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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Suomen halki hiihtää 
kansainvälisiä 

retkihiihtäjiä s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 12.3.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

PERUSSUOMALAISTEN K ANSANEDUSTAJA

ARI KOPONEN 
PUDASJÄRVELLÄ SUNNUNTAINA 15.3.

Ari Koponen
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Tervetuloa
tapaamaan Aria
PerusPorinoillemme!

Klo 17.00-18.00
Kaupungintalolla,
Varsitie 7......................................................................

TULE 

JUTTELEMAAN!

Kirppis

TO-pE 
19.-20.3. 

KlO 11-16 

Körkön entisellä 
leipomolla 
lukiontie 1

Tervetuloa!

KONTIO.FI  |  #KONTIO

Pudasjärven Syötteellä
Huvilaesittely
Esittelyssä Pudasjärven kaupungin 
henkilöstön käyttöön rakennet-
tu vapaa-ajan asunto. Huvila on 
tehty 205 x 275 mm lamellihirrestä 
tirolilaisnurkalla. Kerrosala on 95 m2, 
jonka lisäksi nukkumaparvelta löytyy 
tilaa 9 neliön verran.

Tupakeittiö on valoa tulvillaan! Isot 
ikkunat olohuoneen puolella sekä 
ylös asti oleva avoin tila luovat valon 
ja avaruuden tunnetta ympärille. 
Hyvin suunniteltu keittiö, kaksi 
makuuhuonetta sekä erillinen sau-
naosasto kodinhoitohuoneineen 
tekevät lomailijan päivistä viihtyisiä.

Paikalla Kontiomyynnin lisäksi
Pudasjärven kaupungin edustaja. 
Lämpimästi tervetuloa!

SOITA JA 
KYSY LISÄÄ

Heikki Herukka
0400 125 296

heikki.herukka@kontio.fi

PERJANTAINA
13.3. KLO 11-13

Osoitteessa
Vemmeltie 8,
93280 Syöte.

Opastus Syötekylän-
tieltä Välihuikoselle,

josta perille kohteeseen.

HIRSITALOT | HUVILAT | SAUNAT
PIHARAKENNUKSET

Perjantaina 13.3.2020
klo 11.00

Kirkonkellot soivat

klo 18.00
Hartaus ja musiikkihetki
Pudasjärven kirkossa

Hartaus
Eeva-Maria Mustonen

Vox Margarita -kuoro
Keijo Piirainen, Vesa Holmström

Sankarimuistomerkille lasketaan 
105 kynttilää
Liput ja kunniavartio

Perjantaina 13.3.2020
klo 11.00

Kirkonkellot soivat

klo 18.00
Hartaus ja musiikkihetki
Pudasjärven kirkossa

Hartaus
Eeva-Maria Mustonen

Vox Margarita -kuoro
Keijo Piirainen, Vesa Holmström

Sankarimuistomerkille lasketaan 
105 kynttilää
Liput ja kunniavartio

Pudasjärven Sotaveteraanit, Pudasjärven kaupunki
Pudasjärven seurakunta, Maanpuolustusjärjestöt
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80 VUOTTA TALVISODAN 
PÄÄTTYMISESTÄ

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

NAPPULAHIIHDOT

SARJAT: TYTÖT JA POJAT
• ALLE 5-vuotiaat
• 5-6-vuotiaat
• 7-8-vuotiaat

• 9-10-vuotiaat
• 11-12-vuotiaat

KIPINÄN KOULULLA 
la 14.3. klo 12.00

Tänä vuonna yleisöä viihdyttää myös aikuisten 
oma KIPINÄN SPRINTTI sarjat, miehet ja naiset!

Ilmoittautumiset VAIN ennakkoon 
tekstiviestillä numeroon 044 993 1200/Sanna 

(nimi ja ikä), ilm. päättyy la 14.3. klo 10.

TERVETULOA!Myynnissä makkaraa,
mehua, kahvia ja pullaa!

(Maksutapa käteinen)
KIPINÄN KYLÄSEURA RY

Aamulla leivotut, lisäaineettomat:
-  Juureen leivotut ruistuotteet, 
 hiivaton, vehnätön
-  Hiivaleivät, gluteenittomat leivät
-  Aidot ohrarieskat
-  Tuorerinkelit
-  Tuoreet munkit
-  Saaristolaisleivät ym.

Savilaakson leipomo
p. 050 550 3450 

K-Supermarketin edessä
pe 13.3. alk. klo 9

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

TYÖKÄSINEET 
FXA KUMI

TYÖKÄSINEET 
FXA NITRIILI

195
/pari

195
/pari

155
/pari

Koot 8-11

Koot 8-11

Koot 8-11

TYÖKÄSINEET 
FXA NITRIILIVAAHTO

Koot 8-11 295
/pari

TYÖKÄSINEET 
FXA KUMIVAAHTO

TYÖKÄSINEITÄ EdULLISESTI!

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat:  
ke 1.4., ke 22.4. ja ke 13.5.

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Gynekologi Liisa Karinen pe 20.3.
Yleislääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri  

Olli Heikkilä vastaanotto ti 14.4.

Maukkaat ateriat 

jatkuvat edelleen!

Niemitalon Juustolan 
entisessä kahvilassa 

on yrittäjä 
vaihtunut!

tervetuloa 
syöMään!

Hetekyläntie 8, Pudasjärvi

talon oMan leipoMon 

pullat ja leivät!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Tervetuloa kanssani juhlimaan 
la 25.4.2020 alkaen klo 14 Yli-Tannilan toimitalolle, 

Ritvantie 658, Tannila.

Raimo Hepola 70 v.
”Porot maaliin - sitten juhlitaan!”

Hyvää huomenta! Tänään aurinko nou-
see… ja aurinko laskee… Radion aamuun 
kuuluva päivittäinen tiedote ajan kulus-
ta ja päivän pituudesta on kuulunut vuo-
sikymmeniä. Varma kevään etenemisen 
merkki on valoisan ajan jatkuminen. Jou-
lunaluspäivistä tähän hetkeen päivä on jat-
kunut noin seitsemän ja puoli tuntia, min-
kä aistii jo selvästi.

Luomiskertomuksessa Jumala erotti 
valon pimeydestä, päivän ja yön. Raama-
tun maissa ei ole jatkuvaa eikä lyhenevää 
päivää, vaan ne ovat suunnilleen yhtä pit-
kät koko ajan. Ymmärrämme, että aurin-
ko on valon ja myös lämmön lähde. Au-
ringon olemassaolo on elollisen elämän 
edellytys: Luomakunnan kierrossa valo 
määrittää kaikkea luonnollista kasvua, eikä 
aurinkoa korvaavaa valonlähdettä ole ole-
massa. Kirkkaana yönä kuu ja tähdet va-
laisevat lumisen maiseman kauniisti, minkä 
ansiosta hangilla voi kulkea helposti, vaik-

ka kuu itsessään ei valaise. Kuun loiste on 
vain heijastumaa auringonvalosta. 

Lumen alle piiloutunut ja jäätynyt luon-
to alkaa heräämään kevään aikaan. Kuiten-
kin valo vuorottelee luonnossa ja elämäs-
sä pimeyden kanssa. Raskaissa elämän 
koettelemuksissa saatamme miettiä, onko 
toivoa ja valoa olemassakaan? Virressä 
lauletaan: Murheen pilvet toisiansa ajaa, 
kuu on vuoroin täysi, vuoroin vajaa. Sydän 
häilyy näin. Kesken en saa toivoani heit-
tää (Vk 357:3). Saamme luottaa, että valo 
ja lämpö koittaa jokaiselle ajallaan. On-
han Jumala antanut sanansa valoksi ihmi-
sille. ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee 
askeleeni, se on valo minun matkallani” (Ps. 
119:105) Jeesus sanoo: ”Minä olen maail-
man valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pi-
meässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh. 
8:12).

Kirkkovuodessa käymme nyt kohti pi-
meitä aikoja, Jeesuksen kärsimystä ja kuo-

lemaa. Jeesuksen kuoleman hetkellä aurin-
kokin pimeni. Eräässä vaiheessa Jeesusta 
vangittaessa hän toteaa, että ”Minä olen 
joka päivä ollut teidän keskellänne temppe-
lissä, ettekä te ole kättänne kohottaneet mi-
nua vastaan. Mutta nyt on teidän hetkenne, 
nyt on pimeydellä valta. Oli jo kuudes tun-
ti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pime-
ys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti yhdek-
sänteen tuntiin saakka.”  (Luuk. 23:44, 53). 
Lopulta paastonaika kulkee kuitenkin va-
loa kohti. Luonnollista valoa kirkkaam-
pana paistaa ylösnousemuksen voimasta 
pääsiäisaamun kirkkaus. Johtakoon Juma-
la askeleemme valon ja varjojen maassa 
kohti päättymätöntä päivää, ikuista valoa.

Jukka Jaakkola

Kohti valoa!

 80 vuotta talvisodasta
Talvisota päättyi 13.3.1940 
kello 11 kestettyään 105 
päivää. Sodan päättymistä 
muistetaan niin valtakun-
nallisesti kuin paikallises-
tikin eri tavoin. Perjantaina 
13.3. kello 11 kirkonkelloja 
soitetaan kaikissa Suomen 
seurakunnissa ja samaan ai-
kaan sytytetään Helsingin 
Tuomiokirkon portailla 105 
kynttilää kuvastamaan an-
karan sodan kestoa päivis-
sä. Illalla kello 18 sytytetään 
niin ikään sataviisi kynttilää 
jokaisella Suomen sankari-
haudalla.

Pudasjärven Sotaveteraa-
nit, Pudasjärven Sotainvali-
dien Veljesliitto, Pudasjär-
ven kaupunki, Pudasjärven 
seurakunta ja Pudasjärven 
maanpuolustusjärjestöt jär-

Suomenhevonen on kunniavartiossa talvisodan päättymi-
sen muistopäivänä. Kuva Pentti Puhakka. 

jestävät juhlapäivän iltana 
kello 18 hartaus- ja musiik-
kihetken Pudasjärven kir-
kossa. Hartauden toimit-
taa Eeva-Maria Mustonen 
ja musiikkihetken musii-
kista vastaavat Vox Marga-
rita -kuoro ja Keijo Piirainen 
sekä Vesa Holmström. Mu-
siikin ja hartauden teemana 
on rauha, yhteenkuuluvuus, 
veteraaniperinteen siirtymi-
nen ja kiitollisuus isänmaas-
ta.

Kirkosta siirrytään lippu-
kulkueessa sankarihaudal-
le, missä lasketaan satavii-
si kynttilää sankarivainajien 
muistomerkille. Reserviläi-

set järjestävät kunniavarti-
on, johon kuuluu myös suo-
menhevonen. Syksyllä 1939 
otettiin siviiliyhteiskunnasta 
puolustusvoimien vahvista-
miseksi 60000 hevosta ja so-
dan aikana 12000 lisää. 7200 
hevosta menehtyi Talviso-
dan ankarissa olosuhteissa, 
näistä 4000 vihollistulessa.

Vesa Holmström, 
Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja

Lähteet: Veteraanien perin-
tö-Itsenäinen Isänmaa, Tieto-
pankki

Talvisodan alkamisen muistopäivänä kokoontui reilut 20 henkeä aamulla seitsemältä sy-
tyttämään Pudasjärven sankarivainajien muistomerkille kynttilät. 

