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PUDASJÄRVI-lehti

Eläkeläiset liikkeellä 
pankkipalvelujen
säilymisestä s.  7

Tulevaisuuden metsät 
esillä Metsäpäivässä s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 21.3.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

15v.
 12.-14.4.2019

FACEBOOK.COM/
PALJAKKA.FI

juhlapilkki!

Lohipilkki pe klo 18-20
Sm-Sprinttipilkki la klo 12-12.45

1. pääkilpailu la klo 13-15
2. pääkilpailu su klo 12-14

Myös suurin ja pienin kala sekä 
lasten ja nuorten sarja 2pv kisassa.

Palkintopöydällä 
  15v. juhlakattaus! 
Mukavaa menoa koko 
  pilkkikansalla aamusta iltaan

Majoitus ja lisätiedot
www.paljakka.fi

kisainfopuhelin: 044 748 6667

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 

Puh. (08) 821 185

20x0,5 ml

11,50€
(norm. 13,39€) 10 ml

13,50€
(norm. 15,64€)

uuTuus 
- Ainutlaatuinen 
koostumus 
kosteuttaa silmiä 
pitkään! Tarjous on voimassa 31.3.2019 asti.

Olen Pudasjärven Nesteellä myymässä 
Swipen tuotteita pe 22.3. klo 9-16.

Terttu Vääräniemi, 044 508 2029

Herkutteluun
Sompio poron sisäfi lee 

39,90 kg

Saksanhirven käristys 500 g 
3 pss 20,00 13,33 kg 

Hirvijauheliha (n.19% 
luuta) 1 kg 5,70 pkt

Jauhettu pehmyt hirven 
rustoluu 500 g 2,50 5,00 kg

Poron kuivattu putkiluu 
160 g 1,90 kpl 11,88 kg

Hirven rustoluut 1 kg 
-50% 1,98 pss 

(norm. 3,95)

ERÄ KUIVATTUJA 
PORONLUITA -50%

KUIVALIHAKAUSI JATKUU
Meiltä kuivaliha-ainekset 

moneen makuun 
esimerkiksi valmiiksi 

suolattua ja narutettua
Naudanpaistia 12,90 kg

Saksanhirvenpaistia 14,90 kg
Hirvenpaistia 22,90 kg

Uuniin tai 
leikkaa maukkaiksi 

pihveiksi
Suolattu porsaan 
ulkofi lee 6,90kg

Leivän päälle
Lappi meetvursti 

450 g 4,99 11,09 kg

Poromeetwursti 
n. 550 g 9,95 18,09 kg

Balkan 400g 3,50 8,75 kg

Kyröläinen n. 1 kg 
6,90 kg

Helppoa ja nopeaa ruokaa
Hernekeitto 435 g 
5 prk 2,95 1,36 kg 

Savukassler 9,90 kg

Poronlihaa 400 g 5,65 14,13 kg

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

ERÄ Herkkugrillimakkara 
400 g 2 pkt 5,00 6,25 kg

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

LiiKenneKouLu
KYYtipoJat

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Mopokurssi ti 26.3. klo 15.30.
Henkilöautokurssi ma 1.4. klo 16.00.
nettiteoria maanantaisin klo 17.00.

Ilmoittaudu ennakkoon.
Tervetuloa!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 3.4., ke 24.4. ja ke 15.5.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Liike auki to 21.3. klo 9-15!

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

Puh.  020 752 8260

LASINPESU GOODIY 
-10°C 4 L

AURINGON-
KUKANSIEMEN 

OSKU 20 kg
Sitruunantuoksuinen valmis seos. 
Pakkasenkestävyys −10°C. Irrottaa lian 
tehokkaasti. Ei muodosta häiritsevää 
kalvoa, joten tuulilasi pysyy kirkkaana. 

Täydennysrehu 
ulkolinnuille. 
Lajike Pioneer, 
vaalea raidallinen.

1695
/ säkki795

/ 3 kpl

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

Nyt on hyvä aika suunnitella 
kesän harvennusleimikko.

Ota yhteyttä omaan 
metsäasiantuntijaan.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 24.3. kello 10, Ari Kok-
konen, Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana lä-
hetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.

Messu Sarakylän kappelissa su 24.3. kello 10, Timo Liika-
nen, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Kirkkokahvit.

Iltakirkko seurakuntakodissa ke 27.3. kello 19, Ari Kok-
konen, Keijo Piirainen, Vox Margarita. Lopuksi iltatee.

Kuorot: Vox Margarita ke 27.3. kello 18, kirkkokuoro to 
21.3. ja to 28.3. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 21.3. 
kello 18.

Kanttorikvartetin iltamusiikki seurakuntakodissa su 
31.3. kello 19. Kvartetin kokoonpano, I tenori Raimo Paa-
so, Oulu, II tenori Reko Tammi, Savonlinna, I basso Juha 
Mikkonen, Kajaani,  II basso Janne Piipponen, Joensuu. Va-
paa pääsy, kolehti yhteisvastuukeräykselle.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Omaishoitajat ja diabeetikot seurakuntakodissa ti 26.3. 
kello 13.

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

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

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

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Hei-
di Mannisella pe 22.3. kello 19 ja lauluseurat ja opistoilta 
Marketta Sarajärvellä su 24.3. kello 19. Seurat seurakunta-
kodissa su 24.3. kello 16 (Esko Ojanaho, Tuomo Turpei-
nen). Myyjäisseurat Paukkerin kylätalossa la 23.3. kello 19 
(Eero Illikainen)

Haudattu: Helmi Astrid Pönkkö 90 v, Pentti Tuomo Aukus-
ti Parkkinen 64 v, Reeta Nevala 61 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakas puoliso, isä, pappa, isopappa

Antero
KOKKO 
s. 14.3.1946 Pudasjärvi
k. 10.3.2019 Pudasjärvi

Syvästi kaivaten
Pirkko
Lapset, lastenlapset, lastenlastenlapset
siskot ja veli perheineen
sukulaiset ja ystävät

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

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että siunaustilaisuus 
pidetään Pudasjärven kirkossa lauantaina 30.3.2019 klo 12.00, 
minkä jälkeen muistotilaisuus Pudasjärven seurakuntatalolla.
Lämmin kiitos Pudasjärven terveyskeskuksen vuodeosaston 

henkilökunnalle Anteron hyvästä hoidosta.

Iloiset, joskus yllättävät kuulumiset ker-
rotaan mielellään ystävälle. Hämmentävä 
uutinen vei evankelista Luukkaan mukaan 
nuoren Marian vierailulle pappilan äidin, 
Johannes-lasta odottavan, iäkkään Elisabe-
tin luo Juudean vuoriseudulla olevaan kau-
punkiin. Maria halusi kertoa enkeli Gabri-
elin ilmoituksen, hänestä tulee Jeesuksen, 
Jumalan Pojan äiti.

Sakariaan pappilan täytti keskuste-
lu äitiydestä, siihen liittyvästä vastuusta 
ja työstä, mutta myös ilosta. Uudessa elä-
mänvaiheessa äidit tukivat toisiaan. Oman 
jännityksen lapsen odotus toi ikääntyneel-
le Elisabetille. Paineita, kysymyksiä Mari-
alle aiheutti enkelin ilmoitus: ”Sinä tulet 
raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hä-
nelle nimeksi Jeesus (Luuk. 1:31).” ”Miten se 
on mahdollista? Minähän olen koskematon”, 
oli Marian kysymys. Kuuliaisena Jumalan 

suunnitelmalle Maria ei yrittänyt järkeillä 
asiaa, vaan uskon avulla käsitti hämmen-
tävän tiedon ja halusi olla ’Herran palve-
lijatar’.

Elisabet ja Maria saivat kokea ”Juma-
lalle ei ole mikään mahdotonta”. Jumala on 
kautta aikojen tehnyt ihmeitä ja tekee nii-
tä edelleenkin. Jumalan työtä saadaan Ma-
rian tavoin usein vain ihmetellä. Marian 
usko oli luottamusta Jumalan ihmeisiin, 
luottamusta Jumalan johdatukseen ja kuu-
liaisuutta Hänen sanalleen. Mariasta ja hä-
nen uskostaan kertoo paljon jouluevan-
keliumi. ”Mutta Maria kätki sydämeensä 
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä 
(Luuk.2:19)”.

Sakariaan pappilassa äidit eivät iloin-
neet pelkästään äitiydestä; he olivat on-
nellisia saamastaan armosta ja erityis-
tehtävästä pelastushistoriassa. Suurin ilo 

Elisabetille ja Marialle ja meille kaikille on, 
että Vanhassa testamentissa annettu Ju-
malan lupaus Messiaasta on täyttynyt. Jou-
lun lapsi, parhaassa iässä pitkänä perjan-
taina ristiinnaulittu ja kuollut, pääsiäisenä 
kuolleista ylösnoussut Jeesus on sovitta-
nut kaikkien ihmisten synnit.

Marianpäivän ilo saakoon tarttua Ju-
malan rakkaudesta ja armosta omakoh-
taiseksi uskoksi tänäänkin, kuten se tart-
tui aikoinaan kedon paimeniin, Hannaan, 
Simeoniin ja Jeesuksen opetuslapsiin. Ilon 
tuo lupaus syntienanteeksiantamukses-
ta Jeesuksen nimessä ja veressä sen us-
kovalle.

Arvo Niskasaari

Marianpäivän iloa

Lumiveistoksia taiteiltiin Rajamaanrantaan
Kansalaisopiston lumenveis-
tokurssi järjestettiin hiihtolo-
man alussa 3.-5.3. Rajamaan-
rannassa. Lumiveistoksia kävi 
taiteilemassa kolmen päivän 
aikana parisenkymmentä hen-
keä. Mukana oli aikaisempina 
vuosina osallistuneita ja myös 
ihan uusiakin. Veistoksia teh-
tiin ryhmätyönä tai myös ihan 
yksin. Yleisöäkin poikkesi vä-
lillä veistosten valmistumista 
ihmettelemässä. 

Lumesta muotoiltiin he-
vosia, muumeja, peikkoja ja 
kymmenvuotias Ella muotoili 
elämänsä ensimmäisenä veis-
toksena koiran. Pari suurem-
paakin veistosta oli alueen 
keskellä. Niistä toinen oli Si-
nikka Mosorinin viimeistele-
mä Pudasjärvi -teos sekä Ul-
la-Maija Paukkerin ja Markku 
Knuuttilan taideteoksen ni-
meksi tuli pienen miettimisen 
jälkeen Ullan linna. 

Ohjaajana toimi pudasjär-
veläislähtöinen, Hirvaskos-
kelta vuosituhannen alkupuo-
lella maailmalle ponnistanut, 
Veikko Laakso. Hänellä oli 
mukana muotit, joilla taidete-
osten lumiaihiot puristettiin. 
Myös veistämiseen tarvitta-
vat välineet ja työkalut olivat 
ohjaajalta lainattavissa. Aikai-
semmin kursseille osallistu-
neet alkoivat heti työhön. Uu-
det veistäjät saivat kädestä 
pitäen ohjausta, miten halut-
tu lumiveistoshahmo syntyy. 

