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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Metsäpäivä täyttää
Pudasjärven torin ensi 

viikolla s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 16.3.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

Vakuutukset kunnossa.

MYÖS LUMENPUDOTUKSET KATOLTA

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

PAIKALLISTEN  
KIRJAILIJOIDEN ILTA

Tiistaina 20.3. klo 17.30-19.00 kirjastossa
Paikalliset kirjailijat kertovat teksteistään ja 

kirjoittamisesta. Tule kuuntelemaan ja keskuste-
lemaan! Kahvitarjoilu.

pudasjarvi.fi/kirjasto

KAUPUNGINKIRJASTO

Tule hakemaan maksuton  
lääkelistapohja itsellesi ja  

vinkkejä luotettaviin  
tietolähteisiin

-  klo 10-12 esittelyssä  
Lääkityksen tarkistuspalvelu

-  klo 12-14 paikalla lääkkeiden 
annosjakelun asiantuntija

-  koko päivän ajan voit osallis-
tua arvontaan, jossa palkintona 
lääkityksen tarkistus  
itsellesi tai  
läheisellesi!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 
TO 22.3.2018

 - TEEMANA JÄRKEVÄ LÄÄKEHOITO

Lauantaina 5.5.2018 klo 9-15 
Pudasjärven liikuntahallilla
Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

Varaathan pöytäsi ajoissa! 
Maaret Ihme, puh. 045-678 5646, 
maaretihme@gmail.com 

LC Pudasjärvi 
/ Hilimat

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Tommy 
Hellsten

Muoti - 
näytös

Sari 
Aalto

Hyvän Olon Messut

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

Puh.  020 752 8260

LAMINAATTI GOODIY 
LIVINGSTONE VAALEA 

8 mm H2824

SISUSTUSPANEELI FXA 
8X154X2000 MDF 

VALKOINEN 2,83 m2

Goodiy tammi Livingstone on ruskean-
harmaa, 1-sauvainen ja aidon puun tun-
tuinen laminaatti luonnollisella pinnalla. 

Kalvopinnoitettu puhtaan valkoinen MDF-
paneeli kuiviin sisätiloihin. 

995
/ m2

749
/ m2

Paketista valmista 
pintaa 2,83 m². 
STP-profiili. 
Päätypontattu.

Laminaattilattian 
käyttöluokka on 
32. Ponttijärjes-
telmä mahdol-
listaa nopean 
asennuksen.

PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA 
Kauppatie 3 Pudasjärvi, puh. 0440 821 040

LA 17.3. klo 10-14 
JATKUU KOKO ENSI VIIKON 
MA-PE 19.-23.3. klo 10-15, 

LA 24.3. klo 10-14. 

Terveisin kauppias Aune

Kirjakaupan ovet sulkeutuvat ma 26.3. alkaen ja 
avautuvat uuden omistajan 

voimin huhti-toukokuun vaihteessa.

Tervetuloa! 

PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA 
JATKAA TOIMINTAA JA 

UUDISTUU! 

MUTTA VARASTON 

LOPPURUTISTUSMYYNTI 
ALKAA 

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

TALVIVARASTON
TYHJENNYS!

-50%
ovh.

MONOT
SUKSET
KAIKKI  
NASTAKENGÄT

TOPPATAKIT/-HOUSUT

TASA-
RAHALLA 30,-kpl

Craft  
HIIHTOTAKKI TAI  
HIIHTOHOUSUT

ISO ERÄ  
TALVIKENKIÄ
TALVIPIPOT/-
PÄÄHINEET

79,-kpl

PILKKISYÖTIT TOUKAT JA 
MADOT MEILTÄ!

Alkaen

Metsäpäivänä 
kesäkorjuukelpoisen 

valtakirjalla myytävän 
leimikon tilanneiden 

kesken arvotaan 
Stihl 170 D moottorisaha.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 18.3. kello 10, Timo 
Liikanen, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola. Lavrenchukin 
musiikkiperhe avustaa. Messu on katsottavissa suorana 
videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirk-
kokahvit.

Messu Sarakylän kappelissa su 18.3. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Kirkkokah-
vit.

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

Miesten piiri seurakuntakodissa ti 20.3. kello 17.30.

Kuorot: Vox Margarita ke 21.3. kello 18, kirkkokuoro to 
22.3. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 22.3. kello 18.

Yhteisvastuu: Lipaskeräyksen tuotto pe 2.3. oli 298,46 
€. Kiitos kerääjille ja keräykseen osallistuneille.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 19.3. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10–13.

Kuulon ja näön päivä Pudasjärvellä seurakuntakodis-
sa ke 21.3. kello 12-16. Apuvälinenäyttely avoinna 12-
16, apuvälineitä mahdollisuus kokeilla, ostaa tai tilata. 
Mukana kuulon ja näön asiantuntijoita sekä vapaaehtoi-
sia esittelemässä palveluita ja toimintaansa. Luentotilas-
sa on induktiosilmukka. Päivän ohjelmassa muun mu-
assa kello 13.15 luento ikäkuulosta, kello 14.30 luento 
ikäätyneen näöstä. Vapaa pääsy.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 22.3. kello 12.

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

Perhekerho seurakuntakodissa ke 21.3. kello 10–13 ja 
iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 19.3. kello 17–
19.

Lapsiparkki seurakuntakodissa maanantaisin kello 13–
15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00, ilmoittautumiset las-
tenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).

Siioninvirsiseurat Sinikka ja Aimo Pietilällä, Korvenpe-
räntie, pe 16.3. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Iivari Jur-
mulla pe 16.3. kello 19, lauluseurat Sarakylässä Juhani 
Jurmulla su 18.3. kello 19. Myyjäiset ja seurat Paukke-
rinharjun kylätalolla la 17.3. kello 19 (Samuli Leppänen). 
Ompeluseurat Yli-Livolla Marjo ja Kaarlo Illikaisella  pe 
16.3. kello 18.30 (Iivari Jurmu). Seurat Kurenalan ry:llä 
su 18.3. kello 16 (Eero Illikainen, Pekka Lehto).

Kastettu: Markus Lauri Elias Kärki.

Haudattu:  Fanni Maria Toska  92 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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Ollaan ihmisiksi ja pidetään Jumala mielessä
Minulla on ollut suhde rippikoulutyöhön 
kolmekymmentä vuotta. Näillä rippikoulu-
työssä vietetyillä vuosikymmenillä on ollut 
itselleni valtaisa merkitys. Rippikoulutyös-
sä ja etenkin leireillä mukana olo on opet-
tanut minut elämään ihmisenä ihmisten 
keskellä. Leirin aikana arat ja hiljaiset saa-
vat rohkeutta. Rohkeat ja äänekkäät op-
pivat hiljentymään. Itsestä ja toisista oppii 
huomaamaan uusia taitoja ja kykyjä. Kai-
ken kruununa rippikoulun aikana oivaltaa, 
että emme ole täällä sattumalta. Olemme 
Jumalan luomina ja ainutlaatuisina ihmisinä 
tallustelemassa pitkin maapalloa tässä ym-
märryksen rajat ylittävässä äärettömässä 
maailmankaikkeudessa. 

Rippikoulun opetuksen ytimen voi tii-
vistää yhteen lauseeseen: Rakasta Juma-
laa ja rakasta toisia ihmisiä niin kuin itseäsi. 
Meille ihmiselle on annettu yksinkertaista-
en vain tämä kaksisuuntainen tehtävä.  Jos 
”rakasta” –sana tuntuu hankalalta suussa 
tai mielessä pyöritettäväksi, niin helpote-
taan lausetta: Pidä Jumala mielessä ja ole 
ihmisiksi. 

Miksi Jumala pitäisi pitää mielessä? Eikö 
tässä ihan ihmisten kesken voitaisi olla? 
Ehkäpä, mutta olisiko siinä mitään järkeä? 
Minä uskon, että tämän elämisen on lait-
tanut alulle Luoja. Kaikki muut vaihtoeh-
dot ovat itselleni erittäin vaikea ymmär-
tää ja käsittää. Kun joku on näin ison jutun 

meille tehnyt, että on antanut meille ihmi-
selle elämän, niin eikö siitä pitäisi kiittää. 
Kiittämisen voi hoitaa yksinkertaisella ta-
valla. Pidetään elämän alulle laittaja, Juma-
la, mielessä. 

Entäpä se lauseen toinen osa, ole ih-
misiksi. Se pitää lukea ja ymmärtää ilman 
kielteistä virettä tai värettä. Ei niin, että ole 
ihmisiksi siinä, mokoma. Vaan myönteisenä 
vireenä ja väreenä: Ole ihmisiksi ja elä ih-
misenä ihmisten keskellä. Luojan luomana.

Palataan rippikoulutyöhön. Rippikoulu-
leiri on tiivis ajanjakso, jossa eletään tois-
ten ihmisten kanssa yötä päivää. Siinä oppii 
tahtomattaankin paljon elämisestä ihmis-
ten kanssa. Ihmisten kanssa eläminen ei 
ole helppoa. Siksi leirillä tarvitaan aikui-
sia ja muita ohjaajia neuvomaan ja näyt-
tämään, miten eletään ihmisiksi ihmisten 
kanssa. Esimerkkinä oleminen ei ole myös-
kään helppoa. Siksi tarvitaan Jumala, joka 
opastaa ja muistuttaa meitä kaikkia, miten 
Luojan luomana eletään ihmisiksi ihmisten 
kanssa. 

Palataan vielä alkupuolella mainittuun 
sanaan ”rakkaus.” Paavali kirjoittaa kirjees-
sään korinttilaisille (1. Kor. 13:1-13) mai-
niosti rakkaudesta. Rippikoulusta pitää 
jäädä päällimmäisenä mieleen Jumalan rak-
kaus ja hyväksytyksi tulemisen tunne ihmi-
senä. Päätin lainata tätä Paavalin rakkauden 
ylistystä, niin että rakkauden ylistys muun-

tuu rippikoulutyön ylistykseksi. Oikeasti 
rakkaus on suurin, mutta rippikoulutyö on 
ollut itselleni toiseksi suurin. Siksi olen se 
mikä olen ja siinä työssä missä olen.

Vaikka minä istua töröttäisin päntiönnään 
nuorten iltakahvilassa, mutta minulta puuttui-
si rippikoulutyö, olisin kuin ulkoläksyä hokeva 
haukionkala. Vaikka minulla olisi kaikki uudet 
ilmiöpedagogiikan taidot ja siihen luja usko, 
mutta minulta puuttuisi rippikoulutyö, en oli-
si mitään. 

Vaikka jakaisin kaikki käytännössäkin on-
nistuneet leiri-ideat inspiraatiota odottaville 
ja vaikka antaisin loputkin someajastani vä-
hemmän innostuneiden rippikoulutiimiläisten 
innostamiselle, mutta minulta puuttuisi rippi-
koulutyö, en sillä mitään voittaisi.

