
nro 11 2019

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen uusi 

rinnevalaistus 
LED-valaisimilla s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 14.3.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

lumenpudotukset 
katolta

urakkatyönä.
Vakuutukset kunnossa.

p. outila oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

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

Retkelle 
mukaan

Pororyynäri 400g 
2,49 pkt 6,23 kg

Herkku-
grillimakkara 400 g 
2 pkt 5,00 6,25 kg

Palvilenkki 1,2 kg 
2 kpl 15,00 6,25 kg

Ulkoilupäivän päätteeksi 
nopeasti valmistuvaa

Kermainen savuporokeitto 400g 
3,90 9,75 kg

Veripalttukeittoon
Veripalttu 7,90 kg

Saunapalvikylki n. 1kg 7,90 kg
Viikonlopun herkutteluun

Maalaishyytelö 350 g 
2 kpl 5,90 8,43 kg

Leipäjuusto (pakaste) 500g 
6,50 kpl 13,00 kg

Lakkahillo 460g 6,90 15,00 kg

Minimuffi ns rasia 300g 
2 kpl 5,00 8,33 kg

Pohjoisen parasta poroa
Poron keittoluut 1 kg 8,90 pss

Poron maksa 12,90 kg

Poron vasan sisäpaisti 39,90 kg

Poron vasan sisäfi le 49,90 kg

ERÄ Kuivattuja 
Poronluita - 50%

Poron Sääriluu 
4 kg:n ltk 14,95 4,24 kg 

(norm. 7,48 kg)  

Poron Putkiluu 
4 kg:n ltk 16,95 4,24 kg 

(norm. 8,48 kg)Sompio Poronkäristys 450g 2 pss 25,00 27,78 kg

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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

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

PUDASJÄRVI

LOPPUUNMYYNTI
VARASTON

KAIKKI 
TUOTTEET

-50%
ovh.

TOTAALINEN TYHJENNYS

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta- ja lakkaustyöt sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

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

Puh.  020 752 8260

latuhöylä arctix fix mittojen 
mukainen latu-ura

Väinö Verkkoreki

29900

17900

-  rungon materiaali: suorakaiteen  
muotoinen vahva teräsputki

-  lavan alla on useita poikkitukia
-  lavan kiertää n. 10 cm korkea kaide
-  lavan pohja (185 x 75 cm) on tukevaa vesivaneria
-  vetolenkki on jousitettu, joka takaa tasaisemman 

menon rekeä vedettäessä
-  reen mitat (p x l x k): 260 x 80 x 43 cm
-  jalasten pituus: 176 cm
-  jalasten leveys: 20,5 cm

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

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

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

kaupan päälle
POLAROIDUT AURINKOLASIT 

tai  TOISET SILMÄLASIT

Tarjous voimassa kun ostat normaalihintaiset kehykset ja linssit. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin!

Suojaa silmäsi 
kevätauringolta, 

uudet aurinkolasi-
mallistot 

saapuneet!

HUOM! Perjantaina 15.3. liike auki klo 10-16.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Pentti 
Tuomo Aukusti
PARKKINEN
s. 13.3.1954
k. 19.2.2019

Hiljeni askel elosi tiellä,
uuvuit kun sairaus voimasi vei.
Nukkuos rauhassa kauneinta unta,
muistosi koskaa unhoitu ei.

Kaipauksella muistaen
Jun
Aimo ja Pirkko perh.
Niina ja Jino
Helvi
sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu  läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. 

Kiitos kaikille Pentin hoitoon osallistuneille.

Rakkaamme

Anna Liisa 
PAAVOLA
o.s. Hemmilä

s. 6.12.1927 Pudasjärvellä
k. 19.2.2019 Pudasjärven tk:ssa

Kiittäen ja kaivaten
Pentti ja Irma perh.
Pekka
Pertti perh.
Raija ja Kauno perh.
Pasi
Pauli ja Merja perh.
Leena ja Tenho perh.
Irma ja Jorma perh.
    Mika, Sami perh.
sukulaiset ja ystävät

On side viimeinen kotiimme katkennut,
on äiti luo isän lähtenyt.
Nyt pyydämme syliisi, taivaaseen kanna,
ruusuilla peittele ja levätä anna.
Lapset

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos äitiä hoitaneille.

Rakkaamme

Seppo Juhani
KENTTÄLÄ

s. 3.4.1946 Pudasjärvi
k. 12.2.2019 Pudasjärvi

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,
uneen rauhaisaan sä silmät suljit.

Rakkaudella kaivaten
Eeva

Mikko ja Katariina perh.
Jani ja Tarja perh.

Ortodoksisessa kirkossa suuri paasto al-
koi puhtaana maanantai 4.3. Luterilaises-
sa ja katolisessa kirkossa paasto alkoi tuh-
kakeskiviikkona 6.3. Kristittyjen yhteinen 
pyhiinvaellusmatka kohti pääsiäistä on al-
kanut. 

Paaston aikana meillä on mahdolli-
suus uudistaa suhdettamme Jumalaan, it-
seemme, toisiin ihmisiin ja elinympäris-
töön. Kaikki näitä suhteita tulee hoitaa, 
jotta elämämme olisi kokonaisvaltaisesti 
kunnossa. Paastossa on kyse myönteises-
tä mahdollisuudesta vahvistaa elämän va-
loisia puolia. Suotta ei paastoa ortodoksi-
en parissa joskus kutsuta sielun kevääksi.

Yksinkertainen elämäntyyli 
Paastoon kuuluu yksinkertainen elämän-
tyyli ja oleellisena osana sitä yksinkertai-

nen ruokavalio. Anna kattiloidenkin levätä 
paaston aikana! Ruokaostoksista säätyvät 
rahat voi ohjata esimerkiksi niiden hyväk-
si, jotka joutuvat paastoamaan köyhyyden 
vuoksi jatkuvasti. Siihen löytyy Suomesta 
monia kanavia, niin kirkollisia kuin muita. 

Meillä ortodokseilla on paastokerä-
ys, jonka turvin koulutamme ammattiin 
kristittyjä naisia Afrikassa. Naisten kou-
luttaminen tuossa maailmankolkassa luo 
yhteiskunnallista vakautta ja on kestävää 
kehitystä parhaimmillaan.  

Tervettä hengellisyyttä 
Terveessä hengellisyydessä ruokapaas-
to, rukous ja lähimmäisen palveleminen 
ovat sopusoinnussa keskenään. Oikeas-
taan yhtä ei voi olla ilman toista ja kolmat-
ta. Jos jokin kolmejalkaisenpöydän jaloista 

on erimittainen kuin muut, pöytä keikkuu. 
Mutta oleellista on, että kun paastoat, 

älä tee siitä numeroa.  Olet saanut palkka-
si, mikäli asetat paastosi päämääräksi ih-
misten huomion. Tällöin paastollasi ei ole 
merkitystä eikä se hyödytä sinua millään 
tavalla. Tärkeintä siis on paastota salas-
sa. ”Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, 
vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee 
myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.” 
(Luuk. 6:18).

Siunattua paastonaikaa ja 
sielun kevättä,

Marko Patronen
kirkkoherra
Oulun ortodoksisen 
seurakunta 

Suuri paasto – sielun kevät

Rakkaamme

Lauri Olavi
NYMAN
s. 25.6.1927 Pudasjärvellä
k. 15.2.2019 Pudasjärvellä

Lämmöllä kaivaten
Kauno-veli ja Airi perh. 
siskon ja veljien lapset sekä 
lastenlapset perh.
muut sukulaiset ja tuttavat

Päivä kun illaksi vaihtui
tuli tyyntä ja hiljaista niin.
Yksi portti vain hiljaa aukes, 
joka iäksi suljettiin.

Siunaus toimitettu Pudasjärvellä 9.3.2019 ja 
Lauri saatettu haudan lepoon läheisten sekä 

tuttavien läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta. 

Kiitos myös kaikille Lauria hoitaneille hyvästä hoidosta.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 17.3. kello 10, toimittaa Timo 
Liikanen, saarnaa Samuel Korhonen Suomen Luterilaises-
ta Evankeliumiyhdistyksestä,  kanttorina Jukka Jaakkola, 
kirkkokuoro. Messu on katsottavissa suorana lähetyksenä 
seurakunnan kotisivujen kautta. Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja lähetystilaisuus isossa kahviossa. Samuel Korho-
nen kertoo lähetystyön nimikkokohteen Matongon teolo-
gisen seminaarin työstä Keniassa.

Kuorot: Vox Margarita ke 20.3. kello 18, kirkkokuoro to 
14.3. ja to 21.3.  kello 18,  Sarakylän kappelikuoro to 14.3.  
ja to 21.3. kello 18.

Miesten piiri seurakuntakodissa ti 19.3. kello 17.30.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 19.3. kello 18. 

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 18.3. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 14.3. kello 18.

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

Lapsiparkki perjantaisin kello 9.30-12 seurakuntakodilla. 
Parkkiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. Lapsille oma välipala ja 
juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille (ma kello 
12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 
868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 
040 586 1217. Parkkia ei pe 15.3.

Siioninvirsiseurat Taipaleenharjussa Sinikka ja Aimo Pieti-
lällä pe 22.3. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Livolla Matti ja Anni-
Inkeri Törmäsellä pe 15.3. kello 18.30 (Simo Kinnunen). 
Myyjäiset Sarakylän koululla pe 15.3. kello 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 17.3. kello 16 (Tauno Kujala, Jukka Lehto).

Kastettu: Miina Aino Johanna Laakkonen.

Haudattu: Lauri Olavi Nyman 91 v, Anna Liisa Paavola 91 
v, Lauri Kalevi Liedes 86 v, Erkki  Juhani Pirinen 81 v, Esko 
Johannes Parviainen 80 v.

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Rakkaamme

Esko Johannes 
PARVIAINEN
s. 17.9.1938 Taivalkoski
k. 20.2.2019 Pudasjärvi

Yö kun aamuksi vaihtui,
tuli tyyntä ja hiljaista niin. 
Yksi portti vain hiljaa aukes, 
joka iäksi suljettiin. 

Kaipauksella muistaen
Lempi
Vuokko ja Hannu perheineen
Ismo ja Niina perheineen
veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät

Siunaus on toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos kaikille osanotosta.

Mehän vaan pestään 
akkunoita,
ja luudalla lakastaan lattioita!
tili tili tili tili tinttantaa!
Kyllä nämä tytöt akkunat 
puhtaaksi saa!

Iloisena pestään akkunoita,
kun keväällä ei voi likasena 
katsella noita!
tili tili tili tili tinttantaa!
Kyllä nämä tytöt akkunat 
puhtaaksi saa!
 
