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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Edustavia hirsikerros-
taloja rakennetaan 
ydinkeskustaan s. 3

Uusi rekikoirayrittäjä 
Korentokankaalla s. 6 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 7.3.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

Puh.  020 752 8260

KAHVITARJOILU!
Kouluttajana toimii 
Hannu Pietilä 0400 262 043 Evijärvi

Sinustako
lentäjä!

Järjestän Pudasjärven 
lentokentän kerhotilassa

su 10.3.2019 klo 15.00
keskustelu- ja koulutusta koskevan tilaisuuden 
toukokuussa alkavaan koulutukseen 
Pudasjärven  lentokentällä. 
Toivotan kaikki ilmailusta kiinnostuneet tervetulleiksi 
tilaisuuteen. Kerron myös air creation tehtaan  terveiset 
Ranskasta. 

www.ultrakevytlentokone.fi

Pudasjärven toimisto, Toritie 1, p. 040 844 2028.

Joko olet pohtinut kesän 
metsänhoitohommia?

Ota yhteyttä omaan 
metsäasiantuntijaan.

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää
muihin etuihin. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista ostoksista,
jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on voimassa 28.4.2019 asti.

ILMAINEN OPTIKON  
NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI 
TAI SOITA 08 822 416. 

Tuplasti parempi tarjous:

Kahdet lasit,
yKsi hinta.

toiset silmälasit ilman rajoitteita! silmälasien ostajana saat  
toiset samanarvoiset tai edullisemmat silmälasit ilmaiseksi. 

tai merkkiaurinkolasit omilla voimakkuuksilla kovalla ja  
heijastamattomalla pinnoitteella. lisäksi silmälasien  

ostajalle optikon näöntutkimus 0 €.

TORITIE 1, PUdASJÄRVI.

Kauppatie 4, p. 08 821 595
Tervetuloa!

MAALISKUUN TARJOUKSET!
- Ihonpuhdistus 39€
- Ripsien värjäys ja kulmien  
  muotoilu sekä värjäys 23€
- Intialainen päähieronta 25€

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 20.3., ke 3.4. ja ke 24.4.

Järjestäjä Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö

Tervetuloa!

Yleisötilaisuus

su 10.3. klo 13 Pudasjärven 
kaupungintalo 
valtuustosali. 

Kahvitarjoilu.

eduskunnan varapuheenjohtaja 
Mauri Pekkarinen 
vierailee Pudasjärvellä

Mukana myös Pudasjärven  
oma kansanedustajaehdokas  

Vesa Riekki.

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

Pirjo Leino
Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 187 1760

Jalkahoitola StressiPiste

Asiakkaat, ystävät ja 
yhteistyökumppanit tervetuloa!

Kakkukahvit ja
avoimet ovet 

10-vuotisen toiminnan merkeissä 
pe 8.3. klo 13-17.

Hiihto- tai 
pilkkireissun 

ajaksi hautumaan
Saksanhirvikäristys 500g 

3 kpl 20.00 13.33 kg 

Kotimainen 
herne 500g 

4 pussia 3,00 1,50 kg 

Saunapalvikylki 
n. 1 kg 7.90 kg

Savukassler 9,90 kg

Saksanhirven 
potkapihvit 1 kg 

12,90 (norm 16,90) 

Isommalle porukalle 
Cocktailpyörykät 1 kg 

7,90 (norm 9,90) 

Lappimeetwursti 450g 4,99 11,09 kg

100% Poronlihaa 400g 
3 kpl 25,00 20,83 kg  

Herkkugrillimakkara 1,5 kg 
6,90 pkt 4,60 kg

Sompio Lämmisavustettu Poro-
rouhe 1 kg 12.90 (norm. 16.90) 

Huikopalaksi
Jahtimakkara 800g 2 kpl 5,00 3,13 kg 

Erä Herkkugrillimakkaraa 400g 1,99 4,98 kg 

Erä Poronakki 240 g 2 pkt 5,00 10,42 kg  

Kylmäsavustettu Poronpaistisiivut 100g 
3 kpl 20,00 66,67 kg

Päiväkahvit munkin kera vain 1,50
Meiltä kuivaliha-ainekset

moneen makuun
mm. saksanhirveä, 

nautaa, sydämiä
Tuotteet löytyvätpakastealtaastamme

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 10.3. kello 10, Valtteri 
Laitila, Janna Renko, Keijo Piirainen.

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 13.3. kello 19, Timo Lii-
kanen, Keijo Piirainen. Lopuksi iltatee.

Kuorot: Vox Margarita ke 13.3. kello 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 13.3. kello 13, kirkkokuoro to 14.3. kello 18,  
Sarakylän kappelikuoro to 14.3. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 7.3. kello 17.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 14.3. kello 18.

Perhekerhot: Iltaperhekerho maanantaisin kello 17-19 
seurakuntakodissa  ja perhekerho keskiviikkoisin kello 10-
13 seurakuntakodissa. 

Lapsiparkki perjantaisin kello 9.30-12 seurakuntakodilla. 
Parkkiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. Lapsille oma välipala ja 
juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille (ma kello 
12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 
868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Junt-
ti 040 586 1217. 

Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Juhani Jur-
mulla su 10.3. kello 19. Ompeluseurat Livolla Matti ja An-
ni-Inkeri Törmäsellä pe 15.3. kello 18.30 (Simo Kinnunen). 
Lastenseurat ja laulutuokio Kurenalan ry:llä su 10.3. kello 
13 (Samuli Leppänen).

Haudattu: Vilho Antero Jaakola 73 v, Seppo Juhani Kent-
tälä 72 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:  
Kaleva365 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. 
Laskutuslisä 2,42 €
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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kipinässä kisailtiin 
lumiteoksilla

Kipinän kyläseura järjesti 
leikkimielisen kilpailun, jos-
sa tarkoituksena oli viettää 
perheiden kesken laatuaikaa 
ulkoilun merkeissä ja tehdä 
lumesta jonkinlainen lumi-
hahmo tai teos. Myös naapu-
rikylät kutsuttiin mukaan ki-
sailemaan.  Kilpailuaika oli 
13.2-28.2.2019. Voittaja selvi-
tettiin arvonnalla ja herkku-
korin arvonnassa voittivat 
lumilinnoituksen tekijät. 

Kyläseura kiittää osallis-
tujia.

Sanna Parkkila

Voittajat Iina Sääskilahti, Iita 
Tuovila ja Eemi Tuovila.

Lumiukko toivottaa ihmisiä 
tervetulleiksi Kipinään.

Lumikissa Kipinästä.

Vauhdikas ja jännittävä Perhetapahtuma torilla
Kirpeän pikkupakkasen ja 
lumentuiverruksen kera 
vietettiin viime lauantai-
na 2.3. torilla ja Vesan vaa-
lituvalla Keskustan kan-
sanedustajaehdokas Vesa 
Riekin ja tukiryhmän jär-
jestämää Perhetapahtu-
maa. Tilaisuus sai kiitosta 
siitä, että se oli suunnattu 
lapsille eikä ainoastaan ai-
kuisväestölle. Lapset ja ai-
kuisetkin saivat hurjastella 
kunnon Hoijakan kyydissä, 
jota välillä vahvojen mies-
ten lisäksi vauhtiin puski-
vat tapahtumassa vierail-
leet aluksi nimetön Poro ja 
Nalle-karhu. Lumitöyräs 
toimi oivallisena pulkka- ja 
liukurimäkenä. Yksi ulkona 
tapahtuneista suosikkitoi-
minnoista oli keppihevos-
ten esteratsastus ja siihen 
liittynyt kilpailu, joita Mira 
ja Tiina ohjasivat ja tuoma-
roivat. Vaalituvan edustalla 
oli grillimakkara- ja kahvi-
tarjoilua. Sisällä saivat kaik-
ki halukkaat lapset villin 

Lapset ja aikuisetkin saivat hurjastella kunnon Hoijakan 
kyydissä.

Vesa Riekki haastattelemas-
sa Veskeriksi yleisöäänes-
tyksessä nimettyä poroa. 

Riekin tukijoukkoihin kuuluva Matti Holmström kertomas-
sa ajatuksiaan kansanedustajaehdokkaastaan. Haastatte-
luvuoroaan odottamassa Mari Kälkäjä sekä juontaja Sointu 
Veivo ja hänen takanaan Keskustan Pudasjärven kunnallis-
järjestön sihteerin tehtäviä nyt hoitava Mirja Luusua. 

Kansanedustaja Niilo Keräsellä on kokemusta toimia oival-
lisena satusetänä kertoessaan lapsille jännittävän Puna-
hilkka -sadun. 

kasvomaalauksen, karkkeja 
ja mahdollisuuden osallis-
tua antamaan nimettömälle 
Porolle nimiehdotuksensa. 
Jännittävän Punahilkkasa-
dun kertoja, kansanedus-
taja Niilo Keränen, valitsi 
suuresta nimiehdotusmää-
rästä porolle osuvan Veske-
ri-nimen. 

Keränen kertoi saaneen-
sa viime vaaleissa reilut 
5000 ääntä, joka äänimää-
rä varmistaisi Vesa Riekin 
valitsemisen samalla taval-
la eduskuntaan tulevissa 
vaaleissa. Loppukaudella 

eduskunnassa riittää kiiret-
tä. Ilomielellä Keränen toi-
voi Vesan jatkavan työtään 
Arkadianmäellä. 

Tilaisuuden juonta-
ja Sointu Veivo haastatteli 
Riekin tukijoukon edusta-
jia vaalityön kokemuksis-
ta. Kaikki haastatellut oli-
vat tyytyväisiä vaalityön 
sutjakkaaseen etenemiseen 
ja hyvään saavutettuun kä-

vijä- ja kuulijamäärään Pu-
dasjärven ja Iijokilaakson 
alueen tupailloissa ja muis-
sa kokoontumisissa. Yh-
teenvetona haastateltavien 
puheessa kuului viesti siitä, 
että maakunnan alueen ih-
miset ovat oivaltaneet Rie-
kin mahdollisuudet toimia 
jämeränä alueen asioiden 
eteenpäin viejänä eduskun-
nassa. HT

Tutulta kuulostava ajatus ”elämä kulkee 
omaa vauhtiaan, eikä juuri mitään muutok-
sia tapahdu” tuntuu turvalliselta. Tällöin 
elämä soljuu tavallisesti eteenpäin. Mutta 
sitten kun jotakin muutosta tapahtuu, mo-
net ajatukset ja kysymykset tulevat heti 
mieleen.  

Voisiko elämää elää hitaammin? Aikaa 
ei voi pysäyttää, koska ajan ratas pyörii 
vääjäämättömästi.  Joskus on kuitenkin hi-
dastettava. Jokin muutos elämässä, sairas-
tuminen tai muu sellainen elämän tilanne 
aiheuttaa välttämättömän pysähtymisen. 
Itselläni oli viikko suunniteltua vuosilo-
maa, mutta välittömästi sen jälkeen tuli-
kin muutama viikko ennalta suunnittele-
matonta lomaa – yllättävä pysäkki. Kaikki 
niin tärkeältä tuntuvat asiat jäävät hetkek-
si sivuun. Voisinkohan tuota asiaa, elämän 
hidastamista ajatella ja myös toteuttaa il-

man pakollista pysähtymistä? 
Kirkkovuodessa alkaa paastonaika. 