Rippikoulutyö ei koskaan katoa. Mutta 
uuden rippikoulusuunnitelman hehkutus vai-
kenee, pilvipalveluista puhuminen lakkaa, rip-
pikoulutilastotieto käy turhaksi. Niin pysyvät 
nämä kolme: kirkkoherra, diakoni ja rippikou-
lutyö. Mutta suurin niistä on rippikoulutyö.

Ollaan ihmisiksi ja pidetään Jumala mie-
lessä.

Marko Väyrynen
Pudasjärven  
seurakunnan  
nuorisotyönohjaaja

Yrjö Henrikki
TUOHIMAA
s. 21.12.1939
k. 7.2.2018

Haudattu 2.3. hiljaisuudessa.
Kiitos osanotosta.

Omaiset 

Konfirmaatiomessu kirkossa
Pudasjärven kirkossa vie-
tettiin sunnuntaina 11.3. 
hiihtoloman jälkeen päät-
tyneen rippikoulun konfir-
maatiomessua. Konfirmoi-
tavana oli viime syksynä 
alkanut ja hiihtoloman ajan 
leiririppikouluna Hilturan-
nan leirikeskuksessa toimi-
nut nuorten ryhmä. Leirin 
vetäjinä toimineet seura-

kuntapastori Valtteri Laitila 
ja erityisnuorisotyönohjaaja 
Marko Väyrynen kertoivat 
leirillä olleen mainion ryh-
män. Alussa oli yhteiselä-
män opettelua, mutta sitten 
yhteiselo alkoi sujua. mm. 
laulamisen merkeissä. Raa-
mattua ja katekismusta opis-
keltiin ja keskusteltiin tämän 
elämän ja iankaikkisuusuu-

den asioista. Yksi keskeinen 
yhteinen asia oli ruokailu, 
josta oli tullut leiriläisiltä hy-
vää palautetta.

Syömistä ja hengellis-
tä ravintoa kosketteli myös 
sunnuntain Raamatun teks-
tien aihe, jossa Jeesus totesi 
olevansa elämän leipä. 

-Raamatusta ja ehtool-
lispöydässä sakramenttien 

kautta saamme hengellis-
tä ravintoa. Myös kotona 
Raamatun äärellä voimme 
kuunnella Jumalan puhet-
ta. Tärkeä on pitää mielessä 
myös Jeesuksen sana ”Ei ih-
minen elä ainoastaan leiväs-
tä, vaan jokaisesta Jumalan 
sanasta, joka Jumalan suus-
ta lähtee”, totesi Laitila saar-
nassaan. HT

Konfirmaatiomessun lopuksi jaettiin todistukset ja nuoret kukitettiin, jonka jälkeen asetuttiin vielä yhteiskuvaan. Rippi-
kouluun osallistui 24 nuorta. Kuvassa myös leirin vetäjät ja isoiset.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

PÄÄSIÄINEN 
LÄHESTYY...

Meiltä löydät: 
Höyhenet, Munat, 
Tarrat, Silkki-, Kreppi- ja 
Kennopaperit, 
Maalit, Massat, 
Korttipohjia, 
Huopaa, Koristeita...
...ja paljon muuta!

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. 
Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Myös rahoitusmahdollisuus.

Laskettelua aurinkoisessa säässä 
hiihtolomien aikana
Koulujen hiihtolomia vietet-
tiin totutusti kolmessa eräs-
sä viikoilla 8, 9 ja 10. Tämän 
vuoden hiihtolomia vietet-
tiinkin upean aurinkoisessa 
ja talvisessa säässä; pakka-
nen paukkui, mutta aurinko 
lämmitti jo mieltä ja laskijoi-
ta! 10 viikon lopulla alkoivat 
lumisateet, ja nyt saadaan-
kin taas nauttia ihanan peh-
meistä rinteistä parhaita ke-
vätkelejä odotellessa. 

Iso-Syötteellä hiihtolo-
maviikkoihin mahtui pal-
jon tapahtumia kaikille. Joka 
viikko järjestettiin kolme 
parkkitapahtumaa, Mustin 
ja Lystin kisoja, Suomi Slalo-
mia, rinneriehaa sekä paljon 
muuta mukavaa puuhastel-
tavaa koko perheelle. Väkeä 
tunturissa riitti ja etenkin 
viikolla 10 pohjoissuomalai-
set toivat vipinää tullessaan. 

-Hiihtolomat menivät no-
peasti ja suunnitelmien mu-
kaan, jokaiseen tapahtu-

Huomio järkevään lääkehoitoon
Lääkehoidon rationaalinen 
eli järkevä toteuttaminen 
on tärkeä osa terveydenhoi-
toa. Maaliskuussa vietettä-
vä Lääkehoidon päivä pyr-
kii tuomaan esille järkevän 
lääkehoidon kulmakiviä 
ja kannustamaan lääkkei-
den käyttäjiä olemaan ak-
tiivisia oman lääkehoiton-
sa suhteen. Teemapäivä on 
osa Suomen hallituksen Ra-
tionaalisen lääkehoidon toi-
meenpano –ohjelmaa, jonka 
tavoitteita ovat mm. ajanta-
saisten lääkelistojen ja hoi-
tosuunnitelmien ylläpidon 
edistäminen, lääkehoitojen 
arviointipalvelujen kohden-
taminen, moniammatillisen 
yhteistyön hyödyntäminen 
ja lääkekustannusten pie-
nentäminen.

Lääkelista ajan tasalle
Ajantasaisen lääkelistan yl-

läpito on yksi tärkeimmis-
tä asioista, joilla voidaan 
edistää järkevää lääkkeiden 
käyttöä. Tulevaisuudessa 
potilaan lääkelista voi päi-
vittyä automaattisesti säh-
köiseen järjestelmään, mut-
ta toistaiseksi lääkelistan 
koonnissa ja päivittämisessä 
lääkkeiden käyttäjällä itsel-
lään tai hänen lääkitykses-
tään huolehtivalla läheisellä 
on suuri rooli. Nykyisellään-
kin Kanta-palvelusta toki 
näkee lääkärin kirjoittamat 
reseptit, mutta valitettavas-
ti annosmuutoksia ei aina 
kirjata e-resepteille, käytös-
tä poistuneiden lääkkeiden 
reseptejä ei poisteta tai hen-
kilön todellinen lääkkeen-
käyttö poikkeaa lääkärin 
määräämästä. Myöskään it-
sehoitolääkkeet, vitamiinit 
tai luontaistuotteet eivät kir-
jaudu sähköiseen järjestel-
mään. Vain lääkkeenkäyttä-
jä itse tai hänestä huolehtiva 
tietää, mitä valmisteita to-
dellisuudessa on käytössä. 
Lääkelistaan tulisikin kir-
jata lääkärin määräämien 
lääkkeiden lisäksi käytössä 
olevat ilman reseptiä saata-
vat lääkkeet sekä vitamiinit 
ja luontaistuotteet. Jos lää-
kelistan laatiminen tuntuu 
hankalalta, pyydä apua lä-
heiseltä, apteekista tai terve-
ysasemalta!

Lääketiedon  
luotettavuus
Tietotulva ja tiedon helppo 
saatavuus ovat lääke- ja ter-
veystiedonkin kohdalla ny-
kypäivää. Järkevän lääke-

hoidon kannalta on tärkeää, 
että sekä terveydenhuollon 
henkilökunta että lääkkei-
den käyttäjät saavat tieton-
sa luotettavista tietolähteis-
tä. Esimerkiksi Suomalaisen 
Lääkäriseura Duodecimin 
ylläpitämä Terveyskirjasto-
sivusto tarjoaa ajantasaista 
ja puolueetonta asiantunti-
joiden kokoamaa terveystie-
toa kaikille. Myös ”googlet-
tamalla” löytyy monenlaista 
tietoa, mutta näistä pitää 
pystyä arvioimaan, mikä on 
luotettavaa ja mihin kannat-
taa suhtautua varauksella. 
Internetistä haettua tietoa 
arvioidessa kannattaa kiin-
nittää huomioita artikke-
lin kirjoittajaan (onko asian-
tuntija), ajankohtaisuuteen 
(milloin julkaistu) sekä sii-
hen, mihin kirjoitettu tieto 
pohjaa (onko tutkimustie-
toa). Lisäksi kannattaa arvi-
oida, miksi tieto on julkais-
tu (liittyykö sivustoon esim. 
tuotteiden mainostusta). 

Kysy rohkeasti!
Järkevä lääkehoito edellyt-
tää myös keskustelua lääk-
keiden käyttäjien ja tervey-
denhuollon henkilökunnan 
välillä. Lääkkeiden käyt-
töön ja sairauksiin liittyvis-
tä asioista kannattaakin ky-
syä apteekista, lääkäriltä tai 
hoitajalta. Terveydenhuol-
lon henkilökunnalle aralta-
kin tuntuvat aiheet ovat jo-
kapäiväisiä, ja meitä sitoo 
ehdoton vaitiolovelvolli-
suus, joten voit keskustella 
terveyteesi liittyvistä asiois-
ta luottamuksellisesti. 

Säästetään omia ja 
yhteisiä varoja
Lääkkeiden hinnat ja korvat-
tavuus mietityttävät myös 
monia ja saattavat vaikut-
taa siihen, tuleeko lääkettä 
ostettua ollenkaan. Näistä 
kannattaa keskustella aptee-
kissa, jossa voidaan miettiä 
ratkaisuja lääkehoidon kus-
tannuksien kattamiseksi. 
Osa järkevää lääkehoitoa on 
myös lääkkeiden kustannus-
ten ja lääkehävikin vähentä-
minen. Näihin pyritään vai-
kuttamaan muun muassa 
lääkkeiden hintoja ja korva-
usjärjestelmää säätelemäl-
lä, mutta myös lääkkeiden 
käyttäjien tulisi huolehtia 
siitä, ettei kotiin kerry liial-
lista varastoa lääkkeitä. Lää-
kehävikki aiheuttaa turhia 
kustannuksia sekä yksilöl-
le että yhteiskunnalle. Käyt-
tämättä jääneitä lääkkeitä ei 
voida enää antaa toisen hen-
kilön käyttöön vaan ne on 
tuotava apteekkiin hävitet-
täväksi.

Teemapäivä apteekissa
Pudasjärven apteekissa Lää-
kehoidon päivää vietetään 
torstaina 22.3. jakamalla asi-
akkaille lääkelistapohjia ja 
tietoa luotettavista lääketie-
don lähteistä. Lisäksi esit-
telemme lääkityksen tarkis-
tuspalvelua kello 10-12 ja 
lääkkeiden annosjakelupal-
velua kello 12-14. 