Messu seurakuntakodissa su 15.3. kello 10, Eva-Maria 
Mustonen, kanttorina Timo Liikanen. Messu voi seurata 
suorana videolähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta.
Musiikkihetki talvisodan päättymisen muistoksi kir-
kossa pe 13.3. kello 18, musiikkihetkessä mukana Vox 
Margarita -kuoro, Keijo Piirainen, Vesa Holmström, hartaus 
Eva-Maria Mustonen. Musiikkihetken jälkeen sankarihau-
dalle sytytetään 105 kynttilää.
Iltakirkko seurakuntakodissa ke 18.3. kello 19, Timo Lii-
kanen, Jukka Jaakkola. Lopuksi iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 25.3. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 12.3. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 18.3. 
kello 13, nuorisokuoro ke 18.3. kello 16, kirkkokuoro to 
19.3. kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 12.3. kello 17.
Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15-11.00, yhtey-
denotot onnistuvat myös puhelimella 040 866 480/Eeva 
tai 040 175 8597/Helena.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 16.3. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Kevätkirppis ja vohvelikahvila yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi seurakuntakodissa ma 16.3. kello 17-20. Pöytäva-
raukset to 12.3. mennessä Rauni Juntti 040 586 1217 tai 
Marja Lantto 040 868 4730, pöytävuokran 5€ ja vohveli-
kahvilan tuoton ohjaamme yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Lapsille ohjelmassa ongintaa.
Perhekerhot: iltaperhekerhoa ei ma 16.3. Perhekerho seu-
rakuntakodissa ke 18.3. kello 10-12.30. 
Lapsiparkki perjantaisin kello 9.30-12, ilmoittautumiset 
lastenohjaajille, viikolla 11 ei lapsiparkkia. 
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Arto Nurme-
lalla pe 13.3. kello 19 ja lauluseurat Sarakylässä Pasi Kum-
malalla su 15.3. kello 19. Ompeluseurat Yli-Livolla Marjo ja 
Kaarlo Illikaisella pe 20.3. kello 18 (Pekka Lehto). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 15.3. kello 16 (Pekka Lehto).
Haudattu: Kalle Johannes Pönkkö  86 v, Vilho Artturi Juu-
rikka 81 v.

Yllä olevalla otsakkeella kirjoitti valtuutettu ja kunnanhallituk-
sen jäsen Jorma Kouva 5.3. ilmestyneessä Pudasjärvi-lehdes-
sä. Kirjoituksessa oli aivan oikein kunnan talousasioista, mitä 
oli seminaareissa meille esitelty ja oikein kuntaliitostakin asian-
tuntijat meille takoi madonlukuja päähän. Toisille on uponnut ja 
toisille ei. Jorman kirjoituksesta äkkiseltään saa käsityksen,(jos 
ei lue tekstiä tarkkaan), että seminaareissa on keskusteltu 
Syötteen maanostosta ja siihen tarvittavasta rahamäärästä. Ei 
olla sitä rahan puuskaus tarvetta tuotu seminaareissa millään 
lailla esille. Kun kaupungin hallituksen enemmistö on päättänyt, 
että 160 000 euroa laitetaan kiinni kallioihin, joiden kunnallis-
tekniikan rakentaminen on älyttömän kallista ja entisiä tontte-
ja on kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Kysymys kuuluukin, mistä 
meidän kunnalle sanellaan, että näin teidän pitää tehdä. Onko 
se ehkä kehitysyhtiön hallitus, tai jokin muu. Vaikka rahat ovat 
rahastoista otettavia rahoja, on veronmaksajien varoja ja niitä 
kunta tarvitsee, kun maksujen aika koittaa. Seminaareissa istu-
neet valtuutetut ja me varavaltuutetut, eivät ole vastuussa täl-
laisista ostoista, etenkään, kun asiaa ei olla edes ilmoitusluon-
teisena tuotu esille, että tännekin pikkuinen tukku on menossa 
rahaa. Kunnanhallituksella on tietenkin valta myydä tai ostaa, 
mutta olisi se ainakin demokraattisempaa, jos vaikka valtuus-
to noin isosta kaupasta päättäisi ja voisi sitä vähän 
keskustella seminaarissakin mitä ollaan tekemässä. 

Hyvää kevään jatkoa!
Erkki Honkanen

Valtuustoseminaarin 
päätelmiä taloustilanteesta
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Kevään värejä 
lautaselle

Fazer

paahdot
280-320 g (3,13-3,57/kg)

arvid Nordquist selectioN

suodatinkahvit
450 g (10,42/kg)  
ei solid

4697.- 1.- pkt

kpl

 

syöntikypsä  
mango
n. 360 g/kpl (n. 2,75/kg)  
peru

099
kpl

2
pkt

 

peruna
1 kg, suomi

099
ps

tarJouKset voiMassa to-su 12.-15.3.ellei toisiN MaiNita

Ilman korttia 3,99 pkt (26,60/kg) Ilman korttia 5,25 pkt (11,67/kg) 

SUOMI

-12%
Plussa-kortilla

-10%
Plussa-kortilla

K-supermarketin  
kuukauden 

kahvi

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

 

graavi-  
ja kylmäsavu- 
kirjolohifilee
viipaloitu 150 g (23,33/kg)

 Leray
tuore 
kirjolohifilee 
vakuumipakattu a-leikattu
suomi tai ruotsi
rajoitus 2 fileetä/talous

1199
kg 599

kg

Voimassa to-la 12.-14.3. Voimassa to-la 12.-14.3.

valio

voi 
normaalisuolainen
500 g (4,78/kg)
rajoitus 2 pkt/talous

239
pkt

1995
kg

Voimassa to-la 12.-14.3.

valio 
hyvä suoMalaiNeN

arkijuusto
-pala 
1,25 kg (4,23/kg)

529
kpl

tulppaani
10 kpl, suomi

799
Yksittäin 4,30 kimppu 

2
kIMppUA

salaKis

turkkilainen  
10% jogurtti
1 kg, ei laktoositon,  
eikä luomu

285
kpl

 

tuore 
silakkafilee
suomi, säävaraus

SUOMI
erä

erä
 

tuore nahaton 
puna-ahvenfilee
hollanti, säävaraus

erä vastuullisesti 
pyydetty

Meillä paistettu! 
Viikon paistoleipä! 

fazer
ranskalainen 
moniviljaleipä

440 g ( 6,80€/kg)

299
kpl

Näistä koruista 
maksoimme 219€

Tule arvioituttamaan korusi ilmaiseksi
 ja muuta ne rahaksi. 

Maksamme jalometallisi arvon

HETI KÄTEISENÄ TAI 
TILILLE.

OSTAMME KULTAA JA 
HOPEAA!

Edustajamme paikalla: 

S-market Pudasjärvi
Kauppatie 8

torstaina 12.3.   klo 10-17
perjantaina 13.3.  klo 10-17

www.jalonom.fi  (09) 512 7298

Kaupunki tarjoaa koulutusta 
yhdistystiedottajille
Tiistaina 10.3. oli ensimmäi-
nen koulutustilaisuus, koski-
en yhdistysten tiedotusvas-
taavan tehtäviä.

Kouluttajana oli Pudas-
järven kansalaisopiston digi-
kouluttaja Mika Suoperä.

Tarkoituksena oli selvit-
tää, mitä tiedotusvastaavan 
työ käytännössä pitää sisäl-
lään ja minkä vuoksi se on 
tärkeää sekä yhdistyksil-
le että kaupungille. Tämän 
vuoden alusta Pudasjärven 
kaupunki on vaatinut kaikil-
le yhdistyksille nimettäväk-
si tiedotusvastaava, joka on 
tullut merkata myös kehit-
tämis- ja toimintatukia haet-
taessa.

Tiedotusvastaavan teh-
tävä on hoitaa yhdistyksen 
tiedottamista ja viestintää 
oikeitten kanavien kautta. 
Etenkin kaupungin rahoit-
tamista tapahtumista tulee 
julkisesti tiedottaa ja maini-
ta kaupungin osuus. Kaikil-
le avoimista tapahtumista 
maksuttomina tiedotuskana-
vina voitaneen mainita kau-
pungin sivuilla toimiva ta-
pahtumakalenteri, ihimiset.
fi, facebook ja instagram. Vä-
häisillä paperi- ja tulostin-
mustekuluilla ilmoitustaulut 
sekä muu vastaava jakelu ta-
voittaa ainakin alueellisesti 
ja lehti-ilmoitukset ovat sit-

Mika Suoperä kouluttaa yhdistystiedottajia.

ten laajakantoisin viestintä-
kanava.

Mika Suoperä painot-
ti, että tiedotusvastaavan on 
hyvä varmistaa ensin kau-
pungin tapahtumatuotta-
ja Heikki Heikuralta mah-
dollisten päällekkäisyyksien 
poissulkeminen.

Jokaisen yhdistyksen tie-
dotusvastaavan tulee vii-
meistään tässä vaiheessa 
päivittää Pudasjärven kau-
pungin verkkosivuille yhdis-
tyksen tiedot ajan tasalle

(www.pudasjarvi.fi/
asukkaille/yhdistystoimin-
ta/yhdistysrekisteri/paeivi-
tae-tietosi). 

Lehti-ilmoituksissa pi-
tää aina näkyä tapahtuman 
tyyppi, ajankohta, paikka 
sekä järjestäjän nimi, joka pi-

tää olla joko henkilönime-
nä tai yhdistyksen nimenä 
– pelkkä rakennus tai muu 
vastaava eloton olomuoto ei 
riitä järjestäjäksi. Lisäksi on 
hyvä näkyä yhteystieto, jos-
ta voi kysyä lisää.

Seuraava vastaava kou-
lutus yhdistystiedottajille on 
tiistaina 17.3., jonka jälkeen 
facebook-ilmoitukset käyt-
töopastuskoulutukset 24.3. ja 
31.3., sekä instagram-ilmoi-
tukset opastus 7.4. ja 14.4. 
Näihin kaikkiin on ilmoit-
tautumiskanava avoinna 
osoitteessa kansalaisopisto@
pudasjarvi.fi tai soittamalla 
040 826 6431 Tuula Haveri-
nen. Koulutuksista ei koidu 
osallistujille kustannuksia.

Terttu Salmi



4 5nro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti12.3.2020 12.3.2020nro 11

  KALAKAVERI

KalaKavEri 
pudas-KOnEEn 

EdEssä
TO-pE 19.-20.3. 

Tuulen ja 
vedenpitävät

lasKETTEluKäsinEET 
sekä 

KElKKahansiKKaaT 

1950
pari

(39 €)

KElKKa- ja 
muuT ahKiOT, 
mETsäsuKsET 

ja -sauvaT, 
lämpösaappaaT, 

KairaT, pilKKivavaT, 
TalvisiimaT, mOrriT, 

vErKOT ym. 

