUUAT

KUULUTKO TALOYHTIÖN 
HALLITUKSEEN?

Nyt on oikea aika suojata 
taloyhtiön laina koron 

nousulta

Kysy lisää 
Jonnelta!

Jonne Ivola
Yritysasiakaspäällikkö
010 257 1922
jonne.ivola@op.fi

Tervetuloa!Pannu on kuumana ja hiillos hehkuvana 

koko tapahtuman ajan!

Pudasjärven metsäpäivä 2018 
Tule tapaamaan metsäalan toimijoita 

perjantaina 23.3. Pudasjärven Torille klo 10-14. 

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

LAPIN POROA
KYLMÄSEN 

SODANKYLÄN 
TEHTAALTA

Kylmäsavustettu 
poronpaistileike 100 g

790790
pkt

79,00€/kg

Poron 
viipalekäristys

29902990
kg

Poron 
paistikäristys

39903990
kg

Poron 
sisäfile 

44904490
kg

Poron 
entrecote 

33003300
kg

Lämmisavu-
pororouhe 1 kg 

19901990
ras

Lämminsavu-
riistarouhe 1 kg

14901490
ras

Lappimeetvursti 
450 g

490499
pkt

11,09€/kg

Sompio Hirvi- ja 
Porosalami 240 g

690690
kpl

28,75€/kg
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € 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
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Ilmoitusmyynti
Aki Niemitalo
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 11.3. kello 10, Valtte-
ri Laitila, Marko Väyrynen, Keijo Piirainen, Vox Marga-
rita-kuoro.

Lavrenchukin musiikkiperheen konsertti seura-
kuntakodissa su 18.3. kello 13. Konsertissa esiintyy 
Anastasia (laulu ja piano), Seva (trumpetti), Svetla-
na (piano), Igor (harmonikka), Alona (laulu ja viulu) ja 
Sviatoslav (Sello). Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Kuorot: Vox Margarita ke 14.3. kello 18, kirkkokuoro 
to 15.3.  kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 15.3. kello 
18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 14.3. kello 13.

Yhteisvastuu: Tule keräämään Yhteisvastuun 
lipaskeräystä! Keräyspäivä on pe 9.3. Ilmoit-
taudu Eevalle (eeva.leinonen@evl.fi / 0400 866 480) 
tai Tiinalle (tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 4636). Li-
paskeräyksen tuotto pe 23.2. oli 325,49 €.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10–13.

Kuulon ja näön päivä Pudasjärvellä seurakuntako-
dissa ke 21.3. kello 12–16. Apuvälinenäyttely avoinna 
12–16, apuvälineitä mahdollisuus kokeilla, ostaa tai ti-
lata. Mukana kuulon ja näön asiantuntijoita sekä vapaa-
ehtoisia esittelemässä palveluita ja toimintaansa. Luen-
totilassa on induktiosilmukka. Päivän ohjelmassa mm. 
kello 13.15 luento ikäkuulosta, kello 14.30 luento ikää-
tyneen näöstä. Vapaa pääsy.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 15.3. kello 12.

Kaiken kansan sauvakävely tiistaisin kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lo-
puksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman 
sauvoja.

Lähimmäisten ilta seurakuntakodissa ma 12.3. kello 
17.30. Tervetuloa lähimmäisten iltaan kaikki seurakun-
nan lähimmäispalvelussa toimivat. Jos olet kiinnostu-
nut lähimmäispalvelusta, ota yhteys diakonissa Eeva 
Leinoseen 0400 866 480. Joukkoomme tarvitaan uu-
sia ystäviä!

Perhekerho seurakuntakodissa ke 14.3. kello 10–13 ja 
iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 12.3. kello 17–
19.

Lapsiparkki seurakuntakodissa maanantaisin kello 
13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00, ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli), viikolla 10 ei parkkia.

Siioninvirsiseurat Sinikka ja Aimo Pietilällä, Korven-
peräntie, pe 16.3. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylän kappelis-
sa su 11.3. kello 19 (Seppo Leppänen). Lasten seurat 
ja laulutuokio Kurenalan ry:llä su 11.3. kello 13 (Juha-
ni Palola).

Kastettu: Otso Pekka Teemunpoika Moilanen, Sara 
Linnea Kummala.

Haudattu:  Aino Eriika Tolonen 92 v, Lauri Juho Hem-
milä 67 v, Vesa Antero Sarajärvi  59 v.

Ortodoksinen kirkko tunnetaan ylösnou-
semuksen ja pääsiäisen kirkkona, mut-
ta myös risti on läsnä vahvasti aina kir-
kon elämässä. Tämä näkyy esimerkiksi 
siinä, että pitkäperjantain eli suuren per-
jantain lisäksi ortodoksit viettävät jo suu-
ren paaston puolivälissä ristinkumartami-
sen sunnuntaita. Herran risti kannetaan 
keskelle kirkkosalia, ja sitä kunnioitetaan 
koko viikon ristinmerkein ja maahanku-
marruksin aina kirkkoon astuttaessa. 

Vapahtaja sanoo: "Jos joku tahtoo kulkea 
minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ot-
takoon ristinsä ja seuratkoon minua." (Mark 
8:34) Tarkoitus on siis siirtää elämän kes-
kipiste itsestä häneen. Omaa ristiäni jak-
san kantaa vain Kristusta katsoen ja hä-
nen kanssaan.

Kristuksen ristissä on kuitenkin kyse 
paljon minua ja omaa pelastustani laajem-
mista asioista. Ristin varassa lepää koko 
maailma, sillä sen kautta koko luomakunta 
on lunastettu. Golgatan ja ylösnousemuk-
sen kautta kidutusvälineestä ja kuoleman 
puusta tulee elämän puu, joka julistaa nyt 
ja iankaikkisesti Jumalan rakkauden tut-
kimatonta syvyyttä meitä kohtaan. Sik-
si kunnioitamme ja rakastamme ristiä – 
Kristuksen tähden.

Ristin juurella sanat loppuvat. Jumalan-

palvelusten tekstit pyrkivät omalla vajavai-
sella tavallaan valaisemaan silti jotakin täs-
tä rakkauden mysteeristä:

Koko luomakunta nähdessään Sinut, kaik-
kien Luojan ja Rakentajan, alastomana ristiin 
ripustettuna muuttui pelosta ja tuskasta: au-
rinko peitti valonsa ja maa järisi, kalliot halke-
sivat ja temppelin ihana esirippu repesi kah-
tia, kuolleet nousivat ylös haudoistaan, sekä 
enkelien voimat hämmästyksissään puhuivat: 
Voi, mikä ihme! Tuomari tuomitaan ja omasta 
tahdostaan kärsii pelastaakseen sekä uudis-
taakseen maailman.

Meille, jotka elämme ristin valossa, 
emme varjossa, Golgata sisältää jo tule-
van ilon. Pääsiäisen todellisuus on alati läs-
nä siellä, missä Kristuksen ristiä kumarre-
taan ja kunnioitetaan.

Kalliin ristin kumartamispäivä! Tulkaa 
kaikki sen eteen, sillä se Kristuksen ylösnou-
semisen valoa säteilevänä nyt pannaan esil-
le. Koko sielustamme iloiten sitä suudelkaam-
me!

Leimuava miekka ei vartioi enää Eedenin 
porttia, sillä ihmeellinen sammuttaja – ristin 
puu – on ilmestynyt. Kuoleman pistin ja hel-
vetin voitto on karkoitettu, sillä sinä, minun 
Vapahtajani, tulit huutaen tuonelassa oleville: 
Tulkaa jälleen paratiisiin!

Ristin tie vie perimmäisen kysymyk-

sen äärelle: Mikä voi enää erottaa Juma-
lan rakkaudesta? Viime kädessä vain minä 
itse, mikäli käännän selkäni Jumalalle ja lä-
himmäiselleni. Kaikki muut esteet Kristus 
on ristillään, kuolemallaan ja tuonelaan as-
tumisellaan raivannut. Ylösnousseen läsnä-
olo ja Valkeus täyttää koko maailman, mut-
ta oma sisimpäni voi silti pysyä pimeänä 
mikäli valitsen niin.

Ortodoksisen eli slaavilaisen ristin 
vino poikkipuu muistuttaa siitä, että olipa 
ihminen kuinka epäonnistunut ja turmel-
tunut tahansa, on aina mahdollista kään-
tyä Kristuksen puoleen. Näin teki toinen 
Vapahtajan kanssa ristiinnaulituista ryö-
väreistä, joka rukoili: "Jeesus, muista minua 
kun tulet Valtakuntaasi." Kristus vastasi: "To-
tisesti, tänä päivänä olet oleva kanssani pa-
ratiisissa." (Luuk 23:43) Ristin alin poikki-
puu on vinossa siis pelastuneen ryövärin 
muistoksi: puun toinen pää osoittaa koh-
ti taivasta. Olkoon viisaan ryövärin rukous 
myös meidän rukouksemme jäljellä olevan 
paaston ja lyhyen elämämme aikana.

Tuukka Rantanen
Oulun ortodoksisen  
seurakunnan pappi

Risti, maailman perustus ja pelastus

Paljon muistoja: 
Vuoden 1956-57 jatkokoulun  

oppilailla luokkakokous
Pudasjärvellä alkoi säännöl-
linen ammatillinen jatkokou-
lutus vuonna 1956, jolloin 
valmistui Kurenalan kou-
lu. Jatkokoulu käytiin vuo-
den mittaisena kansakoulun 
jälkeen, mikäli oppilas ei ol-
lut keskikoulussa. Sen aikai-
set oppilaat kokoontuivat 
ensimmäisen kerran sitten 
kouluajan vuonna 2011 joh-
tajaopettaja Tapani Karvasen 
80-vuotispäivän kunniak-
si. Sen jälkeen on ollut vie-
lä pari kokoontumista ja lau-
antaina 3.3. oli jälleen koolla 
Halla Cafessa lähes 15 koulu-
kaveria. 

Kokoontumisten yksi 
puuhaihminen Tyyne Ly-
beck kertoi, että vuonna 1956 
alkaneessa jatkokoulussa oli 
kaksi luokkaa; tytöt ja pojat 
eri luokassa, jossa kummas-
sakin oli reilut 30 oppilas-
ta. Suurin osa oppilaista asui 
asuntolassa pitkien kotimat-
kojen vuoksi. Pojat ja tytöt 
olivat eri kerroksissa ja tiuk-
ka asuntolan hoitaja piti huo-

len, että vierailuja ei tapahtu-
nut puolin eikä toisin. 