Hanna Pitkänen
proviisori
Pudasjärven apteekki

Hiihtolomat menivät nope-
asti ja suunnitelmien mu-
kaan, jokaiseen tapahtu-
maan riitti hyvin osallistujia, 
kehui Iso-Syötteellä työs-
kentelevä parkkitiimin jäsen 
Dylan Sutton. 

maan riitti hyvin osallistujia! 
Aina mukavaa nähdä iloisia 
uusia kasvoja parkkitapah-
tumissa ja huomata, kuinka 
he tykkäävät laskea meidän 
rakentamia parkkeja, kehui 
kolmatta kauttaan Iso-Syöt-
teellä työskentelevä parkki-
tiimin jäsen Dylan Sutton. 

Hiihtolomat menivät 
vauhdilla ja nyt tunturissa 
valmistaudutaan uuteen se-
sonkiin, pääsiäiseen. Sitä en-
nen riittää koululaisryhmiä 
sekä tapahtumia viikonlop-
puina! 

Tiina Heikkilä
Markkinointiassistentti

SIIVOUSTOIMET

044 971 9161
Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

PALVELUTYÖ JATKUU, 
Oulunkaaren kuntayhtymä on 

hyväksynyt yrityksemme ikäihmisten 
tukipalvelujen palveluntuottajaksi.

Tämä merkitsee sitä että:
-  asiakas voi maksaa siivouspalvelun 

palvelusetelillä tai
-  hän voi maksaa palvelun hinnalla 

ilman arvonlisäveroa 

MAALISKUUSSA VAPAITA  
SIIVOUSAIKOJA,  

huhti- ja toukokuu työlistat melko täysi. 

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/
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Wild Taiga Kuhmo-Suomussalmi luontoa ja kulttuuria
Pudasjärvellä Kurenkoskes-
sa esiteltiin tiistaina 13.3. yh-
distyksien ja yritysten edus-
tajille kainuulaista Wild 
Taiga luontoa ja kulttuuria. 
Viisihenkisessä seurueessa 
oli yrittäjiä Suomussalmel-
ta ja Kuhmosta, jotka esitte-
livät alueen yrityksiä ja mat-
kailijalle mitä erilaisimpia 
elämys- ja ohjelmavaihto-
ehtoja. Vajaan parituntisen 
esittelyn päätteeksi oli arpa-
jaiset, jossa jokaiselle osallis-
tujalle riitti yrityksien lahja-
kortteja Suomussalmelle ja 
Kuhmoon. Esittelypuheen-
vuorojen aikana tarjoutui ti-
laa myös kysymyksiin ja 
yleisön kommentteihin. Mu-
kana oli myös korkeatasoi-
sia esitteitä, joissa kerrottiin 
mm. alueen ensi kesän oh-
jelmatarjonnasta. Wild Taiga 
-esittelykierros jatkui Pudas-
järveltä Kemiin, Rovanie-
melle ja Kuusamoon. 

-Wild Taigaan kuuluvat 
63 matkailuyritystä tarjoa-
vat laajan kirjon luontoak-
tiviteetteja ympäri vuoden, 
ainutlaatuisia ja historialli-
sia käyntikohteita, mielen-
kiintoisia tapahtumia, kult-
tuuria monessa muodossa, 
mukavia majoituskohteita 
ja paikallista ruokaa. Wild 
Taiga tunnetaan villieläin-
ten katselusta, Kuhmon Ka-
marimusiikista, Hiljaisesta 
Kansasta, Ilmari Kiannos-
ta, talvisodasta, kalevalai-
suudesta ja rönttösistä. Suo-
mussalmella sijaitsee myös 
ainutlaatuinen Suomi 100 
-juhlavuoden kansallispuis-
to Hossa, kertoi tilaisuuden 
avannut ravintola Kultai-
sen Kukon perustaja Veikko 
Huovinen Suomussalmelta.  

Samalla hän esitteli pe-
rustamaansa ravintola Kul-
taista Kukkoa, jossa ohje-
nuorana on ”Rakkaudesta 
hyvään ruokaan”. Kesäteat-
teripäivät otetaan huomioon 
teatteribuffet -ruokailuina 
sekä aukioloajoissa, Huovi-
nen kertoi. 

Kultainen Kukko -yrityk-
seen kuuluu myös tilausra-
vintola Vanha Kurimo, jois-
sa nykyisin on yrittäjänä 
Veikon poika Pekka Huovi-
nen. 

Talvisota esillä  
Raatteen portissa
Raatteen portin talvisota-
museota, ravintolaa ja Raat-
teentien historiaa esitteli 
Raatteen portissa noin vii-
si vuotta yrittäjänä toiminut 
Pirjo Kähkönen. 

-Raatteen portissa käy 
vuosittain noin 15 000 mat-
kailijaa. Useimmat haluavat 
tutustua myös 18 kilometriä 
pitkän Raatteen tien taistelu-
paikkoihin aina Venäjän ra-
japuomille saakka. Raatteen 
portti on avoinna kesäisin, 
mutta ryhmille paikka ava-
taan myös talviaikana. Ku-
luvan vuoden aikana on tal-
vitapahtumana Rajahiihto, 
toukokuussa Raatteen mars-
si, kesä-heinäkuun vaihtees-
sa Raatteen rock sekä elo-
kuussa Raatteen maraton. 
Lottakanttiini-ravintolas-
sa suosituin tuote on paikan 
päällä paistetut munkit, ker-
toi Kähkönen. 

Hiljainen kansa  
5-tien varressa
Viitostien varressa olevasta 
Hiljaisen kansan tilataidete-

Tilaisuuden päätteeksi vieraat suorittivat arvonnan, jossa paikalla olleesta yleisöstä jokainen sai jotakin. Hiljaisen kan-
san Niittykahvilan yrittäjä Ritva Huttunen, Hotelli Kalevalan myynti- ja markkinointipäällikkö Tarleena Ylönen, Wild Tai-
gan markkinointiassistentti Assi Heikkinen, Raatteen portin yrittäjä Pirjo Kähkönen ja ravintola Kultaisen kukon perus-
taja Veikko Huovinen. 

Hiljaisen kansan niittykah-
vilayrittäjä Ritva Huttunen 
esitti tilaisuudessa kosket-
tavan Kainuu -aiheisen lau-
lun. 

oksesta ja alueen toiminnois-
ta kertoi alueen Niittykahvi-
lan yrittäjä Ritva Huttunen. 

Hiljaisen kansan tilatai-
deteoksen toteutti taiteili-
ja Reijo Kela vuonna 1988. 
Turvepäitä ja mitä erilai-
simmilla vaatteilla puettu-
ja hahmoja on 800-900. Työ-
paja Hanslankarit korjaa ja 
vaatettaa Hiljaisen kansan 
kahdesti vuodessa apunaan 
talkooväkeä. Vaatteita tuo-
daan jatkuvasti ja niitä tulee 
myös postissa ympäri Suo-
mea. Kesäisin tilataideteok-
sen vieressä toimii Niitty-

kahvila, paikallisia tuotteita 
saa Niittyladossa toimivas-
ta myymälästä sekä uutuu-
tena heinälato yöpymiseen. 
Hiljaiseen kansaan käy kesä-
aikana tutustumassa noin 30 
000 henkilöä. Suosittu kah-
vilatuote on nokipannukah-
vi ja nuotioletut, kertoi Hut-
tunen. 

Kamarimusiikkiin 
vielä majoitustilaa
Hotelli Kalevalan myynti- ja 
markkinointipäällikkö Tar-
leena Ylönen toi terveiset 
Kuhmosta. Hän kertoi ensi 
kesän Kamarimusiikin ai-
kana 14.-28.7. mahdollisesti 
löytyvän vielä majoitustilaa 
alueen yrityksistä mm. edus-
tamastaan Hotelli Kalevalas-
ta. Pudasjärvisille hänellä oli 
iloa kertoa, että Kuhmoon 
on juuri edellisellä viikol-
la avattu puusta rakennettu 
Tuupalan koulu, joka on jo 
ehtinyt saada vuoden 2017 
Pohjois-Suomen parhaan ra-
kennusteon palkinnon. 

Luontoelämyksiä Kuh-
mossa on tarjolla monipuo-
lisesti. Tarjolla on vierailu 
luontokeskus Petolassa sekä 
siihen liittyvänä karhuseik-
kailuretki, jonka aikana on 

mahdollisuus nähdä ja ku-
vata suurpetoja; karhua, 
ahmaa sekä nähdä metsä-
peuroja ja muita harvinaisia 
eläimiä omassa ympäristös-
sään. Villieläimiä riittää sekä 
Suomussalmella että Kuh-
mossa, koska täydennystä 
tulee jatkuvasti rajan takaa 
idästä. 

Kuhmo koki Suomussal-
men tavoin talvisodan, jon-
ka tapahtumiin voi tutustua 
talvisotamuseossa. Tarjolla 
on myös opastettuja kierrok-
sia talvisodan taistelupai-
koille. Erikoisohjelmana on 
mahdollisuus kokeilla jän-
nittävää koskiuintia ammat-
titaitoisten oppaiden johdol-
la, kertoi Ylönen. 

Teatteria ja kylpylää
Suomusalmen keskustassa 
sijaitsevassa Kylpylähotel-
li Kiannon Kuohut kiinteis-
tössä toimivat Teatteri Re-
tikka, jossa on meneillään 
11.3-8.4. Gabriel tule takaisin 
-näytännöt, yksityisyrittäjän 
omistama Hotelli Kiannon 
Kuohut sekä Suomussalmen 
kunnan virkistyskylpylä-ui-
mahalli Kiannon Kuohut. 
Teatteritoiminta vilkastuu 
entisestään kesällä, kun Suo-

mussalmen kesäteatterin 
ensi kesän Eero Schroderuk-
sen kirjoittama ja Ulla Schro-
deruksen ohjaama ”Navetta-
maisteri” -esitykset alkavat 
heinäkuun puolivälissä ja 
jatkuvat aina 12.8. saakka. 
Uusittuun katettuun katso-
moon mahtuu lähemmäs 
1000 katselijaa. Niin teatte-
ri Retikan kuin Kesäteatterin 
esityksissä on vakionäytte-
lijänä pudasjärveläissyntyi-
nen Antti Väyrynen. 

Heimo Turunen
Pudasjärviset saivat runsaasti tietoa Kuhmo-Suomussalmen ensi kesän luonto- ja kult-
tuuriannista. 

Näytelmien käsikirjoittaja ja näyttelijä Eero Schroderus oli 
oppaana pudasjärveläisten yrittäjien Raatteen portin vie-
railulla pari vuotta sitten.