Kalakaverin 
bambuKuiTu-

suKaT

25003 paria

KElKKahaalariT ja 
palosuojatut 

TalvihaalariT

-50%
Info@kalakaveri.fi

Suomen halki hiihtää kansainvälisiä retkihiihtäjiä

Rajalta Rajalle –hiihto järjes-
tetään tänä vuonna 5.-14.3. 
37. kerran. Suomen itärajal-
ta länsirajalle hiihtomatkaa 
kertyy reilut 400 kilometriä 
ja reitti mutkittelee Kuusa-
mon, Taivalkosken, Pudasjär-
ven, Ranuan, Keminmaan ja 
Tornion maisemissa. Hiihtä-
mästä voi tavata hiihtäjiä esi-
merkiksi Australiasta, Itali-
asta ja Yhdysvalloista. Tänä 
vuonna hiihtotapahtumassa 
on edustettuna yhteensä 19 eri 
kansallisuutta ja yhteensä 257 
osallistujaa. Moni hiihtäjistä 
jää tapahtumaan koukkuun ja 
osa palaa takaisin vuosittain. 
Mukana on paljon ensikerta-
laisia ja vanhoja konkareita, 
jotka palaavat yhä uudelleen 
upean elämyksen pariin. Ko-
keneimmalle hiihtäjälle hiih-
tokerta on tänä vuonna jo 29. 
Mukaan osallistumaan hou-
kuttelevat hiihtäminen, luon-
nonkauniit maisemat ja läm-
minhenkinen yhteisö. Monien 
hiihtäjien mielestä hiihtämi-
sen jälkeen parasta on tavata 
mielenkiintoisia ihmisiä ym-
päri maailmaa.

Vapaaehtoiset luovat 
aidon ilmapiirin
Rajalta Rajalle -hiihtoa koor-
dinoi Pudasjärven kaupunki 
yhteistyössä kuntien vastuu-
henkilöiden kanssa. Tapahtu-
massa on mukana lukuisia va-
paaehtoisia, jotka huolehtivat 
reittien varsilla olevista hiihtä-
jien huoltopisteistä sekä opas-
tavat hiihtäjiä hiihdon aikana 
sekä sen jälkeen. Ilman heidän 

Vasemmalla RR3 hiihto-opas 
Iina Kalliorinne Oulusta. 

Mukana oli runsaasti nuorem-
paakin osallistujajoukkoa. 

Hyvä tyylinäyte hiihtämisestä.

RR2 ryhmän hiihto-opas 
Teijo Sirniö, joka on ollut 
hiihdossa mukana kymme-
nen kertaa.

RR2 Bruno Berlanda Scorza 
Italiasta 6. kertaa mukana.

RR2 lähdössä 10.3. Ranualta 46 km päiväosuudelle. Ensim-
mäinen huolto oli Kiviojalla, Hukarin laavulla 21 hiihtokilo-
metrin jälkeen.

Pudasjärven osuuden vastaava Heino Ruuskanen on ystä-
vystynyt slovenialaisen Iztok Kordisin kanssa, joka osal-
listui tänä vuonna 20. kerran ja saa kotiinsa muistoksi RR 
standaarin. 

Päivän hiihtomatkasta viimeinen 10-kilometriä menossa 
Pikku-Syötteelle. Hiihtäjäpari Haukiputaalta kertoi hiihtä-
neensä ennen RR-tapahtumaa 1100 kilometriä. 

RR2 ryhmäkuva Ranualla Hotelli Ilveslinnan takana. Alkamassa on viides hiihtopäivä.

RR1 ryhmäkuva 9.3. Ranualla lähtöaamu, hiihdossa meneillään viides päivä. 

Ylimmäinen Pirinlammen laavulla ykkösryhmää. Lähtivät 
torstai 5.3 Kuusamosta ja olivat perillä Torniossa keskiviik-
kona 11.3. Tanskalaisia oli mukana neljän hengen ryhmä, jotka olivat 

ensi kertaa suksilla näillä lumilla. Tanskassa ei ole kuulem-
ma lunta.

Latujen tekijä Jari Särkelä, seuranaan Kirsi Hanhela, kävi 
testaamassa osuuden OokaStopista Pikku-Syötteelle.

valtaisaa työpanostaan, tällai-
sen tapahtuman järjestäminen 
oli mahdotonta. Suuret kiitok-
set vapaaehtoisille heidän pa-
noksestaan!

Tunnelma tapahtumassa 
on aito, sillä hiihtäjät kohtaa-
vat huoltopisteissä paikallisia 
kyläyhdistyksiä, urheiluseu-
roja ja muita vapaaehtoistaho-
ja. Toisinaan yhteistä kieltä ei 
ole, mutta asiat hoituvat mo-
lemminpuolisella joustavuu-
della. Rajalta Rajalle -hiihto 

edustaa Lapin ja Pohjois-Poh-
janmaan matkailussa vahvalla 
yhteistyöllä luotua vieraanva-
raisuutta, jonka tarkoituksena 
on tarjota hiihtäjille kokonais-
valtainen luonto- ja kulttuuri-
elämys.

Heikki Heikura, kuvat 
Heino Ruuskanen ja Anita 
Jaakola 

Vuosi vanha kun vaipui pois,
koimme pimeimmän hetken.
Vuosi uusi saa valon taa  
heräämään, kuin uuden  
Toivon Retken.
Aurinko arkana puitten  
lomasta kurkkii…
ja…vihdoin koko nauravalla 
naamallaan
heloittaa pian keskitaivaalta 
meille iloa.
Lämpöä päiviimme tuopi.

Hilkka L.

VUOSI
Ystävänkammariruno:

Wirtapiiri 
Sarakylän koululla 

ma 16.3. klo 10.30-13.30. 
Vierailijat diakonissa Eeva 
Leinonen ja diak.opiskelija 

Anni Hemmilä.
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Suomen halki hiihtää kansainvälisiä retkihiihtäjiä

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 
12.-13.3.

MAANANTAI-ToRsTAI
16.-19.3.

595

100

599

349

199

2991295
kg

HK viljaporsaan
fILEEPIhvIT 640 g 
ranch tai ruohosipuli

Naudan
PALAPAIsTI

595
kg

599
ras 159

399

995
2 pkt/talous

100
kpl

100
pkt

795
kg 795

kg

pkt

kpl

pss

199
pss

269399

2 kalaa/talous

raj.erä

kg

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

199
pkt

kg

ras

pkt pss

399

399

199

179

100

pkt

pkt

895
kg

199
plo

250

149

299
plo

995
kg 695

kg

249

100
ras

2  kg/
talous

ras

plo

100

500
pkt

kg
prk

pkt

pkt

kpl

MA-TI 16.-17.3.            kE-To 18.-19.3.

Valio
voI 500 g
normaali-
suolainen

RAUTAosAsToLTA

Snellman kunnon
kARJALANPAIsTI

500 g

PE-To 12.-19.3.

Järvikylän
kartanon
RUUkkU-
sALAATTI

Suomalainen
PoRkkANA
1 kg

Prego
TUhkA-
IMURI  
1200 W

3995

Kuuma
gRILLATTU
bRoILERI
kokonainen

Skärgårdsbröd
sAARIsTo-
LAIsLEIPÄ 

240 g

kg

Suomalainen
JÄÄ-
sALAATTI
100 g

NUohoUs-
sETTI

1395

Chempioil
hydRAULIIkkA-
öLJy 20 l
32 ja 46

3995

Taffel
hoT Rod 

choco
90 g

Kariniemen
bRoILERIN 
koIPIREIsI 

HK 
sININEN 
LENkkI
580 g

PE 12.3.       LA 13.3.

Porsaan
kyLJyksET

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA

Nero
PILkkIAhkIoT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
kELkkA-AhkIo
210x80cm

299,-

LIME
Meksiko

Irto
kIIwI
Espanja

AvANTo-
PUMPPU

1490

4 prk

Ingman
vANILJAkERMA-
JÄÄTELö
1 l

PAPRIkA
MIx

Espanja
300 g

Presidentti
kAhvI
500 g

2 pkt

rasvaa 
max. 10%

Atria perhetilan
kANAN JAUhELIhA 
400 g tai fAJITAs JA 
PAsTA 360 g

Kivikylän
wANhANAJAN 
NAkkI
380 g

Hyvä suomalainen
ARkI 
PALAJUUsToT
625-750 g

Apetit
kEITToJUUREs
200 g

Herkkumaa
sINAPPI 585 g tai 
kETsUPPI 575 g

Tuore Norjan
LohI  
2-3 kg
kokonainen

cocAcoLA-,  
fANTA APPELsIINI- 
tai sPRITE ZERo
1,5 l, sis. pantin

Naudan 
luuttomat
kEITToLIhA-
PALAT

Tuore porsaan 
LIhAkUUTIoAtria

MUUsI ATERIAT
300 g, lihapullat, nakki-
kastike, jauhelihapihvi tai 
kanakastike ja riisi

Mehukatti
sEkAJUoMA-
TIIvIsTE
1,5 l, sokeriton

HK
LIhAPyöRykÄT 360 g 

tai JAUhELIhA-
PIhvIT 330 g

Dolmio
LAsAgNE tai 

LAsAgNETTE- 
kAsTIkE

500 g

LIIkUNTAAN:

2 pss

Eldorado
ToNNIkALA-
hIUTALEET
185/140 g, öljyssä

Kantolan
kAURA tai 
sUkLAAkAURA-
kEksIT 200-300 g

Atria
kAIsER-
wURsTI
palana

Eurol
JARRU 
cLEANER 
500 ml

399 10,-
3 kpl

580

790

590

2990

Speedo ergo
koRvATULPAT

Speedo
NENÄNsULkIJA
kirkas

sUkELLUs-
TIkUT
3 kpl

UIMALAsIT

Speedo
ALLAskENkÄ

1990

Speedo
ALLAskÄsINE

290
Alkaen

690

Speedo
UIMALAkIT
Alkaen

Atom
hULAvANNE
100 cm/1,2 kg

1995

JUMPPA-
kUMINAUhA
kahvoilla

695
Atom
JUMPPAPALLo
65 cm

1250

voIMIsTELU-
RENkAAT

3490
High baller
hIERoNTA-
LAITE 

4900

3 kpl/ras 
marinoitu

sAToJA TARJoUksIA 

JokA PÄIvÄ!
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Oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta
Kaupunginhallitus kokoontui 
tiistaina 10.3. Maahanmuut-
tovirasto on aloittanut Oulun 
vastaanottokeskuksen alaisen 
Pudasjärven vastaanottokes-
kuksen lakkauttamisen suun-
nittelun. Lakkautusperusteena 
on tuotannolliset ja taloudelli-
set syyt johtuen virastolle osoi-
tettujen määrärahojen supis-
tumisesta ja sen aiheuttamasta 
laskeneesta henkilöstökehityk-
sestä. Maahanmuuttovirasto on 
informoinut asiasta vastaanot-
tokeskusten henkilöstöä ja kau-
punginjohtajaa ja lisäksi kau-
punginhallitusta helmikuussa. 
Kaupunginhallitus on antanut 

asiasta lausunnon, josta Mirka 
Väyrynen ja Tuula Kuukasjär-
vi jättivät eriävän mielipiteen-
sä. He vaativat lausunnon an-
tamispäätöksen kumoamista ja 
lausunnon mitätöimistä menet-
telyvirheiden vuoksi. Hallitus 
päätti jättää oikaisuvaatimuk-
sen tutkimatta, koska valmis-
telua tai täytäntöönpanoa kos-
keviin päätöksiin ei voi hakea 
muutosta.

Maahanmuuttovirasto on 
pyytänyt lisäselvitystä ja täs-
mennystä Pudasjärven kau-
punginhallituksen antamaan 
lausuntoon vastaanottokes-
kuksen lakkauttamisesta. Maa-

hanmuuttovirasto tiedustelee 
Pudasjärven kaupungin kan-
taa Pudasjärven vastaanotto-
keskuksen kiinteistöön suunni-
teltujen perusparannustöiden 
kustannusvastuisiin. Kaupun-
ginhallitus keskusteli lisäselvi-
tyksestä ja antoi lausuntonaan, 
että Pudasjärven kaupungilla 
ei ole mahdollisuutta toteuttaa 
suunniteltuja PTS-korjauksia 
omalla rahoituksellaan siten, 
että niillä ei olisi vaikutusta 
kiinteistön vuokriin. Kaupunki 
on kuitenkin valmis, aiempaan 
lausuntoonsa viitaten, neuvot-
telemaan Migrin kanssa PTS-
suunnitelman muuttamisesta 

ja uudelleen aikatauluttamises-
ta. Myös tarvittavien tilojen laa-
juudesta voidaan neuvotella.