Annikki ja Hilkka

Kevät-
siivouslaulu

Pudasjärvi-lehti julkaisee 
Ystävänkammarissa 
kirjoitettuja runoja:
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA 14.-17.3. ELLEI TOISIN MAINITA

HäTäLä 
tuore ruoDotoN  
lohifilee
vakuumi, Norja, c-leikattu 
rajoitus: 2 fileetä/talous

1295

ATRIA PERHETILAN 
kaNaN ohuet  
fileeleikkeet
480-600 g (9,98-12,48/kg)

SATAMUNA 
vapaaN kaNaN  
pesämuNa
15 kpl/1020 g (2,44/kg)

Ilman korttia 7,25 rs (12,08-15,10/kg) Ilman korttia 3,09 rs (3,03/kg) Yksittäin 0,99 rs (3,96/kg)
599 249

-17%
Plussa-kortilla

-19%
Plussa-kortilla

rs rs

169
kg

ORRI 
maNDariiNi
israel

väriä kalalle
Kurkku- 

limettilohi

KATSO RESEPTI:
k-ruoka.fi tai  

K-Ruoka -sovellus

Kevättä kohti
ruoDotoN

ATRIA   
takuumurea NauDaN  
sisä- ja paahtopaisti
palaNa

1395
kg

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

 
kirsikkatomaatti
250 g (2,00/kg) espaNja

1.- 2
RS

995
kg

voimassa to-la 14.-16.3.

suomi
K-RUOKAMESTARIN 
kuuma  
porsaaN  
grillikylki

995
kg

ATRIA 
viljaporsaaN 
sisäfilee
pehmeäN pippuriNeN, 
N. 500 g

suomi

perjaNtaiNa 15.3. 
putaaN pullaN 

koNsuleNtti 
klo 10 - 17 5.-

AITO 
pakaste-
pizzat  
salami
200 g

erä

4
kpl

eräAPETIT 
ruoDotoN 
savukirjolohifilee
N. 750 g

1395
kg

ruoDotoN

Männyn käpyjen 
vastaanotto

maanantaisin klo 9-10 MHY:n 
varastolla 25.3. alkaen.

Keräykseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Laatuvaatimukset: terveitä, aukeamattomia 
yli 3 cm pitkä männynkäpyjä.

Hinta: 1,20 €/litra

Lisätiedot: Teemu Leppänen 040 148 6380.

ministeri, kansanedustaja
PIRKKO MATTILA
tavattavissa 17.3
KLO 10-11 KUUSAMO, 
kahvila Mimosa
KLO 12-13 TAIVALKOSKI,
Jalavan kahvila
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Kaupunginhallitus ko-
koontui tiistaina 12.3. 

Perusopetuslain mukai-
sesti jokaisessa koulussa 
on oltava toiminnasta vas-
taava rehtori. Etenkin pie-
nillä kouluilla on lisäksi 
mahdollista se, että koulun 
hallinnolliset tehtävät an-
netaan hoidettavaksi opet-
tajan viran haltijalle. Pu-
dasjärven kouluilla on 
hallinto järjestetty kahta eri 
tapaa käyttäen. Kaupungin 
yhtenäiskoululla ja lukiol-
la on yksi yhteinen toimin-
nasta vastaavan rehtorin 
virka. Tämän lisäksi on yk-
sikköön perustettu kaksi 
apulaisrehtorin virkaa, joi-
den vastuualueet määräy-
tyvät koulun sisäisen tehtä-
vänjaon perusteella. Muilla 
Pudasjärven kouluilla on 
käytössä edellä mainittu 
koulunjohtajajärjestely, jos-
sa opettajan virkatehtäviin 
on liitetty koulun hallinnol-
liset tehtävät. Koska perus-
opetuksen oppilasmäärät 
tulevat jatkossa lisäänty-
mään, kaupunginhallitus 
päätti perustaa Pudasjär-
ven kaupungin perusope-

Perusopetuksen rehtorin virka 
perustetaan uutena

tuksen rehtorin viran, jos-
sa virkasuhteen alkaessa 
tehtävät sijoittuvat Lakarin 
koululle. Virka julistetaan 
haettavaksi mahdollisim-
man pian ja virka täytetään 
1.8.2019 alkaen.

Heli Huhtamäki  
henkilöstöpäälliköksi
Henkilöstöpäällikön vi-
ran määräaikaan mennes-
sä saapui 35 hakemusta. 
Haastattelujen jälkeen pää-
tettiin valita kokonaisar-
vioinnin perusteella vir-
kaan soveltuvimpana Heli 
Huhtamäki Simosta ja va-
ralle Kai Korhonen Oulus-
ta. Lapin Kauppamarissa 
Rovaniemellä työskentele-
vä Huhtamäki aloittaa hen-
kilöstöpäällikön viran hoi-
tamisen huhtikuun alussa. 
Hän kertoi myös olevansa 
muuttopuuhissa Pudasjär-
velle asumaan. 

Ryhmätyöllistämistä 
jatketaan
Pudasjärven kaupunki on 
ottanut käyttöön ryhmä-

mäisen työllistämisen mal-
lin Laavu-hankkeen ko-
keilun kautta. Toimintaa 
on kokeiltu vuosina 2017 
ja 2018 viiden yhdistyksen 
kanssa. Tulokset kokeilus-
ta ovat olleet hyviä. Työl-
lisyyspalvelut esittää kau-
punginhallitukselle, että 
ryhmätyöllistämisen toi-
mintaa jatketaan edelleen ja 
tukia jaetaan edellisen vuo-
den mukaisesti 227 500 eu-
rolla. Päätettiin hyväksyä 
ryhmätyöllistämisen toi-
minnan jatkaminen ja tuen 
maksaminen Livokas ry 64 
000 €, Työpetari ry 54 500 
€, Pudasjärven 4H -yhdis-
tys 52 000 €, Jongun alueen 
kyläyhdistys ry 40 000 € ja 
Korpisen kyläseura ry 17 
000 euroa.

Kutsuntoihin  
kaupungin edustaja
Asevelvollisuuslain mää-
räämiä kutsuntoja varten 
tulee kaupunginhallituk-
sen määrätä kaupungin 
edustaja kutsuntalautakun-
taan. Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimisto on 

ilmoittanut, että Pudasjär-
vellä kutsunnat järjestetään 
20.8. Kaupunginhallitus ni-
mesi kutsuntalautakuntaan 
vuodeksi 2019 kaupungin 
edustajaksi Sointu Veivo ja 
varaedustajaksi Paavo Ti-
hinen.

Tilinpäätös  
valmistumassa
Merkittiin vuoden 2018 ti-
linpäätöstilanne tiedoksi ja 
päätettiin käsitellä tilinpää-
tös seuraavassa 26.3. koko-
uksessa. 

Kansainvälinen johtaminen 
(yamk) Heli Huhtamäki.
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Työtakomo-hankkeelle jatkoaikaa – toimintaa vielä reilu vuosi
Pudasjärvellä, Iissä, Vaalas-
sa, Utajärvellä ja Simossa 
Työtakomo-hanke on toimi-
nut pian 2,5 vuotta. Olemme 
hankkeen aikana kohdan-
neet toimialueella jo yhteen-
sä 194 työtöntä työnhakijaa. 
Olemme auttaneet asiakkai-
tamme työnhaussa käytän-
nössä ja toisaalta kuntien 
työllistämispalveluita kokei-
lemaan uusia toimintatapoja 
niiden asiakkaiden suhteen, 
jotka ovat ottamassa sitä vii-
meistä askelta työelämään. 
Tähän mennessä eteenpäin 
on mennyt yhteensä 121 asi-
akasta, joista 54 prosenttia 
on työllistynyt ja 12 prosent-
tia on aloittanut opiskelut. 

Hankkeelle myönnettiin 
jatkoaikaa 31.3.2020 saakka, 
jonka myötä uudeksi tavoit-
teeksemme asetettiin asiaka-
sohjauksen laadun kehittä-
minen alueellista yhteistyötä 
edistämällä.

Vipus on Oulunkaaren 
kuntien yhteistyöelin, joka 
kokoontuu säännöllises-
ti hankeaikana hanketiimin 
johdolla ja jatkaa myöhem-
min toimintaansa kiertävän 
puheenjohtajuuden periaat-
teella. Hankeaikana yhteis-
työelin etsii muun muas-
sa niitä työllisyydenhoidon 
käytännön alueita, joissa 

yhteistyö voisi edistää asi-
akkaiden ohjausta ja työl-
listymistä kussakin kun-
nassa. Yhteistyön myötä 
työllisyydenhoidon osaa-
mista ja kokemuksia pysty-
tään jakamaan vastavuoroi-
sesti kuntien välillä. 

Työn tekeminen  
kannustavaksi
Työnhakijoilla on toive sääl-
lisestä ansiosta, joka olisi 
työttömyysetuuksiin ja mui-
hin tukiin nähden kannus-
tavaa. Osalle työ jo sinänsä 
olisi itsearvoista, mutta elä-
mä on taloudellisesti jo sen 
verran tiukoilla, että työnte-
on odotetaan pikemminkin 
helpottavan kuin vaikeutta-
van taloudellista tilannetta. 
Myös työn vastaanottamis-
ta pelkästään ponnahdus-
laudaksi seuraavaan työ-
hön vierastetaan. Usein työ 
ei kuitenkaan ole asiakkaal-
le itsearvoista, vaan pitkitty-
neen työttömyyden myötä 
elämä on kyetty eri keinoin 
varsin tehokkaasti sopeut-
tamaan taloudellisiin rea-
liteetteihin. Hidastettu elä-
mänrytmi, kaventuneet 
sosiaaliset ympäristöt sekä 
edulliset harrastukset esi-
merkiksi luonnossa värittä-

vät työttömän työnhakijan 
elämää työttömyyden pitkit-
tyessä haja-asutusalueella. 
Nämä ovat hanketyönteki-
jöiden havaintoja eri vuoro-
vaikutustilanteissa asiakkai-
den kanssa, eivät minkään 
kyselyn tuloksia. 

Edullista liikkumista 
edistettävä
Työtakomo on pyrkinyt pro-
filoitumaan tukimuotona 
asiakkaille, joilla olisi järjes-
telmän näkökulmasta välit-
tömät edellytykset työmark-
kinoille. Kuntouttavalla 
työtoiminnalla on oma paik-
kansa järjestelmässä. 

Kouluttautuminen ja elä-
mänmittaisen opiskelun 
omaksuminen on alueellisen 
liikkuvuuden lisäksi toinen 
merkittävä keino varmistaa 
oma työllistyminen myös 
tulevaisuudessa. Työnha-
kuun ja opiskeluhalukkuu-
teen vaikuttaa merkittä-
västi se, kuinka realistisena 
päivittäinen matkustami-
nen eri liikennevälinein näh-
dään. Asiakkaistamme suu-
ri asuu haja-asutusalueella, 
joten keskeinen haaste työl-
listymisessä ja opiskelussa 
on matkojen suorittaminen. 
Hanketiimi suhtautuukin 

Projektikoordinaattorit Erkki Moilanen Pudasjärveltä ja 
Riikka Juntunen Utajärveltä.