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen teatteriretken väkeä 
saapumassa Suomussalmen Kesäteatteriin pari vuotta sit-
ten. Mikko tutustumassa Hiljaiseen kansaan. 
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KEMIKALIO-OSASTOLTA

LELUOSASTOLTA

995

115

PERJANTAI-LAUANTAI 16.-17.3.

199

299

195
kg

229
prk

100

399
kg

099

795
kg

100

100

399

695
kg

199
pktpss

189

239
pkt

069

995
kg

259
pkt

plo

raj. erä

299
pkt

kg

pkt

895
kg

pkt

100
kpl

MAANANTAI-TORSTAI 19.-22.3.

139

499

795
plo

kpl

299
pkt

kg 595
kg

499
kg

pkt

rove

pkt

Atria WIENIN-
LEIKE
285 g
kypsä

pkt

2 pkt/talous

229
pkt

129
prk

299
prk

1195
kg

kpl

Laktoosittomat 4,99 pkt

350100
kpl

199
kpl 799

kpl

2695

KE-TO 21.-22.3

Minneolas
MANDARIINI tai

JÄÄVUORISALAATTI
Espanja

PE-T0 16.-22.3.

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Olvi JAFFA, 
COLA, LEMON 
ANANAS 0,95 l
sis. pantin 0,20

Ingman CREAMY 
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT 0,85 l

Saarioinen MAKSA-, 
LIHAMAKAROONI- 

tai LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO

350-400 g

Kymppi
MÄMMI
700 g

TOMAATTI
Espanja

PE 16.3.

Domino
PASTA/RIISIATERIA

KASTIKKEET
470-500 g

RAUTAOSASTOLTA

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

MA-TI 19.-20.3.

Atria
KAISERWURSTI 
palana

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

2 kalaa/talous

Irto
KARJALAN-
PAISTI

Nestle
VANILJA-
KERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

KANAN-
MUNAT
10 kpl

HK
UUNILENKKI
400 g

JÄÄ-
SALAATTI-

PUSSI
100 g

1000

595

pkt

LA 17.3.

Riitanherkku
METRIPIZZAT
750 g

SAVU-
SILAKKA

Saludo
KAHVI
450 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Hyvä suomalainen
ARKIJUUSTO
1.25 kg

Domino
TÄYTEKEKSIT

350 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Atria NAUTA 
JAUHE-
LIHA
20 %
400 g

Porsaan 
TALOUS-
KYL-
JYKSET

kpl

Valio
POLAR

JUUSTOT
350 g

3 pkt Oululainen
PEHMO-
VIIPALEET 450 g
kaura tai vehnä

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen

PullaPirtti
POSSU-
MUNKI

Snellman
TOSI MUREA 

KINKUT tai 
KALKKUNA 

150-200 g

Flora
VANILJA
2.5 dl

Pfanner
MEHUJUOMA
2 litraa

NUOHOUS-
SETTI

1290

1995

Mustang
KAMINA

199,-
ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

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

49,-
Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

1495
279,-

AHKIOT AHKIO VETOAISALLA
2120x92x750 mm

Alkaen

AVANTOPUMPPU

1490 Asser
KAIRA 100 mm

4990

Naudan 
PALAPAISTI

Hyvä NAUTA
JAUHE-
LIHA

Pepsodent
HAMMASTAHNA
super flour, xylitol, 2-teho
50 ml

Rexona
SUIHKU-
SAIPPUAT
250 ml

Orkla Care
JORDAN EVERYDAY 
HAMMASLANKA
50 ml

Listerine
SUUVEDET
total care, zero, 
advance white
500 ml

pkt

Fingerlings
ORIGINAL
APINAT

MEILTÄ 
SUOSITUT!

4 pkt/talous
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- monipuolista ohjelmatarjontaa 

Metsäpäivä täyttää 
Pudasjärven torin ensi viikolla

Pudasjärven metsätoimijat 
ovat jälleen yhdistäneet voi-
mansa ja kokoontuvat esitte-
lemään toimintaansa Pudas-
järven torille viikon kuluttua 
perjantaina 23.3. Tapahtu-
man järjestelyvastuun kanta-
vat Pudasjärven alueella ole-
vat erilaiset metsään liittyvät 
toimijat sekä OSAO Taival-
kosken yksikön metsäope-
tus. Tapahtuman tavoittee-
na on nostaa paikallisesti ja 
maakunnallisesti metsätalo-
uden sekä metsän tuotteiden 
jatkojalostamisen tunnetta-
vuutta sekä taloudellista ja 
toiminnallista vaikuttavuut-
ta eritoten Pudasjärven alu-
eella. 

Metsäpäivän tämänvuo-
tinen teema on ” Digitalisaa-
tion saapuminen metsään”. 
Eränkävijät TV-ohjelmasta 
tutuksi tulleet Antti ja San-
na Kokko esiintyvät puolen 
päivän jälkeen. Pääpuhuja-
na on Paltamoon rakennet-
tavan biotuotetehtaan Kai-
cell Fibersin toimitusjohtaja 
Jukka Kantola. Hirsitalote-
ollisuuden näkymistä ker-

Digiloikka metsäasiointiin 
-hanke järjestää eri puolilla 
Pohjois-Pohjanmaata, Kai-
nuuta ja Lappia neljän tun-
nin tiiviitä koulutusjakso-
ja. Koulutusten pääpaino 
on Metsään.fi-palvelun eri 
ominaisuuksissa. Koulu-
tuksessa harjoitellaan käy-
tännössä esimerkiksi met-

sänkäyttöilmoituksen ja 
Kemera-lomakkeiden täyt-
tämistä sekä Metsään.fi-
karttaominaisuuksien hyö-
dyntämistä. 

Osa koulutuksista on 
suunnattu metsänomista-
jille, joilla ei ole juurikaan 
kokemusta tietokoneen 
käytöstä. Metsäasioiden 

ohella kursseilla käydään 
läpi muun muassa tiedon-
hakua ja tietoturva-asioita. 
Kevään edetessä hanke tu-
lee järjestämään koulutus-
ta sähköisestä puukaupasta. 
Suunnitteilla on myös maas-
tossa toteutettava koulutus 
metsäalan mobiilisovelluk-
sista. 

Koulutukset järjestetään 
pienryhmissä. Metsänomis-
tajien toiveita koulutusten 
ajankohdista ja paikkakun-
nista kuunnellaan. Ainoa 
edellytys on sähkön saata-
vuus ja riittävä netin kuulu-
vuus. Projektihenkilöstöllä 
on käytössään liikkuva in-
ternetyhteys. 

Olisiko sinulla idea kou-
lutuksen ajankohdaksi ja pi-
topaikaksi? Lisätietoja kou-
lutuksista antaa Suomen 
metsäkeskuksen Digiloikka 
-hankkeen projektipäällik-
kö: Heikki Ala-Aho puh. 050 
353 2952

Uusi metsätietolaki astui 
voimaan maaliskuun alus-
sa. Ympäristötiedoksi luetta-
vat tiedot ovat jatkossa avoi-
mesti saatavilla Metsään.
fi-verkkosivujen uudes-
sa avoimessa osassa. Va-
paasti ladattavissa on tieto-
ja metsävaroista, metsälain 
erityisen tärkeistä elinym-

päristöistä, metsänkäyttöil-
moituksista ja Kemera-töis-
tä. Metsäkeskus ei luovuta 
avoimen metsätiedon muka-
na metsänomistajien nimi- 
tai yhteystietoja, tilanrajoja 
tai kiinteistötunnuksia. Tie-
tojen katselu vaatii toistai-
seksi paikkatietosovelluk-
sen, mutta kesään mennessä 

käyttöön saadaan selaimella 
toimiva karttapalvelu. 

Metsänomistajille ja met-
säalan toimijoille vuonna 
2012 avattu Metsään.fi-pal-
velu säilyy lähes ennallaan 
ja vaatii vahvan tunnistau-
tumisen, joskin sen tietosi-
sältöä on hiukan viilattu. 
Palvelussa ei jatkossa esite-

tä enää euromääräisiä arvi-
oita esimerkiksi kantoraha-
tuloista 

Avoin metsätieto mah-
dollistaa kaupallisten digi-
taalisten palveluiden entistä 
tehokkaamman kehittämi-
sen. Avoimen metsätiedon 
myötä palveluiden tarjon-
nan uskotaan entisestään 

kiihtyvän lähivuosina. Met-
sätietolain muutoksella toi-
votaan olevan positiivisia 
vaikutuksia tietojen laatuun, 
sähköisten palveluiden ke-
hitykseen ja edistävän tie-
don liikkuvuutta. 

Avoin metsätieto edistää metsäalan digitalisaatiota

Metsäkeskus kouluttaa käyttämään metsäalan sähköisiä palveluita

Makkaran-
paisto on 
Metsäpäi-
vän suo-

sittu 
ohjelma-
numero.

Tomi Timonen

Jukka Kantola

Matti Alatalo

Marika Alatalo

Keijo Anttila

too Kontiotuotteen uusi toi-
mitusjohtaja Keijo Anttila, 
avoimista metsätiedoista pu-
huu Suomen Metsäkeskuk-
sen Pohjoisen palvelualueen 
asiakkuusasiantuntija Mari-
ka Alatalo ja Metsänomista-
jan odotuksista puunkäytön 
lisäyksestä lausuu mielipi-
teensä MHY Pudasjärven 
hallituksen puheenjohtaja 
Matti Alatalo. Tapahtuman 
avaa Pudasjärven kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen. 
Juontamisen ja kuuluttami-
sen hoitaa MTK:n kenttä-
päällikkö Heikki Rahko, ää-
nentoistosta ja tekniikasta 
vastaa edellisvuosien tapaan 
Pekka Kinnunen. Päivien 
järjestelyjen organisaattori-
na on toiminut tällä kertaa 
MHY Pudasjärvi. 

Vuoden metsätoimija ni-
metään metsäpäivien yhte-
ydessä nyt kolmatta kertaa. 
Tunnustuksella halutaan 
tuoda suuren yleisön tietoon 
jonkun toimijan tai henkilön 
positiivista toimintaa metsä-
talouden innovaation, vai-
kuttamisen tai jonkun muun 

metsällisen asian tiimoilta.
Vuoden metsätoimijan 

ovat valinneet Metsäpäivil-
le osallistuvat tahot. Huo-
mioimisella halutaan edistää 
metsän ja tuotteiden mer-
kitystä paikalliseen elinkei-
noon ja innovaation lisään-
tymiseen paikkakunnalla.

Toimijoiden esittely-
jen lisäksi metsäpäivillä 
voi tutustua muun muassa 
OSAO:n oikeaan metsäko-
neeseen ja seurata työnäy-
töksiä. 4H-yhdistys järjestää 
ohjelmaa koululaisille ja päi-
väkotilaisille sekä esittelee 
metsäyrittäjyyshanketta. K-
Rauta-Maataloudella on ai-
kaisempien vuosien tapaan 
työnäytöksiä. 