Pellon vuokrausta ja 
maakauppoja
Pekka Törmäselle vuokrattiin 
lentokentän takana Pudasjär-
ven koulutilalla sijaitseva noin 
35 hehtaarin Hoikansuon pel-
to. Törmänen on jo aikaisem-
min viljellyt pellon itäistä osaa. 
Vuokralaisen tulee ottaa vas-
taan kompostoitua lantaa Tör-
rön koulutilan hevostallista ja 
vuokraamaan peltoa Suviseu-
ra -tapahtumille.

Mauri Liikaselle jatkettiin 
noin 2,5 hehtaarin pellon vuok-
rasopimusta Kellokankaan ti-
lasta.

Mauno Suorsan ja Hanna 
Suorsan kuolinpesältä ostet-
tiin 57 000 eurolla Puro ja Ran-
tala tiloilta seitsemän eri pals-
taa, yhteensä noin 21 hehtaaria. 
Palstat sijaitsevat Rimminkan-
kaalla, Mursunsaaressa, Pu-
dasjärven Isosaaressa sekä 
Mustalammen suunnassa. 

Työelämän  
kehittämishanke
Kaupungin henkilöstötoimi-

kunta on yhdessä henkilös-
töpäällikön kanssa valmistel-
lut ihmisläheiseen johtamiseen 
tähtäävää työhyvinvoinnin ke-
hittämishanketta, josta päätet-
tiin jättää kehittämisavustuk-
sen sisältävä hankehakemus. 
Hankeen kesto on 1.5.2020-
31.5.2022. Kokonaiskustannus 
on asiantuntijoiden työpalkkio 
41 720 euroa. Päätös Työsuoje-
lurahastolta on luvassa huhti-
kuun aikana. 

Kaupungin vuoden 2019 ti-
linpäätöstilanne saatettiin tie-
doksi ja päätettiin käsitellä 
tilinpäätös seuraavassa 24.3.pi-
dettävässä kokouksessa.

Sievin rauhanyhdistys jär-
jestää lauantaina 21.3. myy-
jäiset Pudasjärven rau-
hanyhdistyksellä. Sievin 
rauhanyhdistyksen toiminta 
ja rakennusprojektit vaativat 
varoja. Seuroissa kerättävän 
kolehdin, kahvilasta saatavien 
tulojen ja lahjoitusten lisäksi 
tärkeä tulolähde ovat myyjäi-
set, joita järjestetään useam-
man kerran vuodessa sekä 
omalla rauhanyhdistyksellä 
että muilla paikkakunnilla ns. 
vierasmyyjäisinä, tällä kerral-
la Pudasjärvellä. 

Sievin rauhanyhdistyksen 
päätoimintaa ovat seurat. Seu-
roihin kokoonnutaan yleen-
sä sunnuntaisin ja lauantai-il-
taisin. Seuraohjelma koostuu 
Raamattuun pohjautuvas-
ta seurapuheesta, lauluista ja 
virsistä. Väliajalla on kahvi-
tarjoilu. Seuroihin, niin kuin 
muuhunkin toimintaan, on 
vapaa pääsy ja kaikki ovat ti-
laisuuksiin tervetulleita. 

Sievin rauhanyhdistyksen 
ja Aseman seudun rauhanyh-
distyksen yhteinen toimitalo 

sijaitsee Jyringin kylässä, jos-
sa toimitaloa on vuosien ku-
luessa laajennettu useampaan 
kertaan. Vuonna 2007 vietet-
tiin avajaisjuhlaa, kun koko-
naan uusi 500 hengen seura-
sali ja uudet kerhotilat otettiin 
käyttöön. Vanhasta seurasa-
lista tuli kahvio ja keittiö oli 
remontoitu ajanmukaiseksi.  

Rauhanyhdistys järjestää 
seurojen lisäksi myös muuta 
toimintaa. Alle kouluikäisille 
järjestetään päiväkerhoja, sun-
nuntaisin kodeissa pidetään 
pyhäkouluja, varhaisnuoril-
le on raamattuluokka ja rippi-
koulun käynneille järjestetään 
nuorteniltoja. Naisille on omat 
naistenillat ja miehille mieste-
nillat. Lähinnä seniori-ikäisille 
tarkoitettuja aikuistenkerhoja 
pidetään kerran kuussa rau-
hanyhdistyksellä. Arki-iltaisin 
kodeissa voidaan pitää laulu-
seuroja, joihin kokoonnutaan 
kuuntelemaan seurapuhetta, 
laulamaan ja kahvittelemaan.

Annen Peltomäki, 
kuva Harri Leppälä

Sieviläisillä myyjäismatka 
Pudasjärvelle 

Sievin rauhanyhdistyksen ja Aseman seudun rauhanyhdis-
tyksen yhteinen toimitalo sijaitsee Jyringin kylässä, jossa toi-
mitaloa on vuosien kuluessa laajennettu useampaan kertaan.

S-market toimii Eeva-Liisa Kokon johdolla
Pudasjärven S-Marketissa on 
helmikuusta lähtien toimi-
nut uusi päällikkö Eeva-Lii-
sa Kokko. 38 vuotta eri paik-
kakunnilla asunut Kokko on 
päällikkönimityksestään erit-
täin iloinen. Hän mainitsi teh-
neensä aika pitkän kierroksen 
maailmalla ja nyt palanneensa 
kotiseudulleen. Kokko on pit-
kän linjan osuuskauppa-arin-
alainen.

- Ensin olin juoksutyttö-
nä Osuuskaupassa ja siitä on 
kauppaurani alkanut. Olin 
myös nuorena töissä isäni 
kyläkaupassa Viinikoskella. 
Vuodesta 1983 olen ollut Ari-
nan palveluksessa ja vuodes-
ta 1996 lähtien päällikkönä 
eri yksiköissä. Pisimpään eli 
28 vuotta olen ollut Ylikiimin-
gin S-marketissa, josta siirryin 
Raksilaan ja kävin mutkan 
vielä Rovaniemelläkin ennen 
tuloani Pudasjärvelle, Kokko 
kertaa työuraansa. 

Eeva-Liisa Kokko koulut-
tautui kaupan – ja hallinnon 
aikuisena työn ohessa. Min-
kä jälkeen on käynyt esimies-
koulutuksen, johtamisen ja 
-ruokamestarin erikoisam-
mattitutkinnon Osuuskauppa 
Arinan koulutettavana.

Eeva-Liisa haluaa olla teke-
misissä aktiivisesti asiakkai-
den kanssa ja hänet voi tavata 
kassalla, täyttämässä hyllyjä ja 
opastamassa asiakkaita. Hän 
sanoi olevansa hyvin iloinen, 
sillä nyt hän on tullut kotiin. 

- Täällä ovat hyvät työka-
verit, entiset koulukaverit, 

sukulaiset, tuttavat ja ystä-
vät, hän kertoo hymyssä suin 
maanantaisen juttelutuokion 
aikana. 

Viihtymistä  
asiakastyössä 
Eeva-Liisa Kokolla on tällä 
hetkellä työkavereina yli 20 
hyvää innokasta huippuosaa-
jaa. Loma- ja kesäaikana S-
market työllistää myös nuoria 
ja opiskelijoita ja sillä keinoin 
heillä on mahdollisuus päästä 
makustelemaan kauppatyötä. 
Teemme mielellämme yhteis-
työtä alueen oppilaitosten ja 
eri yhteisöjen kanssa.   

Kaupankäynti on muut-
tunut Eeva-Liisan uran aika-
na paljon it-järjestelmien ja di-
gitaalisuuden kehittymisen 
myötä, mutta kaupankäyn-
nin perusidea on edelleen-
kin sama kuin aina ennenkin. 

Teknisen kehityksen vauhdis-
ta huolimatta, toimintamme 
ydin on edelleen sama, kuin 
ennenkin, eli tehtävänäm-
me on edelleenkin palvella ja 
tuottaa etuja oman alueem-
me omistajille, muille asiak-
kaille aina edulliseen hintaan 
joka päivä. 

Käytännössä tämä tarkoit-
taa laajoja tuotevalikoimia, 
joita voidaan edelleenkin rää-
tälöidä joustavasti alueen tar-
peiden mukaan. Lisäksi lu-
paamme turvata tuotteiden 
hyvän saatavuuden, tuot-
teiden hyvän laadun ja ko-
konaisedullisen hintatason. 
Edellä mainittujen lupauksi-
en lisäksi S-market Pudasjär-
vi maksoi vuoden 2019 aikana 
asioineille omistajille takaisin 
bonuksien kautta noin 280 000 

euroa. 
S-market Pudasjärvellä on 

jälleen maaliskuussa ja huh-
tikuussa tulossa S-pankkipäi-
vät, jolloin saa opastusta S-
pankin asioihin, S-mobiilin 
käyttöön ja muihin omistajuu-
teen liittyviin kysymyksiin. 
Lisäksi ensi viikolla on myös 
mahdollisuus osallistua asia-
kastyytyväisyyskyselyyn ja 
antaa palautetta toiminnas-
tamme sekä facebookissa, että 
myymälässä.

Uudistunut S-market Pu-
dasjärvi palvelee asiakkaitaan 
edelleenkin vuoden jokaisena 
päivänä laajoilla aukioloajoil-
la, edullisilla hinnoilla sekä 
kattavilla oheispalveluilla.

Rauni Räisänen, 
kuvat Heimo Turunen

Pudasjärven Invalidit ry. piti 
helmikuun viimeisenä perjan-
taina sääntömääräisen kevät-
kokouksen.

Kokouksen puheenjohtaja-
na toimi Kerttu Simu ja sihtee-
rinä Terttu Salmi.

Laaditun vuosikertomuk-
sen mukaan toiminnan paino-
pistealueina viime vuonna on 
ollut jäsenistön hyvinvointi, 
virkistäytyminen ja koulutta-
minen sekä invalidisoituneit-
ten ihmisten oikeus yhden-
vertaiseen elämään terveitten 
kanssa.

Toisena painopistealuee-
na oli kustannussäästöt sekä 
koulutuksen avulla saatu säh-

Invalidiyhdistyksellä uusien tapahtumien vuosi
köisen toimintaympäristön 
laajentaminen. 

Kerhotoiminta, kuntolii-
kunta, retket ja pikkujoulu 
ovat olleet oman yhdistyksen 
sisäistä toimintaa jäsenistölle. 
Lisäksi Invalidiliiton järjestä-
miin alueellisiin yhteistapaa-
misiin on osallistuttu.

Vuoden aikana pidettiin 
kaksi vaikuttamistempausta. 
Toukokuussa laulettiin torilla 
ja lokakuussa neuvoimme ja 
keskustelimme autoilijoitten 
kanssa inva-pysäköinnistä.