Projektipäällikkö Harri Ojan-
perän toimipaikka on Iissä. 

positiivisesti kaikkiin niihin 
toimenpiteisiin, joilla asiak-
kaiden edullista liikkumista 
kuntien sisällä ja välillä pys-
tytään lisäämään. 

Työllisyydenhoidos-
sa kyse on siitä, missä mää-
rin meillä on säällisen elan-
non mahdollistamaa työtä 
tarjolla siellä, missä ihmiset 
asuvat. Jos emme pysty ku-
vaamaan työttömille työn-
hakijoille reittiä, jonka avul-
la he pystyvät työllistymään 
rikkomatta sosiaalisia sidok-
siaan, tuloksena on sopeu-
tuminen vallitseviin olo-
suhteisiin. Lopulta kaiken 
ylimääräisen kuluttamisen 

lopettamisen jälkeen työ-
tön luopuu myös haja-asu-
tusalueella pakollisesta liik-
kumisvälineestä eli autosta, 
jonka jälkeen yllättäviinkin 
työmahdollisuuksiin tarttu-
minen nopealla aikataululla 
on haastavaa. 

Harri Ojanperä 
projektipäällikkö, 
Riikka Juntunen 
projektikoordinaattori, 
Erkki Moilanen 
projektikoordinaattori

Tavattavissa TI 19.3.
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Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin. 
Aineistot toimitukseen viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

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

Kipinän kyläseura järjes-
ti lauantaina 9.3. perintei-
set nappulahiihdot. Lumisa-
teesta huolimatta jokaiseen 
sarjaan riitti osallistujia ja 
paikalla oli muutenkin mu-
kavasti väkeä. Kyläseu-
ran uudessa grillissä teh-
dyt makkarat menivät hyvin 
kaupaksi. Tapahtuma oli oi-
kein onnistunut ja kaiken 
kruunasi lopuksi palkinto-
jen jako, jossa iloisia ilmei-

tä riitti.
Kiitos osallistuneille!

Sanna Parkkila 

Tulokset
Pojat alle 5 v 1. Leevi Haapakos-
ki 2. Jaakko Virkkunen. Tytöt alle 
5 v 1. Kiira Haapakoski.  Pojat 5-6 
v 1. Aatu Riepula, 2. Arttu Virkkunen, 
3. Jonas Parkkila.  Tytöt 5-6 v 1. 
Amanda Sääskilahti, 2. Minja Räisä-

Kipinässä nappulahiihdot
nen.  Pojat 7-8 v 1.  Eetu Riepu-
la. Tytöt 7-8 v 1. Veera Virkkunen. 
Pojat 9-10 v 1. Josia Linnanmäki. 
Tytöt 9-10 v 1. Mona Sääskilahti 
2. Vappu Riepula.  Pojat 11-12 v 1. 
Konsta Holmi.  Tytöt 11-12 v 1. 
Emma Riepula. 

Ensimmäistä kertaa 
hiihtokilpailuissa mukana 

Minja Räisänen.

Liikkumisen, lihasvoiman 
ja yleisen toimintakyvyn 
heikentyminen vaikuttaa 
seniorin itsenäiseen suo-
riutumiseen, sosiaaliseen 
osallistumiseen sekä mieli-
alaan. Ikäihmisten olisi hyvä 
harrastaa liikuntaa, koska se 
edistää terveenä, itsenäise-
nä ja toimintakykyisenä py-
symistä. Fyysisen kunnon 
kehittäminen kannattaakin 
aloittaa ennaltaehkäiseväs-
ti, ja siksi Pudasjärvelläkin 
toimiva Coronaria haas-
taa kaikki Suomen seniorit 
jumppaamaan. 

Ikääntyessä lihasmassan 
ja- voiman pienentyessä sekä 
yleisen toimintakyvyn hei-
kentyessä kaatumisriski kas-
vaa, ja liikkumisongelmien 
lisääntyessä iäkäs ihminen 
kokee helposti yksinäisyyt-
tä, kun sosiaaliset kontaktit 
ja kodin ulkopuoliset tapaa-

miset vähenevät. Mielialan-
vaihteluja voi esiintyä use-
ammin ja masennus voi 
alkaa vaikuttamaan arkeen, 
elämiseen ja osallistumi-
seen. Myös muistamisen on-
gelmat voivat heikentää toi-
mintakykyä merkittävästi.

-Liikunta edistää seniorin 
terveenä, itsenäisenä ja toi-
mintakykyisenä pysymistä 
sekä aktiivista roolia omassa 
arjessa. Liikunnalla on myös 
seniorin sosiaalista vuoro-
vaikutusta, mielen vireyttä 
ja muistia edistävä vaikutus. 
Parempi kunto edesaut-
taa nopeampaa toipumis-
ta myös tapaturman tai sai-
rastumisen jälkeen. Fyysisen 
kunnon kehittäminen kan-
nattaakin aloittaa ennaltaeh-
käisevästi, fysioterapeutti ja 
projektipäällikkö Essi Järvi-
nen kertoo.

Coronaria haastaa-

kin kaikki Suomen seniorit 
jumppaamaan, jotta he py-
syisivät terveinä ja toiminta-
kykyisinä. Liikunnan avulla 
ikäihmiset voivat parantaa 
elämänlaatua kaikilla elä-
män osa-alueilla. 

-Liikunnallisesta aktii-
visuudestaan ja yleises-
tä toimintakyvystään huo-
lehtivat seniorit nauttivat 
enemmän elämästään. Sik-
si hoidamme, tuemme ja 
kannustamme senioreita ko-
konaisvaltaisesti SenioriFy-
sioterapia-palvelussamme. 
Meille on tärkeää, että kaik-
ki seniorit ovat hyvässä kun-
nossa, elämänsä kunnossa, 
Järvinen painottaa.

Pudasjärvellä  
mukana
Coronaria Terameri Pu-
dasjärvellä on mukana Se-

niorifysioterapia-hank-
keessa. Kaikki Suomen 
seniorit jumppaamaan 
-haaste käynnistyi tällä vii-
kolla Facebookissa, löydät 
sen haulla Coronaria. Se-
niori voi varata ajan Coro-
narian palvelunumerosta 
maksuttomaan fysioterapi-
an alkukartoitukseen alka-
en viikolla 12. Tasapaino 
ja lihasvoima ovat tärkeää 
hyvän toimintakyvyn kan-
nalta. Aloitamme Pysytään 
pystyssä -ryhmän viikol-
la 14. Ryhmään voit ilmoit-
tautua joko fysioterapeut-
ti Riitta Tiaiselle tai Jarno 
Saarelle, jotka myös toteut-
tavat seniorifysioterapian. 
Yhteinen Seniorijumppa-ta-
pahtuma on 18.4, sinne toi-
vomme runsaasti osallistu-
jia, kertoo Riitta Tiainen. 

Coronaria haastaa seniorit jumppaamaan
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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
15.-16.3.

mAANANTAi-ToRsTAi
18.-21.3.
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1495
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1890

3490
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mA-Ti 18.-19.3.         kE-To 20.-21.3.

Kuuma
gRillATTu
bRoilERi
kokonainen

RAuTAosAsTolTA

Kotimainen
TuoRE
kuRkku

Tuore
kotimainen
kiRJolohi

Snellman 
maatiaispossun

uuNifilEE
n. 1.4 kg/kpl

maustettu

PE-To 15.-21.3.

suiPPo-
PAPRikA

200 g
Espanja

Oolannin
PyTTiPANNu

500 g tai 
RANkANPERuNA 

1 kg

HK
mEETvuRsTi
200 g
pystypino

Eldorado
PisARA-
TomAATTi
250 g

2 prk

Tuore 
kokonainen
silAkkA
pyyntivaraus

Kananpojan
sisäfilEE-

Pihvi
500 g, hunaja tai 

karpalo-rosmariini

Kivikylän
vANhANAJAN-

NAkki
380 g

HK
uuNi-
mAkkARA
10 kpl/800 g

pkt

Gern Pro
hiomAhiiRi

25,-

Royal Gala
omENA
Ranska

HK
mETRilENkki
500 g

ylikyPsä-
mAlAiskiNkku 
palana ja siivuina

PE 15.3.                  lA 16.3.

Fazer
PAAhTo-
lEiväT
280-320 g

Naudan
kEiTTo-
lihAPAlAT

795
kg

Sundride 100%
ANANAs-
TäysmEhu 1 l

Esva
kAlA-
Puikko
250 g

Hyvä
NAuTA 
JAuhElihA
rasvaa
max 10%

1195
kg

HK
lihAPyöRykäT

360 g tai JAuhElihA-
PihviT 330 g

Viljaporsaan
TuoRE 
kylki

PullaPirtti
RuisPAlAT
9 kpl/500 g

Kananpojan
JAuhElihA

400 g

PARsA-
kAAli

400 g
Espanja

Kivetön 
tumma

RyPälE
500 g

Grandiosa
kiviuuNi-
PizzAT 
310-350 g

AvANTo-
PumPPu

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

2990

TEksTiiliosAsTolTA

kg

Atria
lAuANTAi-
mAkkARA
palana

HK
hERkku-
mAksAmAkkARA 
500 g

iRTo-
kARkiT

1490

Master lock 
AvAiNsäilö-
koTElo

3490

Timco 24L/2Hp
komPREssoRi
tuotto 206L/min

Mustang
kAmiiNA

199,-
PuuN-
hAlkAisukoNE 
6ToN 
sis. jalustan

199,-

9900

Naudan
PAAhToPAisTi
n. 2-3 kg, pakaste

kg

895

sEiNäkuivAlihAksi

kg

995
Atria tuore naudan
kulmAPAisTi
n. 5.5 kg/kpl

yksittäin 1,79 prk

kEväT uuTuuksiA sAAPuNuT!

Naisten
NEulEPAiTA

Naisten
PAiTA
95% banbu viskoosi
5% elastaani

Naisten
housuT

Cross Hatch miesten
huPulliNEN 
collEgETAkki

Cross Hatch
erilaisia miesten
T-PAiToJA
Alkaen
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Inka Hokkanen SDP

Kannustavaa työelämää kaikille
SDP:n kansanedustajaeh-
dokas, sairaanhoitaja Inka 
Hokkanen Kuusamosta vie-
raili Pudasjärvellä lauan-
taina 9.3. K-supermarketin 
edustalla Pudasjärven SDP:n 
väki tarjosi munkkikahvit, 
lämmintä mehua, karkkeja 
sekä kaikille annettiin mu-
kaan Hokkasen valmistamia 
sytykesipsejä. Myös vaali- ja 
esitemateriaaleja oli tarjolla. 
Hokkanen keskusteli paikal-
le pysähtyneiden ihmisten 
kanssa kysellen mm. Pudas-
järven kuulumisia. Poroasi-
at puhuttivat sekä edellisen 
päivän uutinen hallituksen 
eroamisesta oli myös ajan-
kohtainen keskustelun aihe. 