Vierailijoille tarjolla on 
kahvia ja makkaraa, jota saa 
itse paistaa nuotiossa. Ilta-
päivällä arvontaan osallistu-
neiden kesken arvotaan ta-
pahtumassa työnäytöksenä 
Jouko Keskiahon veistämä 
karhu. Useimpien metsätoi-
mijoiden pisteissä on myös 
omaa arvontaa. Lopuksi päi-
vä huipentuu vielä huuto-

kauppaan, jossa Metsähal-
lituksella on tarjolla mm. 
Lynx Forest Fox -99 mootto-
rikelkka ja telikärry.

Metsäpäivän toimijat
Pudasjärven kaupunki, 4H-
yhdistys, LähiTapiola, Kon-
tiotuote, K-Rauta-Maatalous 
Pudasjärvi, Syötteen luonto-

Arvontoihin 
saavat 
kaikki 
osallistua. 

keskus, MetsäGroup, Metsä-
hallitus, Metsänhoitoyhdis-
tys Pudasjärvi, OSAO, OP 
Pudasjärvi, Suomen Metsä-
keskus, Otso Metsäpalve-
lut, Pienkonehuolto Keski-
aho, Pölkky, Hirsikampus, 
StoraEnso, MTK Pudasjär-
vi, Bioklapi, KeiteleGroup ja 
Hankkija-Maatalous. 



6 7nro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.3.2018 16.3.2018nro 11

Tiina Honkanen (oikealla) julkisti maahanmuuttajille tarkoitetun mielenterveysoppaan. 
Mukana tilaisuudessa oli Suomi-startin opettaja Olga Evdokimova Mieli-hankkeen projek-
tityöntekijä Taja Hemmilä ja SuomiStartin opiskelijoita Shiraga, Martin ja Aref.  

Sosionomi-diakoniksi Dia-
konia-ammattikorkeakoulun 
Oulun toimipisteessä opiske-
leva Tiina Honkanen on teh-
nyt opinnäytetyön ”Mielen 
hyvinvoinnin opas maahan-
muuttajalle”, joka julkistet-
tiin maanantaina 12.3. Pu-
dasjärven kaupungintalolla.

Honkasen kokoaman op-
paan tavoitteena on tuot-
taa mielen hyvinvointia yli 
17 -vuotiaille kotoutumi-
sen alkuvaiheessa oleville 
maahanmuuttajille. Oppaan 
tarkoituksena on auttaa maa-
hanmuuttajaa saamaan tie-
toa mielen hyvinvointia tu-
kevista asioista ja kertoa 
milloin on hyvä hakea am-
mattiapua. Opinnäytetyö 
muodostuu maahanmuutta-
jien mielenterveyttä ja mielen 
hyvinvointia tukevia seikko-
ja käsittelevistä teorioista 
sekä oppaasta. 

Opinnäytetyön teoreet-
tisen osuuden keskiössä 
maahanmuuttajien mielen-
terveyden ongelmat, erityi-
sesti Suomessa sekä maahan-
muuttajien mielenterveyttä 
tukevat seikat. Lakia maa-
hanmuutosta on käsitelty sil-
tä osin, kuin se koskee ter-
veydenhuollon palveluiden 
järjestämistä maahanmuut-
tajille. Työssä on käsitelty 
teoriapohjalta myös kirkon 
ja diakonian tekemää työtä 
maahanmuuttajien mielen-
terveyden hyväksi sekä sitä, 
millaisia vaikuttamisen mah-
dollisuuksia diakonialla voi-
si maahanmuuttajien mielen-
terveyden edistämiseksi.

Tiina Honkanen ker-
toi julkistamistilaisuudessa, 

Mielen hyvinvoinnin opas 
maahanmuuttajalle

että vuonna 2015 maailmal-
la alkoi pakolaiskriisi, jonka 
vuoksi Suomeen tuli erityi-
sen paljon turvapaikanha-
kijoita kyseisenä vuonna. 
Suomi myös nosti pakolais-
kiintiötään vuosina 2014 ja 
2015. Edellä mainittujen syi-
den vuoksi maahanmuuttajia 
on viimevuosina tullut maa-
hamme aiempaa enemmän. 

-Koska maahanmuutta-
jia on tullut enemmän, ovat 
mielenterveyden ja mielen-
hyvinvoinnin tukemisen asi-
at nousseet tärkeiksi. Mie-
lenterveydessä esiintyvät 
ongelmat hidastavat, ellei-
vät kokonaan estä, maahan-
muuttajan yhteiskuntaan in-
tegroitumisen prosessia. 

Lisäksi ne kuormittavat 
paljon niin terveydenhuol-
toa, kuin sosiaalihuoltoa. 
Pakolaisina ja turvapaikan-
hakijoina tulleilla maahan-
muuttajilla on usein trauma-
tausta, jolloin kotoutumisen 

alkuvaiheessa tuotettavat 
mielenterveyspalvelut ovat 
oleellisia, jotta myöhemmin 
vältyttäisiin raskaammilta 
korjaavilta hoidoilta, Honka-
nen selvitti.

Opas on tuotettu Pu-
dasjärven kaupungin Mie-
li-hankkeelle, jonka tavoit-
teena on maahanmuuttajien 
psyykkisen hyvinvoinnin ja 
mielenterveyden tukeminen 
sekä tiedon lisääminen maa-
hanmuuttajien sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon piirissä. 
Hankkeen tavoitteisiin kuu-
luu myös oikea-aikaisen tuen 
ja hoitoon ohjaamisen edistä-
minen. Tiedon lisäämiseksi 
kotoutumisen alkuvaiheessa 
Mieli-hankkeessa on suun-
niteltu mielen hyvinvoin-
nin kurssi, joka integroidaan 
SuomiStartti -koulutukseen. 

-Alun perin opas oli tar-
koitus tehdä kurssin oheis-
materiaaliksi. Oppaan suun-
nittelun ja tekemisen aikana 

se muotoutui sellaiseksi, että 
sitä voidaan jakaa itsenäise-
nä oppaana, kertoi Honka-
nen. 

-Diakoniselta näkökan-
nalta katsottuna opas voi-
si olla erinomainen tietoläh-
de myös kirkon palveluista. 
Mielestäni on harmillista, 
että Suomessa korostetaan 
maahanmuuttotyössä sitä, 
että ollaan tavallaan uskonto-
vapaalla vyöhykkeellä, kos-
ka itselleen maahanmuutta-
jille uskonto on useimmiten 
erittäin tärkeä asia. Suurin 
osa maahanmuuttajista elää 
uskoaan eri tavalla, kuin me 
suomalaiset. Tästä johtuen 
maahanmuuttajilla voi olla 
pelkoa siitä, voivatko he esi-
merkiksi harjoittaa omaa us-
koaan Suomessa, mistä joh-
tuen uskonnon vapaudesta 
kertominen olisi erittäin tär-
keä seikka, totesi Honkanen. 

Heimo Turunen

Metsähallituksen metsät ja maat tuovat 
työtä ja tuloa paikallistalouteen. Metsä-
talous Oy:n liikevaihto Pudasjärven kau-
pungin alueella on noin 10 miljoonaa eu-
roa. Liikevaihdosta reilut 5 miljoonaa 
euroa jää paikallis- ja aluetalouden hyö-
dyksi. Yhtiöllä työskentelee Pudasjärvel-
lä 15 toimihenkilöä ja metsuria. Lisäksi 
yhtiö työllistää Pudasjärven valtion met-
sissä noin 20 urakoitsijaa ja yrittäjää, joilla 
on lukuisia paikallisia työntekijöitä. Mo-
nikäyttömetsät luovat myös hyvinvoin-
tia, edistävät terveyttä ja tarjoavat puittei-
ta luontoelämyksille.

Rami Nissema, tiimiesimies 

KeiteleForest
Keitele Forest Oy on vuonna 1981 perustettu per-
heyritys, josta on kasvanut yksi Suomen suurim-
mista mekaanisen puunjalostuksen toimijoista. 
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Alajärvellä, Kei-
teleellä ja Kemijärvellä. Pohjois-Suomessa Keite-
le Forest Oy hankkii puuta Kemijärven sahatava-
ra- ja liimapuutehtaalle. Käytämme siellä vuodessa 
yli 600 000 kuutiometriä pohjoisen metsissä kas-
vanutta mäntysahapuuta. Puuntarpeemme ovat 
edelleen kasvavat ja tästä johtuen haluamme olla 
mukana Metsäpäivässä Pudasjärven torilla tapaa-
massa metsänomistajia ja virittelemässä puukaup-
paa. Tervetuloa juttusille Keitelen osastolle!”

Heikki Petäjäjärvi

Otso Metsäpalvelut 
OTSO Metsäpalvelut Oy on valtakunnallinen toi-
mija, joka tuottaa erilaisia metsäpalveluja ja -töi-
tä metsänomistajille. Olemme mukana Metsä-
päivä-tapahtumassa aiempien vuosien mukaan. 
OTSO:n teltalla pääsee tutustumaan kattavaan 
palveluvalikoimaamme, mistä ajankohtaisimpia 
teemoja ovat puukauppa- ja metsätiepalvelut. 
Tule vaihtamaan kuulumisia, ja keskustelemaan 
asiantuntijoidemme kanssa OTSO:n tarjoamista 
puukauppavaihtoehdoista, sekä metsäteiden yl-
läpidon merkityksestä kasvavan puukaupan tar-
peisiin. Teltallamme on myös tavattavissa uusi 
toimihenkilömme, tiepalveluiden asiakasvastaa-
va Jani Kettukangas. 

Sami Vengasaho

OSAO Pudasjärven 
yksikkö
Torilla tavataan! OSAO Pudasjärven yksikön 
opiskelijat rakentavat hirsisen roskakatoksen 
näytösluonteisesti. Katos myydään tarjousten pe-
rusteella metsäpäivän päätteeksi. Työn lomassa 
kerrotaan Pudasjärven yksikön tutkinnoista mer-
konomiksi, sähköasentajaksi ja sahaprosessinhoi-
tajaksi, joihin on ilmoittautuminen käynnissä niin 
nuorille kuin alan kokemusta hankkineille. Val-
ma-opintoihin ilmoittautuminen alkaa touko-
kuussa.

Kaisu Möttönen

Metsähallituksen 
Metsätalous Oy

Metsäpäivään odotellaan  
jälleen yli 1000 kävijää.

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 13.3. Kaupunginvaltuus-
ton päätöksen periaatteiden 
mukaisesti päätettiin myön-
tää Livokas ry:lle Nuorten 
polku -hankkeen toteutta-
miseen puskurirahaa 160 
000 euroa. Laina on mak-
settava takaisin viimeistään 
31.12.2019. Hallitus nimesi 
hankkeen ohjausryhmään 
kaupungin edustajaksi 
Sointu Veivon.

