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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

OSAO tiivistää 
yritysyhteistyötään s. 4

Pudasjärven PoroCup jakoi 
pisteitä Inarin Poro-

kuninkuusajoja varten s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 5.3.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LasiTusLiike Pudas-Lasi 
TeoLLisuuskyLässä 

PudasjärveLLä
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit   

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!
- tuulilasin korjaukset

Hierontaa
Fysioterapeutti

Leena Haanela
040 704 9288

Jukolantie 20, Pudasjärvi

0€
ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS  
SILMÄLASIEN OSTAJALLE

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 31.3.2020 asti.

VARAA AIKA SILMÄLÄÄKÄRILLE TAI OPTIKOLLE  OSOITTEESTA 
www.SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 08-822 416. TORITIE1, PUDASJÄRVI            

Tuplasti parempi tarjous:

KAhDET LASIT,
yKSI hINTA.

Osta silmälasit, saat kaupan päälle mitä tarvitset!
Valitse ilmaiseksi mitkä tahansa silmälasit, 

merkkiaurinkolasit kovalla ja heijastamattomalla 
pinnoitteella tai piilolinssit – itselle tai kaverille. 

MA 9.3.

ElokuvA-
iltA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
WAlt DiSNEYN 

EtEENPÄiN 
(DuBAttu)

-K7/4- 8€ 
● Klo 19.00 
HElENE
 -K7/4- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Kauppatie 4, p. 08 821 595. Tervetuloa!

MAALISKUUN TARJOUKSET!
IhONpUhdISTUS 40€
RIpSIEN väRJäyS ja  

KULMIEN MUOTOILU sekä  
väRJäyS 25€

INTIALAINEN päähIERONTA 25€

Mazda 6 1.8i, hieno, ml. 249 tk........... .....-08 6.350
Volvo V50 2.4, ml. 209 tkm................. .....-04 5.450
Renault Dauphine 0.8..... .........................-62 4.950
Opel Astra 1.6i Sedan, ml. 253 tkm..... .....-08 4.650
Volvo S60 2.5i T, aut., ml. 314 tkm. ..........-03 4.450
Opel Astra 1.6i farm., ml. 218 tkm... .........-08 4.350
MB CLK 270 CDI, ml. 481 tkm............ .....-03 4.250
Audi A3 1.6i, aut. 3d, ml. 205 tkm.. ..........-04 4.250
Mazda 6 2.0i farm., ml. 262 tkm ..............-07 3.950
Kia Cerato 1.6i 5d, ml. 169 tkm....... .........-06 3.250
Mitsubishi Lancer 2.0i Sport,ml. 183 tkm.. -05 3.250
Nissan Primera 1.6i farm, ml. 212 tkm.. ...-05 2.950
Ford Mondeo 1.8i, ml. 252 tkm.. ..............-05 2.950
Mazda 3 1.6i HB, ml. 254 tkm............. .....-06 2.750
Nissan Almera 1.5i, ml. 238 tkm ........ ......-05 2.750
Volvo V40 1.8i, ml. 267 tkm............ .........-03 2.450
Nissan Almera Tino 1.8i, ml. 198 tkm........-04 2.250
MB C220 cdi ...........................................-02 750
Opel Vectra 1.8i..... ..................................-02 

Traktorit:
Valtra 800-99, ml. 3800 h............ -99 20.800+alv
Valmet 865 4-veto, ml. 5650 h..... -96 17.700+alv
Valmet 555 4-veto, ml. 9830 h.. ... -91 13.700+alv

Avoinna ma-pe 8-16 tai sop. mukaan, 
soitot joka päivä 8-21 p. 0400 536 937

AUTO- JA KONEPIHA
MOILANEN

Ämmänsaari, Ämmänkatu 7
myös iltaisin ja viikonloppuisin
www.autojakonepiha.com

MYYNTI - VAIHTO - OSTO!

AUTOJEN PESUT JA VAHAUKSET, SISÄPUHDISTUKSET 
SEKÄ PENKKIEN PESUT. RENKAAT EDULLISESTI!

• Mitsubishi electric  
ilmalämpöpumput ja  
ilma-vesilämpöpumput

• Uponor putkiremontit
• Muut LVI työt

A&H Lämpötekniikka Oy
041 317 9114
Info@ahlampo.fi

Varmasti järkevään hintaan,  
soita ja kysy tarjous!

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
puh. 020 752 8260, ark. 8-17  la 9-14  www.k-rauta.fi

KLAPIKONE FXA 4T 37 CM

IKKUNAPESURI KÄRCHER 
WV 2 PLUS VERSATILITY

20-.
Polttopuiden halkai-
suun 4 tonnin puris-
tusvoimalla. Moottori 
1500 W. Klapien pituus 
enintään 37 cm. 
Jalusta myydään 
erikseen. 

Ikkunanpesu on helppoa ilman 
veden valumista tai ikäviä raitoja. 
Sumuta ensin vesi tai pesuaineliuos 
ikkunaan, pese mikrokuituliinalla 
ja kuivaa lopuksi ikkuna imevällä 
ikkunankuivaimella. 
Mukana mikrokuituliina 
ikkunan ulkopinnoille.

229-.

49-.

6

Koillismaan Energiapalvelu Oy

Aloitamme 
metsätuhkalevityspalvelun

Ostamme 

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

harvennus- ja 
energiapuu-

leimikoita
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. 
Syötteeltä n. 33 km.

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

kaikkia porokilpailujen 
tukijoita, kilpailijoita, 

yhteistyökumppaneita, 
talkooväkeä ja yleisöä 

onnistuneesta kisaviikolopusta 
Pudasjärvellä.

Team Kopero
KiiTTää
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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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € 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

Toimitus
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

Päätoimittaja
Martti Turunen

Rukous ja usko
Milloin viimeksi luit Raamattua? Entä mil-
loin viimeksi rukoilit? Arvelen, että ensim-
mäiseen kysymykseen moni vastaa, että 
tosi kauan sitten. Mutta jälkimmäiseen on 
helpompi vastata, sillä elämässä tulee ti-
lanteita, joissa kokee tarvitsevansa apua. 
Rukous tulee monille mieleen haastavina 
aikoina tai silloin, kun tarvitsemme jotain, 
eikä oma ymmärrys tai taidot riitä sen 
saavuttamiseksi. Rukous on silloin kuin 
pelastusrengas, johon tartutaan hädässä. 

Rukous ja usko – onko toista ilman 
toista? Rukous ja usko kuuluvat yhteen. 
Rukous on arvokkaimpia asioita, joita Ju-
mala on meille antanut. Ihmisen ei tarvitse 
olla omassa varassaan, vaan hänen ja Juma-
lan välillä on kanava. Rukous on konkreet-
tinen yhteys ihmisen ja Jumalan välillä. Tar-
vitsemme Häntä, Jumalaa, että saamme 
hädän hetkellä jättää asiamme suurempiin 

käsiin. Rukous voi olla monenlaista kieltä. 
Rukous ei ole vain yksinpuhelua, vaan se 
on keskustelua Jumalan kanssa. Sanotaan, 
että rukous on sydämen puhetta Juma-
lan kanssa, joskus myös sanatonta puhet-
ta, huokailua ja ilman sanoja Jumalan eteen 
asettumista. Kun Jumala kerran on luvan-
nut kuulla, miksei hän kuulisi myös sydän-
temme huokauksia. 

Tarvitsemme Jumalaa myös voidakse-
ni osoittaa kiitollisuutta. Aihetta siihen oli-
si paljon useammin ja enemmän kuin mitä 
osaamme tai muistamme kiittää. Joskus, 
kuin hyvyyden lehahduksena, sydämen 
täyttää kiitos, vaikka siitä, että saamme 
herätä aamuun, että aurinko paistaa, että 
kohdalle osui yllättävää hyvyyttä, että jak-
soimme vaikean ajan yli. Kiitollisuuskin on 
Hänen lahjaansa; se avaa ja avartaa elämää 
ja luo toivoa. 

Tulevan pyhäpäivän aihe ”Rukous ja 
usko” kertoo meille sen, miten tärkeitä ja 
välttämättömiä sanoja juuri nämä ovat toi-
silleen. Rukous saa uskosta elintärkeää si-
sältöä ja suuntaa. Usko tarvitsee jatkuvas-
ti rukouksen luottamusta.

Rakas Jumala,
Anna anteeksi rukoilemattomuutemme.
Kiitos, että kutsut meitä mukaan työhösi.
Tapahtukoon aina tahtosi mukaisesti,
auta meitä tekemään niissä oma osamme.
Sytytä rukouksen henki meissä,
anna meidän haluta rukoilla enemmän ja 
enemmän niin,
että sinussa eläminen olisi 
parasta mitä tiedämme.

Sirkku Fali

Konfirmaatiomessu kirkossa su 8.3. kello 10, Eva-Maria 
Mustonen, Oskari Holmström, Marko Väyrynen, Keijo Pii-
rainen.
Musiikkihetki talvisodan päättymisen muistoksi kir-
kossa pe 13.3. kello 18, musiikkihetkessä mukana Vox 
Margarita -kuoro, Keijo Piirainen, Vesa Holmström, harta-
us Eva-Maria Mustonen.
Kuorot: Vox Margarita ke 11.3. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 12.3. kello 18.
Ystävänkammari to 12.3. kello 12.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 12.3. kello 17
Diakoniavastaanotto to 5.3. kello 9.15-11.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Kevätkirppis ja vohvelikahvila yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi seurakuntakodissa ma 16.3. kello 17-20. Pöytäva-
raukset to 12.3. mennessä Rauni Juntti 040 586 1217, vii-
kolla 10 varuksen voi jättää tekstiviestillä, pöytävuokra 5 € 
ohjataan yhteisvastuukeräykseen.
Perhekerhot: iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 9.3. 
kello 17, perhekerho seurakuntakodissa ke 11.3. kello 10-
12.30.
Lapsiparkki perjantaisin 9.30-12, ilmoittautumiset Raunil-
le 040 586 1217, viikolla 10 ja 11 ei lapsiparkkia. 
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Janne Kum-
malalla su 8.3. kello 19. Lasten seurat ja laulutuokio ja ruo-
kailu Kurenalan ry:llä su 8.3. kello 13 (Tauno Kujala).
Avioliittoon vihitty: Thelma Sarajärvi ja Eero Antero Illi-
kainen, Kalle Eemeli Riepula ja Jenni Maria Koistinen sekä 
Taneli Paavali Riekki ja Mari Katja Johanna Hulkkonen.
Haudattu: Hilja Esteri Jokikokko 92 v, Impi Maria Koisti-
nen 88 v, Kirsti Helena Sainsalo 66 v.

Laskiaistapahtuma yhteisvastuun hyväksi

Pudasjärven seurakunta jär-
jesti seurakuntatalolla tiistai-
na 25.2. laskiaistapahtuman 
yhteisvastuun merkeissä. Her-
nekeittolounasta lisukkei-
neen kävi nauttimassa vajaa 
200 henkeä ja jälkiruoaksi oli 
kahvit laskiaispullineen. Mo-
net ostivat lisäksi hernekeittoa 
mukaan koteihin.

Perheen pienimmät taas 
viihtyivät pallomeressä, temp-
puradalla, leikkinurkkauk-

sessa ja ongintapaikalla seu-
rakunnan tiloissa. Nalle-Puh 
kierteli paikalla ja tarjosi ma-
keisia. Puolen päivän jälkeen 
oli yhteislaulutilaisuus, jonka 
yhteydessä oli arpajaiset. 

Yhteisvastuukeräys 2020 
avattiin Pudasjärven seura-
kunnassa sunnuntaimessun 
yhteydessä 2.2. seurakuntako-
dilla ja Sarakylän kappelissa. 
Jumalanpalvelusten jälkeen 
oli tuolloin kirkkokahvien yh-

Äitinsä Kaisu Ylikosken 
kanssa mukana ollut Onni 
3v viihtyi pallomeressä. 

Vapaaehtoistyötä tekevillä emännillä oli hernekeittoa riittä-
västi myös kotiin vietäväksi. Palveluvuorossa olivat Seija 
Lukkari, Eija Pohjanvesi, Anja Jussila, Ulla Salmela, Pirkko 
Hiltula, Raija-Leena Heikkilä ja Pirjo Stenius. 

Yhteisvastuun hyväksi myytävät arvat menivät hyvin kaupaksi. 