Hokkanen kertoi halu-
avansa palauttaa ihmisten 
luottamuksen päätöksente-
koon. 

-Elämme isojen muu-
tosten keskellä. Tärkeää on 
vahvistaa ihmisten arjen 
turvallisuutta ja itsetuntoa, 
luottamusta tulevaisuuteen. 
Inhimillisyyttä lisää politiik-
kaan. 

Työelämässä Hokka-
nen kannatti aktiivimallis-
ta luopumista, kannustavaa 
työelämää kaikille, myös 
osatyökykyisille ja pitkäai-
kaistyöttömille. 

-Tavoitteenani on turval-
liset työmarkkinat ja näin 
mahdollistetaan työnteki-
jöille tulevaisuuden suun-
nittelua. Pätkätyö ei elätä 
ja aiheuttaa epävarmuutta, 
asuntolainan saanti on haas-
teellista. Myös perheen pe-
rustamisen esteenä on toi-
meentulon puuttuminen.

Kolmikanta tulee palaut-
taa työehtoneuvotteluihin. 
Olemme tottuneet yhdessä 
sopimiseen. Ei enää kikyjä ja 

pakkolakien uhkaa. Palkan-
saajien ääni saadaan kautta-
ni kuuluviin eduskunnassa.

Laadukas, julkinen 
terveydenhuolto
Kaikilla tulee olla mahdol-
lisuus laadukkaaseen, jul-
kiseen terveydenhuoltoon 
- myös syrjäseuduilla. Sai-
raanhoitajana vastaan ih-
misten tarpeisiin ja teen vas-
tuullista työtä. Tarvitsemme 
hyviä ja sitoutuneita työn-
tekijöitä riittävästi vastaa-
maan kasvavaan palvelutar-
peeseen. Teen työtä yhdessä 
moniammatillisen tiimin 
kanssa, lääkärien, hoitajien 
ja fysioterapeuttien. Jokaisen 
rooli ja tehtävä on merkityk-
sellinen. 

Palvelujen saatavuus tu-
lee olla lähellä ja oikea-aikai-
sesti. Tehokkainta on hoitaa 
nopeasti ja lähellä. Kaikkea 
leikkaustoimintaa ei pidä 
keskittää. Pienemmät alue-
sairaalat tukevat keskussai-

Pudasjärven SDP:n väen pystyttämän teltan äärelle pysähtyi mukavasti ihmisiä tutustu-
maan koillismaalaiseen kansanedustajaehdokkaaseen Inka Hokkaseen (kolmas vasem-
malta). 

Inka Hokkanen kertoi haluavansa palauttaa ihmisten luot-
tamuksen päätöksentekoon.

raaloiden toimintaa, lyhen-
tävät jonoja ja palvelut ovat 
saavutettavissa lähellä.

Yleisturva-uudistus
Lyhytaikaisenkin työn vas-
taanottaminen tulee olla 
kannattavaa ilman katko-
ja toimeentuloon. Nykyinen 
sosiaaliturvamalli ei ole työ-
hön kannustava, yleistur-
va takaa ihmisen toimeen-
tulon ja tarvittavat palvelut. 

Työtulojen ja sosiaaliturvan 
yhteensovittaminen vaihtu-
vissa elämäntilanteissa, ku-
ten vanhempainvapaalla, 
osatyökykyisenä ja sesonki-
työntekijänä ovat haastavia, 
ne korjataan. Tämä hyödyt-
tää sekä työnantajapuolta, 
että työntekijöitä.

Hokkanen kertoi vieraile-
vansa Pudasjärvellä uudel-
leen 3.4. Halla Cafee ja 9.4. S-
market. HT

Pudasjärvellä maanan-
taina 11.3. vieraillut vih-
reiden kansanedustaja-
ehdokas Satu Haapanen 
Oulusta haluaa pohjoisen 
Suomen kehittyvän elin-
voimaisena ja puoleensa 
vetävänä. Haapanen jat-
koi vaalikiertuettaan linja-
autolla matkustamalla Tai-
valkoskelle ja Kuusamoon. 
Tiistaina hänellä oli vuo-
rossa Kainuussa mm. Suo-
mussalmi. 

Satu Haapanen  
kertoo:
Pudasjärvi on onnistu-
nut kasvattamaan mainet-
taan kokoaan suuremmak-
si. Syötteen luontokeskus 
ja luonnonsuojelupuis-
to avaavat erämaiden ih-
meet perheille ja kaukaa 
tuleville matkailijoille, 
Syötteen laskettelukes-
kus on tärkeä myös Ou-
lun matkailun kannalta ja 
monet Ouluun saapuvat 
koulutusmatkailijat halua-
vat viettää Syötteellä osan 
pohjoisesta vierailustaan. 
Hirsirakentaminen toimii 
mallina terveelliselle ra-
kentamiselle ja on osal-
taan vienyt Pudasjärveä 
maailmankartalle. Pudas-
järvi on osoittanut myös 
ennakkoluulottomuut-
taan ja vieraanvaraisuut-
taan avaamalla ovet turvaa 
Suomesta hakeneille. Siitä 
haluan osaltani kiittää pu-
dasjärvisiä.

Pudasjärvi on myös 
taiteilijoiden kotiseutua. 
Moni valokuvauksen har-
rastelija tai ammattilai-
nen on näiltä seuduilta ko-
toisin ja Kari Tykkyläisen 

groteskikin taide puhutte-
lee kovanahkaisintakin tai-
teen kuluttajaa. 

Pudasjärvi on itselleni 
tuttu tätini miehen suvun 
kautta sekä myös naapuri-
en kautta. Maailmalla pu-
dasjärvisiä tavatessa he pa-
laavat aina kotiseudulleen 
hillastamaan, kalastamaan 
tai metsästämään. Luonto 
ja rauha saavat ihmiset pa-
laamaan kotiseuduilleen 
vähintäänkin lomillaan. 
Uskoisin, että työpaikko-
jen kasvun myötä Pudas-
järvi saisi myös runsaasti 
paluumuuttajia. 

Pudasjärvi on minul-
le tuttu myös Iijokisoudun 
kautta, johon olen osallis-
tunut kolmena kesänä. Ii-
joki ja sen rannat ovat 
tehneet minuun syvän vai-
kutuksen. Välillä tuntuu 
kuin soutelisi trooppisissa 
vesissä, välillä joki muis-
tuttaa, kuinka sen vesi voi 
mennä vähiin. Joen värit 
ovat uskomattomat. Ha-
luaisin nähdä Iijoen lohi-
kannan elpyvän. Voima-
laitosten pitää osallistua 
täysipainoisemmin lohen 
palautukseen jokeen. Mikä 
luonnolta on viety, on sin-
ne palautettava.

Näen Pudasjärven tu-
levaisuuden hyvin valoi-
sana, koska se voi tarjota 
maapallolle sellaista, mikä 
siltä uhkaa hävitä. Puh-
das luonto, luonnon mo-
nimuotoisuuden varjele-
minen ja vaelluskalojen 
palauttaminen sekä pudas-
järvinen yritteliäisyys kan-
tavat pitkälle tulevaisuu-
teen. HT

Satu Haapanen 
– luonnon ja 

ihmisyyden puolesta

Satu Haapanen tapasi pudasjärvisiä maanantaina 11.3. 
Halla Cafeessa, keskusteli ja tarjosi kahvit.

Satu Haapanen, liki 50v 
Luokanopettaja, Oulu
Kansanedustaja 2011-2015, Vihreät 
Kaupunginvaltuutettu neljäs kausi, useita kaupungin ja 
seurakunnan luottamustehtäviä
Kolme lasta ja cavalier-koira 

HauPalle futsalin U19 Liigasta SM-kultaa

Kurenpoikien pelaajia mukana Suomen 
mestaruusjoukkueessa
Haukiputaan Pallon U19 
futsaljoukkue eteni Pohjoi-
sen lohkovoittajana SM-lop-
puturnaukseen. Runkosar-
jan peleissä on ollut mukana 
kolme Kurenpoikien pelaa-
jaa Abdulkadir Mohamed, 
Mohamed Reza ja Niemelä 
Arttu. Pojat ovat pelanneet 
kaksoisedustuksella Hau-
Pan riveissä. ”Moha” louk-
kaantui alkuvuodesta ja jou-
tui jättämään loppukauden 
ratkaisupelit sekä loppu-
turnauksen väliin. Reza ja 
Arttu matkasivat kuitenkin 
23.-24.2 Varkauteen kirkas-
tamaan SM-mitalia kultai-
seksi. Viime vuonna HauPa 
hävisi loppuottelussa FC Ke-
mille, ja tuolloin jo mukana 
olleet Arttu ja Moha saivat 

hopeamitalit kaulaansa.
Varkaudessa HauPa voit-

ti välierän paikallisjoukkue 
WJK:a vastaan 7-5. Molem-
mat Kurenpoikien pelaa-
jat onnistuivat maalinteos-
sa. Finaali espoolaista GFT:a 
vastaan olikin tiukka jän-
nitysnäytelmä, jossa pelat-
tiin tasatulokseen 4-4 päät-
tyneen varsinaisen peliajan 
jälkeen jatko-ottelu. Jatko-
ottelussakaan ei enempää 
maaleja nähty, joten Suo-
men mestaruus ratkottiin 
rangaistuspotkukilpailussa. 
Ratkaisuun tarvittiin kuusi 
vetäjää, joista HauPa onnis-
tui viisi kertaa ja GFT vain 
neljästi. Lopputuloksella 5-4 
pääsivät Pohjois-Suomen 
pojat nostamaan mestaruus-

Arttu Niemelä ja Resa Mohammadi Suomen mestaruuskul-
tamitalit kaulassaan.

pokaalin ilmaan. Arttu, Reza 
ja Moha ovat historian en-
simmäiset pudasjärveläiset 
futsalin Suomen mestaruu-

den voittaneet pelaajat.

Teija Niemelä



6 7nro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti14.3.2019 14.3.2019nro 11

Eläkeliiton kerhossa mielenkiintoista 
ohjelmaa ja mukavasti osallistujia
Joka toinen tiistai kokoon-
tuvassa Eläkeliiton kerhos-
sa oli laskiaistiistaina 5.3. 54 
osallistujaa eli mukava mää-
rä kerholaisia.  Ohjelmassa 
on usein eri asiantuntijoita 
alustamassa ajankohtaisista 
ja jäseniä kiinnostavista ai-

heista ja joista sitten syntyy 
keskustelua. Tällä kertaa al-
kuun oli jumppatuokio. Pie-
noisnäytelmässä kuvattiin 
ikäihmisen hoivakodin ar-
kea, jossa kuvattiin huumo-
rilla höystettyä asukkaiden 
touhuilua. Ohjelmat kerhoi-

hin valmistelee yhdistyksen 
oma toimikunta. 