Pohjois-Pohjanmaan TE-
palvelut rahoittaa Nuorten 
polku -hanketta 23.1.2018 
rahoituspäätöksen mukai-
sesti. Hankkeen tavoittee-
na on tavoittaa lähes kaikki 
Pudasjärvellä alle 30-vuoti-
aat työn ja koulutuksen ul-
kopuolella olevat nuoret ja 
tukea heitä henkilökohtai-
sen palvelun avulla koulu- 
ja työelämään.

Hankkeessa palkataan 
20 työntekijää vuosina 2018 
ja 2019 palkkatukivaroin 

tekemään työtä Pudasjär-
ven kylillä ja taajamassa 
sekä yleishyödyllisissä että 
kotitalouksien ja yritysten 
tehtävissä. Hakemuksen 
mukaan puskurilainaa tar-
vitaan työllistämiseen, jot-
ta ensimmäisen kuukauden 
palkka pystytään maksa-
maan jokaiselle työllistettä-
välle. Työllistettäviä voi yh-
täaikaisesti olla 40 henkilöä.

Liikennejärjestelyjä 
Taivalkosken kelkkaili-
jat Ry:lle myönnettiin lupa 
sulkea Länsirinteentien 7.4. 
Snowmobile race tapahtu-
man järjestämiseksi. Tapah-
tuman järjestäjä huolehtii 
liikenteen järjestelyyn liit-
tyvistä muutoksista kustan-
nuksellaan.

Yhdistys on toimittanut 
helmikuussa liikennejärjes-
tely suunnitelman ja siihen 
liittyvän lupahakemuksen 
liittyen Snowmobile race 
moottorikelkkojen kilpailu-

tapahtumaan Pikku-Syöt-
teellä. 

Tapahtumasta ja siihen 
liittyvistä liikennejärjeste-
lyistä hakija tiedottaa pai-
kallisilla info-pisteillä, Iso-
Syötteen ja Pikku-Syötteen 
alueella. Paikallisille asuk-
kaille tiedotetaan asiasta 
myös postin kautta jaetta-
valla tiedotteella. 

Destialle tiestön  
hoitoa alueurakkana
Tiestön hoidon ja ylläpidon 
yhteisalueurakan Pudas-
järvi - Taivalkoski vuosille 
2018-2023 tarjouskilpailun 
voitti Destia Oy. Pudasjär-
ven kaupungin osalta alu-
eurakkaan sisällytettiin 
kaikki kadut, kevyenliiken-
teen väylät ja valtionavul-
liset yksityistiet sekä osa 
pitemmistä autolla aurat-
tavista avustettavista teis-
tä. Pudasjärven kaupungin 
kokonaisurakkahinta koko 
urakkakaudelle on 3 591 

829 euroa.

Määräalakauppoja
Päätettiin ostaa Kalle Pieta-
rilan perikunnalta noin 33 
hehtaarin määräala Kello-
kankaan tilasta 80 000 eu-
ron kauppahinnasta. Mää-
räala liittyy kaupungin 
omistamiin Nivankangas 
ja Törrö -tiloihin. Alueelle 
suunnitellaan asuntoraken-
tamista.

Päätettiin ostaa myös 
Riitta ja Kalevi Pönköltä ti-
lat Iisakki ja Isoraivio sekä 
määräala tilasta Raivio 50 
000 euron kauppahinnasta. 
Kaupungin tavoite kaupas-
sa on maan hankkiminen 
vanhan Kurenalan kou-
lun ympäristöstä, alkavan 
maankäytön suunnittelun 
helpottamiseksi. Myyjän ta-
voitteena on myydä samal-
la kertaa myös metsäpals-
tat. RR

Nuorten polku -hankkeelle puskurilainaa
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Maaliskuun kesselikirje
Monta kertaa on käynyt niin, että joku ihminen lahjoittaa jotain 
Vienan Karjalaan vietäväksi. Sillä hetkellä ei ole ollut vielä ”osoitet-
ta” lahjoitukselle, mutta kohta sitten. Ikään kuin edeltä jo valmis-
teltaisiin tulevia avustusmatkoja. Taannoin tässä eräs jäsenemme, 
Jouni soitti ja kysyi: Olisiko tällä hetkellä jotain suurempaa tarvet-
ta Karjalassa? 

– No, eipä nyt tule heti mieleen, mutta huomenna asia voi olla 
jo toisin, sanoin. 

Ei mennyt kuin muutama päivä. Olin viemässä Kostamukseen 
ystäväpakettia Malisen perheeltä. He avustavat ihanaa pikkutyttöä, 
Veronikaa. Oli vain mummo kotona, Olga. 

– Sinun pitäisi mennä käymään Kepan kyläneuvoston johtajan 
luona. Hänellä on asiaa. 

– Olen nähnyt hänet kerran vähän niin kuin ohimennen. Mitä-
hän asiaa hänellä on? Tulen vielä käymään, kunhan palaan takaisin 
Kostamukseen. Jyskyjärvellä on hautajaiset.

Seuraavana päivänä löysin Kepan kyläneuvoston. Rakennus on 
vaatimaton ulkoa kuin sisältäkin, mutta lämmin ensitapaaminen ky-
län johtajan Larissa Skresanovan kanssa. Hetken aikaa odottelim-
me ja kohta saapuikin tulkki. Hän oli minulle tuttu ihminen. 

– Me anoimme nyt ensimmäistä kertaa pääsyä projektiin. Me 
tahtoisimme saada kuntoiluvälineitä nuorten ja aikuisten käyttöön. 
On toistakymmentä eri välinettä, joilla voi harrastaa kuntoilua. Pie-
tarista tulee ammattiryhmä, jotka asentavat laitteet paikoilleen 
ulos. Lähelle entistä jalkapallokenttää. Laitteet valetaan betoniin. 
Projektin summa on 700 000 rpl, josta Karjalan Tasavalta spon-
soroi 516 950 ruplaa, Jyskyjärven ja Kepan kylien budjetista 106 
050 ruplaa. Kyläläisiltä pitäisi kerätä 79 500 ruplaa. Tämä on köy-
hä kylä. Työtä ei ole. Kyläläiset eivät voi paljon antaa. Olemme pyy-
täneet 500 ruplaa /talous. Joillekin se on liikaa. Jos olisi marja-aika, 
niin olisi helpompaa. Meillä on aikaa kerätä kyläläisiltä toukokuun 
loppuun saakka. Jos emme saa rahaa tarpeeksi koko projekti kaa-
tuu, selitti Larissa. 

– No kuinka paljon olette jo keränneet kyläläisiltä? Larissa näyt-

ti paperia, jossa oli 500 ruplan lahjoituksia ja ko. henkilön kuittaus. 
Olemme saaneet kokoon 30 000 rpl. Heti siinä lisäsin pottia omal-
la osuudellani. Siinä istuessa tuli mieleen Jouni, joka kyseli tarvet-
ta. Täytyypä soittaa hänelle, kun pääsen Suomen puolelle, että nyt 
on kohde! 

– Uskon, että Kesseli jollakin summalla lähtee mukaan. Tämä on 
mielestäni hyvä ja tärkeä asia kyläläisille. Kaikki saavat tästä iloa, sa-
noin. 

Lisäsin vielä, että perustakaa kahvio tien varteen kesäksi, niin 
saatte lisätuloja. Larissaa miellytti idea.

Kuinka paljon on 700 000 rpl? Kurssilla (12.3.18) 70 se tekee 10 
000 euroa. Entä kyläläisten osuus? Se on 1135 euroa. Entä per ta-
lous? Se on 7,14 euroa. Kun palasin kotimaahan, soitin Jounille. Heti 
siltä istumalta hän lupasi laittaa Kesselin tilille (FI33 5360 0420 0467 
01) summan. Pari päivää siitä ystäväni Miika kysyi: Mulla ois tässä net-
tipankki auki, niin mihin kohteeseen olisi tarvetta? 

– No, jos haluat, niin voit laittaa siihen Kepan projektiin, josta pu-
huin. Ja tämä summa, jonka miehet lupasivat antaa, oli minulla jo val-
miina ruplina! Eikö ole ihmeellistä!? Seuraavalla reissulla vein lahjan 
Kepan kyläneuvostoon ja allekirjoitimme kuitit maksusta. Vielä heiltä 
puuttuu noin 38 000 ruplaa. Larissa puhui, että presidentinvaalien jäl-
keen he alkavat soittelemaan niille kyläläisille, jotka ovat muuttaneet 
asumaan jonnekin muualle.

Hautajaisten jälkeen ajoin Kostamukseen. Veronika-tyttö oli nyt 
kotona äitinsä ja mummonsa kanssa. Olimme sopineet, että mummo 
laittaisi Malisten paketin peittoon (piiloon), kunnes tulisin ja saisin 
otettua tuoreet kuvat tytöstä ja paketista näytettäväksi ystäväper-
heelle. Veronika oli intoa täynnä, kun taas tapasimme. Edellisen ker-
ran noin viikko sitten Kepalla. 

– Veronika oikein tykkää, kun tulee mies vieraaksi, kertoi mummo. 
Malisten lapsilta oli postia ja muuta Veronikalle. 

– Minä soitin siskolle Kepalle, että laittaa minunkin puolesta 500 
rpl siihen projektiin, sanoi Olga. Tsaijujen ja leikkien parissa aika pyö-
rähti. Veronika oli niin innoissaan, kun leikimme kauppaleikkiä. Hän 

sanoi hedelmille summan, annoin sopivan rahan ja sain vielä run-
saasti takaisin. 

– Sinähän reilu kauppias olet! Tyttö vain nauroi iloisesti.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Kyläneuvosto pyörittää kylän hallinnollisia asioita. Nyt 
tärkeimpänä tulevat presidentinvaalit. Kyltissä teksti suo-
meksi: Karjalan Tasavalta, Kalevalan kansallinen piiri, Ke-
pan hallinto.

Miehet käyvät kalalla ja metsällä. Pari hirveä liikkuu kylän 
metsissä - ehkä vielä?

Larissa kertoi projektista ja Tanja toimi tulkkina. He pyy-
tävät apua kyläläisten puolesta.

Kirjasto on koulun lisäksi ainut kulttuurin lähde Kepan 
kylässä. Vieressä entinen välskärin ja kätilön toimipiste.

Pudasjärven eläkeläisten ke-
vätkokous pidettiin 13.3. 
Palvelukeskuksessa. Koko-
uksen puheenjohtajana toi-
mi Paavo Tihinen ja sihtee-
rinä Hilkka Tihinen. Viime 
vuoden toimintakertomus-
ta käsiteltäessä todettiin toi-
minnan olleen vilkasta. 

