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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uusi lääkäriasema 
avataan Pudasjärvelle s. 3

Poronhoito ja maatalous
keskustelutilaisuus
Pohjantähdessä s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 29.3.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. 
Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

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

KYSY TARJOUS!

Myös rahoitusmahdollisuus.

Kiirastorstaina 29.3. klo 9-18

Lauantaina 31.3. klo 9-14

Pitkäperjantaina ja  
pääsiäispyhinä suljettu

Hyvää pääsiäistä!
PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

PALVELEMME

Miten kuolinpesä 
puretaan järkevästi?

Tuleppa kuuntelemaan.

Tiistaina 3. huhtikuuta klo 17.30 
Pudasjärven 

kaupungintalon valtuustosali.

SEURAAVAT NÄYTÖKSET:
La 31.3.2018  klo 15.00 
Su 1.4.2018  klo 15.00
Ma 2.4.2018  klo 15.00

Pe 6.4.2018  klo 19.00
La 7.4.2018  klo 15.00
Su 8.4.2018  klo 15.00

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 
www.tauonpaikka.fi

Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00

Joka päivä hyvää ruokaa

Tervetuloa!

Maukasta 

Pääsiäistä!

1 % CB
1 SP

NOUTOPÖYDÄSTÄ:
AAMIAINEN klo 9.00-11.00
LOUNAS klo 11.00-15.00

PIZZAT OVAT SAAPUNEET!
Keittiöstämme maukkaat pizzat, 

hampurilaiset sekä muut grilliannokset.

PALVELEMME
PÄÄSIÄISENÄ

joka päivä
klo 9.00-18.00

Keittiö avoinna pääsiäisen aikana 
joka päivä klo 10.00-17.30.

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

HIRVEN PAISTIT, LAMMAS, 
PORO, KINKUT YMS.

VASTAANOTAMME 
LIHAA PALVAUKSEEN

Huom! Purkitusta ja makkaran 
valmistusta ei vielä tehdä.

PÄÄSIÄISPÖYTÄÄN:

66,67€/kg

Savulammas-
viipale

1890
kg

2990
kg

Savustettu 
kalkkunan rintafile

990
kg

1990
kg

Kylmäsavustettu 
poronpaistileike 

100 g

2000
3 pkt

Poron 
sisäfile

4490
kg

Poron vasan 
käristys

Savustettu 
lampaan viulu

199 00

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

Puh.  020 752 8260

LASINPESU GOODIY 
-10°C 4L

KOIRAN 
KULJETUSHÄKKI

Sitruunantuoksuinen valmis seos. 
Pakkasenkestävyys −10°C. Irrottaa lian te-
hokkaasti. Ei muodosta häiritsevää kalvoa, 
joten tuulilasi pysyy kirkkaana.

Lukolla varustettu koiran kuljetushäkki. 
Häkin pituus 83 cm, leveys 55 cm ja 
korkeus 70 cm.

500
/ 3 kpl

Puh. 044 978 6084.
www.medipudas.fi

Pääsiäisajan jälkeen 
avoinna ark klo 10-18, 

paitsi ke 16-18, 
la 12-16

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).
Avoinna joka päivä pääsiäisen ajan klo 11-17.

SAIRAANHOITAJA 
Vesa-Matti Ritola

LÄÄKÄRI 
Ilona Ritola

UUSI LÄÄKÄRIASEMA MEDIPUDAS 
AVATAAN to 29.3. klo 10

AVOIMET 
OVET JA 

LÄÄKÄRIASEMAN 

VIRALLISET AVAJAISET

 ovat perjantaina 6.4.

 klo 11-17. 

Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa kiirastorstaina 29.3. kello 
19, toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Jukka Jaakkola. 
Raimo Hirvasniemi, laulu. Messu on katsottavissa suo-
rana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Messu Sarakylän kappelissa kiirastorstaina 29.3. kel-
lo 19, toimittaa Valtteri Laitila, kanttorina Keijo Piirainen, 
kappelikuoro.

Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa pitkäperjan-
taina 30.3. kello 10, toimittaa Juha Kukkurainen, avus-
taa Timo Liikanen, kanttoreina Jukka Jaakkola ja Kei-
jo Piirainen.

Messu seurakuntakodissa pääsiäispäivänä 1.4. kello 
10, toimittaa Timo Liikanen, avustaa Juha Kukkurainen, 
kanttorina Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa suo-
rana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Messu seurakuntakodissa 2. pääsiäispäivänä 2.4. kel-
lo 10, toimittaa Timo Liikanen, saarnaa Juha Kukkurai-
nen, avustaa Valtteri Laitila, kanttorina Keijo Piirainen, 
Vox Margarita. Messun jälkeen Juha Kukkuraisen läh-
töjuhla. Ruoka- ja kahvitarjoilu.

Naistenpäivä seurakuntakodissa su 8.4. alkaa kello 10 
messulla. Vieraana naistenpäivässä Uusheräyksen toi-
minnanjohtaja Eeva Pouke. Ilmoittautuminen 3.4. men-
nessä kirkkoherranvirastoon puh. 08 882 3100. Osallis-
tumismaksu 10 €.

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 
nuorta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2018. 
Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. 
Hakemukset 30.4. mennessä  sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi<mailto:pudasjarvi.srk@evl.fi> tai puheli-
mitse 08 882 3100 (kello 9-15).

Kuorot: Vox Margarita ke 4.4. kello 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 11.4. kello 13.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13. 

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ti 3.4. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 5.4. ja 12.4. 
kello 12, ystävänkammaria ei ole 29.3.

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

Nuttupiiri to 5.4. Kanttorilassa kello 17

Lähimmäisten kokoontuminen seurakuntakodissa 
ma 16.4. kello 15. Vanhuspalvelu- ja omaishoito- sekä 
perhetyöasioista keskustelemassa Suoma Ojala ja Jaa-
na Kolvanki.

Perhekerho seurakuntakodissa ke 4.4. ja ke 11.4. kel-
lo 10–13 ja iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 9.4.  
kello 17–19.

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

Kolmivuotissynttärit seurakuntakodissa su 15.4. kel-
lo 13. Ilmoittautumiset 11.4. mennessä lastenohjaajille 
p. 040 7434896 (Emmi), 040 5861217 (Kerttu) tai 040 
868 4730 (Heli).

Diakonian vastaanotto torstaisin kello 9.15–11, voit 
myös varata sopivan ajan puhelimitse Eeva Leinonen 
0400 866 480 tai Helena Koivukangas 040 175 8597.

Rauhanyhdistykset: Seurat Yli-Livolla pe 30.3. kello 
13 Päivi ja Juha-Pekka Luokkasella (Seppo Leppänen), 
seurat Hirvaskosken koululla pe 30.3. kello 17 (Arto Ki-
vioja, Jari Latvala), Inkeri Paukkerin muistoseurat Ja-
urakkajärvellä Paukkerissa la 31.3. kello 19 (Raimo 
Paukkeri, Simo Kinnunen), seurat Kurenalan ry:llä ma 
2.4. kello 16 (Seppo Leppänen, Valtteri Laitila)

Kastettu: Enni Elviira Torkkola

Haudattu: Martta Pelttari 86 v, Toini Kaarina Partanen 
81 v, Paula Hellevi Kylmäluoma 47 v 47 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Hiljainen viikko johdattaa seurakun-
taa Jeesuksen elämän viimeisien vaihei-
den äärelle. Pysähtymisen ja hiljentymi-
sen paikkoja ovat tarjonneet iltakirkot 
ja pääsiäisvaellus, ja lähipäivien jumalan-
palvelukset vievät meitä edelleen vää-
jäämättä kohti ristin ja ylösnousemuk-
sen pääsiäistä. Monet kärsimysajan 
virret ja muu musiikki kuvaavat kos-
kettavalla tavalla ihmisten tuntoja maa-
ilmanhistorian mullistavimpien tapah-
tumien äärellä. Niiden avulla voimme 
päästä juhlien juhlan ytimeen. 

Evankeliumit kuvaavat Jeesuksen 
elämän viimeisiä vaiheita ikään kuin 
suurennuslasin läpi. Yhtäkkiä pienillä-
kin yksityiskohdilla on suuri merki-
tys. Niinpä hiljaisen viikon evankeliu-
mit ovat pitkiä kokonaisuuksia, joiden 
pikkutarkka selittäminen esimerkik-
si saarnojen puitteissa on mahdoton-
ta. Kaikella sillä, mitä tapahtui, on silti 
oma merkityksensä. Suurta kertomusta 
kirjoitetaan vanhan testamentin ennus-
tuksia peilaten. 

Kärsimysajan tapahtumia on mie-
lenkiintoista tarkastella paitsi profeti-
oiden, myös uuden testamentin myö-
hempien kirjoitusten kautta. Jeesuksen 
kuolema ja ylösnousemus on luonnol-
lisesti innoittanut uuden testamentin 
kirjoittajia selittämään tätä käänteente-
kevää tapahtumaa. Apostoli Paavali to-

teaa 1. kirjeessä korinttilaisille: ”Mutta 
ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän 
julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa 
myös teidän uskonne. Mutta ellei Kristus-
ta ole herätetty, teidän uskonne on poh-
jaa vailla ja te olette yhä syntienne vallas-
sa.” (1. Kor. 15:17). Paavali asettaa siis 
Jeesuksen ylösnousemuksen uskon yti-
meen. Tämän takia jumalanpalvelus-
ten uskontunnustuksissakin lausutaan, 
että uskomme ”ruumiin ylösnousemisen 
ja iankaikkisen elämän”. Kristillisellä ju-
listuksella on paljon annettavaa tämän 
elämän näkökulmasta. Esimerkiksi ope-
tus rakkauden kaksoiskäskystä tai kul-
taisesta säännöstä viitoittaa oikeuden-
mukaista elämää maailmassa. Mutta 
kristillisen uskon tähtäyspiste on ikui-
suudessa. Kaikkein konkreettisimmin 
pääsiäisen sanoma koskettaa silloin, 
kun ollaan kuoleman todellisuuden ää-
rellä. Sanoma ristillä kuolleesta, mut-
ta ylösnousseesta Jeesuksesta antaa 
toivoa ja lohdutusta niihin hetkiin. Se, 
mitä hiljaisella viikolla tapahtui, merkit-
see, että tie ikuiseen elämään on avattu. 
Kristuksen seurakunta täällä ajassa elää 
ja kulkee ylösnousseen askelissa. Johan-
neksen evankeliumin 14. luvussa Jeesus 
sanoo: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei 
kukaan pääse Isän luo muuten kuin mi-
nun kauttani”. 

Hiljainen viikko johdattaa meitä 

suuren pimeyden kautta pääsiäisaamun 
iloon ja vapauteen. Tässä on vertausku-
va myös elämästä. Voimme kokea, kuin-
ka elämä kuljettaa meitä erilaisten, pi-
meiden ja vaikeidenkin vaiheiden kautta 
kohti tulevaisuutta ja toivoa. Ristin tie-
tä kulkenut kärsivä Vapahtaja ei väisty 
rinnalta silloinkaan, kun inhimilliset tuet 
katoavat. Hän katsoo yhä armahtavalla 
katseella elämän rikkinäisyyden keskel-
lä kamppailevaa pientä ihmistä. Ristin 
pääsiäinen merkitsee sovituksen ja an-
teeksiannon todellisuutta. Siis sitä, että 
uskon kautta olemme osalliset Juma-
lan rakkaudesta ja siitä vanhurskaudes-
ta, jonka Jeesus kuolemallaan ja ylös-
nousemisellaan on valmistanut. Tästä 
kertoo evankeliumin ilosanoma. Paava-
li kirjoittaa: ”Kristukseen, joka oli puhdas 
synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syn-
timme, jotta me hänessä saisimme Juma-
lan vanhurskauden” (2. Kor. 5:21). 

Ristin ja ylösnousemuksen pääsiäi-
sen tapahtumat mahdollistavat sen, että 
Kristuksen seurakunnassa saadaan yhä 
kokea armoa, yhteyttä ja osallisuutta. 

Hyvää ja 
siunattua  

pääsiäistä! 

Timo Liikanen

Ristin kautta pääsiäisen iloon

Hyvää j
a Rauha

isaa 

Pääsiäi
stä!