Tyyne oli säilyttänyt kou-
luaikaisen muistovihkon, 
josta luettiin yhteisesti 62 
vuotta sitten tapahtuneita 
asioita. Paikalle saapuneista 
suurin osa oli Pudasjärveltä, 
mutta olipa joukossa Oulus-
ta ja Ranualtakin saapuneita. 

Aune esitti oman terveh-
dyksensä, jossa vakuutti, että 
dementialle ei anneta sijaa ja 
periksi ei anneta. Hän kehui 
kaikkien näyttävän hyvältä. 

- Ponnistelemme kohti 
uusia tavoitteita, hän vielä 
kannusti koulukavereitaan. 

Kokoontumisessa vierail-
lut kirkkoherra Timo Liika-

Paljon oli muisteltavaa, kun Rimminkankaan koulun ensimmäisiä oppilaita 62 vuoden ta-
kaa kokoontui yhteen.

nen sanoi ihmisten olevan 
koko ajan koulussa – elämän 
koulussa. 

-Joka päivä on uuden 
oppimista. Samalla voim-
me olla kiitollisia menneistä 
vuosista ja vuosikymmenis-
tä. Siihen kuuluu myös Ju-
malan hyvä huolenpito, tote-
si Liikanen. HT

Takaisin kotiin marssi to-
teutettiin viime elo-syys-
kuun vaihteessa Kittiläs-
tä Pudasjärvelle. Marssi 
ja sitä kautta Pudasjärvi 
sai paljon myönteistä jul-
kisuutta kautta Suomen. 
Marssin suojelijana oli ta-
savallan presidentti Sauli 
Niinistö.

Marssin tunnelmiin voi 
palata valokuvaesityk-
sessä, joka on Pudasjär-
ven Sotaveteraanien vuo-

sikokouksessa talvisodan 
päättymisen muistopäivä-
nä tiistaina 13.3. kello 18 
seurakuntatalossa. Mars-
sin organisaattori Vesa 
Holmström on koonnut 
koko marssista sekä pää-
tösjuhlasta Hirvaskoskel-
ta ansiokkaan kuvasarjan, 
jonka esittää kokouksessa. 
Sotaveteraanien puheen-
johtaja Paavo Pikkuaho 
toivoi runsaasti väkeä pai-
kalle. HT

Takaisin kotiin marssi-
kuvia Sotaveteraanien 

vuosikokouksessa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Eput Pudiksella -tapahtuma palkittiin 
Vuoden kaupunkitekona
Pudasjärven kaupunki jär-
jesti järjestyksessään toisen 
Vuoden kaupunkiteko -ää-
nestyksen, jonka ehdokkai-
ta etsittiin vallan kansanää-
nestyksen voimin. Yleisön 
valitsemien yhdeksän eh-
dokkaan joukosta äänestet-
tiin lopulta Vuoden kau-
punkiteko 2017: bilebändi 
Woyzeckin 20-vuotissynttä-
reiden yhteydessä järjestetty 
Eput Pudiksella -tapahtuma. 
Tapahtuma kahmi anne-
tuista äänistä itselleen lähes 
puolet. Kilpailun tulos jul-
kistettiin kaupunginvaltuus-
ton kokouksen 1.3. alussa. 
Paikalle kutsuttu tapahtu-
man järjestäjä ja Woyzeckin 
perustaja pudasjärveläis-
syntyinen Janne Soronen 
joutui suureksi harmikseen 
jättäytymään pois tilaisuu-
desta sairastapauksen vuok-
si, mutta lähetti rakkaat ter-
veisensä koko orkesterin 
puolesta Facebookin välityk-
sellä:

- Kiitos kaikille äänestä-
neille, kyllä lämmittää tällai-
set huomionosoitukset!

Palkintoshekki ja kukka-
set toimitettiin Jannen Timo-
isän välityksellä eteen päin.

Eput Pudiksella keräsi 
elokuussa 2017 kolmisentu-
hatta yhden Suomen rock-
historian suurimman bän-
din, Eppu Normaalin, fania 
viettämään keskinäistä laa-
tuaikaa Kurenalan koulun 
pihalle. Yleisö jaksoi vä-
symättä jammata klassisia 
rocklyriikoita tapaillen aina 
päivän päättävään juhlailo-
tulitukseen saakka.

Kaikkien yleisöäänestyk-
seen osallistuneiden kesken 
kaupunki arpoi mukavia, 
Pudasjärvi-henkisiä palkin-
toja. Voittajat olivat Pasi Ha-
lonen, Teemu Hietala ja Mir-
ka Pääkkö. HT

20-vuotisjuhlavuotta viettänyt bilebändi Woyzeck esiintymässä Eput Pudiksella tapahtu-
massa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kälkäjä esitteli 
kokouksessa Janne Soroselle toimitettua palkintoshekkiä. 

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

MA 12.3. KLO 9-10.30.  
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

SÄÄVARAUS

Kaupunginvaltuutettu Mar-
ko Koivula jätti torstaina 1.3. 
kaupunginvaltuuston koko-
uksessa valtuustoaloitteen 
turvallisen 2340 metrin pitui-
sen kävely- ja pyörätien ra-
kentamiseksi Siuruantien var-
teen Ranuantieltä kirkolle ja 
Riekinkankaan hautausmaal-
le. 

Perusteluissa todetaan, että 
17.3.2011 julkaistussa Kävelyn 
ja pyöräilyn valtakunnallinen 
strategia 2020 Liikenne ja vies-
tintäministeriön kansliapääl-
likkö Harri Pursiainen kertoo 
tavoitteena olevan nostaa kä-
velyn ja pyöräilyn kulkuta-
paosuutta 20 prosenttia.

Tilastojen mukaan päivit-
täin kulkee Siuruantietä kir-
kolle saakka 761 autoa ja sii-
hen kun lisätään pyöräilevät 
henkilöt – varsinkin kesällä, 
puhutaan monista mahdol-
lisista vaaratilanteista päivit-

täin.
Mikäli olisi pyörätie kir-

kolle saakka, vaaratilanteet 
puolittuisivat ja ihmisten lii-
kunta-aktiivisuus kävelyn ja 
pyöräilyn muodossa lisään-
tyisi, koska liikkuminen oli-
si turvallisempaa pyörätiellä. 
Vanhempien ihmisten kyn-
nys lähteä hautausmaalle vie-
railulle ilman autoa on erit-
täin korkea, koska he kokevat 
liikkumisen vilkkaasti liiken-
nöidyllä tiellä muuten vaaral-
liseksi

Valtuustoaloitteen liittee-
nä Koivula jätti aloitteen tu-
eksi pyörätien rakentami-
sen hänelle esittäneen Antti 
Korhosen selvittämät auto-
jen liikkumismäärät ja val-
mis Kuljetuspudaksen teke-
mä kustannusarvio kohteesta. 

Lisäksi aloitteessa on asiaa 
tukevien 70 henkilön allekir-
joitukset. HT

Turvallinen kävely- ja 
pyörätie kirkolle

Melkein tarkalleen vuosi sitten meille valtuutetuille esiteltiin 11 eri-
laista hanketta, joissa oli 14 työntekijää. Sittemmin on selvinnyt, että 
joitakin työntekijöitä on poistunut paikkakunnalta sen takia, että 
tehtävä ei ole tarjonnut riittävästi haastetta. Mutta sellaisia hank-
keiden on tarkoitus olla: on idea, laaditaan hakemus, saadaan ns. EU-
rahaa ja toteutetaan hanke. Loppuraportti lähetetään, kaupunki pis-
tää vähän omia rahoja ja paljon tulee erilaisista rahastoista muualta. 
Kaupunginhallitus on myötämielinen, koska raha liikkuu ja työllis-
tää paikkakunnalla.

Nyt näyttää siltä, että ötökät eivät ole kaupunginhallituksen jä-
senten suosiossa, vaikka kaupungin omassa, viime vuonna valtuus-
tossa hyväksytyssä strategiassa kaikenlainen elinvoiman lisäämi-
nen on ykkösasia. Pöytäkirjasta 27.2.2018 voi lukea, miten KH on 
asettanut monenlaisia ehtoja hankkeen toteuttamiselle ja jopa ra-
hoitushakemuksen jättämiselle. Se on outoa tällaisen maalaisen 
näkökulmasta, joka näkee kaikkialla tyhjiä tiloja ja perinteisen maa-
taloustoiminnan loppumista. Vaihtoehtoiset ideat tuntuvat erittäin 
tervetulleilta. Nuoriso voi hyvinkin innostua kokeilemaan, jos KH ei 
asettuisi kovin ennakkoluuloisesti poikkiteloin.

Sitten seuraava pykälä (78) sisältää käsittämättömän pitkän, mo-
nimutkaisen selostuksen jostakin hankkeesta, jollaisia on toteutettu 
ennenkin ja KH hyväksyy hankkeen, ilman ehtoja.

Keskustelua kaivaten, 
Taina Vainio

Elinvoiman 
lisääminen ykkösasia

Eläkeläisyhdistysten liikunta- ja  
tanssitapahtuma sai suuren suosion
Pudasjärven Eläkeläiset ry ja 
Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys ry järjestivät yhteisen 
kevätpäivä liikunta- ja tans-
sitapahtuman torstaina 1.3. 
Suojalinnassa. Paikalla oli 
noin 230 henkeä. Vierailijoi-
na olivat Iin ja Puolangan 
eläkeläiset kummastakin yh-
distyksestä. Puolangalta oli 
väki tuli peräti kahdella lin-
ja-autolla. Pudasjärven kum-
mankin yhdistyksen kuorot 
toivottivat vieraat tervetul-
leeksi Ystävän laululla.

Pudasjärven Eläkeläisten 
Eero Räisänen ja Eero Hir-
velä sekä kuoro esittivät oh-
jelman ”Tukkilaiset”. Tai-
teilijana Eero Räisänen oli 
tehnyt nuotion, joka oli hy-

vin totuudenmukainen. Elä-
keliiton näytelmäkerhon 
esittämä näytelmä lääkärin 
vastaanotolla sai runsaasti 
suosiota. 

Hilkka Liikanen lauloi, 
Elsa Piri piti hyvän tauko-
jumpan sekä Juhani Siurua 
Iin Eläkeläisistä esitti omaan 
tapaansa hyvin hauskasti 
kertomuksen hyvästä met-
sästysreissusta.

Puolangan Eläkeläi-
set esittivät haitarin soiton 
kanssa laulun. Kuorolai-
set nousivat seisomaan ylei-
sön joukosta vaikuttava esi-
tyksen päätteeksi. Arpajaiset 
toimi lahjoitus periaatteel-
la. Pääarvottavan oli lahjoit-
tanut Pudasjärven K-Super-

Pudasjärven Eläkeläisten kuoro laulamassa oikean näköi-
sen nuotion äärellä.