Eläkeläiset ry on Suomen 
vanhin eläkeläisyhdistys. 
Vuonna 2019 yhdistys täyt-

Pudasjärven Eläkeläisillä vilkasta toimintaa

Kevätkokoukseen Palvelukeskuksessa osallistui mukavasti väkeä. 

tää 60 vuotta. Tämän tiimoil-
ta järjestetään ympäri Suo-
mea ohjelmaa ja huipennus 
on tähän liittyen Helsingis-
sä. Ohjelmaa toivotaan yh-
distyksiltä.

Yhdistys on satsannut 
koulutukseen, jota on ta-
pahtunut mm. valtakunnal-
lisen Verkko ja vempaimet 
-matalan kynnyksen kurssin 
kautta. Koulutuksen kaut-

ta eläkeläiset saavat oppia 
arkisten asioiden hoitoon. 
Koulutus on yksi tärkeim-
mistä toiminnoista. Siitä saa-
daan uusia virikkeitä ja toi-
votaan myös uusia vetäjiä 
kurssien pitämiseen, johon 
tulee apua myös Eläkeläi-
set ry:stä. Tänä vuonna siel-
tä kiertää yhdistyksissä hen-
kilö aktivoimassa väkeä.

Yhdistyksessä on aloitet-

tu kotisivujen tekeminen. 
Jatkossa sieltä löytyy toimi-
henkilöt ja kaikki ajantasai-
set tapahtumat. 

Toiminnan keskeisiä 
muotoja on joka toinen viik-
ko porinatuokio, jossa esite-
tään ohjelmaa ja lauletaan, 
pelataan joskus bingoa ja pi-
detään tietokilpailuja. Ren-
tukkakuoro kokoontuu joka 
viikko kansalaisopiston pii-

rinä. Liikuntakerho on jokai-
sen viikon tiistaina Tuomas 
Sammelvuon salilla. Puik-
karilla on yhteinen ohjattu 
vesijumppa jokaisen viikon 
tiistaina. Muistikerhoa to-
teutetaan vielä rajoitetusti. 
Kerhoon haetaan vetäjää ja 
sen löydyttyä kokoonnutaan 
jokaviikkoiseen kerhoon. 

Vierailuja suoritetaan 
muissakin yhdistyksis-

sä. Keväällä on kevätpäivä 
Kempeleessä ja pilkkikilpai-
lu Pyhäjärvellä. Teatteri on 
jäsenten suosikki. Seuraa-
vana on retki Taivalkosken 
teatteriin 8.4. katsomaan Ro-
vasti Reiska ja sekalainen 
seurakunta. 

Yhdistyksen jäsenmäärä 
on tällä hetkellä 230. HT
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-16www.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

METALLIROMUN KERÄYSJÄTEHUOLTO

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

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

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

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

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

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

NUOHOUSPALVELUT

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  akupunktio
-  nikama- ja nivelkäsittelyt

PÄIVI JA JARI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 / 0500 558 368 

HIERONTAA JA FYSIOTERAPIAA

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

OSTETAAN

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Rantatontti järven tai joen ran-
nalta Pudasjärven alueelta. P. 
040 590 5876.

Corollan 14-tuumaiset, sataja-
koiset, katsastuskelpoiset ”ke-
särattaat”. P. 040 591 0751.

Pudasjärvi 23.3.2018
Ilm. 0400 112 612 

TT-TURVATULI
kouluttaa

TULITYÖ-
KURSSI
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Erkki Salmela - teoksia vuosilta 1976-2016 3.3.-4.4. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe 
suljettu.
Ruut Tuohimaa - ilo ma 5.3.-to 29.3.  Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4. 
Taitelija esittelee teoksiaan to 15.3. klo 17.30-19.
Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuksella 
1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Pienkoneiden rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 19.3. klo 16-19, Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 19.3. klo 17 Hevireissu, klo 19 Suomen hauskin mies. 
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi.
Paikallisten kirjailijoiden ilta ti 20.3. klo 17.30-19. Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Wirtapiiri 20.3. klo 10.30-13.30 Sarakylän koululla. Askartelua Arja Äikäksen johdolla.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Seija ja Arvo Siurualla ti 20.3. klo 18.
Pudasjärven metsäpäivä pe 23.3. klo 10-14 Pudasjärven tori, Puistotie 2.
Yli -Siuruan Metsästysseura ry yleiset pilkkikilpailut Liekolammella pitkäper-
jantaina 30.3. klo10-14.
Yli- Siuruan Metsästysseura Ry jäsentenväliset pilkkikilpailut
Liekolammella la 31.3. klo 12.

Maailman vanhimpaan yh-
täjaksoisesti järjestettyyn 
129. massahiihtotapahtu-
maan, Oulun Tervahiih-
toon 3.3. osallistui noin 
1300 hiihtäjää. Pudasjär-
veltäkin oli perinteiseen ta-
paan hiihtäjiä mukana. Pi-
simmällä 86 kilometrin 
matkalla 40 v sarjassa pe-
rinteisellä tyylillä Hannu 
Ihme oli 11, aika 5.53,58 ja 
Jorma Puurunen 14., aika 
6.28,34. Tarmo Kokko hiih-
ti 50 v sarjassa saman mat-
kan vapaalla, oli 26. ajalla 
6.02,57. 

55 km perinteinen 
60v 11. Martti Koivu aika 
3.38,50, 55 km vapaa 40 v 
naiset 5. Henna Vanhanen 
aika 3.27,51, 55 km vapaa 
50v 11. Paavo Outila aika 
3.17,37, 22 km vapaa 60 v 
4. Pentti Särkelä 1.19,58. HT

Pudasjärvisiä 
mukana 

Tervahiihdossa
MA 19.3.

ELOKUVA- 
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
HEVIREISSU

-K12/9- 10€ 
● Klo 19.00  
SUOMEN 

HAUSKIN MIES
-K12/9- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/

pudasjarvi/

TALVIJAMIT UUSITUSSA BAARISSA

SAMPOLA, OIJÄRVI
LA 17.3.2018 - KLO 22-02
LIPUT 10€ │ IKÄRAJA 18

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

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

La 17.3.

Lippu 12 €. Wintti 5 €

Tervetuloa!

ILPO 
KAIKKONEN

TU
LO

SS
A:

Pe 23.3.
JARKKO 
HONKANEN & 
TAIGA

La 14.4.
BABLO

Pe 20.4.
ANNELI 
MATTILA ERVASTIN KYLÄYHDISTYS RY:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

pidetään pe 23.3.2018 
klo 19.00 alkaen Nokipannussa.

(Hallitus kokoontuu 18.30)
Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat mm.
Ruuhijärven pilkkikilpailut, haetun toimintatuen esittely.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Puheenjohtaja

Liekolan jakokunnan 
OSAKASTEN KOKOUS 

Hirvipirtillä to 29.3.2018 klo 18.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Kokouksen pöytäkirja nähtävillä 
Tarmo Liekolan talossa 2 viikon ajan. 

Hoitokunta

Koskenhovilla su 18.3.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Pudasjärven Eläkeläiset ry ja 
Pudasjärven Sydänyhdistys ry 

on saanut

Omavastuu lomasta 110 €, matkat toteutetaan yhteis-
kuljetuksena, josta kustannus 30-50 €/henkilö riippuen 

matkustajamäärästä.
Tarkemmat tiedot ja hakemuslomakkeita saa 

Eläkeläiset ry Leena Rantalalta 
puh. 050 559 9066 ja Sydänyhdistys Risto Väisäseltä 

puh. 0400 243 218 ja Terttu Jurvansuulta 
puh. 040 524 5827.

Hakemuslomakkeet tulee lähettää Suoraan 
Solaris-lomille toukokuun loppuun mennessä.

TUETUN RYHMÄLOMAPÄÄTÖKSEN 
KYLPYLÄHOTELLI SANIIN 

Kalajoelle 2.-7.9.2018.

Iijoen taiteilijat ry:n 
VUOSIKOKOUS

su 25.3.2018 klo 17.00 alkaen 
Taidehuone Pohjantähdessä, 

Teollisuustie 1.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 

tutustutaan näyttelyyn.
Olet lämpimästi tervetullut! Hallitus

VUOSIKOKOUS 
la 24.3.2018 klo 14.00 

Metsästysseuran talolla (ent.koulu). 
Esillä sääntömääräiset asiat.  

Tervetuloa! 

Kurenkylän 
Maa- ja Kotitalousseuran 

Sihteeri

Korpisen kyläseura ry:n
VUOSIKOKOUS

pidetään su 25.3.2018 klo 13.00 
Korpisen kylätalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

lankalauantaina 
31.3.2018 klo 14.00.BINGO

Pintamon kyläseura ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS
kylätalolla sunnuntaina 25.3. klo 15.00 

(Pintamontie 321). 
Tervetuloa! Hallitus

la 7.4. Kevättä kohden tansseihin 
Naapurinvaaran huvikeskukselle. 

Tanssimatka

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Pekkaniskan Pojat, Arto Nuotio & Sunset.
Lähtö klo 17.30 

S-market linja-autopysäkki. 
Matkan hinta 35 €, sisältää kyydin ja tanssilipun. 

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) 
Sointu Veivo 040 758 4183, Heimo Turunen 
0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön

VUOSIKOKOUS
su 25.3.2018 klo 18.30 kaupungintalolla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja käy-
dään keskustelu maakuntavaaliehdokkaista.

Aloitamme kahvitarjoilulla klo 18.00.

Teemana luonto ja erä

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärvellä 

Kyläkolmion talolla
(Kuukasjärven kouluntie 2)

La 24.3.2018 klo 11.00–15.00

Tervetuloa koko perheen tapahtumaan!
Järj. Kyläkolmio yhdessä alueen kyläläisten kanssa,

 Kuukkaanseudun Erä ry ja Kuukasjärven Maatalousnaiset.

*  Kanojen kauneuskilpailu! 
Kotieläimiä, poniratsastusta.

*  Esityksiä luonnosta ja  
erästyksestä,  
mm. Lintumiehestä.  
Klo 12 Raimo Siurua,  
klo 13 Antero Koivula,  
klo 14 Jouko Höyhtyä (MHY).

*  Myyjäispöydästä  
tuoreita rieskoja, munkkeja, 
leivonnaisia…

*  Markkinaravintola ja  
kotakahvila.

*  ”Heleppoheikki”  
myy halapaa karkkia.

*  Mäenlaskua,  
mukavaa yhdessäoloa…

*  Myös korttimaksut

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy

pääsiäisviikolla
poikkeuksellisesti

torstaina 
29.3.2017

Heimo 0400 385 281     lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusaineistot toimitukseen 
ti 27.3. mennessä.

Puhoskylän kyläseura ry:n 
VUOSIKOKOUS  
la 24.3.2018 klo 12.00 alkaen 

Möykkälässä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Makkaranpaisto on 
Metsäpäivän suosittu 

ohjelmanumero.

Metsäpäivään odotellaan  
jälleen yli 1000 kävijää.

Pudasjärven 
metsäpäivä 2018 

Tule tapaamaan metsäalan toimijoita 
perjantaina 23.3. Pudasjärven Torille klo 10-14. 

Tilaisuuden juontaa Heikki Rahko
10.00 Avaus
10.10 Kaupungin tervehdys 

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen
10.30 Avoimet metsätiedot, Metsään.fi -palvelu 

Asiakkuusasiantuntija Marika Alatalo 
Suomen metsäkeskus  

11.00 Hirsitaloteollisuuden näkymät 
Toimitusjohtaja Keijo Anttila 
Kontiotuote Oy  

11.30 Paltamon biotuotetehdas 
Toimitusjohtaja Jukka Kantola 
KaiCell Fibers Oy  

12.00 Metsänomistajan odotukset puunkäytön  
lisäyksestä Matti Alatalo 
Hallituksen pj. Mhy Pudasjärvi

12.30 Eränkävijät TV-ohjelma 
Antti ja Sanna Kokko

13.00 Vuoden METSÄTOIMIJAN julkaiseminen 
13.30 Toimijoiden arpajaisten tulokset
13.25 Pääarvonta,  

palkintona Keskiahon moottorisahaveistos
13.30 Huutokauppa,  

mm. Lynx Forest Fox, peräkärry
14.00 Tapahtuma päättyy

METSÄPÄIVÄN OHJELMA

PUDASJÄRVI -lehti

Tervetuloa!Pannu on kuumana ja hiillos hehkuvana 

koko tapahtuman ajan!

Arvontoihin saavat 
kaikki osallistua. 

Tomi Timonen

Päivän aikana on tarjolla paljon ajankohtaista metsällistä asiaa musiikin, 
kahvin ja nuotiomakkaran kera. Osallistujien kesken suoritetaan arvontaa. 

PUDASJÄRVI

Jukka Kantola

Matti Alatalo

Marika Alatalo

Keijo Anttila

TRAUMAKOULUTUS

PUDASJARVI.FI

To 29.3.2018 klo 9-14,  
Pudasjärven kaupungintalo
Kouluttajina psykiatrian erikoislääkäri Kaarin  
Sorvari ja psykiatrinen sairaanhoitaja Marja Eroma 
ODL:n kidutettujen kuntoutuspalveluista

Koulutus on maksuton.  
Kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset 27.3.2018 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi 
p. 040 356 4612

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

Maahanmuuttajien kanssa toimiville  
työntekijöille ja vapaaehtoisille

Mieli-hanke järjestää tors-
taina 29.3. traumakoulutus-
ta kaikille maahanmuut-
tajien kanssa toimiville 
työntekijöille ja vapaaehtoi-
sille. Kouluttajina toimi-
vat psykiatrian erikoislää-
käri, traumapsykoterapeutti 
Kaarin Sorvari ja psykiat-
rinen sairaanhoitaja, psy-
koterapeutti Marja Eroma 
Oulun Diakonissalaitoksen 
(ODL) kidutettujen kuntou-
tuspalveluista (KITU). Työ-
pajatyöskentelyssä mukana 
myös ODL:n KITU:n tiimi-
vastaava Paula Kyllönen. 

Koulutus koostuu luen-
to-osuudesta ja työpajatyös-
kentelystä pienryhmissä. 
Koulutuksessa pohdim-

me mm. seuraavia teemo-
ja: Trauman/stressin vaiku-
tukset ihmiseen eri tasoilla: 
keho, mieli, tunteet ja ih-
missuhteet, trauman ja sen 
aiheuttaman stressin siir-
tyminen myös auttajaan, 
työntekijän/vapaaehtoisen 
oma jaksaminen ja auttami-
sen rajaaminen sekä mitä 
työ/vapaaehtoistyö on ja 
mitä se ei ole.

Ohjattu työpajatyösken-
tely koostuu kokemuksel-
lista jakamista ja omien voi-
mavarojen tunnistamista. 
Koulutus on osallistujille 
maksuton. 

 
Mieli-hanke tiedotus 

Traumakoulutusta 
Pudasjärvellä

SEURAAVAT NÄYTÖKSET:
Pe 16.3.2018  klo 19.00
Su 18.3.2018  klo 15.00
La 24.3.2018  klo 15.00
Su 25.3.2018  klo 15.00
La 31.3.2018  klo 15.00 

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

Porot kisaavat Panumalla palmusunnuntaina
Panuman Kultasprintti ja 
koko perheen iloinen talvi-
tapahtuma järjestetään tänä 
vuonna palmusunnuntai-
na 25.3. Puolilta päivin alka-
vassa porojen sprinttikisassa 
nähdään vauhdikasta me-
noa Panumajärven jäällä.

Kilpaporot laukkaavat 
kahdeksasosamailin mat-
kan ja päivän paras voittaa 
arvokkaan kimpaleen aitoa 
Lapin kultaa. Poroajot järjes-
tetään nopeatempoisena pu-
dotusajona, joka on helppoa 
ja mielenkiintoista seuratta-
vaa.

Panuman porokisoilla 
on pitkät, nelisenkymmen-
tä vuotta vanhat, perinteet. 
Tänä vuonna Panumajär-

vi ry:n toimijoista koostuva 
historiatyöryhmä on selvit-
tänyt kisojen historiaa ja jat-
kaa työtä edelleen. Muistoja 
ja tietoa Panuman poroki-
soista otetaan vastaan myös 
kisapäivänä.

Koko perheen talvitapah-
tumaan erityisesti tervetul-
leita ovat lapset, joille järjes-
tetään monenlaista ilmaista 
ohjelmaa. Lapset pääsevät 
muun muassa osallistumaan 
keppiporokisaan, poroaje-
lulle, pyörimään hoijakassa, 
laskemaan liukumäkeä, heit-
tämään frisbeetä ja kasvo-
maalaukseen. Alle 12-vuoti-
aille tapahtumaan on vapaa 
pääsy ja jokainen lapsi pal-
kitaan.

Kisapaikalla on kisara-
vintola ja arvontaa. Kul-
tasprintin ja talvitapahtu-
man järjestelyistä vastaavat 
yhteistoimin Panuman ky-
läyhdistys Panumajärvi ry 

Viime vuoden kisoissa porot laukkasivat lujaa Panumalla ja 
yleisöä oli paljon paikalla.

sekä Kiiminki-Kollajan pa-
liskunta.

- Tervetuloa seuraamaan 
Kultasprinttiä ja viettämään 
hauskaa talvipäivää Panu-
malle! Toivottavat järjestäjät



12 TPnro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti16.3.2018 16.3.2018nro 11

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

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

PERJANTAI 16.3.
SAMPO SALMELA LIVE! K-18, VAPAA PÄÄSY

LAUANTAI 17.3.
KASARIBILEET! K-18, VAPAA PÄÄSY

OLLAAN
PORUKALLA

Järjestäjät: Kuuloliitto ry ja Näkövammaisten Liitto ry paikallisyhdistyksineen sekä 
Pudasjärven seurakunnan diakoniatyö

Klo 13 tervehdyssanat, klo 13.15 Ikäkuulo, 
klo 14.30 Ikääntyneen näkö. 
Apuvälinenäyttely klo 12–16. 

Kahvitarjoilu klo 14. 
Tervetuloa!

keskiviikkona 21.3. klo 12–16,  
Seurakuntakoti, Varsitie 12

KUULON JA NÄÖN PÄIVÄ 
PUDASJÄRVELLÄ

Kuusamo

Suomussalmi

Kajaani

Rovaniemi

Salla

Pudasjärvi

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA

Taivalkoski

KAJAANIWOOD

Oulu

Vieremä

Sotkamo

Hankintatoimisto
Saha

Jari Nykänen
040 653 0122

Jari Juntunen
040 515 9779

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677

Sami Oinas
040 775 3049

Jussi Timonen-Nissi
040 510 4847

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961

Jukka Heikkinen
040 653 1599

Jaakko Heikkinen
044 413 3140

Pölkky Metsä Oy
Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO
Puh. 040 833 9831
office@polkky.fi tai etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

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 lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla ja 

mikrokuitupyyhkeillä 
+ nestevahaus.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D 
HD, kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

Lumiveistospuisto 
avattiin Kurenalla
Pudasjärven kaupunki, Ki-
vapuhe-hanke ja Hyvän 
mielen paikat järjesti kaikil-
le suunnatun Lumenveisto-
viikon 26.2- 3.3, jolloin oli lu-
miveistospuiston avajaiset. 
Paikka on entinen Hartsun 
tontti Puistotien varressa 
kaupungintalon ja Pikku-
Paavalin päiväkodin välis-
sä. Lumiveiston tekniikoi-
ta opastivat ylöjärveläinen 
Juha Käkelä sekä pudasjär-
vinen Veikko Laakso. 

Lumiveistospuistossa 
on runsaasti lumiveistoksia 
nähtävyytenä ja iltaisin puis-
to on valaistu. 

Avajaisia edeltävänä per-
jantai-iltana kokoontui lei-
jonien naisklubi Hilimoista 
kahdeksan naista tekemään 
esikuvansa Hilma Räisäsen 
lumiveistoksen. Veistoksen 
piti olla kookas kuvaamaan 
Hilman suuruutta ihmisenä. 
Niinpä veistoksesta muotoil-
tiin ”päätä pitempi muita”. 
Kädet pitävät maapalloa, 

Leijonien Hilimat naisklubin presidentti Elvi Räisänen esit-
telee Hilma Räisästä kuvaavaa lumiveistosta, joka on pää-
tä pitempi muita.

joka kuvaa leijonien teke-
mää palvelutyötä koko maa-
pallon alueella. Vihreä väri 
veistoksessa kuvaa Hilimo-

jen kevään väriä. Suoraselkä 
on taas muistutuksena Hil-
ma Räisäsen suoraselkäisyy-
destä. HT

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä
Ravintola Kurenkoskessa 
esiintyy lauantaina 17.3. laula-
ja ja viihdetaiteilija Ilpo Kaik-
konen. Hän on musisoinut 
erilaisissa kokoonpanoissa 

vuodesta 2005 lähtien, ja kai-
ken kansan sydämiin hän lauloi 
itsensä vuoden 2011 Idolsissa 
sijoittuen neljänneksi. Sen jäl-
keen uraa on luotu omalla ni-

mellä. Ilpo Kaikkonen on lau-
laja ja viihdetaiteilija henkeen 
ja vereen. Hän osaa ottaa ylei-
sönsä ja välittää tunteita niin 
keikoilla kuin tallenteilla.