Lääkehoidon 
teemapäivä apteekissa

Pudasjärven apteekis-
sa vietettiin Lääkehoidon 
päivää torstaina 22.3. Päi-
vän aikana kiinnitettiin 
huomiota ajantasaisten 
lääkelistojen tärkeyteen 
sekä luotettavan lääketie-
don lähteisiin. Lisäksi ap-
teekissa esiteltiin Lääki-
tyksen tarkistuspalvelua ja 
annosjakelupalvelua, joilla 
pyritään edistämään lääk-
keiden järkevää käyttöä. 
Nämä palvelut kuuluvat 
Pudasjärven apteekin pal-
veluvalikoimaan ja niistä 
voi kysyä lisätietoja mil-
loin vain apteekista. Päi-
vän aikana oli mahdollista 
osallistua Lääkityksen tar-
kistuspalvelun arvontaan, 
jonka voitti Aini Koivu-
kangas. HP Proviisori Hanna Pitkänen Pudasjärven apteekista ja aluepäällikkö Petri Siermala Phar-

maServiceltä (annosjakelufirma) esittelivät asiakkaille muun muassa lääkityksen tarkis-
tus- ja annosjakelupalvelua, joilla pyritään edistämään lääkkeiden järkevää käyttöä.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Viime aikoina lehtien pals-
toilta on saatu lukea moi-
tetta siitä, ettei kaupun-
ki tiedota riittävästi 
kaikkia kuntalaisia koske-
vista asioista. Keskustelu al-
koi Syötteen puiteohjelmaa 
käsitelleestä valtuustosemi-
naarista, jossa luottamuksel-
la esiteltiin kaikille kaupun-
ginvaltuutetuille Syötteen 
yrittäjien suunnitelmat lähi-
vuosien investoinneistaan. 
Se oli tarpeellista, jotta val-
tuutetut pystyivät omalta 
osaltaan sitoutumaan Syöt-
teen sisäaktiviteettipuiston 
suunnittelun käynnistämi-
seen, mutta puitesopimus si-
sälsi yritysten kannalta luot-
tamuksellista tietoa, joka ei 
voinut tulla siinä vaiheessa 
yksityiskohdiltaan julkisek-

si. Suuruusluokkatieto yri-
tysten investoinneista eli 50 
miljoonaa euroa on edelleen 
se, minkä kaupungin toi-
mesta olemme tiedottaneet 
ja hankkeiden edetessä yri-
tykset tekevät tarkemmis-
ta yksityiskohdista omat jul-
kistuksensa.

Kunnalliset päätökset 
ovat julkisia, mutta valmis-
telu ei. Hyvään hallintota-
paan kuuluu tiedottaa kui-
tenkin myös valmistelussa 
olevista keskeneräisistä asi-
oista siten, kuin kunta itse 
linjaa. 

Rimmin tilojen käytös-
tä luopumisesta ei ole teh-
ty vielä virallisia päätöksiä. 
Rimmille kunnostetut tilat 
eivät vastaa sisäilmaltaan 
hyviä työskentelytiloja, jo-

ten niistä jouduttaneen luo-
pumaan. Asia tulee kaupun-
ginhallituksen käsittelyyn 
ensi tiistaina.

Kaupunginhallitus on 
omalta osaltaan vastuussa 
kaupungin konsernijohta-
misesta. Unelmatehas Oy:n 
hallitus valmistelee yhtiös-
tä taloudellista loppuselvi-
tystä, joka on valmistumassa 
lähiaikoina kaupunginhal-
litukselle tiedoksi. Samalla 
on valmistumassa kooste sii-
tä, mitä hyvää Honkalampi-
säätiön ostopalvelusopimus 
tuotti kaupungin työllistä-
mistoimeen ja mitä oppimis-
ta tästä prosessista oli sekä 
kustannusselvitys kaikkiaan 
Unelmatehas –konseptiin 
käytetyistä varoista. Tämä 
ei ollut onnistunut prosessi 

ja siitä on hyvä oppia vastai-
sen varalle.

Pahoittelemme sitä, että 
kuntalaisille on annettu kes-
keneräisistä asioista puut-
teellista, jopa virheellistä 
tietoa, joka ei herätä luot-
tamusta asioiden hoitoon. 
Kiinnitämme jatkossa myös 
valmisteluasteen asioista tie-
dottamiseen enemmän huo-
miota.

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Mari Kälkäjä
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja

Kaupungin päätöksenteon julkisuudesta

Logon toivotaan kuvaavan luovuutta. 
Sen täytyy toimia mustavalkoisena, mikäli se on 

värillinen, sekä skaalautua eri kokoihin.
Käyttöoikeudet ovat kilpailun päätyttyä 

Iijoen Taiteilijat ry:llä.
Logoehdotuksia toivotaan 30.4.2018 mennessä.

Logokisan voittaja saa 100 euron lahjakortin.
Lisätietoja ja ehdotukset: 
lasse.aaltonen@gmail.com

LOGOKILPAILUN
Harrastatko 
piirtämistä, 

maalaamista tms?

Iijoen Taitelijat ry kaipaa 
toimintaansa logoa ja julistaa näin Uusi lääkäriasema Medipu-

das aloittaa toimintansa tors-
taina 29.3. Pudasjärven kes-
kustassa, apteekin talossa, 
osoitteessa Kauppatie 1 L 3. 
Palveluina lääkäriasemalla 
ovat yleislääkärin ja sairaan-
hoitajan vastaanotot, työ-
terveyshuolto, etälääkärin 
vastaanotto ja parin viikon 
sisällä aloittavat laboratori-
opalvelut. Yrittäjinä lääkä-
riasemalla toimivat Pudas-
järvelle muuttaneet lääkäri 
Ilona Ritola ja hänen sairaan-
hoitajapuolisonsa Vesa-Mat-
ti Ritola.

Etälääkärin vastaanotto 
toimii netin kautta joko tie-
tokoneella jossa on kamera, 
tableteilla Android-käyttö-
jäjärjestelmällä ja jopa kän-
nyköiden kautta. Suojatus-
sa yhteydessä muodostetaan 
yhteys sähköpostilinkin 
avulla, jonka jälkeen potilas 
pääsee keskustelemaan lää-
kärin kanssa ja pystyy ka-
meran kautta näyttämäänkin 
vaivansa, esimerkiksi ihot-
tuman tai turvonneen raa-
jan. Akuuttipotilaat pyritään 
saamaan lääkärin vastaan-
otolle jo saman päivän aika-
na. Medipudas tarjoaa kaikki 
yleislääkäripalvelut ajokort-
tivastaanotosta pieniin toi-
menpiteisiin, luomenpoistoi-
hin ja rokotuksiin. 

Medipudas työllistää 
aluksi yrittäjäpariskunnan 
sekä tuntityöläisinä toimivat 
työterveyslääkärin ja –hoita-
jan. Jos kaikki menee hyvin, 
tarkoitus on laajentaa toimin-
taa ja palkata lisää henkilö-
kuntaa. Vesa-Matti toivottaa 
työnantajat tervetulleiksi ky-
symään työterveyshuollosta 
tarjousta. Vesa-Matti kertoo, 
että tarkoituksena on muo-
dostaa ihmisläheiset, pitkät 
asiakassuhteet kukkarolle so-
pivaan hintaan. Ilona, joka 
on perinteinen yleislääkäri, 

Uusi lääkäriasema avataan Pudasjärvelle
omaa lääkärin työstä koke-
musta laajalta alueelta. Vesa-
Matin ominta osaamisaluetta 
puolestaan ovat diabetes, ko-
lesteroli ja verenpainetaudit. 
Myös matkailijoille tarjotaan 
helposti saavutettavat lääkä-
rinpalvelut. Pyrkimyksenä 
heillä on täydentää Oulun-
kaaren terveysaseman palve-
luita.

Pudasjärvelle Ritolat 
muuttivat niin sanotusti pa-
luumuuttajina. Vesa-Mat-
ti kertoilee, että hän on vas-
tasyntyneenä ehtinyt asua 
viikon verran Pudasjärvel-
lä ennen perheen muuttoa. 
Hauska yksityiskohta hänen 
varhaislapsuudessaan onkin, 
että kun vanhemmat ovat ol-
leet hänen syntymänsä ai-
koihin jo täyttä päätä järjes-
tämässä muuttoa, häntä on 
tarjottu synnytyslaitoksel-
ta isänsä veljelle, joka on sii-
hen aikaan ollut ainoa sopi-
van niminen henkilö kirjoilla 
Pudasjärvellä. Ritoloilla on 
neljä lasta, jotka asuvat ko-
tona. Vesa-Matilla on lisäk-
si yksi tytär, joka asuu äitin-
sä luona. Pariskunta muutti 

ensin Orimattilasta Vesa-Ma-
tin äidin luo siksi aikaa, että 
saivat talon rakennettua Ja-
urakkajärvelle. Tarkoitus on 
jäädä pysyvästi paikkakun-
nalle ja työllistää itsensä Me-
dipudaksessa lopun työuran-
sa ajan. 

Medipudaksella on omat 
nettisivut osoitteessa www.
medipudas.fi, josta löytyy 
myös Ilonan kirjoittama blo-
gi. Myös Facebookissa yri-

Tervetuloa!

tyksellä on omat sivut. Medi-
pudas on avoinna pääsiäisen 
ajan joka päivä kello 11-17. 
Avoimet ovet ja lääkäriase-
man viralliset avajaiset jär-
jestetään kahvitarjoiluineen 
pääsiäisen jälkeen perjantai-
na 6.4., jonne Ilona ja Vesa-
Matti toivottavat kaikki ter-
vetulleeksi. 

Riikka Takalo,  
kuvat Heimo Turunen

Lääkäri Ilona Ritola ottaa vastaan potilaita myös etälääkäri-
nä netin kautta joko tietokoneella jossa on kamera, tableteil-
la Android-käyttöjäjärjestelmällä ja jopa kännyköiden kautta. 

Sairaanhoitaja Vesa-Matti Ritola oli pääsiäisviikolla kokoamassa lasten nurkkausta vas-
taanottotiloihin. 

Oulun seudun koulutus-
kuntayhtymän (Osekk) yh-
teistoimintaneuvotteluja 
jatketaan 23.4.2018 saakka, 
koska henkilöstön vähentä-
mistarpeen muutos on mer-
kittävästi suurempi kuin 
joulukuussa 2017 on voi-
tu arvioida. Alun perin YT-
neuvottelut oli määrä saa-
da päätökseen maaliskuun 
loppuun mennessä. YT-
neuvotteluiden taustalla on 
Oulun Aikuiskoulutuskes-
kus Oy:n koulutustoimin-
nan siirtyminen kuntayh-
tymään vuoden alussa sekä 
se, että osa alkuvuoden 
koulutuksista on toteutu-
nut ennakoitua heikommin.   

Irtisanottavien ja osa-ai-
kaistettavien yhteismäärä 
voi olla jopa 80 henkilöä ai-
emmin arvioidun 30 henki-
lön sijasta. Henkilöstön vä-
hentämisen taloudelliset 
vaikutukset olisivat arvion 
mukaan enintään 1,5 mil-
joona euroa vuonna 2018 ja 
3,5 miljoonaa euroa vuon-

na 2019. 
Yhteistoimintaneuvotte-

lut koskevat Osekkin kaik-
kia tulosalueita, kaikkia yk-
siköitä ja koko henkilöstöä. 
Neuvottelujen tavoitteena 
on turvata toiminnalliset 
ja taloudelliset edellytyk-
set järjestää alueen työ- ja 
elinkeinoelämän tarpeisiin 
kohdentuvaa ammatillista 
koulutusta.

Osekk vastaa opiskeli-
joiden ja työelämän osaa-
mistarpeisiin Pohjois-
Suomessa järjestämällä 
työelämäläheisiä koulutus-
palveluja tulevaisuuden 
haasteita ennakoiden. Kou-
lutuspalvelut toteuttaa Ou-
lun seudun ammattiopis-
to OSAO, jolla on opisto 
mm. Pudasjärvellä. Osek-
kin henkilöstömäärä on 815 
ja päätoimisia opiskelijoita 
on noin 10 000.