Vuoden aikana muistet-
tiin jäsenistöä eri tavoilla. On-
nittelukortti lähtee aina täysiä 
kymmeniä ja vitosvuosia täyt-

Kokouksen puheenjohtaja Kerttu Simu ja 
toiminnantarkastaja Pirkko Päätalo. Yhdistyksen Kevätkokous veti väkeä paikalle ihan mukavasti. 

täville. Puolisonsa menettä-
neitä hallituksen jäseniä muis-
tettiin kukkakimpulla.

Pudasjärven kaupungin ja 
Invalidiliiton tuet ovat mah-
dollistaneet retket sekä kou-
lutukset.

Vuoden 2019 tulos oli yli-
jäämäinen. Toiminnantarkas-
tajat Pirkko Päätalo ja Heimo 
Turunen antoivat positiivisen 
lausunnon yhdistyksen toi-
minnasta, ja kevätkokous 
päätti myöntää vastuuvapau-

den hallitukselle.
Tämän vuoden toiminnas-

ta kirjattiin pöytäkirjaan myös 
Toritempauksen yhteyteen 
järjestettävä Peräkärrykirppis 
yhdessä Kurenalan kyläyh-
distyksen kanssa. Lisäksi toi-

velistalle laitettiin muistiin 
perinteisen teatterireissun li-
säksi konserttimatka.

Sihteeri
Kuvat Ismo Riepula

Eeva-Liisa Kokko sanoi 
odottavansa asiakkailta toi-
veita, mihin suuntaan S-
markettia pitäisi kehittää ja 
mitä tuotteita he haluaisivat 
kaupasta löytyvän.

Eeva-Liisa Kokko (oikealla) pyysi kuvaan pitkäaikaisia 
työntekijöitä. Tiistaina 10.3. muistettiin Hannu Valkolaa 30 
vuoden työskentelystä ja Miia Törmäselle luovutettiin S-
ryhmän 25-vuotisansiomerkki. Eija Sarala on pitkään työs-
kennellyt hedelmä-vihannesosaston palveluvastaavana. 
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Miksi perussuomalaiset 
vastustavat haitallista 

maahanmuuttoa?
Maahanmuutto ja haittamaahanmuutto ovat kaksi eri asiaa, joiden 
sisältö usein sekoittuu. Perussuomalaiset vastustavat nimenomaan 
haittamaahanmuuttoa, joka nimensä mukaisesti on haitallista vas-
taanottavalle yhteiskunnalle. Haitoista voidaan mainita esimerkiksi 
lisääntynyt rikollisuus sekä taloudellisen huoltosuhteen sekä yleisen 
turvallisuuden heikkeneminen.

Usein kuulee maahanmuuttoa perusteltavan sillä, että se vah-
vistaa taloutta ja rikastuttaa yhteiskuntaa. Niin myös Pudasjärvellä; 
kuntastrategiaan on kirjattuna: ”Monikulttuurisuus on rikkautem-
me, kansainvälistyminen on mahdollisuutemme.” Näin siitä huoli-
matta, että maahanmuutosta on olemassa paljon tutkimustietoa, 
jonka pohjalta edellä mainitut väitteet ovat pelkkää sanahelinää vail-
la totuuspohjaa. 

Talouden näkökulma
Laaja-alaista, eritoten humanitaarista, maahanmuuttoa puolustavat 
tahot korostavat kommenteissaan Suomen väestörakennetta: kuin-
ka työikäisten ja lasten määrä vähenee ja vastaavasti iäkkäiden luku-
määrä on hurjassa kasvussa. Maahanmuutto nähdään vastauksena 
työikäisten ja lasten määrän kasvattamisena –toisin sanoen nykyis-
ten ja tulevien veronmaksajien lisäämisenä. Ongelmaksi nousee se, 
että maahanmuuttajat –eritoten humanitaarisin syin tulleet- työl-
listyvät huonosti ja työllistyessäänkin työskentelevät matalapalkka-
aloilla, jolloin työssäkäynnin ohella joudutaan tukeutumaan erilai-
siin tulonsiirtoihin, kuten asumis- ja toimeentulotukeen. Tutkitusti 
toisen sukupolven maahanmuuttajat työllistyvät vielä huonommin 
kuin vanhempansa.

Huonoa työllistymistä selitetään usein sopeutumisen ongelmik-
si ja että määrätietoisella kotouttamisella tilanne ajan myötä muut-
tuu. Maahanmuuttajien työllisyys yleensä hieman nousee ajan myö-
tä, mutta ei lähellekään siinä määrin, että se parantaisi taloutta tai 
merkittävästi vähentäisi sosiaalitukien käyttöä edes pitkän maas-
sa olon jälkeen.

Maahanmuuttajien käyttäessä yhteiskunnan varoja enemmän 
kuin tuottaessa niitä, hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon kannalta 
järjestelmä rasittuu entisestään. Pelkän väestörakenteen oikaisemi-
nen tietyn ikäisten maahanmuuttajien vastaanottamisella ei ole rat-
kaisu, vaan tarkastelun keskiössä täytyy olla tiedot maahanmuutta-
jien maksamista veroista verrattuna heidän käyttämiinsä palveluihin 
ja tulonsiirtoihin. Kokonaisuutena katsoen, tutkimukset osoittavat, 
että maahanmuutto tuottaa tappiota julkiselle taloudelle.

Monikulttuurisuuden näkökulma
Tarkasteltaessa monikulttuurisuutta ja sen yhteiskunnallisia vaiku-
tuksia olemme kaikki varsin tietoisia lisääntyneestä rikollisuudes-
ta sekä erilaisista konflikteista, jotka murentavat turvallisuutta ja 
haittaavat yhteiskuntamme toimivuutta. Tiedämme, että tietyt maa-
hanmuuttajaryhmät ovat huomattavasti yliedustettuina väkivalta- 
ja seksuaalirikosten tekijöissä. Maahanmuutto työllistää enenevis-
sä määrin poliisia, oikeuslaitosta sekä vaatii paljon resursseja myös 
sosiaali- ja terveyspalveluiden puolella ja näin ollen rasittaa tätäkin 
kautta julkista taloutta.

Brittiläinen Paul Collier on kehitystaloustieteen professori Ox-
fordin yliopistossa. Hän on maailman johtavia kehityspolitiikan asi-
antuntijoita ja on toiminut myös Maailmanpankin kehitystutki-
muksen osaston johtajana. Kirjassaan Exodus: How Migration is 
Changing Our World hän toteaa, että liian suuri kulttuurinen mo-
nimuotoisuus heikentää yhteiskunnallista luottamusta ja yhteen-
kuuluvuuden tunnetta. Samaan johtopäätökseen tulivat myös Köö-
penhaminan ja Aarhusin yliopiston tutkijat, jotka julkaisivat viime 
vuonna 87 länsimaisen monimuotoisuustutkimuksen meta-analyy-
sin (eli usean tutkimuksen yhteenvedon). Käytännössä tämä tar-
koittaa muun muassa, että ihmisten luottamus hallintoon ja sen 
johtavassa asemassa oleviin henkilöihin sekä mediaan heikkenee, 
halukkuus yhteisiin projekteihin vähenee, osallistuminen vapaaeh-
toistyöhön vähenee, eriarvoisuus lisääntyy ja yleinen elämänlaatu 
alenee.

Hyvinvointivaltio, joka tarjoaa kattavat palvelut asukkailleen, so-
pii huonosti yhteen avoimen maahanmuuton ja monikulttuurisuu-
den kanssa. Oikeammin ilmaistuna se on mahdoton yhtälö, sillä so-
siaaliturva ja julkiset palvelut houkuttelevat muuttajia köyhemmistä 
maista aina siihen saakka, että järjestelmän kantokyky loppuu. Rat-
kaisuna ehdotetaan verojen nostoa, lisätään velkaantumista tai hei-
kennetään julkisten palveluiden tasoa. Kuulostaako tutulta? Suo-
messa alamme olla juuri tässä tilanteessa.

Vastaus otsikossa mainittuun kysymykseen voidaan tiivistää: 
perussuomalaiset vastustavat haittamaahanmuuttoa muun muas-
sa siksi, että se heikentää julkista taloutta, palveluiden saatavuutta 
ja laatua sekä aiheuttaa ennen pitkää levottomuuksia ja konflikte-
ja, lisää rikollisuutta sekä eriarvoisuutta. Yksinkertaisesti rapauttaa 
koko hyvinvointiyhteiskuntamme.

Tutkimustietoa Suomessa julkaisseet mm. PTT/Eläketurvakes-
kus: Maahanmuuttajat työmarkkinoilla, Sosiaali- ja terveysminis-
teriö/Jere Päivinen: Mitä tiedämme maahanmuuton taloudellisista 
vaikutuksista?, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: Labor Market 
Integration of Refugees in Finland. 

Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Kalevalan päivän juhla Sarapirtissä
Sarakylän Sarapirtillä järjes-
tettiin perjantaina 28.2. Maa-
kunnallinen Kalevalanpäivän 
juhla. Sarakylän Nuorisoseu-
ra palkittiin viime vuoden lo-
pulla Vuoden Nuorisoseura-
na Pohjois-Pohjanmaalla, joka 
oli yhtenä syynä maakunnal-
lisen juhlan suuntautumiseen 
Sarapirtille. Oulusta oli Poh-
jois-Pohjanmaan Nuorisoseu-
ran väkeä paikalla 15 henkeä. 
Juhlassa oli runsaasti ohjel-
maa. 

Pohjois-Pohjanmaan nuo-
risoliiton toiminnanjohta-
ja Timo Nevanperä luonneh-
ti Sarakylän Nuorisoseuran 
saamaan tunnustusta Vuoden 
Nuorisoseurana harvinaiseksi 
ja sitä arvostetaan liiton tahol-
ta. Hän kertoi Pohjois-Pohjan-
maalla olevan 90 Nuorisoseu-
raa, joilla on 40 taloa. 

-Monilla kylillä pankki, 
posti, koulu, kyläkaupat ovat 
poistuneet, mutta nuorisoseu-
ran talot ovat pysyneet toi-
mintakunnossa. Se on merkki 
elävästä toiminnasta maaseu-
dulla, totesi Nevanperä. 

Kaupungin tervehdyksen 
esittänyt kaupunginvaltuus-
ton varapuheenjohtaja Sointu 
Veivo totesi Sarakylän Nuo-
risoseuran toteuttaneen ky-
läyhteisöä kehittävää ja yhdis-
tävää toimintaa kiitettävällä 
tavalla Nuorisoseuran toimin-
nassa sekä kunnostamalla Sa-
rapirtin kyläläisten yhteiseksi 
olohuoneeksi. Tanssitoimin-
nan lisäksi talossa järjestetään 
kansalaisopiston tanssikursse-
ja ja taidepiirejä sekä erilaisia 
juhlia. 

Veivo kannusti kyliä ja 
kyläyhteisöjä yhteisvoimin 

rohkeasti miettimään suun-
nittelemaan ja tekemään kau-
pungille ehdotuksia kylien 
ongelmista ja kehittämistar-
peista. 

Muistelmia Sarapirtin ajoil-
ta esittänyt Kauko Kuukasjär-
vi kertoi Sarakylän Nuoriso-
seuran toimineen vuodesta 
1936 lähtien ja heti rakennet-
tiin tanssitalo erään isännän 
lahjoittamalle tontille. Soti-
en jälkeen jatkettiin tanssi- ja 
elokuvien esittämistoimin-
taa. Talossa vieraili kuului-
siakin esiintyjiä muun muas-
sa Olavi Virta, Annikki Tähti, 
Reino Helismaa, Tapio Rauta-
vaara, Katri Helena jne. Tans-
sitoiminta oli vilkasta ja väkeä 
kävi laajalta alueelta tungok-
seen saakka. Taloa on laajen-
nettu ja tehty tarvittavat kun-
nostusremontit. 