Ohjelman lisäksi keskus-
teltiin kuntalaisten keskuu-
desta esiin tullutta paikka-
kunnan pankkipalvelujen 
muutosta. Mitä muutos mer-
kitsee niille asukkaille, jotka 

eivät käytä sähköisiä palve-
luja ja ovat päättäneet jatkaa 
käteisnostoja syystä, ettei 
nykytekniikka ole käytettä-
vissä. 

Heleena Talala, 
kuvat Kyllikki Tolkkinen

Kerholaisten kuvaus hoivakodin arjesta. 
Päivän uutisia -näytelmä, jota esitettiin myös ystävänpäi-
vänä Hilimojen käynnillä Koivukartanossa. 

Jongun alueen 
laskiaisriehassa monipuolista touhua

Jongun alueen väki kokoon-
tui kylätalolle viettämään 
laskiaisriehaa laskiaistiistai-
na. Väkeä tapahtumassa oli 
vauvasta vaariin. Monipuo-
lista toimintaa riitti kaiken-
ikäisille sekä sisällä että ul-
kona. Ulkona vetonaulana 

Herkullisia eväitä oli mukava nauttia. Hoijakkakyyti oli tapahtuman vetonaula.

Jääkiekkoakin pelattiin. 

Tarjottavana oli grillimakka-
raa ja lettuja. 

Mäenlaskupaikallakin oli vipinää.

Sisällä pääsi kokeilemaan 
pingistä ja seinäkiipeilyä. 

oli hoijakkakyyti, jota pää-
sikin lähes kaikki kokeile-
maan. Lisäksi ulkona pelat-
tiin jääkiekkoa ja laskettiin 
mäkeä. Sisällä pääsi kokei-
lemaan seinäkiipeilyä ja pe-
laamaan pingistä. Kylätalon 
työllistetyt henkilöt huoleh-
tivat tapahtuman tarjoiluis-
ta. He grillasivat makkaraa 
ja paistoivat lettuja. Herkul-
lisia eväitä oli mukava naut-
tia samalla kuulumisia vaih-
dellen.

Kyläseuran tiedotus

Voimistelu- ja 
liikuntanäytös

ke 20.3.2019 klo 18.00 alkaen
Tuomas Sammelvuo –salissa
Esiintymässä voimistelujaoston ryhmiä,
Kansalaisopiston ryhmiä, Iijoen tanssijat   
vierailevia nuoria tanssijatähtiä Oulusta

mukana SM-tason nuoria.
Myynnissä myös arpoja ja väliajalla buffet.

Liput: 5 €

PuU/
Voimistelu

Järj. MLL:n Pudasjärven yhdistys

Pudasjärven yhdistys

TORSTAINA 21.3. 
KLO 17.30-19.30

RAJAMAANRANNASSA

TERVETULOA!

Tarjolla hampurilaisia 
100:lle ensimmäiselle.

Kaikille isille yllätyslahja.

Juontajana Stand Up –koomikko 
Lasse Oikarinen.

Moottorikelkka-ajelua, 
kisailua, pulkkamäki, onnenpyörä.

ULKOILUTAPAHTUMA

Kansanedustajaehdokkaat

tavattavissa 17.3
KLO 10-11 KUUSAMO, kahvila Mimosa
KLO 12-13 TAIVALKOSKI, Jalavan kahvila

S-market edusta
KLO 15.30-16.30 KOLLAJA,
KLO 14-15 PUDASJÄRVI,

Niemitalon Juustola

Jarmo Viinala ja Vaili Jämsä-Uusitalo
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Jotta emme unohtaisi -juttusarja

Berliini – jaettu kaupunki

Mihail Gorbatshov repikin 
kuvaannollisesti rautaesi-
rippua ja kylmää sotaa sym-
boloineen Berliinin muurin. 
Hänen politiikkansa ansios-
ta itäblokin maat vapautui-
vat sosialistisesta holhouk-
sesta. 

Tänä vuonna muurin 
murtumisesta tulee kulu-
neeksi 30 vuotta. Kun muu-
ri oli pystytetty lähes yhdes-
sä yössä 1961, yhdessä yössä 
se myös murtui 1989. Nykyi-
sin siitä Berliinissä muistut-
tavat muutamat graffitein 
koristellut pätkät ja Check-
point Charlien ylityspaikka. 
Katuihin muurin paikka on 
merkitty kiveyksellä.  

Toisen maailmansodan 
jälkeen Berliini jaettiin mie-
hitysvyöhykkeisiin. Län-
siosasta vastasivat USA, 
Englanti ja Ranska, itä-
osasta Neuvostoliitto. Sak-
sa jakaantui Länsi-Saksaan 
(BRD) ja Itä-Saksaan (DDR). 
Jaettu Berliini jäi keskelle Itä-
Saksaa.  

DDR joutui pitkälti tu-
keutumaan NL:n isoveli-
apuun. Elintaso oli kehno, 
kotimaistenkin tuotteiden 
saanti ontui. Länsimaisia 
tuotteita saattoi hankkia län-

Herra Gorbatshov, avatkaa tämä portti. 
Herra Gorbatshov, repikää tämä muuri alas. 

(Presidentti Ronald Reagan 12.6.1987)

sivaluutalla ns. Intershopeis-
ta, mikä oli mahdollista vain 
puolue-eliitille, koska taval-
lisia kansalaisia rangaistiin 
länsivaluutan hallussapi-
dosta.

Itä-Saksassa selitettiin, 
että USA:n fasistiset aikeet 
tuli näin torjua. Lännessä 
nähtiin, että DDR esti va-
paan kulun: kun rajavalvon-
nalla yleensä pyritään estä-
mään ei-toivottujen ainesten 
pääsy maahan, muuri esti 
omien kansalaisten pääsyn 
pois.  

Ensimmäisen kerran 
DDR:n johtaja Walter Ul-
bricht puhui julkisesti muu-
rista kesäkuussa 1961. Il-
meisesti hän laski, että tieto 
kiihdyttäisi pakoa länteen, 
jolloin vastahakoisen Krem-
lin oli pakko myöntyä muu-
rin rakentamiseen. Olihan 
DDR jo menettänyt sodan 
jälkeen lähes kolme miljoo-
naa asukasta länteen.  

Itä-Berliiniin tuotettiin sa-
laa muualta DDR:sta soti-
laita, poliiseja ja rakentajia. 
Ulbricht valitsi rajan sulke-
misen ajankohdaksi viikon-
lopun, jolloin kaupunkilai-
set olisivat retkeilemässä tai 
maalla. ”Piikkilankasunnun-

tain” 13.8.1961 jälkeen kotiin 
palaavat kokivat yllätyksen, 
joka jakoi perheet, suvut ja 
ystävät vuosikymmeniksi.

Lopulta 165 kilometrin 
pituinen muuri pussitti Län-
si-Berliinin, katkoi ja tukki 
katuja, rautateitä, paikallis-
junareittejä, maanalaisen lin-
joja ja ylitti jokia. Osa muu-
rista rakennettiin laatoista, 
joiden päällä kulki yli kiipe-
ämistä vaikeuttava putki. Li-

säksi käytettiin metalliaitaa 
ja piikkilankaa. Virallises-
ti muurin läpi pääsi muuta-
malla tarkastuspisteellä. 

Rajaloikkarit kiipesivät 
muurin yli, alittivat puome-
ja, kaivoivat tunneleita, ui-
vat rajavesien poikki tai ajoi-
vat järeillä kulkuneuvoilla 
muurin läpi. Huimapäisim-
mät kokeilivat köysirataa 
ja kuumailmapalloa. Myös 
itäsaksalaisia rajavartijoita 
loikkasi.

Niinpä muuria vahvis-

tettiin tupla-aidalla, valvon-
tatorneilla ja hälytyslaitteil-
la. DDR:n rajavartijoilla oli 
aluksi lupa ampua vain va-
roitukseksi, mutta pakeni-
joita myös surmattiin. Muu-
rin uhrien muistolle on 
pystytetty valkoisia ristejä. 
Kiinni jääneiden kohtalona 
DDR:ssa olivat pahamainei-
sen Stasin vankisellit. 

Lännessä muuri merkitsi 
ideologista kriisiä ja jopa uu-
den sodan uhkaa. Vierailles-
saan vuonna 1963 Berliinis-
sä presidentti John Kennedy 
ilmaisi tukensa Länsi-Sak-
salle vakuuttaessaan itsekin 
olevansa eräänlainen ber-
liiniläinen: ”Ich bin ein Ber-
liner.”    

Muurin murtuminen 
9.11.1989 johtui osin väärin-
käsityksestä. Kansan tyyty-
mättömyyden vuoksi DDR 
aikoi höllentää tiukkoja mat-
kustussääntöjä. Asiasta tele-
visiossa tiedottanut henkilö 
oletti, että lievennykset olisi-
vat voimassa heti. Tämä sai 
ihmiset ryntäämään muu-
rille. Rajavartijat eivät us-
kaltaneet ampua riemuitse-
via väkijoukkoja. Muuri oli 
murtunut.  

Kuvat ja teksti 
Sisko Ylimartimo  
Kirjoittaja on pudasjärve-
läislähtöinen tietokirjailija, 
joka asuu nykyisin 
Rovaniemellä.

Muuri kulki tästä.

Muurin ylityksessä surmansa saaneiden muistoristejä.
Checkpoint Charlien entinen rajanylityspaikka valvonta-
koppeineen kiinnostaa turisteja.

Mihail Gorbatshov kuvattuna muurinmurtajana muuriin 
maalatussa graffitissa.

Oppaan pitelemässä kartassa näkyy, miten Länsi-Berliini oli muurin pussittama. Oikeas-
sa yläkulmassa kaavio muurin kaksinkertaisesta osasta, joiden välissä oli ns. kuoleman 
kenttä. 

Päihderiippuvuus on sairaus
Rehappi Oy:stä päihdetera-
peutti Esa Yli-Hallila kävi 
keskiviikkona 6.3.-19 myös 
Pudasjärvellä ollessaan laa-
jemmalla Pohjois-Suomen 
luennointikierroksella. Re-
happi liittyi vuosi sitten 
osaksi Coronariaa, mutta 
päihderiippuvaisten ja lä-
heisten hoito sekä tutut työn-
tekijät jatkavat entiseen mal-
liin. 

Rehapin laadukas osaa-
minen Minnesota-mallises-
sa hoidossa sekä Coronarian 
rooli merkittävänä sosiaa-
li- ja terveysalan toimijana 
mahdollistavat hoitojen vie-
mistä eteenpäin.

- Koko henkilökunnallam-

me on ammatillisen osaami-
sen ja vuosien työkokemuk-
sen lisäksi omakohtainen 
toipumiskokemus alkoho-
lismista, joko oman päihde-
riippuvuuden tai läheisko-
kemuksen kautta. Tämä on 
keskeinen tekijä Minnesota-
mallisessa hoidossa kaut-
ta maailman, kertoi Esa 
Yli-Hallila oman selviyty-
mistarinansa lisäksi.