Osekk tiedotus 

Yhteistoimintaneuvotteluja 
Oulun seudun  

koulutuskuntayhtymällä
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Koululaiset toivat pääsiäisiloa Kurenkartanoon
Lakarin koulun 4 b-luokka-
laiset vierailivat pääsiäisen 
alusviikolla Kurenkartanos-
sa. He ovat tehneet opetta-
jansa Seppo Kemppaisen 
kanssa jo viime keväästä asti 
yhteistyötä kanssamme, jos-
ta olemme hyvin kiitollisia. 
Ohjelmassa oli tällä kertaa 
askartelua ja laulua yhdes-
sä vanhusten kanssa. Seppo 
on yhdessä oppilasryhmän-
sä sekä koulunkäyntiohjaa-
ja Markku Kaarteen kanssa 
ilahduttanut meitä lukuisia 
kertoja musiikki- ja laulu-
esityksillä. Lisäksi olemme 
pitäneet yhdessä koululais-
ten kanssa askartelutuokioi-
ta vanhuksille.

Kurenkartanon  
henkilökunta

Vuosi sitten aivoverenvuo-
don seurauksena pudasjär-
veläinen toispuolihalvaantu-
nut Pirjo Suvanne on saanut 
fysio- ja toimintaterapialla 
arjen sujumaan. Noin vuo-
si sitten Pirjo Suvanne, 58 
vuotta, sai aivoverenvuo-
don, jonka seurauksena hä-

nen oikea kätensä ja jalkansa 
halvaantuivat. Tuolloin hän 
ei voinut kävellä eikä liikut-
taa pyörätuoliakaan itse. 

-Kädet ja jalat olivat kuin 
kivet. Aivan velttona rötköt-
tivät. Nukkumaan mennes-
sä jalka tuntui jääpalalta eikä 
sitä tunnistanut omakseen, 
Suvanne kuvailee.

Kuukauden kuluttua hal-
vauksesta Suvanne pääsi 
OYS:n kuntoutusosastolle 
Ouluun kuudeksi viikoksi. 
Huhtikuussa hän palasi ko-
tiin ja fysio- ja toimintate-
rapeutti kävivät hänen luo-
naan terveyskeskuksesta. 

Kesäkuussa 2017 Suvan-
ne sai maksusitoumuksen 
ja fysioterapeutti Riitta Ti-
ainen Coronaria Teramerel-
ta Pudasjärveltä aloitti hä-
nen kanssaan kuntoutuksen. 
Kun elokuussa Kelalta tuli 
päätös kuntoutuksesta, al-
koi myös toimintaterapeut-
ti Sanni Jörgensen käymään 
Coronaria Teramerelta.

Olohuoneestani on 
tullut kuntosali
Pirjo Suvanteen kuntoutus 
on edistynyt hyvin. Siihen on 

auttanut selkeä tavoite: työ-
elämään palaaminen esikou-
lun opettajaksi.

Kun fysioterapeutti Riit-
ta Tiainen on käynyt kolme 
kertaa viikossa ja toimintate-
rapeutti Sanni Jörgensen kak-
si kertaa viikossa Suvanteen 
luona kuntouttamassa, on tu-
losta alkanut syntyä. Lisäk-
si Suvanteen omaisten ja lä-
hipiirin tuki on ollut hänelle 
kuntoutusprosessissa erittäin 
tärkeä. He tukevat, mutta ei-
vät tee hänen puolestaan as-
kareita.

Tällä hetkellä käsi toimii 
jo ja sillä Suvanne pystyy 
hoitamaan kotiaskareita. Kä-
den kuntoutumiseen hän on-
kin tyytyväinen. 

-Kun yksin asun, on pal-
jon helpompaa toimia nyt 
kuin silloin ensi alkuun, Su-
vanne kertoo.

Myös liikkuminen on hel-
pottunut eikä hän tarvitse 
enää rollaattoria, mutta kä-
velyssä on silti paljon teke-
mistä. Se turhauttaa välillä, 
mutta Suvanne kehuu fysio-
terapeutti Tiaista siitä, että 
hän jaksaa valaa uskoa käve-
lemiseen.

-Riitan kanssa on kävel-
ty paljon. Keittiöön ja olo-
huoneeseen edes takaisin. 
Ja venytelty ja potkittu pal-
loa. Toimintaterapiassa San-
nin kanssa olemme tehneet 
muun muassa sorminäppä-
ryys- ja tasapainoharjoittei-
ta. Olohuone alkaakin näyt-
tää kuntosalilta, kun täällä on 
Wiin tasapainolauta, steppi-
lauta, kuminauhat ja jump-
paa varten keppi, Suvanne 
naurahtaa.

Yhteistyö terapeuttien 

kanssa onkin sujunut hyvin, 
mikä on kuntoutuksen on-
nistumisen kannalta ensiar-
voisen tärkeää. Ilman hyvää 
vuorovaikutusta ei tule edis-
tymistä. Koska Jörgensen ja 
Tiainen työskentelevät sa-
man katon alla Coronaria Te-
rameressä, se helpottaa kun-
toutusprosessia. He voivat 
helposti vaihtaa tietoja kun-
toutuksen etenemisestä ja ja-
kavat yrityksen saman ar-
vopohjan, joka on antaa 
kuntoutusta ihmiseltä ihmi-

selle.
Tämä on näkynyt Pirjo Su-

vanteelle niin, että hän on itse 
päässyt vaikuttamaan kun-
toutuksen sisältöön.

-Kumpikin on henkilönä 
sellainen, että heihin voi luot-
taa ja heidän kanssaan voi ju-
tella. He ovat uskonvalajia 
ja jaksavat rohkaista yrittä-
mään. Sitä jaksaakin yrittää, 
kun näkee terapeutteja. Se 
kannustaa, Suvanne iloitsee.

Minna Koivunen

Kuntoutusta ihmiseltä ihmiselle

Toimintaterapeutti Sanni Jörgensen, kuntoutuksessa oleva Pirjo Suvanne ja fysiotera-
peutti Riitta Tiainen tulevat erittäin hyvin toimeen, mikä on onnistuneen kuntoutuksen 
edellytys. 

Säännöllinen harjoittelu on 
tärkeää kuntoutuksessa. 
”Huomaan, että kotitehtäviä 
on hyvä tehdä. Kun en hiih-
tolomalla tehnyt, sen huo-
masi”, Pirjo Suvanne ker-
too.

Keskustan Kurenalan paikal-
lisyhdistys kokoontui maa-
nantaina 26.3. vuosikoko-
ukseen kaupungintalossa. 
Saimme vieraaksi kansan-
edustaja Mirja Vehkaperän. 

Kuulimme tuoreet tervei-
set valtakunnan politiikan 
puolelta. Kansanedustajam-
me käsitteli tällä kertaa koko 
Suomen käsittävää laajem-
paa näkökantaa tulevaisuu-
teen ja päivänpolttamiin asi-
oihin. 

-Emme elä missään lintu-
kodossa, joka päivä on otet-
tava päättäjien huomioon ul-

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen uutisia
kopolitikka ja terrorismi sekä 
ympäröivän kansainvälisten 
ongelmien tuomat haasteet. 

Mirja Vehkaperä käsitte-
li myös meidänkin alueella 
olevat työllisyyden, koulu-
tuksen ja mahdollisen syrjäy-
tymisen mukanaan tuomat 
ongelmat/haasteet ja mah-
dollisuudet. Aktiivimalli on 
ihmisen velvollisuus tehdä 
yhteiskunnan eteen jotain. 
Kohtaamisongelma työttö-
män ja työvoiman tarve on 
tätä päivää myös täällä poh-
joisessa.

Meidän alueella voimme 

vahvistaa omaa hirsibrän-
diämme, matkailua ja lähi-
ruokaa. Sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistus on 
välttämätön. Yhteiskuntam-
me ei kestä ikääntyvän su-
kupolven tulevaa palvelun 
tarvetta ilman asioiden ja pal-
veluiden järkiperäistämistä. 
Meistä itsestä on kiinni, mi-
ten asennoidumme tuleviin 
uudistuksiin. 

Nyt on maakuntavaalit tu-
lossa ja paljon merkitsee ih-
misten äänestysaktiivisuu-
desta, kuinka me selviämme. 
Sillä on kyseessä meidän etu, 

kuka siellä on asioistamme 
päättämässä. 

Olkaapa kuulolla ja tulkaa 
juttelemaan, mikä mieltä pai-
naa ja aina ovat kaikki terve-
tulleita myös järjestötyösken-
telyyn paikallistasolla.

Onerva Ronkainen
Keskustan Kurenalan 
yhdistys 

Kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä pitää 
Pudasjärvelle tiiviisti 

yhteyttä.
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M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

2 pkt/talous

KE-TO 4.-5.4.TI 3.4.

TO-LA 28.-31.3.

TO-LA 28.-31.3.

VAPAA-AIKAOSASTOLTA

TI-TO 3.-5.4.

raj. erä
KE-TO 4.-5.4.TI 3.4.

3 kg/talous

Voimassa 5.4.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 ltk/kuponki

"

199
ras

Vihreä kivetön
RYPÄLE tai 

JÄÄVUORI-
SALAATTI Espanja

129
ras

Atria
PUNAJUURI-, 
ITALIAN- tai 

PERUNASALAATTI 
400 g

595169
pkt ras

Atria
KARJALAN-

PAISTI
700 g

295599
kg pkt

Apetit
TWIN ROMEO 

PIZZA
2 kpl

Findus
POMMES

NOISETTES
350 g

Snellman
Maatiaispossun

UUNIFILEE
n. 1.4 kg maustettu
UUNIKASSLER
n. 1 kg/kpl suolattu

299 219
kgpkt

HK
BALKANMAKKARA

TANKO 500 g

HK
BURGERI

100 g

Valio Hyvä
Suomalainen 

ARKIJUUSTO-
VIIPALEET

400-500 g
10 kpl

Kotimainen
TUORE-

KURKKU

695

399
pkt

169
pss

kpl

Ingman
CREAMY
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT
850 g

Tuore 
Niemitalon
LEIPÄJUUSTO
500 g

PullaPirtti
PÄÄSIÄIS-
LIMPPU
viipale 500 g

129

189
rove

prk

KYMPPI
MÄMMI
700 g

Valio PEHMEÄ 
RAHKA 250 g tai 
MAUSTETUT 
RAHKAT 200 g

Flora
VANILJA
2.5 dl

osta 3
maksa 2

199

099
pkt

100
pss

pkt

Eldorado PISARA-
TOMAATTI
250 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

HK
SINISET
LENKIT
500-580 g

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT 
8 kpl/320 g

2 pkt/talous

119

399

259
pkt

kgViljaporsaan
TUORE 
KYLKI

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen

VIP
APPELSIINI-
TÄYSMEHU
1 l

prk

Atria
HIILLOS

GRILLIPIHVI
320 g

Kabanossi
GRILLI-

MAKKARA
400 g

Atria
ATRILLI

GRILLIMAKKARA
400 g

Eldorado
PERSIKAN-

PUOLIKKAAT
870/470 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

199
pkt

159
pkt

169
pkt

099
pkt

595
kg

399
ltkMalviala

COCKTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

795
kg

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

495

159
ras

169
kg

Kariniemen
BROILERIN 
KOIPIREISI
3 kpl/ras
marinoitu

2 filettä/talous
1495

kg
Tuore Norjan 
ruodoton 
irto LOHIFILEE

kg

JAUHELIHA 
SIKA-
NAUTA

2 kg/talous
499

249
kpl

Filipinos
SUKLAAKEKSI 

135 g

100
pkt

 Hyvää 
      Pääsiäistä
toivoo M-tavaratalon väki

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

Kauppatie 9 
Puhelin
(08) 821 515

 Hyvää 
      Pääsiäistä

toivoo M-tavaratalon väki

199

169

099
pkt

prk

pkt

TARJOUKSET VOIMASSA KESKIVIIKKO- LAUANTAI 28.-31.3.2018

Valio Pehmeä
MAITO RAHKA
250 g tai MAUS
TETUT MAITO
RAHKAT 200 g 

Kabanossi 
Original
GRILLI MAKKARA
400 g (4,98 kg)

Atria Atrilli
GRILLI
MAKKARA
400 g (2,48 kg)

169
pkt

Pullapirtin
PÄÄSIÄIS
LIMPPU
500 g (3,38 kg)
viipale

JÄÄVUORI
SALAATTI
Espanja 199

kg

1495
Tuore
ruodoton
Norjan 
LOHIFILE
2 filettä/tal.

Atria Perhetilan
FILEE LEIKE
400-500 g 
(9,90-12,38 kg)
- Merisuola, Musta-
pippuri tai Naturel

kg

495
pkt

595
rss

Atria
KARJALAN
PAISTI
700 g 
(8,50 kg)

Kymppi
MÄMMI
700 g 
(2,70 kg)

Flora
VANILLA
2,5 dl
(5,16 l)

Tuore
Niemitalon
LEIPÄ
JUUSTO
500 g  
(13,90 kg)

189

129

rove

prk

129

599

299

169

295

rss

kg

pkt

2-pack

pkt

Atria
PUNAJUURI, 
ITALIAN tai 
PERUNA
SALAATTI
400 g (3,23 kg)

Irto
GRILLI
LENKKI
  

Snellman 
Maatiais possun
UUNI FILEE
n. 1,4 kg/kpl
tai UUNI
KASSLER
n. 1 kg/kpl 

Oman talon
JAUHE LIHA
Sika-nauta

RIISTA
KÄRISTYS

Findus
POMMES  
NOISETTES
350 g (4,83 kg)

Hartwall
JAFFA
2 x 1,5 L
(0,73 l)
sis. pantit

Apetit
ROMEO PIZZA
2 x 280 g  
(5,27 kg)
pakaste

Osta 3, 
maksa 2

-suolattu

Eldorado
PERSIKAN
PUOLIKKAAT
840/470 g (3,60 kg)
         - sokeriliemessä

150

300

095

275

290

TIPUT 
PESÄSSÄ

Kävelevä
TIPU / PUPU
            / kpl

PUPU
4 kpl

PAJUN-
KISSA
• värillinen

MUNA-
KYNTTILÄT
           / kpl

MUNA VÄRI 
• 5 kpl 
• helmiäinen 
• hopea-
tehosteella

AVANTO-
PUMPPU

PILKKI SETIT
alk.