Kuukasjärven mukaan 
1990 luvulla talous- ja toimin-
ta hiipui, mutta viime vuosina 
virinnyt jälleen aktiiviseen toi-
mintaan. Kuukasjärven muis-

Pudasjärven Keskuskeittiö tuottaa noin 1700 lounasta päivittäin. Se 
tarkoittaa sitä, että elintarvikkeita saapuu kampuksen keittiölle suu-
ret määrät erilaisia väyliä pitkin, pääasiassa Monetran hankintarenkaan 
kautta. 

Keittiölle voidaan hyvin ottaa pieniäkin eriä jotain tuotetta ja täs-
sä lähiruoantuottajilla on hyvät mahdollisuudet saada tuotteitaan kau-
paksi. Jonkin verran keittiölle on saatu ostettua paikallisesti tuotet-
tuja elintarvikkeita, mutta niille olisi edelleen kysyntää. Keskuskeittiö 
on komponenttikeittiö, joten tuotteen on oltava keittiölle tullessaan 
määrätyssä jatkojalostusasteessa elintarvikelainsäädäntöjen mukaises-
ti pakattuna ja kuljetettuna, riippuen toki elintarvikkeesta. Ruokapalve-
lupäällikkö Heidi Timonen suunnittelee ja sopii tuottajien kanssa tuot-
teiden ostamisesta ja niihin vaadittavista jatkojalostusasteista. 

Onko sinulla tarjota jotain tuotetta, esim. vihanneksia, juureksia, 
yrttejä? Oletko kätevä leipuri ja leivot joskus pullaa ja/tai leipää yli 
oman tarpeen? Kiinnostaisiko elintarvikkeiden myynti keskuskeittiöl-
le? Minkälaisia sopimuksia keittiön kanssa voi tehdä?

Nyt on mahdollisuus tutustua keskuskeittiön tiloihin, kalustoon ja 
toimintaan, sillä Pudasjärven Kehitys järjestää sinne vierailun. Kierros 
tehdään keskiviikkona 25.3. kello 10. Vierailuun on ennakkoilmoittau-
tuminen p. 050 505 5850.

Pudasjärven Kehitys Oy

Viime vuonna marraskuussa keittiöön tutustuivat myös 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen, ympäristöjohtaja Henri 
Pätsi ja Pudasjärven Kehityksen toimitusjohtaja Sari Tur-
tiainen. Ruokapalvelupäällikkö Heidi Timonen esitteli ti-
loja.

Tutustutaan keskuskeittiöön

teloesitys julkaistaan jossakin 
tulevassa Pudasjärvi-lehdessä 
kokonaisuudessaan. 

Juhlaväen lausui tervetul-
leeksi yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Pentti Siuruainen. 
Sarakylän kansallislauluk-
sikin nimitetyn Vilho Myrs-
kyn Salojen laulun sekä mui-
ta lauluja esitti Sarakylän 
Kappelikuoro kanttori Kei-
jo Piiraisen johdolla. Saraky-
län nuoret esittivät musiikkia 

monissa eri kokoonpanoissa 
ja eri soittimilla. Vierailijois-
ta tervehdyksen esitti Nevan-
perän lisäksi Hermanni killan 
kunniapuheenjohtaja Kau-
ko Turula ja nykyinen killan 
puheenjohtaja Juho Kukko-
hovi. Tilaisuuden juonsi suu-
rella tunteella ja ansiokkaasti 
Aira Siuruainen-Kalliola. Juh-
la päättyi juhlakahveihin, kes-
kinäiseen seurusteluun ja yh-
teiseen ilonpitoon. HT

Kauko Kuukasjärvi muisteli 
Sarakylän nuorisoseuran toi-
mintaa sotien ajoista lähtien. 

Juhlan juontaja Aira Siuruainen-Kalliola sanoi ohjanneen-
sa ja seuranneensa Sarakylän nuorten soitto- ja laulutai-
don kehittymistä koululaisiästä lähtien. Hän esitteli soit-
toa- ja laulua esittäneen nuorten ryhmän Minna Kummala, 
Emilia Sarajärvi, Anniina Sarajärvi, Rebekka Sarajärvi, An-
na-Mari Kummala ja Johanna Kummala. 

Juhla päättyi juhlakahveihin, keskinäiseen seurusteluun ja 
yhteiseen ilonpitoon. 

Juhlan avannut Sarakylän Nuorisoseuran varapuheenjoh-
taja Pentti Siuruainen esitteli kahvion seinällä olevaa Vuo-
den 2019 Nuorisoseuran kunniakirjaa.

Kaupungin tervehdyksen esitti salin täyteiselle juhlaylei-
sölle valtuuston varapuheenjohtaja Sointu Veivo. 
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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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

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)

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIöIdEN   
 TYöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHdOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVäKSYMä KOLARIKORJAAMO

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

83 vuoden kokemuksella
Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

Naamanka Ky
Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kerhovieraita Taivalkoskelta
Eläkeliiton kerhopäivään, 
tiistaina 3.2., saimme kol-
misenkymmentä henkeä 
vieraaksi naapurikunnas-
ta Taivalkoskelta. Eri tapah-
tumien yhteyksissä aikai-
semmin olemme tutustuneet 
moniin heistä, joten voi sa-
noa, että tuttuja tapasimme. 
Keittiön puolen emännät oli 
laittaneet hyvät tarjottavat, 
jonka jälkeen pääsimme sit-

ten asiaan. Puheenjohtajam-
me Heleena Talala toivotti 
vieraat tervetulleiksi ja esit-
teli Pudasjärven yhdistyk-
sen toimintaa. Alkulauluna 
heläytimme Ystävän laulun. 
Elämästään kertoi, taival-
koskelaisten mukana ollut, 
oman kertomansa mukaan, 
”vanhusten hoitokodis-
ta mukaan lähtenyt mum-
mo”. Jutut mummolla olivat 

ikäänsä nähden melkoisen 
reippaat. Pudasjärven oma 
Kööri lauloi ja pienissä sket-
sinäytelmissä kannettiin 
huolta ihmisten hyvin voin-
nista, lääkäreitä heilui valko-
takeissaan kaksin kappalein, 
kuitenkin molemmat omilla 
vastaanotoillaan. Ohjelmas-
sa oli myös vuorolaulua hei-
dän ja meidän kerholaisten 

Heleena Talala lausumassa tervetulleeksi salin täyteisen kerhon osallistujajoukon. 
Emännät olivat laatineet hyvät tarjottavat niin vieraille, kuin 
omalle väellekin. 

kesken. Aika meni kuin sii-
villä hyvän ohjelman kans-
sa ja nopsasti toimitettiin 
päätteeksi arpajaiset, joissa 
oli monenlaista voitettavaa. 
Pöytä oli arvottavia tuottei-
ta kukkuroillaan, tuli paljon 
onnekkaita osumia. 

Yhdistyksien väliset vie-
railut tuovat kerhoiluun mu-
kavaa vaihtelua. Tavataan 

entisiä tuttuja ja tullaan uu-
sien kanssa tutuiksi. Tämä 
lienee sitä yhteisöllisyyttä 
mukavimmasta päästä. Ko-
koontumistilojen pienuus on 
meillä haittana tällaisten vie-
railujen suunnittelussa. Nyt-
kin tuoleja haalittiin mones-
ta paikasta ja laitettiin seinän 
vierustoille, että jokaiselle 
järjestyi istuma paikka. Kai-

ken kaikkiaan, ahtaudesta 
huolimatta, meitä oli yli 90, 
viettämässä iloista kerhopäi-
vää ja kukapa tietää, vaikka 
vuorostaan saamme osallis-
tua Taivalkosken eläkeläis-
ten kerhopäivään joskus tu-
levaisuudessa.

Eeva Lehtola,  
kuvat Reijo Talala
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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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

Suora yhteys pankkiisi

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

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

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

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

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
tuomo.tuomaala@outlook.com

metsäpalvelu Tuomaala Oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

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

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

Keskustan Antti Kurvinen:
Suomi tarvitsisi aluepoliittisen sopimuksen

Keskustan eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Antti Kurvi-
nen vieraili perjantaina 6.3. 
Pudasjärvellä. Hän oli Koil-
lismaan ja Lapin kierroksel-
la. Lauantaina hän vieraili Tai-
valkoskella ja Kuusamossa ja 
sunnuntaina matka jatkui Ro-
vaniemelle ja Sodankylään. 

Kauhavalta kotoisin ole-
va Kurvinen kertoi käyneensä 
Pudasjärvellä edellisen kerran 
vuonna 2017, jolloin oli Kes-
kustan piirikokous Hirsikam-
puksella. 

Kurvisen mukaan Suomi 
tarvitsisi kahden-kolmen vaa-
likauden mittaisen aluepoliit-
tisen sopimuksen. Sen tärkein 
tavoite olisi tasa-arvoisten pe-
ruspalvelujen turvaaminen jo-
kaiselle suomalaiselle kautta 
maan, kun jo nyt todellisuutta 

olevat vauvapula, muuttoliike 
kaupunkeihin ja ikääntymi-
nen muuttavat yhteiskuntaa.

- Suomi erilaistuu, mutta 
eriarvoistua se ei saa. Lasten 
ja nuorten on päästävä kou-
luun, mummot ja papat on 
hoidettava ja ylipäätään elä-
misen edellytyksiä on oltava 
myös niillä seuduilla, joista 
väki on vähentynyt. Esimer-
kiksi koulutuksen tasa-arvon 
toteutumiseksi tarvitaan uu-
sia ratkaisuja. Keskustan yksi 
esitys on toisen asteen lähi-
koulu, joka mahdollistaisi yhä 
useammalle nuorelle opiske-
lun lähellä kotia peruskoulun 
jälkeen, totesi Kurvinen. 

Iijokialueen aluekokous 
Pudasjärvellä
Tilaisuuden avasi yli 30 vuot-

ta Pudasjärvellä kaupungin 
luottamushenkilönä toimi-
nut Vesa Riekki. Hän kertoi 
uudesta rakennushankkees-
ta Hyvän Olon Keskuksesta 
ja kertasi kuinka Pudasjärves-
tä on tullut hirsipääkaupunki. 
Riekki välitti myös terveiset 
Keskustan eduskuntaryhmän 
puheenjohtajalle liittyen vas-
taanottokeskuksen lopettami-
seen. Pudasjärvellä toivottai-
siin, että keskus saisi jatkaa.

Keskustan Pohjois-Poh-
janmaan piirin puheenjohta-
ja Jussi Ylitalo kävi läpi kun-
tavaaleihin valmistautumisen 
merkittävyyttä ja kertoi piirin 
työstävän parhaillaan tavoi-
teohjelmaa, johon odotettiin 
myös pudasjärvisten kom-
mentteja. Ylitalo korosti pu-
heenvuorossaan, että Keskus-

tan kannatus on nyt oikealla 
uralla ja suunta on ylöspäin, 
mutta työn jatkamiseksi vaa-
ditaan uusia avauksia ja raa-
kaa työtä kaikilla tasoilla.