- Oman kokemuksen 
kautta terapeutti kykenee 
valottamaan päihderiip-
puvaiselle, millaista hänen 
käyttäytymisensä on juova-
na aikana. Lisäksi henkilö-
kunnan omakohtaiset paran-
tumiset antavat luottamusta 

siitä, että alkoholismista voi 
toipua. Tällä hetkellä on Re-
hapin todistetusti toimivan 
hoidon ansiosta jo toista tu-
hatta suomalaista selvinnyt 
päihdeongelmasta, jatkoi 
Yli-Hallila.

Päihderiippuvuus on sai-
raus joka hallitsee uhriaan 
myös silloin, kun hän ei ole 
päihteiden vaikutuksen alai-
sena. Kuvitelmana on, että 
kun juominen lakkaa niin 
normaali olotila palautuu, 
mutta näin ei tapahdu. Alko-
holisti on kännissä ilman juo-
mista, eikä elämän laadussa 
tapahdu edistymistä. Nor-
maali tila palautuu vasta sen 
jälkeen kun alkoholisti rai-

Päihdeterapeutti Esa Yli-
Hallila auttaa asiakkaita 
oman toipumiskokemuk-
sensa kautta.

tistuu. Samalla hän muuttaa 
ajattelunsa ja käytöksensä.

Ainoa hoitotavoite on 
täysraittius. Hoito on todella 
toimiva, suurin osa hoitoon 
tulevista pääsee päihteistä 
eroon ja saa aikaan elämän-
muutoksen.

Rehappi tarjoaa hoitoko-
konaisuuksia, johon kuuluu 
noin kuukauden mittainen 
päihdehoitojakso hoitoyksi-
kössä ja jatkohoitona 11 kk:n 
ajan kerran viikossa raittiin 
elämän opettelua. Tätä jatko-
hoitoa annetaan eri puolel-
la Suomea. Perushoitojakson 
kolmantena tai neljäntenä 
viikonloppuna potilaan lä-
heiset kutsutaan läheisvii-

konloppuun, joissa tarjotaan 
läheisille ja perheenjäsenille 
tukea sekä opastusta, yhdes-
sä hoidettavana olevan päih-
deongelmaisen kanssa. Näin 
läheisviikonloppuun osallis-
tuvat saavat ymmärryksen 
päihderiippuvuudesta koko 
perheen sairautena.

Läheisillä on myös mah-
dollisuus saada 10 vuorokau-
den terapiajaksoja hoitokes-
kuksessa ryhmäterapiana. 

Valtakuntaa kiertävien 
luennoitsijoiden tilaisuuk-
sissa on mahdollista keskus-
tella terapeuttien kanssa ja 
tuumailla mahdollisesta hoi-
toonohjauksesta. STK
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MYYDÄÄN

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: vkkmedia@vkkme-
dia.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (0400 385 281) soitetuista ilmoituk-
sista 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).

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

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.

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUhlATIlOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

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

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

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

Myydään urkuharmooni  p. 
040 573 2459.

PHILIPS tv 32”, virheetön. Hp 
50€ / tarjous. P. 0400 347 632.

Käyttämätön, Nordman Hun-
ting Wear hengittävä, metsän 
vihreä, eräpuku. Koko S. Ol-
lut vaatekaapissa hengarissa 
Ala-Siurualla, valmistajan laput 
vielä takissa kiinni. 80 €. P. 040 
732 3475.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.
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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!

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

Taksi Piipponen Oy

 

Liput:
p. 040 860 8800, ma-to klo 11-18, 

Verkkomyynnissä lippujen hintaan 

Väliaikatarjoilut: Ravintola Kuksa 

www.kuusamo.fi/tapahtumakalenteri

KUUSAMOTALO – TALO TÄYNNÄ TAPAHTUMIA 

Liput: Kuusamotalo
puh. 040 860 8800, 
ma-to klo 11-18, pe klo 11-16 
sekä tuntia ennen tilaisuutta.
Ticketmaster, 
www.ticketmaster.fi
Verkkomyynnissä lippujen 
hintaan lisätään käsittelymaksu!
Väliaikatarjoilut: 
Ravintola Kuksa
Avoinna myös tuntia ennentilai-
suutta, ennakkotilaukset 
puh. 040 821 7212

Pe 15.3. klo 19
Esko Rahkosen 
Muistokonsertti
Kauko Simonen, Kalle Jussila, 
J. Eskelinen, Teuvo Oinas
Säestys Legenda- orkesteri
Liput 20€, eläkel. 15€.

Pe 22.3. klo 19
Matti Patronen & 
Jukka Takalo
Kuoliaaksinaurattaja &
Kuplettielvyttäjä -iltamat
Liput 20€/15€

Ke 3.4. klo 19
Kohti Valoa 
-musiikillisia helmiä
Tähtisopraano Johanna Rusanen 
& Pianisti Pami Karvonen
Sibeliuksen, Kuulan, Merikannon, 
Rahmaninovin sävellyksiä
Liput 20/15/10€

Pe 5.4. klo 19
Antti Railio
Rockmusiikin 
voimakasääninen tulkitsija
Liput 20€

Su 28.4. klo 15
Benny Törnroos ja 
Muumit
Koko perheen konsertissa
kaikille tutut Muumilaulut
Liput 12€, 4 hlö 40€

TERVETULOA!

Kaarlo Hännisen tie 2, Kuusamo

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN METSÄTIlA 
PUDASJÄRVEllÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 14.3.-28.3.2019.
Kohdenumero 1257587: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Kyr-
myniska-niminen tila RN:o 2:501 (615-409-2-501). Tilan pinta-ala 
on 19,56 ha ja arvioitu ainespuun määrä 245 m3. Tila rajoittuu 
Ahvenjärveen. Tilalla on voimassa ympäristötukisopimus 1,21 
ha:n alueella.

Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 562 8425 tai internet www.oikeus.fi.

Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

ERVASTIN KYlÄYhDISTYS RY:n 
VUOSIKOKOUS 

pidetään to 21.3.2019 klo 18.30 
Nokipannussa.

Esillä sääntömääräiset asiat, Asko Laajalan 
muistopilkkikilpailujen suunnittelu, talkoopäivät ym.

esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Hallitus  

Pudasjärven Invalidit ry:n
KEVÄTKOKOUS

TERVETULOA!

Palvelukeskuksessa, Kauppatie 25
pe 29.3.2019 klo 14.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen kerhopäivä.

Kahvitarjoilu, arpajaiset.
Seuraava kerhopäivä: 26.4.

Hallitus

Pudasjärven Ilmailukerho
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 
su 24.3.2019 klo 14.00 alkaen 

lentokentällä.
Vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa!

Hallitus  

PUDASJÄRVEN 
ElÄKElÄISET RY

PERINTEINEN TAlVIPÄIVÄ 
Kempeleen Pyrinnön majalla hiihtokeskus 

Köykkyrissä, osoite Pyrinnöntie 5, Kempele, 
pe 15.3.2019 kello 12.00.

Hiihtokilpailut naisille 1 km, miehille 2 km ja 
viestit 3-hengen sekajoukkueille 1 km, 1 nainen ja 

2 miestä. Sauvakävely alkaa 11.30.

PIlKKIKIlPAIlUT 
PYhÄJÄRVEllÄ 

osoite Pappilantie 28, Pyhäjärvi, pappilanrannan 
rantasaunalla 26.3.2019 kello 11.00-15.00.

Sarjat naisille, miehille ja 3-hengen joukkueille 
1 nainen ja 2 miestä.

Ilmoittautumiset Hilkalle pilkkikilpailuun 24.3. 
menessä puh. 040 748 7353 tai 

hilkka.tihinen@gmail.com. 
Kannustajat ilmoittautuvat myös.

Jongun vesialueen osakaskunnan 
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS  
sunnuntaina 31.3.2019 klo 13.00 

Jongun kylätalolla Paukkerinharjulla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § mukaiset asiat.

Kahvitarjoilu! Hoitokunta

* Kahvit alkaen klo 16.30 
* Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus 2019 
  Koillismaalla suojelubiologi Markku Lehtelä 
  Metsähallitus luontopalvelut
* Sääntömääräinen vuosikokous      

Tervetuloa! 

Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS

Pudasjärven LSY:n hallitus

Perjantaina 22.3. Metsähallituksella (Karhukunnaantie 3)

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, Erätie 
1. Näyttely avoinna:  1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Ruisleipä - suomalainen ruisleipä nyt ja ennen 4.3.-26.3. Avoinna ma-ti 10-19, 
ke 10-16, to 10-19, pe 10-16. Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Ylijäämäruoan jako ma 18.3. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Nuorisotoimen liikuntavuoro ma 18.3. klo 15-16. Tuomas Sammelvuo -sali 
(1-lohko), Tuulimyllyntie 4.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ma 18.3. klo 10.30-13.30. Paikalla liikunnanohjaaja 
Marjo Kokko.

Retken hinta on 350–370 €/hlö (osasto avustaa jäseniä 
50–70€/hlö) riippuen lähtijöiden määrästä. 

Yhden hengen huoneesta lisähinta on 85 €/hlö. 
Retken hinta sisältää matkat, majoitukset ja ruokailut. 

Matkalla sopii 50 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset lauantaihin 30.3.2019 mennessä 

Ainolle puh. 040 578 6912.

PUDASJÄRVEN SYöPÄOSASTON 
RUSKARETKI IVAlOON JA 

NORJAN KIRKKONIEMEEN 5.–8.9.2019

Pudasjärven Syöpäosasto

Kipinän kyläseura ry
VUOSIKOKOUS

la 23.3.2019 klo 12.00 
Kipinän koulu.

Esillä sääntömääräiset asiat sekä 
muut esille tulevat asiat.

Täytekakkukahvit!   Tervetuloa!
Hallitus

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN KATUSUUNNI-
TELMIEN EHDOTUSVAIHEEN 
KUULEMINEN
Pudasjärven kaupunki asettaa Iso-Syötteen asema-
kaava-alueelle sijoittuvien katujen katusuunnitel-
maehdotukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
43 §:n mukaisesti nähtäville ajalle 20.3.-3.4.2019. 
Katusuunnitelmien ehdotukset ovat nähtävillä Pu-
dasjärven kaupungintalolla (Varsitie 7) ja kaupungin 
internetsivuilla osoitteessa www.pudasjarvi.fi.  
Katusuunnitelmista voi esittää mielipiteensä 
3.4.2019 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella 
Pudasjärven kaupungin Tekninen ja ympäristötoi-
minta, Varsitie 7 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi. 
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta

Kipinä-Hetekylä 
HyvänteKeväisyysottelu 

Hetepirtillä lauantaina 16.3. klo 13.
Pelataan kaukalopalloa tai sählyä riippuen säistä. 