Asseri 
KAIRA 
• 100mm

Safari Termo
KEVYT-
SAAPAS

• vedenkestävä
• pakkaskesto -30°C
• ulosvedettävä vuori (helppo kuivata)
• turvallisuutta lisäävä heijastin nauha 

varressa

1490

675

4990

4900

VAPAA-AIKAOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTA

AHKIO VETO-
AISALLA
2120 x 90 x 750 mm

279,-

AHKIOT 

1495
alk.

Pilkkijät huom!
KÄRPÄSEN-
TOUKAT JA 

MADOT

695

995

kpl

kg

595 149
kg / 100 kg

PÄÄSIÄISEN 
AUKIOLOAJAT:

KeTo 919, Pe suljettu
La 916, SuMa suljettu

279

150

ISO 
HÖYHEN-
PUSSI  

199NARSISSI 

170

TIPUT 6 KPL
keskikoko
          / pkt

PÄÄSIÄISEEN M-TAVARATALOSTA

Prego
AUTON PIKA-
KÄYNNISTIN APU 
12 000 mah

7990

Black&Decker 
AKKUPORAKONE 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

Chempioil
HYDRAU-
LIIKKAÖLJY  20 l

Master lock
AVAINSÄILÖ-
KOTELO

3390

1490

AVANTOPUMPPU

Metsuri
MOOTTORISAHA 
sis. 2 kpl oregon teräketjua

8990

Mustang
KAMIINA-
PUHALLIN

7490
Timco 
24L/2Hp
KOMPRESSORI

9900

3895

PÄÄSIÄISEN 
AUKIOLOAJAT:

Ke-To 9-19, Pe suljettu
La 9-16, Su-Ma suljettu

RAUTAOSASTOLTA

PÄÄSIÄISEEN M-TAVARATALOSTA
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OPPILASTÖIDEN KEVÄTNÄYTTELY 
”MATIKASTA MAITOPYÖRÄÄN” 
Taidehuone Pohjantähdessä (Teollisuustie 1)  
10.-29.4.2018 ma-ke klo 15.00-20.00, to-pe suljettu, la-
su klo 14.00-17.00
Avajaiset 9.4.2018 klo 18.00-20.00, kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!

KEVÄÄN KONSERTIT
To 5.4.2018 klo 19.00 laulu- ja soitinoppilaiden kevät-
konsertti seurakuntatalolla, Varsitie 12
Konsertit kansalaisopiston Salikissa, Lukiontie 4
La 28.4.2018 klo 18 suuri tangokonsertti
Su 13.5.2018 klo 18 äitienpäivän harmonikkakonsertti
Ti 15.5.2018 klo 18 Alpo Laakkosen muistokonsertti
Konsertteihin vapaa pääsy, tangokonsertissa käsioh-
jelma ja kahvitarjoilu maksullinen. Tervetuloa!

FYYSISEN JA IMPROTEATTERIRYHMÄN 
PIENOISDRAAMA
”NUKKETALO” su 15.4.2018 klo 18.00 Salikissa,  
os. Lukiontie 4
Vapaa pääsy, tervetuloa! Buffetissa myytävänä pientä 
purtavaa.

ALKAVAT KURSSIT
RAKOLIITERIKURSSI 2
1104019 50 h 50 € 
24.4.-29.5.2018, ti ja ke 16.30-20.45 
UNELMATEHAS/Jorma Lehtola 
Ilm. 20.4.2018 mennessä. Kurssille otetaan kahdeksan 
kurssilaista.

LASINSULATUS
1103018  30 € 
29.3.-19.4.2018, to 9.00-12.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 
Huom! Kurssiajankohta muuttunut. Kurssilla on tilaa.

RAKUKERAMIIKKA 
1103011   37 € 
16.4.-19.5.2018, ma 17.30-21.00, la 9.00-16.00 KERA-
MIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 
Ilm. 9.4.2018 mennessä.

METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUSKURSSI
1103002   15 € 
28.4.2018, la 9.00-17.00, KUVATAIDELUOKKA/Arja Äikäs 
Huom! Kurssipäivämäärä muuttunut. Ilm. 25.4.2018 
mennessä.

LAPSET - ISOVANHEMMAT -TAIDEVIIKONLOPPU
1103007   15 €/hlö 
16.-17.6.2018, la-su 12.00-15.00, KUVATAIDELUOKKA/
Vuokko Nyman, ilm. 11.6.2018 mennessä.

LASTEN JA NUORTEN NÄYTELMÄKESÄLEIRI
1102004  28 €
8.-9.6.2018, pe 17.00-22.00, la 9.00-16.00 
SALIKKI/Kaarina Nevanperä, ilm. 6.6.2018 mennessä.

ÄLYPUHELINKURSSI
3401006   38 € 
4.-27.4.2018, ke ja pe 17.00-20.00, Hirsikampus B126 
Mediastudio/Mika Suoperä 
Ilmoittautuminen heti. Kurssilla on tilaa.

KEVÄTJOOGA
8301105  11 € 
5.4.-3.5.2018, to 10.15-11.30 Tuomas Sammelvuo -Sali 
RYHMÄLIIKUNTATILA/Paula Timonen. Ilm. 5.4.2018 
mennessä.

JOOGA - Ala-Siurua
8301602  18 € 
18.4.-6.6.2018, ke 18.00-19.15 
Siuruan työväentalo/Paula Timonen 
Ilm. 17.4.2018 mennessä.

JUOKSUKOULU
8301303  11 € 
15.4.-13.5.2018, su 16.30-17.30 Hirsikampus lii-
kuntasali/Leena Särkelä  
Ilm. 12.4.2018 mennessä.

TAEKWON-DON PERINTEINEN 19. KEVÄTLEIRI 
8301204   37 € 
18.-20.5.2018, pe 17.30-21.00, la-su 10.00-21.00 
Tuomas Sammelvuo -sali/Janne Ahonen ja apuohjaa-
jat

KESÄNYRKKEILY
8301206   20 € 
30.5.-25.7.2018, ke 17.30-18.45 
SALIKKI/Janne Ahonen Ilm. 29.5.2018 mennessä.

KALASTUSVÄLINE- JA JOKIKALASTUSKURSSI
7198003   30 € 
10.4.-5.6.2018, ti 18.00-21.00 
KERAMIIKKALUOKKA/Pudasjärven perhokalastajat 
Ilm. 10.4.2018 mennessä. Varmista kurssin toteutumi-
nen ilmoittautumalla ennakkoon.

KAUPALLINEN YRTTIPOIMIJAKOULUTUS
7198001   15 € 
9.6.2018, la 9.00-17.00 
Livon ent. koulu/Sonja Kinnunen 
Ilm. 31.5.2018 mennessä.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA -TESTI 
8101002  70 €, pelkkä testi 20 € 
21.4.2018, la 10.00-16.00 
Kansalaisopisto AUDITORIO/Saimi Leinonen 
Ilm. 12.4.2018 mennessä.

LEIVOTAAN KAKKU ÄITIENPÄIVÄKSI
8102001   10 € 
11.5.2018, la 17.00-20.00, Hirsikampus A213 Kotitalous/
Tarja Hemmilä. Tätä kurssia ei voi maksaa ePassilla 
tai Smartum Saldolla. Ilm. 4.5.2018 mennessä.

ENSIAPU II
8302007  80 € 
3.-4.5.2018, to-pe 8.00-15.00 
Kansalaisopisto AUDITORIO/Heikki Mukka 
Ilm. 26.4.2018 mennessä. Tämä kurssi ei käy kuljetta-
jan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiväksi Trafin 
rekisteröintiä varten.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI
8202002  150 € 
21.-28.5.2018, ma-pe 17.45-21.00, la-su 11.00-18.15 Hir-
sikampus D003/Janne Ahonen Ilm. 3.5.2018 mennessä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
8202004  70 € 
5.5.2018, la 9.00-17.00 
Hirsikampus D003/Janne Ahonen 
Ilm. 19.4.2018 mennessä.

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO
Puh. 040 8266 431, 050 4366 206 
Musiikinopettaja: 0400 646 132 
Taide- ja taitoaineiden opettaja: 050 4096 653
S-posti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi
Lisätietoja kursseista ja netti-ilmoittautuminen osoit-
teessa www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/
Kansalaisopiston toimisto palvelee kaupungintalolla, 
(os. Varsitie 7) ma-to klo 9.00 - 15.00.
Lukiontien tiloissa toimistopalvelut ovat loppuneet.

KANSALAISOPISTO

PUDASJARVI.FI/KANSALAISOPISTO

Poronhoito ja 
maatalous  

keskustelutilaisuus
Pohjantähdessä

Poronhoito ja maatalous kai-
kille avoin keskustelutilai-
suus järjestettiin torstaina 
22.3. Pohjantähdessä. Tilai-
suuden järjestäjänä toimi Pa-
liskuntain yhdistys, jonka 
toiminnanjohtaja Anne Olli-
la esitteli viljelijöille Koillis-
maan sekä Posion ja Ranuan 
alueen viljelijöille tehtyä tee-
mahaastattelun yhteenvetoa. 

Haastatteluun oli päädyt-
ty julkisuudessa syys-talvel-
la 2017 esitetyn yhdeksän 
MTK:n tuottajayhdistyksen 
ja muutamien paikallisten 
kunnallispoliitikkojen vaati-
mukset porojen ympärivuo-
tiseksi tarhaamiseksi ja po-
ronhoitoalueen etelärajan 
nostamiseksi jopa Sodan-
kylän korkeudelle. Oli syn-
tynyt kuvaa, jonka mukaan 
eteläisellä poronhoitoalueel-
la maatalouden ja porotalo-
uden välillä kytee tulehtunut 
tilanne – elinkeinojen välinen 
konflikti. Porosta aiheutuvaa 
mielipahaa oli kanavoitu ja 
yhdistelty ajamaan poliittis-
ta päämäärää poronhoidon 
lopettamiseksi eteläiseltä po-
ronhoitoalueelta.

Ollilan mukaan mielipide-
kirjoittelua seuraten on voi-
nut syntyä käsitys, että ete-
läisellä poronhoitoalueella 
roihuaa sotatila maatalou-
den ja porotalouden kesken. 
Maaseudun ihmisten välille 
on kyhätty kuvitteellista Ber-
liinin muuria.

-Ymmärtääksemme katta-
vammin maatalouden näkö-
kulmaa suhteessa poroihin 
haastattelimme ison joukon 
päätoimisia liha- ja lypsy-
karjatilallisia eteläisellä po-
ronhoitoalueella. Haastatte-
lujen tuloksena selvisi, että 
poromiehet kokevat kärjis-
tyneen ja kuumentuneen jul-
kisen keskustelun paikoin 
asiattomana, eikä sen koeta 
edustavan omaa tai laajem-
min elinkeinon näkökantaa. 
Poronhoito ja maanviljelys 
nähdään, molempien elinkei-
nojen taholta, rinnakkaisina 
ja tarpeellisina maaseudun 
elinkeinoina, kertoi Ollila.  