Marita Laakkonen ja Sinikka Pietilä myivät ruokalippuja, 
jota ostamassa Laila Kenttälä. Juha Stenius osti hernekeit-
toa rasiassa kotiin vietäväksi. 

teydessä yhteisvastuuinfo ja 
keräyslistojen luovutus. Lis-
toja on saanut myöhemmin ja 
saa edelleen diakoniatoimis-
tosta. Kurenalalla järjestettiin 
lipauskeräyspäivä perjantaina 
28.2. ja listakerääjät kiertävät 
kodeissa edelleen. 

Tämänvuotinen yhteis-
vastuukeräys tekee ennalta-
ehkäisevää lastensuojelutyö-

tä tukemalla vanhemmuutta 
Suomessa ja maailman kata-
strofialueilla. Vanhemmuuden 
tukemisessa ovat mukana 
MLL ja Pelastakaa lapset ry. 
Kun vanhempi voi hyvin, lap-
si voi hyvin. 

Yhteisvastuu on lähimmäi-
senrakkauden kansanliike ja 
evankelis-luterilaisen kirkon 
vuosittainen suurkeräys, joka 

Taiteilija Kari Holma Hauki-
putaalta esitteli tiistaina 25.2. 
kirjastossa uusinta kirjaan-
sa Kulttuurijuttuja Pohjois-
Suomesta. Aiheina olivat 
taiteilijat Antti Hyry, Oskari 
Jauhiainen, Juho Vesainen, 
Sanna Koivisto ja Valto Per-
nu. Useimmat merkkihenki-
löistä ovat tunnettuja koko 
Suomessa.

-Kirjaa kirjoittaessa apu-
nani ovat olleet aiemmin kir-
joittamani kirjat Kulttuuri-
kohteita Pohjois-Suomessa 

ja Pohjois-Suomalaisia kirk-
koja sekä lehtijuttuni eri leh-
dissä. Tutkimustyö alkoi jo 
25 vuotta sitten. Kirjasta löy-
tyy myös aiheisiin liittyviä 
akvarelleja. Erityisen suure-
na apuna on ollut kirjastojen 
kautta saatu kirjallinen ma-
teriaali, jota on ollut hyvin 
käytettävissä. On ollut erin-
omaisen mielenkiintoista, 
jännittävää ja yllättävääkin 
päästä tutustumaan joko su-
kulaisten tai itse henkilöiden 
kautta heidän historiaansa, 

kertoi Holma. 
Kirjan pohjalta Holma on 

valmistanut kirjailijavierai-
lupaketin kirjastoille ja eri 
tilaisuuksiin. Vierailuja on-
kin ollut runsaasti maakun-
nan eri puolilla. Holmalla oli 
koillismaalaisista kirkkojen 
maalauksista pienoisnäytte-
ly reilu vuosi sitten Pudas-
järven kirjakaupassa. 

-Ihan mukava on nyt käy-
dä vierailuilla, kun iso työ 
on takanapäin, mainitsi Hol-
ma. 

Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta esittelyilta kirjastossa

Taiteilija Kari Holma esitteli kirjastovierailulla Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta -kirjaansa.

auttaa hädänalaisia Suomessa 
ja kehitysmaissa. Tuotosta oh-
jataan 60 prosenttia vuosittain 
Kirkon Ulkomaanavun väli-
tyksellä katastrofiapuun, 20 
prosenttia Kirkon diakoniara-
haston kautta myönnettävään 
taloudelliseen apuun hädäs-
sä oleville Suomessa ja 20 pro-
senttia Pudasjärven seurakun-
nan tekemään avustustyöhön.

Yhteisvastuukeräyksen 
suojelijana toimii tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö, joka 
avasi vuoden 2020 Yhteisvas-

tuukeräyksen tv-puheessaan 
2.2. HT



2 3nro 10PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti5.3.2020 5.3.2020nro 10

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Arjesta
juhlaa

Meillä paistettu! 
Viikon 

paistoleipä! sinihome-
juusto 

patonki
380 G (5,24/kG) 199

kpl

Fazer Sininen

maitosuklaalevy
200 G (10,00/kG)

10.- 10.-

suomalainen naudan 
jauheliha 10 %
600 G (8,32/kG)

499
rs

5
kpl

Tamminen

suomalainen  
takuumurea kalvoton 
naudan ulkofilee tai 
entrecôte
n. 1 kG

1895
kG

TarJOUKSeT VOimaSSa to-su 5.-8.3. eLLei TOiSin mainiTa

Ilman korttia 4,79 kpl (9,98/kg) Ilman korttia 2,15 kpl (10,75/kg)

Plussa-kortilla

-30%
Plussa-kortilla

K-superparketin
kenkÄ 

pop-up myymÄlÄ!
erÄ naisten kenkiÄ 
hurjaan hintaan!

pari20.-   - 25.-
(Ovh. 49,90-69,90€)

Fazer

herkuttelujÄÄtelöt
480 ml (6,94/l)  
myös uutuus fazer  
premium milk chocolate

3
kpl

Voimassa to-la 5.-7.3.

tuore 
perattu muikku 
suomi, sÄÄvaraus

799
kG

jÄÄsalaatti
100 G (10,00(kG) 
suomi

2.-
2
pSS

Yksittäin 1,39 pss (13,90/kg)

SUOMI

Hyvää

hintaan

koko

kuukauden

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

isokukkainen 
ruukkukrysanteemi
hollanti

590
kpl

SUOMI

erÄ

Hyvää Naistenpäivää 

su 8.3.2020!

999
kimppu

tulppaani
25 kpl, suomi

SUOMI

pilkille!
Meiltä 

pilkkitoukat ja 
madot!

Syötteen taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

TYÖKYVYN TUEN PALVELUILLA 
SOPIVAAN TYÖHÖN 
PUDASJÄRVELLÄ -SEMINAARI
19.3.2020 klo 13-16
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1
Osatyökykyisten työkyvyn tukemisesta kertoo pit-
kän linjan työttömien terveydenhuollon asiantunti-
ja, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär.
Tilaisuus on kaikille avoin. Mukaan toivotaan kaik-
kia osatyökykyisten kanssa toimivia, kuntapäättäjiä 
ja erityisesti asiasta kiinnostuneita kuntalaisia. 
Sähköiset ilmoittautumiset 16.3. klo 16 mennessä: 
www.pudasjarvi.fi /vahvaksiseminaari

LISÄTIETOJA
Aili Jussila, aili.jussila@pudasjarvi.fi 
puh. 040 587 4971

Taiteesta voimaa arkeen

Osviitassa toteutettiin torstai-
na 27.2. osallistava ideointi-
paja Lähde! Taiteesta voimaa 
arkeen -hankkeen merkeis-
sä. Hanke toimii Oulunkaa-
ren kuntayhtymän kunnissa. 
Hanketta rahoittavat Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Euroopan sosiaalirahastosta 
352 000 eurolla, Oulunkaaren 
kuntayhtymä 81 061 eurolla 
sekä Iin kunnan Ii-instituut-
ti liikelaitoksen Taidekeskus 
KulttuuriKauppila 10 000 eu-
rolla. Oulunkaaren kuntayh-
tymä toimii hankkeen pääto-
teuttajana ja osatoteuttajana 
Taidekeskus KulttuuriKaup-
pila. Hanke alkoi 20.2.2017 ja 
päättyy 30.4.2020.

Hankkeen käytännön toi-
menpiteitä toteutetaan kol-
men työpaketin kautta, joita 
ovat: Työ- ja toimintakyvyn 
edistäminen taiteen keinoin 

Pirjo Riihiaho keskustelemassa projektipäällikkö Merja 
Männikön kanssa. 

Muotoilija Ulla Autio esittelemässä projektiin osallistunei-
den näkemystä Hyvinvointikeskuksen tilasuunnitelmista.

Projektikoordinaattori Kaija Kuiri, päivätoiminnan ohjaaja 
Teija Kuha-Kaarre ja Taito Vainio. 

työllisyyspoluilla, julkiset ti-
lat hyvinvoinnin edistäjänä 
ja taidekentän liikkuvuuden 
hyödyntäminen hyvinvointi-
palveluissa. Taidelähtöisillä 
menetelmillä lisätään nuorten, 
maahanmuuttajien, erityis-
ryhmien sekä kuntalaisten 
yhteisöllisyyttä ja osallisuut-
ta sekä vahvistetaan käyttäji-
en henkistä ja sosiaalista hy-
vinvointia

Osviittaan oli koottu näh-
täville nuorten, maahanmuut-
tajien ja erityisryhmien näke-
mys Pudasjärvelle rakenteilla 
olevan Hyvinvointikeskuksen 
esteettömän suunnittelun 
mallia. Projektin toteutukses-
ta ja ohjauksesta vastasi taitei-
lija muotoilija Ulla Autio. Hän 
kertoi projektin olevan järjes-
tykseltään kuudes ja kohde-
ryhmien kautta on toteutettu 
tähän mennessä kolme ulkoil-

ma -ja kolme sisätilaan suun-
niteltua esteettömän suunnit-
telun näkemystä.

Projektipäällikkö Merja 
Männikkö oli erittäin tyyty-
väinen projektiin osallistunei-
den määrään sekä Osviitassa 
vierailevien kävijöiden mää-

rään. Projektikoordinaatto-
ri Kaija Kuirin tehtävänä on 
mm. viedä ideat Hyvinvoin-
tikeskuksen julkisten tilojen 
suunnitteluryhmälle nähtä-
väksi ja arvioitavaksi. 

Harri Inkeroinen
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OSAO tiivistää yritysyhteistyötään
Koulutuskuntayhtymä OSAO 
Pudasjärven yksikössä avat-
tiin keskiviikkona ja torstai-
na 26.-27.2. tilaisuuksien sar-
ja, joka jatkuu tämän kevään 
ajan. Kysymyksessä ovat GO 
DO -tilaisuudet liiketoimin-
ta- ja puualalle, joiden tarkoi-
tuksena on saattaa yhteen työ-
elämän edustajat, opiskelijat 
muut yhteistyöverkostoon 
liittyvät toimijat. Paikalle oli 
kutsuttu työelämän edustajia, 
TE-toimiston edustaja, hanke-
toiminnan ja kaupungin hen-
kilöstöä sekä opiskelijoita.

Tilaisuudet avasi OSAOn 
työelämäkoordinaattori Jaa-
na Riihijärvi ja yksikön opin-
topäällikkö Kaisu Möttönen ja 
yksikönjohtaja Keijo Kaukko 
kertoivat aluksi oppilaitokses-
ta ja opinnoista siellä. OSAO, 
Pudasjärven yksikössä on 
haku käynnissä sahaproses-
sinhoitajaksi, merkonomiksi, 
sähköasentajaksi ja lähiavus-
tajaksi. Valma-koulutukseen 
haku avautuu toukokuussa. 
Lisätietoa saa yksikön sivus-
tolta. Maaliskuussa järjestet-
tävään sosiaali- ja terveysalan 
ja huhtikuussa järjestettävään 
sähköalan työelämätapaami-
siin voi tulla kuulemaan alas-
ta ja alkavista koulutuksista. 

Ensimmäisen yrittäjäpu-
heenvuoron piti K-Supermar-
ketin kauppias Tommi Niska-
nen, joka kertoi yrittäjyyden 
eri näkökulmista sekä tule-
vaisuuden näkymistä. Niska-
nen avasi yritysten mahdolli-
suuksia ja sudenkuoppia sekä 
kannusti opiskelijoita poh-
timaan yritysten vaikutus-
ta oman asuinkuntansa elin-
keinoelämään. Yrittäjämäisen 
työskentelytavan voi aloittaa 
toimimalla kevytyrittäjänä ja 
kevytyrittäjyyden voi toimin-
nan kehittyessä muuttaa vaik-
ka toiminimiyrittäjyydeksi. 
Toiminimellä toimivat yrittä-
jät ovat usein yksinyrittäjiä, 
joiden osuus Suomen yrittä-
jistä on edelleen kasvamassa. 
Kysymykseen K-Supermarke-
tin kesätyöpaikoista Niskanen 
vastasi yrityksensä hakevan 
ensisijaisesti kausityönteki-
jöitä, jotka voisivat olla töis-
sä myös muulloin kuin kesä-

aikaan.
Pikku-Syöte on yksi Suo-

men yhdeksästä opetus- ja 
kulttuuriministeriön hyväk-
symistä nuorisokeskuksista. 
Nuorisokeskusten tehtävä-
nä on tukea lasten ja nuorten 
kasvua ja kehitystä. Nuoriso-
työn päällikkö Kaisu Tuohi-
luoto kuvasi Pikku-Syötteen 
monipuolista toimintaa ja ker-
toi siellä olevista työmahdol-
lisuuksista. Avoinna on täl-
lä hetkellä kokin työpaikka ja 
lisäksi kannattaa kysyä myös 
muita työtehtäviä. Parhaiten 
nuorisokeskukselle työllistyy, 
jos on valmiina tarttumaan 
erilaisiin tehtäviin.

