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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kevyesti yrittäjäksi
kannustettiin infotilaisuu-

dessa s.  8
Voimistelu- ja liikuntanäy-
tös PuU Voimistelujaoston 

kevään kohokohta s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 28.3.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Maukasta makkaraa suoraan 
Sodankylän tehtaalta

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

Pororyynäri 400 g 2,49 pkt 6,23 kg

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

Porosalami tai Lappitappi 29,90 kg 

Maistuviin hetkiin
Erä kylmäsavustettua 

poron sisäpaistia 99,00 kg 
säästä 30€/kg 

(norm. 129,00 kg)

Paahdettu sipuli 500 g 
2,99 pss 19,90 kg

Sompio Lämminsavustettu 
Pororouhe 1 kg 12,90 rs 

(norm. 16,90 kg)

Hernekeittoon 
ja muihin 

herkkuihin
Kotimainen 
herne 500g 

4 kpl 3,00 1,50 kg

Savupotka 
6,90 kg pakaste

Savuluut 7,90 kg

Savukylki n.1 kg 
7,90 kg

Maalaispalvi 
12,90 kg

HUIPPUTARJOUS ERÄ
Riistakäristys 10,00 kg 

2,5 kg:n laatikko 25,00 

Sompio Poronkäristys 450g 
3 pussia 29,95 22,19 kg

Hirven sekaluu 2 kg pussi 
5,00 pss 2,50 kg

Hirven sääriluu 
n. 1,5 kg 4,90 kpl

Poron sekaluu 500 g 
2,50 pss 5,00 kg

Poron kylkiluu 500 g 
2,50 pss 5,00 kg

UUTUUS
MEILTÄ NYT MYÖS 

KORKEALAATUISET
KOIRIEN KUIVAMUONAT

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 24.4., ke 15.5. ja ke 22.5.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

kaupan päälle
POLAROIDUT AURINKOLASIT 

tai  TOISET SILMÄLASIT

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

Suojaa silmäsi 
kevätauringolta, 

uudet aurinkolasi-
mallistot 

saapuneet!

Silmälasien ostajalle samoilla voimakkuuksilla

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

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

Gynekologi Liisa Karinen ti 2.4.
Yleislääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri  

Olli Heikkilä vastaanotto pe 10.5. 

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

Kaupan päälle*) Tarjous koskee 
kaikkia Jeppe-laatuja

Ostaessasi Jeppe säkin*
saat kaupan päälle

Obersten Omega-öljyn
200 ml (arvo 16,90)

Tervetuloa!

Kansanedustaja-
ehdoKas 

Vesa RieKin 
Vaalitupa 

torin varrella on 
avoinna 1.-5.4., 

8.-13.4. klo 10-17.
Kahvitarjoilu, 

arpoja myynnissä. 

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

Messu seurakuntakodissa su 31.3. kello 10, Valtteri Laitila, Jukka 
Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana lähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta. 
Piispanmessu kirkossa su 7.4. kello 10, toimittaa Oulun hiippakun-
nan piispa Jukka Keskitalo, Pudasjärven seurakunnan papisto avus-
taa. Kanttoreina ja kuorojen johtajina Jukka Jaakkola ja Keijo Piirai-
nen, kirkkokuoro, Vox Margarita –kuoro ja Sarakylän kappelikuoro.
Kirkkokyyditys seurakuntakodilta kello 9.30, mahdollisuus käyttää 
kirkkokyyditystä sivukyliltä. Ei omavastuuta. Messu jälkeen ruokai-
lu ja seurakunnan 380 –vuotisjuhla seurakuntakodissa.
Kuorot: Vox Margarita ke 3.4. kello 18, kirkkokuoro to 28.3.  ja to 
4.4. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 4.4. kello 18.
Kanttorikvartetin iltamusiikki seurakuntakodissa su 31.3. kel-
lo 19. Kvartetin kokoonpano, I tenori Raimo Paaso, Oulu, II tenori 
Reko Tammi, Savonlinna, I basso Juha Mikkonen, Kajaani, II basso 
Janne Piipponen, Joensuu. Vapaa pääsy, kolehti yhteisvastuukerä-
ykselle.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 1.4. kello 18.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 1.4. kello 11.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 4.4. kello 17.
Perhekerhot: Iltaperhekerho maanantaisin kello 17-19 seurakun-
takodissa ja perhekerho keskiviikkoisin kello 10-13 seurakuntako-
dissa. 
Pääsiäisaskarteluilta seurakuntakodissa ma 8.4. kello 17-20, täl-
löin ei iltaperhekerhoa.
Lapsiparkki perjantaisin kello 9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin 
voivat tulla 1-5-vuotiaat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Il-
moittautumiset lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä 
kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 
743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 
Kirkon esittelijä: Haemme reipasta, oma-aloitteista ja kielitaitoista 
nuorta kirkon esittelijäksi ajalle 24.6.-2.8.2019. Työaika ma-pe kel-
lo 11-17, 30 h/viikko. Palkkaus määritellään kirkon yleisen palk-
kausjärjestelmän vaativuusryhmä 202:n mukaan, 1230 euroa/kk. 
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla 5.4.2019 kello 15 men-
nessä osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi. Lisätietoja antaa kirkko-
herra Timo Liikanen, p. 040 820 7223.
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpomal-
la kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka täyttävät 
16 vuotta viimeistään 31.5.2019. Työaika ajoittuu kesä-heinäkuul-
le. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka 
ei käy. Hakemukset 30.4. mennessä  sähköpostitse pudasjarvi.srk@
evl.fi tai puhelimitse 08 882 3100 (kello 9-15).
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Antti Kummalalla pe 
29.3. kello 19 ja seurat Sarakylän kappelissa su 31.3. kello 19 (Mik-
ko Tuohimaa). Ompeluseurat Yli-Livolla Jyrki ja Anna-Mari Luok-
kasella pe 5.4. kello 18.30 (Iivari Jurmu). Seurat Kurenalan ry:llä su 
31.3. kello 16 (Timo Lyytikäinen, Timo Liikanen).
Kastettu: Tiitus Mattias Takarautio.
Haudattu: Jenni Säkkinen 94 v, Martta Luokkanen 86 v, Jani Kris-
tian Rantala 44 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.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

Lapsuuskodissani leivontapäivinä tuli räti-
si pirtin uunissa jo varhain aamulla. Äitini 
oli laittanut uunin lämpiämään jo ennen aa-
munavetoille lähtemistä. Toki uunia oli läm-
mitetty myös edellisenä päivänä, jotta sen 
lämpö riittäisi koko leipomuksen paistami-
seen. Heti navetasta tultuaan hän teki hii-
valeipätaikinan kohoamaan, ja perään val-
mistui rieskataikina toiseen emalisankoon. 
Pian kuului tuttu sihinä, kun arina puhdis-
tettiin hiilien vetämisen jälkeen veteen 
kastellulla hakoluudalla ennen rieskojen 
paistamista. Ja kohta ensimmäiset ruskea-
täpläiset lämpimäiset jo olivat leivinpöydän 
päässä jäähtymässä.

Mutta se hiivaleipätaikina. Muistan, mi-
ten vähän väliä kävin kurkistamassa leivin-
liinan alle ja ihmettelemässä, mitä oikein ta-
pahtui. Taikina sen kun kasvoi ja kasvoi. Pian 
taikinan yläreuna nosti jo leivinliinaa ylös-
päin. Se oli alle kouluikäisen tytön silmissä 

jotakin ihmeellistä. 
Alakoululaisena kuulin lukion rivitalossa 

pidetyssä pyhäkoulussa vielä suuremmas-
ta leipäjutusta. Vieläkin muistoissa on pyhä-
kouluopettajan flanellotaululle rakentama 
kuva suuresta väkijoukosta, jonka keskel-
lä Jeesus opetti, rukoili ja ruokki pienellä 
ruokamäärällä kaikki paikalle tulleet. Ruo-
karukousten siunaus ja kiitos saivat pienen 
tytön mielessä entistä suuremman merki-
tyksen.

Tulevan sunnuntain evankeliumitekstin 
äärellä saamme ihmetellä tuota mahdotto-
muutta. Vähän ennen juutalaisten pääsiäis-
juhlaa Jeesus oli opetuslapsineen liikkeellä 
Tiberiaanjärven toisella puolen. Tieto hä-
nen tunnusteoistaan oli kiirinyt ihmisten 
keskuudessa, ja suuri väkijoukko seurasi 
heidän perässään. Jeesus herätteli opetus-
lapsijoukostaan erityisesti Filippusta mietti-
mään, miten tuollainen väkimäärä saataisiin 

ruokittua. Siunaus kantoi. Mahdoton muut-
tui mahdolliseksi. Pienen pojan viisi leipää 
ja kaksi kalaa riittivät koko joukolle, ja ruo-
kaa jäi vielä koreihin kerättäväksi. Leipä-
sunnuntain evankeliumiteksti kertoo tä-
män inhimillisesti mahdottoman tehtävän 
toteutumisen syystä näin: ”Jeesus otti leivät, 
kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettu-
neille. Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat 
niin paljon kuin halusivat”. (Joh.6:11) 

Leipäsunnuntaiksi nimetty puolipaas-
ton sunnuntai muistuttaa meitä kaikkia sii-
tä, mikä on tärkeintä. Päivän tekstit puhuvat 
viidentuhannen ruokkimisesta ja ihmisten 
tarvitsemasta hengellisestä ravinnosta. Jee-
sus itse on elämän leipä. Hän jakaa lah-
jojaan meille ja opettaa meitä jakamaan 
omastamme tarvitseville. 

Terttu Puurunen

Leipämuistoja

Rakkaamme

Jenni
Säkkinen
o.s. karlbom
s. 18.3.1924 Pudasjärvi
k. 3.3.2019 Pudasjärvi

Lämmöllä muistaen
Aaro ja Pirkko perh.
Eero ja Anja perh.
Vuokko ja Väinö perh.
Arto ja Anneli perh.
Erkki perh.
Suoma-sisko perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Enkeli hiljaa vierellä kulki,
tarttui käteen silmät sulki.
Syliinsä kietoi siivillään,
kuiskasi hiljaa, lähdetään.

Siunaus on toimitettu 23.3.2019 lähiomaisten ja 
ystävien läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.

kiitos kaikille äitimme hoitoon osallistuneille. 
kiitos Pudasjärven Hautaustoimisto ja kukka ky Pihlaja sekä 

kakku- ja Pitopalvelu Vengasaho.

Paavo Uusi-Illikainen

90 vuotta
 täyttäessäni teitte
 muistojen juhlan!

Kiitos! Pudasjärvellä 43 vuotta opet-
tajana ja kirjastotyössä toimi-
nut Maija-Liisa Försti nukkui 
ikiuneen syntymäkaupun-
gissaan Raahessa 01.03.2019. 
Hän oli syntynyt 03.06.1931.

Tulin Raaheen 1950-lu-
vun alkupuolella opiskele-
maan kansakoulunopetta-
jaksi. Tapasin Maija-Liisan ja 
meillä oli yhteisiä harrastuk-
sia, koska Maija-Liisa toimi 
silloin epäpätevänä opettaja-
na lähellä Raahea. Maija-Liisa 
oli ollut jo opettajana Kuiva-
niemellä ja Ilomantsissa, jossa 
piti pelätä karhuja. 

Kun valmistuin opettajak-
si vuonna 1954, katsoimme 
Oulua lähinnä olevia avoimia 
opettajan-virkoja, joissa mak-
settaisiin korkeaa syrjäseu-
tulisää. Olin nuorena asunut 
Oulussa ja sotaväen jälkeen 
toiminut opettajana Puolan-
galla, joten maisemat olivat 
minulle tuttuja.

Meille molemmille oli tar-
jolla opettajanvirka Pudas-
järven Suvannon koulus-
ta. Pudasjärvellä oli silloin 
16000 asukasta ja 52 koulu-
piiriä, 5000 neliökilometriä 
pinta-alaa ja 5000 poroa, joi-
ta Maija-Liisa pelkäsi. Porois-
ta huolimatta hän oli innokas 
marjanpoimija. Tänään hän 
poimi Suvannon koulun sau-
nan takaa ämpärillisen hillo-
ja ja huomenna pyöräytti pot-
ran tyttö-vauvan.

Silloin sai kolmen vuo-
den nuhteettomasti hoidetun 
opettajanviran jälkeen val-

takirjan opettajanvirkoihin. 
Kolmen vuoden jälkeen voi-
simme hakeutua minne ta-
hansa koti-Suomessa, koska 
avoimia virkoja oli kaikkial-
la. Ja piti saada virkaan kuu-
luva asunto uudesta koulusta 
kaikilla mukavuuksilla, sillä 
avioliittoon meidät vihittiin 
ensi tilassa ja perhettäkin siu-
naantui.

Ensimmäisen vauvan il-
maantuminen meinasi pan-
na sormen suuhun. Olimme 
molemmat sisarusparvemme 
nuorimmaisia, emmekä olleet 
tottuneen hoitamaan pikku-
vauvoja. Kirjoista löytyi kyllä 
käyttöohjeita, mutta käytän-
tö? Onneksi naapurikoululla 
oli Huttu-Hiltusen pariskun-
ta, jotka olivat jo kasvatta-
neet kaksikin poikavauvaa. 
Veikko-isä tuli apuun ja näyt-
ti, mitenkä vauva pestään ja 
ruokitaan.

Meille tarjoutuikin opet-
tajan virat uudesta, upeasta, 
Kurenalan koulutalosta, ja li-
säksi pääsimme asumaan uu-
teen omakotitaloon. Kolmen 
vuoden työrupeama Pudas-
järvellä jatkuikin 43 vuodek-
si, eikä ollut valittamista. 

Maija-Liisakin sai aluk-
si opettajan työtä, mutta siir-
tyi pian hoitamaan kirjastoa, 
josta työstä hän tykkäsi. Se 
oli todella lähellä hänen sy-
däntään. Työ muodostuikin 
lähes pioneerityöksi. Kunta 
päätti nimittäin hankkia pi-
täjään kirjastoauton, ensim-
mäisiä lajissaan Pohjois-Suo-

messa. Iisalmen lähellä oli 
nuoria insinöörejä, jotka ru-
pesivat valmistamaan kirjas-
toautoja. Oulusta ostettiin Si-
su-alusta ja siihen sisustettiin 
kirjasto. Minä jouduin kyyti-
pojaksi ja tuli monta reissua 
Iisalmeen. Kirjahyllyt ja muu 
tarpeellinen valmistui vaivat-
tomasti, mutta toimiva ovi-
systeemi teetti insinööreille-
kin päänvaivaa, kun sen piti 
toimia myös kovilla pakka-
silla. Auto valmistui ja sitten 
Maija-Liisan piti suunnitel-
la kirjaston kulkureitti auki-
oloineen jokaisen kylän tar-
peisiin. Kokemuksen kautta 
kirjastopalvelu toimi myös ai-
kataulujen suhteen.

Aluksi oli ongelmana saa-
da kirjastoautoon pystyvä 
kuljettaja-kirjastonhoitaja. 
Muutamat pyysivätkin lop-
putiliä kaatuneiden postilaa-
tikoiden jälkeen. Sitten tehtä-
vään saatiin Puhakan Seppo 
ja kirjastoautopalvelu alkoi 
toimia hyvin.

Edelleen Maija-Liisa joutui 
olemaan varustamassa uutta 
upeaa kirjastotaloa. Sekin ky-
syi voimia.