Viljelijät kokevat lisäksi, 
että vapaa-ajan asukkaiden 
käymä ”porokeskustelu” on 
kokonaan oma lukunsa, joka 
ei liity elinkeinojen välisiin 
suhteisiin. 

Maanviljelyksen ja poron-
hoidon välillä on jännittei-
tä, koska elinkeinot ovat pe-
rustoiltaan ja käytännöiltään 
erilaisia. Molemmista voi ai-

Poronhoito ja maatalous keskustelutilaisuuteen osallistui 
reilut 30 henkeä. 

Paliskuntain yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Anne Ollil-
la esitteli viljelijöille Koillis-
maan sekä Posion ja Ranu-
an alueen viljelijöille tehtyä 
teemahaastattelun yhteen-
vetoa. 

heutua toiselle haittaa. Osa-
puolet tietävät, kuinka näitä 
haittoja on mahdollista lie-
ventää ja ehkäistä. 

-Haastatteluista saimme 
arvokasta tietoa, koostim-
me kentältä hyviä käytäntö-
jä, sekä etsimme uusia ratkai-
sukeinoja ja kehitysideoita. 
Satoja vuosia rinnakkaiseloa 
ja läpileikkaus nykyelinkei-
nojen väliseen tilanteeseen 
osoittaa, että ideologiset ja 
konkreettiset ”muurit” perin-
teisten maaseutuelinkeino-
jen välillä ovat tarpeettomia. 
Haastatteluilla haettiin sy-
vällisempää ymmärrystä pal-
jon esillä olleesta elinkeinojen 
välisestä ristiriidasta ja se an-
taa tällaisenaan erinomaista 
materiaalia tulevan kehitys-
työn tueksi, totesi Ollila. 

Tilaisuudessa oli reilut 30 
henkilöä, joista suuri osa oli 
aamupäivällä olleen MTK 
Pudasjärven kevätkokouk-
sen väkeä. Alustuksen aika-
na oli myös vilkasta keskus-
telua. Kukaan ei vaatinut sen 
enempää poronhoitoa kuin 
maanviljelyäkään lopetetta-
vaksi alueelta. Ongelmia tuo-
tiin esiin ja niiden korjaami-
sen tarpeet otetaan huomioon 
jatkotyössä. Eniten kritiikkiä 
herätti joidenkin haastattelu-
jen esiin tuoma ajatus siitä, 
että aitaamiseen suunnattua 
tukirahoitusta voitaisiin mo-
lempien osapuolten näin ha-
lutessa ohjata suoraan viljeli-
jälle itselleen. Paikalla olleet 
viljelijät kertoivat, että haas-
tateltujen viljelijöiden vasta-
ukset eivät edusta koko vilje-
lijäjoukon kantaa. HT

Keskustalta kannanotto 
Siuruanjoen kaavaan
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön vuosi-
kokous 25.3. edellytti yk-
simielisesti Siuruanjoen 

kaavaan liittyen kyselyn 
järjestämistä maanom-
mistajille. Kyselyn tar-
koituksena on selvittää 

maanomistajien tarve kaa-
voitukselle.
Eduskunnan terveiset ker-
toi kansanedustaja Niilo 

Keränen. Enemmän koko-
uksesta ensi viikon lehdes-
sä.
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Vasemmistoliiton Pudas-
järven osaston kevätkoko-
us sujui sunnuntaina 25.3. 
keskustelevassa ilmapiiris-
sä kaupungintalolla. Sään-
tömääräisten asioiden kä-
sittelyn jälkeen totesimme, 
että osaston toiminta on ko-
koonsa nähden hyvillä kan-
timilla. 

Taloudellinen tilanne on 
hyvä ja puheenjohtajana to-
tesin, että vasemmiston Pu-
dasjärven osastoa on hoi-
dettu hyvin. Joukossamme 
on myös paljon asiantunte-
musta, jollaista kertyy vain 
vuosien saatossa niin po-
liittisessa kuin yhteiskun-
nallisessa ympäristössä. Tä-
hän kokonaiskuvaan kun 
lisätään nuoria toimijoi-
ta, voidaan sanoa, että Pu-
dasjärven vasemmistolla on 
edessään valoisa tulevaisuus 
poliittisena toimijana Pudas-
järvellä.

Iloksemme voimme to-
deta, että Pudasjärvellä va-
semmistoa kohtaan on kiin-
nostus nousussa - etenkin 
nuorten keskuudessa. Tämä 
nousu näkyy myös val-
takunnallisesti katsottu-
na, onhan puolueemme pu-
heenjohtaja Li Andersson 
imagoltaan Suomen paras 
puoluejohtaja.

Terveyskeskuksen 
rakentaminen tärkeää
Kokouksessa esiteltiin kau-
pungin poliittinen tilanne-
katsaus, jossa keskusteluun 
nousi voimakkaimmin uusi 
terveyskeskus. Linjamme on 
ollut sen suhteen erittäin sel-

Kiinnostus nousussa Vasemmistoliittoon

Kokoukseen osallistuivat edessä Leena Rantala, Taisto Puurunen, Antti Tihinen ja Sanna 
Stenius. Takana Paavo Tihinen, Hilkka Tihinen, Mauno Ruokangas, Eero Räisänen ja Erk-
ki Honkanen.

keä, sen rakentaminen tulee 
olla Pudasjärvellä asialistan 
kärjessä. Muita huomioita 
on, että hyvänolonkeskus on 
nimenä turhan positiivinen. 
Erkki Honkanen huomautti, 
että osastolla hoidossa oleva 
potilas tuskin tuntee oloaan 
kovinkaan hyvinvoivaksi. 

Kokonaisuudessaan tä-
hänkin asiaan nivoutuu raha 
ja ihmisyys, niin potilai-
den kuin myös työntekijöi-
den osalta. Uuden terveys-
keskuksen suunnittelussa 
ja rakentamisessa pitää ot-
taa huomioon myös työnte-
kijöiden tarpeet, ja näiden 
tarpeiden painoarvo täytyy 
olla voimakkaampi kuin ra-
han. Tilojen osalta otamme 
kantaa siten, että niiden tuli-
si olla tarpeeksi avarat. Liian 
pienet huoneet tai liian pie-
ni rakennus kaikkinensa vai-
keuttaa laadukkaan hoidon 
tarjoamista kuin myös työs-
kentelyä kyseisessä raken-
nuksessa. 

Muistisairauksien lisään-
tyminen sekä potilaiden hoi-
toonohjaus puhuttivat. Va-
semmisto on huolissaan 
nykyisestä suunnasta, että 
potilaita pyritään hoitamaan 
mahdollisimman pitkään 
kotona ja tulevaisuuden hoi-
toa nojataan myös digitaalis-
ten välineiden varaan. Kes-
kustelun aikana tuli hyvin 
esille, että monessa talossa 
elää ihmisiä jotka eivät ky-
kene enää asumaan yksin.

-Valtakunnan tasolla ti-
lastot puhuvat karua kiel-
tä. Viime vuonna muistisai-
rauksiin liittyviä katoamisia 
ilmoitettiin poliisille 3379 

kappaletta, eli keskimäärin 
lähes kymmenen päivässä. 
Määrä on viime vuosina kas-
vanut. Luku sisältää käytän-
nössä yksinomaan kadon-
neita muistisairaita, kertoo 
tilastot Sunnuntaisuomalai-
selle koonnut ylikomisario 
Marko Heikkilä Poliisihalli-
tuksesta.

Poliisin tilastoissa ei-
vät näy ne tapaukset, joissa 
omaiset, naapurit tai hoita-
jat ovat löytäneet eksyneen 
omin neuvoin. Niiden ta-
pausten määrää ei tiedä ku-
kaan. Asiantuntija Taina 
Laakso Muistiliitosta tiivis-
tää asian näin. 

-Jos lapsia katoaisi sama 
määrä kuin vanhuksia, al-
kaisi hirveä rumba.

Kaksi ehdokasta  
maakuntavaaleihin
Muistisairauksien teemaan 
liittyy hyvin voimakkaasti 
myös seuraava asia, eli maa-
kuntavaalit. Todennäköises-
ti maakuntavaalit sekä sote 
tulevat ja vasemmisto on 
siihen valmis, vaikka ei uu-
distusta nykyisen kaltaise-
na haluakaan. Maakunnal-
la tulee olemaan merkittävä 
rooli terveyspalveluiden 
tuottajana ja täten näemme 
tarpeelliseksi sen että Pudas-
järven vasemmistolta asete-
taan kaksi ehdokasta maa-
kuntavaaleihin.  Ehdokkaat 
julkistetaan myöhemmässä 
vaiheessa, tämän hetken tie-
tojen mukaan maakuntavaa-
lien varsinainen vaalipäivä 
on sunnuntai 28.10.2018.

Lyhyesti, mikä on sote? 

Sote- ja maakuntauudistus 
on Suomen julkisen hallin-
non sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon eli sote-palvelui-
den uudistamiseen tähtäävä 
hanke, jonka tarkoituksena 
on siirtää julkisten sote-pal-
veluiden vastuu kunnilta 18 
perustettavalle maakunnal-
le. Erikseen valmistellaan 
asiakkaan valinnanvapautta 
koskeva lainsäädäntö.

Hirsi hyvä  
rakennusmateriaali
Hirsikunnaksesta käytiin 
myös lyhyt keskustelu, jos-
sa totesimme, että Hirsi-
kunnaksen sisäilmaongel-
mat ovat ikävä takaisku niin 
kaupungille, Kiinteistö Oy 
Pudasjärven Hirsikunnak-
selle sekä yleisesti hirsira-
kentamiselle. Keskustelussa 
painotettiin, että puu/hir-

si on todella hyvä rakennus-
materiaali ja sillä ei ole ollut 
osuutta kiinteistön ongel-
miin. Sen sijaan ihmettelim-
me, miksi puusta tehtyyn ta-
loon edes käytettiin muuta 
kuin luonnonmukaista ma-
teriaalia. 

Kipinä kylänä ja aluee-
na on hyvin kehitys kelpoi-
nen, tähän myös kaupun-
gilla on syytä toden teolla 
herätä. Alueen lapsiperhei-
den määrä on ilahduttavan 
korkea, ja alueen houkutte-
levuus on näkemystemme 
mukaan hyvä. Tarjolla on 
rauhaa, luontoa sekä hyvät 
kulkuyhteydet niin Oulun 
suuntaan kuin myös Pudas-
järvelle. Sivukylien kehittä-
minen ja elävöittäminen on 
Pudasjärven vasemmistos-
sa tärkeä teema, jonka eteen 
olemme tehneet töitä ja työ 
tulee jatkumaan.

Vasemmistolla  
yhteinen Vappujuhla
Vasemmistoliiton ja Sdp:n 
Pudasjärven osastojen yhtei-
sen vappujuhlan järjestelyt 
ovat hyvillä kantimilla. Ta-
pahtuma tulee sisältämään 
puheita, musiikkia, ruokaa 
sekä karkkia. Tarkemmat 
tiedot tapahtumasta julkais-
taan myöhemmin, kun ohjel-
man rakenne on saatu lyötyä 
lukkoon. Ammattiyhdistys-
ten Pudasjärven osastoille 
myös tiedoksi, että vapputa-
pahtumaan on vapaa pääsy 
ja toivonkin että mahdolli-
simman moni toimija pääsee 
paikalle edustamaan omaa 
osastoaan ja ammattiyhdis-
tysliikettä.

Antti Tihinen
Puheenjohtaja

Vuoden 2017 tulos osoittaa 1 505 186 euron ylijäämää
Kaupunginhallitus hyväksyi 
tiistaina 27.3. kokouksessaan 
tilikauden 2017 tuloksen, 
joka on ennen tuloksenkä-
sittelyeriä 987 535 euroa. Tu-
loksen käsittelyerinä tuloute-
taan poistoeroa 103 263 euroa 
ja rahaston käyttöä 414 387 
euroa. Tilikauden tuloksen 
käsittelyerien jälkeen vuoden 
2017 tulos osoittaa 1 505 186 
euron ylijäämää. Ylijäämä 
siirretään yli/alijäämätilille. 
Yli/alijäämätilillä on edellis-
ten tilikausien ylijäämä 8 800 
190 euroa ja nyt ylijäämäksi 
muodostuu 10 305 376 euroa.