Makkaranmyyntiä, kioski ja kirppis! 
Kirppismyyjät ja tuote-esittelijät tervetulleita! 

Ilmaiset paikat. 

Makkaranmyynnin tuotto lahjoitetaan 
Kipinän koulun luokkaretkirahastoon.

Tervetuloa! 
Kollajanniemen kyläyhdistys ja Hetekylän Nuorisoseura

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 17.3. klo 13 Jouni Vikström
Su 24.3. klo 13 Mikko Saukkonen
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Kaikki sijat ratkotaan.
Ilmoittautumiset ja 

lisätietoja: 
fckurenpojat@hotmail.com tai 
p. 040 963 3876/Olli-Pekka. 

FUTSAl-PUUlAAKI 
lA 13.4. TS -SAlIllA!

Mukaan mahtuu 8 joukkuetta. 
Os. maksu 80 €. 

la 16.3. Kevättä kohden tansseihin
Naapurivaaran huvikeskukselle.

Tanssimatka
Lähtö klo 17.30 S-market linja-autopysäkki.

Matkan hinta 35 € sis. kyyti ja tanssilippu.

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Finlanders, Reeta ja Lumo

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

Vielä 

mahtuu! 
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Mauri Pekkarinen Pudasjärvellä
Seisomme hyvien ratkaisujen 
takana isänmaamme hyväksi
Eduskunnan varapuhemies 
Mauri Pekkarinen vierai-
li Pudasjärvellä sunnuntai-
na 10.3. yleisötilaisuudessa 
kaupungintalossa. Pudasjär-
ven Keskustan järjestämäs-
sä tilaisuudessa esittäytyivät 
myös kansanedustajaehdok-
kaat Vesa Riekki Pudasjärvi, 
Susanna Kisner Oulu, Pekka 
Aittakumpu Kiiminki ja Tui-
ja Patana Oulu. Tilaisuuden 
veti kunnallisjärjestön vara-
puheenjohtaja Eero Hytti-
nen. Yleisöä oli paikalla neli-
senkymmentä henkeä. 

Jyväskylässä asuva Pek-
karinen kertoi olleensa kan-
sanedustajana 40 vuotta. 
Nyt hän ei asettunut kansan-
edustajaehdokkaaksi, mutta 
on ehdokkaana toukokuussa 
pidettävissä europarlament-
tivaaleissa. 

Pekkarisen mukaan Sipi-
län hallituksen aikana Suo-
men talous on saatu kuntoon 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry järjestää maksuttoman Paperit kuntoon - 
ryhmän, joka kokoontuu Pudasjärven seurakuntatalolla (Varsitie 12)

         ● maanantaina 25.3. ja perjantaina 29.3. klo 13-15

Ryhmän jälkeen sinulla on mahdollisuus teettää itsellesi erillisestä maksusta 
edunvalvontavaltuutus perheoikeuteen perehtyneen juristin avustamana.

Ilmoittautumiset perjantaihin 22.3. mennessä: 
Heidi Similä, p. 040 718 1707 tai heidi.simila@osmy.fi

PAPERIT KUNTOON
Tule perehtymään oikeudelliseen ennakointiin ja laittamaan omat

paperisi kuntoon hyvissä ajoin!

Pekkarinen vastaamassa ilmastonmuutoskysymykseen. Edessä pudasjärveläislähtöinen, 
Oulun Keskustanuorten varapuheenjohtaja Johannes Putula, kansanedustajaehdokkaat 
Tuija Patana, Pekka Aittakumpu ja Susanna Kisner sekä hänen kampanjapäällikkö Maria 
Meewella. 

Eduskunnan varapuhemies Pekkarista (edessä keskellä) oli saapunut kuuntelemaan neli-
senkymmentä henkeä. Kansanedustajaehdokas Vesa Riekki edessä vasemmalla. 

Pekka Aittakumpu 
Oulu/Kiiminki, teologian ja 
filosofian maisteri, seurakuntapastori

-Olin 10 vuotta lehtialalla, viimeksi päätoimittajana. Kun kat-
son seitsemää lastani, ajatus on kirkas; on rakennettava Suomea, 
jossa jokaisesta pidetään huolta ja jokaisella on mahdollisuudet 
opiskella, tehdä työtä ja vaikuttaa. Maamme talous on nyt saatu 
kestävälle pohjalle, ja on aika parantaa heikoimmassa asemassa 
olevien tilannetta. Paikallista yritystoimintaa tulee tukea kannus-
tamalla yrittäjyyteen ja huolehtimalla ammattitaitoisen työvoi-
man saatavuudesta.

Susanna Kisner 
Oulu, sairaanhoitaja, 
lastensuojelun sijaisvanhempi, opettaja

-Edistän suomalaisten hyvinvointia kaikilla osa-alueilla. Halu-

an ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää yksinäisyyttä, olivatpa ky-
seessä lapset, nuoret, keski-ikäiset tai seniorit. Vahvistan yrittä-
jyyttä, sekä tuen vientiä ja matkailua. Haluan suojella ympäristöä 
monipuolisesti ja tukea kestävää kehitystä.

Harrastan liikkumista luonnossa, urheilua, sekä piha-, metsä- 
ja remonttihommia. Pidän eri kielistä ja kulttuureista.

Tuija Patana
Oulu, arkkitehti, Oulun Keskustanuorten 
puheenjohtaja. 

-Sydäntäni lähellä ovat perhe ja ystävät, liikunta ja luonto 
sekä vaikuttaminen. Minulle on tärkeää puuttua epäkohtiin ja ta-
voitella oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa – erityisesti 
ympäristön, asumisen ja toimeentulon osalta. Jatkuva talouskas-
vu ja kuluttaminen eivät saa olla tärkeämpiä kuin ihmiskuntam-
me tulevaisuus.

Vesa Riekki
Pudasjärvi, metsuri.

-Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen arkeen asuinpaikasta 
riippumatta! Kun perheissä voidaan hyvin, koko yhteiskunta voi 
hyvin. Kun lapsiperhe saa tarvitsemaansa kotiapua ja ikääntyvä 
vanhus hoivaa kotonaan, se näkyy turvallisuutena kaiken ikäisil-
le perheen jäsenille. Minulle kaikki perheet ovat samanarvoisia, 
yksinelävä aikuinenkin muodostaa perheen. Jokaisen työikäisen 
ja -työkykyisen tulee voida ansaita elantonsa joko toisen palve-
luksessa tai yrittäjänä. Metsät, puhdas ruoka, kaunis luonto ovat 
tulevaisuuden aarteitamme. Luonnonvarojen vastuullinen hyö-
dyntäminen, uusia innovaatiota ja käytäntöjä kehittämällä ovat 
tulevien vuosikymmenten hyvinvoinnin takuita. Suomi kuntoon- 
työn on jatkuttava! 

EHDOKKAIDEN ESITTELYÄ
Kansanedustaehdokkaat esittelivät itsensä, vaaliteemojansa ja vastasivat yleisön esittämiin kysymyksiin.

ja valtion velkakierre pysäy-
tettyä. Työllisyys on myös 
parantunut merkittävästi eli 
Suomi nostettu ylös suosta. 
Erityisen merkittävänä Pek-
karinen näki Suomen kilpai-
lukyvyn parantumisen kan-
sainvälisesti muun muassa 
kilpailukykysopimuksen an-
siosta. 

-Pääministeri on joutu-
nut välttämättömiä päätök-
siä tehdessään liian paljon 
ikävien asioiden keskipis-
teeseen, joka on heijastunut 
myös Keskustan kannatuk-
seen. Pekkarinen totesi Si-
pilän ansaitsevan puolusta-
mista. 

Hallituksen virheellisenä 
päätöksenä Pekkarinen näki 
lain työttömyysturvan aktii-
vimallista, joka etenkin har-
va-alueilla on mahdoton to-
teuttaa. 

-Jatkossa on seisotta-
va hyvien ratkaisujen taka-

TEkniNEN myyjä
Oulun seudulle 

Hakemukset pyydämme lähettämään
24.3.2019 mennessä osoitteeseen:

rekrytointi @ wurth.fi

Tiedustelut:
Katariina Sadinmaa
puh. 044 477 0705

Lisätietoja osoitteesta:
www.wurth.fi/rekrytointi

würth kasvaa

tule mukaan

meillä menestyt arvostetuimman ja luotettavimman myyntitiimin jäsenenä

Kevään Voimistelu- ja liikuntanäytös 
Pudasjärven Urheilijoiden Voimistelujaosto jär-
jestää keskiviikkona 20.3. perinteisen Voimistelu- 
ja liikuntanäytöksen Tuomas Sammelvuo –salissa. 
Aiempiin vuosiin nähden näytöksen aikaistami-
sella haluttiin mahdollistaa myös kansalaisopis-
ton ryhmien mukaan pääseminen, sillä moni kan-
salaisopiston ryhmä loppuu jo maaliskuussa. 

Näytöksessä esiintyy Voimistelujaoston omat 
voimistelukouluryhmät, lasten välinevoimistelu, 
Mixdance-ryhmä, nuorten tanssillinen voimiste-
luryhmä sekä naisten kuntojumppaajat. Mukana 
ovat myös Nuorisoseuran IijoenTanssijat, Kan-
salaisopiston senioritanssijat ja lasten balettiryh-
mät, sekä koululaisten ryhmä Hirsikampukselta. 

Perinteisesti näytöksessä on ollut mukana 
esiintyjiä myös Pudasjärven ulkopuolelta. Nyt 
saamme 12-19 vuotiaita Hiphopin ja Showjaz-
zin harrastajia vieraaksi Oulusta. Tanssija, tans-
sinopettaja ja koreografi Annamari Kess kertoo; 
”AKdancen eri-ikäiset lapset ja nuoret treenaavat 
yhdessä viikoittain eri tanssinlajeja. Lapset ja nuoret 

ovat vuosien varrella osallistuneet erilaisiin tapahtu-
miin ja katselmuksiin menestyksekkäästi mm. Nuori 
Kulttuuri MOVES Stipendiaatti 2017. Keskeisinä asi-
oina tanssiharrastuksessa AKdancella on tanssin di-
versiteetti eli moninaisuus. Tanssijat ovat tutustuneet 
tanssin kenttään ja mahdollisuuksiin erilaisilla kurs-
seilla, matkustamalla tapahtumiin, esiintymistilai-
suuksiin ja harjoitusmatkoille myös ulkomaille sekä 
yhteistyöllä mm. musiikkiluokkien kanssa ja tanssi-
neet Oulun Teatterin näytelmissä sekä suomalaisten 
eturivin artistien tv-esiintymisissä ja keikoilla. AKdan-
cen tanssijat pitävät esiintymisestä, yhdessä tekemi-
sestä ja oppimisesta sekä oman osaamisensa jaka-
misesta niin tanssikavereiden kuin yleisön kanssa.”