Maija-Liisalla ei ollut kir-
jastonhoitajan pätevyyttä. 
Hän suoritti kuitenkin jo pit-
källe kirjastonhoitajan val-
mistukseen tähtäävää kou-
lutusta. Hän kävi Helsingin 
lähellä kurssikeskuksessa 
pitkiä toveja valmistukseen 
kuuluvaa koulutusta ja teki 
kirjallisia asiaan kuuluvia 
tehtäviä. Hän ei lähtenyt kui-

tenkaan lopputentteihin, kos-
ka oli jo väsynyt hallinnolli-
siin töihin ja halusi vaan olla 
kirjastovirkailija. Uuteen kir-
jastoon saatiinkin päteviä kir-
jastonhoitajia.

Maija-Liisalle kirjasto-
työ oli toiveammatti. Hän oli 
nuoruudessaan harrastanut 
runoja ja tunsi laajasti kirjal-
lisuutta. Kirjaston kautta hän 
sai paljon ystäviä, jotka muis-
tivat poisnukkunutta kirjas-
totätiä monin, monin kukka-
sin ja adressein.

Eläkkeelle jäätyämme 
muutimme takaisin Maija-
Liisalle rakkaaseen kotikau-
punkiin Raaheen. Täällä meil-
lä on myös ollut kesämökki 
jo 60 vuotta. Pudasjärvelle 
jäi meille molemmille lähei-
siä ystäviä vuosikymmenien 
varrelta.

Viimeiset seitsemän vuot-
ta Maija-Liisa asui Mainingin 
hoitokodissa, koska osteopo-
roosi ja dementia tekivät ko-
tona asumisen mahdotto-
maksi.

Raahessa 26.3.2019 
Rainer Försti 

Maija-Liisa Försti in memoriam
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA to-SU 28.-31.3. ELLEI TOISIN MAINITA

 
Vihreä parSa
500 g (5,98/kg) eSpanja

299
nippU

Ilman korttia 5,99-6,19/8-pack 
(1,81-1,89/l) sis. pantit 1,20

-41-44%
Plussa-kortilla

159
rS

 
manSikka
250 g (6,36/kg)  eSpanja/marokko tai

penSaSmUStikka
125 g (12,72/kg)  eSpanja/mekSiko

TAMMINEN   
takUUmUrea naUdan 
kalVoton Ulkofilee
palana

1995
kg

kaUSi  
alkaa

erä kaUden  
kala

SUomi

keVätherkUn 
kaUSi alkaa

Paahdettu
parsakeitto

KATSO RESEPTI:
k-ruoka.fi tai  

K-Ruoka -sovellus

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

2995
kg

COCA-COLA JA  
COCA-COLA ZERO SUgAR 
VirVoitUSjUomat
8 x 0,33 l (1,06/l) SiS. pantit 1,20 
rajoitUS: 2 erää/taloUS

399 8
pack

REILUN KAUpAN 
kahVit
500 g (6,90/kg) myöS tUmma

KAhvIEn PAvuT TuOTETAAn  
hOnduRASISSA PIEnIllä PERhETIlOIllA

345
pkt

 
irtomakeiSet
rajoitUS: 2 kg/taloUS

kg599

SAARIOINEN 
kaalikääryleet

995
kg

Voimassa to-la 28.-30.3.

2495
kg

Voimassa to-la 28.-30.3. erä

pSS

 
tUoreet kUhafileet
SUomi, SääVaraUS

 
jääSalaatti
100 g (9,90/kg) SUomi

Hyvään 

hintaan
koko 

kaUden099

Tavallista
parempaa

449
kg

Voimassa to-la 28.-30.3.

 
RUOKAMESTARIN
porSaan etUSelkä

SUomi

 
tonnikalafilee
Vietnam,  
VaStUUlliSeSti kalaStettU,  
VaraStoitU pakeStettUna

039
kg

 
omena 
idared
pUola erä

Hirvikannan hallinta on 
keskeistä vahinkojen estä-
misessä. Sattuneista vahin-
goista pitää olla yhteydessä 
oman alueen metsästysseu-
raan tiedonkulun varmista-
miseksi. Useimmissa maan-
vuokraussopimuksissa on 
myös metsästysseuraa vel-
voittavaa tekstiä:

”Vuokralainen pyrkii 
aktiivisesti metsästyksen 
keinoin tapahtuvalla kan-
nansäätelyllä alueellisen 
riistaneuvoston vuosittain 
määrittämän tavoitehirvi-
kannan saavuttamiseen”

Luken (luonnonvarakes-
kus) laatimien kanta-arvioi-
den perusteella on pystytty 
paremmin suunnittelemaan 
hirvikannan hoitoa ja sen 
verotusta.  Vastuun siir-
täminen yhä enemmän 
metsästäjille on tuottanut 
todistettavasti tulosta – tal-
vehtivaa hirvikantaa on 
saatu lähemmäs tavoittei-
ta. Metsästäjät ovat hake-
neet riittävästi lupia ja met-
sästyksen edetessä seura on 
alueellaan voinut välillä jar-
ruttaa tai kiihdyttää met-
sästystä. Mikäli haettu ja 
myönnetty lupamäärä on 

Metsästäjä- ja maanomistajaryhmien yhteistyöllä 
saatu tuloksia hirvikannan säätelyssä

riittävän suuri, on menetel-
mällä onnistumismahdol-
lisuus edelleen. Myös vuo-
den 2019 hirvilupien 
pyyntilupien hakemisessa 
ja myöntämisessä kannatta-
nee olla edellisvuosien käy-
tännöissä. Haettujen lupa-
määrien määrä tulee olla 
entisellään, mutta RHY:n si-
sällä on syytä painotta lupa-
määriä tihentymäaluille

Korvausjärjestelmä 
on uudistunut
Nyt on aika tarkistaa tai-
mikot taimikonhoitotöiden 
ja hirvivahinkojen varalta. 
Vahinkojen korvausjärjes-
telmä uudistui vajaa 2 vuot-
ta sitten. Silloin korvauspe-
rusteiden taso nousi noin 
kolmanneksen ja vahin-
gon arviointiperusteisiin 
tuli korvaustasoa korot-
tavia muutoksia. Esimer-
kiksi kuivahkon kankaalla 
luontaiset kuusentaimet ei-
vät enää alenna korvauksia. 
Pienin maksettava vahin-
gonkorvaus on 170 euroa. 
Korvattava vahinkoalue 
voi muodostua useammas-
ta, vähintään 0,1 hehtaarin 
suuruisesta kuviosta ja va-

hingot arvioidaan 3 vuoden 
ajalta taannehtivasti.

Metsäkeskuksen verk-
kosivuilta voi tarkistaa, mi-
hin alueisiin hirvivahin-
koilmoitukset ovat viime 
aikoina keskittyneet. Sivuil-
ta löytyy myös tarkempaa 
tietoa korvausjärjestelmästä 
sekä laskuri, jolla voi koea-
latietojen perusteella arvi-
oida mahdollista korvauk-
sen tasoa.

On tärkeää, että pienem-
mätkin korvaukset haetaan 
ja kirjautetaan viralliseen 
järjestelmään, koska nämä 

Hirviporukka tuhosi 40 pyöröpaaleja Jaurakkajärvellä maa-
liskuussa 2019.

tilastot osaltaan ohjaavat 
metsästyksen kohdentamis-
ta ja hirvikannansäätelyä. 
Hirvivahingoista kannattaa 
olla yhteydessä metsänhoi-
toyhdistykseen tai metsä-
keskukseen. Kun on arvi-
oitavissa, että aiheutunut 
vahinko ylittää 170 euron 
rajan, tehdään vahinkoil-
moitus. Tämän jälkeen kor-
vausprosessi käynnistyy 
metsäkeskuksen tekemällä 
maastoarvioinnilla. 

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa ry

nediulevlapassak aj -sietäK  
  neakla 9102.4.1 tajaulevlap

  
  

assirottnok niknap naatojrat )sutellat aj otson nesietäk( atiulevlapsietäK  
aniatsrot aj aniatsiiT .31–9 olk nisiatnajrep aj nisiokkiiviksek ,nisiatnanaam  

 .atiulevlapsietäk namli 31–9 olk tavimiot tulevlapassak
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Käteispalveluita (käteisen nosto ja talletus) 
tarjotaan pankin konttorissa maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–13. 
Tiistaina ja torstaina kassapalvelut toimivat klo 9–13 
ilman käteispalveluita.

Tervetuloa asioimaan meille!

Suosittu 
KOTIRUOKA-

LOUNAS 

7,90€

Niemitalon
Leipäjuusto

Niemitalon Juustolan 
Lounas-Kahvila
Hetekyläntie 8, Pudasjärvi

Avoinna:
Ma-La 9-16

Su 11-16

6 kpl 250 g tai 
3 kpl 500 g 

vain 20€

• TULE OSALLISTUMAAN MUKAVAAN ARVONTAAN 
Lounas-Kahvilaamme tai Fb-sivullemme! • 
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Vesa Holmström Pudasjärven  
Sotaveteraanien puheenjohtajaksi
Pudasjärven Sotaveteraa-
nit ry:n uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Vesa 
Holmström. Valinta teh-
tiin vuosikokouksessa maa-
nantaina 18.3. seurakunta-
keskuksessa. Pitkäaikainen 
puheenjohtaja, piiri- ja liit-
totasollakin toiminut, Paa-
vo Pikkuaho halusi jättäytyä 
pois puheenjohtajan tehtä-
västä. Samoin pitkäaikainen 
hallituksen jäsen ja sihteeri-
näkin toiminut Teuvo Tör-
mänen luopui hallituksen 
jäsenyydestä. Hänet kutsut-
tiin kunniajäseneksi 22 vuo-
den arvostetun yhdistykses-
sä toimimisen jälkeen. Niin 
Pikkuaho kuin Törmänen-
kin kukitettiin kokouksen 
yhteydessä. 

Uusiksi hallituksen jäse-
niksi valittiin Mirja Laakko-
nen ja Paavo Ervasti. Hal-
lituksessa jatkavat Raija 
Niemelä, Eero Ahonen, Esko 
Törmänen ja Henrik Hämä-
läinen. 

Kokouksessa todettiin 
yhdistyksessä olevan tun-
nuksen omaavia jäseniä 47, 
joista 17 miestä ja 30 naista. 
Lisäksi on 30 leski- ja puoli-

Sotaveteraanien vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Vesa 
Holmström, edessä toinen vasemmalta. Kokouksessa kukitettiin pitkäaikainen puheen-
johtaja Paavo Pikkuaho, edessä toinen oikealta sekä pitkäaikainen hallituksen jäsen Teu-
vo Törmänen, takana oikealla. Kokouksen puheenjohtaja Matti Rantala keskellä oikealla ja 
sihteeri Timo Liikanen edessä oikealla. 
sojäsentä, neljä kunniajäsen-
tä, viisi yhteisöjäsentä sekä 
213 kannattajajäsentä. 

Yhdistyksen tärkeänä toi-
mintamuotona on veteraa-
nien kuntouksesta ja kotiin 
vietävistä palveluista huo-
lehtiminen yhteistyössä kau-
pungin kanssa. Todettiin, 
että marraskuun alussa voi-
maan tuleva laki kotiin vie-
tävistä palveluista paran-
taa rintamaveteraanien tuen 
saamisen edellytyksiä sa-
malle tasolle sotainvalidien 
kanssa. Veteraaneja, heidän 

puolisoitaan ja leskijäse-
niä tullaan huomioimaan ja 
muistamaan eri yhteyksissä. 
Sotaveteraaniyhdistys toi-
mii yhteistyössä Pudasjär-
ven seurakunnan kanssa ve-
teraanien parissa tehtävässä 
hengellisessä työssä sekä 
virkistystoiminnassa.

Perinneaikaan  
siirtyminen
Pohjois-Pohjanmaan Sotave-
teraanipiirin perinnevastaa-
va Sampo Puoskari esitteli 
kokouksessa videoyhteyden 

avulla perinneaikaan siirty-
misen vaiheita. Pohjois-Poh-
janmaan maakuntaan pe-
rustetaan yksi alueellinen 
perinnetoimikunta sekä vii-
si perinneosastoa Raahe, Jo-
kilaakso, Siikalatva, Oulu ja 
Koillismaa. Tehtävänä on 
vaalia vuosien 1939-1945 jät-
tämää perintöä. Veteraanien 
muisto ei himmene viimei-
senkään Iltahuudon jälkeen!

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Matti Rantala ja 
sihteerinä Timo Liikanen. 

Heimo Turunen

ELY-keskus, TE- toimisto ja Oulunkaaren kunnat: 
Yhteistä ponnistelua tarvitaan edelleen 
alueen kehittämiseksi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus järjesti yhdessä Ou-
lun kaaren kuntien Ii, Pu-
dasjärvi, Utajärvi ja Vaala 
johdon kanssa seutufooru-
min 21. maaliskuuta. Foo-
rumissa todettiin tarve yh-
teiselle ponnistelulle alueen 
kehittämiseksi jatkossakin. 
ELY-keskus vastaa valtion 
aluehallintoviranomaisen 
roolissa elinkeinojen, liiken-
teen ja ympäristön kehittä-
misestä alueilla.  

Oulunkaaren seutukun-
nassa työllisyystilanne on 
maakunnan heikoin. Eri-
tyisesti foorumilla todettiin 
tarve jatkaa syvennettyä so-
siaalitoimen ja työllisyyspal-
veluiden yhteistyötä. Työ-
paikkoja ei synny ilman 
yrityksiä ja seutukunnassa 
onkin vireillä hyviä hank-
keita. Erityisesti alkavien 
yrittäjien ja yritysten osal-
ta kuntien elinkeinopalve-
lut ovat keskeisessä roolissa. 
Kuntien elinvoimatehtävi-
en ja ELY-keskuksen ja TE-
toimiston yrityspalveluiden 
kehittämistä joustavaksi ja 
asiakaslähtöiseksi ratkaisu-
keskeiseksi yrityspalveluksi 
jatketaan. 

-Tulevan EU-ohjelma-
kauden valmistelu on ihan 
avainasemassa, millaisia yri-
tyspalveluja Pohjois-Pohjan-

maalla voidaan tarjota jat-
kossa, totesi johtaja Petri 
Keränen.  

Johtaja Maire Mäki Poh-
jois-Pohjanmaan TE- toi-
mistosta painotti puheen-
vuorossaan sitä, että nyt 
päättyneessä maakuntaval-
mistelussa tehtyä työtä kun-
tien sosiaalitoimen ja työlli-
syyspalveluiden kesken on 
hyvä jatkaa. 

-Yhteinen tavoite on työl-
lisyysasteen nostaminen ja 
työttömyysasteen alentami-
nen jokaisessa kunnassa.  

Ympäristöteemassa esil-
le nousivat seutukunnan lu-
kuisat tuulivoimahankkeet 
ja hiilinielut. ELY-keskuksen 
ja seudun strategisena ta-
voitteena on ilmastonmuu-
toksen hillitseminen ja hyvä 

uutinen on, että tuulivoi-
masta on tulossa nyt aidosti 
kannattavaa. 

-Ilmastonmuutoksen 
ohella veden riittävyys pu-
huttaa maakunnassa. Pudas-
järvellä on käynnistymässä 
hanke vesihuoltoon liitty-
en, totesi ylijohtaja Jonas Lii-
matta. 