Siuruanjoelle  
rantayleiskaava
Maankäyttöpainotteisen ke-
hittämissuunnitelman ja ra-
kennusjärjestyksen uudista-
misen yhteydessä on tullut 
esille Siuruanjoen alaosan 
rantaosayleiskaavoituk-
sen tarpeellisuus. Jokiosuu-
delle on rakennettu noin 
25 kilometrin matkalle 140 
rakennuspaikkaa. Rakenta-
mistiheys on keskimäärin 
5,7 rakennuspaikkaa/muun-
netulle rantaviivakilomet-
rille (muunnoskerroin 0,5). 

Samalla alueella on rakenta-
mattomia, yli kilometrin mit-
taisia rannanosia noin 18 ki-
lometriä. Kaavoitukseen on 
varattu määräraha kaupun-
gin vuoden 2018 talousar-
vion investointiosassa. Kaa-
voitettava alue on koko 
Siuruanjoki. Kaavoitukses-
ta aiheutuvista kustannuksia 
peritään maanomistajilta hei-
dän kaavoituksesta saaman-
sa hyödyn suhteessa. 

Hyvänolonkeskus 
Kurenalan koulun 
tontille
Valtuusto on aiemmin hy-
väksynyt kiinteistöohjelman 
vuosille 2015-2022 rakennus-
massan hallitun poistamisen 
ohjaukseen. Hyväksyttiin ku-
luvan vuoden teknisten pal-
veluiden talousarvioon Ku-
renalan koulurakennuksen 
purkamiseen lisämäärärahan 
900 000 euroa. Paikalle suun-
nitellaan rakennettavaksi Pu-
dasjärven Hyvänolonkes-
kus, joka pystyy vastaamaan 
myös tulevaisuuden haastei-
siin SOTE- ratkaisun osalta, 
sekä maakuntien tilakeskuk-

sen strategisiin linjauksiin. 

Viinivaara- 
Kälväsvaara-alueen 
vedenottamo 
Aluehallintovirasto on pyy-
tänyt Pudasjärven kaupun-
gin lausuntoa Oulun Vesi 
liikelaitoksen hakemukses-
ta pohjaveden ottamisek-
si Viinivaara-Kälväsvaara-
alueella ja valmistelulupaa. 
Oulun Vesiliikelaitos toteaa 
selvitystyönsä perusteella, 
että Viinivaara-Kälväsvaara 
pohjavesiesiintymä on ainoa 
vedenhankinnan varmista-
miseen soveltuva yhtenäinen 
pohjavesialue kohtuullisella 
etäisyydellä Oulusta.

Koska hanke heikentää 
tai saattaa heikentää merkit-
tävästi niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on 
sisällytetty Natura 2000 -ver-
kostoon ja koska ei ole otettu 
riittävästi huomioon alueen 
kuntien ja paikallisten ih-
misten mielipiteitä ja tarpei-
ta, valmistelulupaa ei tulisi 
kaupunginhallituksen mie-
lestä myöntää. Hallitus esit-
tää Oulun kaupungille, että 

vedenottohanke on syytä täs-
sä muodossaan keskeyttää 
ja vetää lupahakemus viran-
omaisen käsittelystä pois.

HYTE-työryhmä ja 
LAPE-muutosohjelma
Nimettiin Hyvinvoinnin ja 
Terveyden edistämisen työ-
ryhmä (HYTE-ryhmä). Ryh-
män puheenjohtajana toimii 
sivistys- ja hyvinvointijoh-
taja Juha Holappa. Sihteeri 
valitaan aina jokaisessa ko-
kouksessa erikseen. Koolle-
kutsujana toimii hyvinvoin-
tikoordinaattori Ulla-Maija 
Paukkeri. 

Kaupungin edustajat 
ovat urakoordinaattori Irina 
Hallikainen (kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaaja Arja 
Lamminkangas), nuorisopal-
veluiden koordinaattori Auri 
Haataja (erityisluokanopetta-
ja Sari Poropudas), liikunta- 
ja hyvinvointikoordinaattori 
Ismo Miettinen (ruokapalve-
lupäällikkö Heidi Timonen), 
kiinteistöpäällikkö Kari Ris-
sanen (asumisneuvoja Teija 
Niemelä), monikulttuurisen 
työn koordinaattori Sirpa Ti-

monen-Nissi (kirjastonjohta-
ja Outi Nivakoski). 

Oulunkaaren kuntayh-
tymän edustajat ovat palve-
luesimies Tuula Tolkkinen 
(palveluohjaaja Pirjo Lauro-
nen), päihdetyöntekijä Min-
na Lantto (terveydenhoitaja 
Aila Rissanen), palveluesi-
mies Soili Kortetjärvi (sosi-
aaliohjaaja Tuula A. Tolkki-
nen), palveluesimies Kirsi 
Kipinä (työterveyshoitaja 
Taina Niemelä). 

Hyvinvoinnin asiantunti-
jatyöryhmä voi halutessaan 
kutsua ko. ryhmään mukaan 
muita tarpeellisia asiantunti-
joita. Valiokunnat voivat ni-
metä HYTE-ryhmään tarvit-
taessa yrittäjien, yhdistysten 
ja seurakunnan edustajat. Ai-
emmin perustettu laaja Tur-
vallisuus- ja hyvinvointityön 
johtoryhmä ei kokoonnu 
enää, vaan turvallisuusasi-
oita käsitellään hyte-työryh-
mässä niin, että tarvittaessa 
kutsutaan paikalle ko. alan 
erityisasiantuntijoita.

Lapsi- ja perhepalvelui-
den muutosohjelma LAPE 
on yksi Suomen hallituksen 

kärkihankkeista. Ohjelman 
tavoitteena ovat nykyistä 
lapsi- ja perhelähtöisemmät, 
vaikuttavammat, kustan-
nustehokkaammat ja parem-
min yhteen sovitetut pal-
velut. Muutosohjelmassa 
kehitetään varhaiskasvatus-
ta ja koulua, erityis- ja vaa-
tivamman tason palveluja, 
perhekeskustoimintamallia 
ja koko toimintakulttuuria 
tukemaan entistä paremmin 
lapsen ja perheen hyvinvoin-
tia. Kaupunginhallitus päät-
tää nimetä Pudasjärven kau-
pungin LAPE-työryhmään 
vuodelle 2018 ___ nimettiin 
HYTE-ryhmä laajennettuna 
4h:n, nuorisovaltuuston ja 
seurakunnan edustajilla sekä 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
aiemmin nimeämillä edusta-
jilla. 

Työryhmän puheenjoh-
tajana on sivistys- ja hyvin-
vointijohtaja Juha Holappa.

Hyväksyttiin Henri Pät-
sin ympäristöjohtajan viran 
vastaanottamisen huhtikuun 
alusta ja Anna Liisa Timo-
sen kanssa määräalan kaup-
pa Koivulan tilasta. RR
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Iltatapahtumat 
ja huvitPudasjärvellä

Lakarin koululla oli 14.3. 
hiihdon tapahtumapäi-

vä, jossa liikuttiin suksilla 
eri pisteissä. Koulussa oli en-
simmäistä kertaa hiihtokisat, 
joihin itse sai päättää, että 
osallistuuko. Hiihtopäivään 
kuului ampumahiihtoa, mi-
narifutista ja tandemhiih-
toa. Salissa oli myös mah-
dollisuus käydä katsomassa 
kuvia Laskiaistapahtumas-
ta Jyrkkäkoskella. Päivä oli 
mukava!

Iida-Maria, Pihla ja Veeti

Kaikki Lakarin koulun 
oppilaat tulivat yhdek-

säksi koululle. Odotimme 
jonkun aikaa, että opettaja 
tulee hakemaan meidät Suo-

Tytöt 0 lk 1. Puhakka Eliina 4,08, 2. Pusa Lilli 4,14, 3. Moilanen Liisa 5,01. 
Pojat 0 lk 1. Kujala Aake 4,06, 2. Pesälä Miska 4,08, 3. Matalalampi Mikko 4,10. 
Tytöt 1 lk 1. Pikkuaho Aada 5,42, 2. Salmela Emilia 6,14, 3. Pudas Ronja 6,19.
Pojat 1 lk 1. Viljamaa Jaakko 4,15, 2. Koppelo Eetu 4,18, 3. Ekdahl Elmeri 6,15. 
Tytöt 2 lk 1. Majava Emmi 5,47, 2. Koko Alisa 6,51, 3. Ojala Inka 10,01.
Pojat 2 lk 1. Törmänen Sakari 8,00, 2. Illikainen Miika 8,05, 3. Pesälä Taneli 8,17. 
Tytöt 3 lk 1. Alahäivälä Silja 5,10, 2. Leino Sara 6,49, 3. Viljamaa Reeta.
Pojat 3 lk 1. Puhakka Aukusti 5,52, 2. Illikainen Eetu 6,02, 3. Pesälä Severi.
Tytöt 4 lk 1. Majava Amalia 12,54, 2. Moilanen Neea 13,18, 3. Eskola Iida 17,32.
Pojat 4 lk 1. Viljamaa Aukusti 13,18, 2. Hiltula Veeti 15,02, 3. Törmänen Tuomas 15,51.
Tytöt 5 lk 1. Kokko Ronja 10,20, 2. Juurikka Lotta 11,12, 3. Illikainen Iina 12,13. 
Pojat 5 lk 1. Hemmilä Juuso 11,08, 2. Ekdahl Arttu 11,24, 3. Puhakka Aaro 11,28.
Tytöt 6 lk 1. Laakkonen Sanna 14,02.
Pojat 6 lk 1. Illikainen Miika 11,13, 2. Kälkäjä Tommi 19,24, 3. Ruokangas Jami 24,47. 

jalinnan kentälle. Siellä lai-
toimme ensin omat sukset 
jalkaan. Alkoi ampumahiih-
to! Kaikki 4A ja 4B luokka-
laiset kiersivät Suojalinnan 
kentän ympäri ensin yhden 
kerran. Sitten heitettiin vii-
si palloa niille tarkoitettui-
hin reikiin. Sitten kierrettiin 
toisen kerran ympäri. Kaik-
ki eivät ehtineet heittää kah-
ta kertaa palloa, koska aika 
lensi kuin siivillä.

Aada, Amalia ja Mila

Ampumahiihdon jälkeen 
meillä alkoi minarisuk-

sifutis. Ensiksi meistä tuntui 
oudolta, koska sukset olivat 
niin pienet ja niiden siteet 
olivat erilaiset mitä tavalli-

Ampumahiihtoa Mäkäräisen malliin.

Tandemhiihdossa.

Minarimölökkyä.

Hiihtokilpailuun valmistau-
tumista. 

Hiihtokilpailun palkintojen jakoa odoteltiin. 

Minarimölökky oli välipalaohjelmana.

sissa suksissa. Suksien lait-
to oli aluksi hankalaa, mutta 
kyllä se sitten onnistui. Kos-
ka kaikille ei riittänyt suksia, 
osa meni pelaamaan ilman 
suksia futista.

Neea, Ella, Jone ja Paavo

Sitten mentiin kannusta-
maan muita koululaisia. 

Kun kannustettiin, hiihdim-
me metsässä, välillä oltiin 
muuten. Kun ne olivat hiih-
täneet, lähdimme urheilu-
kentältä koululle syömään. 
Kun tulimme luokkaan, 
aloimme lukea kirjoja.

Aleksi ja Roope

Nelosten hiihtomatka oli 
2,4 kilometriä. Hiihto-

kisojen jälkeen, vähän en-
nen ruokailua, sai ruokasa-
lin edessä lämmintä mehua. 
Kaikki hiihtokisaan osallis-
tujat saivat jäätelön. Hiihtä-
minen oli mukavaa ja vaikka 
hiihtokisaan osallistuminen 
oli vapaaehtoista, Lakarilta 
osallistui yli puolet. Hiihto-

päivä oli mukava ja päättyi 
ulkona oleviin palkintojen 
jakoihin.

Iida, Konsta ja Kristian

Tulokset:

Lakarin koulun hiihtopäivä

Kehittämistoimessa käynnistetään  
yhteistoimintaneuvottelut
Pudasjärven kaupungin-
hallitus päätti kokoukses-
saan 27.3. käynnistää yh-
teistoiminnasta kunnissa 
annetun lain (449/2007) 5 
pykälän mukaiset yhteistoi-
mintaneuvottelut koskien 
kehittämistoimen henkilös-
töresurssien uudelleen or-
ganisointia ja toiminnassa 
käytettäviä tiloja. Samalla 
selvitetään esimiesresurs-
sien riittävyyttä, työyhtei-
sön ja koko kaupungin vä-
listä vuorovaikutteisuuden 
kehittämistä, hanketoimin-
tojen ennakoitavuuden li-
säämistä ja tulevan maa-

kunta- ja sote-uudistuksen 
mukanaan tuomia muu-
tostarpeita muun muassa 
kasvupalvelujen ja Pudas-
järven Kehitys Oy:n roolin 
näkökulmasta. 