Rajamaanrantaa pidettiin 
hieman syrjäisenä paikkana 
ja monille tuotti vaikeuksia 
löytää paikalle, vaikka paik-
kaa oli tiedotettu ja mainostet-
tu. Lumenveistotapahtumasta 
näyttää muodostuneen jo pe-
rinne. Ensi vuonna toivottiin 
nykyistä keskeisempää paik-
kaa, kuten kahtena aiempana 
vuonna vastaavilla kursseil-

Rajamaanrantaan syntyneitä lumiveistoksia voi käydä ihailemassa loppu talven ajan.  

Markku Knuuttila ja Ulla-Maija Paukkeri viimeistelemässä 
Ullan linna -teostaan. Keskellä ohjaaja Veikko Laakso. 

la. Ensimmäisenä vouna pari 
näyttävää veistosta valmistui 
kaupungintalon eteen ja viime 
vuonna lumiveistokset olivat 
loppu talven nähtävänä Pik-
ku Paavalin päiväkodin vie-
ressä ns. Hartsun tontilla. Jot-
kut kurssilaisista olivat tosin 
innostuneet siinä määrin, että 

suunnittelivat veistosten teke-
mistä myös kotipihaansa. 

Pudasjärven jälkeen Laak-
so kertoi siirtyvänsä Pyhäjo-
elle, jossa lumen lisäksi taide-
teoksia syntyy myös jäästä ja 
puusta moottorisahaa käyttä-
en. HT

Tervetuloa!

Ohjelmassa hiihtoa, erilaisia 
leikkejä ja makkaranpaistoa 
(kaukalo käytössä sään salliessa).

Hirvaskosken koululla lauantaina 23.3.2019 
klo 12.00 alkaen.

SOtkajärven vedOn
kOkO perHeen 

talviliikuntapäivä 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 21.-24.3. ELLEI TOISIN MAINITA

  
SUOmalainen  
naUdan  
jaUheliha 10 % 
600 g (8,32/kg)

499
rS

FAzER 
enjOy  
makeiSpUSSiT
170-180 g (5,56-5,88/kg)

1.-pS

099
kg

  
kUrkkU
SUOmi

    
SUOmalainen  
pOrSaan UlkOfilee
kalvOTOn, n. 1,2 kg

695
kg

Hetkessä valmiSTa STrOganOff-
uuni-

perunat
KATSO RESEPTI:

k-ruoka.fi tai  
K-Ruoka -sovellus

600 g

Ilman korttia 8,99 kg

SUOmi

099
kg

  
veSimelOni
COSTa riCa Tai

CanTalOUpe melOni
hOndUraS

-22%
Plussa-kortilla

049
kg

TUOre kOkOnainen
kirjOlOhi
kaSvaTeTTU, SUOmi/rUOTSi
rajOiTUS: 2 kalaa/TalOUS

SUShilajiTelma
10 kpl/275 g ja

OiShii SUShilajiTelma
10 kpl/290 g 
(34,31-36,18/kg)

TerTTUneilikka
10 OkSaa, TUrkki

6.-kg690 995
Voimassa TO-LA 21.-23.3.

erÄ

raS

Voimassa TO-LA 21.-23.3. Yksittäin 3,90 nippu

2
nIppua

erÄ

erÄ
UUden SadOn  
perUna
egypTi

Metsät kuntoon harventamalla
Metsätyö Puurusen yrittäjät 
Janne ja Joni Puurunen ovat 
parhaillaan työskentelemäs-
sä metsien harvennusten pa-
rissa Hetekylässä. Metsätyö 
Puurunen toimii metsänhoi-
toyhdistys Koillismaan ura-
koitsijana ja tällä kertaa työn 
alla on Timo Paavolan 20 
hehtaarin harvennustyömaa 
Vastasmaan kupeessa. Talvi 
on kiireistä aikaa Jannelle ja 
Jonille, kun Pudasjärvellä on 
paljon ensi- ja harvennuskoh-
teita, mitkä pystytään teke-
mään vain talvella.

Ensimmäisen kerran Puu-
ruset olivat Timon metsässä 
harvennustöissä 1998.  Pari-
kymmentä vuotta takaperin 
töitä tehtiin vielä poikien isän 
Eero Puurusen toimesta. Sen 
jälkeen Puuruset ovat olleet 
tuttu näky Timon metsässä ja 
kun tämän hetkinen työmaa 
on saatu päätökseen, niin har-
vennuksia on kertynyt yli 100 
hehtaaria. Viimeisimmät hak-
kuut on tehty Jannen ja Jo-
nin toimesta, mitkä perusti-
vat oman yrityksensä kolme 
vuotta takaperin.

-Harvennusten työnjäl-
ki on ollut hyvää eli puustoa 
ei oteta liian harvaksi, min-
kä lisäksi metsänomistajan 
toiveita kuunnellaan, Timo 
kommentoi tärkeimpinä seik-
koina, miksi hän on käyttänyt 

Puurusten ja metsänhoitoyh-
distyksen palveluita. 

Harvennukset ja muut 
hoitotyöt tulee Timon mieles-
tä tehdä ajallaan, jotta puus-
ton kasvu säilyy hyvänä. Esi-
merkkinä Timo mainitsee 
sen, että tämän hetkisen työ-
maan hän on käynyt sahalla 
läpi noin15 vuotta sitten, mis-
sä hän on poistanut pienem-
pää puustoa alta. Janne Puu-
runen kiittelee Timoa hyvin 

valmistelluista harvennus-
työmaista, koska ne ovat ko-
netyön kannalta helpompia 
tehdä. 

-Esimerkiksi jos alueelle ei 
olisi koskaan tehty taimikon-
hoitoa/ennakkoraivausta, 
niin työn tekeminen olisi pal-
jon hitaampaa ja kalliimpaa – 
Janne kommentoi.

Koillismaan metsänhoi-
toyhdistyksellä on tällä het-
kellä menossa kampanja – 

Taimikosta tukkipuuksi, 
millä vauhditetaan taimikoi-
den ja nuorten kasvatusmet-
sien hoitoa. Edellisiin töihin 
on mahdollista saada val-
tiolta Kemera-tukea, mistä 
saa lisätietoa metsänhoitoyh-
distyksen asiantuntijoilta. 
Kampanjaan osallistuneiden 
kesken arvotaan Jonsered 
ammattiraivaussaha.

Petri Onkamo

Talvi on kiireistä aikaa Janne ja Joni Puuruselle, kun Pudasjärvellä on paljon ensi- ja har-
vennuskohteita, mitkä pystytään tekemään vain talvella.

Tervetuloa!
Pannu on kuumana ja hiillos hehkuvana 

koko tapahtuman ajan!

Pudasjärven metsäpäivä 
Tule tapaamaan metsäalan toimijoita 

perjantaina 22.3. 
Pudasjärven Torille klo 10-14. 
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Ruotsalais-australialainen Critical Metals Scandinavia AB -nimi-
nen yritys on jättänyt 8.6.2018 kaivoslain tarkoittaman varaus-
ilmoituksen, joka käsittää yhteensä 24,76 km2:n suuruisen alu-
een Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien alueella. Turvallisuus ja 
kemikaalivirasto Tukes on 20.6.2018 tekemällään päätöksellä hy-
väksynyt ilmoituksen, joka on nimetty Soidinvaaran varausilmoi-
tukseksi. 

Varaaja, joka otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten 
perusteella, että siellä on rautaa, vanadiinia, nikkeliä, kuparia, pla-
tinaa ja eräitä muita metalleja, aikoo jättää alueelle malminetsin-
tälupahakemuksen ennen varausajan voimassaolon päättymistä. 
Varauksen viimeinen voimassaolopäivä on 7.6.2020.

Varausalue rajoittuu Teerivaarassa Iso-Syötteen retkeilyalu-
eeseen ja Syötteen kansallispuistoon sekä Kärryvaarassa ja siitä 
itään Syötteen kansallispuistoon. Luonnontilainen ja kalaisa Pär-
jänjoki virtaa varausalueen halki Torasvaaran etelä- ja kaakkois-
puolelta. Pärjänjoki laskee Livojokeen ja edelleen Siuruanjoen ja 
Iijoen kautta mereen. Suomen eteläisin tunturi Iso-Syöte sijait-
see lähimmillään vain noin kolmen kilometrin etäisyydellä va-
rausalueen rajasta. Osa alueen vapaa-ajanasunnoista jää varaus-
alueen sisälle ja satoja vapaa-ajanasuntoja on sen vaikutuspiirissä. 

Syötteen Mökkiläisyhdistys alueen vapaa-ajanasukkaiden etu-
ja ja hyvinvointia valvovana ja edistävänä yhdistyksenä ei hyväksy 
suunnitellun kaivoshankkeen etenemistä ja vastustaa Soidinvaa-
ran kaivoksen rakentamista. 

Yhdistys on sitoutunut sääntöjen mukaisesti Syötteen alu-
een vapaa-ajan asukkaiden edunvalvontaan, luonnon ja vapaa-
ajanasukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä toimimaan yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa.

Syötteen Mökkiläisyhdistyksessä on käsitelty kaivosasiaa hal-
lituksen kokouksissa, laaja-alaisessa ja avoimessa Syötteen alueen 
mökkiläisten tapaamisessa 8.12.2018 sekä Syötteen Mökkiläis-
yhdistyksen vuosikokouksessa 16.3.2019. Syötteen Mökkiläisyh-
distyksen hallitus on ollut yhteydessä kaivosvarauksen tehnee-
seen yhtiöön. 

Yhdistys seuraa tarkoin prosessin etenemistä ja varautuu ta-
loudellisesti ja toiminnallisesti hankkeen estämiseen kaivosvara-
uksen tarkoittamalla alueella. 

Katri Virtanen

Kannanotto kaivosasiassa

Vihreiden kansanedustaja-
ehdokas Silja Keränen vie-
raili Pudasjärvellä lauantai-
na 16.3. S-marketin edustalle 
paikallisten Vihreiden pys-
tyttämässä telttakatoksessa 
tarjottiin kahvia, mehua sekä 
makeisia jaettiin esitemateri-
aalia. Vaalinumerot olivat 
juuri julkistettu ja Keränen 
oli saanut numeron 29. 

Keränen painotti, että 
maapallo on jätettävä elin-
kelpoisena tuleville suku-
polville. Ilmastonmuutos on 
hillittävä ja ihmiselämä saa-
tava maapallon kantokyvyn 
rajoihin. 

-Haluan osaltani olla tätä 
tekemässä. Onneksi se on 
mahdollista – olemmehan 
globaalisti saaneet otsonika-
don kuriin ja Suomessa pa-
rantaneet järvien tilaa. Kyse 
on tällä hetkellä etenkin tah-

dosta ja poliittisista päätök-
sistä. Kun taltutamme tä-
män ihmiselämän kannalta 
olennaisimman kestävyys-
vajeen (eli velan maapallon 
suhteen), se pitää tehdä oi-
keudenmukaisesti ja reilusti. 
Syrjässä asuva pienituloinen 
ei saa joutua tässä maksajak-
si. Pienituloisten asia pitää 
nostaa politiikan agendalle: 
Suomessa on edelleen köy-
hiä ihmisiä. Se ei ole oikein. 
Vastaavasti koko koulutus-
ketjuun on satsattava, jotta 
voimme tulevaisuudessakin 
puhua hyvinvointivaltiosta, 
painotti Keränen.