PuU Voimistelujaosto toivottaa kaikki terve-
tulleiksi näytökseen katsomaan kuinka eri-ikäi-
set harrastajat välittävät voimistelun ja liikunnan 
iloa! Lipun hinta on viisi euroa. Väliajalla on buf-
fetti ja myynnissä on myös arpoja. 

PuU Voimistelujaosto Inka Kipinä

na isänmaamme pelastami-
seksi. On syytä myös palata 
Alkion viitoittamille aatteel-
lisille juurille, kouluttaudut-
tava, yrittää, ottaa huomioon 
sosiaalinen oikeudenmukai-
suus sekä alueelliset asiat, 
innosti Pekkarinen. 

Kysymyksiä esitettiin elä-
keasioista, nuorten- sekä il-
mastonmuutosasioista. Pek-
karisella oli niihin hyvin 
perustellut vastaukset ja pu-
hetta olisi riittänyt pitem-
päänkin. Autokuljettajana 
toiminut Kari Myllyniemi 
kuitenkin muistutti aikatau-
lusta, sillä Ouluun piti eh-
tiä ajoissa seuraavan tilai-
suuteen. Lähtötilanteessa 
kiireiselle matkamiehelle 
annettiin evääksi kunnallis-
järjestön toimesta paikallis-
ta purkkimuikkua ja poron-
lihaa.

Heimo Turunen
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Mukana myös Vasemmiston paikallisia aktiiveja. 
Tarjolla makkaraa, kahvia ja Vasemmistoliiton 
myönteistä sanomaa! 

Tehdään oikeudenmukainen 
Suomi kaikille, ei harvoille 
Tervetuloa tapaamaan Vasemmistoliiton 
kansanedustajaehdokkaita 
Pudasjärven S-marketin eteen 
lauantaina 16.3. klo 14.00 - 15.30! 
Paikalla heiSTä kaTja hänninen, 
olli kohonen ja veli PaaSimaa. 

vaSemmiSTo.Fi

Veli PaasimaaKatja Hänninen Olli Kohonen

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
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

Kevät tarjouKset

Pyörät maalattu ja  

Kasattu Hangossa!

traPPer traKtorimönKijä talvitarjous Koneita 
vielä muutama jäljellä!

Trapper traktorimönkijät ovat suoraan traktoriksi tehtaalla valmistettuja.
KauPan Päälle PusKulevyPaKetti ja tuulilasi! edun arvo 579€!

Trapper 
500 
T3B epS 

•  Täystakuu 2 vuotta / 5000 
km

•  Rekisteröity kahdelle
•  Nopeus rajoitettu sähköi-

sesti 60km/h
•  Ohjaustehostin
•  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
•  Edulliset vakuutukset
•  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
•  Erillisjousitus myös takana
•  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
•  Vinssi

Trapper 
CHaSer 550 
eFI epS T3B 

•  Täystakuu 2 vuotta / 5000 
km

•  Rekisteröity kahdelle
•  Nopeus rajoitettu sähköi-

sesti 60km/h
•  Ohjaustehostin
•  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
•  Edulliset vakuutukset
•  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona alumiinivanteilla

•  Erillisjousitus myös takana
•  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
•  Vinssi
• Vetokoukku
• Pidempi maastorunko

6390€
+ toimituskulut

6990€
+ toimituskulut

maKsuaiKaa joPa 150 KuuKautta!  
Korotonta maKsuaiKaa joPa 30 KuuKautta!

Kysy lisää moniPuolisista raHoitusvaiHtoeHdoista!

ensimmäinen erä HuiPPu suosittuja  
HelKama e-Fat säHKöPyöriä saaPui varastoomme. 

nämä loPPuvat  taas KesKen Kauden!

HeLKaMa e-FaT 
SäHKöpyörä 

1690€

Runko: alumiini
Runkokoko: 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: Shimano 
Acera RD-M360-L
Etu-/takajarru: Hydrau-
liset levyjarrut Shimano 
160/160mm 
Rengas: Schwalbe wir 
dawnr 26 x 4.0

Ohjainkannatin: säädet-
tävällä kulmalla
Moottori: Ba Fang taka-
moottori 250W-36V
Akku: Panasonic 36V 
11Ah
Latausaika: n. 6h
Toimintasäde: jopa 35 km
Väri: Mattamusta

Hiihtokeskus Iso-Syötteen uusi rinnevalaistus LED-valaisimilla 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
valaistuksessa otettiin suu-
ri askel nykyaikaan, kun 400 
metriä pitkään Ministreet 
rinteeseen hankittiin uusi 
rinnevalaistus LED-valaisi-
milla. Rinteessä ei ollut ai-
kaisempaa valaistusta. 

-Valaistuksessa halusim-
me parhaat valaisimet mitä 
markkinoilla oli saatavilla. 
Meille tärkeää hiihtokeskus-
toiminnassa on turvallisuus, 
johon valaistuksen osuus on 
todella suuri - varsinkin kun 
puhutaan ministreetistä, jos-
sa on hyppyreitä sekä muita 
suorituspaikkoja. Tiesimme, 
että valaistus- ja varsinkin 
LED-tekniikka on kehitty-
nyt hurjasti, joten haluttiin 
lähteä katsomaan mitä siel-
lä puolella on tarjolla, toteaa 
hiihtokeskuksen aluejohtaja 
Jussi Kiiskilä. 

Vaikka muissa rinteis-
sä on kattava valaistus, on 
niissä käytetty perinteisem-
pää tekniikkaa kuten suur-
painenatrium- ja kaasupur-
kausvalaisimia. 

-Täytyy sanoa, että LED-
valaisimet ovat erittäin hy-
vin on soveltunut ministree-
tille. Niiden kanssa ei ole 
ollut ongelmia - valaisimet 
on toiminut tosi hyvin ja ol-
laan saatu siitä tosi paljon 
kiitosta niin työntekijöiltä 
kuin myös asiakkailta. Tul-
laan varmasti laajentamaan 

tätä ratkaisua myös muihin 
rinteisiin ja jatkamaan yh-
teistyötä suunnittelun ja va-
laisimien toimittajan tampe-
relaisen LED-valaistusyritys 
Winled Oy:n sekä työt ura-
koineen paikallisen Koillis-
sähkön kanssa. Tuntureissa 
voi mietityttää luovatko olo-
suhteet LED-valoille haastei-
ta ja soveltuvatko ne lasket-
telurinteisiin. Ne ovat oiva 
valaisinratkaisu, koska ne 
lämpenevät tarpeeksi pitä-
en itsensä vapaana lumesta. 
Muita etuja LED-valaisimil-
la on säästöt energia- sekä 
huoltokustannuksissa, pit-
käikäisyys sekä tehokkuus, 
totesi aluejohtaja Kiiskilä.  

Koillissähköllä  
kokonaisurakka
Koillissähkön osalta valais-
tusprojektissa lähdettiin liik-
keelle siitä, että Winledistä 
otettiin yhteyttä Iso-Syötteen 
rinteiden valaistusasiassa. 

-Kävimme paikan pääl-
lä tutustumassa kohteeseen, 
kartoittamassa valaisinmää-
riä sekä -paikkoja ja tehtiin 
ensikäden suunnitelmat ky-
seisestä rinteestä. Kun Win-
ledin puolelta sitten saatiin 
valaistussuunnitelma ja rin-
teeseen sopiva valaisinmalli, 
niin kasasimme kokonaistar-
jouksen, joka tehtiin ”avai-
met-käteen” -tarjouksena. 
Siihen sisältyi alusta lähtien 

kaapelointi, tolppien pysty-
tys, tarvikkeet ja myöhem-
min valaisimien asennukset 
ja säädöt. Nykyään LED-
tekniikka on todella paljon 
parempi valaistusratkaisu 
verrattuna vanhoihin mo-
nimetalli ja elohopealamp-
puihin, joten ei ollut järke-
vää edes muita vaihtoehtoja 
harkita, kertoi Koillissähkön 
yrittäjä, toimitusjohtaja Sami 
Holmi. 

Tuntureissa voi herätä 
monia kysymyksiä luovat-
ko olosuhteet LED-valoille 
haasteita ja soveltuvatko ne 
rinteisiin. 

-Koska meillä ei ole ollut 
aikaisemmin LED-tekniik-
kaa käytössä, niin yksi suu-
rimmista kysymyksistä oli, 
että miten ne keräävät tyk-
kyä ja miten ne kestävät mei-
dän tunturiolosuhteitamme. 
LED-valaisimet ovat oiva 
valaisinratkaisu laskettelu-
rinteisiin, koska ne lämpene-
vät tarpeeksi, jolloin ne pitä-
vät itsensä vapaana lumesta. 
Tämän lisäksi valaistustek-
niikka on niin kehittynyttä, 
että valaisimien suojaukset 
ovat sellaiset, että ne kestä-
vät kiprakat pakkaset ja pu-
revan tuulen tuiskinnan, 
kertoi Holmi.

Valaisinmäärien ja paik-
kojen ollessa tiedossa, pro-
jekti pyörähti kunnolla 
käyntiin viime kesänä, jol-

loin aloitettiin maakaape-
lin vetäminen ja valaisimi-
en asentaminen 400 metriä 
pitkään rinteeseen. Valai-
simia rinteeseen tuli 20 kap-
paletta. Valaisimien asennus 
ja kiinnitys tapahtui jouhe-
vasti sekä suuntaukset saa-
tiin tehtyä maassa. Titaneis-
sa on kumikaapeli valmiina, 
joten kyseessä oli asennusys-
tävällinen valaisin - jakorasi-
aa väliin ja virtajohtoon kiin-
ni, erittäin simppeliä, totesi 
Koillissähkön yrittäjä Holmi. 

Hänen mukaansa asiak-
kaalta on saatu kommenttia, 
että valaistus on hyvä ja huo-
maa eron, kun katsoo uutta 
ja vanhaa valaistusta rinteis-
sä. Valotehon on nyt paljon 

Kaapelointi tehtiin viime kesänä maakaapelilla, joka tuotiin 
jokaisen pylvään juureen ja pylvästä pitkin valaisimeen. 
Valaisimet kiinnitettiin puupylväisiin maassa ja kuljetettiin 
rinteeseen.

Uusi LED-valaistus on hyvä, josta on tullut jo myönteistä palautetta.

parempi ja sen huomaa ihan 
silmällä.

Heimo Turunen Winled 
Oy:n tiedotteen pohjalta, 
kuvat Winled Oy:ltä 

IlMOITA JA VAIKUTA ÄÄNESTÄJIÄ 
PUDASJÄRVI-lEhDESSÄ:

VAAlIlEhTI TO 28.3.2019
Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja 
ulkomailla 3.–6.4.2019.

EDUSKUNTAVAAlIT 2019
Ilmoitusaineistot vaaliteemalehteen toimitukseen 

viimeistään maanantaina 25.3.2019. 