Laskiaissunnuntai ja –tiistaikin ovat jo ta-
kanapäin. Paaston aikaan liittää ainakin aja-
tuksissaan aika helposti ulkonaisesti rau-
hallisen ja hillityn elämän ja ehkä jotenkin 
myös sen toteuttamista, vaikka elämän 
hidastamista. Ihan ok ajatus, mutta mitä 
paasto on? Tuhkakeskiviikon evankeliumi-
tekstissä Jeesus opettaa oikeasta paastos-
ta: ”Kun paastoatte, älkää olko synkän nä-
köisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat 
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti 
huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he 
ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paasto-
at, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin si-
nun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, 
joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, 
mikä on salassa, palkitsee sinut. 

    Älkää kootko itsellenne aarteita maan 

päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan 
ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. 
Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siel-
lä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan eivätkä var-
kaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on 
aarteesi, siellä on myös sydämesi.” (Matt. 6: 
16-21) 

Estävätkö nuo maan päällä olevat aar-
teet myös elämän hidastamista? Joskus ne 
estävät helposti paljon tärkeämpääkin, tai-
vaan kuihtumattoman aarteen, iankaik-
kisen elämän. Sitä Jeesus tahtoo opettaa 
minulle ja sinulle, juuri nyt, tänä paaston 
aikana. 

 
Jukka Jaakkola 

Hidastamista
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA to-SU 7.-10.3. ELLEI TOISIN MAINITA

SNELLMAN 
valikoidUt tUotteet
eetvartti ja iivari  
grillimakkarat 360-400 g,  
kUnnon kUoreton  
nakkimakkara 280 g,  
grillattU kinkkU 200 g,  
broilerinfilee 150 g ja  
kebablaStU 200 g (5,63-15,00/kg)

KANNUKSEN LIhAKAUppA   
naUdan SiSäfilee
pippUrinen, n. 1 kg  
UUSi-Seelanti  
Säilytetty pakaSteena

450 2195
kg

10.-

AINO 
kermajäätelöt
900 ml (3,70/l)  
ei laktooSittomat  
eikä kaUrajäätelöt

Ilman korttia 4,09 rs (4,54/l) 

-18%
Plussa-kortilla

Ilman korttia 2,49-3,35 pkt (7,73-22,33/kg) 

2
pkt

-9-32%
Plussa-kortilla

valoa kohti
odotetUt  

Kinder jäätelö-
UUtUUdet nyt  

k-SUper- 
marketeiSSa

UUtUUSyrttinen  
naudan sisäfilee

KATSO RESEPTI:
k-ruoka.fi tai K-Ruoka -sovellus

pINK LAdy 
omena
2 kg (2,00/kg) italia

mUkana 
kaSSi

699
kimppU

SUomi

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  pudasjarvi@k-supermarket.fi 

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

995
kg

voimassa to-la 7.-9.3.

tUore taimen
kaSvatettU
ahvenanmaa, SUomi

3
rs

995
kg

voimassa to-la 7.-9.3.

SUomi

erä erä

tUore made
SUomi, SäävaraUS

SUomi

valmiikSi
nyljettynä+5.-/kg

4.-laatikko

Santa maria 
konSUlentti 

myymäläSSämme 
pe 8.3. klo 10-18! 

maiStiaiSia 
tarjolla!

1.-kpl

SANTA MARIA 
tex mex 
Soft 
tortilla
320 g

ATRIA 
hiilloS 
grillimakarat ja 
makarapihvit
320-400 g (4,38-5,47/kg)

350
pkt

2
pkt

Yksittäin 1,99 pkt (4,98-6,22/kg)

cONfERENcE 
päärynä
1 kg, hollanti

079
rS

Muista naistenpäivä pe 8.3.!
  
tUlppaani
15 kpl, värimix  
SUomi

rUUSUkimppU
15 okSaa, kenia

1490
nippU

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

KansanedustajaehdoKas
InKa hoKKanen 

Kuusamosta 

Paikalla myös sdP:n Pudasjärven väkeä, 
munkkikahvitarjoilu!

tavattavIssa 
la 9.3. Klo 14-15 

K-suPermarKetIn PIhalla. 

tervetuloa!

Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy torstaisin. 

Aineistot toimitukseen viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

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

Edustavia hirsikerrostaloja 
rakennetaan ydinkeskustaan
Pudasjärven kaupunki jär-
jesti tiistaina 5.3. kaavoitus-
aiheisen yleisötilaisuuden 
kaupungintalossa. Maan-
käyttöinsinööri Markku 
Mattinen kertoi kaupungin 
vuokrataloyhtiön suunnit-
televan uusia hirsikerros-
taloja Pudasjärven keskus-
taan, Kauppatien, Varsitien 
ja Oikopolun rajaamalle 
alueelle eli kaupungintalon 
ja S-marketin väliselle noin 
hehtaarin kokoiselle alueel-
le. Hanke poikkeaa voimas-
sa olevasta asemakaavasta, 
joten alueelle on tehty kaa-
valuonnos, jota arkkitehti 
Kaisa Mäkiniemi esitteli il-
lan aikana. Kaavaluonnos 
on nähtävänä 22.3. saakka 
kaupungintalossa ja näkyy 
myös netissä. Saadun pa-
lautteen perusteella valmis-
tellaan asemakaavaehdotus 
ja kaava on tarkoitus tulla 
hyväksytyksi tämän vuo-
den kesäkuussa sekä tulisi 
voimaan heinäkuussa. 

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n toimitusjohtaja Jouko 
Väänänen kertoi, että nyt 
on kysyntää vuokra-asun-
noista. Näin on päätetty ra-

kentaa hirrestä Kurenalan 
ydinkeskustaan kolme eri 
rakennusta, joihin tulee yh-
teensä 53 uutta asuntoa. 
Yksi taloista on suunnitel-
tu neljä kerrosta korkeaksi. 
Oikopolun varren taloon on 
tehty varaus kahdelle liike-
tilalle, joista toiseen raken-
netaan ravintolan tarvitse-
ma varustus. 

Noin 8,5 miljoonan eu-
ron kustannuksiin on saatu 
myönteinen avustuspäätös 
Valtion asuntorahastosta 
ARA:sta. Alueelta on puret-
tu jo ns. Timosen pihapii-
rin rakennukset. Uusien ra-
kennusten alta tullaan vielä 
purkamaan Oikopolun var-
relta entinen kellosepänliik-
keen talo sekä Kauppatien 
varresta vanha navettara-
kennus. Rakennustyöt py-
ritään aloittamaan jo tämän 
vuoden puolella, kertoi 
Väänänen. 

Asemakaavan suunnit-
telusta vastaava arkkiteh-
ti Kaisa Mäkiniemi Sweco 
Ympäristö Oy:stä Oulusta 

korosti, että hirsikerros-
talojen rakentamista on tar-
koitus ohjata siten, että kau-

punkikuvallisesti tärkeällä 
paikalla sijaitseva alue ra-
kentuu laadukkaaksi hir-
siarkkitehtuuria edusta-
vaksi kokonaisuudeksi. 
Korttelialueen suunnitte-
lussa kiinnitetään huomio 
myös laadukkaaseen vi-
herympäristöön ja viihtyi-
sien piha-alueiden muo-
dostumiseen. Piha-alueita 

rajaavat talousrakennukset, 
joissa on yhteistiloja ja va-
rastotiloja. 

Yleisön joukossa oli 
muun muassa Kauppatien 
varressa olevan rivitalo-
huoneiston omistaja. Hän 
oli kiinnostunut siitä, kuin-
ka uudet rakennukset sijoit-
tuvat maisemallisesti Pu-
dasjärven keskustaan. HT 

Arkkitehti Kaisa Mäkiniemi, Pudasjärven Vuokratalot Oy:n 
toimitusjohtaja Jouko Väänänen ja maankäyttöinsinööri 
Markku Mattinen esittelivät kaupungintalon ja S-marketin 
väliselle, noin hehtaarin kokoisen alueen, kaavaluonnosta 
ja alueelle nousevia hirsikerrostaloja.
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Niemitalon juustolas-
sa Kipinässä on ollut toi-
minnassa helmikuun 
puolivälistä lähtien Smart-
post-pakettiautomaatti, jon-
ka hommasi postilta Kollaja-
niemen kyläyhdistys. 

Niemitalon juustolan yrit-
täjä Antti Niemitalo kertoo, 
että Smartpostia on help-
po käyttää. Siihen voi tilata 
ja palauttaa verkko-ostoksia, 
jättää lähteviä paketteja sekä 
hoitaa arkisia askareita esi-

merkiksi pesulaan menevän 
pyykkipussin tai vaikka kor-
jaukseen menevän kännykän. 
Etupäässä Smartpostia käyte-
tään kuitenkin pakettien vas-
taanottamiseen.

-Pakettiautomaatissa on 
selkeät ohjeet käyttämisestä, 
Niemitalo mainitsee. HT

Vesa Riekki tukijoineen Kainuun vaalijuhlassa
Pudasjärveltä tehtiin linja-au-
toretki Keskustan Kainuun 
piirin vaalijuhlaa perjantaina 
1.3. Kaukametsään Kajaaniin. 
Mukana oli 13 kansanedusta-
jaehdokasta Kainuusta ja Poh-
jois-Pohjanmaalta sekä vii-
si eurovaaliehdokasta. Juhla 
käynnistettiin komeasti lippu-
marssilla. Avaussanoissaan 
Keskustan Kainuun piirin pu-
heenjohtaja Esa Kemppainen 
Hyrynsalmelta viittasi kes-
kustalaisiin arvoihin ja tavoit-
teisiin teemalla ”Suomen ar-
voisia tekoja”. 

Keskustan puheenjohtaja, 
pääministeri Juha Sipilä muis-
tutti juhlapuheessaan alkio-
laisista opeista ja toiminnan 
ohjenuorista. Hän toi esille 
keskustan vaalien ydin asi-
ana huolenpidon koko Suo-
men hyvinvoinnista. Juuri to-
teutuneella Pohjois-Suomen 
kiertueellaan hän oli saanut 
jälleen vahvistuksen siihen, 
että samat uudistustoimen-
piteet eivät onnistu samal-
la tavalla kaikilla maamme 
osa-alueilla. Esimerkkinä säh-
köautojen käyttöönoton mah-
dottomuus tällä hetkellä Suo-
men pohjoisosassa. Keskeisiä 
hoidettavia asioita ovat edel-
leen työllisyyden hoitami-
nen, teiden ja kulkuyhteyksi-
en parantaminen, perheiden 
ja lasten elämän toimivuuden 
takaaminen, vanhustenhoi-
don lisäresurssit, koulutuk-

Vesa Riekki tukijoukkoineen Kainuun vaalijuhlassa Kajaanissa.

sen vahvistaminen mm. oppi-
sopimuskoulutuksella, hyvät 
naapuruussuhteet, maatalo-
udesta huolehtiminen, koti-
mainen ruoka ja maan talou-
den hoitaminen.