Torstain työelämän pu-
heenvuorot aloitti Rauno Sal-

mela Bioklapi Oy:stä. Salmela 
kertoi yrityksensä toiminnas-
ta ja toimintaan liittyvien työ-
tehtävien vaatimuksista työn-
tekijälle. Bioklapi Oy toimii 
yhteistyössä OSAOn Pudas-
järven yksikön kanssa muun 
muassa antaen opiskelijoille 
mahdollisuuden työelämässä 
oppimiseen.

Kontiotuote Oy:n kehitys-
insinööri Timo Pesiö esitte-
li Kontion referenssikohteita, 
tuotantolinjoja sekä tarkas-
teli Kontiolla olevia työmah-
dollisuuksia. Kontiolla työn-
tekijällä on mahdollisuus 
vaihteleviin työtehtäviin puu-
alan tuotantotehtävissä, suun-
nittelussa, myynnissä ja toi-
mistotöissä. Yrityksellä on 
toimipisteitä Pudasjärvellä, 
Oulussa ja Rovaniemellä ja sil-
lä on toimintaa maailmanlaa-
juisesti. Kontiotuote työllistää 

Päivi Lantto Profin Oy.

227 henkilöä. 
Kolmas työelämän edusta-

ja puualalla oli Profin Oy, joka 
työllistää Pudasjärvellä noin 
30 henkilöä. Tehdas valmistaa 
lasiliukuseiniä. Tehdaspääl-
likkö Päivi Lantto ja tuotanto-
päällikkö Raimo Hirvasniemi 
kertoivat tehtaan tuotannosta 
ja korostivat puheessaan työn-
tekijöidensä sitoutuneisuut-
ta yritykseen. Työpaikan hen-
ki koettiin erityisen hyvänä ja 
työntekijät viihtyvätkin talos-
sa pitkään. Profin Oy:n kesä-
työntekijöiden tilanne selviää 
kuukauden kuluttua.

Seuraavat tilaisuudet 
OSAO Pudasjärven yksikössä 
ovat 26.3. sosiaali- ja terveys-
ala ja 22.4. sähkö- ja automaa-
tioala. 

OSAO tiedotus 

Kaisu Tuohiluoto Pikku-Syöte.

Tommi Niskanen K-Super-
market Pudasjärvi.

Raimo Hirvasniemi Profin 
Oy.

Rauno Salmela Bioklapi Oy.

Timo Pesiö Kontiotuote Oy.

Valtuuston talousseminaarissa kuntarahoituksen edustajat 
esittelivät kaupunkimme tämän hetkistä taloustilannetta eri 
vaihtoehtojen pohjalta. Tämän vuoden talousarvion säästöta-
voite on edelliseen vuoteen verrattuna noin 750 000 euroa 
ja se toteutettaisiin säästämällä mm. palkka-ja sotemenoissa 
noin 4, 5 prosenttia. Minusta tämä ei ole realistista, kun ote-
taan huomioon tiedossa olevat palkankorotukset, jotka ovat 
vähintään 1 – 2 prosenttia tänä vuonna.  Lisäksi talouden so-
peuttamistarve on lähivuosina 2 – 3 miljoonaa euroa vuodessa. 
Tässä riittää miettimistä niin johtaville virkamiehille kuin meil-
le kuntapäättäjille. Tavoitteeseen ei päästä juustohöyläperiaat-
teella, keinovalikoiman täytyy olla kattava joka sektorilla. Erityi-
sesti tarpeettomasta kiinteistömassan luopuminen myymällä, 
purkamalla toisi liikkumavaraa talouteen.

Edellisessä kaupungin hallituksen kokouksessa oli esillä 
Syötteen maakauppa, jonka hintalappu oli 160 000 euroa. Ky-
seisestä määrä-alasta on osoitettu kaavassa 13 ha tonttimaaksi. 
Kunnallistekniikan rakentaminen ostettavalle palstalle on haas-
teellinen johtuen maaston korkeuseroista. Ostoa perusteltiin 
myös alueen säilymisestä hakkaamattomana. Suunnitellun kaa-
van ja luontoarvojen vuoksi sitä ei voida suurelta osin edes ha-
kata avohakkuilla.

 Itse olin kyseisen kaupan hylkäämisen kannalla, mutta 
kauppa tuli hyväksyttyä äänestyksen jälkeen. Tässä meillä olisi 
ollut mahdollisuus osoittaa olevamme tosissaan säästötavoit-
teen kanssa ja helpottaa näin tämän vuoden tulokseen pääse-
mistä merkittävästi. 

Syötteen kehitys ei ole tulevana vuosikymmenenä uhattu-
na ainakaan tonttipulan vuoksi, Luokkavaaran alueella on kau-
pungilla myymättömiä tontteja 135 kappaletta, joista 40 on ra-
kennetun kunnallistekniikan piirissä. Lisäksi muilta toimijoilta 
löytyy vähintään sama määrä vapaita tontteja. Tässä taloustilan-
teessa ei ole järkevää sijoittaa rahaa tarpeettomiin 
kohteisiin vaan elää niillä voimavaroilla ja resurs-
seilla mitä meillä on tällä hetkellä käytettävissä.

Jorma Kouva

Valtuustoseminaarin 
päätelmiä taloustilanteesta

Makkarat ja mehu maistuivat ulkoilmatapahtumassa
Pudasjärven sos.dem Työ-
väenyhdistys tarjosi tiis-
taina 3.3. grillimakkaraa, 
mehua sekä makeisia S-
marketin aurinkoiselle sei-
nustalle pystytetyssä teltta- 
katoksessa. Pöydällä oli ja-
ossa puolueen toiminnasta 
kertovia esitteitä. Kaupun-
gin luottamushenkilöt ja jär-
jestöaktiivit ottivat vastaan 
myös kuntalaisten palauttei-
ta ja vastailivat ajankohtai-
siin kysymyksiin.

-Ulkoilmatapahtuma jär-
jestettiin myös sen vuoksi, 
että muistutetaan olemas-
saolostamme ja toiminnas-
tamme. Kuntavaalitkin ovat 
lähestymässä. Olemme kan-
san tavattavissa vaalien vä-
lilläkin, kertoivat tapahtu-
man järjestäjät. HT

Grillimakkarat ja mehu maistuivat SDP:n Pudasjärven luottamushenkilöiden ja järjestövä-
en jalkautuessa kansan ja äänestäjien tavattavaksi aurinkoisessa maaliskuun alun säässä.

Työkyvyn tuen palveluilla sopivaan työhön Pudasjärvellä -semi-
naari järjestetään 19.3. kello 13-16. Pohjantähdessä. Tilaisuus on 
kaikille avoin. Mukaan toivotaan kaikkia osatyökykyisten kans-
sa toimivia, kuntapäättäjiä ja erityisesti asiasta kiinnostuneita 
kuntalaisia. 

Jokainen meistä on joskus osatyökykyinen. Työkyky on riip-
puvainen terveydestä, koulutuksesta, elämäntilanteesta ja työn 
vaatimuksista.  Jos henkilöllä on käytössä vain osa työkyvys-
tä eikä hän pysty vastaamaan työnsä vaatimuksiin hän on osa-
työkykyinen. 

Osatyökykyisten työkyvyn tukemisesta esitelmöi LT, työter-
veyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär. Hän on pitkän linjan 
työttömien terveydenhuollon asiantuntija ja monella paikka-
kunnalla hän on ollut mukana kehittämässä uusia toimintamal-
leja työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin.  

-Havaintojen ja kokemusten myötä kiinnostus vaativaa työ-
kykyarviota kohtaan syveni ja aloitin aiheen tutkimisen. Väitös-
kirjani ”Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän – Monialainen 
työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömil-
lä” valmistui ja tarkastettiin tammikuussa 2016. Olen tavannut 
noin 8000 työtöntä vastaanotollani työkyvyn ja kuntoutustar-
peen arviossa, kertoo Kerätär.  

-Vahvaksi-hankeen toimesta on selvitetty Pudasjärveläisten 
työikäisten kokemuksia matkalta työelämään, koulutukseen tai 
eläkkeelle. Myös osatyökykyisten kanssa toimivien työntekijöi-
den kokemuksia palveluiden toimivuudesta kartoitetaan par-
haillaan. Tulokset kyselystä esitellään seminaarissa.  Ryhmätyös-
kentelyssä pureudutaankin etsimään ideoita ja toimintamalleja 
osatyökykyisten työllistymisen tukemiseen Pudasjärvellä. Tilai-
suus on lähtölaukaus osatyökykyisten työllistymisen palvelu-
polkujen kehittämiseen ja toimivan paikallisen mallin rakenta-
miseen, avaa Vahvaksi-hankeen projektipäällikkö Aili Jussila.

Tilaisuuden järjestää Pudasjärven kaupungin työllisyyspalve-
luiden Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke. Hanke 
toimii Euroopan sosiaalirahaston rahoit-
tamana (ESR) ja tuen on myöntänyt Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Pudasjärvi-lehti

Työkyvyn tuen palveluilla 
sopivaan työhön

Työterveyshuollon 
erikoislääkäri Raija 

Kerätär.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI 
6.-7.3.

MAANANTAI-ToRsTAI
9.-12.3.

199

299

100

250

100

099995
kg

Takuumurea
NAUdAN
ULkofILEE
palana ja 
pihveinä

Naudan
PAIsTI-
JAUhELIhA
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kg

1795
kg 399

129

1195
2 pss/talous
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pss
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pkt
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pkt

2 pkt/talous

pkt

599
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199250

3  kg/
talous

2 kalaa/talous

raj.erä

plo

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA
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kg
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prk kpl

295

399

100

500

259
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pkt

kpl

kpl

895
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399
pkt

269
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250

499
kg

795
kg 595

kg

100

199
ras

2  kg/
talous

2  kg/
talous

3290 590

5990
1690

1990

1990

2150 2995

MA-TI 9.-10.3.             kE-To 11.-12.3.

kANAN-
MUNAT
10 kpl

RAUTAosAsToLTA

Kananpojan
PANERoIdUT

NUggETIT
200 g

PE-To 6.-12.3.

Suomalainen
Jää-

sALAATTI
100 g

PullaPirtti
PossU-
MUNkkI

Prego
TUhkA-
IMURI  
1200 W

3995

HK
sININEN
LENkkI
580 g

Valio hyvä 
suomalainen

ARkIRAAsTE
170 g

kg

Valio hyvä
suomalainen
ARkIJUUsTo-
vIIPALE 500 g

25,-

35,-

Fiskars
sNowExPERT 
LUMILAPIo 

Fiskars
LUMENTyöNNIN

NUohoUs-
sETTI

1395

Chempioil
hydRAULIIkkA-
öLJy 20 l
32 ja 46

3995

2 pss

Atria perhetilan
kANAN

fILEELEIkE
450 g

Porsaan
ETUsELkA
tai LAPA

Valio 
ARkI-
JogURTTI
1 kg

PE 6.3.       LA 7.3.