Yhteistoimintamenette-
lyn ensisijaisena tavoitteena 
on kehittämistoimen työn 
uudelleen organisointi ja 
olemassa olevan osaamisen 
nykyistä parempi hyödyn-
täminen. Päätavoitteena ei 
ole henkilöstöresurssien vä-
hentäminen. Paremminkin 
on tarpeen selvittää etenkin

esimiesresurssien lisää-
misen tarvetta joihinkin toi-

mintoihin.
Neuvottelut voivat joh-

taa työtehtävien muutta-
misiin, siirtoihin tehtävistä 
toisiin, työtehtävien yhdis-
tämisiin, muutoksiin työ- 
ja virkasuhteen ehdois-
sa sekä osa-aikaistamisiin 
sekä työn organisointiin 
hallintokuntien tai kaupun-
kikonsernin yksiköiden ra-
jat ylittäen. Kehittämistoi-
men tehtävien uudelleen 
järjestelyn ja yhteistoimin-
tamenettelyn lopputulok-
sena voi myös syntyä tarve 
yksittäisten työntekijöiden 
osa-aikaistamiseen, lo-

mauttamiseen tai irtisano-
miseen.

Neuvottelujen arvioi-
daan päättyvän kesäkuus-
sa 2018.

Tomi Timonen 
kaupunginjohtaja 

Anni Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 

Vilkasta huvirintamalla
Siuruan työväentalossa 
on pitkäperjantaina tanssit, 
jossa musiikista vastaa tans-
siyhtye Selena.

Pintamon kylätalossa 
on tanssit pääsiäislauantaina 
31.3, tanssittajana Tukkijätkät 
ja Arlas.

Puhoskylän Möykkä-
lässä on pitkäperjantaina 
30.3. karaoke ilta sekä pää-
siäislauantaina 31.3. tanssit, 
jossa soittaa Sauli&Ekstaasi. 
Koko perheen pääsiäistapah-
tuma on lauantaina kello 11 

alkaen.
Sarapirtillä on pääsiäis-

lauantaina 31.3. tanssit, jossa 
tanssittajana on Trio Tuovilat. 

Ravintola Kurenkos-
kessa on torstai-lauantai il-
toina karaokeohjelmaa. Sun-
nuntaina 1.4. on Erotica 
Night, jossa esiintyy Mr Lot-
har ja Miss Nica.
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

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

Meiltä:

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

METALLIROMUN KERÄYSJÄTEHUOLTO

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

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

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

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

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

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

NUOHOUSPALVELUT

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  akupunktio
-  nikama- ja nivelkäsittelyt

PÄIVI JA JARI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 / 0500 558 368 

HIERONTAA JA FYSIOTERAPIAA

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

MYYDÄÄN

Korennolla paritalon puoli-
kas 3h+k+s 73 m2 heti vapaa,  
2h+k+s 53 m2 heti vapaa. P. 
0400 512 997.

VUOKRATTAVANA

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Uusi pöytäliesi, jossa 2 keittole-
vyä 1000W+450W. Uunin tila-
vuus 28 litraa, ylä-ja alalämpö. 
Mukana leivinpelti, grilliritilä ja 
pihdit. 120 €, P. 040 324 5948.Vuokrataan kerrostalokaksio 

58,5m2 Naamangantiellä. Va-
pautuu 1.6.2018. P. 044 231 
1102.

Myydään tai vuokrataan Ju-
hontie 2 C 13, 3h+k 58,5 m2, 
toinen kerros, heti vapaa. Soita 
p. 040 501 6189.

VUOKRATAAN 
LIIKETILA 
KATUTASOSSA 
KESKUSTASSA 

49,5 m2. 
Vapaa sopimuksen 

mukaan. 
P. 040 524 2545.

2 kpl petauspatjoja 140 mm 
(siistiä), h. 5 €/kpl. Käsinvir-
kattu pyöreämatto, halk. 130 
cm, väri: valko+sin+vih. kude, 
kaunis ja vahva, h. 35€. Uusi 
tosilämmin toppatakki väri tum.
harm. koko 46. Hp. 20€. Täkki 
ja tyyny h. 5€, näitä 2 kpl. P. 
040 535 5829.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Pudasjärven Yrittäjien Senioriyrittäjät 

KOKOONTUVAT
joka kuukauden ensimmäinen 

keskiviikko klo 11 Ravintola Meritassa.
Kokoontumisiin ovat tervetulleita yritystoimintansa päättäneet 

pudasjärviset yrittäjät ja yrittäjien puolisot sekä nykyiset 
63 vuotta täyttäneet Pudasjärven Yrittäjien jäsenet.

Seuraava kokoontuminen ke 4.4. klo 11. 

Tervetuloa!

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

Muutos Pudasjärven 
vastaanoton aukioloon 
ti 10.4.2018

oulunkaari.com

Pudasjärven terveysaseman vastaanotto, labo-
ratorio ja röntgen suljetaan tiistaina 10.4. klo 11 
henkilöstön kehittämisiltapäivän vuoksi. 
Päivystys on auki normaalisti klo 16 saakka. 
Puhelinpalvelussa on tuolloin myös vajetta, joten 
toivomme kuntalaisten hoitavan kiireettömät asiat 
sähköisen ajanvarauspyynnön tai Oulunkaaren 
Omahoidon viestipalvelun kautta.

Erkki Salmela - teoksia vuosilta 1976-2016 3.3.-4.4. Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe 
suljettu.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 10.-16. 
Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.

lauantaina 31.3.2018 klo 11.00-15.00, 
Piipposentie 16

Pilkkikilpailut Kouvalla

Sarjat ja osallistumismaksut: 
Miehet 10€, naiset 10€, 

nuoret 12-17 -vuotiaat 8€ ja 
lapset alle 12-vuotiaat 5€  

Miesten, naisten ja nuorten sarjassa palkitaan kolme 
parasta kaloja saanutta ja 

lasten sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.

Hyvät palkinnot! Arpajaiset, buffet ja makkaranmyyntiä.

Tervetuloa!

Kouvan kalastuskunta

Möykkälässä PÄÄSIÄISTANSSIT 

Maksuvälineenä käy nyt myös 
pankkikortit. Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Lippu 12€

la 31.3. klo 20.30-02.

TERVETULOA!

Koko perheen 
PÄÄSIÄIS-

TAPAHTUMA 
la 31.3 klo 11 alkaen.

KARAOKE-
ILTA

pe 30.3. klo 21-02

SAULI &
EKSTAASI

Puhoskylän Kyläseura ry

Kisakeskus Luppoveden huoltorakennuksella, 
opastus Syötekyläntieltä. (Lisätietoja 040 531 9658)

Syötteen kyläyhdistys ry Tervetuloa!

YLEISET PILKKI-
KILPAILUT SYÖTTEELLÄ 

LUPPOVEDELLÄ
La 31.3. klo 11.00–14.00. 

Sarjat: Miehet, Naiset, Nuoret.
Osanottomaksu 10€ miehet ja naiset. 

5€ nuoret (alle 15 v.)
PÄÄPALKINTO STIHL MS 170 MOOTTORISAHA

Ym. Hyviä tavarapalkintoja
Kisakanttiinista lättykahvit ja makkarat!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
La 31.3. klo 21-01.00

TAKAA TANSSIN TAHDIT.
TUOVILAT

la 7.4. Kevättä kohden tansseihin 
Naapurinvaaran huvikeskukselle. 

Tanssimatka

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Pekkaniskan Pojat, Arto Nuotio & Sunset.
Lähtö klo 17.30 

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

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

Lippu 10 €, käteismaksu. 

Pitkäperjantaina 30.3.2018 
klo 21.00-01.00 

Siuruantie 2941, 93187 Ala-Siurua.

Soittaa tanssiyhtye

SELENA Tervetuloa!

SIURUAN TYÖVÄENTALO
TANSSIT

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

(Pintamontie 321).
lankalauantaina 31.3. klo 21.00-01.00

TanssiT PinTamolla

C-oikeudet (olut, siideri).
Lippu 12 €.

TanssiTTajana  

TukkijäTkäT ja 
arlas

Kollajan lohkokuntaan kuuluvan 
Siuruan osakaskunnan 
VUOSIKOKOUS 

pidetään Siurualla Työväentalolla 
su 15.4.2018 alkaen klo 11.00. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset-, kalastus- ja 
valkama-asiat sekä päätetään johtoalueen pysyvästä 

käyttöoikeudesta Caruna Oy:lle ja muut asiat.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kaupun-

gin ilm. taululla ajan 23.4.-7.5.2018. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Hoitokunta

Koskenhovilla ma 2.4.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Siunattua pääsiäistä! 

Jumalanpalvelukset
Su 1.4. klo 13  Juan ja Katja Castillo.
Su 8.4. klo 13  Aila Pyörälä.  

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Su 1.4.

Lippu kokotalo 12 €. 

Mr LOTHAR ja
Miss NICA

EROTICA NIGHT
To-la 29.-31.3. Karaoke ja Wintti lippu 5 €

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT:
Torstaina 29.3. 18-04 
Perjantaina 30.3. 15-04  
Lauantaina 31.3. 15-04  

Sunnuntaina 1.4. 18-04
Maanantaina 2.4. 15-19

Hyvää Pääsiäistä!

KOSKENHOVILLLA SU 8.4.2018 KLO 13. 
ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.

JOHTOKUNTA KOKOONTUU  KLO 12. 
TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N
KEVÄTKOKOUS

Onko sinulla tai läheiselläsi 
neurologinen sairaus tai vamma?

Tapaamisen tarkoituksena on ideoida yhteistä toimintaa 
neurologisesti sairastuneille ja vammautuneille. Paikalla 
on myös neurologisten vammaisjärjestöjen työntekijöitä. 
Ilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi Taina Laaksolle puh. 
044 727 7402.

Tervetuloa ideoimaan ja kahvittelemaan! 

Neurologiset vammaisjärjestöt järjestävät yhteisen 
tapaamisen neurologisesti sairastuneille tai 
vammautuneille sekä heidän läheisilleen. 

Aika:  tiistaina 3.4.2018 klo 14.00 – 16.00
Paikka:  Virkistysuimala Puikkarin neuvottelutila,  
 os. Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

PUDASJÄRVEN DIABETESYHDISTYKSEN   
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS  
pidetään ke 4.4. klo 17.00 

ravintola Merita Jukolantie 4.
Esillä sääntömääräiset asiat. Mukana diabeteshoitaja 

Henna Muranen. Kahvitarjoilu.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! Hallitus

LammaLoven 
LAMPAAN LÄMMINSAVUPAISTIA 

YM. MYYNNISSÄ
S-Marketin parkkipaikalla to 29.3. klo 16-17.00. 

-Mirka Pääkkö
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

PUUTTUVIEN LUPIEN  
TEEMAPÄIVÄ
Pudasjärven kaupungin rakennusvalvonta järjestää 
teemapäivän maanantaina 30.4.2018, jonka aikana 
voi hankkia rakennusluvan ilmoittamatta jääneille 
rakennuksilleen ilman sakkomaksun vaaraa. 
Luvan voi hankkia sähköisesti osoitteessa  
www.lupapiste.fi.

Tervetuloa!
Viranomaislautakunta

PUDASJARVI.FI

LÄHIRUOAN TUOTTAJA  
PUDASJÄRVELLÄ!
Haluatko tarjota omia tuotteitasi keskuskeittiölle? 
Keskuskeittiö tuottaa noin 1700 lounasta päivittäin 
ja lähiruoka on meille tärkeä asia. Tule tutustumaan 
Hirsikampuksen keskuskeittiön toimintaan paikan 
päälle! 
Sovitaan aika ja kartoitetaan mahdollisuuksia tarjota 
lähiruokaa keittiömme kautta:
Heidi Timonen, ruokapalvelupäällikkö 
Puh. 0400 896 495, heidi.timonen@pudasjarvi.fi

Rakkausresepti Inkeellä - entisellä kyläkoululla
Kosto-Inkeen kyläseuran 
näytelmäryhmä on harjoi-
tellut viime syksystä alkaen 
näytelmää Rakkausresepti. 
Ensi-ilta on pitkäperjantai-
na 30.3. kello 19. Esityksiä on 
yhteensä 12, viimeinen esi-
tys on 29.4.