Kansanedustajaehdokkaat 
ja eurovaaliehdokkaat sai-
vat esittäytyä ensin ”vede-
tään hatusta” toimintamallilla 
eli jokaiselle arvottiin yllätys-
kysymys, johon oli heti vas-
tattava muutamalla sanalla. 
Tämän jälkeen ehdokkaat sai-
vat pitää puolentoista minuu-
tin kestävän mainospuheen-
sa. Vesa Riekki Pudasjärveltä 
sai kuulijat innostumaan hy-
väksyviin suosionosoituksiin 
hersyvällä ja rehellisellä vaa-
liteemansa esittelyllään. Hän 
kertoi Pudasjärven ja Iijoki-

laakson syrjäalueiden tupail-
loissa kohtaamistaan ihmisis-
tä ja heidän ajatuksistaan sekä 
kaupunkien ja asutuskeskus-
ten ihmisten huolenaiheista. 
Pitää mennä ihmisten omil-
le juurille kohtaamaan, kuun-
telemaan ja keskustelemaan. 
Kampanjateemat ”jokaisella 
on oikeus turvalliseen arkeen 
asuinpaikasta riippumat-
ta, luonnonvarojen asiallinen 
käyttö ja hoito sekä huomion 
kiinnittäminen ilmastonmuu-
tokseen vaikuttavista tekijöis-
tä” ovat ehdokkaallemme to-
della tärkeitä asioita.

Nuorten ääntä kuultiin 
Kainuun Keskustanuorten 
puheenjohtajan Kaisa Oinas-
Panuman puheenvuorossa, 
joka oli varsin raikas, herätte-

Juustolaan postipakettiautomaatti kyläyhdistyksen toimesta

Postin työntekijä 
Jenni Lepistö tuomassa 

19.2. ensimmäisen paketin 
Niemitalon Smartpost-pa-

kettiautomaattiin.

levä ja puhutteleva.
Pudasjärvellä on nyt oma 

kansanedustajaehdokas, Vesa 
Riekki. Hän on toimillaan 
ja kokemuksellaan sekä vii-
meaikoina tehdyillään vaa-
livierailuillaan eri paikoissa 
antanut vahvan näytön sii-
tä, että hänestä on jo verso-
nut ja kasvanut vahva vai-
kuttaja hoitamaan meidän 
kaikkien pudasjärvisten, Koil-
lismaan, Pohjois- Suomen ja 
osaltaan koko maamme asi-
oita. Ehdokkaamme tarvitsee 
kaikkien äänestystuen, jot-
ta saamme meidän äänemme 
kuuluville eduskuntatason 
työssä ja päätösten teossa hä-
nen avullaan.

Sointu Veivo

Marja-Leena Törrö jatkaa 
Suomi-Venäjä-Seuran 
puheenjohtajana 
Suomi-Venäjä-Seuran vuosi-
kokouksessa 21.2. kerrottiin 
viime vuoden toiminnasta ja 
suunnattiin katsetta tämän 
vuoden tapahtumiin. Viime 
vuoden merkittävin tapahtu-
ma oli yhdistyksen edustajien 
vierailu Komin tasavallassa. 
Tällä vierailulla vahvistettiin 
kulttuuriyhteistyötä Vylgor-
din kaupungin ja Zarananin 
käsityö- ja kulttuurikeskuk-
sen kanssa. Tässä työssä Pu-
dasjärven kaupunki on mer-
kittävä yhteistyökumppani. 

Kuluvana vuonna Suo-
mi-Venäjä-Seura pyrkii ta-
voittamaan entistä parem-
min Pudasjärvellä asuvia 
venäläistaustaisia henkilöi-
tä.  Yhdistys jatkaa yhteistyö-
tä Pudasjärven kaupungin 

kulttuuripalvelujen kanssa. 
Tavoitteena on saada Komis-
ta paikallisen keräilijän mit-
tavasta lusikkakokoelmasta 
näyttely Pudasjärvelle. Yh-
teistyötä jatketaan myös elo-
kuvien esittämisen yhteydes-
sä. Pohjantähden remontin 
valmistuttua tavoitteena on 
aloittaa elokuvakerhotoimin-
ta Pudasjärvellä. 

Osaston puheenjohtajana 
jatkaa Marja-Leena Törrö ja 
johtokunnan jäseninä Marja-
Leena Tykkyläinen, Keijo Pii-
rainen, Svetlana Aleshkina ja 
Markku Kemppainen. Uusina 
johtokunnan jäseninä aloitta-
vat Katri Kemppanen ja Timo 
Vähäkuopus.

Keijo Piirainen

Syktyvdienskin kulttuuritoimijoita Suomi-Venäjä-Seuran 
Pudasjärven osaston ja  kaupungin edustajien kanssa hei-
näkuussa 2018. Palaverissa keskusteltiin kulttuuriyhteis-
työn laajentamisesta Pudasjärven kanssa.

Hyvää naistenpäivää kaikille ihanille naisille!
Perjantaina 8.3. vietetään jälleen kansainvälistä naistenpäivää. Päi-
vän tarkoitus on ”juhlistaa naisten saavutuksia, vaatia muutosta ja 
juhlia niitä tavallisia naisia, jotka ovat rohkeudellaan ja päättäväisyy-
dellään vaikuttaneet poikkeuksellisella tavalla oman maansa tai yhtei-
sönsä historiaan” (UN Women). 

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty maaliskuun 8. päivänä 
YK:n yleiskokouksen virallistamalla päätöksellä vuodesta 1975. 
Suomen naiset toimivat varhaisen äänioikeutensa ja maailman 
ensimmäisten parlamentaarikoittensa myötä esimerkkeinä koko 
maailmalle. Nykyisin kansainvälisellä naistenpäivällä pyritään en-
nen muuta yhdistämään kaikkia maailman naisia, jotta ajankohtai-
set vaatimukset huomioitaisiin kaikkialla. Vaikka Suomen naisten 
olot ovat nykyään hyvät verrattuna monien maiden naisten oloi-
hin, tehtävää yhä riittää. 

Kuntapäättäjänä katson naisen asemaa yhteiskunnassamme 
hieman eri näkökulmasta. Poliitikkojen tekemillä päätöksillä voi 
olla joko naisen asemaa parantavia tai heikentäviä vaikutuksia. 
Kokonaisuus ratkaisee ja valitettavasti lähes aina joku joutuu ko-
kemaan pettymyksiä. Esimerkiksi kotihoidon kuntalisä parantaa 
naisten (miesten) mahdollisuutta hoitaa lapsia kotona pitempään. 
Toisaalta se voi myös vaikeuttaa naisten (miesten) mahdollisuut-
ta päästä kiinni työelämään ja myöhemmässä vaiheessa työllis-
tyminen saattaa olla haasteellisempaa. On kuitenkin selvää, että 
perhepalveluihin panostaminen ja varhainen tukeminen ennalta-
ehkäisevästi, on sitä parasta perhepolitiikkaa. 

Naisten rooli politiikassa on vahvistunut ja entistä enemmän 
johtaville paikoille valitaan naisia nuijaa heiluttamaan. Olen aina 
ollut hieman kriittinen ”naiskiintiöitä” kohtaan, toki niillä on ai-

kanaan ollut paikkansa tasa-arvoasioiden noustua keskusteluun. 
Kansalaisten antaessa äänensä valitsemalleen ehdokkaalle hänen 
koulutuksesta, yhteiskunnallisesta asemasta tai muista seikoista 
riippumatta, se osoittaa luottamusta tähän ihmiseen ja hänen ky-
kyynsä hoitaa yhteisiä asioita. Silloin valtaa ja vastuuta on jaetta-
va kansan tahdon mukaisesti. Oli kyseessä sitten mies tai nainen. 
Se on demokratiaa.

Naiset törmäävät harmittavan usein siihen, että heidän osaa-
mista ja kokemusta vähätellään. Eri foorumeilla ja youtuben ka-
navilla naisten ulkonäköön liittyviä seikkoja kuten ikää, painoa ja 
vaatetusta arvostellaan ikävällä tavalla, nimettömänä ja kasvotto-
mana. Se loukkaa ja vaikuttaa itsetuntoon. Tyttärinä, siskoina, äi-
teinä, puolisoina, mummeina ja ystävinä me olemme tärkeitä toi-
sille ihmisille. Naisiin kohdistuvaa vihapuhetta ei tarvitse sietää, 
meistä jokainen voi puuttua tilanteeseen kuullessaan tai nähdes-
sään sitä tehtävän. Onneksi puskista huutelijoiden joukko on pie-
ni

Suomalainen yhteiskunta on naisen näkökulmasta suhteelli-
sen tasa-arvoinen. Täällä nainen voi edetä uralla ja politiikassa hy-
vinkin korkealle. Tosin se saattaa vaatia hieman enemmän työtä. 

Haluan kiittää niitä miehiä ja naisia, jotka ovat taistelleet sen 
puolesta, että Suomessa naisena saa äänestää, käydä töissä, aset-
tua vaaleissa ehdolle, toimia toimitusjohtajana, pääministerinä 
ja presidenttinä. Kiitos miehille, että arvostatte, kunnioitatte ja 
olette tukemassa naisia tasa-arvon ja paremman yhteiskunnan 
rakentamiseksi. Naistenpäivänä ja vuoden jokaisena päivänä. 

Mari Kälkäjä

Sami Pikkuaho vieraili 
Pudasjärvellä tuulessa ja 
tuiskussa
Pudasjärveläistaustainen, Ko-
koomuksen kansanedustaja-
ehdokas Sami Pikkuaho kier-
tää Koillismaalla parhaillaan 
vaalityön merkeissä. Viime 
lauantaina 2.3. vuorossa oli 
entinen kotikunta Pudasjär-
vi. Kahdessa kahvituspistees-
sä oli tarjolla kahvin ja pullan 
lisäksi keskustelua politiikan 
ajankohtaista asioista. Paikal-
la kävikin mukavasti tuttua 
väkeä tapaamassa ehdokas-
ta. Keskusteluissa nousi esiin 
Pudasjärvelle ja koko maalle 
tärkeä työllistäminen. 

- Työ on hyvinvointim-
me perusta. Meidän tulee 
tehdä kaikki voitava uusi-
en työpaikkojen saamiseksi 
Koillismaalle. Pudasjärvel-
lä on hyvät mahdollisuudet 
kehittää mm. hirsialan osaa-
mista ja yritystoimintaa. Olen 

ylpeä siitä, miten lapsuuskun-
tani on voinut profiloitua hir-
sirakentamisessa. Myös Syöt-
teen alueen kehittäminen luo 
erinomaisia mahdollisuuksia 
matkailulle. Haluan olla teke-
mässä työtä Pudasjärven ke-
hittämisessä, Pikkuaho tote-
aa. 

Keskusteluissa kannettiin 
myös huolta vanhustenhoi-
don tilanteesta. Huoli oli yh-
teinen ihmisten kanssa. 