Porsaan
kyLJyksET

Kariniemen
bRoILERIN 
koIPIREIsIMAALAIs-

LIhAhyyTELö

ProMaster
RUUvIMEIssELI-
käRkIsARJA
28-osaa

10,-

2 prk

Flora
gULINEssE

500 ml
laktoositon

Fazer
PAAhToLEIväT

280-320 g

AvANTo-
PUMPPU

1490

Bellus
kIERToILMA-
LäMMITIN
- 750/1250/2000w
- Termostaatti, ylikuumemissuoja
- seinä tai lattiakiinnitys

2990

Arla
voI
500 g
normaalisuolainen

Suomalainen
TUoRE-

kURkkU

Risella 
PUURoRIIsI
1 kg

3 kpl/ras
marinoitu

Valio hyvä 
suomalainen
ARkIkERMA
2 dl

Atria perinteinen
hoRNET
kANAN sIIvET
900 g, marinoidut

Kivikylän
wANhANAJAN 
NAkkI
380 g

Saarioinen
Eväs MEETvURsTI-
MUNAkAsPAToNkI 
190 gsis. pantin

Eldorado
ToNNIkALA-
hIUTALEET 
185/140 g öljyssä

Kotimainen
tuore
kIRJoLohI  

Juhla Mokka
kAhvI
500 g

Hyvä
JAUhELIhA
rasvaa max 10%

Porsaan
TALoUskyLJysSaarioinen

PIzzAT
200 g

Atria
LAUANTAI-
MAkkARA
palana

Atria perhetilan
kANAN JAUhELIhA 

400 g tai fAJITAs JA 
PAsTA 360 g

Myllyn Paras
MAkARoNI

400 g

4 prk

TEksTIILIosAsToLTA

2 pss 3 pss

2 kpl

199
kg

”Seinäkuivalihaksi”
Kotimainen
NAUdAN 
sydäN
n. 20 kg/ltk
pakaste

Naisten
PAITA
100% puuvillaa

Laadukkaita
UIMA-AsUJA
naisten

Miesten

Miesten
coLLEgE-
hoUsUT
musta ja 
tummanharmaa
vetuketjutaskuilla

Naisten
NILkkAsUkAT
4 paria/pkt

Keväinen
sIvUvERho
4Living

PUssILAkANA- 
sETTEJä
kauniilla kuosilla

Ihana
PAITULI
Ringella, 
100% puuvillaa

Alkaen

Alkaen

Alkaen
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Matkailullinen vapaa-ajanasuminen tuo lähes 50 miljoonaa eu-
roa tuloa ja työllistää vajaa 250 henkilötyövuotta Kainuun ja 
Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukunnissa – Oulun seutu ko-
rostuu tulovirtojen lähtöalueena 

Vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan kärkimatkailukuntien 
(Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Vaala) koko-
naismatkailutulo oli 35 miljoonaa euroa ja kokonaismatkailu-
työllisyys 187 henkilötyövuotta. Kainuun lukema oli 12 miljoo-
naa euroa ja kokonaismatkailutyöllisyyttä 55 henkilötyövuotta. 

Matkailutulosta noin 60 prosenttia kohdistui vähittäiskaup-
paan. Sen sijaan matkailutyöllisyys suuntautui lähinnä vähittäis-
kauppaan sekä kiinteistönhoitoon ja -huoltoon viimeksi maini-
tun korostuessa matkailukeskuspaikkakunnilla. 

Tiedot selviävät Matkailullisen vapaa-ajanasumisen alueta-
loudelliset vaikutukset -tutkimusraporteista, jotka on työstet-
ty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja yhteistyö-
kumppaneiden (kärkimatkailukuntien) kanssa toteutettavassa 
Valto-hankkeessa (Vapaa-ajanasumisesta liiketoimintaa). Mat-
kailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisilla vaikutuksilla 
tarkoitetaan ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajanasuntojen pää-
asiallisten käyttäjien eli omistajien ja heidän asuntokuntansa ta-
lousvaikutuksia vapaa-ajanasunnon sijaintipaikkakunnalla. Ra-
porteissa on luotu työkaluja matkailullisen vapaa-ajanasumisen 
aluetaloudellisten vaikutusten mittaamisen ohella niiden seu-
rantaan sekä ennustamiseen ja arviointiin. Tutkimusraportit on 
laatinut FT, matkailututkija Pekka Kauppila. 

Pohjois-Pohjanmaalla matkailutulo ja matkailutyöllisyys 
muodostivat Kalajoella alle 10 prosenttia matkailun aluetalou-
dellisista vaikutuksista, Kuusamossa ja Pudasjärvellä noin 15 
prosenttia, Oulussa alle prosentin sekä Vaalassa matkailutulosta 
miltei 40 prosenttia ja matkailutyöllisyydestä yli 50 prosenttia. 

Vapaa-ajanasuminen aikaansaa matkailun aluetaloudellisten 
vaikutusten lisäksi kiinteistöverotuloa kunnille. Vuonna 2018 
matkailullinen vapaa-ajanasuminen, ulkopaikkakuntalaisten 
maksama vapaa-ajanasuntojen kiinteistöverotulo, vaihteli Poh-
jois-Pohjanmaalla Oulun hieman yli 120 000 eurosta Kuusamon 
lähes miljoonaan euroon. 

Kaikille tutkimuksen kohdekunnille Oulun kaupunkiseutu 
on merkittävä vapaa-ajanasuntojen omistajakeskittymä, mikä 
korostuu Koillismaalla (Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo) ja Vaa-
lassa. Matkailullinen vapaa-ajanasuminen on osoitus maaseudun 
ja kaupunkien välisestä vuorovaikutuksesta − kyse on raha- ja 
tulovirroista kaupunkiseudulta ympäröivälle maaseudulle. Kaik-
kiaan matkailullisella vapaa-ajanasumisella on sekä kohdealueen 
elinvoimaa ylläpitävä että elinvoimaa lisäävä vaikutus.

Raportit ovat osa Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Kai-
nuun ja Pohjois-Pohjanmaan kymmenen kunnan kanssa toteu-
tettavaa Valto-hanketta. Hankkeessa tuotetaan monipuolista 
kuntakohtaista tietoa vapaa-ajanasumisen alueellisista piirteis-
tä ja aluetaloudellisista vaikutuksista päätöksenteon sekä suun-
nittelun ja kehittämistoiminnan tueksi yrityksille, kuntien 
elinkeino- ja kaavoitustoimille, maakunnallisille suunnittelu-, ke-
hittämis- ja rahoitusorganisaatioille sekä mökkiläisille ja mökki-
toimikunnille. Kevään aikana hanke järjestää matkailullisen va-
paa-ajanasumisen edistämiseen tähtääviä työpajoja hankkeen 
kohdekunnissa. 

Valto-hankkeessa on mukana kärkimatkailukuntia Pohjois-
Pohjanmaalta Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski 
ja Vaala. Hanketta, jonka budjetti on 177 400 euroa, rahoitta-
vat Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma (Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset), mukana olevat kunnat 
ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan vuosina 
2019−2020.

Pudasjärven Kehitys Oy tiedotus 

Matkailullinen 
vapaa-ajanasuminen tuo 

tuloa ja työllistää 

Kaupunki antoi lausunnon 
suunnitelmasta lakkauttaa vastaanottokeskus
Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen kokouksessa 25.2. 
annettiin Maahanmuuttovi-
rastolle kaupungin lausun-
to suunnitelmasta lakkauttaa 
Pudasjärven vastaanottokes-
kus. Lausunnosta jouduttiin 
äänestämään, sillä Mirka Väy-
rynen ja Tuula Kuukasjär-
vi esittivät lausuntoa hylät-
täväksi ja että sitä ei lähetetä 
eteenpäin. Kaupunginjohta-
jan esitystä kannattivat Anni-
Inkeri Törmänen, Vesa Riekki, 
Jorma Kouva, Marja Lantto, 
Onerva Ronkainen, Reijo Ta-
lala ja Antti Tihinen. 

Lausunto  
lyhennettynä
Kaupunki vastustaa vastaan-
ottokeskuksen lakkauttamis-
ta ja esittää Maahanmuut-
tovirastolle, että toimintaa 
jatketaan. Pudasjärven yksi-
kön kokonaiskustannukset 
noin kaksi miljoonaa euroa 
ovat kuitenkin suhteellisen 
pienet verrattuna yksikön 
työllisyys- ja aluevaikutuk-
siin. Maahanmuuttoviraston 
taustamuistiosta käy selvil-
le, että lakkauttamisen myötä 
Oulun yksikön kapasiteettia 
aiotaan nostaa. Pudasjärven 
kaupunki näkee, että toimin-
nan keskittämisellä Ouluun 

ei saada kokonaistaloudellisia 
säästöjä. Keskittämisellä me-
netetään toimiva alueellinen 
toiminta- ja yhteistyöverkos-
to sekä heikennetään Pudas-
järven kaupungin edellytyk-
siä onnistua tuloksekkaassa 
kotouttamistyössä.

Pudasjärven kaupungil-
le asia on merkittävä. Vas-
taanottokeskus työllistää suo-
raan ja välillisesti ja tuo myös 
kouluun kansainvälisyyttä. 
Kaupungin strategiassa nä-
kyy vahvasti kansainvälisty-
minen ja vastaanottokeskus 
on tärkeä osa tätä kokonai-
suutta. Pudasjärvi on tunne-
tusti malliesimerkki hyvästä 
kotouttamisesta ja kaupun-
ginhallituksen ja –valtuuston 
maahanmuuttotyötä koske-
vat päätökset on tehty yksi-
mielisesti. 

Pudasjärven kaupunki on 
jo alusta alkaen erikoistunut 
alaikäisten maahanmuutta-
jien palvelemiseen ja kotout-
tamiseen. Siksi kaupunki on 
kiinnostunut Kreikan pako-
laisleireiltä mahdollisesti Suo-
meen otettavien alaikäisten 
vastaanotosta.

Mikäli vastaanottokeskus 
lopetetaan Pudasjärvellä, vai-
kuttaa se monien ihmisten toi-
meentuloon sekä Pudasjärven 
elinvoimaisuuteen. Tällä het-

kellä vastaanottokeskuksessa 
työskentelee yhdeksän pudas-
järveläistä työntekijää, joista 
yksi on kaupungin palveluk-
sessa oleva kiinteistöhoita-
ja. Lisäksi vastaanottokeskus 
työllistää paikallista vartioin-
tiliikettä. 

Vastaanottokeskuksesta 
on jäänyt täyttämättä opetta-
jan ja sairaanhoitajan tehtävät, 
koska vastaanottokeskuksen 
tilanne on epävarma. Vas-
taanottokeskuksen asukkaista 
kahdeksan työskentelee Pu-
dasjärvellä. Vastaanottokes-
kus on välillisesti työllistänyt 
Pudasjärvellä useita ihmisiä. 

Vastaanottokeskus käyttää 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
palveluita sekä kaupungin 
perusopetuksen palveluita. 
Mikäli vastaanottokeskuksen 
toiminta lakkaa, niin oppi-
laat vähenevät koululta. Ou-
lun seudun ammattiopiston 
(OSAO) ammattiin valmis-
tavalla linjalla (VALMA) Pu-
dasjärven yksikössä on noin 
20 opiskelijaa vastaanotto-
keskuksesta. Vastaanottokes-
kuksen asukkaat ostavat ruo-
at, muut elintarvikkeet sekä 
vaatteet pääosin pudasjär-
veläisistä liikkeistä. Asuk-
kaat käyttävät myös eri viran-
omaispalveluita Pudasjärven 
toimipisteissä, kuten mm. po-

liisin lupapalveluita, Kelan 
sekä työ- ja elinkeinotoimis-
ton palveluita.  

Lakkauttamisella on vai-
kutusta myös verotuloihin. 
Kuntaan muuttajia on saa-
tu vastaanottokeskuksen per-
heistä vuonna 2019 16 henki-
löä ja vuoden 2020 alusta viisi 
henkilöä. He ovat jo odotusai-
kana kotiutuneet Pudasjärvel-
le ja kaupungin palvelut ovat 
tulleet heille tutuiksi. 

Vastaanottokeskusraken-
nuksen kuntoon ja korjaustar-
peeseen liittyen rakennuksen 
kuntoarvio ja PTS-suunnitel-
ma on valmistunut 6.2.2019. 
PTS-suunnitelman mukai-
set akuutit korjaustoimenpi-
teet on tehty vuoden 2019 ai-
kana. Korjaussuunnitelma on 
tehty yhdessä Migrin kans-
sa vuosille 2019-2028. Suun-
nitelmaa voidaan muuttaa ja 
aikatauluttaa tarpeen vaati-
essa uudestaan yhteistyössä 
Migrin kanssa. Myös tarvit-
tavien tilojen laajuudesta voi-
daan neuvotella. Kiinteistön 
ikään ja peruskorjaustarpei-
siin nähden kiinteistön kun-
to on kohtalainen. Kiinteistön 
kuntoarvion mukaan osa ta-
loteknisistä järjestelmistä on 
kunnoltaan hyviä. Kuntotut-
kimuksissa ei ole todettu si-
säilmaongelmia.

Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui 20.2. Koulunuoriso-
työntekijä Miika Raiskio on 
toiminut koulunuorisotyön-
tekijänä vuoden 2019 alus-
ta opetushallitukselta saa-
dun hankerahoituksen turvin. 
Raiskion mukaan koulunuo-
risotyö on jalkautunut Pu-
dasjärven kouluihin hyvin ja 
tarvetta tälle palvelulle on to-
della paljon. Raiskio kertoi, 
että tilastollisestikin katsottu-
na nuorten henkisen tuen tar-
ve ja psyykkinen pahoinvoin-
ti ovat olleet lapsilla ja nuorilla 
kasvussa jo useamman vuo-
den ajan myös Pudasjärvellä. 
Päihdekokeilut ovat lisäänty-
neet jo alakouluikäisten kes-
kuudessa. Tämän perusteella 
USE- leirin tapaista toimintaa 
olisi hyvä aloittaa jo viimeis-
tään kuudennen luokan ke-
väällä. Koulunuorisotyönteki-
jä on yhdessä etsivien kanssa 
pitänyt kouluilla Some- käyt-
täytymiseen liittyviä keskus-

teluita ja näissä on huomattu, 
että sosiaalisen median vaiku-
tus on nuorilla valtava. Vält-
tämättä lapset ja nuoret eivät 
ymmärrä mitä somemaailma 
pitää sisällään.

 Etsivien osalta on tulossa 
toimintaan muutos, toisen et-
sivän irtisanouduttua tehtä-
västään. Tästä syystä etsivien, 
koulunuorisotyön sekä nuori-
sotoimen osalta opetus- ja si-
vistysjohtaja on esittänyt, että 
Miika Raiskio siirtyy hoita-
maan toista etsivän tehtävää. 
Koulunuorisotyöntekijän toi-
mi hoidetaan yhdessä nuori-
sotoimen ja etsivien kesken. 
Järjestely on väliaikainen. Va-
liokunnan mielestä koulu-
nuorisotyöntekijän tehtävä on 
tärkeä ja tulee tarkastella mah-
dollisuutta taata tehtävän py-
syvyys. 

Kaupungissa on käyn-
nistetty kuntastrategian päi-
vitystyö suuntana järkistra-
tegiaperiaate. Valiokuntien 

rooli päivityksen ensimmäi-
sessä vaiheessa on tuoda 
esille, mitä päivitystarpeita 
strategiassa on huomattu. Va-
liokunta nosti esille strategi-
asta koulutus- ja kehityspal-
velut, huolenpito- ja hyvin ja 
luotettavasti tuotetut paikalli-
set palvelut ja viihtyisän ja tur-
vallisen asuinympäristön.

Valiokunta aloittaa käsit-
telyn Koulutus- ja kehityspal-
veluista tekemällä meneillään 
olevan yhteishaun tiimoilta 
Webropol- kyselyn 9.luokalla 
opiskelevile nuorille ja heidän 
huoltajilleen. Mihin koulutuk-
siin nuoret ovat hakeutuneet, 
minne ja miksi?

 Pudasjärvellä on todettu 
tarvetta käyttötalousmenois-
ta säästämiseen. Säästösuun-
nitelmien laatimisessa valio-
kunnat ovat tärkeässä roolissa. 
Opetus- ja sivstysalueella suu-
rimmat menoerät ovat koulu-
tus-, esi- ja perusopetuksessa 
eteekin henkilöstökustannuk-

sissa. Kuntamaisema-raportin 
pohjalta voidaan todeta, että 
varhaiskasvatuksen osalta Pu-
dasjärvellä asukaskohtaiset 
kustannukset ovat maltilliset.

Raportissa todetaan, että 
Pudasjärvellä satsataan pe-
rusopetukseen todella paljon. 
Oppilaskohtaiset kustannuk-
set (ilman kuljetuskustannuk-
sia) ovat yli keskitason.

Hyvinvointivaliokunnan 
perustama vanhuspalvelu-
jen työryhmä antoi tilannekat-
sauksen vanhuspalveluiden 
kuulemistilaisuuksien toteu-
tuksesta. Työntekijöille ja esi-
miehille on tulossa Webpro-
pol-kysely, johon vastaaminen 
tapahtuu nimettömästi. 

Valiokunta keskusteli 
VOK:n nykyisestä tilanteesta 
ja tukee lämpimästi vastaanot-
tokeskuksen säilyttämistä Pu-
dasjärvellä.

Sointu Veivo, valiokunnan 
puheenjohtaja

Hyvinvointivaliokunnassa koulunuorisotyö, 
kuntastrategian päivitys ja talouden säästöt

Pudasjärven kaupunki ja Maaseudun Sivistysliitto järjestivät 
nuorten kuulemiskierroksen viime syksynä, ja sen perusteella 
saatiin selville nuorten toiveita kotikaupunkinsa suhteen. Moni 
asia on Pudasjärvellä todella hyvin, mutta parannettavaakin löy-
tyi. Yksi niistä asioista on nuorten tila: sille tarttee tehä jotain! 
Se otetaan heti työn alle, päätti nuorisovaltuusto. 

Nuorisovaltuusto on ollut mukana suunnittelemassa nuori-
sotilan tuunausta, hakenut sille rahoitusta muun muassa Nuo-
riso-Leaderistä ja on myös mukana toteuttamassa tuunausta. 
Kutsumme nyt pudasjärvisiä nuoria ja kaupunginvaltuutettuja 
mukaan talkoisiin.

Tuunaustyöpajat ovat maaliskuussa viikoilla 11 ja 13, ja ne 
toteutetaan #yhdessä nuorten kanssa! Viikolle 13 on kutsuttu 
kaupunginvaltuutetut yhteiseen tuunaukseen! Tilassa on nähtä-
villä myös nuorten kuulemiskierroksen tulokset. Yhteisen toi-
minnan äärellä, yhdessä tehden, on oiva tilaisuus samalla kes-
kustella nuorten kuulemiskierroksen annista.

Miro Junna, Nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Nuorilta kutsu 
kaupunginvaltuutetuille 

yhteisiin tuunaustyöpajoihin 

Oulun Seudun Leaderin hallituksen kokouksessa 27.2. päätettiin myön-
tää tukea seuraaville paikallisille hankkeille (pudasjärviset mainittu). 
Yleishyödylliset hanketuet:
Vasemmistoliiton Siuruan osasto ry Puulämmitteisten uunien sanee-
raus kylän yhteiseen kokoontumistilaan 5182 euroa ja Kongasjärven 
Kisa-Pojat Marikaisjärven toimitalo eteinen/WC- investointi 14 545 
euroa.

Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueen yritykset, jotka saivat ra-
hoitusta oman toiminnan kehittämiseen yhteensä 174 700 euroa (pu-

dasjärviset mainittu). 
RT-Infrapalvelut Oy investointeja, Pudas-Kone Oy investoinnit, 

Syötteen Hevospalvelut Oy investoinnit ja Tmi Jukka Illikainen inves-
toinnit. 

Hanke -ja yritystukien sekä nuorten Nuoriso Leader-rahoitusten 
hakuaika on jatkuva.  Nuoriso Leader-rahoitusta myönnetään myös 
nuorten omiin yrityskokeiluihin ja esimerkiksi tapahtumiin. 

Pudasjärvi-lehti

Ajankohtaista Oulun Seudun Leaderiltä
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

plo

Ariel
pyykinpesu-
neste 
2,52 l

softlan
huuhteluAine 
1 l

syoss
shAmpoot ja hoitoAineet
500 ml

6,95 5,- 5,-
3 plO 2 plO

VARASTOSSA OlEVAT
AUTON VARAOSAT 
SEKÄ TARVIKKEET

-15%-15%

VARASTOSSA OlEVAT
TRAKTORIN VARAOSAT 

SEKÄ TARVIKKEET

-10%
KIlOpUlTIT JA

RUUVIT 
pOISTO-

hINNOIN!

hITAchI JA 
MIlwAUKEE 

SÄhKöTyöKAlUT

-20%
KAIKKI KENGÄT hUOM! hUOM! hUOM!

MUISTAKAA KÄyTTÄÄ 
 lAhJAKORTTINNE 

KE 25.3.2020 MENNESSÄ!ei turvakengät.

SIEVIN
TURVAKENGÄT

TARJOUS-
hINNOIN!

-15%
VARASTOSSA OlEVAT 

TyöVAATTEET
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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

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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/

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

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)

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
Siuruainen

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

Siurualla hiihdettiin yhtä latua
Siurualla hiihdettiin yhtä la-
tua urheilun hurmahenki 
päällä. Vaikka Salpausseläl-
lä norjalaiset veivät paljon 
mitaleita, jäi niitä vielä Siu-

ruan kylällekin jaettavaksi. 
Siuruan kylä ry päätti vie-
dä kisat läpi pakkasta uhma-
ten ja osallistuminen olikin 
runsas puolitoistavuotiaasta 
eläkevaariin. Oli hiihtoa, lu-
mikenkäjuoksua, kaakaota, 
kahvia, lettuja, makkaraa ja 
burgereita, joten nälkäkään 

Hiihtotulokset: 
Tytöt: 3-4v. 1. Wilma Heikki-
nen. 4-7v. 1. Sofia Aarni, 2. Vilma 
Uitto,  7-10v. 1. Fanni Hankki-
la, 2. Hilda Söderström, 3. Annii-
na Kälkäjä, 4. Sofia Heikkinen, 5. 
Veera Heikkinen, 6. Ella Närhi.
Pojat: 0-2v. 1. Topi Heikkinen, 
7-10v. 1. Matias Aarni, 2. Kalle 
Uitto, 3. Allan Söderström, 4. Oli-

Matias Aarni voitti 7-10v 
sarjan. Alpo päätti voittaa. Siirin jäljillä. Iloiset voittajat.

ei päässyt yllättämään. Mita-
leita riitti kaikille ja lopuksi 
arvottiin porakonesarja, jota 
voittaja ei aio lainata kirjoit-
tajalle. Nostalginen paikka, 
Virtalan koulu, jonne Hank-
kilan Matin porukat olivat 
tehneet ison työn kisojen on-

nistumiseksi. 
-Hienot kisat, kun aurin-

kokin paistoi, totesivat myös 
Tukholmasta asti tulleet 
Heidi Liekola ja Johnny Sö-
deström lapsineen. KT

ver Hyry, 5. Eeti Koivukangas.
Naiset: 1. Heidi Liekola.
Miehet: 1. Hannu Aarni, 2. Alpo 
Kantoniemi, 3. Pentti Aarni, 4. 
Tauno Koivukangas.
Lumikenkäviesti: Aikui-
set: 1. Sami ja Johnny, 2. Tauno 
K ja Marko K, 3. Riitta ja Matti H. 
Lapset: 1. Hilda S ja Ella N, 2. 
Sofia ja Veera H, 3. Matias ja So-
fia A.
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Rajalta Rajalle –hiihto järjestetään tänä vuonna 5.-14.3. 37. ker-
ran. Suomen itärajalta länsirajalle hiihtomatkaa kertyy reilut 
400 kilometriä ja reitti mutkittelee Kuusamon, Taivalkosken, Pu-
dasjärven, Ranuan, Keminmaan ja Tornion maisemissa.

Hiihtämästä voi tavata hiihtäjiä esimerkiksi Australiasta, Ita-
liasta ja Yhdysvalloista. Tänä vuonna hiihtotapahtumassa on 
edustettuna yhteensä 19 eri kansallisuutta ja yhteensä 257 
osallistujaa.

Moni hiihtäjistä jää tapahtumaan koukkuun ja osa palaa ta-
kaisin vuosittain. Mukana on paljon ensikertalaisia ja vanhoja 
konkareita, jotka palaavat yhä uudelleen upean elämyksen pa-
riin.

Kokeneimmalle hiihtäjälle hiihtokerta on tänä vuonna jo 
29. Mukaan osallistumaan houkuttelevat hiihtäminen, luonnon-
kauniit maisemat ja lämminhenkinen yhteisö. Monien hiihtäjien 
mielestä hiihtämisen jälkeen parasta on tavata mielenkiintoisia 
ihmisiä ympäri maailmaa.