Liikenteen kehittämiseen 
on pystytty viime vuosina 
panostamaan korjausvelka-
rahoituksen myötä aiempaa 
enemmän. Jatkossa tienpi-
don rahoitus on kuitenkin 
pienenemässä. Kuluvan tal-
ven aikana on tehty panos-
tuksia talvihoidon laadun 
parantamiseen hoitoluok-
kia korottamalla. Merkit-
tävin Oulunkaaren seutu-
kunnan alueella meneillään 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Oulun kaaren kuntien johdon kanssa 
seutufoorumin Rokualla. Puhumassa Timo Mäkikyrö. Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kuvassa vasemmalla.

oleva tiehanke on valtatien 
4 Oulu - Kemi parantami-
nen Iissä. Valtatien 22 paran-
tamisen yhteydessä on Uta-
järvellä toteutettu kevyen 
liikenteen väylä ja liittymän 
kanavointi. 

-Päästövähennystavoit-
teiden vuoksi kävelyä ja 
pyöräilyä edistävät infratoi-
menpiteet sekä monimuo-
toisten joukkoliikennepal-
velujen kehittäminen ovat 
kehittämisen keskiössä. 
Myös palveluiden sähköisen 
saavutettavuuden turvaa-
minen on asukkaille erityi-
sen tärkeää, summasi johta-
ja Timo Mäkikyrö. 

Ely-keskus tiedotus

Hierontaa, 
niksautukset

p. 040 325 2971

LYÖTYÄ EI SAA LYÖDÄ!!!
Kultaiset käytöstavat 

kunniaan käytännön tasolla

Sointu Harju 

sointu.harju1@luukku.com  
040 368 9925 | FB: Sointu Harju

• KETÄÄN EI SAA KIUSATA!!! 
 Eristää, eikä jättää yksin
• Lastensuojelun ja vanhustenhoidon 
 epäkohtiin puututtava pikaisesti ! 
 Omaishoitajien asemaa parannettava !
• Puhtaan ilmaston ja maaseudun
 elinvoimaisuuden puolesta
•  Lähipalvelut taattava kaikille 
 kuntalaisille sektorilla ”vauvasta vaariin”

lasten ja nuorten erityisohjaaja, Sievi

I i j o k i l a a k -
son alueel-
ta on ol-
lut nyt kaksi 
kansanedus-
tajaa. Tämä tilan-
ne on mahdollista säilyt-
tää edelleen. On viisasta 
keskittää äänet yli puo-
luerajojen Vesa Riekille. 
Vesa tuntee kotiseutum-
me asiat monipuolisesti. 
Täällä syntyneenä ja asu-
vana hän on hyvä alu-
een asiantuntija edus-
kuntaan. Pitkä kokemus 
yhteisten asioiden hoi-
tamisessa on ollut teho-
kas koulutus laajempaan 
vastuuseen. Perusta-
kaamme nyt Oman Alu-
eemme Puolesta-liike. 

Kannattaa äänestää 
järkevästi Vesa 
eduskuntaan.

Oman 
alueemme 

puOlesta

Pekka Lehto 

huhtikuun ajan Pudasjärven kirjastossa.

Myyntinäyttelyssä on esillä 22 taulua.

Sänkiahon piirustuksen opettajana oli 
taiteilija Paavo Tolonen. Taidealan koulutusta on 

mm. Limingan taidekoulusta ja 
Pikisaaren käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta.

Maija-Liisa Sänkiahon taidenäyttely

Koillinen paletti

- Teen omannäköisiä töitä, en 
edusta mitään tyylisuuntaa. 
Taideteoksia syntyy muutama 
vuodessa.

TerveTuloa 
TuTusTumaan 

näyTTelyyn!

Maija-Liisa Sänkiaho
Puh. 08 822 262

Yri�äjän rohkeudella ja
sairaanhoitajan sydämellä 
- vastuullisia 
päätöksiä

131

Pudasjärvi tarvitsee 
toimivan yhteyden
eduskuntaan.

 Äänestä!
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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
29.-30.3.

mAANANTAi-ToRsTAi
1.-4.4.

299

159

100 500

100
pkt

350199 279499

100

299

200

399

149

499

199

799
kg

199

raj. erä

399
pkt

Porsaan
kylJys

HK
kANAsET
285-330 g

1195
kg

595
kg795

kg

Tuore Porsaan
lihAkuuTio

695100

289

kg

199
pkt

2 kalaa/talous

prk179

pkt

1195
kg

JAuhElihA
sikA-NAuTA

ras

100
pkt

2 kg/
talous

ras
pkt

pss

ras

495

pkt

pkt

pss

kg

ras

plo

pkt

500

pkt

4690

5900

550

1250

590

590

4750

1995

2 kg/
talous

795
kg

mA-Ti 1.-2.4.           kE-To 3.-4.4.

Vihreä kivetön
RyPälE
500 g

RAuTAosAsTolTA

Vanttauskosken
tuore
kiRJolohi

Old El Paso
ToRTillA

8 kpl/326 g

PE-To 29.3.-4.4.

Kananpojan
JAuhElihA

400 g

Valio
olTERmANNi

JuusToviiPAlEET
270-300 g

Valio
gRANdi
PillimEhuT
2 dl

Oreo
TäyTEkEksiT
154 g

6 kpl

Tuore kokonainen
silAkkA

pyyntivaraus

Kananpojan
filEEsuikA-

lEET
250-300 g
naturell tai 

hunajamarinoitu

Syöntikypsä
AvokAdo

2 kpl/360 g
Peru

HK 
kEiTTokiNkku tai 
sAuNAPAlvi-
kiNkku 300 g

pkt

2 pkt

Gern Pro
hiomAhiiRi

25,-

PEPsi mAx
1,5 l
sis. pantin 0,40

Herkkumaan
hERkku-
viiPAlEET
670/360 g

mAAlAis-
lihA-
hyyTElö

PE 29.3.                  lA 30.3.

Naudan luuttomat
kEiTTolihAPA-
lAT

Fitness TäysJyvä-
muRoT 350-375 g tai 
Weetos
suklAAmuRoT 
375 g

AvAimENTEko JA 

lukkoTARvikkEET

Jonagold
omENA
Hollanti

595
kg

HK
kAbANossi 

gRillimAkkARAT
360-400 g

Porsaan
TAlous-
kylJyksET

HK
buRgERi
100 g

Snellman 
kunnon

kARJAlAN-
PAisTi

500 g

PAPRikA
mix
300 g

Espanja

Suomalainen
Jää-

sAlAATTi
100 g

Valio
EdAm
JuusTo
350 g

10 kpl

AvANTo-
PumPPu

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

2990

TEksTiiliosAsTolTA

kg

Kultarypsi
mARgARiiNi
400 g 60%

Atria
käRisTE-
mAkkARA 1 kg

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

Chempioil
hydRAuliikkA-
ölJy 20 l
32 ja 46

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

koTimAisTA:

Fazer
kARkkiPussiT
180 g

500
kassi

Vaasan
lEiPäkAssi
5 pss erilaisia
tuoretta leipää

Snellman
koTlETTi
6 kpl/300 g 2 pkt

kENkäosAsTolTA
Nokia Aava
kumisAAPAs
Koot: 36-42, musta ja 
purppura
Koot: 42-46, musta

Strollers
NAsTAkENkä
naisille ja miehille
Alkaen

Poikien
PiTkähihAiNEN 
PusERo
Koot: 90-130 cm

Miesten
collEgE-
PusERo
resorilla, musta

Naisten
T-PAiTA
v-aukko, 
100% pv, musta

Naisten vuoreton
REisiTAsku-
housu

Tyttöjen
lEggiNgs
puuvilla/elastini, 
harmaa/melerattu

kevään väreissä

Lyhytvartinen
kumisAAPAs
Koot: 36-41

Nauta
JAuhElihA
max. 10%
rasvaa
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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
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Heidi 
Haataja
Toimistonhoitaja, 
runoilija

Oulun vaalipiiri
Liminka

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Terveisiä Limingan lakeuksilta, jossa 
taivas on suuri ja avara. En kirjoita nyt 
Limingasta vaan Sarakylästä, josta löy-
tyy sukujuureni. Isäni sukunimi on Kou-
va. Edesmennyt äitini oli omaa sukua 
Honkanen.

Vanhempani lähtivät töiden peräs-
sä Ruotsiin 1960-luvulla, missä synnyin 
1974. Lähes joka kesä kävimme koti-
Suomessa, joista ensimmäinen vierai-
luni Sarakylään tapahtui niin pienenä, 
etten itse siitä muista mitään.  Näistä 
matkoista on muistoina äitini ottamat 
valokuvat. Yhdessä valokuvassa istun 
parivuotiaana tyttösenä nurmikolla, ta-
kanani serkku ja täti punaisessa piha-
keinussa. Toisessa kuvassa seisotaan 
virallisesti punaisen talon edessä. Ku-

vassa on isoisäni Aarne, joku sukulais-
nainen ja minä ujona isän sylissä. 

1970-luvun lopulla muutimme Ruot-
sista Ranualle ja minä pääsin suoma-
laiseen kouluun heti 1. luokasta lähtien. 
Kesälomareissut Sarakylään jatkuivat. 
Toki kävimme myös talvisin siellä, mutta 
parhaiten itse muistan kesäajat. Muis-
tan tädin pihalla olleen valtavan ison 
vattupensaan ja miten jännää oli nuk-
kua pihalla teltassa.

Sarakylässä oli myös jotakin mystis-
tä. Tätini puhui usein etiäisistä ja äidil-
lä oli kiehtovia kertomuksia omasta lap-
suus-  ja nuoruusajoista.

Itselle tärkeitä luonnonmaisemia 
ovat mäntymetsät ja suuret vaarat. Niis-
sä on jylhyyttä ja voimaa. Suuret ja van-

hat männyt kuvastavat sitä voimaa mitä 
meissä on. Näillä seuduilla on sinnitel-
ty vuosisatoja. Olen tehnyt jonkin verran 
sukututkimusta, ja tuntuu, että kaikilla 
on synnyinpaikka Pudasjärven alueella.  
Kari Kouva on saanut valmiiksi Kouvi-
en sukukirjan nimeltä "Vaarojen keskel-
lä syntyneet". Se on hieno saavutus. 
Honkasten sukukirjakin olisi hyvä jos-
kus tehdä.  Siinä olisikin selvitettävää, 
kun sukua on aikoinaan lähtenyt Ame-
rikkaan. 

Heidi Haataja
Toimistonhoitaja, 
runoilija
Kansanedustajaehdokas 
(vas.)

Lapsuuteni Sarakylä

Jokainen meistä tuntee jonkun joka 
elää metsästä, Suomen viennistä yli 
20 prosenttia tulee metsäteollisuudes-
ta ja työllistää erityisesti puunkorjuussa 
ja kuljetuksessa työskenteleviä ihmisiä 
maakunnissa.

Terveet, hyvin hoidetut metsät kas-
vavat hyvin ja mahdollistavat metsäva-
rojen kasvun myös tulevina vuosikym-
meninä. Puumassa sitoo tehokkaasti 
hiilidioksidia, joten metsävarojen kas-
vu auttaa ilmastonmuutoksen hillitsemi-
sessä viilentäen ilmastoa. Puusta saa-
tavat korkean jalostusasteen tuotteet 
sitovat hiiltä vuosikymmeniksi ja lisää-
vät vientiä Suomesta maailmalle.

Metsästä saatavien tuotteiden kirjo 
on monipuolistunut muutamassa vuo-
dessa, laadukkaiden tuotteiden valmis-
tus edellyttää ammattitaitoa. Ammat-
titaitoa on pidettävä yllä huolehtimalla 
koulutuksesta ja ammattitaitoisesta työ-
voimasta myös tulevaisuudessa. Tuo-
tantolaitteisiin tehdyt investoinnit ja tut-
kimustyö ovat osaltaan mahdollistaneet 
muovia korvaavien tuotteiden kehittämi-
sen ja vähentäneet päästöjä.

Monimuotoiset metsät ovat tulevai-
suudessa nykyistä suuremmassa roo-
lissa suomalaisten hyvinvointia raken-
nettaessa. Metsätalous ja matkailu 
eivät ole toistensa vastakohtia, moni-

muotoisessa metsässä on helppo kul-
kea, harrastaa metsästystä, kerätä mar-
joja ja retkeillä.

Maailmanlaajuisesti puunkulutus ei 
laskisi, vaikka Suomessa puunkäyttö 
lopetettaisiin. Olisi vastuunpakoilua us-
koa, että jossain muualla maailmassa 
metsiä hoidettaisiin paremmin ja puusta 
jalostettaisiin tuotteita puhtaammin kuin 
Suomessa.

Markku Eilola-Jokivirta 
eduskuntavaaliehdokas 
vasemmistoliitto
oulu

Suomi tarvitsee metsätaloutta

Keskusta on ainoa puolue Suomessa, 
joka on asettanut arvokseen ylisukupol-
visuuden. Ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen vastaamme realistisella vihreydel-
lä. Näen ilmastonmuutoksen suurena 
huolena ja haasteena, mutta toisaal-
ta jälleen mahtavana mahdollisuutena 
suomalaiselle osaamiselle.

Ilmastonmuutos pysäytetään kolmel-
la keinolla: hillitään kulutusta, kasvate-
taan hiilinieluja sekä otetaan rohkeas-
ti käyttöön hiilenkaappausteknologioita. 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei 
edellytä suomalaisesta elämänmuodos-
ta luopumista ja pidämme huolen myös 
siitä, ettei kukaan suomalainen joudu 
kärsimään liikaa tehdyistä päätöksistä. 
Tulevaisuudessakin voimme kuljettaa 
lapsia harrastuksiin omalla autolla, asua 

omakotitalossa tai kerrostalossa, maalla 
tai kaupungissa ja vielä matkustaa. Näi-
tä kaikkia asioita tehdään jatkossa entis-
tä ympäristöystävällisemmin. 

Kotimaisessa keskustelussa on aika 
lopettaa ilmastopolitiikalla syyllistämi-
nen. Ryhdytään yhdessä töihin. Kulu-
tusta voidaan verotuksen avulla ohjata 
ympäristöystävällisempään suuntaan. 
Me ihmiset haluamme tehdä hyvää, kun 
vaan siitä tehdään riittävän helppoa. 
Tarvitsemme kohtuutta, kestävyyttä ja 
kiertotaloutta.

Metsien ja peltojen hiilensidonta on 
suuri mahdollisuus suomalaiselle osaa-
miselle. Suomalainen kestävä metsä-
talous yhdistettynä maailman huippua 
olevaan tietotaitoon hiilinielujen mittaa-
misesta antaa meille etulyöntiaseman. 

Sitä pitää hyödyntää ja vahvistaa. Us-
kon, että toimiala tulee työllistämään jat-
kossa merkittävästi enemmän suoma-
laisia.

Suomalaisesta kestävästä puunkäy-
töstä ei tarvitse luopua, vaan se voi jat-
kua osana suomalaisten hyvinvoin-
tia. Se kehittyy, tuotteisiin sitoutuu yhä 
enemmän hiiltä ja niiden jalostusarvo 
kasvaa. Puusta tehdään jo nyt kankaita, 
auton osia ja biohajoavia muoveja. Met-
säteollisuus voi nyt hyvin ja tätä kehitys-
tä pitää vahvistaa. 

Suomi on ilmastonmuu-
toksen torjunnassa selväs-
ti kokoaan suurempi toimija. 

Juha Sipilä
pääministeri

Suomi on ilmastonmuutoksen torjunnan suurvalta 

Tervetuloa!