- Sairaanhoitajana en voi 
mitenkään hyväksyä, että 
vanhuksille ei kaikilta osin 
ole pystytty antamaan heille 
kuuluvaa hyvää huolenpitoa. 
Jatkossa on oltava enemmän 
resursseja tähän tärkeään hoi-
vatyöhön, niin kotihoidon 
kuin palvelukodeissa annet-
tavan hoidon osalta, Sami sa-
noo. HT

Tuulesta ja lumisateesta huolimatta väkeä kävi S-marketilla 
ja K-supermarketilla kahvituspisteissä mukavasti. Paikalle 
tullutta Juhani Mattilaa kiinnosti muun muassa Samin aja-
tukset Pudasjärvelle tärkeistä työllistämiskysymyksistä. 
Kuvassa myös Samin vaimo Anna-Kaija Pikkuaho.
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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) 
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Viime päivinä ovat julkisuudessa ottaneet yhteen kovaluokan po-
liitikot, ja tässä pelissä ei ole kunniaa jaettu. Viimeisimpänä aihee-
na vaalikevään kiihkossa on metsien kaataminen, ja tämä jos mikä 
herättää tunteita varsinkin äärilaidoilta toisille huutelevien ryh-
missä. Välillä tuntuu siltä, että kun poliitikot ovat tulkinneet tois-
ten sanomisia ja lisänneet siihen oman tulkinnan siitä mitä toinen 
oikeasti ajattelee. Välillä tulkinnoissa on menty metsään ihan to-
den teolla. Mikäli joku heistä ajattelee selvännäkijän tai ennusta-
jan uraa, voin todeta, ettei kannata edes harkita. Toki tahallinen 
väärinymmärrys on iso osa politiikkaa ja varsinkin vaalikeväänä 
tämä korostuu.

Menkäämme siis asiaan, eli metsään. Suomalaisten metsäsuh-
de on aina ollut hyvin tiivis. Aikoja sitten esi-isämme saivat met-
sästä suojaa sekä ruokaa. Myöhemmät sukupolvet ovat saaneet 
metsästä rahaa ja tätä kautta paremman elintason. Riippuvuus 
metsään on muuttunut erilaiseksi, mutta niin on myös kunnioi-
tus metsää kohtaan. Rahalla on todella kova voima, johon luon-
to ei voi vastata. On meidän käsissä, kumpaan arvoon asetamme 
enemmän painoarvoa.

Suomen hallituksen tavoite on lisätä metsien hakkuuta 15 mil-
joonaa kuutiometriä ja pöydän toisella laidalla on tavoite hillitä 
Suomen tuottamia hiilidioksidipäästöjä. Tämä yhtälö on minulle 
vaikea ymmärtää. Tuntuu, että tässä asiassa ajetaan kahdella pyö-
rällä yhtä aikaa. Ja pelkäänpä pahoin, että toinen pyörä lähtee hal-
linnasta. Perusteluina todetaan, että 80 miljoonan kuutiometrin 
vuotuinen puunpoisto metsästä ei pienennä hiilinielua, toisaalta 
miksi se ei saisi kasvaa? Mikäli hakkuiden määrän nostaminen to-
teutuu, sen vaikutukset vastaa samanlaista aukkoa meidän hiilinie-
luumme kuin koko Suomen liikennesektori tuottaa hiilidioksidia 
vuodessa. Tämä ei voi olla vaikuttamatta muihin päätöksiin, joita 
maamme johto joutuu tekemään pysyäkseen sopimuksissa, joissa 
ilmastonmuutosta koitetaan hillitä. 

Metsien hiilinielun arviointi on tuottanut varsin suurta pään-
vaivaa tutkijoille ja asiantuntijoille. Laskukaavat ovat valmiina, mut-
ta ne luvut, joita niihin sovelletaan, tuottavat jatkuvasti erilaisia nä-
kemyksiä. Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että laskutavassa on 
käytetty liian kovia kasvulukemia metsän hiilinielua arvioidessa ja 
pitävätkin saatua lopputulosta varsin vaarallisena Suomen ilmas-
totavoitteiden toteutumisen kannalta. Toisaalta on asiantuntijoita, 
joiden mielestä laskut ovat oikein ja niihin on syytä luottaa. Ot-
taapa tästä nyt selvää. Tosiasia on, että Suomessa metsien keski-
ikä on laskenut 1950 luvun 8o vuodesta tämän päivän 60 vuoteen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että mänty kerkeää murrosikään ja juu-
ri kun järeytyminen alkaa se onkin jo kaadettuna pinossa. Tämä 
ei palvele ekologisen rakentamisen tarpeita. Suomen metsäteol-
lisuutta on jo pitkään hallinnut ja ohjannut lyhyiden eliniän tuot-
teiden valmistajat, lähinnä paperin, sellun ja pakkausmateriaalien 
valmistajat. Tässä väännössä tuntuu, että todelliset tulevaisuu-
den ekologisuuden takaavat puurakentajat joutuvat kärsimään 
vähenevästä materiaalin tarjonnasta ja tätä kautta raaka-aineen 
hintojen noususta, joka on puurakentamisessa merkittävä kustan-
nuserä. Nykyisellä ja ennen kaikkea tulevalla maan johdolla olisi-
kin hyvä tiedostaa todelliset ympäristöteot ja siirtää yhtiöiden tu-
kirakenteessa rahaa painokkaammin puurakentamiseen. Samalla 
olisi syytä tarkastaa rakentamista ohjaava kriteeristö puuraken-
nusten osalta, jotta ekologisimmasta rakennustavas-
ta saadaan mahdollisimman houkutteleva vaihtoehto 
uuden rakennuksen materiaalia mietittäessä.

Antti Tihinen 

Puusta houkutteleva 
vaihtoehto rakennusmateriaaliksi

Uusi rekikoirayrittäjä Korentokankaalla

Eveliina Jaakkola on 26-vuo-
tias, tammikuussa 2019 aloit-
tanut rekikoirayrittäjä Pudas-
järven Korennolla.  Päätyö on 
kaupungin nuorisotoimes-
sa, mutta hän järjestää sivu-
toimisena yrittäjänä lyhyitä 
koiravaljakkoajeluita kotoaan 
käsin. Jaakkolalla on kuu-
si alaskanhuskya. Nuorin on 
puolitoista vuotias ja vanhin 
kahdeksan vuotias. Keväällä 
laumaan muuttaa pohjoises-
ta alaskanhusky urospentu 
sekä kaksivuotias narttukoira 
eli pian on kahdeksan koiraa. 
Se mahdollistaa entistä moni-
puolisemman toiminnan ensi 
talvena.

-Ensimmäisen huskyni, 
Blondin, sain vuonna 2011, 
Blondin siskontyttö Fresca 
tuli 2014 ja nyt koiria on tosi-
aan kertynyt kuusi ja määrä 
kasvaa vielä. Kaikki koirani 
ovat tulleet Pohjois-Suomen 
alueelta, tutuilta ja luotetta-
vilta alan kokeneilta konka-
reilta. Koirat valikoin tarkoin, 
kuten myös olen tarkka siitä, 
että mistä koirat ostan. Joku-
nen koira on käynyt ”koeajal-
la”, mutta ei ole soveltunut 
käyttööni ja on sitten lähtenyt 
takaisin kotiin, kertoo Jaak-
kola. 

Jaakkola on syntyisin Pu-
dasjärveltä, josta kertoo ole-
vansa ylpeä. 

-Onhan sitä välillä tullut 
asuttua muuallakin, mutta 
joku kaipuu kotiseuduille oli 
aina. Pudasjärvellä on hyvä 
olla!

Jaakkola on valmistunut 
vuonna 2011 Oulun seudun 
ammattiopiston Pudasjärven 
yksiköstä matkailupalvelujen 
tuottajaksi. Nuoriso- ja va-
paa-ajanohjaajaksi hän val-
mistuu syksyllä 2019 ja toi-
mii tällä hetkellä Pudasjärven 

Kevättalvi on parasta aikaa 
koiravaljakkoajelulle, au-
rinko paistaa eikä ole liikaa 
pakkasta! 

Syksyllä, kun ilma on tarpeeksi viileä, aloitetaan koirien pe-
ruskuntotreeni mönkijällä. 

Alaskanhusky voi olla min-
kä värinen, kokoinen tai nä-
köinen tahansa. Kuvassa 
Laku. 

Luottojohtaja Harald (etualalla) sekä vieressä FrescaEveliina Jaakkolaa voi myös 
pyytää erilaisiin tapahtu-
miin esittelemään rekikoiria 
ja koiravaljakkolajia – myös 
lumettomana aikana.

kaupungin nuorisotoimes-
sa oppisopimusopiskelijana. 
Työkokemusta on kertynyt 
mm. Taivalkoskella Finn-
Jann huskyfarmilla, jossa hän 
suoritti myös pitkän työhar-
joittelun. 

Kodikasta toimintaa
Jaakkola kertoo olevansa tal-
vi-ihminen ja kertoo koira-
harrastuksestaan, josta on tul-
lut myös ammatti.

En oikeastaan tykkää yh-
tään kesästä ja kuumasta. Sil-
loin ei voi tehdä mitään - kun 
on niin kuuma. Huskytkin le-
päävät kesäajan, toki ne pää-
sevät jaloittelemaan juoksu-
tarhaan ja lenkille metsään 
mutta varsinaiset vetotyöt 
ne aloittavat vasta kun ilma 
viilenee tarpeeksi, yleensä 
syyskuussa. Aloitan koirien 
peruskuntotreenin yleensä 
syys/lokakuussa. Tällöin koi-
ria treenataan mönkijällä, jos-
sa harjoitetaan peruskuntoa 
talvea varten. Koirien hyvin-
vointi on minulle hyvin tärke-
ää. Jokainen aamu alkaa koi-
rien juottamisella, jossa koirat 
saavat lämpimän lihajuoton, 
eli lihaa ja lämmintä vettä. 
Tarhat siivotaan päivittäin ja 
koppien purutilanne tarkiste-
taan viikoittain. Aika paljon-
han tähän kuluu aikaa, mutta 
en oikeastaan pidä tätä tou-
hua enää harrastuksena, vaan 
paremminkin elämäntapana. 
Elokuun viileinä aamuina on 
havaittavissa tiettyä levotto-
muutta koiratarhalla. Koirat 
kyllä tietävät ja aistivat, että 

syksy tulee. 
Usein kuulee sanottavan, 

että huskyt ovat kauhean ää-
nekkäitä ja levottomia koi-
ria, en tiedä mitä naapurit 
ajattelivat aluksi, kun kuuli-
vat meidän tänne muuttaes-
sa, että tässä tulee sitten elä-
mään lauma huskyja. Mutta 
nykyään naapurit kyselevät, 
että vieläkö teillä koiria on, 
kun ovat niin hiljaisia ja rau-
hallisia. Muutenkin koko Ko-
rentokankaan väki on ottanut 
meidät mielestäni tosi hyvin 
vastaan, iso kiitos heille kai-
kille! 