Hän kertoi olevansa dip-

lomi-insinööri ja kaupun-
ginvaltuutettu Kajaanissa. 
Viime kuntavaaleissa hän 
kertoi olleensa koko Kai-
nuun ääniharava ja ihan yl-
lättyneensä itsekin kun Kai-
nuussa vihreä nuori nainen 
keräsi suurimman äänipotin.

Hän kertoi vetäneensä 
vihreiden maatalouspoliit-
tisen ohjelman valmistelun, 
josta on tullut paljon kiitosta. 

-Maatalousasioiden lisäk-
si olen aktiivinen erityisesti 
metsä- ja energiapolitiikas-
sa toimien mm. Maaseudun 
Tulevaisuudessa metsä-ko-
lumnistina. Elämässäni tär-
keitä asioita ovat perhe, jo-

Silja Keränen Vihreät 
Kestävän tulevaisuuden tekijä

Vihreiden kansanedustajaehdokas Silja Keräsen (edessä keskellä) tukena Pudasjärven 
vierailussa olivat paikalliset Vihreät ja kuvassa myös yleisöä. Toinen oikealta umpihanki-
hiihtoon useana vuonna osallistunut aviomies Ville. 

Sija Keränen.

hon kuuluvat puoliso Ville 
(joka oli myös Pudasjärvellä) 
sekä kaksi lasta. Harrastuk-
sina ovat mm. partio- sekä 
suunnistus.

Pudasjärvi on tullut tu-
tuksi partio- ja vaellushar-
rastusten kautta. Aviomies 
Ville on osallistunut Um-
pihankihiihdon MM-kisoi-
hin useana vuotena ja olinpa 
kerran häntä "lähettämäs-
sä matkaan". Tie Kajaanis-
ta Lappiin vaeltamaan on 
usein kulkenut Pudasjärven 
kautta - ja mm. lettukahvila 
Tulitauko on ollut silloin py-
sähdyspaikkana. HT

Siniset ja Kansalaispuolue Koillismaan kierroksella

Lapsen lapsensa kanssa kauppa-asioilla Ritva Kinnula pysähtyi jututtamaan kansanedus-
tajaehdokkaita Jarmo Viinalaa, Pirkko Mattilaa, Vaili Jämsä-Uusitaloa ja Alpo Ylitaloa. Tu-
kijoukkoihin kuuluva Mirja Viinala neljäs vasemmalta. 

Sinisten kansanedustajaeh-
dokkaat sosiaali- ja terveys-
ministeri Pirkko Mattila 
Muhokselta, maanviljelijä 
Jarmo Viinala Haapavedel-
tä, opintoasiain sihteeri Vai-
li Jämsä-Uusitalo Oulusta ja 
Kansalaispuolueen ehdo-
kas, yrittäjä Alpo Ylitalo 
Kalajoelta vierailivat sun-
nuntaina 17.3. Pudasjärvel-
lä S-marketin edustalla. Si-
niset ja Kansalaispuolue 
ovat solmineet vaaliliiton.  
HT

Vaili Jämsä-Uusitalo
-Olen pitkän linjan kunta- ja maakuntapäättäjä ja yliopiston tunte-
va opintoasiain sihteeri Oulusta. Yhteiskunnallisissa asioissa mu-
kana suurella sydämellä. Sotaveteraanien asiat ovat äidin kaut-
ta tuttuja. Olen kaupungin erilaisissa luottamustehtävissä nähnyt 
kuntalaisen arjen ja siihen vaikuttavat asiat. Haluan edelleen olla 
mukana kansanvallan palvelijana. Minulla on kaksi aikuista lasta ja 
kaksi lastenlasta. Soteuudistus tehdään tulevaa varten, ei niinkään 
tähän päivään. Hyvinvointitalous on näkökulma tulevaisuuteen, 
vakaa yhteiskunta on kokonaisturvallisuuden perusta.

Pirkko Mattila  
-Olen toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 ja vuodes-
ta 2016 sosiaali- ja terveysministerinä. Pohjoisen puolesta haen 
jatkopestiä, tunnen kuntakenttää myös neljännen kauden kun-
nanvaltuutettuna. Palvelut turvataan riittävällä rahoituksella val-
tionosuuksista ja hyvän verotulopohjan kautta. Suomessa elin-
keinoelämä perustuu monessa luonnonvarojen hyödyntämiseen, 
joten on tärkeää tehdä se kestävällä tavalla. Suomessa metsäta-
lous on edelleen kehittyvä ala, tervanpoltosta on edetty pitkälle!

Jarmo Viinala  
-Motto vaaleissa ”talonpoika, tolkun mies Haapavedeltä”. Olen 
40 vuotta tehnyt työtä maatalousyrittäjänä, maitotilallisena. 
Haapavedellä on kokemusta lukuisissa kunnallisissa luottamus-
tehtävissä 1980 -luvulta lähtien, tälläkin hetkellä istun kaupun-
ginvaltuustossa. Kotimaiset, paikalliset elinkeinot ovat lähellä 
sydäntäni. Lähiruoka Suomessa on maailman puhtainta, ja ter-
veellistä. Maa- ja metsätalous tuovat leipää maakuntiin ja alue- 
ja paikallistalouksien kautta euroja kansantalouteen.

Alpo Ylitalo, Kansalaispuolue 
-Olen kotoisin Kalajoen Himangalta maanviljelijä-kalastajaper-
heestä. Olen tehnyt pitkän uran yrittäjänä. Tein veneitä, joilla on 
mm. kartoitettu Punaista merta. Olen ollut kahtena vaalikaute-
na varakansanedustajana ja on pitkä kokemus kunnallisista luotta-
mustehtävistä. Mottona on; ”ei se ole mies eikä mikään, joka ve-
neen tekee, vaan se, joka sen myy”. Tarvitsemme kansainväliseen 
kauppaan myyntihenkilöstön jatkuvaa koulusta. Suomi elää met-
sästä ja sen myynnistä. Kotimaisten raaka-aineiden jalostusastet-
ta on nostettava. 

Kesportin toiminta 
päättymässä

Yrittäjät Jaana Mourujärvi ja Ahti Nivakoski ovat päätyneet 
ratkaisuun, että yli 30 vuotta toiminut erikoisliike on tarkoi-
tus sulkea toukokuussa. Ahti myy suksia ja muuta tavaraa 
nyt hyvällä alennuksella. 

Yli 30 vuotta Pudasjärven 
keskustassa toiminut urhei-
luliike Kesportin yrittäjät 
Ahti Nivakoski ja Jaana Mo-
urujärvi ovat etsineet jatka-
jaa. Kun sitä ei ole yrityksistä 
huolimatta löytynyt, yrittä-
jät ovat päätyneet ratkaisuun 
liikkeen lopettamisesta.

-Vuokrasopimus on sa-
nottu irti ja aloitettu varaston 
loppuunmyynti. Ovet on tar-
koitus sulkea toukokuussa, 
kertoi Nivakoski. 

Kesport Pudasjärvi on toi-
minut asiantuntevana ulkoi-
lu-, liikunta-, retkeily-, kalas-
tus- ja metsästystarvikkeiden 
erikoisliikkeenä.

Yrityksen toiminta lähti al-
kuaan urheilu- ja sisustusliik-
keenä, mutta tilat kävivät ah-
taiksi. Kahden eri alan osastot 
eriytettiin kahdeksi liikkeeksi 

ja Nivakoski jäi kauppiaaksi 
urheilualan liikkeeseen. Yrit-
täjyys ei ollut miehelle itses-
tään selvä uravalinta, mutta 
pitkäjänteinen työ on tuonut 
leivän perheen pöytään.

- Liikkeen idea oikeastaan 
lähti omasta harrastuksesta. 
Tällä tavalla sai yhdistettyä 
oman urheiluharrastuksen 
sekä työn. Laji muuttuu aina 
vuodenajan mukaan, niin saa 
mukavasti vaihtelua: talvisin 
tulee hiihdettyä ja kesät juos-
taan, kertoo Nivakoski.

Mies kehuu paikallisia ur-
heilumaastoja, kylän pinnas-
sa olevat lenkkipolut ovat 
tulleet tutuiksi ja myös Jyrk-
käkoskelta löytyy erinomai-
set hiihtomaastot. Jos jylhem-
piin ympyröihin kaipaa, niin 
silloin saattaa lähteä urheile-
maan Syötteen maastoon. HT
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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
22.-23.3.

mAANANTAi-ToRsTAi
25.-28.3.
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139 695
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595
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299399 100300
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200

795

100

1090

499

100

1395
kg

149

raj. erä

pss

995
kg

Naudan
PAlAPAisTi

Naudan
PAisTiJAuhE-
lihA

1195
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595
kg1195

kg

Porsaan
TAlous-
kylJyksET

595079

199

kg

100
pss

2 fileetä/talous

pkt399

pkt

1495
kg

499

JAuhElihA
sikA-NAuTA

kg

295
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2 kg/
talous
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250

pkt

pkt

pkt

pkt

2 kg/
talous

2100 1995

7990

7495

6990

6990

2 kpl

3 pkt

2 prk

2 pkt/talous

mA-Ti 25.-26.3.         kE-To 27.-28.3.

Froneri
suPER JääTElö-
PuikoT
100 ml

RAuTAosAsTolTA

kANAN-
muNAT
10 kpl

Tuore
norjalainen
lohifilEE

Atria Hornet
sNAcks buffAlo biTEs 

600 g tai Perhetilan
  kANAN sisäfilEE 

naturell tai maustettu

PE-To 15.-21.3.

Saarioinen
PizzAT

200 g

HK
lihAisA
bAlkAN

600 g
viipale

Stocmos
sEkAmEhu-
TiivisTE 
2,5 l

Elgorriaga
TäyTEkEksiT
500 g

6 prk

Oululainen Tosi ohut
REissumiEs
5 kpl/175 g

Snellman
NAudAN 

JAuhElihA
10 %, 400 g

PAPRikA
mix
300 g

Espanja

Atria
goTlER-
mAkkARA
palana

kannu

Gern Pro
hiomAhiiRi

25,-

Kulta Katriina
kAhvi
500 g

Apetit
TwiN PizzA
2x280 g

Kivikylän
mAAlAis-
kiNkku
palana ja siivuina

PE 22.3.                  lA 23.3.

HK
PikNikPAisTi
n. 1.5 kg/kpl

Kananpojan
filEEsuikAlEET
250-300 g, naturell 
tai hunaja-
marinoitu

995
kg

Grandi
PillimEhuT
2 dl

AvAimENTEko JA 

lukkoTARvikkEET

Tuore
muikku
pyyntivaraus

Irto
kARJAlAN-
PAisTi

199
pkt

Atria
muusi ATERiAT

300 g, lihapullat, 
nakkikastike, jauhelihapihvi 

tai kanakastike ja riisi

Naudan luuttomat
kEiTTolihAPA-
lATHK

buRgERi
100 g

Sunpride 
100%

ANANAs-
TäysmEhu

1 l

Suomalainen
Jää-

sAlAATTi
100 g

mANdA-
RiiNi
Espanja

Valio
olTERmANNi
JuusTo
250 g

10 kpl

AvANTo-
PumPPu

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

2990

TEksTiiliosAsTolTA

kg

Suomalainen
TuoRE-
kuRkku

Del Monte
ANANAsPAlAT
227/137 g

1490

Master lock 
AvAiNsäilö-
koTElo

3490

PuuNhAlkAisukoNE 
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 0,89 prk

Chempioil
hydRAuliikkA-
ölJy 20 l
32 ja 46

3995
Timco 24L/2Hp
komPREssoRi
tuotto 206L/min

kENkäosAsTolTA

TAlvi-

kENkiä

PoisTo-

koREisTA

PoisTo-

hiNTAAN!

Inblu naisten
REmmi-
sANdAAli
Koot: 36-42

kumisAAPAs
minttu tai 
fuksia

Skila naisten
sofTshEl
TAkki
harmaa
Koot: 40-52

Skila naisten
kEväTTAkki
punainen
Koot: 36-48

Skila naisten
kEvyTToP-
PATAkki
valkoinen
Koot: 36-42

Skila miesten
kEväTTAkki
Koot: 48-58

3 prk

yksittäin 1,79 prk

koTimAisTA:

Skittles
fRuiTs
kARkkiPussi
174 g
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Pudasjärven Kokoomus jär-
jesti torstaina 7.3. keskus-
telutilaisuuden Tuli-Tauko 
kahvilassa Sotkajärvellä. Il-
lan tarkoitus oli virittää kes-
kustelua kokoomuksen 
toiminnan lisäämiseksi Pu-
dasjärvellä. Keskustelua ai-
heesta syntyi vilkkaasti, pai-
kalla oli positiivista joukkoa.

Illassa nousi esille, mi-
ten Pudasjärven kehittämi-
sen vuoksi kokoomuksen 
toiminnan vahvistaminen 
paikkakunnalla olisi tärkeää. 
Kaupungin vaikutuskanavat 
valtakunnan päättäjiin ei saa 
olla yhden puolueen varas-
sa, vaan demokraattista yh-
teistyötä puolueiden välillä 
tarvitaan. Erityisen isona ky-
symyksenä pohdittiin nuor-
ten kiinnostuksen herättä-
minen yhteisten asioiden 
hoitamiseen. Nuorissa on tu-
levaisuus ja vastuunkanta-
jia tarvitaan jatkossa. Kokoo-
mus haluaa aktivoida nuoria 

mukaan toimintaan ja näkee 
tässäkin yhteistyön muiden 
puolueiden kanssa tärkeäk-
si. Politiikan kiinnostavuu-
teen vaikuttaa keskeisesti se, 
minkälainen kuva siitä nuo-
rille muodostuu. Positiivi-
nen yhteistyö ja eri puoluei-
den osallistuminen asioiden 
hoitamiseen elävöittää toi-
mintaa. Kokouksessa pää-

Pudasjärven Kokoomus hakee toimintaan puhtia

Kokouksessa oli mukana myös Oulun kokoomuksen puheenjohtaja Sami Pikkuaho vai-
monsa Anna-Kaijan kanssa. Lapsiakin oli päässyt mukaan lätyillä herkuttelemaan. Kuvas-
sa myös vasemmalta Kaija Hukari, Paavo Keinänen, Pirkko Kokko, Pudasjärven kokoo-
muksen puheenjohtaja Pekka Kinnunen ja Tarja Alatalo.Miljoona lättyä paistanut yrittäjäpariskunta Kaija Hukari ja 

Paavo Keinänen.
tettiin lähteä konkreettisesti 
liikkeelle uusien toimijoiden 
löytämiseksi mukaan.

Yritystoiminta keskus-
telutti myös kovasti. Pu-
dasjärvellä on monipuolis-
ta osaamista ja yrittäjyyden 
mahdollisuuksia. Tulevai-
suuden uskoa tarvitaan ja 
uusien mahdollisuuksien 
löytymistä. Kaupunki voi 

omalla politiikallaan edis-
tää edelleen yrittäjämyön-
teisyyttä ja yrittämisen hou-
kuttelevuutta. Tässäkin 
kokoomus haluaa olla mu-
kana yhteistyössä.  

Miljoonan lätyn  
kokemuksella
Kokoomus haluaa tukea Pu-

dasjärvellä yritystoiminnan 
edellytyksiä. Kokouspaikan, 
Tuli-Tauko lounaskahvilan 
yrittäjäpariskunta Kaija Hu-
kari ja Paavo Keinänen, osal-
listuivat illan kokoukseen. 
Oli hienoa saada kuulla hei-
dän tarinansa yrityksen syn-
tymisestä ja toiminnan ke-
hittymisestä. Virallisena 
lättypaikkana tunnettu py-

sähtymispaikka, on yksi esi-
merkki yrittäjyydestä, jota 
voi pitää kannustavana esi-
merkkinä. Kaija ja Paavo 
ovat paistanee jo yli miljoo-
na lättyä tyytyväisille asi-
akkaille. Vaikuttava mää-
rä kertoo paikan suosiosta, 
tarjoilun laadusta ja hyväs-
tä palvelusta. Tässä paikassa 
kannattaa pysähtyä! SP

Vasemmiston kansanedusta-
jaehdokkaat kansanedustaja 
Katja Hänninen Raahe, sai-
raanhoitaja, fil.maisteri Olli 
Kohonen Oulu ja kirvesmies 
Veli Paasimaa Muhos vierai-
livat lauantaina 16.3. Pudas-
järvellä S-marketin edustalla. 
Paikalliset Vasemmiston ak-
tiivit olivat pystyttäneet telt-

Katja Hänninen 
Kansanedustaja, Raahe.
Pudasjärvi tullut tutuksi useiden paikkakunnalla vierailujen ai-
kana muun muassa viime kesänä markkinoilla ja osallistui Iijoki-
soutuun sekä tammikuussa Kontiotuotteella uuden tehdashal-
lin vihkiäisissä. 

-Hyvä ja turvallinen elämä, tekoja ihmisten parhaaksi. Oi-
keuden mukaisessa yhteiskunnassa koulutus on maksutonta, 
terveyspalvelut toimivat, toimeentulo riittää elämiseen, työelä-
mässä on reilut pelisäännöt sekä huolehditaan ihmisistä, ympä-
ristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. 

Olli Kohonen 
38-vuotias sairaanhoitaja Oulu. Pohjois-Pohjan-
maan Vasemmiston puheenjohtaja. 
-Haluan kaikella tarmollani tehdä yhteiskunnasta aidosti rei-
lun ja tasa-arvoisen paikan. Keskeisin arvoni on vankkumaton 

Tehdään yhdessä inhimillinen Suomi!

Pudasjärven Vasemmiston aktiivien pystyttämässä telttakatoksessa kansanedustajaeh-
dokkaita Veli Paasimaata (keltainen liivi), Olli Ohtosta ja Katja Hännistä kävi jututtamassa 
mukavasti väkeä. 

Katja Hänninen, Veli Paasi-
maa ja Olli Ohtonen selfie 
kuvassa Pudasjärven Va-
semmiston puheenjohtaja 
Antti Tihisen kanssa. 

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

* katto- ja seinäpeltiasennukset
* piipunpellit, - listat ja kuntotarkistukset
* tarvittaessa piipun ulkomuuraukset
* lattiaremontit

Asiakkaamme 

suosittelee!

LAAduKKAAt PeLtiKAtot järKihiNtAAN!

Kysy myös asbestikatoista!

rakentamista lattiasta kattoon

takatoksen, jossa oli tarjol-
la grillimakkaraa ja kahvia 
sekä ehdokkaiden jakamia 
kahvipaketteja, makeisia, ne-
näliinapaketteja, tulitikkuja 
sekä vaaliesitteitä. Väkeä oli 
runsaasti liikkeellä ja ehdok-
kailla riitti keskustelukump-
paneita. 

Vasemmiston vaaliteema-

na on ”Tehdään yhdessä in-
himillinen Suomi”. Oulun 
vaalipiirissä Vasemmistol-
la on 18 ehdokasta eri puo-
lilta vaalipiiriä, tavoitteena 
on saada neljä kansanedus-
tajaa. Ehdokkaat kertoivat, 
että Vasemmisto toimii Poh-
jois-Pohjanmaalla kaikissa 
kunnissa ja on kunnanval-

tuutettujen määrässä alueen 
toiseksi suurin puolue. 

Ehdokkaat esittelivät ta-
voitteinaan, että ympäris-
töystävällinen ja elinvoi-
mainen Pohjois-Pohjanmaa 
vahvistuu työstä ja kehittä-
mistoimista, ilmastonmuu-
toksen hidastaminen on 
elintärkeää sekä pohjoinen 
tarvitsee hyvää koulutusta ja 
kulttuuria. HT

oikeudenmukaisuus. Kannatan yhteistyötä, mutta pidän myös 
periaatteistani kiinni. Aikaisempaa kokemusta on vasemmisto-
liiton tiedottajana ja kansanedustaja Martti Korhosen avustta-
jana. Työskentelen sairaanhoitajana OYS:n aikuispsykiatriassa. 
Perheeseen kuuluu avopuoliso ja poika. 

Veli Paasimaa 
Kirvesmies, Muhos, kunnanvaltuutettu ja kunnan-
hallituksen puheenjohtaja, ay-aktiivi
-Haluan vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja kehittää tasa-
arvoisempaa yhteiskuntaa. yleissitovuus on säilytettävä, työt-
tömiä kurjistava ja rankaiseva aktiivimalli on peruttava. Heti 
työttömyyden alussa tulee olla mahdollisuus päästä uudelleen 
koulutukseen tai täydentämään omaan ammattitaitoaan. 

Kaikkien ikäihmisten on saatava viettää eläkepäivänsä tur-
vallisesti ja heidän tulee saada laadukasta ja hyvää hoitoa. Van-
huspalvelut tulee hoitaa yhteiskunnan palveluna, yksityispuoli 
täydentää palvelua. 

Ruusuja naisten päivänä
Pudasjärveläinen Keskus-
tan kansanedustajaehdo-
kas Vesa Riekki tukijoukkoi-
nen huomioi kansainvälisen 
naisten päivän 8.3. jakamal-
la ruusuja naisille S-marketin 
ja K-supermarketin edustalla. 
Ruususen saajat olivat myön-
teisesti yllättyneitä huomioi-

misesta ja ruusujen jakajille 
tuli paljon myönteistä palau-
tetta. Pysähtyivätpä monet 
keskustelemaankin ajankoh-
taisista asioista. Ruusut kes-
tivät hyvin parin asteen pak-
kasen ja palautteen mukaan 
säilyivät terhakkaana usei-
den päivien ajan maljakoissa.

Anna-Liisa Seppänen ottamassa vastaan yllätysruusun 
kaupasta paltatessaan. 

Ulla Teivaanmäki oli kauppareissullaan myönteisesti yllät-
tynyt ruususta, jonka Vesa Riekki hänelle naisten päivänä 
ojensi K-Supermarketin edustalla. 
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Neuropatit kerho kokoon-
tuu kerran kuukaudessa Pal-
velutalossa. Kokoontujien 
diagnooseissa esiintyy par-
kinsson, MS-tauti, aivoveren-
vuoto, spastinen paraparee-
si ym.

Kaikki muidenkin harvi-
naisten sairauksien kantajat 
kumppaneineen, ovat terve-
tulleita tapaamisiin. Tarjolla 
on kahvittelun lomassa syn-
tyvää, hyvässä hengessä to-
teutettavaa, omaa jaksamista 
tukevaa porinointia ja voi-
maannuttavaa kanssakäy-
mistä, kertoo ryhmän vetäjä 
Eero Määttä.

Ryhmässä oppii lisää 
omasta sairaudestaan ja saa 
uutta tietoa sekä vinkkejä. 
Pääsee myös jakamaan omia 
kokemuksiaan, ajatuksiaan 
ja tunteitaan. Kuullaan myös 
muiden kokemuksia autta-
maan niiden kautta ratkaisu-
jensa teossa.

Suuri asia on huomata, et-
tei ole yksin. Ryhmäkokoon-

Kerhokokoontumisista vertaistukea

Neuropatit kerhon osallistujia torstaina 7.3. palvelutalossa.

tumisessa saa hyvän olon ja 
välittämisen tunteen. Ilotte-
luksikin jutut aina ajoittain 
tahtovat mennä.  

Osallistuminen on maksu-
tonta. 

Kokoontumisiin kutsu-
taan myös asiantuntijavierai-
ta. Seuraavalla kerralla tors-

taina 4.4. vierailijoiksi on 
tulossa fysioterapeutti Arja 
Tuohimaa Pudasjärven terve-
ysasemalta sekä Riitta Vesi-
kukka, OUKALI ry:n puheen-
johtaja (Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun lihastautiyhdis-
tys ry:stä). Aiheena on kalliit 
apuvälineet ja niiden hankin-

taperusteet.
Osallistujat saavat halutes-

saan tulevistakin kokoontu-
misista tekstiviestin antamal-
la järjestäjälle yhteystietonsa. 

Määttä toivottaa myös uu-
det henkilöt tervetulleeksi 
mukaan kerhokokoontumi-
siin. HT

Päätöksenteko vaatii 
rohkeutta ja kokemusta
Keskustan kansanedusta-
jaehdokas Riikka Moilanen 
Oulusta vieraili tiistaina 19.3. 
tasa-arvon päivänä Pudasjär-
vellä S-marketin edustalla. 
Hän jakoi kankaisia kauppa-
kasseja ja tarjosi kahvia sekä 
tukiryhmänsä valmistamia 
pipareita, jotka oli varustettu 
ehdokkaan nimellä. 

Moilanen kertoi olevan-
sa 48-vuotias Oulun kau-
punginvaltuutettu, koulu-
tukseltaan hallintotieteiden 
kandidaatti ja valmistumassa 
maisteriksi. 

-Lähes 10 vuotta olen toi-
minut yrittäjänä ja olen myös 
työskennellyt sote-alan yri-
tyksen aluejohtajana. Yh-
teisiä asioita olen hoitanut 
päätoimisesti mm. kansan-
edustana ja Oulun kaupun-
ginhallituksen päätoimisena 
puheenjohtajana. Päätöksen-
teko vaatii kokemusta ja roh-
keutta, jossa pitää uskaltaa 
nostaa esille vaikeitakin asi-
oita. Haluan puolustaa ja ke-
hittää pohjoisen ihmisten 
asemaa ja elämänlaatua, ker-
toi Moilanen.

Moilanen lupasi puheil-
leen pysähtyville ihmisille 
tehdä töitä pohjoissuomalais-
ten puolesta ja pitää huolta 
siitä, että Pudasjärvellä asu-
vien ääni kuuluu päätöksen-
teossa. 

Riikka Moilanen juttelemassa Reijo Tervosen kanssa muun 
muassa eläkeasioista ja maailman tilanteiden muuttumi-
sesta.

-Koko Suomelle Pudas-
järvi näyttää mallia puura-
kentamisessa ja matkailun 
edistämisessä. Jotta nämä 
alat voisivat edistyä nykyis-
tä vahvemmiksi mm. Pudas-
järvellä, valtatie 20 merkitys 
tulee ymmärtää valtakunnal-
lisissa tiehankkeissa. Lisäk-
si koko Suomeen tulee saada 
nykyistä enemmän pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä. Tämä 
siitä syystä, että työ on hy-
vinvoinnin perusta. Siksi 
on huolehdittava, että pien-
ten yritysten määrä kasvaa 
ja kynnys yrittäjyyteen pide-
tään pienenä. Vireä yritys-
toiminta on meidän kaikkien 
etu. Lisäksi jokainen yritys 
tarvitsee työntekijöitä. Kou-
lutuksella on kyettävä vas-
taamaan alueelliseen työvoi-
matarpeeseen ja nuorisoa on 
saatava entistä paremmin 
töihin heti koulutuksen jäl-
keen, totesi Moilanen. HT

KYSY MYÖS 
RAHOITUSTA!

4 VUODEN TAKUU

     

 600 EURON

LYNX 2020

 ARVOSTA LYNX 
  LISÄ- JA/TAI  
 AJOVARUSTEITA  
  KAUPAN PÄÄLLE

NIIN SAAT

TILAA NYT UUSI

© 2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ®, ™ ja BRP-logo ovat 
Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

  SUUNNITTELE 
OMA KELKKASI 

TOIMI 18.4. 
MENNESSÄ!

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 
Puh. (08) 822 007 

www.pienkonehuolto.fi

Jari Keskiaho 
040 516 0430

Sami Kaivorinne 
040 560 5993

Eläkeläiset liikkeellä pankkipalvelujen 
säilymisestä
Pudasjärven Osuuspankki 
on ilmoittanut supistavansa 
huhtikuun alusta alkaen kä-
teisen rahan nostamisesta yh-
delle päivälle viikossa. Päätös 
on aiheuttanut huolta eten-
kin eläkeläisten parissa. Hei-
dän mukaansa on vielä run-
saasti henkilöitä, jotka asioivat 
pelkästään käteisellä rahalla, 
eivätkä halua pankkikorttia. 
Käteisen rahan nostamisen 
muuttuminen pelkästään yh-
delle päivälle on heidän mie-
lestään riittämätön. 

Mielipiteensä tosissaan il-
maisemiseksi parinkym-
menen eläkeläisen joukko 
kokoontui tiistaina 19.3. Pu-
dasjärven Osuuspankin edus-
talle. Mielenilmaus oli ajoitet-
tu siten, että he saivat kertoa 
mielipiteensä pankin edusta-
jiston jäsenille heidän saapues-
saan kokoukseen. Edustajille 
jaettiin myös viikonvaihtees-
sa Kalevassa ollutta Suomen 
pankin johtokunnan jäsenen 
Tuomas Välimäen puheen-
vuoro -artikkelia. Siinä tuo-
tiin esille, että yli puoli mil-
joonaa suomalaista käyttää 
edelleen käteistä pääasialli-
sena maksuvälineenä. Hänen 
näkemyksensä mukaan kaikki 
eivät hallitse tekniikkaa, jota 
sähköinen maksaminen edel-
lyttää ja pankit ovat luotto-
laitoslain mukaan velvollisia 
huolehtimaan myös käteispal-
veluista. 

Maailma muuttuu – 
uudet tekniikat tulleet
Pudasjärven Osuuspankin toi-
mitusjohtaja Pertti Purolan 
mukaan maailma muuttuu ja 
uudet tekniikat ovat tehneet 
tuloaan jo vuosia. Käteisnos-
topalveluiden kysyntä laskee 

koko ajan. 
-Nyt on tultu tilanteeseen, 

jossa pankki ei voi enää pi-
tää palvelua nykyisessä laa-
juudessa; toiminta on pan-
kille hyvin kannattamatonta 
ja toisaalta, kun henkilökun-
taakaan ei voi määrättömäs-
ti lisätä, on meidän pystyttä-
vä palvelemaan myös muita 
asiakkaitamme nykyisellä re-
surssimäärällä.

Jos pankilla olisi ollut re-
sursseja, palvelua olisi jatkettu 
nykyisellä tavalla, mutta kun 
ei ole. Toisaalta pankki kilpai-
lee koko ajan enemmän myös 
niiden rahalaitoksen kanssa, 
jotka ovat tehostaneet toimin-
tojaan meitä enemmän. Enpä 
usko, että yksikään asiakas ha-
luaisi maksaa palveluistamme 
enemmän vain sen takia, että 
pankki toimii tehottomasti. 

Niin kauan kuin paik-
kakunnalla on kannattavaa 
pankkitoimintaa, niin kauan 
meillä on myös oma pankki 
henkilökuntineen, joka mak-
saa veronsa Pudasjärvelle, 
meidän kaikkien hyväksi.

Yhdessä kyllä keksimme 
kullekin räätälöidyn ratkaisun 
tähänkin tilanteeseen. Kaikille 

halukkaille järjestetään opas-
tusta uusiin palveluihin, kuten 
on tehty tähänkin asti. Käteis-
tä voi nostaa jo nyt R-kioskeil-
ta, K- ja S-kaupoista sekä Nes-
te -huoltoasemilta. Tämän 
lisäksi Kurenalla on kaksi nos-
toautomaattia ja yksi talletus-
automaatti, totesi Purola. HT

Pankin edustalle kokoontuneet eläkeläiset toivoivat käteisen rahan nostamisen mahdolli-
suuden säilyvän useammin kuin yhtenä päivänä viikossa. 

Mielenilmauksen tueksi osallistujilla oli mukana myös kir-
joitettua tekstiä. 
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Metsäpalvelu tuomaala oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIöIdEN HYVäKSYMä KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30
Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasumittaukset 
 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

pudaSJärven HautauStoiMiSto 
Ja KuKKa KY, piHLaJa 
toritie 1, 93100 pudasjärvi
p. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

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

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Pudasjärven torilla viete-
tään perinteistä, kaikille 
avointa, Metsäpäivää per-
jantaina 22.3. Tapahtuma 
tuo metsällistä asiaa esille 
monella eri tavalla ja kiin-
nostaa yleisöä vuodesta toi-
seen. Perinteisesti tapah-
tumassa on vieraillut liki 
tuhat metsäasioista kiinnos-
tunutta.

Paikkakunnan metsällis-
ten toimijoiden yhteistyös-
sä järjestämän Metsäpäivän 
teemana on tänä vuonna 
”Tulevaisuuden metsät”. 
Teeman mukaisesti tapah-
tumassa katsotaan eteen-
päin ja luodaan katsaus 

metsien tuomiin monipuo-
lisiin mahdollisuuksiin.

Aiheeseen pureutuvat 
myös paikalle saapuvat, eri 
puolueita edustavat Oulun 
vaalipiirin kansanedustaja-
ehdokkaat. Ehdokkaat pää-
sevät tapahtumassa kerto-
maan omia näkemyksiään 
sekä puheenvuoroissaan 
että paneelihaastattelus-
sa. Keskustelua syntynee 
muun muassa hakkuumää-
ristä, metsäalan työllistä-
vistä vaikutuksista, valtion 
tuista ja jokamiehenoikeuk-
sista. 

Ajankohtaisista metsä-
asioista puhumassa ovat 

Raili Hokajärvi Metsäkes-
kuksesta sekä Stora Enson 
Pohjois-Suomen hankinta-
alueen aluejohtaja Esa Oja-
la. Iltapäivän puolella Met-
säpäivä huipentuu Vuoden 
metsätoimijan julkistami-
seen. Tunnustus myönne-
tään ansioituneesta toimin-
nasta alan hyväksi.

Torilla on päivän aikana 
mahdollisuus kierrellä eri 
toimijoiden esittelypisteissä 
ja tutustua alaan. Lapsille 
on tarjolla omaa 4H-yhdis-
tyksen järjestämää hauskaa 
ja toiminnallista ohjelmaa. 
Yhtenä iltapäivän ohjelma-
numerona on huutokaup-

Koko päivän ajan yleisö saa paistaa makkaraa nuotiopai-
koilla. Vuodesta toiseen se onkin ollut yksi Metsäpäivän 
suosituimmista toimintapisteistä.

Tulevaisuuden metsät esillä Metsäpäivässä
pa, jossa uuden omistajan 
saavat Metsähallituksen 
käytetty moottorikelkka ja 
reki.

Koko päivän ajan yleisö 
saa paistaa makkaraa nuo-
tiopaikoilla. Vuodesta toi-
seen se onkin ollut yksi 
Metsäpäivän suosituimmis-
ta toimintapisteistä. Lisäksi 
on kahvitarjoilu. Tapahtu-
massa saa myös koettaa on-
neaan arpajaisissa, joita on 
perinteisesti tarjolla useis-
sa esittelypisteissä. Varsi-
naisessa Metsäpäivän pää-
arvonnassa palkintona on 
Keskiahon moottorisaha-
veistos.

Metsäpäivän järjestelyis-
tä vastaa yhteistyössä laa-
ja joukko metsätoimijoita. 
Mukana on parikymmentä 
alan toimijaa. 

Järjestäjät toivottavat 
kaikki tervetulleiksi 

Pudasjärven Metsäpäivään!

Tiina Salonpää
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PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

taksi 
Siuruainen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MaaraKennuS puurunen oY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MaJoituSta KoKouS- Ja JuHLatiLoJa 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

SUUTARIPALVELUITA

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahanhoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Alan palveluja 40 v.

PALVELU-
HAKEMIS-

TOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

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

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

pudasjärven lvi- ja rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SäHKö-, KYLMä-, 

PELTITYöT SEKä TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Myydään tai vuokrataan Ju-
hontie 2 C 13 3 h+keittiö, 
toinen kerros. Mm. putki- ja 
kattoremontti tehty 2014-15. 
Kaukolämpö. Kauko Yliportimo 
p. 040 501 6189.

KouLutettu 
HieroJa

Kauko Yliportimo
p. 040 501 6189

Minna Canth tutuksi lasten nukketeatterissa
Suomessa ja ulkomaillakin 
tunnetuksi tullut Nukketeat-
teri Sytkyt kävi maanantaina 
11.3. pohjoisen kiertueellaan 
viihdyttämässä pudasjärve-
läisiä lapsia ja nuoria Kipinän 
ja Hirvaskosken kouluilla. 
Nukketeatteri Sytkyt on Juha 
Laukkasen ja teatteriteknikko 
Arto Ollikaisen kiertävä am-
mattiteatteri, jonka ohjelmisto 
on suunnattu lapsille ja lapsi-
perheille. Pohjoisen kiertueel-
la oli 14 esitystä, joissa oli yli 
700 lasta.

Tällä kertaa kiertueella 
oli nukkenäytelmä Minnan 
(Canthin) lapsuudesta, ’koko 
elämästä’ lapsen näkökul-
masta. Minna eli lapsuutensa 
Tampereella. Kanteleen soit-
tokin kiinnosti. Perhe muutti 
Jyväskylään ja Minna sai jat-
kaa koulussa. Jyväskylässä 
hän meni naimisiin ja paris-
kunta sai seitsemän lasta. Ja 
muutto Kuopioon. 

Minna tunnetaan tuli-
sieluisena vaikuttajana, mutta 
Minnan salongissa lapsiper-

heet myös viihtyivät. Joului-
na laulettiin ja leikittiin. Välil-
lä Canth käveli Puijolle. Siellä 
sai miettiä omia iloja ja suruja. 
Nykyisin Minnalla on patsai-
ta ja liputuspäiväkin 19.3. 

Tekstin asiantuntijana on 
toiminut Canth’n tutkimus-
ten kantava voima Outi Vuo-
rikari.

Nukkenäyttelijä Juha 
Laukkanen kertoi, että Syt-
kyt- nukketeatteri on esiinty-
nyt Pudasjärvellä 30 vuoden 

Juha Laukkasen ansiosta 
moni suomalainen lapsi on 
oppinut tänä vuonna tun-
temaan suomalaisen kirjaili-
jan, lehtinaisen ja yhteiskun-
nallisen vaikuttajan Minna 
Canthin, jonka syntymästä 
tuli tiistaina 19.3. kuluneek-
si 175 vuotta. Jo pienillä lap-
silla on näkemyksiä tasa-ar-
vosta, Laukkanen on saanut 
huomata.

Minna viettää joulua.

Minna soutelemassa.

kuluessa lukuisia kertoja. 
-Esitykset järjestettiin yh-

teistyössä kaupungin kult-
tuuritoimen sekä Kipinän ja 
Hirvaskosken koulujen kans-
sa. Kiertävän nukketeatterin 
idea on tulla lasten luokse ja 
tarjoaa heille ensimmäisen 
portaan taiteeseen. Tärkeää 
on tuoda lapselle ensimmäi-
nen elämys ja kertoa sekä ha-

vainnollistaa, mitä teatterin 
tekeminen on ja miten sitä 
lapsetkin voivat itse tehdä. 
Esityksemme nähtyään lapset 
voivat jatkaa nukketeatteriesi-
tysten tekemistä keskenään 
tai yhdessä aikuisten kanssa, 
kertoi Laukkanen.

Heimo Turunen,  
kuvat Birgit Tolonen

Hyvinvointia edistetään Yli-Siurualla
Popli-hankkeen sekä As-
muntin Maa- ja kotitalous-
seuran yhteisesti järjestetyt 
hyvinvointiluennot jatkuivat 
lauantaina 23.2. Yli-Siuruan 
entisellä koululla Marjo Ko-
kon vetämänä. Kymmenen 
hengen luentoporukka sai 
käytännön tietoa kestävyys-
liikunnasta ja kehonhuollos-
ta. Koko porukka kävi kokei-
lemassa tehokävelyä, jonka 

avulla peruskävelylenkistä 
saa enemmän tehoja irti. 

Popli-hanke ja Asmun-
tin maa- ja kotitalousseura 
järjestää lauantaina 6.4. Yli-
Siuruan liikuntapäivän kel-
lo 10-14, jolloin pääsee yh-
teiskuljetuksella ohjatusti 
jumppaamaan Tuomas Sam-
melvuo liikuntahallille, oh-
jattuun vesijumppaan, lento-
palloilemaan tai kuntosalille. 

Ilmoittautumiset Annikal-
le 26.3. mennessä p. 040 650 
1992 tai fysioterapiaheikki-
nen@outlook.com. AH

Tehokävelyn avulla 
peruskävelylenkistä saa 

enemmän tehoja irti.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksulli-
nen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille 
ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoit-
teen. 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

taksi piipponen oy

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.
Pintamolla tanssit la 23.3. klo 21-01, Pintamontie 321, Pintamo.
Ylijäämäruoan jako ma 25.3. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Nuorisotoimen liikuntavuoro ma 25.3. klo 15-16. Tuomas Sammelvuo -sali 
(1-lohko), Tuulimyllyntie 4.
Freestylehiihdon SM-kilpailut to-su 28.3.-31.3.2019 Iso-Syöte, Romekievarintie.
Ylijäämäruoan jako ma 1.4. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Nuorisotoimen liikuntavuoro ma 1.4. klo 15-16. Tuomas Sammelvuo -sali (1-loh-
ko), Tuulimyllyntie 4.
Pienkoneiden rassauskerho ti 2.4. klo 15.30-19. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Syötehiihto la 6.4. klo 9-17 Syöte, Luppovesi.

oSaKaSKunnan vuoSiKoKouS
iinattijärven osakaskunnan 
varSinainen 
vuoSiKoKouS

pidetään pe 5.4.2019 klo 17.00 alkaen 
Koivukartanossa.

Käsitellään vuosikokoukselle säännöissä määrätyt asiat.
 Päätetään osakaskunnan kaluston myynnistä.

          Kokouksen pöytäkirja on lainmukaisesti nähtävillä 
Reijo Kenttälän luona osoitteessa 

Pohjoispuolentie 213, 93277 Iinattijärvi.
Iinattijärven osakaskunnan hoitokunta

Koskenhovilla su 24.3.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Koko perheen iloinen talvitapahtuma

PANUMAN
KULTASPRINTTI
(Panumantie 301)
• Vauhdikas porokilpailu pudotusajona
• Pääpalkintona aitoa kultaa
• Lapsille ilmaiseksi kivaa ohjelmaa: poroajelua,
 keppiporoja, hoijakka, liukumäki, ym.
• Arvontaa, kisaravintola
• Tiketti 5€, alle 12-v. ilmaiseksi.

Su 24.3.2019 kello 12 Pudasjärven Panumajärvellä

Lue lisää www.panuma.fi Panumajärvi ry • Kiiminki-Kollaja plk

Tervetuloa!

pudasjärven reumayhdistys ry:n 
SääntöMääräinen 

KevätKoKouS 
Ke 3.4.2019 klo 14 seurakuntatalolla. 

Esillä sääntömuutos asia. Kahvitarjoilu!  Bingo!

Lähde mukaan Saariselän, 
Mielenrauhaa tunturista 

-retkelle 7.-9.6.2019. 
Varauksia vastaanottaa Taimi puh. 040 530 6839.

Varaukset 26.4. mennessä.
Matkan hinta 185 € sisältää ruuan, matkan ja 

majoituksen.
Matka avoin kaikille!

Tervetuloa joukolla mukaan!!!

ala-Kollajan yhteisen maa- ja 
vesialueen osakaskunnan

vuoSiKoKouS 
La 13.4.2019 klo 13.00 alkaen 

kalastuskeskus, Myllytie.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tarkastettu

pöytäkirja nähtävänä 14 päivän ajan 13.-28.4.2019
os. Yli-Iintie 907, Kipinä. P. 040 586 4824. Tervetuloa!

Kipinässä 18.3.2019 
Hoitokunta

(Pintamontie 321).
la 23.3.2019 klo 21.00 – 01.00

TanssiT PinTamolla

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

P.S. Tulossa: la 6.4. ässät, 
la 20.4. Toni Jaatinen Band, la 4.5. Pataässä

 TanssiTTajana

naPakymPPi

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

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

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

päIvätaNSSIt  
sunnuntaina:

31.3.
klo 16.00 - 19.00

Tanssittaa

Happy Hours

Perjantaina
5.4.Lippu 12 € sis. ep.

RaINER 
BOllStRömTU

LO
SS

A:

Perjantaina 29.3.

Lippu 12 € sis. ep.

MA–TO 14–18
Pe–LA   21–24
SU   15–19

Iso Olut  5 €
pieni Olut  4 €
mustikkashotti  5 €
salmari  5 €

JaRKKO 
HONKaNEN & taIga 

Yli-Siurualaisten 
liikuntapäivä

Ohjelma alkaa klo 10: jumppaa, lentopalloa, joogaa, uin-
tia, kuntosalia sekä ruokailut. Reissu ja toiminnot ovat il-
maisia Asmuntin maa- ja kotitalousseuran jäsenille, muille 
omavastuu 10€ (käteinen). Ruokailut omakustanteisesti.
Paluu klo 16. Bussikuljetus reitiltä: Siuruantie – Kont-
tilantie – Liekokyläntie – Asmuntintie – Ranuantie, bussi-
kuljetus molempiin suuntiin. Ilmoittautumisen yhteydessä 
kerro mihin toimintoihin osallistut ja mistä nouset kyytiin. 
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut 26.3. mennessä 
Annikalle: fysioterapiaheikkinen@outlook.com tai  
040 650 1992 (klo 16 jälkeen). 
Koko mainos nähtävissä Kyläkisällin sivuilla:  
www.popli.fi/kylakisalli. 

reissulla on osallistujamaksimi kuljetuksen vuoksi, 
joten ilmoittaudu nopeasti, mikäli mielit mukaan!

Pudasjärvellä la 6.4.2019

puu:n LentopaLLoJaoSto
d-ikäisten tyttölentopalloa la 23.3. 
Tuomas Sammelvuo -salissa. 
Mukana OulunKisko, Utajärven Urheilijat, SalonSala-
ma ja emäntäjoukkue Pudasjärven Urheilijat.
Pelit alkavat klo 11.00.
Kenttä 1:  klo 11 PuU - Kisko
                 klo 12 Kisko - UU
                 klo 13 Kisko - Salsa
Kenttä 2:  klo 11 UU - Salsa
                klo 12 Salsa - PuU
                klo 13 PuU - UU

Kioski palvelee.
Tervetuloa kannustamaan tyttöjä!

Korpisen kyläseura ry:n 
vuoSiKoKouS

 su 31.3.2019  klo 13.00
kylätalolla, Turpeisenvaarantie 1150.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kakkukahvit! Tervetuloa!

virKiStYSpäivät pe 5.4. klo 10.00.
Johtokunta

KirppiS
Ke-to 27.-28.3. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Pudasjärven taajaman koillispuolen Pitämisuolta 
noin 27,4 hehtaarin kiinteistö. Kohde sopii hyvin 
luonnossa liikkujalle, metsästäjälle tai luonnon 
tarkkailijalle.

Pudasjärven Hetekylän alueelta tiestöön rajoit-
tuva noin 9 hehtaarin metsäinen määräala, jossa 
kasvaa kaikenkokoista puustoa. Kohteella on koti-
tarvepuustoa ojan- ja tienvarsilla. Kohteelle erämai-
suutta ja virkistysarvoa tuo Nuorittajoen läheisyys.

Tarjoukset 31.3.2019 mennessä

Pudasjärven Pärjänsuolta kahden tilan ja yhden 
määräalan 107 hehtaarin kokonaisuus moni-
puolisella puustolla. Kohteen metsäkuvioille on 
osoitettu hakkuu- ja hoitomahdollisuuksia. Kohde 
rajoittuu tiestöön, joka mahdollistaa alueelle kulke-
misen aina.

Tarjoukset 14.4.2019 mennessä

Lisätietoja näistä ja muista myynnissä olevista 
kohteista sekä ohjeet tarjouksen jättämisestä: 
www.ostamaata.fi

MYYDÄÄN MAATA

Anne
Huotari
Eduskuntaan

Ratkaisuja 
sosiaali-, terveys-
 ja  vanhuspalveluihin
 sekä työttömyyteen

e x - k a n s a n e d u s t a j a

A n n e
H u o t a r i
j ä l l e e n  e d u s k u n t a a n

O t a  y h t e y t t ä :
a n n e n . t i i m i @ g m a i l . c o m

Vilkaise vaaliteemojani sivuilta:                           
vasemmisto.fi/annehuotari

V i l k a i s e  v a a l i t e e m o j a n i  s i v u i l t a :             
v a s e m m i s t o . f i / a n n e h u o t a r i

85

Syötteen kyläyhdistys ry:n 
vuoSiKoKouS

 su 31.3.2019 klo 18 
Syötteen kylätalolla, Särkisuontie 9.

Käsitellään sääntömääräiset asiat, 
ym. esille tulevat asiat. 

Tervetuloa! Hallitus
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Esa Leppänen    
Naivistisia maalauksia ja veistoksia

2.3. - 2.4. 2019

Taidehuone Pohjantähti
Tervetuloa!

PUDASJARVI.FI

HAEMME TILOJA VUOKRALLE  
VARHAISKASVATUSKÄYTTÖÖN
Haemme varhaiskasvatuskäyttöön sopivia tiloja 
vuokralle Syötteen alueelta 1.8.2019 alkaen.  Tiloihin 
suunnitellaan perustettavaksi ryhmäperhepäivä-
hoitokoti.  Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistos-
ta: puh. 040 504 3241 / Jaana Rajala.

Varhaiskasvatus

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet esillä 
kaupunginvaltuustossa - myös uusia aloitteita
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto piti vuoden ensimmäi-
sen kokouksen torstaina 14.3. 
Kokouksen alussa onniteltiin 
varavaltuutettu Erkki Hon-
kasta hänen 80-vuotismerk-
kipäivän johdosta sekä val-
tuutettu Antti Tihistä, kun 
perheeseen oli syntynyt toi-
nen lapsi, tyttövauva. 

Kokouksessa kuultiin va-
liokuntien katsaukset. Pää-
tettiin kaupungin ilmoitusten 
julkaiseminen aikaisempaan 
tapaan. Hyväksyttiin Ku-
renalan osayleiskaava ja Ku-

renalan eteläisen osan ja Rim-
minkankaan asemakaavan 
osittainen muutos tiejärjeste-
lyineen. Päätettiin jatkaa Hy-
vänolon keskuksen rakenta-
mishanketta ilman keilahallia 
ja hyväksyttiin rakentami-
seen kuntarahoituksen kans-
sa neuvoteltu rahoitussopi-
mus ns. leasing periaatteella. 
Kaupungin kiinteistöjen pur-
kamiseen myönnettiin lisää 
rahaa. Vuoden 2018 jätetyis-
tä kuntalaisaloitteista ja val-
tuustoaloitteista saatiin käsit-
telyselostukset. 

Marko Koivula jätti val-
tuustoaloitteen, jossa ehdot-
ti jokaiselle kaupungin oppi-
laalle käydä kerran vuodessa 
laskettelemassa Syötteellä ja 
että kaupunki maksaisi mat-
kat, hissiliput ja tarvittaessa 
välineiden vuokran. 

Mirka Väyrynen jätti hä-
nen ja viiden muun valtuute-
tun allekirjoittaman valtuus-
toaloitteen, jossa vaaditaan 
tarkat euromääräiset selvi-
tyksen vastaanottokeskuk-
seen ja sen toimintaan liit-
tyvistä tulo- ja menoeristä. 

Väyrysen lisäksi aloitteen 
olivat allekirjoittaneet Mar-
ko Koivula, Ruut Tuohimaa, 
Juho Kellolampi, Tuula Kuu-
kasjärvi ja Paula Soronen. 

Ennen valtuuston kokous-
ta oli valtuustoseminaari, jos-
sa valtuutetuille annettiin tie-
toa Hyvän Olon keskuksen 
ja Jäähallin rakentamishank-
keista. 

Enemmän ja tarkemmin 
valtuuston kokouksesta va-
lokuvineen seuraavassa leh-
dessä. HT

Nuorisotoimen hiihtolomatoimintaa
Koulujen loma-aikoina nuori-
sotoimessa riittää aina vilsket-
tä ja vilinää eikä hiihtoloma 
ollut poikkeus. Tarjolla oli toi-
mintaa laidasta laitaan. 

Maanantaina järjestimme 
liikuntapalvelun kanssa yh-
dessä Mäenlasku-tapahtuman 
Rajamaan rannassa, johon saa-
puikin mukavasti lapsia, nuo-
ria ja aikuisia pakkaspäivästä 
huolimatta. Mäenlaskun lisäk-
si oli mahdollista tutkia lumi-
labyrinttia, kokeilla lumiken-
kiä ja tandemsuksia. Ohjaajat 
olivat piilottaneet lumihan-
keen myös värikkäitä aartei-
ta, joita vastaan sain pienen 
palkinnon. Paloauto ja ambu-
lanssit olivat myös paikalla ja 
monet kävivät tutkimassa ka-
lustoa ja välineistöä. Makka-
ra ja muut herkut maistuivat 
kylmänä päivänä. Rajamaan 
jälkeen oli mahdollista päästä 
pilkkimään Mursunlammella. 
Paikalla oli mahdollista saa-
da vinkkejä pilkkimiseen alan 
harrastajilta. 

Tiistaina seurakuntatalolla 
jauhot pöllysivät, kun leivot-
tiin 16 lapsen kanssa pizzo-
ja ja laskiaispullia. Keittiössä 
leijui herkullinen tuoksu päi-
vän päätteeksi ja lapsilla oli 
leveät hymyt herkkuja syö-
dessä. Keskiviikkona leivon-
ta jatkui nuorisotilalla. Silloin 
leivottiin myös pizzoja ja va-
delma-lakritsi kuppikakkuja. 
Keskiviikkona ja torstaina oli 
mahdollista käydä pelaamas-
sa Tuomas Sammelvuo-salilla 
erilaisia pelejä. 

Keskiviikkona oli retki 
Kuusamoon. Alun perin tar-
jolla oli mahdollisuus päästä 

Rajamaanrannassa oli maanantaina ulkoilupäivä. Paloauto ja ambulanssit olivat myös pai-
kalla ja monet kävivät tutkimassa kalustoa ja välineistöä.

Jauhot pöllysivät seura-
kuntatalolla, kun leivottiin 
16 lapsen kanssa pizzoja ja 
laskiaispullia.