VAALITILAISUUKSIA

Järjestää: 
Keskustan Sarakylän ja 

Livon paikallisyhdistykset

KansanedustajaehdoKKaat 
PeKKa aittaKumPu, 

Lauri niKuLa ja Vesa rieKKi

Pekka Aittakumpu Lauri Nikula Vesa Riekki

tavattavissa ja kysymyksiinne 
vastaamassa tiistaina 2.4.2019

Sarakylän koululla klo 17 ja 
Livon koululla klo 19.
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Tähtiliikkeessä kukin toimii omantunnon 
mukaan.

Tähtiliike valikoitui puolueekseni, kos-
ka perinteisten puolueiden kyky ja halu 
toimia kansan parhaaksi on jo nähty. Uusi 
kansanliike antaa siihen mahdollisuuden. 
Puolue ei tule harrastamaan niin sanottua 
puoluekuria, vaan valituilla edustajilla on 
velvollisuus vain perustaa yhteinen edus-
kuntaryhmä. Äänestyksissä kukin toimii 
omantunnon mukaan.

Olen ollut nuorena mukana politiikas-
sa. Toimiessani keskustapuolueen ay-
valtuutettuna puhemies Ahti Pekkala otti 
pohjoisen pojan siipiensä suojaan. Puhe-
mies avasi tärkeitä ovia ay-vaikuttajiin, ku-
ten Jorma Reini, Matti Huuskonen ja Pert-
ti Viinanen, sekä poliittisiin johtajiin, kuten 
Pertti Paasio ja Aarne Saarinen. Kaikki oli-
vat hienoja asialleen vihkiytyneitä miehiä 
vaikka eri puolella pöytää istuttiin.

Tämän jälkeen työtehtäväni siirtyivät 
ulkomaille. Ammatiltani olen teollisuusra-

kentaja.
Minulla on runsaasti muslimi- ja mui-

ta maahan muuttaneita ystäviä. He ovat 
muuttaneet joko töitten tai opiskelun vuok-
si, tai ehkä paenneet sotaa kotimaassaan, 
mutta he ovat opetelleet suomen kielen, 
tekevät töitä tämän yhteiskunnan ja per-
heensä eteen. Kunnioitus heille. Aivan toi-
sin kuin nämä nuoret miehet, joilla ei ole 
tarkoitustakaan kotoutua, värkkäävät ai-
kansa, kun yhteiskuntamme sallii ja kus-
tantaa. He poistuvat sitten kukin omille ta-
hoilleen, kunhan kyllästyvät.

On myyty kansallisen turvallisuuden 
vuoksi erittäin raskauttavia asioita, ku-
ten Caruna. En ymmärrä oliko syynä ide-
ologia vai jokin muu? Sähköverkon tulee 
olla kansallisessa omistuksessa jo turval-
lisuutemme kuin koko maan asuttamisen 
vuoksi.

Kunnioitettu puheenjohtajamme on ris-
tiriitainen henkilö, kuten presidentti Kek-
konenkin oli, ei jätä ketään kylmäksi. Ku-

kaan ei voi kiistää Väyrysen tietotasoa 
ja taitoa. On sanottu ”vanha mies”, mut-
ta esimerkiksi presidentti Trump on Väy-
rystä vanhempi, liittokansleri Adenauer oli 
73-vuotias kun hän kiinnostui politiikasta 
ja 78-vuotias kun tuli vallituksi liittokans-
leriksi.

Ensimmäistä kertaa historiassaan Yle 
aikoo jättää eduskunnassa istuvan puo-
lueen ulos vaalitenteistä. Tämä varmasti 
ei ole oikein, antakaa äänenne kuulua tä-
män virheen korjaamiseksi.

Lupaan, en äänestä vaaleissa oman 
maan kansalaisia syrjiviä. Ethän sinä-
kään. Nykyiset vallanpitäjät eivät halua tai 
voi aina edustaa kansaa joko poliittisen 
vakaumuksen, ryhmäkurin tai muun ”aat-
teen” vuoksi.

Timo Siekkinen
kansanedustajaehdokas
seitsemän tähden liike, 
oulu

Sinisilmäisyys ei ole hyve!

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys TerveTuloa!

TerveTuloa Tapaamaan Sdp:n 
eduSkunTavaaliehdokkaiTa 

ke 3.4. klo 12 – 14 
halla Cafe CaTering.

pudasjärven Sdp:n paikallisyhdistys tarjoaa 
lounaan 30:lle ensimmäiselle kävijälle.

paikalla eduSkunTavaaliehdokkaaT 
inka hokkanen,  Tanja Tiainen ja 

kaarina Torro. 

inka hokkanen Tanja Tiainen kaarina Torro

20.9. 19.

Sdp:n eduSkunTavaali ehdokaS 
TyTTi Tuppurainen 

TavaTTaviSSa 
To 4.4. klo 17 

S-markeTin pihalla.
Tytti tarjoaa kahvit. 21.

Vuoden 2000 EU:n vesipuitedirektiivi 
määrittelee, että vesien tila on oltava vä-
hintään hyvä viimeistään vuonna 2015. 
Suomi kirjasi sen tavoitteekseen. Vesis-
töjen ekologinen tila määritellään biolo-
gisten-, fysikaalis-kemiallisten- ja hyd-
romorfologisten tekijöiden perusteella. 
Vesistö ei ole hyvässä ekologisessa ti-
lassa, jos yksikin edellä mainituista kri-
teereistä ei täyty.

Suomessa direktiivi koskee erityises-
ti virtavesien patoja, jotka estävät vael-
luskalojen nousemisen kutupaikoilleen. 
Mutta koska Suomen vesilakia ei kirjoi-
tettu velvoittavaksi, eivät vesivoimayhtiöt 
ole rakentaneet kalateitä. 

Direktiivin takarajaa on siirrelty vuo-

teen 2027. Siis ei nyt, vaan vasta koh-
ta. Mutta EU-tuomioistuin linjasi Weser-
tuomiossa (C-461/13) vuonna 2015, että 
vesipuitedirektiivin vesienhoidon ympä-
ristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia.

Sipilän hallitus ei kuitenkaan ryhtynyt 
muuttamaan Suomen vesilakia oikeudel-
lisesti sitovaksi, vaan 21.9.2018 esitti hy-
vän ekologisen tilan saavuttamisen taka-
rajaa siirrettäväksi vuoteen 2045. Siis ei 
kohta, vaan joskus.

Kun vesien hyvä tila on pilattu, ei se 
tule korjatuksi näennäisillä kalankasva-
tusvelvoitteilla, joissa kierrätetään sa-
maa istutuskantaa vailla luonnonkierron 
elvyttävää mahdollisuutta. EU:n komis-
sio huomautti palautteessaan 26.2.2019, 

että Suomen tulee tarkastella kaikkien 
vesivoimalaitosten luvat, jotta vesipuite-
direktiivin ympäristötavoitteet toteutuisi-
vat, erityisesti ekologisen virtaaman, ka-
lateiden ja muiden haittoja lieventävien 
toimenpiteiden osalta.

Hallitusohjelmaan on kirjattava ve-
sienhoitolain muuttaminen ja kalatielain 
säätäminen direktiivin mukaiseksi. Hait-
tojen estämiseen on ryhdyttävä nyt, eikä 
vasta joskus. Haitan aiheuttaja maksaa 
-periaatteella.

Mika Flöjt
YTM,  
Kansanedustajaehdokas,  
vihreät

Vesilenhoitolaki ja kalatielaki hallitusohjelmaan

M
ai

no
ks

en
 m

ak
sa

ja
: M

ika
 F

lö
jt 

tu
kir

yh
m

ä 
- l

iit
ty

 m
uk

aa
n 

m
uu

to
ks

ee
n

MIKA FLÖJT
asiamieheksesi eduskuntaan!

YTM, tutkija, 
varakansanedustaja, 
maakuntahallituksen vpj 

* Tietoa            
* Taitoa
* Rohkeutta
* Ymmärrystä 
   Sinun asiallesi

Tutustu Mikan 
teemoihin
www.mikaflojt.fi
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Suomessa on yksityisteitä 360 000 ki-
lometriä eli yli kolme kertaa enemmän 
kuin yleisiä maanteitä. Pysyvän asutuk-
sen käytössä on yksityisteitä 90 000 kilo-
metriä. Tästä loput autolla ajettavia met-
sä- ja mökkiteitä. Tästä liikenteellisesti 
merkittävien yksityistiekilometrien varrel-
la asuu puoli miljoonaa ihmistä ja teiden 
varsilla sijaitsee yhteensä 190 000 vapaa-
ajan asuntoa. Yksityisteiden varsilta kulje-
tetaan 95 % prosenttia metsäteollisuuden 
tarvitsemasta puuraaka-aineesta.

1997 valtion talousarviossa Lippo-
sen hallitus lakkautti yksityisteihin koh-
distuneet valtioavustukset. 90-luvun val-
tioavustusten leikkauksen jälkeen kunnat 
ovat kirjavalla tavalla tukeneet yksityis-
teiden hoitoon ja kunnossapitoon liitty-
viä toimenpiteitä. Esimerkiksi Pudasjär-
vellä 90-luvun lopussa valtuusto linjasi, 
että kaupunki huolehtii niin kesä- kuin tal-
vikunnostuksen osalta yksityistiet, joiden 
varrella on vakituista asutusta. Pudasjärvi 
on halunnut tällä perusinfran tukemisella 
edesauttaa kuntalaisten asumisen mah-
dollisuuksia kaukanakin keskustasta. Ku-
luvalla Sipilän hallituskaudella avustusta 
on kyetty nostamaan hallituskauden alku-
tilanteesta kolminkertaiseksi, lähes 17 mil-
joonaan euroon

Uuden yksityistielain yksi merkittävä 
asia on ollut se, että tiekuntien hallinto pi-
tää olla kunnossa, koska hyvin monien 
tiekuntien järjestäytyminen oli jäänyt vuo-
sien saatossa päivittämättä. Toisaalta tei-
den kunnossapitoon ja peruskorjauksiin 
saa avustusta vain järjestäytynyt tiekunta. 
Järjestäytymisen periaatetta ei aina ole 
ymmärretty tarpeeksi hyvin, ja se on aihe-
uttanut tarpeettomia ennakkoluuloja. Jär-
jestäytyneen tiekunnan osakkaalle tulevat 
kustannukset lasketaan erillisen yksiköin-
nin perusteella. Esimerkiksi tienkorjauk-
sesta aiheutuvia kustannuksia jaetaan 
sen mukaan, mikä on osakkaan tienkäyttö 
ja maanomistus yms. yksiköintiin vaikutta-
vat tekijät.

Kannustankin kaikkia järjestäytymät-
tömiä tietä omistavia tahoja järjestäyty-
mään. Olen lähes sadan osakkaan tiekun-
nan vetäjä ja voin sanoa kokemuksesta, 
että ainoastaan nykyisen yksityistielain 
mukainen tiekunta pystyy toimimaan 
osakkaiden ja tienpidon kannalta oikeu-
denmukaisesti. Tässäkin asiassa avoin 
tiedottaminen osakkaille ja asiaan pereh-
dyttäminen on paras tae hyvään lopputu-
lokseen. Uusikaan laki ei ole täydellinen, 
mutta se on selkeyttänyt paljon järjestäy-
tyneiden tiekuntien toimintaa.

Vaikka tiekunnat toimisivatkin hy-
vin, tiekunnat eivät pysty kantamaan yk-
sin sitä yhteiskunnallista velvollisuutta, 
joka tämän hiussuoniverkostomme mer-
kityksen kautta korostuu. Kun puhutaan 
metsien hakkuumäärien kasvattamises-
ta, biotalouden tulevaisuuden näkymistä, 
maatalouden elinvoimasta tai matkailus-
ta ja yleensäkin luonnonvarojemme mo-
ninaisista käyttömahdollisuuksista, aina 
liikutaan yksityisteillä. Niin metsään men-
nessä, kuin sieltä lähdettäessäkin. Tähän 
liittyen yksityisteiden valtionavustusten tu-
lee vastata sitä tarvetta, mikä merkitys yk-
sityisteillä on Suomen kansantalouden 
osana. Huolenamme on tämän tärkeän 
tieverkoston peruskunto. Kestääkö tiever-
kosto sitä lisääntyvää kuormitusta, mitä 
esimerkiksi metsäteollisuuden kasvuen-
nusteet osoittavat?

Suomen Keskusta kantaa edelleen-
kin vastuuta valtakunnan tärkeästä hius-
suonistosta ja sen varrella asuvista asuk-
kaista.

Vesa Riekki
metsuri
Kansanedustajaehdokas, 
Keskusta

Vesienhoitolaki ja kalatielaki hallitusohjelmaan

Vesa Riekki eduskuntaan
Miksi Vesa? Pudasjärveltä tarvitaan nyt asiantunteva 
mies eduskuntaan. Mies, jolla asiantuntemus riittää puo-
lustamaan meitä tavallisia tallaajia, puolustamaan mei-
dän maalaisten asioita. Harvaanasutulla alueella viedään 
palvelut kauas. Vesalla riittää ymmärrystä ja pöllinte-
kojärkeä, empaattisuutta sekä tuntee perheen tarpeet 
hyvin. Puolustaa perheiden tukemista - kodinhoitajat 
takaisin ajatuksella, varhaiskasvatuksen tärkeyttä unoh-

tamatta. Kaikki me Vesan tunnemme, häneltä löytyy tais-
telutahtoa. Mitä jos me kaikki Pudasjärvellä annettais 
ääni Vesalle. Silloin meillä olisi eduskunnassa oma puo-
lustaja, joka on tavallinen mettien ukko, joka vaalipus-
sissa syö Hk-sinisen tullen mennen ja suoraan paketis-
ta. Tällainen Äijä se Vesa on. Tälläista ukkoa on helppo 
äänestää.

Mirja Luusua
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Juha Sipilä

KOKO SUOMEN
TAAJUUDELLA
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Kalliorinne. 
Asiamies.

ristokalliorinne.fi
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Risto Kalliorinne  
on tavattavissa Pudasjärvellä 
4.4. klo 17.00 Halla Cafessa.

Ristoretkellä 
Pudasjärvellä

Kevyesti yrittäjäksi kevyty-
rittäjyysinfotilaisuus tiistai-
na 26.3. kokosi kaupungin 
valtuustosalin täyteen asias-
ta kiinnostuneita osallistujia 
Pudasjärveltä ja Taivalkoskel-
ta. Tilaisuuden järjestäjänä toi-
mi Pudasjärven Kehitys Oy 
yhteistyössä Pohjois-Pohjan-
maan TE-toimiston ja Omapa-
ja Oy:n kanssa. 

Tilaisuudessa Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n yritysneu-
voja Auvo Turpeinen kannus-
ti oman osaamisen ja palvelun 
myymiseen sekä johdatteli tu-
tustumaan joustavaan työ-
muotoon, joka mahdollis-
taa yrittäjämäisen toiminnan 
aloittamisen helposti ilman 
omaa Y-tunnusta tai toimini-
meä. Myös yrittäjän on helppo 
ostaa työntekijän työpanosta, 
vaikka lyhyeksikin aikaa.

Asiantuntija Kari Backman 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toi-
miston yrityspalveluista valot-
ti työttömien mahdollisuuk-
sia kokeilla yritystoimintaa 
ja saada starttirahaa. Työttö-
myysetuuden ja yrittäjyyden 
rajapintaa tarkasteltaessa yksi 
merkityksellinen seikka liit-
tyy sen määrittelyyn, onko 
kyseinen yritystoiminta työt-
tömyysturvalainsäädännön 
näkökulmasta pää- vai sivu-
toimista. Päätoimisella yrit-
täjällä ei ole oikeutta työttö-
myysetuuteen. Sivutoimisella 
yrittäjällä voi olla oikeus so-
viteltuun työttömyysetuuteen 
tietyin edellytyksin. Enintään 
kaksi viikkoa kestävä työllisty-
minen yritystoiminnassa ei ole 
työvoimapoliittinen este työt-
tömyysetuudelle. Yritystoi-
minnasta saatu tulo sovitellaan 
työttömyysetuuden kanssa. 
Laskutuspalveluosuuskunnan 
kautta toteutettava ns. kevyty-
rittäjyytenä toteutettu työ tuo 
tekijälleen yrittäjästatuksen 
TE-toimistossa.

Yli kaksi viikkoa kestävän 

yritystoiminnan aloittamises-
ta tulee informoida TE-toimis-
toa. Yrittäjyyden pää- tai sivu-
toimisuutta ei selvitetä neljän 
ensimmäisen kuukauden ai-
kana, jos aloittaa uuden yri-
tystoiminnan työttömänä ol-
lessa. Tällöin yrittäjän tulee 
olla työmarkkinoiden käytet-
tävissä työttömyysetuuden 
säilyttämiseksi. Pää- tai sivu-
toimisuus arvioidaan neljän 
kuukauden jälkeen ko. ajan-
kohdasta eteenpäin. Työttö-
myysetuuden maksaja (Kela 
tai työttömyyskassa) maksaa 
päivärahan soviteltuna riippu-
en muun muassa yritystoimin-
nan tuloksellisuudesta.

-Päätoimiseksi yrittäjäk-
si aikovalla on mahdollisuus 
hakea starttirahaa. Starttira-
han suuruus on noin 700 eu-
roa kuukaudessa ja se on ve-
rotettavaa tuloa. Starttiraha 
on harkinnanvarainen tuki, 
jota voidaan myöntää yrittä-
jäksi ryhtyvälle, luonteeltaan 
päätoimisen yritystoiminnan 
käynnistämisvaiheessa. Yleen-
sä starttiraha myönnetään 
kuudeksi kuukaudeksi ja sen 
jälkeen tapauskohtaisen har-
kinnan perusteella. Starttira-
han maksimikesto on 12 kuu-

Kevyesti yrittäjäksi  
kannustettiin infotilaisuudessa

Seppo Taivalkoski jäi vielä tilaisuuden päätyttyä keskus-
telemaan kevytyrittäjyysinfotilaisuuden alustajien alue-
edustaja Matti Jääskeläisen ja asiantuntija Kari Backmanin 
kanssa. 

Yrittäjyys ja kevytyrittäjyys itsensä työllistämisen muotona kiinnosti kevytinfo tilaisuu-
den osallistujia. 

kautta, selvitti Backman. 

Yrittäjyyttä  
helpommalla
Yhteyspäällikkö Matti Jääske-
läinen Omapaja Oy:stä esitte-
li kevytyrittäjyyttä, joka an-
taa mahdollisuuden itsensä 
työllistämiseen ja yrittäjyyden 
opettelemiseen. Kevytyrittä-
jyys on mahdollista Omapaja 
Oy laskutuspalveluyrityksen 
kanssa yhteistyössä vaihto-
ehto yrittäjyydelle ja palkka-
työlle. 

-Monelle kevytyrittä-
jyys toimii väylänä yrittäjyy-
teen. Sen avulla voi osoittaa 
osaamisensa ja testata liike-
ideaa ennen oman yrityksen 
perustamista. Vuonna 2017 
perustetuista yrityksistä noin 
kuusi prosenttia syntyi kevy-
tyrittäjyyden kautta. Omapa-
ja Oy toimii kevytyrittäjyyden 
yhteistyökumppanina hoita-
malla kaikki paperiasiat, las-
kutukset, kirjanpidon sekä 
valmennuksen menestymään 
kevytyrittäjänä, kannusti Jääs-
keläinen. 

Alustusten jälkeen esitet-
tiin useita kysymyksiä ja syn-
tyi vilkasta keskustelua. HT

Lue lehti netistä jo keskiviikkona  
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Vasemmistoliiton Pudasjär-
ven osaston kevätkokous pi-
dettiin sunnuntaina 24.3. 
kaupungintalolla. Kokouk-
sessa käsiteltiin normaalit 
kevätkokouksen rutiinit, ta-
loudenhoitaja esitteli var-
sin positiivisen viimekau-
den tilinpäätöksen. Vuonna 
2018 rahaa vievää toimintaa 
oli varsin vähän, mutta sitä-
kin enemmän jaettiin omia 
ajatuksia lehdistön ja somen 
kautta. Suurin tapahtuma oli 
Vappujuhla torilla, joka on-
nistui näkökulmastamme 
varsin hyvin, vaikkakin vie-
lä parannettavaa jäi, esimer-
kiksi istumapaikkojen puute. 
No tilanne korjataan seuraa-
vaksi Vapuksi ja mikä mer-
kittävintä, Li Andersson on 
lupautunut juhlaamme pää-
puhujaksi. Tämän lisäk-
si Vasemmiston kevät tarjo-
aa myös Pohjois-Pohjanmaan 
kevätpiirikokouksen 28.4. Pu-
dasjärven kaupungin talossa. 
Tämä yhdistelmä saa vasem-
mistolaisen veren kiertämään 
varsin kiivasta tahtia ja epäi-
lemättä lisää myös näkyvyyt-
tämme sekä toimijoiden tar-
moa asiamme edistämiseen.

Kestoaiheena oli myös jää-
hallin rakentaminen Pudas-
järvelle, sen vaikutus kuntata-
louteen sekä kysymys – miten 
varmistamme jäähallin käy-
tön tasapuolisuuden? Varal-
lisuuden puute ei saa olla es-

teenä jäähallin käyttämiseen. 
Nämä kaikki ovat merkittä-
viä asioita ja Vasemmistolii-
ton Pudasjärven osasto teki-
kin merkittävän linjauksen; 
emme kannata jäähallia ny-
kyisellä suunnitelmalla. Asiat 
miksi tähän päädyttiin, liittyy 
hyvin merkittävästi kolmeen 
asiaan; 

1.Jääurheilu ei vaadi hulp-
peita puitteita. Tärkeintä on 
se, että jää on hyvässä kun-
nossa eikä kaukaloon sada 
lunta. Tämän ongelman kans-
sa itsekin jouduin tekemisiin 
jo 20 vuotta sitten, tilanne on 
edelleen sama. Jäähallia lu-
vataan, mutta saavatko har-
rastajat luistella seuraavat 20 
vuotta lumisateessa ja pauk-
kupakkasissa? Paras ratkai-
su on, että miljoonia maksa-
va jääareena todetaan liian 
kalliiksi ja päädytään yksin-
kertaiseen sekä käyttötarkoi-
tukseen sopivaan edulliseen 
ratkaisuun. Rahan puute on 
Pudasjärven suurimpia haas-
teita. 

2. Pudasjärven Vasem-
misto haluaa tukea liikun-
nallisia mahdollisuuksia ja 
mikäli laitamme yhteen ko-
riin kaikki munat, voi käy-
dä niin, että sisäliikuntatilat 
jäävät tulevaisuudessa ra-
hoitusvaikeuksien jalkoihin. 
Yhtenä merkittävänä riski-
ni sisäliikunnalle on liikunta-
hallin kunto. Kokouksemme 

lopputulema oli, että on hy-
vin todennäköinen skenaario, 
että Tuomas Sammelvuo Sali 
tulee elinkaarensa päähän tu-
levaisuudessa. Tämä tarkoit-
tanee uuden nykyaikaisen 
sisäliikuntakeskuksen raken-
tamista, ja tähän täytyy löy-
tyä rahat. Käyttäjäkunta on 
huomattavasti laajempi kuin 
jäähallin suhteen. 

3. Pudasjärven valtuuston 
aikaisempi päätös velvoittaa 
ensimmäiseksi kartoittamaan 
hirsirakenteisen vaihtoeh-
don. Tämän pohjalta jäähal-
lia on ajettu eteenpäin ja kun 
hintalappu hankkeelle saa-
daan selville, voidaan hyvin 
todeta, että valtuuston oh-
jausta on noudatettu, mutta 
tämä ratkaisu ei ole se, mihin 
päädymme.

Vastaanottokeskuk-
selle kannatus
Vasemmiston arvoihin kuu-
luu sivistys ja sivistynyt käy-
tös, ja tämä näkyy myös 
eduskuntatyössä asti. Vasem-
miston edustajat eivät solvaa 
ihmisiä, toisin kuin popu-
listisella politiikalla pinnal-
le nousseet edustajat. Pudas-
järven vastaanottokeskusta ei 
pidä populistisen politiikan 
takia lopettaa. Maailman suu-
rimpia muutosvoimia on täl-
lä hetkellä pelko. Pelolle löy-
tyy monta kohdetta ja tästä 
johtuva syy-seuraus nousee 

esiin pelonlietsomisena maa-
hanmuuttoa kohtaan. Pu-
dasjärven vastaanottokes-
kuksen asiakkaissa on paljon 
perheitä, eli naisia ja lapsia. 
Nämä eivät ole tehneet ke-
nellekään mitään pahaa ja 
joutuvatkin kärsimään mui-
den käytöksestä. On myös 
niin, että kotouttaminen sekä 
työmahdollisuudet kulke-
vat käsikädessä. Meidän ei 
myöskään pidä vaikeuttaa 
kuntamme yritysten mahdol-
lisuuksia pärjätä kilpailussa, 
vaikeuttamalla jo ennestään 
olemassa olevaa työvoima-
pulaa.

Digitalisaatio  
– pysytäänkö mukana 
Digitalisaatio tarkoittaa kah-

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson 
tulossa Vappujuhlan puhujaksi

Pudasjärven Vasemmiston kevätkokouksessa otettiin kantaa ja keskusteltiin ajankohtai-
sista asioista monipuolisesti.

ta asiaa, mahdollisuuksia ja 
uhkia. Jäljempänä olevaan 
uhkaan nivoutuu myös ky-
symys, minkälainen yhteis-
kuntavastuu palveluntuotta-
jilla on kansalaisia kohtaan? 
Voitanee todeta, että varsin 
vähäinen. Digitaalisia pal-
veluratkaisuita ajetaan ko-
vaa vauhtia eteenpäin arjen 
rutiinitoiminnaksi. Tässä ke-
hityksessä on käynyt jo nyt 
niin, ettei kaikilla ihmisillä 
ole todellista mahdollisuutta 
hoitaa omia asiointejaan val-
tionkaan tuottamissa palve-
luissa. Nähdäksemme suuri 
digipalveluihin painostami-
nen olisi pitänyt suorittaa 
vasta 10 tai 20 vuoden pääs-
tä, jolloin ihmisten mahdol-
lisuudet omaksua tekniikka 

olisi ollut paremmat. 
Pudasjärven Osuuspank-

ki nousi otsikoihin. Hyvää 
tulosta tekevällä pankilla 
ei ole todellisia syitä rajoit-
taa asiakkaidensa asiointi-
mahdollisuuksia. Kuitenkin 
on niin, että pankki palvelee 
asiakkaitaan. On ihan oikeu-
tettua todeta, että Pudasjär-
ven osuuspankin kannatte-
leva voima on ollut juurikin 
he, joita pankki omilla rat-
kaisuillaan kampittaa. Va-
semmistoliiton Pudasjärven 
osasto peräänkuuluttaa pan-
kilta parempaa harkintaa 
päätöksien valmisteluissa. 
Kantakaa yhteiskuntavas-
tuunne kansalaisia kohtaan.

Antti Tihinen 

Juha Vuorio aloitti 
aktiivisen vaalityön jo viime elokuussa
Perussuomalaisten kansan-
edustajaehdokas Juha Vuorio 
Oulusta vieraili perjantaina 
22.3. Pudasjärvellä S-marketin 
edustalla. Tukiryhmän jäsenet 
paistoivat makkaraa ja tarjolla 
oli muutakin tarjottavaa sekä 
vaalimateriaalia. Vuorio kävi 
esittäytymässä myös torilla 
Metsäpäivässä. 

Vuorio kertoi olevansa DI 
ja toisen kauden kaupungin-
valtuutettu Oulussa. Vaalityö-
tä hän kertoi tehneensä viime 
elokuusta lähtien. Ehdokkaa-
na hänellä oli pitkä lista tär-
keitä asioita. 

-Euroopan Unionin jäsene-
nä kannatan valtioiden yhteis-
työtä ja vapaakauppaa, mutta 
vastustan liittovaltiokehitystä 
sekä toivon Suomen markan 
palaamista.

Nuorten asemaa paranta-
malla voidaan lapsien synty-
vyyden aleneminen kääntää 
lapsien lisääntymiseksi. 

Perusterveydenhoidossa 
keskeistä on hoitoon pääsy. 
Tämä tulee varmistaa nykyis-
tä paremmin alueellamme.

Vanhustenhoidossa tehos-
tettu palveluasuminen saat-
taa olla parempi ratkaisu 
kotona-asumisen pitkittämi-
selle. Omaishoitajien tuet tu-
lee määrittää Kelan maksetta-
vaksi selkeillä kriteereillä.

Pienyrittäjien ja yksinyrit-
täjien asemaa tulisi parantaa 
mm. byrokratian ja virkaval-
taisuuden purkamisella. 

Elinkeino- ja maatalous-
politiikan tulisi edesauttaa 
koko maan asuttuna pitämi-
seksi. Vastustan hallitsema-

Juha Vuorion vaalipisteessä kävi väkeä mukavasti. Hänen 
seurassaan oikealta Aino Asikkala, Pertti Manninen ja Hel-
mi Koivuniemi.
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natan lupaa pienehkölle 
määrälle koulutettuja ja län-
simaiseen kulttuuriin sitoutu-
neita maahantulijoita. Kunti-
en ja kaupunkien tulisi vastata 

itse maahanmuuton aiheutta-
mista kustannuksista alueil-
laan. Tämä kannustaa kuntia 
ottamaan vain sellaista maa-
hanmuuttoa, joka on taloudel-
lisesti järkevää. HT

Yhteisöllisyysvaliokunnalle tulossa työntäyteinen vuosi
Vuoden alusta perustettu yhteisöllisyysvaliokunta piti hyvin antoisan 
ja keskustelevan kokouksen keskiviikkona 20.3. Esittelijänä toimi kau-
punginjohtaja Tomi Timonen. 

Pudasjärven kaupunki tukee vuosittain yhdistyksiä sekä yksittäisiä 
harrastajia ja rekisteröimättömiä ryhmiä. Hakemuksia on tänä vuonna 
tullut yhteensä 113 kpl, joista yhdistyksiltä 81 kpl ja yksittäisiltä henki-
löiltä ja rekisteröimättömiltä ryhmiltä 32 kpl. Työryhmä on valmistel-
lut esityksen, joka tuotiin tiedoksi yhteisöllisyysvaliokunnalle ja esitet-
tiin 26.3. kokoontuvaan kaupunginhallitukseen. Tuet tulevat maksuun 

huhtikuun loppupuolella. 
Maatalouden kehittämistukien osalta MTK Pudasjärven johtokun-

ta ja ympäristöjohtaja Henri Pätsi ovat antaneet kehittämisehdotuk-
set. Asian valmistelua jatketaan ja esitys tuodaan huhtikuun kokouk-
seen. Tuottajajärjestön arvion mukaan Pudasjärvellä olisi tarvetta 2-3 
yrittäjänä toimivalle lomittajalle. 4-5 maatalousyritystä riittäisi työl-
listämään yhden lomittaja-yrittäjän ympärivuotisesti. Valiokunta esit-
tää, että tähän asiaan paneuduttaisiin ja yrittäjävetoisesta lomittajatoi-
minnasta kiinnostuneita henkilöitä kannustettaisiin ryhtymään tämän 

alan yrittäjiksi. 
Lähiruoka-asia ei ole edennyt vielä toivotulla tavalla, vaikka asia on 

määritelty Pudasjärven elinvoimaohjelman keskeiseksi painopistealu-
eeksi. Valiokunta korostaa, että suunnitelmien laadinnassa pitää huo-
mioida Pudasjärven ja lähialueen tämän alan yrittäjien asiantuntemus. 