Vapaaehtoiset luovat aidon ilmapiirin
Rajalta Rajalle -hiihtoa koordinoi Pudasjärven kaupunki yhteis-
työssä kuntien vastuuhenkilöiden kanssa. Tapahtumassa on mu-
kana lukuisia vapaaehtoisia, jotka huolehtivat reittien varsilla 
olevista hiihtäjien huoltopisteistä sekä opastavat hiihtäjiä hiih-
don aikana sekä sen jälkeen. Ilman heidän valtaisaa työpanos-
taan, tällaisen tapahtuman järjestäminen oli mahdotonta. Suuret 
kiitokset vapaaehtoisille heidän panoksestaan!

Tunnelma tapahtumassa on aito, sillä hiihtäjät kohtaavat 
huoltopisteissä paikallisia kyläyhdistyksiä, urheiluseuroja ja mui-
ta vapaaehtoistahoja. Toisinaan yhteistä kieltä ei ole, mutta asi-
at hoituvat molemminpuolisella joustavuudella. Rajalta Rajalle 
-hiihto edustaa Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan matkailussa vah-
valla yhteistyöllä luotua vieraanvaraisuutta, jonka tarkoitukse-
na on tarjota hiihtäjille kokonaisvaltainen luonto- ja kulttuu-
rielämys.

Heikki Heikura

Suomen halki hiihtää kansainvälisiä retkihiihtäjiä

mitä koiranelämään mahtuIkaan

- LAINAKOIRIA 
Kun ei ole nyt olemassa omaa koiraa, niin on hyvä, kun on 
lainakoiria. Niin kuin vaikka collietyttö Tessa tai colliepoi-
ka Rico. 

Aloin tässä kerran talvella miettiä, että mitähän kuuluu 
sille tyttöpennulle, joka kävi viimekesänä pihallamme tu-
tustumassa Zorro ukkeliini. Niinpäs laitoin sitten Meerille 
viestiä, että saisikohan sitä neitikoiraa nähdä joskus. Ilokse-
ni sain vastauksen, että saahan sitä nähdä ja lainatakin. Aloin 
sitten saada Tessaa kävelyilleni kaveriksi ja onhan se tytteli 
ollut jopa yökylässäkin minun luona. Hyväntuulinen, suloi-
nen Tessa, joka oli heti kuin kotonaan täällä. Ja miten hyväl-
tä minusta tuntuukaan, että kotona taas välillä tassuttelee 
joku karvakuono. Makoilee lattialla, heiluttaa iloisena hän-
tää ja ennen kaikkea tuo elämää ja iloa kotiin. Tuntuu hyväl-
tä saada silitellä koirulia, keksiä sen kanssa jotain hauskaa 
puuhaa, käydä yhdessä lenkillä. Ja kylläpä vain, edelleenkin 
minun mielestä koiran kanssa voi jutellakin.

Niehkan lähdön jälkeen meillä oli Zorro papan kanssa 
ikävä ilopilleri Niehkaa. Ja Zorron lähdön jälkeen koti tun-
tui ihan autiolta ja tyhjältä. Iso ikävä vaan asui sydämessä. 
Zorro oli tosi kultainen pappakoira.

Seija Mäen runo: 
”Tyhjä kaulapanta naulassa,  

työtön talutusremmi ovenpielessä,  
vaan tuhat iloista muistoa niiden täysiltä päiviltä 

muistuttaa: Oli se elämää täysin rinnoin!”

Tessan tärkein sanoma on ollut, että iloistahan se elämä 
vieläkin on ja keksitään aina jotain piristystä päivään. Olen-
han minä yrittänyt välillä vihjailla Meerille, että voisikohan 
se Tessa olla pysyvästi täällä... ainakaan vielä en ole onnis-
tunut niissä vihjailuissa ja kysymyksissä. Mutta maaliskuus-
sa sentään neitikoira on sitten useamman päivän hoidos-
sa luonani. Lämmin kiitos Meeri ja Juha, että lainaatte aina 
Tessaa minulle!

Kävihän se Ricokin tällä yhden päivän olemassa, kun 
Minna emäntänsä oli pitkän päivän töissä. Hyvin tuttuja ol-
laan Rico pojan kanssa, onhan sitä Livolla tavattu vuosien 
varrella niin usein, kun olen käynyt Minnan ja Markon luo-
na. No, kuinkas kävi, kun Rico tuli sieltä maalta tänne ky-
lille? Ikävänhään se välillä pukkasi ja poikaa tahtoi itkettää-
kin hoitotädin luona oleminen. Koti-ikävä vaivasi ja sekin 
huoletti, että tuleekohan se oma emäntä enää hakemaan 
vai tännekö sitä nyt piti jäädä asumaan. Eihän se ole kum-
makaan, kun ensimmäistä kertaa on päivän pois kotoa, niin 
mietityttäähän ne monet asiat väkisinkin. Kävelyillä käydes-
sä itkut unohtui, kun piti kylän tyttöjen terveisiä lukea tien 
vieriltä ja jättää omia Facebook päivityksiä sinne sekaan. 
Komea poika kun on, niin jos vaikka kylän tytöt ihastuisi-
vat mukavaan maalaispoikaan. Hmm, tai jos eräs tyttökoira 

ihastuisi...
Ehän sitä koskaan tiedä, jos vaik-

ka minullakin olisi vielä ihan oma 
koirakin joskus, mutta nyt on hyvä, 
että on lainakoiria, ihania sellaisia. 

Lahja Nurmela

Tessan kanssa nautittiin 
auringonpaisteesta puhtaan 
valkoisella lumella.

Pudasjärven PoroCup jakoi pisteitä 
Inarin Porokuninkuusajoja varten

Pudasjärven lentokentällä oli 
koparoitten kopinaa 29.2. – 
1.3., kun BRP PoroCupin toi-
nen osakilpailu käytiin kipa-
kassa pakkassäässä lauantaina 
ja sunnuntaina.

Paikallinen Team Kopero 
oli tällä kertaa järjestävä seura. 

Kisojen avauksen suoritti 
lauantaina Pudasjärven merk-
kipiirin puheenjohtaja Mika 
Käsmä. Puheessaan hän kiin-
nitti huomiota tämän talven 
lumimäärään, joka omalta 
osaltaan vaikeuttaa poroelin-
keinoa.

Sunnuntain avauksessa 
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä puolestaan mainit-
si porotalouden liitännäiselin-
keinoineen olevan kaupungin 
kannalta merkittävä yhteistyö-
kumppani muitten elinkeino-
jen rinnalla.

Team Koperolla on ko-
kemusta PoroCupin järjeste-
lyistä, mutta aina näin suu-
ri tapahtuma vaatii paljon 
talkootunteja ja vastuuta tii-
miläisiltä. Talkoolaiset aloitti-
vat jo aamutuimaan tehtävien 
hoitamiset. Ravintolatiimi hoi-
ti pyttipannun, lättyjen, mak-
karoitten sekä lämpimien juo-
mien valmistamisen, jotta 
vieraitten ja talkoolaisten pit-
kän päivän ravitsemiset tuli 

Lähtökiihdytyksessä on ohjastajan oltava tarkkana.

Kilpailun johtaja Markus 
Jaurun oli kiireinen mies 
kentällä. Konttoriasiat piti 
käydä hoitamassa lämpi-
mässä autossa.

Poroilla oli menohaluja jo varikolta lähtöhäkkeihin kulke-
misen aikana.

Maaliviiva ylityksen jälkeen ohjastajat päästävät porot 
juoksemaan vapaana suoraan varikolle kilometrin mittai-
sen kisataipaleen päätteeksi.

Koillismaan Hevosystä-
vät Sanna Laakkonen sekä 
Laura ja Jenna Puhakka tar-
josivat lapsille ilmaista rat-
sastusta. Jamiel Pouhula 
Lapualta olisi halunnut An-
ton ponin kyytiä enemmän.

Kuusamolainen Northen Reindeers, suitsissa Sonja Väisä-
nen, vetureina Tattara ja Pilikkanokka.

Hanna-Mari Seppänen, Kati Turpeinen ja ravintolan vastaa-
va Liisa Jaurakkajärvi pitivät huolen asiakkaitten sisäises-
tä lämmöstä monenlaisilla tarjoiluilla.

täytettyä. Koillismaan Hevos-
ystävät tarjosivat lapsille poni-
ratsastusta ja kuusamolainen 
Northen Reindeers puolestaan 
poroajelua. Kahden päivän kä-
vijämäärä kisapaikalla oli lähes 
tuhat henkeä.

Kilpa-ajoja suoritettiin lau-
antaina kuuman ja yleisen sar-
jan alkuerissä. Sunnuntaina 
kilpailtiin edellisenä päivänä 
suoriutuneitten välierät ja fi-
naalit, sekä juniorisarjat.

PoroCupia johtaa kah-
den osakilpailun jälkeen yli-
voimaisesti Kaldoaivin palis-

kunta Utsjoelta, Pudasjärvi on 
viidentenä, Pintamo 12., Näl-
jänkä 14. ja Ikonen 17. Ajajis-
ta Mika Länsman pitää keulaa 
muutaman pisteen erolla kak-
kosena liitävää Seija Materoa ja 
poroista piikkipaikalla on Se-
veri Kaldoaivin paliskunnas-
ta. Pudasjärvisistä Esa Törrön 
omistama Velemu on kahden 
osakilpailun jälkeen sijalla 14.

Pudasjärven jälkeen jatke-
taan seuraavilla pudotusajoil-
la Äkäslompolossa ja Sallassa 
sekä yhdistelmäajolla Kuos-

kussa. Kausi huipentuu maa-
liskuun viimeiseen viikon-
loppuun, jolloin 68. Inarin 
Porokuninkuusajot ratkaise-
vat tämän vuoden kovimman 
menijän. 

Kilpailujen johtaja Markus 
Jaurun oli tyytyväinen tapah-
tuman järjestelyihin kaikilla 
osa-alueilla ja kiitteli eri tuki-
joita, sponsoreita, talkoolai-
sia ja avustajia saadusta tuesta 
sekä tehdystä työstä. 

Terttu Salmi

ÄkkilÄhtö 
tallinnaan 

NÄYTÖKSET:
* Pe 6.3.  klo 19.00
*  La 7.3.  klo 15.00
*  Su 8.3.  klo 15.00
*  Pe 13.3.  klo 19.00
*  La 14.3.  klo 15.00
*  Su 15.3.  klo 15.00

Hinnat: aikuiset 13 €,  
lapset (alle 12 v) 5 €. 

Vain käteismaksu.

Tiedustelut ja varaukset: 
0400 670 430

30-vuotis juhlavuosi
www.taivalkoskenteatteri.fi
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taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, rytinki, Pudasjärvi

taksi Piipponen oy
(Pintamontie 321).

TanssiT PinTamolla

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

P.S. la 21.3. kuuNHoPEA & SAri koivikko, 
la 28.3. MErjA juutiNEN, la 11.4. AfrikAN tÄHti & ArMi tENkulA

la 7.3. klo 21.00–01.00
TanssiTTaa

Toni JaaTinen 
BÄnD

Koskenhovilla su 8.3.2020 klo 18.00.
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

korentojärven kalaveden 
osakaskunta

vArSiNAiNEN 
vuoSikokouS

 pidetään Hirvaskosken koululla 
su 22.3.2020 klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä  
päätetään mahdollisuudesta osallistua Sotkajärven 

ympäristössä ”Pohjoisen maisemahelmet”-hankkeeseen.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on asianosaisten 
nähtävänä Seppo Holmströmillä 1.4.2020 alkaen.

Hoitokunta

   Pudasjärven 
   Sotaveteraanit ry:n 
vuoSikokouS 
pidetään ti 17.3.2020 klo 17 

Pudasjärven seurakuntatalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ruokailu klo 15.00, ilm. ruokailua varten ke 11.3. 
mennessä Eero Ahoselle p. 040 530 2536.

Veteraanit, lesket ja puolisot sekä 
kannattajajäsenet tervetuloa!

Hallitus Ari Raiskio (ruokailun sponsoroija)

jongun vesialueen osakaskunnan 
vuoSikokouS  

La 28.3.2020 klo 13.00 Jongun kylätalolla 
Paukkerinharjulla, Niskalantie 9.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

PUDASJARVI.FI

TIEDOTTAMISEN KOULUTUSTA 
YHDISTYSTOIMIJOILLE
Pudasjärven kaupunki tarjoaa yhdistyksille tiedotta-
miseen liittyvää koulutusta. Muutkin kuin yhdistys-
ten tiedotusvastaavat ovat lämpimästi tervetulleita 
koulutusiltoihin. 
Opetus on ennen kaikkea spontaania kädestä pitäen 
-opetusta, ja tärkeimmistä asioista tulee opiskeli-
joille jaettava materiaali.  
Valitse itsellesi alla olevista ajoista parhaat ajat, il-
moittaudu ja tule kansalaisopiston opettaja Mika 
Suoperän oppiin.  

Yleistä tietoa tiedotusvastaavan tehtävästä ja käsin 
tehdyt ilmoitukset / lehti-ilmoitukset
• ti 10.3 klo 18-20 kaupungintalo (Otso) 
• ti 17.3 klo 18-20 kaupungintalo (Otso)
Ilmoittautuminen 8.3.2020 mennessä.

Facebook-ilmoitukset ja sen käytössä muistettavat 
asiat
• ti 24.3. klo 18-20 kaupungintalo (Kotka) aloittelijoille
• ti 31.3. klo 18-20 kaupungintalo (Otso) jo aiemmin 

Facebookia käyttäneille 
Ilmoittautuminen 23.3.2020 mennessä.

Instagram-ilmoitukset ja sen käytössä muistettavat 
asiat
• ti 7.4. klo 18-19.30 kaupungintalo (Otso) aloittelijoille 
• ti 14.4. klo 18-19.30 kaupungintalo (Kotka) jo aiem-

min Instagrammia käyttäneille
Ilmoittautuminen 6.4.2020 mennessä.

ILMOITTAUTUMISET
kansalaisopisto@pudasjarvi.fi tai puh. 040 826 6431 
tai 050 462 8924

LISÄTIEDOT
Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861

ETÄKOULUTUS
Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen  
kohtaaminen
Kohderyhmä: Maahanmuuttajia työssään kohtaavil-
le, eri alojen ammattilaisille. 
Järjestää: Kotona Suomessa -hanke ja Pakolaistaus-
taisten ohjaushanke.
To 26.3.2020 klo 8.30-16.00. 
Pudasjärven kaupungintalo, Varsitie 7, Kotka. 
Osallistujille maksuton koulutus. 
Mukaan mahtuu ensimmäiset 18 ilmoittautujaa!
Tervetuloa!
Ilmoittautumiset 16.3.mennessä: 
Johanna Hemmilä, Projektipäällikkö 
Löydä kotisi uudestaan- hanke 
Sp. johanna.hemmila@pudasjarvi.fi, p. 040 356 4612

pudasjarvi.fi

Varaukset: puh. 040 3000 800, myynti@te4.fi
Lippuja myös ovelta tuntia ennen esitystä.

Esityksen kesto n. 2 h, sis. väliajan.
Yhteistyössä Simon vapaa-aikapalvelut.

www.teatterieurooppanelja.fi

PuDASjÄrvEN 
ElÄkElÄiSEt rY

jokilaaksojen Aluejärjestön 
PEriNtEiNEN tAlviPÄivÄ
Kempeleen Pyrinnön majalla hiihtokeskus 

Köykkyrissä 13.3.2020 kello 11.00. 
Hiihto alkaa kello 12.00.

Sarjat: naisille, miehille ja viestit 3-henkilön joukkueille. 
Kävelijät lähtevät kello 11.30.

Ilmoittautumiset su 8.3.2020 mennessä 
Jukka Vähkyrälle puh. 040 517 5266 tai 
sähköpostilla jukka.vahkyra@gmail.com. 
Kannustajat ilmoittautuvat myös Jukalle.

Lähtö S-marketin (Oikopolku) linja-autopysäkiltä klo 9.00.

Pudasjärven kehitysvammaisten 
tukiyhdistyksen    

YlEiNEN kokouS    
kaupungintalolla 

maanantaina 23.3.2020 klo 18.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 17.30.

Tervetuloa!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma-Ti  klo 14.00-20.00 •Ke klo 14.00-01.00 •  
To klo 14.00-20.00 • Pe-La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Avoinna:

KARAOKE  jA 
WINTTI

Lauantaina 7.3.

PETRI 
NygåRd
Lippu koko talo 18 € 
ennakosta pe 6.3. saakka. 
Lippu ovelta 23 €.

WINTTI avoinna, ei karaokea!

Perjantaina 6.3.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

Puu kuNtourHEilujAoSto  
kaikille tarkoitettu keilailu- ja 
avantouintiretki ouluun 
pe 13.3. Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta. 
Tuiran avantouintipaikalla Oulun avantouimareiden edusta-
jia ohjaamassa uintipulahdusta. (voi olla katsojanakin). 
Klo 19 kahvit ja tunnin keilailu Alppilan keilahallissa. 
Mennään yhteiskyydeillä. 
Maksu 10 €. Tied. ja ilm. 
Heimo Turunen vkkmedia@vkkmedia.fi, 0400 385 281, 
Senja Pihlaja 040 767 2317.

kaikille tarkoitettu 
HiiHtotAPAHtuMA 

su 15.3. klo 13 Mustanlammen hiihtolenkille. 
Yhteislähtö klo 13 Sivakan parkkipaikalta. 

Perillä laavulla nuotiokahvi-, 
mehu- ja grillimakkaratarjoilu, ei maksua. 

Pudasjärven reserviupseerit ry  
SÄÄNtöMÄÄrÄiNEN 

vuoSikokouS  
ma 16.3.2020 klo 19.00 Pudasjärven 

kaupungintalo, kokoustila Häävi.
Hallitus klo 18.30. Kokouksissa käsitellään sääntö-

määräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus

Syötteen kyläyhdistys ry:n 
vuoSikokouS

su 15.3.2020 klo 17
Syötteen kylätalolla, Särkisuontie 9.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven vanhustentaloyhdistys ry:n
YHDiStYkSEN kEvÄtkokouS

pidetään tiistaina 24.3.2020 klo 13.00, 
Seurakuntatalolla.

Esityslista:
1.  Kokouksen avaus.
2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan 

pitäjä.
3.  Valitaan pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varamies.
4.  Todetaan kokouksen laillisuus.
5.  Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
6.  Esitetään johtokunnan laatima kertomus yhdistyk-

sen toiminnasta edellisenä vuonna.
7.  Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajan an-

tama lausunto niistä, sekä vahvistetaan tilinpäätös.
8.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johto-

kunnalle ja toimitusjohtajalle.
9.  Muut esille otettavat asiat.
10.  Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa! JOHTOKUNTA

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi
Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!
Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 
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PUDASJARVI.FI/YMPARISTOPALVELUT

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAL-
VELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kunnan elintarvike-, 
terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomainen 
sekä eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, Pudasjärvellä, 
Utajärvellä ja Vaalassa ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudasjärvellä 
ja Utajärvellä ja v. 2020 myös Vaalassa.

ELINTARVIKEVALVONTA TIEDOTTAA:
1. Tarkastetun lihan myyminen, joka on peräisin teuras-
tamosta, edellyttää, että tuottaja on tehnyt elintarvike-
huoneistoilmoituksen (vaikka varsinaista huoneistoa ei 
ole).
2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa myydä vain, jos lah-
tivajasta, jossa liha käsitellään, on tehty elintarvikehuo-
neistoilmoitus. Tarkastamatonta poronlihaa (ei jauheli-
haa tai jalosteita) poronomistaja saa myydä edellyttäen, 
että poronomistaja on tehnyt teurastusta ja suoramyyn-
tiä koskevan elintarvikehuoneistoilmoituksen.
3. Ravintolan toimijan vaihtumisesta tai toiminnan 
päättymisestä (koskee muitakin elintarvike- ja tervey-
densuojeluvalvonnan kohteita) tulee ilmoittaa Oulun-
kaaren ympäristöpalveluille.
4. Satunnaisesta elintarvikkeiden myynnistä tapahtu-
missa, ja esimerkiksi kasvisten suoramyynnistä on oh-
jeistusta mm. Ruokaviraston sivuilla osoitteessa: https://
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvik-
keista/elintarvikealan-toiminta-yksityishenkilona/

TALOUSVEDEN VALVONTA TIEDOTTAA:
5. STM:n asetuksen 1352/2015 mukaisesti vähintään 10 
m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin talous-
vettä toimittavan laitoksen on laadittava riskinarviointi
ja haettava sen hyväksymistä Oulunkaaren ympäristö-
palveluilta. Lisäksi kyseisten laitosten tulee laatia val-
vontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on 
pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään 
viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-

kaisiin laitoksiin tehdään tarkastus valvontasuun-
nitelman mukaisesti, toiminnan luonne ja laajuus 

huomioiden kerran vuodessa tai kerran kahdessa 
vuodessa.

6. Lisäksi kaikkien vesihuoltolain mukaisten talousvet-
tä toimittavien laitosten eli laitosten, jolla on kunnan 
hyväksymä toiminta-alue, on laadittava vesihuoltolain 
mukainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumi-
sesta eli varautumissuunnitelma. Suunnitelma tu-
lee toimittaa Oulunkaaren ympäristöpalveluille, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, kunnan tekniseen 
toimeen sekä Pudasjärvellä, Iissä ja Utajärvellä Ou-
lu-Koillismaan pelastuslaitokselle ja Vaalassa Kainuun 
pelastuslaitokselle. Oulunkaaren ympäristöpalvelut voi 
pyynnöstä hoitaa jakelun muille tahoille.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
7. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä myös yksittäisiä 
lampaita, vuohia, (mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitävien 
harrastajien. Rekisteröityminen tehdään kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle ja samalla rekisteröidään 
eläintenpitopaikka. Eläintenpidon päätyttyä rekisteröin-

tien lopettamista tulee pyytää maaseutuelinkeinoviran-
omaiselta. Rekisteröinnit voi tehdä myös internetissä 
Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoitteessa 
https://epr.ruokavirasto.fi  Käyttö on maksutonta.
8. Alkutuotannon muutoksista, kuten karjanpidon lopet-
taminen tai sukupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa kirjal-
lisesti sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
että elintarvikevalvontaan (esim. kunnaneläinlääkärille). 
Ympäristöluvanvaraisen tai yleisen ilmoitusmenettelyn 
mukaisen maatilan tulee lisäksi ilmoittaa muutoksesta 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
9. Raadot tulee haudata viipymättä Pudasjärvellä ja Iissä 
Ruokaviraston ohjeiden mukaan. Raatojen tulee odottaa 
hautaamista peitettyinä. Mahdollisesta haaskapaikasta 
tulee tehdä rekisteröimisilmoitus kunnaneläinlääkärille 
(maksullinen). Rekisteröinnin voi tehdä myös internetis-
sä Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoittees-
sa https://epr.ruokavirasto.fi (maksuton). Vaala, Utajärvi 
ja Yli-Iin suuralue kuuluvat raatokeräilyalueeseen, ja 
tuotantoeläinlajien hautaaminen on pääsääntöisesti 
kielletty.
10. Hevosella tulee olla tunnistusasiakirja (passi), joka 
tulee pitää hevosen pitopaikassa ja olla mukana hevos-
ta kuljetettaessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
11. Ympäristöhaittoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä 
kirjallisesti (esim. sähköpostitse). Ilmoittajan nimi on 
julkinen tieto.
12. Roskaaminen on kielletty. Siivousvastuu on en-
sisijaisesti roskaajalla, mutta jos roskaajaa ei tiede-
tä, maanomistaja joutuu siivoamaan jätteet maaltaan 
omalla kustannuksellaan. Jätteiden (mukaan lukien 
paalimuovit) polttaminen tai maahan hautaaminen on 
kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa pieniä määriä 
puutarhajätettä kuten kuivia risuja ja oksia. Polttaminen 
ei saa aiheuttaa naapurustolle savu- tai muuta hait-
taa. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräykseen. 
Maatalousmuovien keräyksistä löytyy tietoa internetistä 
hakusanalla ”maatalousmuovien keräys”. Edellisvuo-
sien pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreunaan, vaan ne 
tulee kompostoida ilman muoveja ja verkkoja. 
13. Lannan aumauksesta eli patteroinnista ja levittämi-
sestä poikkeustilanteissa tulee tehdä kirjallinen ilmoi-
tus Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
14. Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjennys tulee tilata 
ensisijaisesti jätehuoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä ei 
saa levittää käsittelemättömänä peltoon eikä koskaan 
metsään. Viljelijä voi tyhjentää omat ja muutamien naa-
purien sakokaivot edellyttäen, että lietteeseen lisätään 
sammutettua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan hyvin ja 
annetaan vaikuttaa 2 tuntia. Levitetty liete tulee kirjata 
lohkokirjanpitoon.
15. Jätevesijärjestelmä tuli uusia 31.10.2019 mennessä, 
jos vesistöön on matkaa alle 100 metriä, jos kiinteistö si-
jaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 
ja joka tapauksessa rakennuslupaa edellyttävän remon-
tin yhteydessä. Edullisin ratkaisu esim. mökeissä on 
luopua vesivessasta ja siirtyä kuivakäymälään, jolloin 
pelkille harmaille vesille voi riittää nykyinen järjestel-
mä. Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/asu-
minen-ja-rakentaminen/jaetevesien-kaesittely 
16. Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) likaantunut 
maa-aines tulee kaivaa ylös ja kuljettaa sallittuun vas-