Viikko huipentui lauantaina iltakahvilaan, jossa lapset ja 
nuoret pääsivät herkuttelemaan laskiaispullilla.

laskettelemaan Rukalla, rat-
sastamaan ja uimaan Kuusa-
mon tropiikkiin. Tällä kertaa 
Ruka ja ratsastus ei kiinnosta-
nut, mutta menimme uimaan. 
Ruuan päätteeksi kävimme 
syömässä Kuusamon ABC:llä 
ja poikkesimme vielä kaupas-
sa. 

Perjantaina kävimme las-
kettelemassa Syötteellä. Ryh-
mästä riitti laskijoita sekä Iso-

Syötteelle ja Pikku-Syötteelle. 
Tuiskuava lumi ei menoa hai-
tannut, reissusta palasi tyyty-
väisä lapsia, nuoria ja huolta-
jia. 

Nuorisotila oli auki maa-
nantaista perjantaihin. Pe-
rinteisen nuorisotilan lisäksi 
järjestimme kaikkina hiihtolo-
maviikoilla pop-up nuorisoti-
lan Syötteellä Pärjänkievarin 
junnutilassa, johon olivat ter-

vetulleita hiihtolomalaiset ja 
paikalliset. Meidän hiihtolo-
ma viikon aikana tilassa vie-
raili hyvin porukkaa. 

Lauantaina viikko huipen-
tui iltakahvilaan nuorisotilal-
la. Lapset ja nuoret pääsivät 
herkuttelemaan laskiaispul-
lilla.

Marita Hankila

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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TIEKUNNILLE SUUNNATTU 
KOULUTUS
1.1.2019 voimaan tulleesta yksityistielaista.

Kulttuurikeskus Pohjantähdessä (Teollisuustie 1) 
ti 2.4.2019 klo 9-15. Aloitamme aamukahvilla klo 8.30.

Tapio Oy ja Laatutie Oy järjestävät yhdessä kaupungin 
kanssa tiekuntien toimielimille tarkoitetun koulutus-
tilaisuudenä.
Tilaisuus on osallistujille ilmainen, ei ennakkoilmoit-
tautumista. Lounas osallistujille omakustanteinen. 
Tilaisuudessa lisätään yksityisteiden osakkaiden tie-
tämystä uudesta yksityistielaista ja sen vaikutuksista 
tiekuntien hallintoon. Lisäksi tiekunnat saavat tietoa 
perusparannushankkeiden toteutuksesta ja rahoi-
tuksista. 
Tilaisuuteen kutsutaan alueen yksityistiekuntien 
edustajat ja tilaisuus on avoin myös muille yksityis-
tieasioista kiinnostuneille ja ne ovat osallistujille il-
maisia. Rahoitus koulutukseen on saatu Liikenne- ja 
viestintäministeriöltä. 

LISÄTIETOJA
Kati Kontinen, Tapio Oy, puh. 050 591 7456,  
kati.kontinen@tapio.fi
Olli Miettinen, Laatutie Oy, puh. 0400 898 090,  
olli.miettinen@laatutie.fi
Pekka Pitkänen, Pudasjärven kaupunki,  
puh. 050 444 1044, pekka.pitkanen@pudasjarvi.fi

Tekninen ja ympäristötoiminta
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Luvassa on vauhdin hur-
maa, kun porot kisaavat tu-
levana sunnuntaina 24.3. Pa-
numajärven jäällä.

Panuman Kultasprintti 
ja koko perheen iloinen tal-
vitapahtuma kutsuvat jäl-
leen viettämään mukavaa 
talvipäivää Panumalle. Pe-
rinteikkäät poroajot järjeste-
tään nyt jo viidennen kerran 
nopeatempoisena sprintti-
kisana, jossa toisistaan mit-
taa ottavat lähipaliskuntien 

Vauhdikasta menoa Panuman porokisoissa sunnuntaina
vauhdikkaat kilpaporot.

Porot laukkaavat kah-
deksasosamailin matkan pu-
dotusajona, joten yleisöllä 
riittää seurattavaa aina alku-
eristä finaaliin saakka. Päi-
vän paras ajokas palkitaan 
aidolla kultakimpaleella.

Koko perheen iloiseen 
talvitapahtumaan erityisen 
tervetulleita ovat lapset. Alle 
12-vuotiaille on tapahtu-
maan vapaa pääsy ja jokai-
nen lapsi palkitaan.

Lapsille on luvassa mo-
nenlaista ilmaista ohjelmaa. 
Viime vuosina suuren suo-
sion saaneet keppiporot kir-
maavat jälleen paikalle ja 
kutsuvat pieniä ystäviä leik-
kimieliseen kisailuun.

– Tänä vuonna keppipo-
rot ovat käyneet porolääkä-
rillä saamassa hieman huol-
toa, talkoolaiset kertovat ja 
tietävät, että keppiporot ovat 
nyt entistä ehompia pienten 
kisavieraiden ajokeiksi.

Lapset pääsevät myös 
muun muassa poroajelulle, 
pyörimään hoijakassa, laske-
maan liukumäkeä ja heittä-
mään frisbeetä. 

Kisapaikalla järven jääl-
lä on kisaravintola ja arvon-
taa. Järjestelyistä vastaavat 
yhteistoimin Panuman ky-
läyhdistys Panumajärvi ry 
sekä Kiiminki-Kollajan pa-
liskunta.

Panumajärvi tiedotus
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vuorio.net

Juha Vuorio
KANSANEDUSTAJAEHDOKAS

Suomi on suomalaisia varten
Pidetään myös Pohjois-Suomi asuttuna

Metsästys on suomalainen perinne
Suomea puolustettava kaikissa olosuhteissa

Tavattavissa perjantaina 22.3
Pudasjärven S-Marketin edustalla

klo 9 – 11

Tervetuloa keskustelemaan. 
Makkaratarjoilu.

73

Perussuomalaisten

eduskuntavaaliehdokkaitaKiertueella Pe 22.3.

Nähdään Pudasjärvellä!

klo 13-14 Halla Café, Kauppatie 4.
Tervetuloa pullakahveille!

Olli Immonen

63

ÄÄNESTÄ
SUOMI
TAKAISIN.

Jenna Simula Ville Vähämäki

PERUSSUOMALAISTEN
POHJOIS-POHJANMAAN PIIRI

69 74

Kansanedustaja Kansanedustaja
diplomi-insinööriturvallisuusvalvoja

Kansanedustajan
avustaja, tradenomi

I

Kalliorinne. 
Asiamies.

ristokalliorinne.fi
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” Eduskunnassa on vielä  

paljon tehtävää. 
Kamppailen pohjoisen 
työllisyyden parantamiseksi.
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AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

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

lasinpesuneste
3 litraa, -18°C

meiltä
ruoho- ja 

kuramatot 
metri-

tavarana

uutuuS vahakankaat, 
kaitaliinat ja koStean-
tilanmatot Saapuneet!

auringonkukan-
siemen 10 kg

talipallo
50 kpl

kurakaukalo
75x38 cm

nord Clean
pyykinpesuneste
1 litraa

nord Clean
astianpesuaine
500 ml

konetiskiaine-
tabletti 90 kpl

body-X
nestesaippua
500 ml

flanellipaita

jäänsulatusaine 
5 kg

3 kpl
10,00
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4,50

0,99

0,99

8,95
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9,95

säkki

sanko

plo

kuva viitteellinen

Perinteiset Pudasjärven 
Osuuspankin Hippohiihdot 
pidettiin sunnuntaina 17.3. 
Suojalinnalla. Kisaan osallis-
tui noin 70 lasta. Hiihtojen 
alussa Pudasjärven Osuus-
pankin myyntijohtaja Jonne 
Ivola toivotti kaikki hiihtä-
jät ja huoltajat tervetulleiksi. 
Ivola kiitti yhteistyöstä Pu-
dasjärven Urheilijoiden hiih-
tojaostoa tapahtuman jär-
jestämisessä. Samalla hän 
kertoi myös Osuuspankin ke-
vätedusta, hissilippu veloi-
tuksetta Iso-Syötteelle, mikä 
tarjotaan uudelle nuorelle 
omistaja-asiakkaalle. Tapah-
tumassa oli myytävänä grilli-
makkaroita sekä vohveleita ja 
kahvia. Kaikki saivat osallis-
tua arpajaisiin, jossa Osuus-
pankin herkkukorin voitti 
Anne Holmström.

Hippohiihdot yhteistyössä 
urheiluseuran kanssa

Tulokset
Tytöt 2015 ja myöhemmin 
1.Illikainen Aamu, 2. Illikainen Reeta, 
3. Lauhikari Elvi, 4. Ivola Vilja, 5. Kuja-
la Miia, 6. Haapakoski Kiira. 
Pojat 2015 ja myöhemmin 
1.Pelttari Elja, 2. Koppelo Veikka, 3. 
Liikanen Leevi, 4. Vähäkuopus Eetu. 
Tytöt 2014-2013 1.Aarni Sofia, 
2. Ylitalo Iisa, 3. Holmström Elsi, 4. 
Puhakka Sanni, 5. Tuohiluoto Kerttu, 
6. Kujala Anna, 7. Vikström Eevi, 8. Lii-
kanen Elea, 9. Lauhikari Amanda. 
Pojat 2014-2013 1.Ivola Urho, 2. 
Honkanen Valtteri, 3. Kuopus Niko, 4. 
Puurunen Veeti, 5. Illikainen Aaron, 6. 
Hirvasniemi Hanne, 7. Mattinen Da-
niel, 8. Luokkanen Miika, 10. Tuohi-

Tytöt 2015 ja myöhemmin mitalit kaulassa 1.Illikainen Aamu (kesk), 2. Illikainen Reeta (vas) 
ja 3. Lauhikari Elvi. 

Henri Hippo viihdytti lapsia kisojen ajan ja osallistui myös 
palkintojen jakamiseen.

Pojat 2008-2007 maaliin tultiin lumisateessa Martti Puha-
kan johdolla. 

maa Aleksi, 11. Illikainen Eemeli, 12. 
Mattila Sisu, 13. Haapakoski Leevi. 
Tytöt 2012-2011 1.Paakki Sonja, 
2. Lauhikari Veera.
Pojat 2012-2011 1.Hirvasniemi 
Huugo, 2. Posio Niilas, 3. Liikanen El-
meri, 4. Kujala Aake, 5. Sotkasiira Art-
tu, 6. Majava Eemil, 7. Puurunen Pee-
tu, 8. Kilpimaa Lennu, 9. Kokko Eelis. 
Tytöt 2010-2009 1.Majava Emmi, 
2. Moilanen Mette, 3. Kokko Alisa. 

Pojat 2010-2009 1.Posio Pyry, 2. 
Hirvasniemi Otto, 3. Kettunen Topi, 
4. Koppelo Eetu, 5. Aarni Matias, 6. 
Alahäivälä Pauli, 7. Kilpimaa Eelis, 8. 
Mattila Aku. 
Työt 2008-2007 1.Alahäivälä Sil-
ja, 2. Majava Amalia, 3. Riepula Emmi, 
4. Moilanen Neea. 
Pojat 2008-2007 1.Puhakka 
Martti, 2. Illikainen Eetu, 3. Lauhika-
ri Valtteri. 