Vuosikellosta sovittiin ja todettiin, että vuosi on työntäyteinen.

Kaupunki tiedotus
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Pudasjärven seurakunnan 

380-vuotisjuhla 
sunnuntaina 7.4.2019

�	Klo 10 Piispanmessu kirkossa,  
toimittaa piispa Jukka Keskitalo

�	Klo 12 ruokailu seurakuntakodilla
�	Klo 13 juhla seurakuntakodilla,  

juhlapuhe FT, maaherra emeritus Eino Siuruainen.

Lämpimästi tervetuloa!

Perussuomalaiset kansan-
edustajat Olli Immonen Oulu 
ja Ville Vähämäki Oulu sekä 
kansanedustajaehdokkaina 
olevien Tapio Lämsä Kuusa-
mo ja Jenna Simula Oulu vaa-
litilaisuus kokosi tuvan täy-
teen väkeä perjantaina 22.3. 
Halla Cafeeseen. Osa väes-
tä oli myös seisomassa istui-
mien loputtua. Noin tunnin 
kestäneen tilaisuuden aika-
na myös väki vaihtui. Kaikil-
le tarjottiin pullakahvit sekä 
vaalimateriaalia oli tarjol-
la. Olli Immonen kirjoitteli 
omistuskirjoituksia kirjaansa 
”Kansallinen Kipinä”. 

Esittäytymispuheenvuo-
rojen jälkeen kävi keskustelu 
vilkkaana ja kysymyksiä oli-
si riittänyt pitempäänkin. Eh-
dokkaiden piti kuitenkin kii-
rehtiä Taivalkoskelle ja siitä 
vielä Kuusamoon.

Kysymyksien perusteel-
la Sote oli esillä ja ehdokkaat 
sanoivat sen mahdollisesti 
toteutuvan puolueiden kes-

Perussuomalaiset saivat väen liikkeelle

Olli Immonen
-Olen perussuomalaisten toisen kauden kan-
sanedustaja, Yleisradion hallintoneuvoston jä-
sen, turvallisuusalan ammattilainen, aviomies 
ja kahden lapsen isä Oulusta. Arvomaailma-
ni rakentuu kansallismielisyyden ja isänmaal-
lisuuden pohjalle. Kannatan ajatusta itsenäi-
sestä kansallisvaltiosta, jossa arvostetaan ja 
vaalitaan suomalaisuutta ja paikallista koti-
seutuhenkeä. Harrastan kirjallisuutta, kir-
joittamista, suomalaista kulttuuria, taloutta, 
historiaa, musiikkia, antiikkia ja luonnossa liik-
kumista.

Tapio Lämsä 
-Olen 44-vuotias kuusamolainen yrittäjä. Per-
heeseen kuuluu 12-vuotias poika. 

Ehdokkaana olen maahanmuuttokriittisel-

lä, EU-kriittisellä ja omaa maata puolustaval-
la agendalla. 

90-luvun laman uhreille on vihdoinkin jär-
jestettävä vapautus velkavankeudesta. Kai-
voslaki on uudistettava JÄRKEVÄLLÄ tavalla 
ilman vihreätä sosialisointia. Keskittämispoli-
tiikka on lopetettava - maaseutu ja syrjäseu-
dut on saatava uudelleen elinvoimaisiksi. 

Jenna Simula
-Olen tradenomi, kansanedustajan avustaja 
Oulusta. 

Haluan, että Suomi on aidosti elinvoimai-
nen, turvallinen ja viihtyisä paikka asua, elää 
sekä yrittää. Valtio, jossa huolehditaan ensisi-
jaisesti suomalaisten elämän perusedellytyk-
sistä. Olen sanavalmis ja ahkera oululaispolii-
tikko, jolta löytyy pitkäjänteisyyttä politiikan 
hiekkalaatikolle. Suomalaisten verorahoilla on 

huolehdittava ensisijaisesti suomalaisten pe-
rustarpeista. Päätöksenteon keskiössä on ol-
tava Suomen kansan etu. 

Ville Vähämäki
Olen perussuomalainen toisen kauden kan-
sanedustaja Oulusta, tietotekniikan diplomi-
insinööri ammattilainen. 

Vanhustenhuolto, omaishoito ja kotihoito 
tulee laittaa kuntoon. Sähkön hintaa ja autoi-
lun kuluja on pystyttävä alentamaan ja diese-
lautokieltopyrkimykset pysäytettävä. Pieni- ja 
keskituloisille edistän veronkevennyksiä. Vas-
tustan liha- ja maitoveroaloitteita. Rikoksista 
tulisi saada kovemmat tuomiot ja saada lisä-
resursseja poliiseille. Metsänomistajana kan-
natan metsien hakkuumäärien kasvattamista 
tasaisesti niin, että metsäteollisuuden uudet 
investoinnit ja uudet työpaikat turvataan. 

ken yhteisesti toimien. Met-
sästyksen harrastajat olivat 
huolissaan aselakien tiuken-
tumisesta ja lupien saannin 
vaikeutumisesta. Erityisesti 
Simula itsekin metsästyksen 
harrastajana vakuutti Perus-
suomalaisten olevan metsäs-
täjien ja aseharrastajien puo-
lue ja vastustavan aselakien 
tiukentamisia. 

Maaseudun ja syrjäseutu-
jen asiaa ajetaan, metsiä tulee 

hoitaa ja niiden hakkaamista 
olisi tarpeen lisätä. Hirvituho-
ja voidaan rajoittaa sopivalla 
metsästämisellä. Puurakenta-
mista kannatettiin ja sen puo-
lesta kansanedustajat vakuut-
tivat tehneensä työtä. Peltojen 
metsittäminen nähtiin huono-
na kehityksenä, päinvastoin; 
vanhojen peltojen pajukot 
voitaisiin käyttää energia-
puuna. Omaishoitajat tekevät 
tärkeää työtä ja sitä tulisi ar-

vostaa nykyistä enemmän ja 
korvausta työstä tulisi nostaa. 
Turvetuotantokin sai ehdok-
kaiden kannatuksen eikä sen 
rajoittamiseen nähty mitään 
tarvetta. Maahanmuuttajien 
näkökulmassa oman maan 
asukkaiden asiat tulisi olla 
etusijalla. Työperäinen maa-
hanmuutto sai kannatusta.  
Työperäinen maahanmuutto 
sai kannatusta.HT

Perussuomalaiset Tapio Lämsä, Olli Immonen, Ville Vähämäki ja Jenna Simula saivat väen 
liikkeelle Halla Cafeeseen. 

Elävät kirjat 
Kirjakaupassa
Pudasjärven kirjakaupas-
sa järjestettiin torstaina 21.3. 
Elävät Kirjat tapahtuma, jos-
sa kirjakaupan vieraat pää-
sivät kuulemaan paikka-
kunnalle muualta tulleiden 
tarinoita. Rasismin vastai-
selle viikolle tarkoituksella 
ajoitettu tapahtuma järjes-
tettiin yhdessä Pudasjärven 
kaupungin kanssa, ajatukse-
na tutustuttaa eri taustoista 
lähtöisin olevia ihmisiä toi-
siinsa.

Tarinoita osanottajilla 
riittikin, ja paikalle tulleet 
pudasjärveläiset kuunteli-
vat mielenkiinnolla esimer-
kiksi Afganistanista etnis-
tä vainoa paennutta Omidia 
ja Brasiliasta rakkauden ta-
kia tullutta Claudettea. Maa-
hanmuuttajien nopeasti op-

pimaa suomen kielen taitoa 
ihasteltiin ja ihmeteltiin. 
Varsinkin Suomessa ikän-
sä asuneet suomenruotsa-
laiset pitivät tätä suorastaan 
ihmeenä, olihan heiltä kulu-
nut vuosikymmeniä kielen 
omaksumiseen!

Tunnelma kirjakaupal-
la oli katossa, ja päätimme 
yhdessä, että vastaavia ta-
pahtumia tarvitaan myös 
jatkossa. Lisäksi innostuim-
me suunnittelemaan rans-
kan kielen monikulttuurista 
kielikahvilaa, mikä sekin on 
luvassa pikapuoliin. Asias-
ta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Tuija Wallgren

Elävät kirjat tapahtuman ajatuksena on tutustuttaa eri taus-
toista lähtöisin olevia ihmisiä toisiinsa.

Myymälän patja- ja sänkyosaston
MALLISTO UUDISTUU!

HUONEKALULIIKE 

HEIKKILÄ OY VUOTTA
57

1962
2019

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10-14.  www.huonekaluliikeheikkila.fi

Huonekalujen 
kuljetuspalvelu 
veloituksetta!

PATJAT, RUNKOSÄNGYT JA MOOTTORISÄNGYT 

MYYMÄLÄSTÄ  POISTOHINNOIN!

-30%

Stemma 
tyyny ja peitto 
kätevässä 
kantokassissa 25€

Unico Scandic 
-mallisto

Hilding Anders 
-mallisto -40%
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PuU:n lentopalloilijat Pan-
dat tekivät pelireissun Ala-
vieskaan asti sunnuntaina 
24.3 ja pelasivat hyvin otta-
en kaksi voittoa ja yksi niuk-
ka tappiokin tuli. Tytöillä oli 

kyytimiehenä Poijulan Tapio 
ja hänelle isot kiitokset. Jouk-
kuekuvassa Nanna Penttilä , 
Aada Niskasaari ja Iida Esko-
la. valmentaja Laura Savela 
puuttuu kuvasta. KT

Voitollinen pelireissu 
Alavieskaan

PuU:n Lentopallon D-Ty-
töt emännöivät lauantaina 
23.3. kotiturnauksen ja esitti-
vät hyviä pelejä ja pelasivat 
sijoitusturnauksessa sijoista 
1-6. Lopputulokset: 1. Kuohu, 
2. PuU, 3. Alavieskan Viri, 4. 
Kuohu 2. Toisella kentällä pe-
latut pelit: 1. Salsa, 2. UU, 3. 
Kisko, 4. PuU. 

Peleissä olivat tuomareina 
Aliina Ojala, Aino Ojala, Sii-
ri Korhonen, Hanna Penttilä, 
Kaisa Korhonen ja kioskivas-
taavana Janne Koppelo.
Pelaajat: Siiri Korhonen, 
Oona Ritola, Venla Leino ja 
Alisa Koppelo sekä valmen-
taja Essi Isomursu. KT

Tyttöjen lentopalloturnaus 
kotisalissa

Kirkkoneuvoston kokouk-
sessa maanantaina 25.3. kä-
siteltiin seurakunnan viime 
vuoden tilinpäätöstä. Hy-
väksyttiin tilikauden 2018 
tuloksen ylijäämä 40 839 eu-
roa siirrettäväksi taseen yli-/
alijäämätilille. Samoin hy-
väksyttiin hautainhoitora-
haston ylijäämä 1 026 euroa 
siirrettäväksi taseen yli-/ali-
jäämätilille. Kirkkoneuvos-
to allekirjoitti tilinpäätöksen 
vuodelta 2018 ja päätti jättää 
sen tilintarkastajan tarkastet-
tavaksi.

Tilinpäätöksestä ilmeni, 
että kirkollisverotuloja saa-
tiin 1,12 miljoonaa euroa. Ve-
rotulot ja valtionkorvaukset 
pienenivät yhteensä 3,9 pro-
senttia edellisvuoteen verrat-
tuna. Kirkon keskusrahaston 
avustusta, verotulojen täy-
dennystä saatiin 116 360 eu-

Seurakunnan tilikauden tulos ylijäämäinen
roa. Kirkkohallituksen pää-
töksen mukaan Pudasjärven 
seurakunnan verotulojen 
täydennys putosi uusien ja-
koperusteiden mukaan noin 
120 000 euroa verrattuna ai-
kaisempien vuosien tasoon. 
Kirkkoneuvosto haki tästä 
syystä harkinnanvaraista toi-
minta-avustusta 120 000 eu-
roa, jonka Kirkkohallitus sit-
ten myönsikin. Kaikkinensa 
toiminta-avustusta saatiin 
236 360 euroa eli arvioidun 
mukaisesti. 

Kirkon energiakorja-
usten toteutuneet kustan-
nukset olivat noin 330 000 
euroa, jossa oli kustannus-
arvioon säästöä noin 90 000 
euroa. Kirkkohallitus myön-
si kohteeseen avustusta 66 
400 euroa. Kun huomioidaan 
Kirkkohallitukselta saatava 
avustus, on hankkeen kus-

tannusvaikutus noin 260 000 
euroa.

Valtteri Laitilalle  
opiskeluvapaata
Vt. kappalainen Valtteri Lai-
tila on jättänyt Oulun hiip-
pakunnan tuomiokapitulil-
le anomuksen virkavapaasta 
ajalle 17.9.2019-30.11.2020. 
Kyseinen virkavapaa olisi 
opintovapaalain mukainen 
opintovapaa akateemisia jat-
ko-opintoja varten Itä-Suo-
men yliopiston filosofisessa 
tiedekunnassa tavoitteenaan 
teologian tohtorin tutkin-
to. Opintovapaasta aiheu-
tuu sijaisjärjestelytarve. Lai-
tilan opintovapaa-anomusta 
puollettiin ja pyydettiin tuo-
miokapitulia ryhtymään 
toimiin sijaisjärjestelyiden 
suhteen. Parhaillaan on me-

nossa 1.6. alkaen toistaiseksi 
täytettävän toisen seurakun-
tapastorin viran hakuaika, 
joka päättyy 4. huhtikuuta. 

Rippikouluun uusi 
ohjesääntö
Kirkkoneuvosto hyväk-
syi rippikoulun ohjesään-
nön ja lähetti sen tuomio-
kapitulin vahvistettavaksi. 
Suomen kirkossa on vuosi-
na 2014-2018 tehty laajamit-
tainen rippikoulu-uudistus. 
Osana rippikoulu-uudistus-
ta kirkkohallitus oli hyväk-
synyt rippikoulun mallioh-
jesäännön, jota on työstetty 
rippikoulutiimissä. Kasva-
tustyön johtokunta on käsi-
tellyt päivitetyn rippikoulun 
ohjesäännön vuoden 2018 
viimeisessä kokouksessaan.  
RR

Tämä kysymys esitettiin minulle eräässä tilaisuudessa, jossa ih-
miset osoittivat positiivista kiinnostusta nuortemme mahdolli-
suudesta tuoda sanansa ja mielipiteensä aikuisten kuunneltavaksi. 
Pajainfo on joka viikko toistuva Karhupajan nuorten ja valmen-
tajien yhteinen kokoontumistilaisuus, jonka tarkoituksena on 
ryhmäytttää ja toteuttaa ryhmävalmennusta yksilövalmentajan 
luotsaamana. Tilaisuudessa nuoret saavat esittää kysymyksiä, pa-
rannusehdotuksia toimintaan, ideoita työntekoon, halukkuutensa 
käydä tutustumassa oppilaitoksiin ja yrityksiin, pyytää ja ehdottaa 
vinkkejä harrastuksiin, ottaa esille mieltä painavia tai kuohuttavia 
paikallisia ja laajempiakin yhteiskunnallisia asioita. Ketään ei pako-
teta puhumaan, mutta jokainen saa kertoa mielipiteensä pelkää-
mättä sanojensa luvatta leviävän Karhupajan seinien ulkopuolelle, 
sillä kaikki Karhupajalla toimivat ovat allekirjoittaneet asiakirjan, 
joka kieltää tämän. Samassa tilaisuudessa käydään läpi Aloitelaa-
tikkoon tulleet nimettömät/nimelliset viestit.

Pajainfon yhteyteen järjestetään nuorten toiveista tai muis-
ta tarpeista nousseita tietoiskuja ja pieniä luentohetkiä, joita yk-
silövalmentaja, ulkopuoliset vierailevat asiantuntijat ja Karhupa-
jan opiskelijaharjoittelijat toteuttavat. Pajainfossa käsitellyt asiat 
eivät aina jää vain kyseisen tilanteen sisällöksi, vaan asioita tai nii-
den herättämiä kysymyksiä ja mietteitä pohditaan ja jalostetaan 
yhdessä tai yksilöllisesti sekä yksilövalmentajan että työvalmen-
tajien kanssa tauoilla ja työn lomassa.

Sointu Veivo

Mitä tarkoittaa 
Karhupajan Pajainfo?

Lakarin koulun ulkoilupäivässä 
monipuolinen ohjelma
Lakarin koululla pidettiin 
ulkotoimintapäivä torstai-
na 14.3. Päivän ohjelmassa 
oli perinteinen hiihtokilpailu 
kaikille, ketkä halusivat kil-
pailla. Hiihtokilpailussa me-
nestyneet pääsivät kaupun-
gin jatkokisoihin. 

Alkuaan ajatuksena oli 
kaikkien olla päivän aikana 
suksilla joko kilpa- tai ret-
kihiihdon merkeissä. Muut-
tuneen tilanteen vuok-
si retkihiihto piti jättää pois 
ohjelmasta. Koulun pihal-
la toimintapisteinä oli umpi-
hankisuunnistus, lumifudis, 
ampumajuoksu, ristinolla 
ja mäenlasku. Ennen hiih-
tokilpailujen palkintojen ja-
koa kaikille tarjottiin läm-
min kaakao pihalla. Päivä oli 
oikein kaikin puolin onnis-
tunut. 

Hely Forsberg-Moilanen, 
kuvat Simo Kaarre

Hiihtokilpailun  
tulokset 
(3 parasta/sarja)
6 lk tytöt 1.Lotta Juurikka, 2. 
Ronja Kokko, 3. Aino Pelttari.
5 lk pojat 1.Jaakko Parkkila, 2. 
Aukusti Viljamaa, 3. Veeti Hiltula. 
5 lk tytöt 1.Amalia Majava, 2. 
Neea Moilanen, 3. Petra Manni-
nen.
4 lk tytöt 1.Silja Alahäivälä, 2. 
Matilda Liikanen, 3. Reeta Vilja-
maa.
3 lk pojat 1.Sakari Törmänen, 2. 
Miika Illikainen, 3. Taneli Pesälä.
3 lk tytöt 1.Emmi Majava, 2. Ali-
sa Kokko, 3. Mette Moilanen.
2 lk pojat 1.Jaakko Viljamaa, 2. 
Elmeri Ekhdal, 3. Tuomas Sara-
järvi.
2 lk tytöt 1.Aada Pikkuaho, 2. 
Emilia Salmela, 3. Nella Muikku.
1 lk tytöt 1.Elliina Puhakka, 2. 
Anna Graber, 3. Liisa Moilanen.
Eskarit pojat 1.Elmeri Liikanen, 
2. Joose Roininen, 3. Eelis Kokko.
Eskarit tytöt 1.Iisa Pudas, 2. 
Aino Viljamaa. 

Lakarin koululla pidettiin ulkotoimintapäivä torstaina 14.3.

Ensimmäisen luokan tyttöjä valmistautumassa lähtöviivalle. 
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Voimistelu- ja liikuntanäytös 
PuU Voimistelujaoston kevään kohokohta

Pudasjärven Urheilijoiden 
Voimistelujaoston toimin-
ta on monipuolista ja ak-
tiivista. Toiminnassa liiku-
tetaan noin 100 aktiivista 
voimistelijaa seitsemän 
vuotiaasta aina yli 70 vuo-
tiaaseen. Ryhmät kokoon-
tuvat harjoituksiin ker-
ran viikossa. Toiminnassa 
on tällä hetkellä kahdek-
san koulutettua ohjaajaa ja 
kaksi apuohjaajaa. Nuor-
ten ohjaajat ovat koulut-
tautuneet myös Suomen 
Voimisteluliiton voimis-
telukouluohjaajiksi. Oh-
jaajat pitävät osaamistaan 
yllä käymällä jatkokoulu-
tuksissa.  

Kevättalven perintei-
nen Voimistelu- ja liikun-
tanäytös keskiviikkona 
20.3. Tuomas Sammelvuo 
-salilla oli kauan odotettu 
kevään kohokohta voimis-
telijoille. Ennen näytöstä 
ryhmät harjoittelivat tii-
viisti parin kolmen viikon 
ajan. Eri ohjelmien har-
joituksia oli monilla jopa 
kahtena iltana viikosta. 
Koreografioita uusiin oh-
jelmiin on alettu suunnit-
telemaan jo viime syksynä.  

Perinteisesti näytös 

Voimistelujaoston Mixdance -ryhmä, Home, ohjaus Nea Vi-
honen ja Essi Puhakka.

Voimistelujaoston nuorten tanssillinen voimisteluryhmä, It 
was Sunday, what black day, ohjaus Kirsi Hanhela. 

Voimistelujaoston 7-10 vuotiaiden voimistelukoulu Onnelli-
sia yhdessä, ohjaus Inka Kipinä, Essi Hanhela ja Siiri Ojala. 

Hirsikampus 6AB luokkien voimisteluryhmä, ryhmän itsen-
sä ohjaamana.

Voimistelujaoston johtoryhmä ja ohjaajat; Jaana Valkola, Anna-Mari Korva, Merja Vihonen, Mervi Nieminen, Inka Kipinä, Siiri Ojala, Kirsi Hanhela, Tintti Vänttilä, Suvi Lehtonen, Essi 
Hanhela, Nea Vihonen, Essi Puhakka ja Viia Korva. 

AK-Dance Oulusta hiphopin ja showjazzin harrastajia, Ten-
nessee.

Voimistelujaoston kuntojumpparyhmän show Harakiri, ko-
reografia ja ohjaus Suvi Lehtonen.

Voimistelujaoston 11-16 vuotiaiden voimistelukoulu Tuli-
liekkien tanssi, ohjaus Anna-Mari Korva ja Viia Korva.

Voimistelujaoston Lasten välinevoimistelu, Lintuja tuules-
sa, ohjaus ja koreografia Kirsi Hanhela.

Kansalaisopiston lasten balettiryhmä, kissat, koirat ja lin-
nut, ohjaus ja koreografia Anna Sergeeva.

Voimistelujaoston 11-16 vuotiaiden voimistelukoulu, ohjaus Anna-Mari Korva.

on avoin kaikille Pudas-
järvellä toimiville voi-
mistelu- ja liikunnan-
ryhmille. Pudasjärveltä 
voimistelujaoston omien 
ryhmien lisäksi oli muka-
na lasten balettiryhmät, 
koululaisten ryhmä Hirsi-
kampukselta, Pudasjärven 
Nuorisoseuran Iijoen tans-
sijoiden lavatanssiryhmä 
sekä kansalaisopiston se-
nioritanssiryhmä. Tämän 
vuoden näytökseen oli 
kutsuttu mukaan Oulusta 
12-19 vuotiaita hiphopin ja 
showjazzin harrastajaryh-
mä AKdance, joka esiintyi 
useaan kertaan.  

Näytöksen juontajana 
toimi Voimistelujaoston 
puheenjohtaja Jaana Val-

kola. Tapahtumassa oli ar-
pajaiset sekä väliajalla tar-
joilua kioskista. Yleisöä oli 

saapunut kiitettävästi. 

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

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUhLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet
Kanttorikvartetilla 
iltamusiikki
Neljästä mieskanttorista 
koostuva kanttorikvartetti 
pitää iltamusiikin Pudasjär-
ven seurakuntakeskukses-
sa sunnuntaina 31.3. kello 
19. Kaikki kvartetin jäsenet 
laulavat Suomen Kanttori-
kuorossa, jonka periodien 
yhteydessä heille on tullut 
ajatus laulaa myös kvartet-
tikokoonpanolla yhteisten 
tapaamisten yhteydessä. 
Kvartetin iltamusiikki Pu-
dasjärvellä on heidän toinen 
yhteinen esiintymisensä. En-
simmäinen konsertti oli Ka-

jaanin kirkossa viime syys-
kuussa. 

Kvartetti esittää perin-
teisten virsisovitusten lisäksi 
myös uudempaa hengellistä 
mieskuoromusiikkia.

Kvartetissa laulavat Rai-
mo Paaso Oulusta, Reko 
Tammi Savonlinnasta, Juha 
Mikkonen Kajaanista ja Jan-
ne Piipponen Joensuusta.

Iltamusiikkiin on vapaa 
pääsy, kolehti kerätään yh-
teisvastuukeräykselle.

Keijo Piirainen
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

26.4. Tango (A+A-J), Fusku (J)
HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ:  
10.5.  Cha-Cha (A+A-J), Tango (J)
17.5. Bugg (A+A-J), Cha-Cha (J)

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: 
Tuula Kemppainen 
p. 040 702 6478.

Jongun alueen 
kyläyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS 
kylätalolla (Niskalantie 9) 

su 7.4.2019 klo 13.00. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! Hallitus

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 

PUDASJÄRVEN YhDISTYS RY
ELÄKELIITON JÄSENET

LÄhDEMME SOKKORETKELLE
torstaina 11.4. klo 8.30 

linja-autoaseman pysäkiltä.
Hinta 25 euroa/jäsen (sis. matkan ja lounaan), 

matkalla on arpajaiset. Ilmoittautuminen 
su 7.4. mennessä Håkanille puh. 0400 772 126 tai 

Heleenalle p. 044 275 7050. Tervetuloa!

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

MLL:n Pudasjärven yhdistyksen 
KEVÄTKOKOUS
Halla Cafessa ti 9.4.2019 klo 18. 

Hallitus kokoontuu klo 17.
Tervetuloa!

PuU:n UINTIJAOSTO 
Maaliskuun uintikisat Puikkarissa
su 31.3. klo 17 alkaen.
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Osallistuminen maksutonta. 

Tervetuloa! 

Aittojärven koululla 
la 6.4.2019 klo 11.00-13.00

Ilmoittautumiset alkaa klo 10.00.
Sarjat aikuiset ja lapset.

Myynnissä hernekeittoa, kahvia, 
teetä, mehua, pullaa.

Perinteiset, leikkimieliset

PILKKIKILPAILUT

Tervetuloa! Aittojärven kyläseura ry

SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

pidetään ti 16.4.2019 klo 17.00
Puikkarin kokoustilassa.

Kahvitarjoilu.

PAM 
PUDASJÄRVEN OS. 208 

Jäsenet tervetuloa kokoukseen!
PS. Muistathan äänestää liittokokousvaaleissa pudasjärveläi-
siä ehdokkaita.

Johtokunta

Puhoskylän Kyläseura ry:n
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS   
lauantaina 6.4.2019 klo 11.00 Möykkälässä. 

Karaokeilta la 6.4. klo 21-02.00 Möykkälässä.
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Su 31.3. klo 13 Jouni Vikström
Su 7.4. klo 13 Helena Kärkkäinen 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Korpisenperän vesien 
osakaskunnan (kalastuskunnan) 

VUOSIKOKOUS
Korpisen kylätalolla su 14.4.2019 klo 12.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Pöytäkirja nähtävänä 23.4.-7.5.2019 osoite: 

Korpisenjärventie 429 A.
Hoitokunta kokoontuu klo 10.30.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hoitokunnan puheenjohtaja

Toimit autohuollon ja renkaiden asennustehtävissä  
monimerkkikorjaamoympäristössä.

Sinulla on työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä 
ajoneuvoasentajan koulutus. Olet oma-aloitteinen ja 
positiivinen sekä innostut vaihtelevasta työstä.

Tarjoamme mielenkiintoiset tehtävät, hyvät  
työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittyä  
autohuollon tehtävissä!

Lue lisää ja täytä hakemuslomake viimeistään 
10.4.2019 osoitteessa vianor.fi/rekrytointi.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupisteen  
päällikkö Kari Oravainen, p. 010 401 3911.

Haemme Pudasjärven  
palvelupisteeseemme

Vianor on autohuolto- ja rengaspalveluihin 
erikoistunut suomalainen ketju, joka toimii  

24 maassa. Pohjoismaissa, Venäjällä ja Keski- 
Euroopassa asiakkaitamme palvelee 1400 

palvelupisteen verkosto. Olemme osa Nokian 
Renkaat -konsernia. Lue lisää: www.vianor.fi.

AJONEUVO-
ASENTAJAA

UKK -HIIHTO Sarakylässä
lauantaina 30.3. klo 9.00 Hirvikumpu 

Lehmisuontie 160, josta kuljetus 
Puukkosuon tienvarren lähtöpaikalle.

Reitin pituus 10-12 km. Puukkosuontie- Pentti Raision 
kesämökki-Mainio- Hirvikimpu.

Matkalla paistetaan makkaraa ja 
perillä nautiaan kahvit.

Tervetuloa!
Sarakylän alueen kyläseura ry
Sarakylän metsästysseura ry

Kvartetti esittää perinteisten virsisovitusten lisäksi myös 
uudempaa hengellistä mieskuoromusiikkia.

Vapaa pääsy.
Kolehti yhteisvastuukeräykselle.

Tervetuloa!

Kanttorikvartetin 
iltamusiikki

sunnuntaina 31.3. klo 19 
seurakuntakeskus.

KaNttORiKvaRtetissa 
LauLavat:
Raimo Paaso, Reko tammi, 
Juha Mikkonen ja 
Janne Piipponen.

Pudasjärven seurakunta
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Sotkajärven Vedolla ulkoilutapahtuma
Sotkajärven Vedon ulkoilu-
tapahtumaa vietettiin lau-
antaina 23.3. Hirvaskosken 
koulun pihalla. Sankahkos-
ta lumisateesta huolimatta 
väkeä oli mukavasti paikal-
la. Ohjelmassa oli hiihtoki-
sa, aarteenetsintää, keppi-
hevosrata, kettinginheittoa 
ja pulkkaralli. Makkara ja 
mehu maistuivat hyvälle ul-
kona.

Hiihtokisa tulokset: Alle 4v 
1) Reeta Illikainen 2,22 2) Toni Kuo-
pus 2,25. Yli 4v 1) Niko Kuopus 
1,40 2) Aaron Illikainen 1,53 3) Elsi 
Holmström 2,15 4) Niilo Holm-
ström 2,25. Kettinginheitto (6 
parasta) 1)Teuvo Nikula 30 (uu-
sinnassa 10) 2) Tanja Vähäkuopus 
30 (uusinnassa 5) 3) AnneHolm-
ström 25 4) Markku Herukka 20 5) 
Anne Siivikko 15 ja Sauli Kuopus 15. 
Pulkkaralli (3 parasta): 1)Otto 
Holmström (kyydissä Elsi ja Niilo) 2) 

Iloinen hiihtäjä Toni Kuo-
pus.

Aarteenetsintä käynnissä.

Tiukka pulkkaralli.

Sauli Kuopus (kyydissä Niko ja Toni) 
3) Mari Laakkonen (kyydissä Aaron 
Illikainen).

Mirja Laakkonen

Kaupunginhallitus ko-
koontui tiistaina 26.3. Vuo-
den 2018 tilinpäätös al-
lekirjoitettiin ja jätettiin 
tilintarkastajille tarkastetta-
vaksi. Tilikauden tulos hy-
väksyttiin, joka oli ennen 
tuloksenkäsittelyeriä mii-
nuksella 4 665 871 euroa. 
Tuloksen käsittelyerinä tu-
loutetaan poistoeriä 103 263 
euroa ja rahaston käyttöä 
442 416 euroa. Tuloksen kä-
sittelyerien jälkeen vuoden 
2018 tulos osoittaa miinusta 
4 120 191 euroa, mikä siirre-
tään yli/alijäämätilille, jos-
sa on edellisten tilikausien 
ylijäämää 10 218 812 euroa. 
Tilin ylijäämäksi jää 6 098 
621 euroa. 

Kalusteita Kipinän 
koululle
Kaupungin toimesta on 
kilpailutettu Kipinän kou-
lun käyttöön hankittavat 
irtokalusteet. Hankintaan 
kuuluu useampia osako-
konaisuuksia, jonka vuok-
si hankinta kilpailutettiin 
kevennettynä kilpailutuk-
sena kaikkien puitesopi-
muksen ryhmiin valittujen 
soveltuvien toimittajien 
kesken. Hankintaan kuu-
luu aulatilaan, opetusti-
laan, liikuntasaliin, ruo-
kasaliin ja opettajien 
toimistotilaan tulevat irto-
kalusteet, jotka päätettiin 
hankkia Kuopion Woodi 
Oy:ltä hintaan 50 390 eu-
roa.

Kipinän koululle on 
kilpailutettu AV-urak-
ka, johon kuuluu pe-
rusluokkien, ruokalan, 
neuvottelutilojen, tekni-
sentyön ja liikuntasalin 
AV-laitteiden urakointi. 
Lisäksi urakkaan kuuluu 
kuulutusjärjestelmän uu-
sinta. Kipinän koulun AV-
urakka päätettiin hank-
kia Av Product Oikarinen 
Oy:ltä hintaan 56 199 eu-
roa.

Tonttien hinnoittelu
Kaupunki on hankkinut 
tammikuussa 2019 Pieta-
rilasta tilan, johon kuu-
luu mm. seitsemän pien-
talon rakennuspaikkaa 
Kurenalan pohjoisen osan 
asemakaava-alueen kort-
teleissa 21 ja 27. Kaupun-
gin hinnoittelupolitiikkana 
on ollut pitää tonttien hin-
nat kohtuullisena. Tonttien 
myyntihinnaksi hyväksyt-
tiin viisi euroa neliömetriltä 
ja vuosivuokraksi kahdek-
san prosenttia myyntihin-
nasta.

Kehittämis- ja  
toimintatuet 
Talousarvioon on varattu 
150 000 euroa jaettavaksi 
kehittämis- ja toimintatuki-
en muodossa vuonna 2019. 
Kehittämis- ja toimintatuki-
en työryhmän ehdotukses-
ta hyväksyttiin kehittämis- 
ja toimintatukia jaettavaksi 
yhteensä 161 760 euroa. Ha-
kemuksia on saapunut yh-
teensä 113 kappaletta: yh-
distyksiltä 81 ja yksityisiltä 
32 kappaletta. 

Kulttuurityöryhmä
Kaupunginhallituksen pe-
rustama kulttuurityöryh-
mä piti yhdeksän kokous-
ta ja keskusteli laajasti 
Pudasjärven kulttuurin ti-
lasta, merkityksestä ja tu-
levaisuuden kulttuurinäky-
mistä. Kulttuurityöryhmän 
työskentely on nähty tär-
keäksi keskustelufooru-
miksi koko kulttuurin ken-
tän sekä kaupungin johdon 
ja luottamushenkilöstön 
johdon välillä. Hyväksyt-
tiin työryhmän esitykset ja 
jatkolinjaukset sekä päätet-
tiin, että kulttuurityöryhmä 
jatkaa työskentelyä.

Hyväksyttiin Heli Huh-
tamäen henkilöstöpäälli-
kön viran vastaanottami-
nen 2.4. alkaen. RR

Kaupunginhallitus  
allekirjoitti alijäämäisen 

tilinpäätöksen

Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto Pudasjärven yhdis-
tys järjesti torstaina 21.3. koko 
perheen parituntisen ulkoi-
lutapahtuman Rajamaanran-
nassa. Ei niin ulkoiluun in-
nostavasta ilmasta huolimatta 
paikalla oli noin 120 osallis-
tujaa. Illan ohjelmassa oli 
sekä leppoisaa mäenlaskua 
että tiukkaa, mutta kuiten-
kin leikkimielistä kisailua. Il-
lan aikana ulkoilijat pääsivät 
kokeilemaan mm. rattikelk-
ka- ja liukurikisaa, tarkkuus-
ammuntaa, ampumajuoksua 
ja onnenpyörää, sekä nautti-
maan Jari Keskiahon järjestä-
mästä moottorikelkkakyydis-
tä.

Maataloustuottajien kes-
kusjärjestö (MTK) Pudasjärvi 
oli paikalla loihtimassa ham-
purilaisia monipuolisilla täyt-
teillä, ja niitä oli varauduttu 
jakamaan sadalle ensimmäi-
selle. Hampurilaiset näytti-
vät maistuvan hyvin ja ne me-
nivät kaikki; kuitenkin niin, 
että kaikki halukkaat pääsi-
vät herkuttelemaan. Tapah-
tuman juontajana toimi stand 
up-koomikkonakin tunnet-
tu Lasse Oikarinen, joka piti 
hyvää meininkiä yllä yhdes-
sä äänentoistosta ja musiikista 
vastanneen Pekka Kinnusen 
kanssa. Myös MLL Pudasjär-
ven oma maskotti Sulevi-ket-
tu oli paikalla tervehtimässä 
lapsia ja nauttimassa ulkoi-
lusta.

Idea tapahtuman järjes-

Mukavaa yhdessäoloa ulkoillen

Herkulliset hampurilaiset 
tekivät hyvin kauppansa. Il-
lan juontaja Lasse Oikari-
nen myös kuvassa kulke-
massa ohi. 

MLL Pudasjärven yhdistyksen oma Sulevi-kettu ampuma-
juoksukisailussa.

MLL:n Pudasjärven hallituksesta Veera Ivola laittamassa 
kypärää päähän seuraavalle kyytiläiselle. Jari Keskiaho 
odottaa kelkka valmiina.

Tiukka rattikelkkakisa pisti isät ja lapset tiukoille. Mäkeä 
nousemassa Janne Majava tyttärensä Emmin kanssa.Hampurilaisia jonotettiin innokkaasti. 

tämiseen lähti siitä, kun ai-
emmin (vuonna 2017) MLL 
Pudasjärven yhdistys oli mu-
kana järjestämässä äitien-
päiväkonserttia. Nyt halut-
tiin huomioida vuorostaan 
isät. Yhdistys sai Pudasjärven 
Osuuspankin Sadasta toisel-
le -rahastosta taloudellista tu-
kea isä ja lapsi -tapahtuman 
järjestämiseen, ja päätyi jär-
jestämään koko perheen ul-
koilutapahtuman, jossa muis-
tettiin erityisesti isiä.  Pankin 
tuki mahdollisti mm. sen, että 
illan toiminnot ja tarjoilut oli-
vat osallistujille maksuttomia.

Sekä lapset että aikuiset 
vaikuttivat hyväntuulisilta ja 
tyytyväisiltä illan antiin. Ta-
pahtumassa oli aistittavissa 
rentoa yhdessäoloa ja iloisia 

kohtaamisia. Isät saivat ta-
pahtumasta mukaansa käy-
tännöllisen lahjan, lumihar-
jan, jota tarvittiinkin jo pois 
lähtiessä, mikäli oli autolla lii-
kenteessä. 

Yhdistys on myös tyyty-
väinen iltaan ja kiittää lämpi-

mästi kaikkia tapahtumaan 
osallistuneita ja tapahtuman 
mahdollistaneita yhteistyöta-
hoja! 

Jonna Puhakka,  
kuvat Veera Ivola ja  
Jonna Puhakka

Liikunnallisen elämäntavan 
kehittämishankkeisiin 

valtionavustusta
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 197 000 eu-
roa valtionavustusta Liikunnallisen elämäntavan kehittämishank-
keisiin vuodelle 2019. Haun pääpainopisteenä oli liikunnan lisää-
minen varhaiskasvatuksessa. 

Tavoitteena siis on, että jokainen alle kahdeksanvuotias on 
päivittäin fyysisesti aktiivinen vähintään kolme tuntia.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset antavat oh-
jeita lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön rooleista sekä ohjatun lii-
kunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta 
osana varhaiskasvatusta.

Pudasjärven kaupungille myönnettiin Likiliikunta 2018-2019 
26 000 euroa. HT
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TORITAPAHTUMA 
PUDASJÄRVELLÄ 
ma 1.4. klo 9-17 
tori täynnä kauppiaita

TERVETULOA! T: Torikauppiaat 0400 262 786

Tapsalta 
metrilakut, 
karkit ym. 
makeiset.

Myynnissä mm:
Kivikylän 
Hannulta 

palvilihat, ym. 
lihajalosteet.

Juhalta pöly-
pussit kaikkiin 
merkkeihin + 

imuritarvikkeet, 
lammasliivit ja 

-tossut, 
villahousut ym. 
www.alppivilla.fi 

Puunkantokorit, 
pajukorit, 

rottinkikalusteet, 
lampaantaljat ym. 
Ranta-Aitta Annola

Katilta kukot, 
rinkelit, pullat, 

leivät ja kuivakakut. 
Myös kalatuotteet.

Mattoja: Räsy,-
puuvillanaru,

-viskoosi,-poly-
propylen,-ym.
mattoja. Hkm 
Hannu Kari. 

Kahviteltasta 
kahvia, 

muurinpohja-
lettuja, grilli-

makkaroita ym. 
Casamer

Kotimaista 
hunajaa, myös 
makuhunajat.
Vääräkankaan 

hunaja.
AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

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

lasinpesuneste
3 litraa, -18°C

talipallo
50 kpl

10,00

LOPUT:

LOPUT:

2 
SANKKOA

pilkkivavat

metsäsukset 
+ siteet 
+ sauvat

0,99

139,-

moottorikelkan
talousreki

moottorikelkan 
tukkireki/
parireki

395,-

395,- apaja
pilkkijakkara

19,95

LOPUT:

alkaen

jääkairat

39,95
alkaen

auringonkukan-
siemen 10 kg

15,00 2 SÄKKIÄ

3 KPL10,00

LOPUT
LUmILINgOT

POISTOhINTAAN!

LOPUT! 
ISOT jA PIeNeT AhKIOT

POISTOhINTAAN!

Miten ehkäisen tulipalot ennalta?

Toimiva palovaroitin ja päivitetyt alkusammutustaidot 
ovat äärimmäisen tärkeitä keinoja parantaa oman ko-
din paloturvallisuutta. Käytännössä kaikki kodeissa syt-
tyvät tulipalot on alkuvaiheessa mahdollista sammut-
taa alkusammuttimella, mutta sammuttimen – kuten 
muidenkin alkusammutuslaitteiden – käyttöä on harjoi-
teltava. Palovaroitin on pakollinen joka kodissa jokais-
ta alkavaa 60:ta asuinneliötä kohden. Palovaroitin on 
erittäin tärkeä pelastautumisen kannalta, sillä se antaa 
aikaa toimia tulipalon sattuessa.

MAINOS

Asiakaspalvelu p. 08 814 2500 
pohjoinen@lahitapiola.fi | lahitapiola.fi

Ari-Pekka Timlin 
maatilat

sähköpostit: etunimi.sukunimi@lahitapiola.fi

LähiTapiola Pohjoisen 
asiantuntijat 

palveluksessasi

Haluamme pitää huolta turvallisuudestasi, 
siksi tarjoamme asiakkaillemme 

maksuttoman käsisammutintarkastuksen.

5.4. klo 9.30-16 
Pudasjärvi, S-market

Kahvitarjoilun lomassa voit keskustella
asiantuntijoidemme kanssa myös perheesi

elämänturvasta sekä palkituista säästämisen
ja sijoittamisen palveluistamme!

Koko tarkastuskiertueen tiedot löydät
www.lahitapiola.fi/sammutinpohjoinen

sekä LähiTapiola Pohjoisen facebook-sivuilta.

Tiesitkö, että suurin osa Suomen miltei 3000:sta 
vuosittaisesta kotona tapahtuvasta tulipalosta syt-
tyy ihmisen itse aiheuttamana, yleensä joko huoli-
mattomuudella tai välinpitämättömyydellä? 

Tulipalo sattuu aina yllättäen ja palo voi kehittyä häm-
mästyttävän nopeasti. On hyvä muistaa, että palo-
kunnan paikalle saapuminen kestää ja sinulla on vain 
pari minuuttia aikaa toimia tulipalon sattuessa. Ennen 
omaisuuden pelastamista on aina ehdottomasti var-
mistettava, että kaikki ihmiset ja kotieläimet ovat tur-
vassa. Tulipalossa savu leviää erittäin nopeasti, ja jo 
muutamassa minuutissa olosuhteet muuttuvat hen-
genvaarallisiksi. Tulipalotilanteessa ei ole hetkeäkään 
hukattavaksi!

Apua, täällä palaa! Lue vinkit, miten ehkäiset vahingon.

Leena Kipinä 
kotitaloudet 

Sari Pähtilä 
kotitaloudet 

TERVETULOA 
SAMMUTIN- 

TARKASTUKSEEN

Omilla toimintatavoilla voi ehkäistä monia 
riskejä! Muistilista tulipalon ehkäisemiseksi:

• Älä käytä viallisia sähkölaitteita tai kuivata pyykkiä
kiukaan päällä saunassa.

• Älä jätä ruokaa liedelle valvomatta äläkä säilytä
lieden lähellä helposti syttyvää tavaraa.

• Älä jätä pyykki- tai tiskikonetta päälle ilman
valvontaa.

• Sijoita kynttilät harkiten ja sammuta ne aina,
jos olet viimeinen huoneesta poistuja.

• Säilytä tulentekovälineet poissa lasten ulottuvilta,
esimerkiksi lukollisessa laatikossa.

• Älä tupakoi sisällä. Voit torkahtaa, jolloin tupakka
sytyttää helposti tulipalon.

• Varmista kodin poistumistiet (tarpeen mukaan
varatietikkaat).

• Käytä tulisijaa käyttöohjeiden mukaisesti.
Nuohouta tulisija ja savuhormi säännöllisesti.

• Varmista alkusammuttimen, sammutuspeitteen
ja palovaroittimen toimivuus.

• Varmista myös, että jokainen perheenjäsen osaa
käyttää alkusammutuslaitteita, ja tietää, missä niitä
säilytetään.