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen näytelmä lääkärissä 
käynti sai suuret suosionosoitukset.

Tapahtumaan osallistui noin 230 henkeä Pudasjärveltä, Iis-
tä ja Puolangalta. 

market. 
Vieraat ja oma väki kiitte-

livät hyvästä iltapäiväohjel-
masta ja toivoivat vastaavia 
jatkossakin. 

Tapahtuman lopussa 

tansseissa musiikista vastasi 
Reijo Kossin johtama orkes-
teri ja solisteina oli paikal-
lisia laulajia ja vierailijois-
sakin oli esiintymistaitoisia 
henkilöitä. HT

S-marketissa Pudasjärvellä
p. 050 386 8660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

OSALLISTU ARVONTAAN!

Tuliaiset, Lahjat, 
Matkamuistot, 

Askartelutarvikkeet, 
Pelit, Lelut

...ja Paljon Muuta!

HAUSKOJA 
UUTUUKSIA! mm.

* Ruohopäitä
* Visertäviä lintuja
* ”Kananmunan” näköisiä
  kynttilöitä... ym.

MAHTAVA 
KORTTITARJOUS!
2 kpl / 1€ (ovh. 1€/kpl)
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Palkkatuki apuna työpaikan löytymisessä
TyöTakomo-hanke on Pu-
dasjärvellä loppuvuoden 
hiljaiselon jälkeen saanut al-
kuvuodesta riveihinsä pal-
jon uusia asiakkaita. Yksi 
heistä on Janne Kokko, joka 
on viimeiset vuodet teh-
nyt pääasiassa metsurin töi-
tä. Aikaisempina vuosina 
Janne on tehnyt leipätyök-
seen puutavara-auton kul-
jettajan töitä. Aikansa rattia 
punottuaan Janne kuiten-
kin päätti vaihtaa alaa ja al-
koi tekemään metsurin töi-
tä niin palkkatyöntekijänä 
kuin yrittäjänäkin. Janne 
on lisäksi vapaa-ajallaan ol-
lut innokas polttopuunte-
kijä ja on itse ajanut rangat 
metsästä maataloustrakto-
rilla ja metsäkärryllä. Lisäk-
si nuoruusvuosina Janne 
on myös ajanut useita kesiä 
turvetraktoria turvesoilla. 

Nyt kuitenkin metsu-
rintyötkin ovat osoittautu-
neet varsin kausiluontei-

siksi töiksi, johtuen pitkästä 
ja paksulumisesta talves-
ta. Tasaisemmasta tulovir-
rasta ympäri vuoden olisi 
mukavampi nauttia. Janne 
miettikin, että koska hänel-
lä on ammattitaitoa metsän-
hoidosta ja toisaalta myös 
vankka kokemus raskaan 
kaluston käytöstä erilaisine 
nostureineen ja kourineen, 
niin hän voisi alkaa opette-
lemaan hakkuukoneen ajoa. 
Tutulta yrittäjältä olikin sit-
ten helppo kysyä, josko 
pääsisi palkkatuen avustuk-
sella oppiin. TyöTakomo-
hanke oli tullut koneyrittäjä 
Marko Luukkoselle tutuk-
si jo edellisenä talvena, jol-
loin TyöTakomo oli myös 
Markoa hankkeesta infor-
moinut. 

Siitä se sitten ajatus lähti 
etenemään ja Janne ilmoit-
tautui TyöTakomon asiak-
kaaksi, jonka jälkeen hank-
keen palkkatukea voitiin 

lähteä hänelle hakemaan. 
Palkkatukipäätöksen tultua 
myönteisenä Jannelle teh-
tiin työsopimus kaupungin 
kanssa sekä edelleen siirto-
sopimus käyttäjäyrityksen, 
kaupungin ja työntekijän 
välille. Janne aloitti hak-
kuukoneen ajon maanan-
taina 19.2. Ranuan puolel-
la sijaitsevassa leimikossa. 
Kävin tervehtimässä Jannea 
työmaalla ja olin todellakin 
yllättynyt siitä, kuinka no-
peasti näinkin vaativa työ 
oli alkanut sujua mieheltä, 
joka ilmoitti, että ei ole ai-
kaisemmin juurikaan moi-
sella vehkeellä ajanut. Us-
kon näkemäni perusteella 
sen, että palkkatukijakson 
eli kuuden kuukauden ku-
luttua Jannella on jo todella 
vankka tuntuma hakkuuko-
neen käyttämisestä ja siihen 
liittyvistä huoltotöistä. 

Vierailemallani hak-
kuutyömaalla oli kysees-

sä useamman kymmenen 
hehtaarin kokoinen ener-
giapuuleimikko, jossa aluet-
ta ei oltu ennakkoon raivat-
tu, vaan kaikki yli 4 metriset 
puut kerättiin koneellises-
ti talteen. Kuitupuun ja tuk-
kipuun mitat täyttävät puut 
kuitenkin kerättiin omiin 
pinoihinsa, joista ne sitten 
ajetaan tehtaalle ja sahoil-
le jatkojalostettavaksi. Hak-
kuun edetessä metsä alkoi 
vähitellen näyttäytymään 
siistiltä ja selkeältä kasva-
tusmetsältä, jossa jätettävil-
lä puilla oli taas tilaa kasvaa 
järeyttä ja luonnossa liikku-
jallakin mukava kulkea. 

Jannea aikani haastatel-
tuani ja muutamia kuvia 
räpsittyäni lähdin kävele-
mään koneelta ajouraa pit-
kin kohti parin kilometrin 
päässä olevaa autoani. Mat-
kan aikana ihastelin harven-
nettua metsää, jonka läpi 
helmikuisen pakkaspäivän 

Janne Kokko on oppinut varsin nopeasti hakkuukoneen 
käyttäjäksi. Toki aikaisempi metsäalan ja eri koneiden käyt-
tökokemukset ovat olleet suureksi avuksi.

aurinko pilkisteli kirkkaa-
na puiden lomasta. Samal-
la mietiskelin sitä, että kyl-
lä sitä isollakin koneella saa 

siistiä jälkeä taitavissa kä-
sissä.

Tomi Illikainen

Kaupunginvaltuusto ko-
koontui vuoden ensimmäi-
seen kokoukseensa torstai-
na 1.3. Eniten keskustelua 
herätti kaupunginhallituk-
sen esitys osakkeiden mer-
kitsemisestä Hirsikunnak-
sen kiinteistö Oy:lle, jonka 
osakepääomaa nostettiin 
kaupungin toimesta 300 000 
euroa. Osakeannilla var-
mistettiin rahoitus kiinteis-
tön sisäilmaongelmien kor-
jaukseen ja rakennustöiden 
loppuun saattamisessa ra-
kennuksille Hirsikunnas 1 ja 
2. Kiinteistö Oy Pudasjärven 
Hirsikunnas on Pudasjärven 
kaupungin 100 prosenttises-
ti omistama kuntakonserniin 
kuuluva yhtiö. Asiaa selvitti 
ja myös kysymyksiin vasta-
si Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtaja Jouko 
Väänänen.

Päätöstä tehtäessä jou-
duttiin äänestämään. En-
sin Tuula Kuukasjärvi esitti 
Ruut Tuohimaan kannatta-
mana asian jättämistä pöy-
dälle. Äänestyksessä käsit-
telyn jatkamisen puolesta 
äänesti 19 valtuutettua, pöy-
dälle jättämistä neljä valtuu-
tettua ja yksi valtuutettu ää-
nesti tyhjää.

Päätös osakepääoman 
korotuksesta tehtiin myös 
äänestyksen jälkeen. Tuo-
himaa esitti, että osakepää-

oman korotukseen esitet-
tyä summaa ei myönnetä ja 
häntä kannatti Kuukasjärvi. 
Äänestyksessä 19 valtuutet-
tua kannatti osakepääoman 
korotusta, neljä äänesti vas-
taan ja yksi valtuutettu ää-
nesti tyhjää. Esteellisyytensä 
ilmoittivat Anni-Inkeri Tör-
mänen, Jorma Kouva ja Paa-
vo Tihinen. 

Ilmoitukset entiseen 
tapaan
Kaupungin ilmoitukset pää-
tettiin saatettavaksi tiedoksi 
viime vuoden tapaan muun 
muassa Iijokiseutu- ja/tai 
Pudasjärvi-lehdessä. Paikal-
lista laajempaa merkitys-
tä omaavat kuulutukset jul-
kaistaan mm. Kalevassa sekä 
virka- ym. kuulutukset alan 
ammattilehdissä. Tehok-
kaasti käytetään tiedottami-
sessa kaupungin omaa yleis-
tä tietoverkkoa.  

Kuntalaisaloitteet 
myötätuulessa
Tiedoksi annettiin vuon-
na 2017 jätettyjen kuntalais-
aloitteiden toimenpiteet. 

Orvokki Ojalan aloite 
vanhusten hoivapaikoista 
Hirsikartanossa on ottanut 
verottajan ennakkopäätös-
tä, joka on saatu tammikuus-
sa 2018. 

Kaisa Ylikerälän ja 40 
muun allekirjoittaneen uusi 
leikkipuisto Pudasjärvelle 
on saanut myönteisen vas-
taanoton ja lähiliikuntapuis-
to rakennetaan Pietarilan 
alueelle. 

Penkkejä on hankittu Pu-
dasjärven kyläraitille Tero 
Pekkalan aloitteen pohjalta. 

Ulkoilu- ja maastopyö-
räreitti on vuoden 2018 in-
vestointiohjelmassa Heik-
ki Lapinlammen ja 50 muun 
aloitteen pohjalta.

Lisää hiihtolatuverkostoa 
oli toivonut Leena Lehtoaho. 
Asiaa on käsitellyt helmi-
kuussa kokoontunut Elin-
ympäristövaliokunta. 

Seppo Ortian kysymyk-
seen mökkinsä toimenpide-
kustannuksiin on tekninen 
johtaja antanut nopeasti vas-
tauksen. 

Maastopyöräilyreitti Ku-
renalan keskustaan ja Jyrk-
käkosken maastoon on 
otettu kuluvan vuoden in-
vestointiohjelmaan Marko 
Koivulan ja 185 muun aloit-
teen pohjalta. 

Veikko Hyttinen oli toi-
vonut katettua kesäteatteria, 
joka aloite kerää vielä nimiä.