Näytelmän käsikirjoitus 
on Tanja Puustinen-Kiljusen 
ja ohjauksesta vastaa Elsa 
Ruokangas. 

Rakkausresepti on hulva-
ton tarina Pakaranmutkan 
kylästä, missä on niin hiljais-
ta, että poliiseillakaan ei ole 
juuri mitään tekemistä. Ai-
nut työllistäjä on Valte. Po-
liisit jopa harkitsevat Valten 
palkitsemista aktiivisuudes-
ta.

Poliisit Tervo ja Tanttu 
ovat tarinan keskiössä. Ter-
vo on rakastunut Iirikseen. 
Tervo kirjoituttaa kollegal-

Iiris Hentonen (Jenna Naumanen), Kaarlo Kaikkonen(Pekka 
Naumanen) ja Valte (Heikki Luokkanen).

Lääkäri Kaarlo Kaikkonen 
(Pekka Naumanen) ja sai-
raanhoitaja Henna (Sanna 
Ronkainen). 

Aitto-ojan kalaveden  
osakaskunnan

VUOSIKOKOUS 
su 8.4.2018 klo 13 

Aittojärven kyläkolossa. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Hoitokunta kokoontuu klo 12. Tervetuloa!
Hoitokunta

Kalliosuon 
vesiosuuskunnan 

VUOSIKOKOUS 
su 15.4.2018 klo 11 
Jukka Heikkisellä. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

AVOINNA PÄÄSIÄISENÄ
TO 29.3. 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
PE 30.3. 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
LA 31.3. 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
SU 1.4. 10 - 02, KEITTIÖ -21
MA 2.4. 10 - 17

PERJANTAI 30.3.
SKIMBAILUT AFTERSKI 15-18, SAMPO SALMELA 22:00

LAUANTAI 31.3.
SAMPO SALMELA 22:00

SUNNUNTAI 1.4.
PÄÄSIÄISPÄIVÄN KARAOKE

PÄÄSIÄINEN
PORUKALLA

Pääsiäinen kutsuu kansallis-
puistoon ja luontokeskukselle 
Pääsiäisen aikaan on aika 
lähteä ulos nauttimaan ke-
vätauringosta. Silloin on 
hyvä piipahtaa myös Syöt-
teen kansallispuistoon ja 
luontokeskukselle, josta löy-
tyy pääsiäisaiheista ohjel-
maa ja tekemistä koko per-
heelle. Joka päivä 29.3. - 2.4. 
järjestetään lapsille pääsiäis-
pupun ja -munien etsintää. 
Lisäksi katsottavissa on Jor-
ma Luhdan upeista valoku-
vista koottu Vaarametsien 
maa -filmiesitys. 

Pitkäperjantaina 30.3. voi 
osallistua Ahmavaaran Hä-
märähiihtelyyn, jolloin tun-
nelmavalaistukseen puettu 
Ahmatuvan latukahvila on 
avoinna kello 20-24. Hämä-
rähiihtelyyn kannattaa ot-
taa mukaan oma otsalamp-

pu. Lankalauantaina 31.3. 
kello 11-15 luontokeskuksel-
la vietetään Pikkupääsiäistä, 
jolloin lapset pääsevät askar-
telemaan pääsiäiskoristei-
ta ja aikuiset valmistamaan 
pajukransseja, kaislatähtiä 
ja kuorintasuolaa keväises-
sä luonnontuotetyöpajassa. 
Sukkasunnuntaina 1.4. kel-
lo 14 nautitaan Järven tari-
na -elokuvasta, joka sukeltaa 
syvälle Suomen tuhansiin 
järviin, jokiin ja lampiin. Ai-
nut maksullinen ohjelma on 
aikuisten keväinen luonnon-
tuotetyöpaja, jonka osallis-
tumis- ja tarvikemaksu on 
viisi euroa henkilö. 

Kevättalvella on hyvä 
lähteä nauttimaan luonnos-
ta koko perheen voimin. 
Luontokeskukselta voi teh-

dä esimerkiksi pienen kä-
velyretken Annintuvalle tai 
suunnata Teerivaaralle lu-
mikengillä. Myös Ahmatu-
van latukahvila on mainio 
retkikohde, jonne pääsee 
sekä pyöräillen että hiihtäen. 
Jopa luontokeskuksen piha-
piirissä sijaitsevalla laavulla 
voi nauttia retkitunnelmasta 
makkaraa paistaen. 

Luontokeskuksen kah-
vila-ravintola tarjoaa mait-
tavaa lounasta sekä kah-
vilatuotteita. Samalla voi 
ihailla Tiina Törmäsen ”Va-
lokuvia pohjoisesta” -näyt-
telyn upeita kuvia. Pääsiäi-
sen viettoon voi vuokrata 
myös lumikenkiä, liukulu-
mikenkiä tai potkureita. 

Luontokeskus tiedotus

Jokaiselle mitali 
Hippo-hiihdoissa
Hippo-hiihdot hiihdettiin 
tänä vuonna lauantaina 24.3. 
Suojalinnan maastossa hie-
man sateisessa säässä. Lumi-
sade ei kuitenkaan haitannut 
innokkaita kisaajia. Hiihtäjiä 
oli 75 ja kisat hiihdettiin vii-
dessä eri sarjassa. Kaikille 

osallistujille jaettiin mitalit 
ja pillimehut. Tapahtuman 
lopuksi Osuuspankin Mik-
ko Kähkönen ja Pudasjärven 
Urheilijoiden Kirsi Kipinä 
jakoivat kunkin sarjan par-
haille mitalit ja tavarapalkin-
not. Tapahtumassa arvottiin 
myös upea herkkupulkka, 
jonka voitti Tapani Alahäi-
välä. Paikalla nähtiin myös 
OP:n maskotti Henri-Hippo.
Tulokset ensi viikon lehdes-
sä.

laan rakkauskirjeen ihanai-
selle Iirikselle. Kirjoitusko-
ne kuitenkin jumittaa, eikä 
teksti ole ihan sitä mitä Ter-
vo tarkoittaa.

Pakaranmutkan terveys-
keskuksessa on lääkärin-
paikka auki ja kun Kaarlo 
Kaikkonen pelmahtaa pai-
kalle, olettaa tomera sairaan-

hoitaja, että Kaarlo on odo-
tettu lääkäri. Sairaanhoitaja 
on varsinainen tarinaniskijä, 
joskin joukossa on totuuden 
pikkujyväsiä.

Näytelmässä on mukana 
neljä miestä, kaksi naista ja 

kaksi lasta.

Tervetulotoivotuksin!

Elsa Ruokangas, 
ohjaaja
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Syötteen luontokeskus
Erätie 1, 93280 SYÖTE
puh. 020 639 6550
syote@metsa.fi

www.luontoon.fi/syote           www.retkikartta.fi

Syötteen luontokeskuksella  29.3 - 2.4
PÄÄSIÄINEN

Ohjelmassa joka päivä klo 10-16
• Pääsiäismunien ja -pupun etsintää
• Vaarametsien maa –filmiesitys

Pitkäperjantaina 30.3 klo 20-24
AHMAVAARAN HÄMÄRÄHIIHTELY
Ahmatuvan latukahvila avoinna 
tunnelmavalaistuksessa. Otathan 
oman otsalampun mukaan.

Lankalauantaina 31.3 klo 11-15 
PIKKUPÄÄSIÄINEN
• Lapsille askartelua ja 
pääsiäismunien & -pupun etsintää
• Aikuisille keväinen 
luonnontuotetyöpaja, 5 €/ hlö

Sukkasunnuntaina 1.4 klo 14
JÄRVEN TARINA -ELOKUVA

Vapaa pääsy, tervetuloa!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

LAATUA EDULLISESTI
WM14N18SDN PESUKONE

● energialuokka A+++
● hiljainen ja pitkäikäinen iQdrive-moottori
● moottorilla 10 vuoden takuu
● varioSpeed tominto lyhentää pesuaikaa jopa 

65%
● täyttömäärä 1 – 8 kiloa
● suurin lingonnopeus 1400 kier/min
● outdoor-ohjelma ulkoilu ja urheiluvaatteille
● jäljellä olevan ajan näyttö ja ajastin

WT45H2S8DN KUIVAUSRUMPU 
LÄMPÖPUMPULLA
● energialuokka A++
● easyClean kosteudentiivistin, jonka 

nukkasuodatin on helppo puhdistaa
● 40 minuutin pikaohjelma
● hellävarainen kuivaus softDry-rumpujär-

jestelmän ansiosta 
● outdoor-ohjelma ulkoilu ja 
 urheiluvaatteille
● maksimi täyttömäärä 8 kg
- jäljellä olevan ajan näyttö ja ajastin

SN436W02MS ASTIANPESUKONE
● energialuokka A++
● aquaStop-turvajärjestelmä ehkäisee tuloletkun 

ja rungon vuodot
● hiljainen ja pitkäikäinen iQdrive-moottori
● varioSpeed Plus toiminnolla hohtavan puhtaat 

ja kuivat astiat jopa 66% nopeammin
● 3-koritaso aterimille ja pienille kupeille
● äänenvoimakkuus 44dB
● jäljellä olevan ajan näyttö ja ajastin
● MADE IN GERMANY

KS36VCW30 JÄÄKAAPPI
● energialuokka A++
● electroninen lämpötilanvalinta ja LED-näyttö
● tehokkaan puhaltimen ansiosta tasainen lämpö-

tila koko kaapin alueella
● teräs kahva
● tilavuus 346 litraa
● kromattu pullohylly
● MADE IN GERMANY

BSGL 5335 PÖLYNIMURI
● energialuokka A
● 15 metrin toimintasäde!
● tilava pölypussi ( 4,5 litraa )
● pestävä HEPA-suodatin
● poistoilman pölyjäämäluokka A
● teleskooppiputki
● suulake ja putki lukituksella
● MADE IN GERMANY

VSZ4G340 PÖLYNIMURI
● energialuokka A
● 10 metrin toimintasäde
● tilava pölypussi ( 4 litraa )
● poistoilman pölyjäämäluokka A
● teleskooppiputki
● MADE IN GERMANY

BBHMOVE2 JOHDOTON  
VARSIPÖLYNIMURI
● 2in1 rikka- ja varsi-imuri samassa laitteessa
● käyttöaika jopa 15 minuuttia
● ihanteellinen pikasiivoukseen
● kokoontaitettava varsiosa säästää tilaa
● pysyy pystyssä ilman latausasemaa
● pestävä suodatin

599€

699€

699€

699€

259€

149€

129€

ROSENLEW RTT7120K
PESUKONE

● energialuokka A++
● täyttömäärä 7kg
● suomenkielinen ohjauspaneeli
● maksimi lingonnopeus 1200 kier/min
● pehmeästi aukeavat rummun siivekkeet 299€

RAJOITETTU ERÄ!

TDLR60211F 
PESUKONE  

● energialuokka A+++
● täyttömäärä 6kg
● suomenkielinen ohjauspaneeli
● maksimi lingonnopeus 1200 kier/min
● jäljellä olevan ajan näyttö ja ajastin
● pehmeästi aukeavat rummun siivekkeet 399€

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

POHJOLAN ENITEN MYYTY
INVERTTERIMAALÄMPÖPUMPPU

Arvostatko laatua, tehokkuutta, helppokäyttöisyyttä 
sekä toimintavarmuutta Pohjolan vaativissa 

olosuhteissa? Valitsemalla  NIBE F1255 
-maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä 

arkeesi ja selvää säästöä energiakuluihisi. 
Lue lisää www.nibe.fi.

INVERTTERI

NIBE F1255

VOIMAA LUONNOSTA

 A+++
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Tule opiskelemaan 
Taivalkoskelle
Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 
Kaivosmies
Kaivosalan perustutkinto
 
Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto

LISÄTIETOJA
• Opinto-ohjaaja Seija Pekkala 
 p. 040 542 4494
• Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen 
 p. 040 542 4494
 
KOULUTUKSIIN HAKEUTUMINEN
www.opintopolku.fi

Vielä löytyy opiskelijapaikkoja elokuussa alkaville linjoille