- Keskustan piirikokous 
uudistuu tänä keväänä. Pii-
ri luopuu aamuisista alueko-
kouksista ja siirtää alueko-
koukset pidettäväksi ennen 
varsinaista kokouspäivää. Ii-
jokilaakson aluekokous tul-
laan pitämään Pudasjärven 
kaupungintalolla tiistaina 7.4. 
kello 18. Äänivaltaisia koko-
usedustajia ovat varsinaiset 
piirikokousedustajat, mut-
ta kaikki ovat joka tapaukses-
sa tervetulleita kokoukseen. 
Aluekokous käy keskuste-
lua ajankohtaisesta politiikas-
ta ja esittää mm. Iijokilaakson 
puoluevaltuuston jäsenet pii-
rikokoukselle seuraavaa kak-
sivuotiskautta varten. Puolue-
valtuustokausi alkaa Vantaan 
puoluekokouksesta.

Nuoria  
päätöksentekoon
Keskustanuorten puheenjoh-
taja Hanna Markkanen koros-
ti puheenvuorossaan nuorten 
mukaan ottamista päätöksen-
tekoon ja nuorisovaltuuston 

kuulemista kunnan kehittä-
misessä.

Hän nosti puheenvuoros-
saan esille kuntavaalit ja eri-
tyisesti nuorten ehdokkaiden 
hankkimisen. 

Tavoitteena on monipuo-
liset ja kattavat listat. Mark-
kanen kannusti pudasjärvi-
siä päättäjiä tukemaan nuoria 
päättäjiä niin, että he voivat 
osallistua kunnan päätöksen-
tekoon, vaikka asuisivatkin 
toisella paikkakunnalla opin-
tojen takia. Tunne siitä, että 
saa vaikuttaa kotiseutunsa 
asioihin kannustaa mahdol-
lisesti myös palaamaan koti-
paikkakunnalle

-Ylipäätään toivon, että jo-
kaisesta Suomen kunnasta 

löytyvää nuorisovaltuustoa 
kuultaisiin ja hyödynnettäi-
siin päätöksenteossa. Puhe- 
ja läsnäolo-oikeus valtuuston 
kokouksissa on hyvä esimerk-
ki siitä, miten nuoria kannus-
tetaan vaikuttamaan. Mei-
dän aikuisten velvollisuutena 
on esittää oikeanlaisia kysy-
myksiä. Kutsukaa rohkeasti 
nuorisovaltuutettuja erilaisiin 
kunnan tilaisuuksiin ja pyy-
täkää esimerkiksi komment-
tipuheenvuoroa. Näin kunta 
huolehtii osaltaan myös de-
mokratiakasvatuksesta, sanoi 
Markkanen. 

Pudasjärvi-lehti, kuvat 
Olga Oinas-Panuma

Perjantai-illan tilaisuuteen kaupungintalon valtuustosaliin kokoontui mukavasti väkeä 
kuuntelemaan Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen terveisiä. Hä-
nelle annettiin myös evästyksiä Pudasjärveltä mm. vastaanottokeskuksen säilyttämisestä. 

Kaupungintalon tilaisuudessa vierailevat puhujat ja pai-
kalliset vaikuttajat vastasivat tilaisuuden onnistumisesta. 
Sointu Veivo, Jussi Ylitalo, Antti Kurvinen, Hanna Markka-
nen, Mirja Luusua ja Vesa Riekki. 
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

Taksi piipponen Oy

syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

puu 25. syöTEhiihTO
la 4.4. klo 9 syöTE

Start Luppovesi - www.pudu.fi/syotehiihto
tietoa tapahtumasta ja siellä ilmoittautuminen.

Kaikkien osallistujien arvonnan pääpalkinto
21 v. FAT BIKE maastopyörä. Hiihto, sauna,

suihku, keittolounas, munkkikahvit, osallistumis-
mitali, parhaat kilpasarjoissa palkitaan ja kaik-
kien kesken arvonnassa palkintoja yli 50 kpl.

Et tiedä mitä tekisit huomenna? Jäikö koulu kes-
ken? Kaipaatko vinkkejä työnhakuun? Olet vailla 
opiskelupaikkaa? Etsitkö omaa alaasi? Haluatko 
luotettavan juttukumppanin? Onko mielessäsi vä-
livuosi? Olet alle 29-vuotias?
Jos näin on, niin älä epäröi ottaa yhteyttä!

pudasjarvi.fi/etsiva

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

JUHA MERTALA
juha.mertala@pudasjarvi.fi
Puhelin & Whatsapp 
040 826 6610
Facebook 
facebook.com/etsivajuha
Instagram  
etsivajuha
Snapchat 
etsivajuha
Discord 
etsivajuha#5344

MIIKA RAISKIO
miika.raiskio@pudasjarvi.fi
Puhelin & Whatsapp 
040 549 0571
Facebook 
facebook.com/etsivamiika
Instagram  
etsivamiika
Snapchat 
etsivamiika
Discord 
etsivamiika#1859

PL 10, Varsitie 7 (kaupungintalo), 93101 Pudasjärvi

aitto-ojan kalaveden 
osakaskunta ry 

vuOsiKOKOus 
su 22.3. klo 13 Aittojärven Kyläkolossa.  

Hoitokunta kokoontuu klo 12. 
Käsiteltävänä vuosikokousasiat. 

Tervetuloa! Hoitokunta

Ervastin Kyläyhdistys ry:n 
vuOsiKOKOus 

pidetään su 22.3.2020 klo 13 
Nokipannun kokoustilassa.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Hallitus kokoontuu klo 12.  

Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Hallitus  

puhoskylän jakokunnan vedet 
(entinen kalastuskunta)

osakaskunnan sääntömääräinen
vuOsiKOKOus

la 28.3.2020 klo 11.00 Möykkälässä.
Kokouksessa käsitellään vuosikokouksessa määrätyt 

sääntömääräiset asiat, sekä osakaskunnan uudet
säännöt. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on 

asianosaisten nähtävänä 14 vuorokauden ajan, 
alkaen 28.3.2020 osoitteessa Kosamontie 178.

HoitokuntaKahvitarjoilu! Tervetuloa!

 ylEinEn 
vuOsiKOKOus    

Pe 13.3.2020 klo 10.00 Liepeen väentuvalla 
osoitteessa Liepeentie, 93100 Pudasjärvi.

Paikalla liiton edustajana Markku Karjalainen. 
Asialistalla sääntömääräisten asioiden lisäksi 

sääntömuutos ja järjestöuudistus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MTK Pudasjärven 

Aittojärven koululla 
 la 21.3.2020 klo 11.00-13.00

Ilmoittautumiset alkaa klo 10.00.
Sarjat aikuiset ja lapset.

Perinteiset, leikkimieliset

PILKKIKILPAILUT

Tervetuloa! Aittojärven kyläseura ry

Myynnissä: hernekeittoa, kahvia, 
teetä, mehua, pullaa, arpoja.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

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

Avoinna:

KARAOKE  jA 
WINTTI

Lauantaina 14.3.Perjantaina 13.3.
KARAOKE  
jA WINTTI

lippu 3 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

Lippu 12 € sis. ep.

Tanssittaa

Lauantaina 21.3.

TU
LO

SS
A:

HARRI jA 
CORONET

NASEvA

Korpisenperän vesien 
osakaskunnan (kalastuskunnan) 

vuOsiKOKOus
Korpisen kylätalolla la 28.3.2020 klo 12.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Pöytäkirja nähtävänä 6.-20.4.2020 

os. Korpisenjärventie 429 A (p. 0400 120 234).
Hoitokunta kokoontuu klo 10.30.

Hoitokunnan puheenjohtajaKahvitarjoilu. Tervetuloa!

TANSSIT Siuruan 
työväentalolla (os. Siuruantie 2941)

Liput 13 € (käteismaksu)
Tervetuloa tanssimaan ja 

viihtymään!

Tanssittaa
MERJA JUUTINEN

la 14.3. klo 21-01

Taksi päivystää Työväentalolla puh. 0400 289 046 

puu lEnTOpallOjaOsTO
Tyttöjen pooliturnaus su 15.3. 
Tuomas sammelvuo salissa.
Mukana Kuhmon kiva, Kempelee2, KempeleenD ja 
emäntäjoukue, Pudasjärven Urheiliat C- tytöt.
Pelit klo 11 PuU - KempeleD ja Kempele2 - Kiva, 
klo 13 Kempele2 - KempeleD ja Kiva - PuU, 
klo 14.30 KempeleD - Kiva, PuU - Kempele2.

Tule kannustamaan tyttöjen pelejä ja ostamalla 
kioskista tuet heidän pelitoimintaa!

puu KunTOurhEilujaOsTO
Kaikille tarkoitettuhiihtotapahtuma su 
15.3. klo 13 mustanlammen hiihtolenkille.
Yhteislähtö klo 13 Sivakan parkkipaikalta. 
Laavulla klo 13.30-14.30 nuotiokahvi-, mehu- ja 
grillimakkaratarjoilu, ei maksua.

Syöpäosaston 
syysrETKi jOEnsuuhun ja 
savOnlinnaan

Pudasjärven syöpäosaston syysretki suuntautuu 
Itä-Suomeen Joensuuhun 10–13.9.2020. Retken hinta 
on 370–350 €/ hlö riippuen lähtijöiden määrästä (osasto 
avustaa jäseniä 50 €/jäsen). Yhden hengen huoneesta 
lisähinta on 95 €. Retken hintaan sisältyy kaikki kus-
tannukset. Matkalle sopii 50 ensiksi ilmoittautunutta. 
Osaston jäsenet ovat ilmoittautumisessa etusijalla ja ei 
- jäseniä otetaan mukaan mikäli paikkoja jää. Ilmoittau-
tumiset tiistaihin 31.3.2020 mennessä Ainolle puh. 040 
578 6912. Pudasjärven syöpäosasto

Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston

KEväTKOKOus
pidetään su 22.3.2020 klo 11.00 Pudasjärven 

kaupungintalolla (Varsitie 7, Pudasjärvi).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!

honkavaaran metsästysseura ry:n 
TalviKOKOus

Jaalankapirtissä la 21.3.2020 klo 14.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen hirvipalaveri.
Hallitus Tervetuloa! Kahvitarjoilu.

ÄkkilÄhtö 
tallinnaan 

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

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

Vain käteismaksu.

Tiedustelut ja varaukset: 
0400 670 430

30-vuotis juhlavuosi
www.taivalkoskenteatteri.fi

MYYDÄÄN

PUDASTORI

vuOKraTTavana 
KurEnalla

98 m2 uudehko siisti kolmio, 
sauna, katutasossa 
palvelujen äärellä. 
P. 0400 992 999.

VUOKRATTAVANA

Myydään kerrostalo-asunto 
65 m2, pääty 2. kerros, Puis-
totie 4. Ydinkeskustassa, S- 
markettiin matkaa noin 300 
m. Oma sauna. Putkiremontti 
tehty 2015, hyvä ja vakavarai-
nen taloyhtiö. P. 045 357 4399 
MERJA.

mariKaisjärvEn 
TOimiTalOlla su 22.3.2020 

(Marikaisentie 406)

klo 16 Toimitalon 
ylEinEn KOKOus

liittyen tulevaan remonttiin.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

klo 17.30 Kongasjärven 
Kisa-poikien TiliKOKOus

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Johtokunnat

puu uimajaOsTO 
aikuisten tunnelmauinti puikkarissa pe 
13.3. klo 17.30-19. Ohjelmassa tunnelmavalais-
tusta, musiikkia ja rentoutusta. Mukaan pääsee maksa-
malla uintimaksun lisäksi 1 euron tapahtumamaksun. 
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PUDASJARVI.FI

TOLPANVAARAN TUULIVOIMA-
PUISTON OSAYLEISKAAVAN 
VOIMAANTULO
Pudasjärven valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 
§ 69 hyväksynyt Tolpanvaaran tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.12.2018 an-
tamallaan päätöksellä hylännyt päätöksestä tehdyn 
valituksen.
Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt asiassa va-
lituslupaa.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaises-
ti ilmoitetaan, että osayleiskaava tulee voimaan tällä 
kuulutuksella. 