Vuosien mittaan minul-
ta on kyselty paljon mahdol-
lisuutta päästä koiravaljakon 
kyytiin, nyt se sitten on mah-
dollista, kun aloin yrittäjäk-
si. Toivon että ihmiset löytä-
vät meidät ja hoksaavat sen, 
kuinka mahtava elämys täl-
lainen koiravaljakkoajelu on, 
istuipa sitten reen kyydissä 
tai ajaisi valjakkoa itse. Meil-
lä menee pari lyhkästä reit-
tiä metsässä, joissa asiakkaat 
pääsevät turvallisesti kokeile-
maan koiravaljakon vauhdin 
hurmaa. Minulla on valmii-
ta ohjelmapaketteja, mutta 
räätälöin myös erittäin mie-
lelläni asiakkaan toiveiden 
mukaan sopivan ohjelman. 
Saatavana myös lahjakortte-
ja, eli huippuhyvä lahjaidea!

Isoja asiakasryhmiä en 

toistaiseksi voi vastaanot-
taa ollenkaan vähäisen koira-
määrän vuoksi. Haluan myös 
pitää toiminnan hyvin yksi-
löllisenä ja ainutlaatuisena 
kokemuksena asiakkaalle. 

Koska koiravaljakkoaje-
lut tapahtuvat kotonamme, 
on toiminta myös hyvin ”ko-
dikasta”.  Ehkäpä juuri se on 
valttini, olen itsekin ihan ta-
vallinen ihminen ja järjestän 
toimintaa asiakaslähtöises-
ti ja pienimuotoisesti, mutta 
sitäkin yksilöllisemmin! Koi-
rat ovat minulle perheenjäse-
niä ja se näkyy vahvasti myös 
yritystoiminnassani. Koren-
non rekikoirista ei koskaan 
tule mitään valtavaa yritystä, 
joissa mennään ”massamei-
ningillä”. HT

Arvo-Ostot Oy:n näyttävä 
bussi kiertää ympäri Suo-
mea ostamassa jalometal-
leja.

Suomen Arvo-Ostot Oy:n 
”kulta-auto” pysähtyi Poh-
jois-Suomen kiertueellaan 
Kurenalla S-marketin edessä 
tiistaina 26.2. 

- Viiden tunnin ostotapah-
tuma oli jälleen kerran vähin-
täänkin kohtuullinen, ottaen 
huomioon sairaustapauksen 
tuoman muutoksen ja osto-
tapahtuman typistyttyä yk-
sipäiväiseksi, kertoi yrittäjä  
Jyrki Tervo.

Suomen Arvo-Ostot Oy on 
lahtelainen perheyhtiö, joka 
pyörii pääsääntöisesti oman 
väen voimin. 

Vuosien kokemuksen ja 
harrastuksen tuomalla var-

muudella Tervo perusti oman 
yrityksen, jonka bussi kiertää 
läpi valtakunnan ostamassa 
asiakkailta käyttämättömäksi 
tai ylimääräisiksi jääneitä kai-
kenlaisia jalometalleja ham-
maskullan ja hopeisten katto-
kruunujen väliltä.

Osto- ja arviointitapah-
tuma tehdään aina yksityi-
syyttä kunnioittaen, joten 
asiakkaita kohdellaan kulta-
hansikkain, yksi kerrallaan. 
Tuotteen arvoon vaikuttavat 
seikat, kuten jalometallipi-
toisuudet arvioidaan tarkas-
ti, jotta asiakas saa kaiken tar-
vittavan tiedon kaupantekoa 
varten.

Tervo rohkaisee asiakkai-
tansa tuomaan omat kaikki 
mahdolliset jalometallinsa ar-
vioitavaksi, sillä tavaran mää-
rällä tai kunnolla ei ole väliä. 
Jalometallit ja arvotavarat 
menevät aina kierrätykseen. 

Asiakas voi halutessaan 
vaikuttaa siihen, että haluaa-
ko hän jalometallinsa sula-
tukseen vai arvotavarana uu-
siokäyttöön.

- Jalometallit punni-
taan kalibroiduilla vaaoilla 
ja maksu tapahtuu käteisel-
lä. Myyntitapahtumasta saa 
myös asianmukaisen kuitin 
mukaan, joka on yksi asia-
kastyytyväisyyden tae, huo-

mautti Tervo keskustelumme 
päätteeksi.

Terttu Salmi

Kulta-auto Kurenalla

Lähde mukaan vaikuttamaan!
Pudasjärvi tarvitsee kokoomuksen! Yhteistyöllä

voimme rakentaa kaupunkia jossa on elinvoimaa, 
työtä ja huolenpitoa. 

Tule Pudasjärven Kokoomuksen järjestämään 
toiminnan suunnitteluiltaan Sotkajärvelle

Mukana nykyisiä ja uusia kokoomustoimijoita.
Illan vetää Pudasjärven Kokoomuksen pj. Pekka 

Kinnunen ja Oulun Kokoomuksen pj. Sami Pikkuaho

Torstaina 7.3. klo. 19.30 
Kahvila TULITAUKOON

Kaikille tarjotaan lättykahvit! Tervetuloa!
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LOPPUUNMYYNTI 

KIIHTYY.....

KaiKKi 
TUOTTEET 

-80%

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

-50%-
Kiitämme asiakkaitamme 

kuluneista vuosista!

SULJEMME LIIKKEEN 
Pe 15.3.2019

Ravintola Kurenkoskessa 
esiintyi lauantai-illan tans-
seissa 9.2. pudasjärveläisläh-
töinen Auvo Tuomaala. Pit-
kän linjan, lähes 40 vuotta 
muusikkona toiminut, Tuo-
maala kertoi perustaneensa 
viime syksynä Yön hetki -or-
kesterin, jolla nimellä myös 
esiinnyttiin Pudasjärvellä. 
Duo kokoonpanossa muka-
na on Nili Isola Raahesta ja 
triona esiintyessä yhtyeen 
kolmanneksi jäseneksi astuu 
Pekka Peltola Kalajoelta, enti-
nen Trio Ässien kosketinsoit-
taja ja haitaristi. Triona esiin-
tyessä monitaitoiset yhtyeen 
jäsenet vaihtavat paikkaa 
ja esimerkiksi kitaristi Isola 
siirtyy soittamaan rumpuja. 
Kaikki myös laulavat. 

Orkesteri soittaa ja esittää 
perinteistä tanssimusiikkia. 
Tilanteen mukaan ohjelmis-
to muokkautuu yleisön toi-

veiden mukaan. Duo keikko-
ja tulee eniten muun muassa 
eläkeläisten päivätansseihin. 
Tuomaalalle on ollut vahvin-
ta basson soittaminen, mut-
ta nyt hän on opetellut myös 
kosketinsoittimet. Keikat hän 
tekee nykyiseltä asuinpaikal-
taan Oulunsalosta käsin, jon-
ne muutti sinkkuna Pudas-
järveltä vuonna 2007. Joskus 
tulee myös pyyntöjä tuuraus-
keikoille muissa yhtyeissä.

-Olen valmis lähtemään 
minne vain pyydetään, toteaa 
Tuomaala.

Pudasjärvellä Yli-Siu-
rualla syntynyt Tuomaa-
la muistetaan Foto-Solio va-
lokuvausliikkeestään 80-90 
luvulta osuuspankin talos-
sa. Siinä hän oli ensin kym-
menkunta vuotta työssä ja 
viimeiset seitsemän vuotta 
yrittäjänä. Tuona aikana Tuo-
maala huolehti muun muas-

Pudasjärveläislähtöinen Auvo Tuomaala keikkailee nykyi-
sin Yön Hetki duona, kitarassa ja tarvittaessa myös rum-
muissa, soittaa Nili Isola. Kurenkosken tanssiyleisö oli kai-
kin tavoin tyytyväinen yhtyeen esiintymiseen.

sa Pudasjärven markkinoi-
den äänentoiston ja tarttui 
tarvittaessa bassokitaraan-
sa säestäjän tehtävään. Lop-
puaikana alkoi digitaalisuus 
syrjäyttää perinteisen valo-
kuvausalan ja Tuomaalakin 
näki parhaaksi, kuten monet 
muut valokuvaliikkeet Suo-
messa, siirtyä vuosituhannen 
alkuvuosina päätoimisesti 
musiikkialalle, jota oli tehnyt 
oman työnsä ohella koko ajan 
iltaisin- ja viikonloppuina. Sa-
malla paikalla liiketoimintaa 
jatkaa Esa Pihlaja, joka osti 
huoneiston ja perusti hauta-
us- ja kukkakauppa Pihlajan. 

Ensimmäisessä Sax bänd 
yhtyeessä Tuomaala soit-

ti päätoimisesti useita vuo-
sia ennen valokuvausalle siir-
tymistään. Hän teki laivoilla 
ja Lapissa usean kuukauden 
kestäneitä soittokeikkoja sekä 
soitti myös useita vuosia tan-
goprinsessa Terhi Lehtonie-
men sekä Eija Korisevan yh-
tyeissä, jonka nimi oli Yön 
Tähdet. Siitä juontaa nykyi-
nen nimi Yön hetki. 

-Musiikki on sellainen laji, 
joka sitoo ja pitää olla pal-
jon aikaa harjoitteluun. Ko-
vaa treeniä on vaatinut muun 
muassa uutena kosketinsoit-
timien hallinta viime vuosi-
na, toteaa Tuomaala. 

Heimo Turunen

Ajankohtaista asiaa 
yrittäjäillassa Hirsikampuksella
Pudasjärven yrittäjäillassa 
tiistaina 26.2. Hirsikampuk-
sella keskusteltiin yritysten 
arvosta Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjistä kehityspäällikkö 
Paula Pihlajamaan johdolla. 

-Jokaisen yrityksen olisi 
hyvä olla koko ajan myynti-
kunnossa, vaikka myyntiai-
keet eivät olisi edes mielessä. 
Omistajanvaihdosta kannat-
taa lähteä suunnittelemaan 
jo hyvissä ajoin, yhtään ei 
ole liian aikaisin liikkeellä, 
jos tekee viisi tai kymmen-
vuotissuunnitelman. Kun on 
ajoissa liikkeellä, ehtii tehdä 
tarvittavat korjaukset ja pa-
rantaa mahdollisesti tulos-
ta, jotta kauppahinta on mie-
luinen. Etukäteen on hyvä 
myös miettiä, kuinka pit-
käksi aikaa myyjä on valmis 
jäämään yritykseen omis-
tajanvaihdoksen jälkeen tai 
miltäpä kuulostaa, jos myy-
jä jäisi rahoittamaan ostajaa, 
kyseli Pihlajamaa.

Hankinta-asiamies Tiina 
Talala kannusti tarjoamaan 
palveluja ja tuotteita julkisel-
le sektorille. 

-Ehdot ovat tiedossa, so-
pimusten muuttaminen sää-
deltyä ja laskujen maksu on 
varmaa. Julkisen hankinnan 
perusperiaatteita ovat avoi-
muus, syrjimättömyys, suh-
teellisuus ja tasapuolisuus. 
Ongelmina saattavat olla 
niin suuret hankinnat, että 
pienet yritykset eivät pysty 
toimittamaan, vaaditaan tar-
joajilta kohtuuttomuuksia ja 

tarjoamisen prosessi on mo-
nimutkainen, totesi Talala.

Asianajaja Antti Korkea-
kivi toi esille näkökulmia 
yritysten omistusjärjestely-
jen sopimuksista. Hän ko-
rosti, että huolellisesti laadi-
tus kauppasopimukset ovat 
keskeinen keino välttää tu-
levia riitoja. Korkeakivi se-
losti osakassopimuksia, jotka 
kannatta laatia, jos yritykses-
sä on useampia osakkaita. 

-Erityisesti osakassopi-
muksen merkitys korostuu 
uusia osakkaita otettaessa ja 
omistusjärjestelyjä harkitta-
essa tai toteutettaessa. 

Hän myös kehotti harkit-
semaan edunvalvontaval-
tuutusten tekemistä – kaiken 
varalta.

Pudasjärven kaupungin 
hankintapäällikkö Jouni Piri 
kertoi kaupungin hankki-
van omana kilpailutuksena 
rakennusurakat, ylläpito- ja 
kunnossapitopalvelut, asian-
tuntijapalvelut sekä kulje-
tuspalvelut. Kaupungin pal-

Hirsikampuksella järjestettyyn yrittäjäiltaan osallistui tuvan täydeltä väkeä. 

Yrittäjäillan alustajina toimivat yritysneuvoja Auvo Turpei-
nen Pudasjärven Kehitys Oy, asianajaja Antti Korkeakivi 
Oulusta, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjistä hankinta-asiamies 
Tiina Talala ja kehityspäällikkö Paula Pihlajamaa sekä Pu-
dasjärven kaupungin hankintapäällikkö Jouni Piri. 

velujen ostot olivat viime 
vuonna 46 miljoonaa euroa, 
sekä tarvikeostoja 3,2 miljoo-
nalla eurolla. 

-Pienhankinnoissa pyri-
tään hyödyntämään suoraan 
paikallista saatavuutta. Pai-
kallisten toimijoiden kannat-
taa aktiivisesti tuoda esille 
omia palvelujaan ja tuottei-
taan, kehotti Piri. 

Rehtori Mikko Lumme 

toivotti yrittäjät tervetulleek-
si Hirsikampukselle. Yrittäjä-
kontaktien hän kertoi olevan 
tärkeitä koululle, erityises-
ti lukion kolmannen luokan 
yrittäjyyskurssilaisille työs-
säoppimispaikat. Lumpeen 
mukaan lukiolta löytyy tai-
tavia ja kielitaitoisia nuoria, 
joiden erityisosaamista yri-
tykset voisivat hyödyntää 
nykyistä enemmän. HT

Auvo Tuomaalan keikka synnyinseudulla:

Lähes 40 vuotta 
tanssimusiikin 
soittamista ja laulamista

Kestävää kehitystä 
edistämässä 
Koillismaalta

Vihreiden kansanedustajaeh-
dokas Mika Flöjt Kuusamosta 
oli pudasjärveläisten tavatta-
vissa perjantaina 1.3. S-marke-
tin pihassa.

Hän kertoi halustaan edis-
tää eduskunnassa koko Koil-
lismaan kestävää kehitystä, 
puu- ja hirsirakentamista, ka-
lateitä ja vaelluskalojen pa-
lauttamista Iijokeen, kestävää 
matkailua ja liikennettä muun 
muassa biokaasutuotannon ja 
biokaasuautoilun konvertoin-
nin edistämisessä olemassa 
olevalle autokannalle.

-Koillismaalla kannattaa 
säilyttää hajautettu ruokatuo-
tanto; maanviljelys, poronhoi-
to, villiruoka ja marjatalous ja 

niin edelleen. Ne ovat kaik-
ki tarpeen voimistuvan ilmas-
tonmuutoksen aikakaudella. 
Ilmastonmuutokseen sopeu-
tumista tulee edistää kaikilla 
sektoreilla. Ilmastonmuutok-
sen voimistumista hiljenne-
tään parhaiten energiatehok-
kuudella ja energiaremontilla 
mikä mahdollistaa sen, että 
meistä kaikista voi tulla ener-
giantuottajia ja päästä osin 
eroon myös kalliista sähkön-
siirtomaksuista, mikäli pystyy 
kehittymään omavaraiseksi. 

Flöjt lupasi muistaa mis-
tä, Koillismaalta, on kotoisin 
ja kehittää sekä edistää koko 
seutukunnan asioita. HT

Vihreiden varakansanedustaja, kansanedustajaehdokas 
Mika Flötj (pöydän takana) kävi esittäytymässä Pudasjär-
vellä viime perjantaina. Tukena hänellä oli kuusamolainen 
kuntavaikuttaja Jouko Niikkonen ja kuvassa keskustele-
massa ohikulkijaksi esittäytynyt mies, Jussi Puurunen ja 
Irma Inget.
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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

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

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)

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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 

Kurenpoikien vuosikokouksessa katse tulevaan
Kurenpoikien vuosikokous 
pidettiin to 28.2. HallaCafes-
sa. Mukana oli istuvan johto-
kunnan lisäksi mukavasti jä-
seniä. 

Johtokunnan jäsenet oli-
vat halukkaita antamaan ti-
laa uusille toimijoille. Uusia 
jäseniä vuosikokoukselle eh-
dotettiinkin enemmän kuin 
mitä istuvassa johtokunnas-
sa oli jäseniä. Johtokuntaan 
päätettiin valita jatkavien pu-
heenjohtajan ja varapuheen-
johtajan lisäksi viisi jäsentä 
aiemman neljän sijaan. Joh-
tokunnan puheenjohtajana 
jatkaa Toni Niemelä, vara-
puheenjohtajana Teemu Tor-

vinen sekä sihteerinä Olli-
Pekka Kokko (varalla Sinikka 
Hemmilä). Jäseniksi valittiin 
Juha Kipinä (varalla Anuliina 
Sarajärvi), Harri Kujala (Jen-
ni Ylilehto), Sami Myllymä-
ki (Frank Kabengele) ja Teija 
Niemelä (Lilja Kettunen).

Sami Myllymäen johta-
massa kokouksessa tehtiin 
toiminnan linjausta kuluval-
le vuodelle. Vuoden 2018 toi-
mintakertomuksesta saattoi 
helposti todeta, että toiminta 
oli ollut monipuolista ja aktii-
vista. Toimintakertomus tu-
lee seuran Facebook-sivuille 
sähköisessä muodossa, ja tu-
lostetut versiot lähtevät tut-

tuun tapaan pelaajien kotei-
hin kiertämään. Tilinpäätös 
käytiin läpi, ja vuosikoko-
us myönsi johtokunnalle toi-
minnantarkastajien suositte-
lemana vastuuvapauden.

Toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksytettiin 
vuosikokouksella. Seuras-
sa painotetaan edelleen toi-
minnan järjestämistä kaikil-
le kuntalaisille. Lahjakkaiden 
pelaajien etenemistä tuetaan 
pelaajapolkua kehittämällä ja 
jo aloitettua seurayhteistyö-
tä tullaan jatkamaan ja lisää-
mään. Muina asioina esitet-
tiin myös, että seura muistaa 
stipendein menestyneitä pe-

Kurenpoikien vuosikokous pidettiin HallaCafeessa. Johto-
kunnan jäsenet olivat paikalla sekä mukavasti myös jäseniä.

laajia ja joukkueita. Kurenpo-
jat jatkaa laadukkaiden urhei-
lutapahtumien järjestämistä 
myös tulevalla kaudella. Ensi 
kesänä järjestetään Suoja-
linnalla perinteisten tapah-
tumien lisäksi KKI35 Koil-
lis-Euroopan mestaruuden 
10-vuotisjuhlaturnaus. 

Vakaa taloudellinen ti-
lanne mahdollistaa toimin-
tamaksun säilymisen en-
nallaan, 30 euroa/pelaaja/
vuosi. Maksukattona säily-
tetään 90 euroa/perhe/vuo-
si. Jalkapallon ja futsalin har-
rastaminen on edullisuutensa 
ansiosta mahdollista kaikille, 
ja vähävaraiset perheet voi-

vat tarvittaessa hakea seu-
ralta vapautusta maksuihin. 
Vuosikokoukselle ehdotet-
tiin mahdollisuutta maksaa 
jäsenmaksu ilman toiminta-
maksua. Vuosikokous päät-
tikin, että kymmenen euron 

jäsenmaksulla seuraan voi 
liittyä myös henkilöt, jotka ei-
vät itse harrasta aktiivisesti 
jalkapalloa tai futsalia.

Teija Niemelä 
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PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
siuruainen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

SUUTARIPALVELUITA

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahanhoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Alan palveluja 40 v.

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

Luukkonen Tuija,  
rahoitus 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka,  
rahoitus 010 257 1925
Alatalo Riikka,  
yritysrahoitus  010 257 1935
Isopahkala Klemens, yritysra-
hoitus ja sijoitus 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

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Kiinteistö (tontti) Salokan-
gas, reknro 615-409-25-6 ja 
pinta-ala 1,76 ha. Sijainti riste-
yksessä Tuotantotie/Vaarintie. 
Lisätetoja Pertti Viikinkoski, 
viikpe@gmail.com.

Myytävänä karpaloita, tied. p. 
040 578 1361.

Kurenpoikien P15 Pohjois-Suomen 
mestarina SM-lopputurnaukseen

P15 poikien (2004 ja myöh. 
synt.) SM-lopputurnaus pe-
lataan Tampereella 30.-31.3. 
Futsalin Suomen mestaruu-
desta pääsee karsintojen ja 
alueiden omien sarjojen voit-
tojen kautta vain kahdeksan 
Suomen parasta joukkuetta. 
Kurenpojat sai Pohjois-Suo-
men Mestaruussarjan voiton 
kautta lunastettua itselleen 
edustuspaikan. Kurenpo-
jat hävisi vain kaksi ottelua, 
sarjan aloitusottelun sekä 
viimeisen merkityksettömän 
ottelun mestaruuden jo var-
mistuttua. Molemmat tap-
piot tulivat FC Raahea vas-
taan.  

Sarjassa Kurenpoikien 
ylivoimasta kertoo maaliero, 
joka oli huikeat 133-47. Ku-
renpojat teki kauden aikana 

yli 50 maalia enemmän kuin 
hopealle tullut FC Raahe.

Joukkueen vahvuudesta 
kertoo myös se, että jokainen 
joukkueen pelaajista onnis-
tui maalin teossa, ja piste-
pörssin voitto sekä kolmas 
sija tulivat pudasjärveläisil-
le Abdulkadirin veljeksille. 
Joona Sääskilahti oli piste-
pörssin viides, ja pörssin 50 
parhaan joukkoon ylsi tänä 
vuonna lähes kaikki Kuren-
poikien pelaajat.

Vaikka Kurenpojat ovat 
panostaneet futsalin harjoit-
teluun viime kaudella voi-
makkaasti, tuli mestaruus 
silti yllätyksenä. Tervarei-
den liigavalmentaja ja Hau-
Pan U19 joukkueen Suomen 
mestaruuteen luotsannut 
Jani Paananen on käynyt 

Joukkuekuva Raahesta mestaruuden varmistuttua Kurenpoikien voitettua AS Moonin 
puhtaasti 0-10. Joukkueessa pelasivat Otto Niemelä (mv), Aaro Lapinlampi (mv), Abdal-
le Abdulkadir Mohamed, Otto Riekki, Joona Sääskilahti, Niklas Kokko, Nkashama Ntmab-
we, Pieta Niemelä, Edris darwish, Omar Abdulkadir Mohamed, Ville Kyngäs, Aatu Oinas ja 
Said Abdulkadir Mohamed. 

Joukkuetta valmentaa Teija Niemelä yhdessä Arttu Nieme-
län ja Joonas Pahkalan kanssa. 

VUOKRATAAN

Vuokrataan Kurenalan keskus-
tasta rivitalosta 4 h + k + s, 88 
nel. P. 040 755 4941.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa 
Pudastorin kautta. (Asuntojen 
ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 22 € sis. alv:n) 
Pudastori on  tarkoitettu yksi-
tyisille henkilöille ja on ilmai-
nen.

koutsaamassa poikia Pudas-
järvellä. Maalivahdit pääsi-
vät käymään Haukiputaalla 
Suomen A-maajoukkueval-
mentaja Dusan Maticin vetä-
missä maalivahtitreeneissä. 
Nämä ovat pelaajille var-
masti mieleenpainuvia ja 
opettavia kokemuksia. 

Suomen kahdeksan par-
haan joukkueen joukkoon 
pääseminen innostaa var-
masti pelaajia kehittämään 

itseään lisää. Ja nälkä kun 
kasvaa syödessä, niin Tam-
pereellekin joukkue lähtee 
hakemaan parasta mahdol-
lista sijoitusta. Kurenpoikien 
P15 aloittaa lähipäivinä va-
rainkeruukampanjan SM-
turnausmatkaa varten. Mah-
dollisesti mukaan voidaan 
ottaa pientä maksua vastaan 
myös kannustusjoukkoja.

Tampereella pelataan sa-
maan aikaan sekä 15-vuoti-

aiden tyttöjen että poikien 
Suomen mestaruudesta, ja 
myös kansainvälinen futsa-
lin U19 EM-karsintaturnaus 
huipentuu viikonloppuun. 
Pojat pääsevät paikan pääl-
le kannustamaan Suomea 
voittoon Kazakstanista lau-
antaina. Toivottavasti maa-
ottelussa nähdään myös pu-
dasjärveläispelaaja.

Teija Niemelä
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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

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

TAKINKÄÄNTÄJÄ

Pe 8.3.  klo 19.00
La 9.3.  klo 15.00
Su 10.3.  klo 15.00

ESITYSAJAT:

   Pudasjärven 
   sotaveteraanit ry:n 
vuOsiKOKOus 

pidetään ma 18.3.2019 klo 18 
Pudasjärven seurakuntatalolla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Piirin perinneyhdyshenkilö Sampo Puoskari kertoo 

perinneaikaan siirtymisestä.  
Tervetuloa! Hallitus

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, Erätie 
1. Näyttely avoinna:  1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Pintamolla tanssit la 9.3. klo 21-01, Pintamontie 321, Pintamo.
Ylijäämäruoan jako ma 11.3. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Hirvenhiihtelyt Hirvipirtillä Liekokylässä ke 13.3. klo 17.30.

(Pintamontie 321).
la 9.3.2019 klo 21.00 – 01.00

TanssiT PinTamolla

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

P.S. Tulossa: la 23.3. Napakymppi, la 6.4. ässät

 TanssiTTajana

 sarmas

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 14. 
päivänä maaliskuuta 
2019 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 8.3.2019 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 19.3.2019 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
19.3.2019 alkaen.

Pudasjärvi 4.3.2019 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

  sotkajärven veto
säänTöMääräinen 

vuOsiKOKOus
su 17.3.2019 klo 16.00 
Hirvaskosken koululla.

Tervetuloa! Johtokunta

Rajaseutu ry:n 
hanketuki 

Pudasjärven 
yhdistyksille 

haettavissa 15.3. asti!

Katso lisätiedot ja ohjeet 
www.rajaseutu.fi tai 

soita meille 
010 271 6400.

Korentojärven kalaveden 
osakaskunta

varsinainen 
vuOsiKOKOus

 pidetään Hirvaskosken koululla 
su 24.3.2019 klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, 
sekä päätetään vesilinnustuksen rauhoitusalueista.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten 
nähtävänä Seppo Holmströmillä 1.4.2019 alkaen. 

Hoitokunta

vuOsiKOKOus    
pe 15.3.2019 klo 11.00 alkaen liepeen 

väentuvalla, liepeentie Pudasjärvi.  
Paikalla puhumassa edustajat liitosta sekä 

Lähitapiolasta.
Lähitapiola tarjoaa Pullakahvit.

Tervetuloa!

MTK Pudasjärven 
sääntömääräinen säänTöMääräinen 

KeväTKOKOus 
to 21.3. klo 18 seurakuntatalolla.  

Tervetuloa! 

Pudasjärven maa- ja 
kotitalosnaistet ry:n ja 
Pudasjärven maamiesseura ry:n 

Hallitus

aitto-ojan kalaveden 
osakaskunta 

vuOsiKOKOus 
su 17.3.2019 klo 13 

Aittojärven koululla Kyläkolossa. 
Hoitokunta kokoontuu klo 12. Käsiteltävänä 

vuosikokousasiat sekä lahnarallin tehtäväjako. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hoitokunta

Koskenhovilla su 10.3.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

    KeväTKOKOus
pidetään su 24.3.2019 klo 14 
kaupungintalon kahviossa 

(Varsitie 7, Pudasjärvi).

Pudasjärven 
vasemmiston

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

lippu 5 €, sis. ep.

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: 

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

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

päIvätaNSSIt  
sunnuntaisin 

maaliskuussa:
17.3. ja 31.3.

klo 16.00 - 19.00

Esiintyjinä

Keskiviikkona 13.3.

Perjantaina
29.3.Lippu koko talo 12 € sis. ep.

tIEtOvISa klo 19.00
JaRKKO HONKaNEN 

& taIgaTU
LO

SS
A:

MR LOtHaR & 
BIaNca!

Lauantaina 9.3.

EROtIc NIgHt

KuusaMOn 
MuiKKua 

Pudasjärven 
TOrilla

Pe 8.3. 
klo 12.30-13.30

säävaraus. 
P. 044 013 1493/

viljO Karjalainen

Keskustan, Pudasjärven kunnallisjärjestön hallitus kokoontui 
maanantaina 4.3. kaupungintalolla. Kokouksessa käsiteltiin pu-
heenjohtaja Jorma Kouvan ja sihteeri Mirka Väyrysen eroilmoi-
tukset. Kunnallisjärjestön hallitus päätti, että uusi puheenjohta-
ja ja sihteeri valitaan ylimääräisessä yleisessä kokouksessa 28.4. 
kello 13. Siihen saakka puheenjohtajana toimii varapuheenjoh-
taja Eero Hyttinen ja sihteerin tehtäviä hoitaa Mirja Luusua. 
Paikallisyhdistyksiä kehotetaan tekemään henkilöesityksiä tule-
vaksi puheenjohtajaksi ja sihteeriksi.  

Kunnallisjärjestö päätti tempaista naistenpäivän kunniaksi 
jalkautumalla jakamaan ruusuja K- Supermarketin ja S- Marke-
tin edustoilla perjantaina 8.3. kello 15-17 välisenä aikana. Tapah-
tumassa on mukana kansanedustajaehdokas Vesa Riekki.

Eero Hyttinen

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestö tiedottaaLC Hilimat järjestää Hyvän 

Olon Messut toukokuun en-
simmäisenä lauantaina 4.5. 
Tuomas Sammelvuo -salissa. 
Messujen vetonaula, muusik-
ko Joel Hallikainen esiintyy 
kahteen otteeseen. Pudasjär-
veläiset ja suomalaiset tunte-
vat hyvin hänet TV:stä ja muis-
ta tiedotusvälineistä. Viimeksi 
näimme hänet paikkakunnal-
lamme vuonna 2014 kirkko-
konsertissa.

Messuille tulee myös pelle-
pariskunta Nelli ja Niilo Raa-
hesta. He tekevät kaksi esitys-
tä.

He ovat saaneet kotipaik-
kakunnallaan yrittäjä- ja taide-

palkinnon.
Perinteiseen tapaan mes-

suilla on vaate-esittely, jossa 
nähdään lasten, nuorten ja ai-
kuisten asuja

paikkakunnan omien ih-
misten yllä.

Messuilla voi viihtyä vaik-
ka koko päivän, sillä Hilimojen 
kahvila tarjoaa ruokaa, kahvia, 
virvokkeita sekä itse tehtyjä 
leivonnaisia nälkään ja janoon. 
Muina aikoina voi kuunnella 
ja katsella ohjelmaa sekä tutus-
tua eri messupisteissä esiteltyi-
hin tuotteisiin ja palveluihin. 

Pirkko Polvi, kuvat 
Pudasjärvi-lehti

Hyvän olon messut 
taas toukokuussa

Nelli ja Niilo esiintyivät Pu-
dasjärvellä viimeksi MLL:n 
lapsimessuilla viime mar-
raskuussa.

Joel Hallikainen esiintyi vii-
meksi Pudasjärvellä kirkko-
konsertissa vuonna 2014.
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EDUSKUNTAVAALIT 2019
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.
Vuoden 2019 eduskuntavaalissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suo-
men kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 14.4.2019 täyttää 18 vuotta. Väestörekiste-
rikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää 
kortin viimeistään torstaina 21.3.2019 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ko-
timaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo hänen 
oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden osoitteista 
ja aukioloajoista.  
Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 
kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikas-
sa), joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00. Äänestysaaluejako ja 
äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Paikka Osoite

1. Ervasti-Jaurakka-Puhos Nokipannu Oy  
(Ervastin entinen koulu)

Puolangantie 1148

2. Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola Hetekyläntie 8

3. Kurenala Kaupungintalo Varsitie 7

4. Sarakylä Sarakylän koulu Sarakyläntie 5426

5. Siurua Siuruan työväentalo Siuruantie 2941

6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu Jussintie 10 a

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019. Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen 
15.1.2019 § 12 perusteella ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Pudasjärven kaupungintalo, os. Varsitie 7, Pudasjärvi 
3.4.2019 – 5.4.2019 klo 10:00 - 18:00 
6.4.2019 – 7.4.2019 klo 10:00 - 14:00 
8.4.2019 – 9.4.2019 klo 10:00 - 19:00
Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8, Kipinä 
3.4.2019 – 3.4.2019 klo 10:00 - 13:00
Livokas ry (Livon entinen koulu), Kirsiojantie 31, Livo 
4.4.2019 – 4.4.2019 klo 9:30 - 11:30
Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426, Sarajärvi 
4.4.2019 – 4.4.2019 klo 13:00 - 15:00
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikkusyöte, Syötekeskuksentie 126, Syöte 
5.4.2019 – 5.4.2019 klo 9:30 - 12:00
Puhoskylän kyläseuran talo (Möykkälä), Näljängäntie 1391, Puhos 
8.4.2019 – 8.4.2019 klo 10:00 - 12:30

LAITOS- JA KOTIÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ennakko-
äänestysaikana. Laitoksissa (terveysaseman vuodeosasto, Kurenkartano, Rimmin palve-
lukoti, Lakkari, Hirsikartano, Yläkartano) toimeenpantavista vaalitoimituksista ilmoitetaan 
asianomaisessa laitoksessa julkipantavalla kuulutuksella.  Ennakkoäänestyspaikoiksi mää-
rätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pää-
se äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikun-
nakseen. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa 
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoita-
jan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittau-
tuminen kotiäänestykseen tehdään.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 3.4.-9.4.2019 kuuluvana päi-
vänä kello 9 – 20. Tarkka ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti os. Pudasjärven keskusvaalilauta-
kunta, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai puhelimitse (puh. 040-545 5831 tai 040-740 2550) viimeistään 
tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00.
Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoi-
tus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai käyttäen oikeusministeriön vahvistaman kaavan 
mukaista kotiäänestyslomaketta.  Lomaketta on saatavana kaupungintalolta (Varsitie 7), jossa 
ilmoituksia ottavat vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Timonen-Nissi, puh. 040-
545 5831 tai palvelusihteeri Mirja Moilanen, puh. 040-740 2550.
Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana laitoksessa, jossa järjestetään ennakkoäänestys, hän ei 
kuulu kotiäänestyksen piiriin.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään henkilökohtaisesti en-
nakolta äänestäessä vaalitoimitsijalle tai vaalipäivänä äänestäessä vaalilautakunnalle. Ääni-
oikeutta ei saa missään tapauksessa käyttää asiamiehen välityksellä. Mikäli äänestäjällä ei 
ole henkilöllisyystodistusta, poliisi voi antaa maksutta väliaikaisen henkilökortin.

MAINONTA
Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua 
eli 27.3.2019.

Pudasjärvi 26.2.2019 
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

Mari-Leena Talvitie Iso-Syötteellä
Kokoomuksen varapuheen-
johtaja ja kansanedustaja 
Mari-Leena Talvitie vierai-
li Iso-Syötteellä lauantaina 
2.3. Kansanedustajan kysely-
tunti -tilaisuudessa Tunturi-
marketin kahviossa yleisölle 
tarjoutui tilaisuus kysyä ajan-
kohtaisista asioista suoraan 
kansanedustajalta. Talvitie 
on järjestänyt tilaisuuksia jo 
yli 20 ympäri Oulun vaalipii-
rin tultuaan valituksi kansan-
edustajaksi vuonna 2015.

Iso-Syötteen tilaisuudessa 
puhututti muun muassa las-
ten ja nuorten liikuntamah-
dollisuudet sekä matkailun 
edistäminen niin paikallises-
ti Pudasjärvellä kuin alueel-
lisesti Pohjois-Pohjanmaalla. 

Myös puu ja puurakenta-
minen herättivät keskustelua. 

-Pudasjärvi toimii hyvä-
nä esimerkkinä muulle Suo-
melle. Se on edistänyt puura-

kentamista laajasti. Vierailin 
viime syksynä Profinilla ja 
Kontio-tuotteella, jotka ovat 
hyviä alueellisia ja valtakun-
nallisia esimerkkejä pohjois-
suomalaisesta puurakenta-
misen osaamisesta, hehkutti 
Talvitie.

Syötteeltä Talvitie siirtyi 

Mari-Leena Talvitie vastasi ajankohtaisiin kysymyksiin 
kansanedustajan kyselytunnilla Iso-Syötteellä.

yökylään Jongulle - Vuoden 
2018 palkittuun kylään Han-
na Haipuksen mökille. Hai-
pus on töissä Kontio-tuotteel-
la ja kaupunginvaltuutettuna 
Oulussa. 

Niilo Heinonen,  
kuva Roope Keskiaho

Monipuolista ohjelmaa 
virkistyspäivässä Korpisella 
Korpisen kyläseura on järjes-
tänyt jo vuosien ajan lähipal-
veluja kyläläisille. Kylätalon 
tiloissa kerran kuukaudessa 
pidettävien virkistyspäivien 
aikana kyläläiset ovat voineet 
käyttää parturi-kampaajan Sil-
ja Liikasen palveluksia sekä 
Pirjo Leinon antamia hyvin-
vointipalveluja hierontaa ja jal-
kahoitoja. Diakonissa Kyllikki 
Syrjäpalo on puolestaan autta-
nut seuraamaan verenpainen 
ja verensokerin arvoja mittaa-
malla verenpaineen ja veren-
sokerin kerran kuukaudessa. 
Kylätapahtuman tavoitteena 
on palvella kyläläisiä järjes-
tämällä eri palveluja ja ruo-
kailumahdollisuus sekä lisä-
tä sosiaalista kanssakäymistä 
harvaan asutulla kylällä. 

Korpisen kyläseura on 
myös kunnostautunut työl-
listäjänä. Viime vuonna työl-
listettiin 10 eri henkilöä erilai-
siin työtehtäviin. Tällä hetkellä 
on työllistettynä kaksi mies-
tä ja yksi naishenkilö. Miehet 
olivat maaliskuun virkistys-
päivän perjantaina 1.3. aika-
na tekemässä pilkkeitä ja Suvi 
Raudaskoski touhusi keittiös-
sä ruoanlaittopuuhissa. 

Maaliskuun kokoontumi-
sessa oli mukana ensimmäis-
tä kertaa myös Lääkäriasema 
Medipudaksen etäklinikka-
päivä. Lääkäri Ilona Ritola otti 
vastaan etukäteen varatuilla 
vuoroilla potilaita entisestä ai-
tasta ja liiteristä kunnostetus-
sa erillisessä monitoimiraken-
nuksessa. 

Sairaanhoitaja Vesa-Matti 
Ritola mainitsi, että aluehallin-
tovirastolta on saatu lupa pi-
tää etäklinikkapäiviä joitakin 
kertoja vuodessa. Toki siihen 
vaikuttaa myös, kuinka pal-
velulla on kysyntää. Korpisen 
kyläyhdistyksen kanssa yh-
teistyö on luonnollista, sillä Ri-
tolat asuvat samalla kylällä lä-
hellä kylätaloa.

Kyläseura tiedotus 

Kaisa Ylilehdolla oli 
menossa detox kehon-
puhdistus jalkahoitola 
Stressipisteen yrittäjä 
Pirjo Leinon toimesta. 
Leino kertoi yrityksen-
sä täyttävän 10 vuotta 
ja siihen liittyen tarjoaa 
kakkukahvit Kurenal-
la Varastotien toimipis-
teessään iltapäivällä 
perjantaina 8.3. 

Anneli Alatalo oli tyytyväinen, kun pääsi lääkäri Ilona Rito-
lan vastaanotolle omalla kylällään.

Sairaanhoitaja-diakonissa Kyllikki Syrjäpalo on järjestänyt 
verenpainemittauksia ja antanut terveysneuvontaa sekä 
keskusteluapua vuosien ajan. Hän toimii myös kylällä seu-
rakunnan diakonia yhdyshenkilönä, joita asioita kertomas-
sa tällä kertaa harvinaisen miesvaltaiselle virkistyspäivään 
osallistujille. 

Medipudas yrittäjä, sairaanhoitaja Vesa-Matti Ritola vaihta-
massa ajatuksia Korpisen kyläseuran puuhaihmisen Veik-
ko Törmäsen kanssa. 

Päivi Pohjanvesi valmis-
tunut Oulun ammatti-
korkeakoulusta sosiono-
miksi. 

ValmistuneitaLue lehti netistä 
jo keskiviikkona  

www.pudasjarvi-lehti.fi
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 
Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 31.3.2019 asti. 02/2019

20x0,5 ml 10 ml

11,50€
(norm. 13,39€.)

13,50€
(norm. 15,64€.)

uuTuus 
- Ainutlaatuinen 
koostumus 
kosteuttaa silmiä 
pitkään!

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

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Porojen vapaaseen kulkuun 
rajoituksia Portti-hankkeella
Suomen Metsäkeskuksen 
hallinnoiman Portti-hank-
keen tiedotustilaisuus oli tiis-
taina 26.2. kaupungintalos-
sa. Paikalle oli kokoontunut 
paikkakunnan ja lähialueen 
poromiehiä, joille projek-
tipäällikkö Juha Järvenpää 
esitteli hanketta. Keskustelu 
tilaisuudessa oli vilkasta. Tie-
tenkään varsinaisia ideoita ei 
vielä esitelty, koska kyseessä 
on tuotekehityskilpailu. Mah-
dolliset ideoijat haluavat pi-
tää ideansa salassa. Idean 
viimeinen jättöpäivähän on 
vasta 1.4. 

Tilaisuuteen osallistuneet 
poromiehet olisivat toivoneet 
näkevänsä myös maanvilje-
lijöitä, koska arvelivat, että 
myös viljelijöiden intresseis-
sä olisi löytää portti-karkoti-
nasiaan rakentavia ratkaisuja.

Portti-hankkeen tavoittee-
na on kehittää helppoja käy-
tettävissä olevia portti/es-

teratkaisuja, jotka estävät 
tehokkaasti poron pääsyn 
portein suljettujen puuta-
varan kuormauspaikkojen 
tai poro/viljelyssuoja-aidan 
porttiaukosta, mutta toteu-
tettuna siten, että liikennöinti 
porttiaukon kautta olisi mah-
dollisimman sujuvaa. Järven-
pää kertoi tuotekehityskil-
pailusta, jonka tarkoituksena 
on etsiä em. aiheeseen liit-
tyviä ratkaisuja. Niiden tu-
lee olla muun muassa toimi-
via pohjoisen muuttuvissa 
oloissa kesä- ja talviaikaan, 
hankintahinnaltaan edullisia 
laajan käytön mahdollista-
miseksi, rakennettavissa pie-
nin resurssein, helposti siir-
rettävissä paikasta toiseen, 
ratkaisuja, joihin poro ei totu 
sekä nopeasti kaupallistetta-
vissa ja otettavissa käyttöön. 

Kolme parasta ideaa palki-
taan hakkeen lopussa useiden 
tuhansien eurojen palkkioilla. 

Suomen metsäkeskuksen hal-
linnoi hanketta yhteistyös-
sä Metsähallitus Metsätalous 
Oy:n, MTK:n ja Paliskuntain 
yhdistyksen kanssa. Hank-
keen rahoittaa pääosin Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus Maatilatalouden 
kehittämisrahastosta. HT

Portti-hankkeen tiedotustilaisuusuuteen oli saapunut pääosin poromiehiä. Hankkeeseen 
toivotaan ideoita myös maanviljelijöiltä. 

Portti-hanketta esitteli projek-
tipäällikkö Juha Järvenpää. 