taanottopaikkaan, kun kyseessä ovat pienet vuodot 
muualla kuin pohjavesialueella. Suuremmissa vuodois-
sa ja pohjavesialueella vuodosta tulee ilmoittaa pelas-
tuslaitokselle ja Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
17. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja maatilasäiliöt) 
tulee tarkastuttaa virallisella tarkastajalla 10 vuoden 
välein. Säiliöiden säännöllisellä kuntotarkastuksella 
voidaan ehkäistä kalliita maanpuhdistustoimia vaativat 
vuodot.
18. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön on sallittua 
omalta maalta 500 m3 asti ja edellyttää sen jälkeen il-
moitusta Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Maa-ai-
nesten myyminen ja luovuttaminen edellyttää maa-ai-
nesluvan hakemista.
19. Ympäristöluvan tai maa-ainestenottamisluvan pää-
tyttyä toimintaa ei saa jatkaa ilman uutta lupaa. 
20. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitetta-
va ELY-keskukseen vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus 
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua 
vesialueen pilaantumista tai muuta haitallista vaiku-
tusta vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. 
Vähäisessäkään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa suoraan 
vesistöön.
21. Enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on 
tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omista-
jalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 500 m3 ruoppauk-
selle tulee hakea lupa aluehallintovirastolta.
22. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia 
määräyksiä, jotka ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä 
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. Iissä on voimas-
sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 
Pudasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia ympäristön-
suojelumääräyksiä ei ole. 
23. Vieraslajien kasvatus ja muu hallussapito sekä ym-
päristöön päästäminen on kielletty. Lisätietoja lajeista ja 
niiden torjunnasta www.vieraslajit.fi

24. RAPORTOINTIVELVOLLISUUDET: 
- Maa-ainesten ottoluvan haltijan tulee tehdä edellistä 
vuotta koskeva vuosiraportti vuosittain 31.1. mennes-
sä osoitteessa: https://anon.ahtp.fi Valitkaa ”Ilmoitus 
maa-aineksen otosta” Mikäli teillä ei ole asiointiavainta, 
pyytäkää sitä sähköpostitse osoitteesta ymparistopal-
velut@pudasjarvi.fi 
- Ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja re-
kisteröintivelvollisten toimijoiden (mm. teollisuus, 
eläinsuojat) sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekiste-
röintivelvollisten toimijoiden tulee tehdä raportti ylei-
simmin vuosittain 28.2. mennessä.  Raportin sisältö ja 
jakso on määrätty ympäristöluvassa, ilmoitusta koske-
vassa päätöksessä tai rekisteröintiä koskevassa Val-
tioneuvoston asetuksessa. Raportti tehdään internet-
soitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 
Valitkaa Ympäristöasioiden asiointipalvelu > YLVA.
Useimmat tarkastukset ja suoritteet ovat maksullisia. 
Henkilöstön tehtävät, yhteystiedot, lomakkeet ja mak-
sutaksa löytyvät internetosoitteesta: 
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut 
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Oulunkaaren ympäristölautakunta

sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 

viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-

OSTETAAN

PUDAS-
TORI

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta, Pudastorin normaalit kirpputori-
myynti- /ostoilmoitukset ovat hinnaltansa 
12,10 € + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitykset 
ovat 17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 

Ostetaan yöpöytä, matala li-
pasto  P. 040 722 6101.

Kaupunginhallituksen jäsenet Tuula Kuukasjärvi ja 
Mirka Väyrynen ovat laatineet oikaisuvaatimuksen 
koskien Pudasjärven kaupunginhallituksen koko-
uksessa 25.2. lausuntoa vastaanottokeskuksen lak-
kauttamisesta. 

Allekirjoittajien mielestä päätös on kumottava ja 
sen liitteenä oleva lausunto on mitätöitävä menet-
telyvirheiden vuoksi, päätös lausunnon mitätöimi-
sestä on viipymättä saatettava tiedoksi Migrille. 
Lausuntoa ei tule käyttää Pudasjärven vastaanotto-
keskuksen lakkauttamista koskevan asian käsittelys-
sä, eikä se saa vaikuttaa päätöksentekoon ko. asiassa. 
Perustelut 
Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tulosta 
säädetään julkisuuslain 6 §:ssä. Muun muassa

toimielimen (esimerkiksi kaupunginhallitus) 
pöytäkirja on julkinen, kun se on allekirjoitettu ja 
tarkastettu. Päätöksen katsotaan syntyneen vasta, 
kun pöytäkirja on tarkastettu, jonka jälkeen myös 
täytäntöönpano on mahdollista. Menettelyvirhe ai-
heutuu yleensä siitä, että viranomainen ei noudata 
hallintoasian käsittelyä varten säädettyjä menettely-
säännöksiä, päätöksenteossa vaadittavaa muotoa tai 
yleensä toimintatapaa koskevia vaatimuksia. Menet-
telyvirhe aiheuttaa tavallisesti sen, että päätös ku-
motaan tai mitätöidään. 

Kokouksessa käsitelty asiakohta lausuntoineen 
on annettu julkisuuteen, ennen kuin pöytäkirjaa on 

toimitettu puheenjohtajille saati, että sitä olisi tar-
kastettu tai edes asetettu nähtäville Pudasjärven 
kaupungin virallisella ilmoituskanavalla, eli kaupungin 
nettisivuilla. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen 
vasta, kun päätös on saanut lainvoiman. Asiakohta ei 
tämän vuoksi ole ollut myöskään täytäntöönpano-
kelpoinen. Kyseessä on virheellinen menettelytapa, 
joten päätös liitteineen tulee mitätöidä.

Sen lisäksi, että asian tuominen julkisuuteen en-
nen kuin asia oli julkinen, lainvoimainen, saati toi-
meenpanokelpoinen, tapahtui lausunnon laadinnas-
sa merkittävä virhe. Kokouksen aikana asiakohtaa 
käsiteltäessä alkuperäiseen lausuntoehdotukseen, 
tehtiin pieniä muutoksia yksittäisten sanojen, sana-
muotojen, lauserakenteiden ja kappaleiden järjes-
tyksen osalta, kuitenkin niin, että asiasisältö pysyi 
alkuperäisen lausuntoehdotuksen kanssa yhteneväi-
senä.

Menettelyvirhe lausunnon laatimisen osalta ta-
pahtui, kun kokouksen loputtua lausuntoon teh-
tiin muutaman henkilön toimesta muutoksia. Koko-
uksen aikana ei sovittu tai päätetty, eikä näin ollen 
myöskään pöytäkirjaan kirjattu, että kenelläkään oli-
si valtuuksia muuttaa tai tehdä lisäyksiä lausuntoon 
kokouksen jälkeen. Näin kuitenkin toimittiin ja sen-
kin vuoksi lausunto tulee mitätöidä. 

Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirja on jul-
kaistu kaupungin nettisivuilla aamupäivällä 28.2.

Oikaisuvaatimus vastaanottokeskuksen lausunnosta

Sarakylän Sarapirtillä järjes-
tettiin perjantaina 28.2. Maa-
kunnallinen Kalevalanpäivän 
juhla. Sarakylän Nuorisoseu-
ra palkittiin viime vuoden lo-
pulla  Vuoden Nuorisoseura-
na Pohjois-Pohjanmaalla, joka 
oli yhtenä syynä maakunnal-
lisen juhlan suuntautumiseen 

Sarapirtille. Oulusta oli Poh-
jois-Pohjanmaan Nuorisoseu-
ran väkeä paikalla 15 henkeä. 
Juhlassa oli runsaasti ohjel-
maa. Kuvassa Sarakylän kap-
pellikuoro esiintymässä Keijo 
Piiraisen johdolla. Enemmän 
juhlasta ensi viikon Pudasjär-
vi-lehdessä. 

Kalevalan päivän 
juhla Sarapirtillä

la-su 7.3. klo 15- 
su 8.3. klo 15.

Yritetään yhdessä saada 
1000 km hiihtäen kasaan. 

Lista sekä huoltopiste 
Hirvaskosken koululla. 

Tervetuloa!

Soven 
PEriNtEiNEN
toNNiHiiHto

kuuSAMoN MuikkuA, 
SiikAA YM kAlAA 

PUDASJÄRVEN TORILLA PE 6.3. KLO 10.30-11.30.
ABC TAKAPIHA PE 6.3. KLO 15.40.

P. 044 013 1493/viljo kArjAlAiNEN. SÄÄvArAuS 
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 
myynti@rautiokalustaa.fi

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

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

Toimimme 

Pudasjärvellä, 

Oulussa ja 

niiden lähi-

ympäristössä

Uusi ilme eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen, 
makuuhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, 
toimistoon, kylpyhuoneeseen. Kun kaikki on 

järjestyksessä, arkikin sujuu helpommin. 
Meiltä laadukkaat kalusteet valmiiksi kasattuina ja

 tarvittaessa asennettuina. 
Tarvittaessa kauttamme saat myös 

rahoituksen myymillemme tuotteille.

www.rautiokalustaa.fi

Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 040 5316262 
myynti@rautiovuokraa.fi

VUOkrAAmO rAUTiO Oy 
On TäydEn PALVELUn 
rAkEnnUsTArVikE jA 

kOnEVUOkrAAmO
VUOkrAAmmE rAkEnnUsTArVikkEiTA 

mOnEEn käyTTöön jA mEiLTä LöydäT 
LUOTETTAVAT kOnEEn kAikkEEn 

PiEnrAkEnTAmisEEn:

* Henkilönostimet
* Maantiivistäjät
* Alumiinitelineet
* Hiltin  
 piikkaustarvikkeet

* Poravasarat
* Timanttisahaus ja  
 timanttihiontakoneet
* Lattiahiomakoneet
*  Teollisuusimurit

www.vuokraamorautio.fi

VUOkrAAmOmmE TOimiPisTEET sijAiTsEVAT 
PUdAsjärVELLä jA rAnUALLA!

Pudasjärvellä
Teollisuustie 12
040 531 6262

ranualla
040 356 4100

Rautanet 
Aapiskuja 2

 yhteistyössä:

www.vuokraamorautio.fi

Romekievarintie 1, 93280 Syöte
P. 045 200 0212 
myynti@rautiovuokraa.fi

AkTiViTEETiT 
LOmALLEsi

PALVELEVA 
VUOkrAAmO syöTTEELLä 

TUnTUri mArkETin 
ALAkErrAssA.

* Moottorikelkat  
* Lumikengät 
* Hiihtoahkiot  

* Rattikelkat ja pulkat
* Fat Bike eli  
 Läskipyörät

VUOkrAA käyTTöösi:

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

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

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 31.3.2020 asti

Apobase perusvoiteet päivittäiseen
käyttöön kaikille ihotyypeille.

Markkinoija Teva Finland Oy. Lisätiedot tevafinland.fi.
FI/OTC Oth/19/0060/9/19

250 g

11,50€
(norm. 14,28€)

100 g

5,50€
(norm. 6,60€)

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

A.

B.

C.

D.

autoKoHtaisesti RÄÄtÄlÖiDYt 
autoNHoitoPalVelut:

KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
alKaeN

KESTO-
PINNOITUKSET

200€alKaeN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

alKaeN

SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€
alKaeN

● sisäpesu
● istuimien pesu  

painehuuhtelulaitteella

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja moniasteisina

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17