Pro Pudasjärvi-mitalia oli 
Timo Kokko sekä 51 muuta 
henkilöä esittänyt Janne So-
roselle. Kulttuurityöryhmä 
selvittää mitalin käyttöönot-

tomahdollisuutta ja myöntä-
misperusteita. 

Neljä  
valtuustoaloitetta
Vuonna 2017 oli jätetty neljä 
valtuustoaloitetta. 

Kaikille Pudasjärven nuo-
rille on tarjottu kesätyöpaik-
kaa SDP:n valtuustoryhmän 
aloitteen pohjalta. 

Kaupunki on palkannut 
yhdessä Osao:n kanssa am-
mattioppilaitokselle liike-
toimintajohtajan, joka vas-
taa osittain Toivo Miettisen 
aloitteeseen määrärahan 
osoittamiseksi ammatillisen 
koulutuksen oppilashank-
kimisen tehostamiseksi Pu-
dasjärvellä. 

Hirsikunnaksen kiinteistöille lisää rahaa remonttiin ja lopputöihin

Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Jouko Vää-
nänen selvitti valtuutetuille Hirsikunnaksen vaatimaa re-
monttia ja kahden kiinteistön rakennustöiden loppuun 
saattamista. 

Marko Koivula jätti valtuus-
toaloitteen turvallisen ke-
vyenliikenteen väylän ra-
kentamisesta Siuruantien 
varteen. 

Kulttuurityöryhmä on 
linjaamassa pronssiveistok-
sen tilaamiseksi Pudasjärven 
kaupunkimiljööseen Toivo 
Miettisen aloitteen pohjalta. 

Alpo Ollila ja varavaltuu-
tettu Pertti Manninen olivat 
esittäneet korruption vastai-
sen ohjelman laatimista Pu-
dasjärven kaupungille. Vas-
tauksena ilmoitettiin, että 
lainsäädännössä on tarvitta-
vat määräykset korruption 
vastaisesta toiminnasta, jo-
ten erillisen ohjelman laati-
miseen ei ole tarvetta. 

Turvallinen kävely- ja 
pyörätie kirkolle
Marko Koivula esitti koko-
uksessa valtuustoaloitteen, 

jossa esitti turvallisen käve-
ly- ja pyörätien rakentamis-
ta Siuruantien varteen Ra-
nualle menevältä kantatieltä 
Pudasjärven kirkolle saakka. 
Kevyenliikenteen väylän pi-
tuus olisi 2340 metriä. Koi-
vulan aloitteeseen oli yhty-
nyt allekirjoituksellaan lähes 
70 muuta henkilöä. 

Kokouksen alussa jul-
kistettiin Pudasjärven Vuo-
den kaupunkiteko vuodelta 
2017. Yleisöäänestyksen pe-
rusteella Vuoden kaupunki-
tekona palkittiin bilebändi 
Woyzeckin 20-vuotissynttä-
reiden yhteydessä järjestetty 
Eput Pudiksella -tapahtuma.

Heimo Turunen

Härköselle menestystä sotilasurheilussa
Maasotakoulu järjesti Puo-
lustusvoimien vanhimman 
hiihtokilpailun Olterman-
nin hiihdon 28.2.-1.3. Ete-
lä-Karjalan alueella. Kil-
pailussa hiihdettiin noin 90 
kilometrin matka kahdes-
sa sarjassa kaksiosaisena 
takaa-ajona. Ensimmäises-
sä osassa kilpailu aloitet-
tiin yhteislähdöllä illalla 

kello 21 ja joukkueet käyt-
tivät yön pimeydessä ja yli 
20 asteen pakkasessa nel-
jästä - viiteen hiihtoparia 
ja saapuivat aamuyöllä vä-
limaaliin. Toinen osa alkoi 
seuraavan päivän aamuna 
takaa-ajokilpailuna. 

A-sarjan voiton vei Kai-
nuun prikaati, hopealle 
ylsi täpärästi Porin prikaa-

ti vain 13 sekuntia ennen 
Utin jääkärirykmenttiä. Po-
rin Prikaatin joukkueessa 
hiihti pudasjärveläinen up-
seerikokelas Aleksi Härkö-
nen.

B-sarjassa voiton vei 
Suur-Savon reserviläispii-
ri, hopealle Pohjois-Karjala 
ja pronssille Kymenlaakso.

Kilpailuun osallistui 

noin 20 joukkuetta Maa-
voimista, Merivoimista, 
Maanpuolustuskorkeakou-
lusta, Puolustusvoimien 
logistiikkalaitokselta sekä 
reserviläispiireistä.  A-sar-
jassa kilpailivat Maavoi-
mien varusmieskoulutus-
ta antavat joukko-osastot ja 
Maanpuolustuskorkeakou-
lu sekä Merivoimat, joiden 

joukkueissa oli mu-
kana henkilökun-
taa, opiskelijoita 
ja varusmiehiä. 
B-sarjassa kilpai-
levat maakun-
nista kootut re-
serviläisjoukkueet 
sekä kaikki Puolus-
tusvoimien hallinto-
yksiköt. AH
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Perjantaina

PUTAAN PULLAN

konsulentti/

maistiaiset.

TEKSTIILIOSASTOLTA

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

349

349

PERJANTAI-LAUANTAI 9.-10.3.

299

199

199
pkt

299
pkt

100

100
pkt

099

795
kg

299

079

169

695
kg

179
pktpkt

299

795
kg

200

1195
kg

499
kpl

pss

raj. erä

595
kg

pkt

pkt

795
kg

pkt

499
pss

MAANANTAI-TORSTAI 12.-15.3.

399

100

100
plo

kpl

099
kg

kg 595
kg

895
kg

pkt

pkt

pkt

Kariniemen BROILERIN 
RINTA-
LEIKE
4 kpl/ras
marinoitu

3 kg/
talous

pkt

2 pkt/talous

149
pss

199
pss

195

295490

070
pss

995
/m

SEINÄKELLOJA 
RUNSAS 

VALIKOIMIA

1690

2350

2150
1490

590 1290

1195995

KE-TO 14.-15.3

Atria Perhetilan
OHUT 

VILJAPORSAAN
FILEPIHVI tai

FILELEIKE
235-300 g

PE-T0 9.-15.3.

Apetit
KERMA-
PERUNAT
700-750 g

Eldorado 
LOHKOPE-
RUNAT
450 g maustettu

Sunnuntai
LEIVONTA-
MARGARIINI
500 g

Vaasan
OOH

DONITSI
6 kpl/200 g

Weetos
SUKLAAMUROT
375 g

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE

400 g
kermapippuri

Voimassa 15.3.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

399
ltk

2 ltk/kuponki

Malviala
COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

PE-LA 9.-10.3.

Tamminen 
WIENERLEIKE 

2 kpl/300 g

RAUTAOSASTOLTA

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

MA-TI 12.-13.3.

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

Tuore
kotimainen
KIRJOLOHI

2 kalaa/talous

Porsaan
KYLJYKSET

NUOHOUS-
SETTI

1290

Kulta 
Katriina
KAHVI
500 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

"

Nestle
ESKIMO
TIKKUJÄÄTELÖ
15 kpl/480 g

Valio
OIVARIINI

600 g

199

100

pkt

PE-TO 9.-15.3.

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Tuore porsaan 
ETUSELKÄ 
tai LAPA

Fazer
SUKLAA-
LEVYT
200 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria
BALKAN-
MAKKARAT
200 g viipale

Ida Red
OMENA

Puola

Vaasan
REVITTY-
LEIPÄ
350 g

Hyvä NAUTA 
JAUHE-
LIHA 

Naudan KEITTO-
LIHA-
PALAT
maku-
luulla

Olvi
JAFFA, COLA, 
LEMON 
ANANAS 0,95 l
sis. pantin

pkt

Atria
HERKKULENKKI

450 g

3 kplArla
VIILI, KEVYT-
VIILI tai 1% VIILI 
200 g

1995

Mustang
KAMINA

199,-
ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

Safari Termo 
LÄMPÖSAAPPAAT 
- 30°C
- Kevyet,vedenpitävät
- Valmistettu EU:ssa

49,-
Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

1495
279,-

AHKIOT AHKIO VETOAISALLA
2120x92x750 mm

Alkaen

JÄÄTUURA

1890 Asser
KAIRA 100 mm

4990

Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
1.25 kg

Jacky
MAKU-
PALAT
120 g

5 kpl

Putaan Pullan
VALKOSIPULI 

COCKTAIL
SÄMPYLÄ 8 kpl/320 g

Putaan Pulla
PÄÄSIÄIS-

VIIPALEET 400 g

Xpert KUKKA-
MULTA 10 litraa

MUKI

4Living
SIEMENET

KURAMATTO

LUKULASIT

Naisten
PUSERO
95% pv, 5% elast.

KEVÄTUUTTA!

Naisten 
pehmyt
OLOHOUSUT
pinkki tai harmaa

Miesten
COLLEGE-
HOUSUT
tummanharmaa 
tai vaal.harmaa

TORKKU-
PEITTO
erilaisia

Erilaisia
SISUSTUSTYYNYJÄ
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Oma ala löytyi puuteollisuudesta
OSAO Pudasjärven yksikös-
sä sahaprosessinhoitajaksi 
opiskeleva Julia Kamppila, 
17 vuotta, käsittelee jo taita-
vasti pyörösahaa. Työn alla 
on asiakastyö, säilytyslaatik-
ko Bioklapi Oy:n valmista-
mille puubriketeille. Vaikka 
Julia opiskelee prosessiteol-
lisuuden perustutkintoa vas-
ta ensimmäistä vuotta, ei 
asiakastyö ole ensimmäi-
nen. Tuleva prosessinhoitaja 
on tehnyt jo esimerkiksi koi-
rankoppeja ja roskakatoksia, 
ja oppinut samalla erilaisia 
puutavaran työstön vaiheita.

Ala siirtyy syksyllä 2018 
puuteollisuuden alle saha-
teollisuuden osaamisalaksi. 
Kaikkien vuonna 2018 aloit-
taneiden tuleva ammatti on 
sahaprosessinhoitaja.

Opinnot ovat olleet hyvin 
käytännönläheisiä. Aluksi 
tutustuttiin talon toimintata-
poihin sekä tulevien opinto-
jen sisältöön ja suoritettiin 
työelämässä tarvittavat kort-
tikoulutukset. Sen jälkeen 
aloitettiin koneiden käytön 
opettelu.

- Käsillä tekeminen on mi-
nulle iso osa sitä, miksi tyk-
kään puualasta. Etukäteen ei 
tarvinnut osata mitään. En 
ole aiemmin käyttänyt pal-

joakaan koneita tai puun-
työstökaluja, mutta kaikkeen 
opetetaan. Nyt käytän jo su-
juvasti erilaisia koneita. Tytöt 
ja pojat pärjäävät alalla aivan 
yhtä hyvin. Opiskelu on ollut 
juuri sellaista, kuin ajattelin, 
Julia pohtii.

Suomen  
hirsipääkaupunki on 
hyvä työllistäjä
Ensi syksynä Julialla on edes-
sä tutustuminen työelämään 
työpaikalla tapahtuvan op-
pimisen myötä. Työpaikalla 
oppimisen jaksoja tutkintoon 
sisältyy opettaja Jari Ruu-
tikaisen mukaan yli vuosi 
kaikkiaan kolme vuotta kes-
tävästä koulutuksesta. Näil-
lä jaksoilla opiskelijat tekevät 
itselleen jalansijaa tulevai-
suuden työpaikkoihin.

- Työllisyystilanne alal-
la ja alueellisesti on hyvä. Jos 
opiskelija on motivoitunut, 
suorittaa tutkintonsa ja halu-
aa jäädä alalle, hän työllistyy 
varmasti. Teemme läheistä 
yhteistyötä alueen yritysten 
kanssa, esimerkkeinä isot sa-
hat, Pölkky Oy ja Kontiotuo-
te. Yhteistyön myötä saam-
me koulutettua juuri sellaista 
henkilöstöä, jota yritykset 

tarvitsevat, tietää Jari.
- Muita paikkoja sahapro-

sessinhoitajaksi opiskeluun 
ei aivan lähistöllä ole. Pudas-
järvi houkutteleekin opiske-
lijoita sekä lähikunnista että 
kauempaa, aina Helsinkiä 
myöten. Työpaikalla tapah-
tuvan oppimisen jaksoille 
opiskelijat lähtevät usein lä-
helle omaa kotipaikkaansa, 
sen alueen isojen sahojen tai 
muiden työllistäjien palve-
lukseen, Jari jatkaa.

Juliakin on jo hieman 
miettinyt eri vaihtoehtoja 
työpaikalla tapahtuvan oppi-
misen varalle. - Olemme käy-
neet tutustumassa esimerkik-
si Kontiotuotteen tehtaalla, 
joka vaikuttaa hyvältä tule-
vaisuuden työpaikalta. Hir-
siteollisuus voisi olla hyvä 
vaihtoehto. Mielenkiintoisel-
ta tuntuu myös Bioklapi, joka 
valmistaa puubrikettejä teol-
lisuuden ylijäämäpuusta.

Edullista opiskelua 
modernissa  
ympäristössä
- OSAO Pudasjärven yksi-
kössä opiskelijoita on kaikki-
aan noin 180 ja henkilökun-
taa 26. Vuonna 2017 meiltä 
valmistui 57 uutta ammat-

tilaista. Ulkopaikkakunta-
laisille opiskelijoille on tar-
jolla maksuton asuntola tai 
apua oman asunnon hank-
kimiseen. Mikäli alalla tarvi-
taan työvaatteita tai henkilö-
suojaimia, opiskelija saa ne 
koulun puolesta. Opetustilat 
ovat hyvät, esimerkiksi puu-
teollisuuden oppimisympä-
ristö remontoitiin 2009–10. 
Jos ulkomailla opiskelu kiin-
nostaa, siihen on mahdolli-
suus kv-toiminnan myötä. 
Pudasjärven kaupunki puo-

Laura Pähtilä ja Julia Kamppila ovat tulevia puuntyöstön ammattilaisia.

lestaan tarjoaa 379 €:n stipen-
din kaikille perustutkinnon 
aloittaneille opiskelijoille, 
listaa opintopäällikkö Kaisu 
Möttönen syitä valita opiske-
lupaikkakunnaksi juuri Pu-
dasjärvi.

Limingasta kotoisin oleva 
Julia viihtyy Pudasjärvellä, 
joka on hyvällä tavalla rau-
hallinen paikkakunta. Osa 
luokkakavereista asuu oppi-
laitoksen asuntolassa, mutta 
Julialla on oma asunto. Vaik-
ka kustannuksia tulee oppi-

kirjojen hankinnasta, eivät 
kulut nouse korkeiksi. Ju-
lia tunnistaa pienen koulun 
edut: oppilaat ja henkilökun-
ta tuntevat toisensa ja opiske-
lu sujuu hyvissä tunnelmissa. 
Hyvän hengen rakentaminen 
on tärkeää myös Jarille: Olen 
erittäin tarkka siitä, että kai-
killa opiskelijoilla on hyvä 
olla eikä ketään kiusata. Jo-
kainen oppilas saa olla oma 
itsensä.

Heli Perkkiö

Rohkea, raikas ajatuksia ravisteleva U.F.O
Pudasjärvi U.F.O. musiik-
kiteatteriesitykset tavoitti-
vat lähes neljäsataa katsojaa. 
Esitykset olivat osa Kivapu-
he-viikkoa, jonka tavoitteena 
oli tuoda käsittelyyn vihapu-
hetta ja edistää yhdenvertai-
suutta. Pudasjärvi U.F.O. esi-
tykset kannustivat rohkeasti 
katsojia ymmärtämään luon-
non ja kulttuurien kohtaamis-
ta. Käsikirjoitus tarttui niin 

kuviteltujen kuin todellisten 
tarinoiden kautta vakaviin ai-
heisiin kuten ennakkoluuloi-
hin ja rasismikokemuksiin.

Kaikille ryhmässä ole-
ville yhteistä on rohkeus ja 
halu esiintyä. Tämä tuli sel-
väksi heti esityksen alussa 
kun voimistelijan notkeudel-
la liikkuva susihahmo, Shi-
raga Yusufi, saapui näyttä-
mölle ulvahtelemaan Kari 
Tykkyläisen huokailevan 
huuliharppumusiikin saat-
telemana. Sulokkaan suju-
vaa katsottavaa oli Elina Har-
jun tanssiesitykset valkoisena 
porona. Frank Kabengelen ja 
Elie Kamoyn laulu- ja tans-
siesitykset rohkeudessaan ja 
iloisessa innostuneisuudes-
saan kelpaavat esimerkiksi 
meille kaikille. Eidmohamad 
Safdari ja Janette Takarautio 
näyttelivät uskottavasti kah-
den nuoren tutustumispyrki-
myksiä. Janetten yksinlaulu 
ja myöhemmin hänen ja Eli-

nan kaksinlaulu olivat ylive-
tojuttu.

Kaikissa esityksen osa-
kokonaisuuksissa käsitel-
tiin aiemmin mainittuja ja 
muitakin ihmisten väliseen 
kanssakäymiseen, erilaisuu-
teen, toisten puheiden vai-
kutukseen, yksinjäämiseen ja 
ystävän löytämiseen liittyvää 
problematiikkaa varsin pu-
huttelevasti ja hoksauttavasti.

Suopunki-orkesteri sai te-
hokkaaseen tapaansa esiin-
tyjäjoukon ja jotkut tans-
sia pelkäämättömät yleisön 
jäsenetkin tanssimaan yh-
teistanssin. Tällainen raikas 
yhteishypähtely musiikin 
tahtiin on jämerä keino ou-
touden pelon ja turhan kai-
nouden poistoon. Musiikin 
avulla Tykkyläinen sai kaup-
pakohtauksessakin omaan 
ostoskoriin tuijottavat ihmi-
set huomaamaan toisensa.

Esityksen ohjaaja San-
na-Maija Karjalainen kertoi 

U.F.O tanssin pyörteissä.

Shamaani. Kelkkamies ja mammanpojat nuotiolla.

Esitykseen osallistuneet kukitettavana.

ryhmän oppineen esiinty-
mistaitojen lisäksi uusia suo-
menkielen saloja, mikä on-
kin osalle ryhmästä iso juttu. 
Lyhyessä ajassa Sanna Kar-

jalainen yhteistyökumppa-
neineen ja esiintyjineen sai 
hyvinvointia ja hyvämiel-
tä tuoneen loistavan esityk-
sen kuntalaistemme nautit-

tavaksi.

Sointu Veivo.  
Kuvat Jari Haavikko, 
Sirpa Timonen-Nissi
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

2 PKT 10 KPL

KEVÄT UUTUUKSIA 
SAAPUU PÄIVITTÄIN!

Miesten
T-PAIDAT
4 väriä

10,00

Naisten
KUKKAPAITA

15,90

Miesten
COLLEGEHUPPARI

22,50

Naisten
NEULETAKKI
valkoinen tai musta

21,90Miesten
COLLEGEHOUSUT

19,95 Naisten LENKKARIT
kukalliset tai yksiväriset

19,90

ESIM.

3 KPL

Miesten
CAMO
LENKKARIT

24,90

TULE ja TUTUSTU!

OSALLISTU LANKA ARVONTAAN. 
ARVOMME 2 LANKA PUSSIA.

MEILTÄ KAUPUNKI LANGAT
KIVIJALKA JA ROTVALLI

KIITOS KAIKILLE 
VAATEOSASTON 

ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
KYSELYYN VASTANNEILLE!

KAIKKI VINKIT, TOIVEET JA  
TERVEISET AUTTAVAT  

KEHITTÄMÄÄN OSASTOAMME.
VASTANNEIDEN KESKEN 
ARVONNAN VOITTAJAT:

100 € LAHJAKORTTI:
MARI KOSAMO

SININ TUOTEPAKKAUS:
MARITTA TIMONEN

SERLAN TUOTEPAKKAUS:
PÄIVI YLITALO
Onnea voittajille!

FAIRY
ASTIANPESUAINE
520 ml, sitrus, apple, pomegranate

1,79
Wella
SHAMPOO 200 ml tai
HOITOAINE 180 ml

2,00

Nord Clean
PYYKINPESUNESTE
1 litraa

0,99
Nord Clean
YLEISPESUAINE
1 litraa, sitruuna tai ruusu

0,99

At Home
ILMANRAIKASTIN SPRAY 
400 ml, 5 eri tuoksua

0,99
Nord Clean
WC-PUHDISTUSAINE
750 ml

0,99

Nord Clean
WC-RAIKASTIN

2,00
ALWAYS
TERVEYSSITEET

3,00

plo

2 PLO

plo

plo

plo

plo

3 KPL

2 KPL

KEVÄTPITKO
350 g

2,99
pkt

PÄÄSIÄIS-
LIMPPU

500 g

1,89

JOGURTIT
200 g

2,00

PERHEPALVI
350 g

1,99

KANANPOJAN
PAISTISUIKALE

maustamaton 250 g
marinoitu 300 g

3,00
pss pkt

5 PRK
2 RAS
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

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

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 

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!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

KONEPAJA

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

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!

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)

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.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 > tilaa jätteenkuljetus.

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

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

klo 10-17
P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!
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LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

MAANRAKENNUSTA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

NUOHOUSPALVELUT

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Moottorikelkka Skidoo Nordic 
500 GL, vm -89, uudehko tela-
matto. Hp. 1500 €. P. 040 542 
5061.

Marja-Leena Törrö jatkaa SVS:n puheenjohtajana
Suomi-Venäjä-Seuran vuo-
sikokouksessa torstai-
na 22.2. ravintola Meritas-
sa kerrottiin viime vuoden 
toiminnasta ja suunnattiin 
katsetta tämän vuoden ta-
pahtumiin. 

Yhdistyksen viime vuo-
den suurin ponnistus oli 
viime elokuussa järjes-
tetty Sukukansojen tai-
desilta -taideleirin ja vii-
kon huipentaneet osaston 
60-vuotisjuhlat. Komin ta-
savallasta tulleet leiriläiset 

ja juhlavieraat toivat lei-
rille ja juhliin kansainväli-
syyttä. 

Pudasjärven kaupun-
gin kanssa yhteistyössä 
yhdistys jatkaa kulttuu-
riyhteistyötä Vylgordin 
kaupungin ja Zarananin 
käsityökeskuksen kanssa. 
Yhdistys pyrkii myös ta-
voittamaan Pudasjärvellä 
asuvia venäläistaustaisia 
henkilöitä. 

Lähiajan iso tapahtuma 
on Kuusamon osaston or-

Suomi-Venäjä -seuran vuosikokous kokoontui ravintola 
Meritan kokoustiloissa. 

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Koillismaan rovastikunnan 
Miestenpäivää vietettiin Pu-
dasjärvellä sunnuntaina 25.2. 
Mukana oli oman paikkakun-
nan väen lisäksi miehiä Kuu-
samosta, Posiolta ja Taival-
koskelta. Sunnuntaimessun 
toimitti kirkkoherra Timo Lii-
kanen, saarnasi lääninrovasti 
Tuomo Törmänen Taivalkos-
kelta ja Vox Margarita -kuo-
ro avusti.

Ruokailun jälkeen nuoriso-
työnohjaaja Marko Väyrynen 
esitti kitaransa ja huuliharp-
punsa säestyksellä ”Saman 
taivaan alla” -teemalla sanoit-
tamiaan ja säveltämiään lau-
luja.  

-Elämän matkamme aske-
leihin tuo turvaa Jumalan apu, 
kun vain sitä pyydämme. 

Yhteislaulutuokio oli kant-
tori Keijo Piiraisen johdolla ja 
kirkkoherra Timo Liikanen 
piti päätöshartauden. 

Rukous ja usko -raamattu-
tunnin piti rovasti Seppo Er-
vasti Kuusamosta. 

Miestenpäivässä musiikkia ja sanan rieskaa

-Sydämen tulee olla ru-
kouksessa mukana. Isä mei-
dän -näkökulma luo turvaa 
ja luottamuksella voi tuoda 
kaikki asiat hänelle tiettäväk-
si. Raamattu neuvoo meitä ru-
koilemaan myös Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. On hyvä 
tiedostaa myös Jeesuksen 
oma sana ”minä seison ovella 

ja kolkutan”. Häntä ei siis tar-
vitse erikseen elämään kutsua, 
vaan Hän on läsnä. Tarvitsee 
vain avata ovi, neuvoi Ervasti.

Hän myös kehotti kiittä-
mään rukousvastauksista ja 
jättäytymään täydellä luotta-
muksella Jumalan johdatuk-
seen. 

Tuomo Törmänen esit-

Ruokailun yhteydessä pudasjärveläiset keskustelivat mah-
dollisuudesta tehdä vierailu Kuusamon miesten piiriin, 
joka kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko ja kerran 
kuukaudessa Tropiikissa saunailtana. 

Koillismaan rovastikunnan Miestenpäivä pidettiin tällä ker-
taa Pudasjärvellä. Edessä kirkkoherra Timo Liikanen, lää-
ninrovasti Tuomo Törmänen ja rovasti Seppo Ervasti. 

ti historiakatsauksen ”sisäl-
lissota ja kirkko”. Hän sitee-
rasi arkkipiispa Kari Mäkisen 
puhetta ”On ymmärrettävää, 
että kaikkien kipeimpiä kerto-
muksia ei ole kerrottu. Ne on 
säilötty hiljaisuuteen. Niissä 
voi olla epävarmuutta, vihaa 
katkeruutta, häpeää ja syylli-
syyttä sekä paljon muuta. Sa-
dan vuoden perspektiivistä 
on helppo nähdä, että kirkon 
johdon ja papiston roolilla ja 
asennoitumisella sisällissodan 
repimässä maassa on ollut pit-

kä ja vaikea jälki. Vaikeampaa 
on tunnistaa, millaisen jäljen 
me yhteiskuntaan nyt jätäm-
me. Emme ole sen parempia 
tai avarakatseisempia kuin ih-
miset sata vuotta sitten. 

-Elämme kuitenkin nyt 
vahvemmassa, tasa-arvoisem-
massa ja järjestyneemmässä 
yhteiskunnassa. Rakennetaan 
luottamus ja viedään pohja vi-
hapuheelta, vetosi Törmänen 
esitelmänsä lopuksi. 

Heimo Turunen

ganisoima Poljarnie Zoris-
ta kansantanssi - ja laulu-
ryhmän vierailu Pintamon 
kylätalolla lauantaina 24.3. 

Osaston puheenjohtaja-
na jatkaa Marja-Leena Tör-
rö ja johtokunnan jäseninä 
Marja-Leena Tykkyläinen, 
Leena Rantala, Keijo Piirai-
nen, Markku Kemppainen 
ja Hanne Vähäkuopus. Uu-
tena johtokunnan jäsenenä 
aloittaa Svetlana Aleshki-
na. KP
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Erkki Salmela - teoksia vuosilta 1976-2016 3.3.-4.4. Kulttuurikes-
kus Pohjantähti, Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke 
klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu.
Ruut Tuohimaa - ilo ma 5.3.-to 29.3.  Pudasjärven kaupunginkirjasto, 
Tuulimyllyntie 4. Taitelija esittelee teoksiaan to 15.3. klo 17.30-19.
Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luon-
tokeskuksella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa 
ma-pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Tangotunti ja levytanssit Pikku-Syötteen hotellilla pe 9.3. klo 18-
21. Lisätietoa Pikku-Syötteen hotellin nettisivuilta.
Keskustelu- ja tiedotustilaisuus kaavoituksesta la 10.3. klo 12. Pu-
dasjärven kaupungintalo, Varsitie 7.
Vesikoulutus vesilaitoksien vastuuhenkilöille ma 12.3. klo 9-16.
Monikulttuurinen kohtaaminen -koulutus ke 14.3. klo 12-16. Pu-
dasjärven kaupungintalo, Varsitie 7.
Koulutus järjestötoimijoille: ADHD - mitä kätkeytyy neljän kir-
jaimen taakse?
ke 14.3. klo 17-19. Unelmatehas, Rimmintie 15.
Pienkoneiden rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 19.3. klo 16-19, 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Paikallisten kirjailijoiden ilta ti 20.3. klo 17.30-19. Kaupunginkirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven metsäpäivä pe 23.3. klo 10-14 Pudasjärven tori, Puis-
totie 2.
Pikku-Pääsiäinen Syötteen luontokeskuksella la 31.3. klo 11-15. 
Tapahtumassa askarrellaan ja etsitään pääsiäispupua näyttelytilasta.
Sirkka-seminaari pe 6.4. klo 12-15, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Koko kaupungin liikuntapäivä la 28.4. klo 12-16, Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

su 18.3.2018 klo 18.00 Osviitassa 
Kauralantie 4. 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat mm. 
hyväksytään edellisen vuoden tilit ja toimintakertomus.

Kaikki jäsenet lämpimästi tervetuloa.
Hallitus kokoontuu klo 17.00 samassa paikassa. 

SPR:n Pudasjärven 
osaston

Puheenjohtaja Esa Erkkilä

Pudasjärven Perhokalastajat Ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
Ravintola Meritassa

su 18.3.2018 klo 12.00
Johtokunta

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).

lauantaina 10.3. 
klo 21.00–02.00.

KaraoKeTanssiT 

C-oikeudet. Lippu 5 €.

PinTamolla
Jongun osakaskunnan 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

su 25.3.2018 klo 13.00 Jongun kylätalossa 
Niskalantie 9, 93100 Pudasjärvi.

Sääntöjen 13 (pykälä):n mukaiset asiat. Tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävillä Tarja Paukkerilla kaksi viikkoa.

HoitokuntaKahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Korpisenperän kalastuskunnan/
osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
Korpisen kylätalolla 

la 24.3.2018 klo 12.00.
Esillä sääntömääräiset asiat. Pöytäkirja nähtävänä 

2.-16.4.2018 os. Korpisenjärventie 429 A.
Hoitokunta kokoontuu klo 10.30.

Hoitokunnan puheenjohtaja

Pudasjärven syöpäosaston retki suuntautuu 
etelään Ahvenanmalle 13.–17.6.2018.  

Retken hinta jäsenille 400 euroa ja ei jäsenille 480 euroa. 
Yhden hengen huoneesta lisähinta 172 €. Retken hinta 

sisältää sekä matkat, majoitukset, ruokailut ja 
pääsymaksut. Matkalle sopii 45 ensiksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset lauantaihin 24.3.2018 mennessä 
Ainolle puh. 040 578 6912.

SYÖPÄOSASTON 
RETKI AHVENANMAALLE

Pudasjärven Syöpäosasto

KEVÄTKOKOUS
pidetään su 25.3.2018 klo 17 

kaupungintalolla (Varsitie 7, Pudasjärvi).

Pudasjärven 
Vasemmiston

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 
pohditaan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. 

Hallitus kokoontuu klo 16.30.
Tervetuloa!

KONGASJÄRVEN KISA-POIKIEN 
VUOSIKOKOUS
tiistaina 20.3.2018 klo 18.00 
Marikaisjärven toimitalolla.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 11.3. klo 13  Afrikkalaisten ryhmä
Su 18.3. klo 13  Reijo Komu 

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Kongasjärven vesiosuuskunnan
VARSINAINEN  

KOKOUS
pidetään ke 21.3.2018 klo18.00  

Marikaisjärven toimitalolla 
(Markaisentie 406).

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 14§:ssä 
luetellut asiat sekä päätetään lausunnosta osuuskunnan 

vedenottamon läheisyyteen aiotusta rakentamisesta.
Hallitus

VUOSIKOKOUS    
to 22.3.2018 klo 11.00 alkaen 

Liepeen väentuvalla
soitteessa Liepeentie 93100 Pudasjärvi. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi paikalla on puhu-
massa liiton edustaja Sirpa Laitinen, sekä sähköverkon 

tulevaisuudennäkymiä esittelevä Carunan edustaja.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MTK Pudasjärven

KEVÄTKOKOUS
Cafe Hallassa ke 21.3.2018 klo 18.00.  

Tervetuloa!

MLL:n Pudasjärven 
yhdistyksen

Hallitus kokoontuu klo 17.00
Hallitus

PUDASJÄRVEN INVALIDIT RY
TEATTERIRETKI Taivalkoskelle

su 8.4.2018 klo 15.00 näytökseen
”Rovasti, Reiska ja sekalainen seurakunta”

Ilmoittautuminen ja lisätietoja 25.3.2018 mennessä
puh. 0400 104 208 / Annikki tai 

e-mail: pudasjarveninvalidit@gmail.com
Lähtö S-marketin pysäkiltä klo 13.30.

ATK-PERUSKURSSI
ti 20.3.-3.4.2018 klo 16.30-18.45 Hirsikampuksella.

Opetellaan käyttämään erilaisia palveluja sekä
laaditaan mm. oma sähköpostilaatikko.

Max 15 opiskelijaa, mielellään oma kone mukaan.
Ilmoittautuminen 18.3.2018 mennessä

puh. 0400 326 931 / Esa tai
pudasjarveninvalidit@gmail.com

Koulutus on ilmainen!

Kipinän kyläseura ry
VUOSIKOKOUS
su 18.3.2018 klo 13.00 

Kipinän koulu.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä 

muut esilletulevat asiat.
Kahvitarjoilu!   Tervetuloa!

Hallitus

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/

Iijoelle on avattu uusi joki-
wikialusta. Iijoki-wiki on 
Suomen ympäristökeskuk-
sen kehittämä, Järvi-me-
riwikiin perustuva Iijoen 
vesistöalueen oma kansa-
laistiedealusta. 

Iijoki-wikistä löytyy ym-
päristöhallinnon ylläpitä-
mää tietoa Iijoen vesistöalu-
een järvistä ja joista. Lisäksi 
kuka tahansa voi tallentaa 
alustalle havaintoja, valoku-
via ja paikkamerkintöjä. Si-
vustolla on myös mahdol-
lisuus jättää näkemyksiä 
uuden palvelun edelleen ke-
hittämisestä. 

- Tämä on wikien perus-
ajatuskin. Luodaan yhdes-
sä hienoa sisältöä toisen työ-
tä kunnioittaen ja kehittäen, 
kertoo alustan laatinut Matti 
Lindholm Suomen ympäris-

tökeskuksesta. 
Iijoki-wiki on toteutettu 

osana kolme vuotta kestävää 
EU-rahoitteista Iijoen otva 
-hanketta. Hanketta hallin-
noi Pohjois-Pohjanmaan liit-
to ja osatoteuttajana toimii 
Luonnonvarakeskus. Hank-
keen Vesistövisio-osuudesta 
vastaavat Pöyry Finland Oy, 
Akordi Oy ja Mapita Oy. Ii-
joki-wikiä ylläpidetään osa-
na Järvi-meriwikiä Suomen 
ympäristökeskuksessa. Sitä 
hyödynnetään Iijoen tieto-
alustana ja Iijoen vesistövi-
sion tavoitteiden seurannan 
välineenä. 

Iijoki-wiki löytyy: 
https://www.jarviwiki.fi/
iijokiwiki/ 

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus 

Sähköinen kartta-alusta 
kokoaa tietoa Iijoen 
vesistöalueesta

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 
ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

La 10.3.

Lippu 12 €. Wintti 5 €

Tervetuloa!

MARKO JUHANI 
GROUP TANSSI-ILTA

TU
LO

SS
A:

Pe 23.3.
JARKKO 
HONKANEN & 
TAIGA

La 17.3.
ILPO 
KAIKKONEN

Pe 14.4.
BABLO
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Kuvanveistäjä Erkki Salmelan näyttely Pohjantähdessä
Ranualainen kuvanveistäjä 
Erkki Salmela on pystyttänyt 
maaliskuun ajaksi taidehuo-
ne Pohjantähteen viime vuo-
sikymmeninä, tarkemmin 
1979-2016, tekemiään prons-
si- ja haapaveistoksia sekä öl-
jyvärimaalauksia. Näytteil-
lä on kaikkiaan 61 eri työtä, 
joissa on mukana myös ny-
kyisiltä omistajiltaan lainat-
tuja Salmelan valmistamia 
taideteoksia. Osa töistä on 
valmistettu romupronssista, 
joihin on käytetty muun mu-
assa vanhoja messinki hano-
ja. Työpaja polttouuneineen 
sijaitsee taiteilijan kotona. 

Vuonna 1958 syntynyt tai-
teilija on valmistunut Ku-

Lastut lainehilla romupronssista ja haavasta valmistettu-
ja taideteoksia. Oikealla näkyy kaapin päällä ”Aikarauta” 
ja lasikaapissa on esillä laaja kokoelma mitaleja sekä kul-
ta- ja hopeajuhlarahoja, joista osa myös Suomen valtion ti-
laamina. 

Kuvanveistäjä Erkki Salmela on nimennyt romupronssis-
ta vuonna 2010 valmistamansa taideteoksen Markkinavoi-
mat -nimellä. 

vataideakatemiasta vuonna 
1984. Hänen töitään on useis-
sa kokoelmissa mm. Suo-
men Kansallismuseossa, Suo-
men valtiolla, Rahapajalla, 
Suomen mitalitaiteen Killal-
la, Ranuan kunnalla ja Lapin 
Kansalla. Hän on menestynyt 
myös useissa juhlarahakil-
pailuissa. Näyttelyssä olevat 
teokset ovat taiteilijan kerto-
man mukaan ajankuvia vii-
meisiltä vuosikymmeniltä. 

Aikaisemmin Salmelalla 
on ollut näyttely Pudasjärvel-
lä kolmisen vuotta sitten. Sil-
loin esillä oli nykyistä näytte-
lyä uudempia töitä. 

Näyttely on avoinna 4.4. 
saakka Pohjantähden auki-

olojen mukaan; maanantai-
keskiviikko kello 13-20 sekä 

Kevät tekee tuloaan ja juhlat on juhlittu ja on suunnittelun ja toi-
minnan aika. Mitä tehhään ja mille aletaan kevään korvassa ja lop-
puvuotena? Raha-anomuksethan olemme hakeneet toiminnalle 
ja kehittämiselle ja toivomme, että päätökset olisivat myöntei-
siä. Silloin pääsisimme jatkamaan edellisen vuoden projekteja. Ku-
renalan Kyläyhdistyksen tavoitteena on myös se, että toritoiminta 
pysyisi toimivana ja elävänä ja että torilla olisi paljon sekä myyjiä 
että asiakkaita. Kautta Suomen on jo tullut kyselyjä kesän torita-
pahtumista ja palveluista. Haluamme antaa positiivista viestiä kau-
pungistamme ja vastata kysymyksiin ja haasteisiin. Haluamme vä-
littää tietoa ihmisille ja kesän myötä Tietopiste avataan heti, kun 
aurinko alkaa lämmittämään, jos kaikki menee suunnitelmien mu-
kaan. Toivomme eri yhdistysten ja kylien aktiivista osallistumista 
torin yhteiseen toimintaan myymällä tuotteitaan, kertomalla toi-
minnastaan ja järjestämällä yhteisesti tapahtumia.

Toinen tärkeä asia Kyläyhdistykselle on Pudasjärven rannan ui-
mapaikan valmistuminen kaikkien käyttöön. Kesäksi kaiken pitäi-
si olla valmista. Tarkempia selostuksia tulee puheenjohtaja Kertul-
ta kevään aikana, mutta kaikki asiat ovat edenneet suunnitelmien 
mukaisesti.

Ympäristön siisteys on tärkeää ja siihen voi jokainen osallis-
tua omalla panoksellaan niin kodeissa kuin asumisyhteisöissäkin. 
Myös koko kaupungin osalta siisteys on yksi tärkeimpiä viihty-
vyyden tekijöitä niin paikkakuntalaisille kuin vieraileville tähdille 
ja asiakkaillekin.

Nyt on jäsenmaksujen aika ja toivommekin lisää uusia jäse-
niä yhdistykseen. Jäsenmaksu on 10 euroa henkilöltä ja tukimak-
su 20 euroa. Linja-autoretket ovat olleet suosittuja ja uutta reis-
sua suunnitellaan. Tervetuloa mukaan Kyläyhdistyksen toimintaan 
ja mukavaan seuraan!

Kerttu Simu ja Aini Seppänen
Kurenalan Kyläyhdistys ry

Ajankohtaista Kurenalan  
Kyläyhdistykseltä

Uusia SM-mitalisteja
Kurenpoikia mukana U19 Futsal-liigan  

hopeajoukkueessa 
FC Kurenpoikien pelaa-
jat Mohamed Abdulkadir 
Mohamed ja Arttu Nieme-
lä siirtyivät miesten Kakko-
sen sarjan päätyttyä HauPan 
U19 liigajoukkueeseen. Pojat 
osallistuivat myös Pohjois-
Suomen kykyleirille. 

U19-liigan pohjoisloh-
kon kaksi parasta pääsisivät 
SM-lopputurnaukseen, joka 
pelattaisiin Kempeleessä 3.-
4.3. Ratkaisevat pelit pelat-
tiin Jämsänkoskella helmi-
kuun lopussa. HauPa voitti 
KePS:n 6-4 ja joukkueen te-
hopelaajana Arttu nappa-
si ottelusta pisteet 3+1. Ilta 
Jämsänkoskella päättyi voit-
toon myöhemmin Suomen 
mestariksi noussutta FC Ke-
miä vastaan lukemin 0-4. 
Tämä voitto varmisti pääsyn 
loppuotteluun.

Sunnuntaina Jämsänkos-
kella HauPa pääsi vielä tais-
telemaan lohkovoitosta ko-
tijoukkue Ilvestä vastaan. 
HauPa oli jo 4-1 tappioase-
massa ennen kuin aloit-
ti kovan loppukirin. Maa-
linteossa onnistuivat myös 
molemmat pudasjärviset. 
Loppukiri ei kuitenkaan riit-
tänyt ja pisteet tasattiin jouk-
kueiden kesken. Tämä mer-
kitsi sitä, että HauPa jäi 

lohkossaan toiseksi, jolloin 
välierässä lopputurnauk-
sessa vastaan asettuisi Ete-
lä-Suomen lohkon ykkönen 
Lieto. 

SM-lopputurnaus 
Kempeleessä
Kempeleessä pelatussa vä-
lieräottelussa Lieto – Hau-
Pa Kurenpoikien Arttu oli 
avauskokoonpanossa ja 
myös Mohan esiintymi-
nen kentällä oli vahva. Jäl-
leen HauPa päästi Liedon 
etumatkalle 3-1 ennen kuin 
aloitti takaa-ajon. Arttu syöt-
ti toisen maalin ja viimeis-
teli kolmannen, ja tasatulos 
merkitsi jatko-ottelua. Jatko-
ottelussa pelataan 2x5 mi-
nuuttia, mutta toisen puoli-
ajan virheet jäävät voimaan. 
HauPa siirtyi ottelussa 4-3 
johtoon, ja vastustajan rikko-
essa virheiden ollessa täyn-
nä, sai HauPa mahdollisuu-
den varmistaa voittonsa 10 
metrin vapaapotkusta. Jere-
mias Körkkö ei epäonnistu-
nut ja finaalipaikka varmis-
tui.

Toisessa välierässä FC 
Kemi oli pudottanut HiFK:n 
pronssiotteluun ja nousi 
HauPan vastustajaksi finaa-
liin. HauPa oli aiemmin koh-

dannut FC Kemin kolmesti, 
josta edellisviikonloppuna 
pelattu ottelu oli näistä ai-
noa, jossa HauPa oli onnis-
tunut kemiläiset lyömään. 
Finaalissa ei haukiputaalais-
ten peli kulkenut odotetus-
ti eikä pudasjärvistenkään 
mono ollut niin sanotus-
ti syönnillään. FC Kemi vei 
Suomen mestaruuden ni-
miinsä luvuin 4-2. Kuren-
poikien pelaajille nämä oli-
vat ensimmäiset SM-mitalit, 
vaikka hävityn ottelun jäl-
keen ei hopeasta pystynyt-

FC Kurenpoikien pelaajat Mohamed Abdulkadir Mohamed 
ja Arttu Niemelä SM-hopeamitalit kaulassaan.

kään iloitsemaan.
Kurenpojissa on tehty 

laadukasta työtä, joka alkaa 
kantaa hedelmää. Tervarei-
den Ykkösdivarijoukkueen 
harjoituksissa näyttöjään an-
taneista Kurenpoikien pe-
laajista Niemelän veljekset 
Eetu ja Arttu valittiin myös 
U21- joukkueeseen Barents 
Winter Games- joukkuee-
seen. Turnauksessa Luula-
jassa 16.-18.3. Suomen jouk-
kue kohtaa Ruotsin, Norjan 
ja Venäjän. TN

viikonloppuisin kello 13-17. 
HT

Voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun tilille:  
FI 8653600420103171
Jäsenmaksu 10 euroa ja tukimaksu 20 euroa
Tiliotteeseen nimi, osoite ja vuosi 2018
Pyydäthän ystäväsikin jäseneksi ja toimintaan mukaan!
Tiedustelut Kerttu Simu p. 040 730 9481

Teatteri Retikassa esitetään Waltarin Gabriel, tule takaisin!
Suomussalmella teatteri Re-
tikassa esitetään kevään 
näytäntönä Mika Walta-
rin vuonna 1945 kirjoittama 
klassikko Gabriel, tule takai-
sin! Ensi-ilta on sunnuntaina 
11.3. ja sen jälkeen esitykset 
jatkuvat aina sunnuntaihin 
8.4. saakka. Kaikkiaan on 12 
esitystä. 

Säännöllisin väliajoin jul-
kisuudessa käsitellään mitä 
kummallisempia tapauksia, 
joissa joku on joutunut ka-
valan huijauksen kohteeksi. 

Vanhukselta on viety sääs-
töt, leskeltä korut, peräkam-
marin poikamieheltä pank-
kikortti tai sitten joku on 
joutunut pyramidihuijauk-
sen uhriksi. Ulkopuolista ju-
tut ihmetyttävät. Miten joku 
voi olla noin sinisilmäinen ja 
tyhmä! Mutta kun tarjolla on 
lempeä, rakkautta, lämpöä 
tai portti paratiisiin, vain 
harva meistä osaa kieltäy-
tyä. Taitavan huijarin kyn-
sissä kuka tahansa voi tul-
la petetyksi, manipuloiduksi 

tai johdatelluksi. Haksah-
duksilta eivät suojaa edes 
elämänkokemus eikä korkea 
koulutus.  

Waltarin ”sydämetön 
komedia” kertoo kahdesta 
vanhapiikasisaruksesta, jot-
ka pitävät paperikauppaa 
sukulaistyttärensä kanssa. 
Siskosten hillitty ja kaikin 
puolin siveä elämä suistuu 
raiteiltaan, kun taloon as-
tuu sujuvapuheinen ja char-
mantti johtaja kosioaikeis-
saan. 

Gabriel, tule takaisin! on 
hämmästyttävän tarkkasil-
mäinen kuvaus mestarilli-
sesta ja julmasta manipu-
loijasta, jonka viekas kieli ja 
kuuma syli sulattaa kylmim-
mänkin sydämen. 

Rooleissa nähdään Seija 
Rannikko, Maija-Liisa Juntu-
nen, Milka Suominen ja pu-
dasjärveläissyntyinen Antti 
Väyrynen. Esityksen on oh-
jannut Ulla Schroderus.

Ulla Schroderus

Gabriel (Antti Väyrynen) liehittelemässä Kristiina Angeria 
(Seija Rannikko). Taustalla tilanneetta seuraa Ulrika Anger 
(Maija-Liisa Juntunen).
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Ammattiin Pudasjärveltä
Merkonomi – alkaa elokuussa
Liiketoiminnan perustutkinto 

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sahaprosessinhoitaja 
Puuteollisuuden perustutkinto 
(entinen prosessiteollisuuden pt)

Valmentava koulutus VALMA

LISÄTIETOA
• Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja,
   anna.kuosmanen@osao.fi,  
   p. 050 598 8068.
• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö, 
   kaisu.mottonen@osao.fi, p. 050 573 2584.

 
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 

www.opintopolku.fi
• yhteishaku 20.2.–13.3.2018

www.osao.fi/koulutuskalenteri
• jatkuva haku – hae vaikka heti

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

HAPPY HOUR
PE-LA KLO 18-20

ISO TUOPPI: 3,5€

PE-LA KLO 10-02 (KEITTIÖ -21)
SU: KLO 10-17

LAUANTAI-ILLAN ARTISTI: MARTTISKA
 KLO 22, K-18, VAPAA PÄÄSY!

OLLAAN
PORUKALLA

Pudasjärven kaupunki on päättänyt kasvaa! Kaupunkistrategia 2027 mukainen 
tavoitteemme on nostaa väkiluku 10 000 asukkaaseen sekä luoda 500 uutta työ-
paikkaa. Tahtotilamme on olla ketterin yrittäjyyden edistäjä. Haluamme tehdä 
jämeriä tekoja työllisyyden eteen. Tavoitteen saavuttamiseksi, olemme perus-
taneet Pudasjärven Kehitys Oy:n. Yhtiön tehtävänä on Pudasjärven elinkeinojen 
vahvistaminen, yritysten käynnistämisen edistäminen ja kehittymisen tukemi-
nen Pudasjärvellä. Kaupungin strategian mukaisesti elinvoimaa kauhotaan ai-
nakin matkailusta, elintarviketeollisuudesta ja mekaanisesta puunjalostuksesta.

Pudasjärven Kehitys Oy hakee

TOIMITUSJOHTAJAA /  
YRITYSNEUVOJAA

Sykkiikö sydämesi innostukselle, yrittäjien menestykselle ja viivan alla jäävälle 
tulokselle? Sisältääkö unelmatyöpäiväsi sparrailua yrittäjän kanssa, investointi-
laskelmien tai yritysryhmähankkeen tekoa? Onko jokainen yrittäjä sinulle tärkeä?

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän elinkeinojen kehittämisen paris-
sa. Tehtävä alkaa yritysneuvojana, mutta kasvusi toimitusjohtajaksi on toivotta-
vaa. Aloitamme kanssasi vuoden loppuun solmittavalla sopimuksella, jatkosi on 
sinusta kiinni. Kehittämisyhtiön toiminta on suunniteltu pysyväksi.

Katso laajempi hakuilmoitus osoitteesta pudasjarvi.fi/toimitusjohtaja. Lisätietoja 
tehtävästä antavat hallituksen puheenjohtaja/kaupunginjohtaja Tomi Timonen 
(12.3.2018 alkaen), puh. 050 454 8230, tomi.timonen@pudasjarvi.fi sekä kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen, puh 050 455 2915, jorma.pietilainen@pudasjarvi.fi.

Haku päättyy 19.3.2018 klo 16:00. Toivomme hakemukset palkkatoiveineen  
kuntarekry.fi –sivuston kautta tai ylläoleviin sähköposteihin.

pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KEHITYS OY

Kaupungin puolelta on 
toivottu kuntalaisten te-
kevän lumiukkoja kylä-
kuvan kaunistukseksi. 
Pudasjärvi-lehdestä on 
toivottu niitä lähetettä-
vän lehden sivuille

Pudasjärvellä oli 
lumiveistoviikko, 
josta tulee juttua 

ensi viikon lehteen. 
Lumesta tehdään 

taitavia töitä 
myös muualla 
Pudasjärvellä. 

Soini Juujärvi lähetti 
valokuvan lumesta 

valmistetusta 
karhusta, joka 

poseeraa Lonikantien 
varressa.

Haukipudas Hiihdossa lau-
antaina 24.2. pudasjärviset 
hiihtäjät sijoittuivat muka-
vasti. Miesten kuntosarjassa 
18 km Paavo Outila oli kol-
mas ajalla 52.45, Antti Poh-
janvesi viides 53,15 ja Ari 
Outila yhdeksäs 1.01.53. 

Poikien alle 16 vuotiaiden 
sarjassa hiihdettiin myös 
18 km ja siinä Santtu Outi-
la hiihti parhaimman ajan ja 
pokkasi voittopokaalin, aika 
oli 56,55. HT

Haukipudas 
Hiihdossa 
hyviä 
sijoituksia