Pudasjärvi 6.3.2020 
Kaupunginhallitus

HETEKYLÄ – SAVUPIRTEISTÄ 
NYKYAIKAAN

Kylähistoriakirjan julkistamistilaisuus 
to 19.3.2020 klo 17-19

Pudasjärven kirjastossa
Kirjan voi ostaa tilaisuudessa (myös ennakkotilaa-

jat). Hinta 65€, maksu paikan päällä.
Kahvitarjoilu, vapaa pääsy.

Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /kansalaisopisto

KANSALAISOPISTO

Oulunkaaren kuntayhtymä etsii tiloja asumispal-
veluiden käyttöön läheltä Pudasjärven keskustaa. 
Etsimme ensisijaisesti isoa ok-taloa, jossa on 5 - 8 
makuuhuonetta.

Yhteydenotot: 
Satu Turkka,
seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava, 
p. 040 660 3404. 

Halutaan vuokrata

oulunkaari.com

Pudasjärven Urheilijoiden 
uimajaosto järjesti vuoden 
ensimmäiset uintikisat sun-
nuntaina 23.2. Paikalle saa-
pui runsaasti osallistujia, yh-
teensä 16 innokasta uimaria 
ja mukana oli kolme ensiker-
talaistakin.

Kilpailun yhteydessä Pu-
dasjärven Urheilijoiden ko-
mean palkinnon pokkasi vii-
me vuoden 2019 uimari Jere 
Kaukko. Jere uikin sunnun-
taina oman ennätyksensä 25 
metrin vapaauinnissa.

Tulokset:
Tytöt 5v. vapaa 10 m 1. 
Neemi Puominen 27.3.  Ty-
töt 6v. vapaa 10 m 1. Mari-
anne Kaukko 14.4.  Pojat 6v. 
vapaa 10 m 1. Luukas Kum-
pula 19.2 (kellukkeet), 2. Aappo 
Piri 19.3, 3. Iiro Piri 24.4.  Ty-
töt 9v. Vapaa 25m 1. Aada 
Lohvansuu 37.9.  Pojat 9v. 
Vapaa 25 m 1. Severi Lauri 
28.7.  Tytöt 10v. Vapaa 25 
m 1. Ellen Kumpula 25.8, 2. Ii-
ris Piri 29.3, 3. Neela Puominen 
30.7.  Pojat 11v. Vapaa 25 

Vuoden ensimmäiset 
uintikisat Puikkarissa

m 1. Jere Kaukko 18.6, 2. Ant-
ton Kumpula 20.9, 3. Daniel 
Lohvansuu 27.7.  Tytöt 12v. 
Vapaa 50m 1. Sara Leino 
45.5, Miila Puominen 58.3.  Po-
jat 12v. Vapaa 25m 1. Luca 

Lohvansuu 32.5.  Tytöt 12v. 
Selkä 50 m 1. Sara Leino 
55.3, 2. Miila Puominen 1.02.1. 
Tytöt 12v. Rinta 50m 1. 
Miila Puominen 1.05.9, 2. Sara 
Leino 1.12.7. 

Meeri Koutaniemen ja Plan Suomen Kaukana kotoa 
-valokuvanäyttely esillä Pudasjärven kirjastossa
Pudasjärven kirjastossa on 
maaliskuussa esillä Mee-
ri Koutaniemen ja lastenoi-
keusjärjestö Plan Suomen 
Kaukana kotoa -valokuva-
näyttely. 

Palkittu valokuvaaja 
Meeri Koutaniemi matkus-
ti syksyllä 2013 Nigeriin Ta-
bareybareyn pakolaisleirille, 
missä hän tapasi kuusi Ma-
lin levottomuuksia paennut-
ta tyttöä. Valokuvanäyttely 
Kaukana kotoa: Tabareyba-
reyn tytöt kertoo näistä ty-
töistä ja näyttää heidän ar-
kensa monet puolet. Safarau, 
20, sai lapsen aviottomasta 
suhteesta. Zainabu, 14, puo-
lestaan toimii pakolaisleiril-

lä nuorena aktivistina tyttö-
jen koulutuksen puolesta.

– Olin hyvin vaikuttu-
nut siitä, miten avoimesti ja 
rohkeasti tytöt jakoivat vai-
keat tarinat kanssani. Moni 
haaveili paluusta, perheestä, 
kouluttautumisesta ja rau-
hasta Malissa, Koutaniemi 
kertoo.

Tabareybareyn pakolais-
leirillä elää noin 9 000 mali-
laista, joista 60 prosenttia on 
lapsia. Plan työskentelee lei-
rillä tyttöjen ja nuorten ase-
man parantamiseksi.

Näyttely on osa Pla-
nin Koska olen tyttö -kam-
panjaa, joka parantaa tyttö-
jen koulutusta ja suojelua. 

Kampanjalla varmistetaan 
koulutus neljälle miljoonal-
le tytölle. Tähän mennessä 
kampanja on parantanut tyt-
töjen koulutusta jo 50 maas-
sa. Koska olen tyttö -kam-
panjan tavoitteisiin kuuluu, 
että tytöt voivat käydä kou-
lua ilman pelkoa väkivallas-
ta tai seksuaalisesta ahdiste-
lusta. Koulutuksen on oltava 
laadukasta ja tytöille on tar-
jottava mahdollisuus myös 

jatko-opintoihin. Tyttöjen 
on voitava kasvaa aikuisik-
si ennen avioliittoa ja äitiyt-
tä. Koulutus on yksi tehok-
kaimmista tavoista katkaista 
köyhyyden kierre.

Kaukana kotoa -näytte-
ly on avoinna kirjaston au-
kioloaikoina. Näyttelyyn on 
vapaa pääsy.

Kirjaston tiedote

Äkkilähdöt Tallinnaan loppumassa 
Äkkilähtö Tallinnaan on Tai-
valkosken näyttämön hullun 

hauska revittely suomalai-
sista Itämeren matkailijoista. 
Vauhdikkaan komedian on 
kirjoittanut Markku Hyvö-
nen ja ohjauksesta vastaa Nii-

na Aho.
Surullisissa merkeissä al-

kava esitys johtaa yhteen jos 
toiseen tapahtumaan ja en-
nalta arvaamattomiin kään-
teisiin. 

Ilahduttavaa tämän näytel-
män osalta on se, että mukana 
on myös nuoria lupauksia, jot-
ka kyllä lunastavat paikkansa 
näyttämölavalla.

Taivalkosken teatterin si-
sänäyttämö sijaitsee S-marke-
tin alakerrassa ja parkkipaikat 
sekä sisäänkäynti on takapi-
han puolella. 

Teatteri on lämminhenki-
nen, kolmiosainen, sadan hen-
gen katsomo, jossa tunnelmaa 

ja naurua riittää.
Äkkilähtö Tallinnaan näy-

tökset päättyvät tulevan vii-
konvaihteen aikana ja vihovii-
meinen esitys on sunnuntaina 
15.3. alkaen kello 15.

Tämän näytöksen jälkeen 
työryhmä keskittyy kesällä 
Herkonmäen katetulla kesä-
teatterilla esitettävään Mark-
ku Pölösen kirjoittamaan On-
nen maa -näytelmään, jonka 
ohjaa Sini-Sisko Calamnius.

Taivalkosken Näyttä-
möyhdistys juhlii tänä vuon-
na 30-vuotista taivalta ihmis-
ten viihdyttäjänä.

Terttu Salmi

Tinde ja Ana ovat risteilya-
luksen nuorisojaostoa, joil-
le työnteko on joko….tai….

Unski ja Kale seikkailevat 
Tallinnan risteilyllä, eikä 
tämä parivaljakko pääse 
kolhuja välttämään.

Perussuomalaiset kansanedustajat Jenna Simula ja Ari Kopo-
nen vierailevat Pudasjärvellä sunnuntaina 15. maaliskuuta ilta-
viidestä eteenpäin. Kansanedustajat osallistuvat ensimmäistä 
kertaa Pudasjärven perussuomalaisten isännöimään PerusPo-
rinat -keskusteluiltaan. 

- PerusPorinat on paikallisesti keksitty rento keskusteluil-
ta, jossa kokoonnutaan yhteen ajankohtaisten asioiden pariin 
Pudasjärven kaupungintalolla. Hienoa, että paikallinen porina 
saadaan välitettyä koko eduskuntaryhmälle, paikallisyhdistyk-
sen sihteeri Eila Puurunen iloitsee.

Myös kansanedustaja Simula odottaa tapahtumaa innolla.
- Pudasjärvellä on aina mukava käydä. Erityisesti minua kiin-

nostaa kuulla ihmisten näkemyksiä vastaanottokeskuksen lak-
kauttamisesta ja toisaalta hallituksen tavoitteesta vähintään 
puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Tur-
veala on kuitenkin tärkeä elinkeino alueella, Simula pohtii. 

PerusPorinat on kaikille avoin tapahtuma ja sana on vapaa.  

Pudasjärvi-lehti

Kansanedustajia 
PerusPorinoissa

Elintarvikeyrittäjille suunnattu Villiruoan uudet mahdollisuudet 
(Vilma) -hanke järjestää tiistaina 24.3. klo 11.30-17.00 Kasvun 
mahdollisuudet -työpajan Pudasjärven kaupungintalolla. Työpaja 
on osa Kasvu -työpajojen sarjaa, jossa elintarvikealan kärkiosaa-
jat jakavat parhaita oppejaan. Yrittäjille on tarjolla tietoa muun 
muassa kuluttajatutkimuksista, tuotekehityksestä, uusista myyn-
tikanavista ja brändinrakennuksesta. Asiasta kiinnostuneita kut-
sutaan mukaan ratkomaan näitä kysymyksiä ja parantamaan yri-
tysten kasvuvalmiuksia.

Tulevassa Kasvun mahdollisuudet -työpajassa puramme Ja-
paniin ja Ranskaan tehdyn kuluttajatutkimuksen tulokset. Kuu-
lemme, mitä uusia myyntikanavia Koillismaan tuotteille on löyty-
nyt kotimaan lähimarkkina-alueelta ja asiantuntijan vinkit, kuinka 
näihin tilaisuuksiin tartutaan. Keskustelemme, mitä konkreetti-
sia toimenpiteitä voimme tehdä viennin vauhdittamiseksi Japa-
niin ja Ranskaan. Koillismaan yritysten tulevaisuutta rakennetaan 
nyt, kertoo hankkeen vetäjä Kaisa Soppela Naturpolis Oy:stä.  

Kasvun mahdollisuudet -työpaja

Ilmoittautumisia työpajaan toivotaan 17.3. mennessä kaisa.soppela@naturpolis.fi
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

meiltä myös veikkauspalvelut!

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

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

kaikki  
tuotteet 

huom! huom! huom!
muistakaa käyttää lahjakorttinne ke 25.3.2020 mennessä!

-20%
(Alennus ei koske VeikkAuksen tuotteitA, tupAkkAtuotteitA, 

juomiA eikä elintArVikkeitA)

alennus voimassa to-ke 12.-18.3.2020:


