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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Talouspäällikkö Maire 
Puhakka siirtymässä 

eläkepäiville s. 7

Metsäpäivä täytti torin 
yleisöstä s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 4.4.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

Lupa kaataa.

Kiinteä verkko 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkaviestinverkko 8,35 snt/puhelu + 7,17 snt/min.

Keilaus | Biljardi | Ratagolf | Ravintola | Sauna | Darts | Kabinetit
Isokatu 97, 90120 OULU | 0207 344 199 | www.oulunkeilahalli.fi

Soita
 ja kysy

 0207 344 199 

Saunatilat
Kabinetit

Pikkujoulu
Varaa ajoissa!
Pikkujoulukausi lähestyy.

Keilaus
Ruokailu

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

On aika suunnitella 
kesäleimikko. 

Ota yhteys metsäasiantuntijaasi.

Lisätietoja: Outi Juutilainen 
040 568 7266. www.seniorshop.fi

Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa 
Pudasjärvellä.

Palvelukeskuksessa Kauppatie 25,  
ti 9.4. klo 10-14.

Yläkartanossa  Pappilantie 7,  
ke 10.4. klo 10-12.

Kurenkartanossa Juhontie 8,  
ke 10.4. klo 14-16. Tervetuloa 

ostoksille!

HUIPPUTARJOUS ERÄ

SAKSANHIRVIKÄRISTYS 500 g 
5 PUSSIA 25,00 10,00 kg

SOMPIO LÄMMINSAVUSTETTU 
POROROUHE 1 kg 

12,90 RS (norm. 16,90 kg)

Lemmikkieläinruoka

ERÄ KUIVATTUJA 
PORONLUITA - 50% 

Paljon pureskeltavaa 
koiralle

Ajanvieteluu 1 kg 
5,00 pss

Porojauhelihaa 500g 
2,95 kpl 5,90kg

UUTTA
Nyt meiltä korkea-
laatuiset koirien 

kuivamuonat

Kylmäsen omat 
lämminsavuherkut

Saunapalvikylki n. 1kg 7,90 kg
Savukassler 9,90 kg

Lämminsavustettu Porsaan 
ulkofi lee 9,90 kg

Ylikypsä kylki 11,90 kg
Maalaispalvi 12,90 kg

Lämminsavustettu Kalkkunan 
rintafi lee 13,90 kg

Hyvää ja helposti - tottakai 
Savumuikut sekä muikut 

tomaattikastikkeessa 210g 
5,50 kpl 26,19 kg

Kermainen savuporokeitto 
400g 3,90 prk 9,75 kg

Hirvenlihaa 400g 
7,40 kpl 18,50 kg

Savulohi-, Broileri- ja Kinkku-
kukko 182g 3 prk 10,00 18,32 kg

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

Savujuustoinen 
Porobalkan 500g 
4,99 kpl 9,98 kg 

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

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

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! to 4.4. liike auki klo 9-14.45. Vk 15 liike auki ma 8.4.- ke 10.4. 

To 11.4.- Ti 16.4. liike kiinni loman vuoksi.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

SAVUSIIKAA JA –LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta)

PUDASJÄRVEN TORILLA
maanantaina 8.4. 

klo 10–16.

Toimitukset: pe 12.4. Kiiminki, Pudasjärvi
to 18.4. Ii, Kuivaniemi, Olhava

Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön VILJAPOSSUA suoraan tilalta
Grillibagit, ½ possua ym.

Kauppatie 4, p. 08 821 595
Tervetuloa!

HUHTIKUUN TARJOUKSET!
- Kasvohoito 55€
- Intialainen päähieronta  
  3 kerran sarja 70€

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

TEHOKOMPOSTORI 
KEKKILÄ 225 L 

LÄMPÖERISTETTY

KAASUGRILLI 
CELLO RODIUM 3

28900

Ympärivuotiseen kompostointiin 2 - 6 
hengelle. Lämpökompostorissa suuri ilman 
salpaa auki pysyvä saranoitu täyttöluukku 
sekä lämpömittari ja tehokas eristys. Suuri 
tyhjennysluukku. Saatavana korotusosa 
(100 l) lisähintaan.

Tyylikäs Cello Rodium 3 on kolmipolttiminen 
kaasugrilli, jonka teho on 10,5 kW. Valurau-
tainen paistopinta, runko maalattua terästä, 
grillipesä pitkäikäistä emaloitua terästä ja 
vaaleanharmaat ulkopinnat ruostumatonta 
terästä.

399 00

Vuoden 2019 
eduskuntavaalien 

vaalipäivä on sunnuntai 
14.4.2019.

Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 

3.–9.4.2019 ja 
ulkomailla 

3.–6.4.2019.

EDUSKUNTA-
VAALIT 2019



2 3nro 14PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti4.4.2019 4.4.2019nro 14

Tarina vapusta

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Piispanmessu kirkossa su 7.4. kello 10, toimittaa Oulun hiippa-
kunnan piispa Jukka Keskitalo, Pudasjärven seurakunnan papisto 
avustaa. Kanttoreina ja kuorojen johtajina Jukka Jaakkola ja Keijo 
Piirainen, kirkkokuoro, Vox Margarita –kuoro ja Sarakylän kappe-
likuoro. Kirkkokyyditys seurakuntakodilta kello 9.30, mahdolli-
suus käyttää kirkkokyyditystä myös sivukyliltä. Ei omavastuuta. 
Messu jälkeen ruokailu ja seurakunnan 380 –vuotisjuhla seura-
kuntakodissa. Messu on katsottavissa suorana lähetyksenä seura-
kunnan kotisivujen kautta samoin juhla seurakuntakodilta.
Kuorot: Vox Margarita ke 10.4. kello 18, kirkkokuoro to 4.4. ja 
to 11.4. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 4.4. ja ke 10.4. kel-
lo 18. 
Pudasjärven kansalaisopiston oppilaskonsertti seurakuntako-
dissa  ti 9.4. kello 18.30. Vapaa pääsy.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12, ystävän-
kammaria ei ole to 11.4.
Tervetuloa mukaan Kirkon Ulkomaanavun päivään Taival-
koskelle to 11.4.2019. Ajankohtaispäivässä saat tietoa Kirkon 
Ulkomaanavusta ja kuulet, miten apu menee perille ja saat innos-
tusta tekoihin ihmisarvon puolesta. Vieraana on asiantuntija Cari-
ta Cruz. Ajankohtaispäivä on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, 
yhteisvastuukerääjille ja muuten asiasta kiinnostuneille. Lähtö on 
seurakuntakodista kello 8.45 ja paluu noin kello 16. Kirkon Ul-
komaanapu tarjoaa kahvit ja lounaan, joten reissu on sinulle mak-
suton. Ilmoittautuminen ja ruokavaliot 5.4. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon 08 8823 100.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 4.4. klo 17.
Perhekerhot: Iltaperhekerho maanantaisin kello 17-19 seura-
kuntakodissa ja perhekerho keskiviikkoisin kello 10-13 seura-
kuntakodissa. 
Pääsiäisaskarteluilta seurakuntakodissa ma 8.4. kello 17-20, täl-
löin ei iltaperhekerhoa.
Lapsiparkki perjantaisin kello 9.30-12 seurakuntakodilla. Park-
kiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. Lapsille oma välipala ja juoma mu-
kaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina 
arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Il-
vo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 
Kirkon esittelijä: Haemme reipasta, oma-aloitteista ja kielitai-
toista nuorta kirkon esittelijäksi ajalle 24.6.-2.8.2019. Työaika 
ma-pe klo 11-17, 30 h/viikko. Palkkaus määritellään kirkon ylei-
sen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä 202:n mukaan, 1230 
euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla 5.4.2019 
kello 15 mennessä osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi. Lisätietoja 
antaa kirkkoherra Timo Liikanen, p. 040 820 7223.
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpomalla 
kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka täyttävät 
16 vuotta viimeistään 31.5.2019. Työaika ajoittuu kesä-heinä-
kuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajan-
kohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. mennessä  sähköpostitse 
pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 882 3100 (kello 9-15).
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Antti Kum-
malalla pe 5.4. kello 19. Ompeluseurat Yli-Livolla Jyrki ja An-
na-Mari Luokkasella pe 5.4. kello 18.30 (Iivari Jurmu). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 7.4. kello 16 (Valtteri Laitila, Pekka Lehto). 
Julkaisuilta ja seurat Pärjänsuolla Veeti ja Reetta Kiurulla pe 12.4. 
kello 18.30 (Esko Löppönen).
Kastettu: Melia Mimmi Retriikka Perätalo, Väinö Tuomas Puuru-
nen, Vertti Markku Hermanni Ekdahl.
Haudattu: Martta Luokkanen 86 v, Antero Kokko 72 v, Seija 
Ojala 68 v, Alpo Olavi Vikman 67 v, Sirpa Heleena Siuruainen 
56 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

Kiitos teille kaikille Alpon ystäville ja tutuille, 
jotka muistitte Alpoa hänen poismenon johdosta ja 

otitte osaa suruumme. 
Kiitos myös Hautaus- ja kukkapalvelu Räisäselle ja 

Pitopalvelu Hallalle hyvästä palvelusta.
Alpo Vikmanin omaiset

En juhli merkkipäivääni.
Ei lahjoja.

Eija

Rakkaamme

Vilho Olavi
RISSANEN
s. 28.2.1934 Pudasjärvi
k. 11.3.2019 Pudasjärvi

Kiitollisuudella muistaen
Sirkka puoliso
Esa ja Paula
Enska ja Anna
Esko ja Ulla
lastenlapset puolisoineen
sisar ja veli perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Hän lähti, mutt´on vielä lähellämme.
tuhansin sitein meihin liittyen,
ja kotihin ja liki sydäntämme,
jäi kaiku askelten rakkaitten.

Siunattu lähestein läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Pudasjärvi-lehti julkaisee Ystävänkammarissa 
kirjoitettuja runoja:

Yö
varsa syntyy
jännitti ja oli ihmeellistä
hetken päästä
varsa nousi jaloilleen
imi emäänsä
kirmasi ympäriinsä
tutki emäänsä
haisteli

seuraavana kesänä
laukkasi pitkin pihaa

Sisko ja Aino

Piispa Jukka Keskitalo. 
Kirkon kuvapankki/sanna 
Krook.

Pudasjärven seurakunnan 380-vuotisjuhlia vie-
tetään tulevana sunnuntaina 7.4. Oulun hiip-
pakunnan uusi piispa Jukka Keskitalo toimittaa 
piispanmessun kirkossa kello 10, Pudasjärven 
papisto avustaa. Musiikista vastaavat kanttorit 
Jukka Jaakkola ja Keijo Piirainen, ja seurakunnan 
kaikki kolme kuoroa laulaa.

Messun jälkeen juhlapäivä jatkuu ruokailul-
la ja pääjuhlalla seurakuntakodilla. Juhlapuheen 
pitää FT, maaherra emeritus Eino Siuruainen. 
Juhlassa jaetaan myös seurakuntatyön ansio-
merkkejä luottamushenkilöille ja työntekijöil-
le. Musiikista vastaavat seurakunnan kanttorit ja 

kuorot. FT Paula Mäkelä on koonnut seurakun-
nan arvoesineiden inventoinnista kuvaesityksen, 
joka on nähtävillä kirkkosalissa ennen juhlan al-
kua. 

Juhlapäivää on mahdollista seurata seurakun-
nan YouTube –kanavan kautta. Messun videointia 
varten on lainattu Pudasjärven kaupungilta lait-
teet, joten kuvan ja äänen laatu on aikaisempaa 
parempi. 

Timo Liikanen

Pudasjärven seurakunta 380 vuotta

Luomakunnassa valon määrä on viime 
kuukausina lisääntynyt valtavan paljon, 
keväinen aurinko on osoittanut voiman-
sa. Kirkkovuodessa sen sijaan kulje-
taan hetki kohti syvenevää pimeyttä, kun 
paastonaika alkaa kääntyä loppupuolel-
leen. 

Ensi pyhänä vietetään viidettä paasto-
najan sunnuntaita, joka on teemaltaan ot-
sikoitu kärsimyksen sunnuntaiksi. Tästä 
alkaa niin sanottu syvä paastonaika. Lati-
nankieliseltä nimeltään pyhä on otsikoitu 
sanalla ”judica”, joka tulee päivän psalmin 
antifonin (Ps. 43:1) alusta: ”Hanki minulle 
oikeutta, Jumala”. Kärsimyksen sunnuntain 
teksteissä ja teemassa alkaa olla jo lähesty-
vä Jeesuksen ristintien varjo, evankeliumissa 
Johanneksen mukaan todetaan: ”Siitä päi-
västä lähtien neuvoston tavoitteena oli sur-
mata Jeesus” (Joh. 11:53). 

Kärsimyksen ongelma on kysymys, 
jonka ääreen sukupolvet toisensa jäl-
keen joutuvat pysähtymään. Yhä uudel-
leen eteemme tuodaan esimerkiksi uu-
tisia onnettomuuksista, jossa viattomia 
ihmisiä on menehtynyt. Oma tai läheisen 
ihmisen yllättävä sairaus voi viedä pitkäk-
si aikaa suurten kysymysten ja syvien ve-
sien äärelle. Noissa hetkissä on paljon 
miksi –alkuisia kysymyksiä, mutta vähän 

vastauksia. Kärsimyksen ongelman äärel-
lä meidän on luontevaa samaistua vanhan 
testamentin matkamieheen Jobiin. Hän 
menetti kaiken, omaisuutensa, läheisen-
sä ja oman terveytensä. Ystävätkään ei-
vät ymmärtäneet ja osanneet lohduttaa 
häntä. Jobin ymmärtämättömyyttä kuvaa 
hänen lausahduksensa: ”Minä panen kä-
den suulleni ja vaikenen” (Job. 40:4). Vaikka 
hänen kohtalonsa oli kova, kärsimyksen 
syvimmissä vesissä on kuitenkin havait-
tavissa häivähdys luottamuksesta ja toi-
vosta: ”Minä tiedän, että lunastajani elää. 
Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä” 
(Job. 19:25). 

Jumalan vastauksen kärsimyksen sun-
nuntain teemaan näemme hänen pojas-
saan Jeesuksessa. Jumala syntyi ihmisek-
si, ja osaksi tätä maailmaa. Raamatusta 
voimme lukea Jeesuksen inhimillisestä 
ja jumalallisesta puolesta. Puhuttelevalla 
tavalla huomaamme, että esimerkiksi lä-
heisen ihmisen kuolema kosketti Jeesus-
ta syvästi. Ystävänsä Lasaruksen haudalla 
Jeesus itki (Joh. 11:35). Mutta samalla hän 
osoitti jumalallisen voimansa, kun hän 
herätti Lasaruksen kuolleista (Joh. 11:44).

Kärsimyksen sunnuntaihin loistaa toi-
von valo. Jeesuksen lähestyvä ristintie 
merkitsee armon ja sovituksen todelli-

suuden täyttymystä. Heprealaiskirjeessä 
todetaan: ”Näin hän (Jeesus) on täyttä-
nyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein-
pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi 
lunastuksen” (Hepr. 9:12). Oman kesken-
eräisyyden ja syntisyyden keskellä saam-
me rohkeasti luottaa Kristuksen sovitus-
työhön ja omistaa anteeksiantamuksen 
täydet lupaukset. 

Kärsimyksen sunnuntain messussa 
kirkolla on toivon valo myös toisesta nä-
kökulmasta tarkasteltuna. Vietämme Pu-
dasjärven seurakunnan 380-vuotisjuhlaa 
piispanmessun merkeissä. Juhlapäivä ker-
too Jumalan lupauksista, jotka kantavat 
sukupolvesta toiseen. Lämpimästi terve-
tuloa kirkkoon Sanan ja sakramentin ää-
relle!

”Ajasta aikaan varjellut on Herra kirk-
koamme, sanallaan meitä ohjannut kaikis-
sa vaiheissamme, vieläkin tahtoo siunata 
kansaansa köyhää armolla, tarjota taivahan 
rauhaa” (Virsi 197:1).

Timo Liikanen

Kärsimyksen sunnuntai
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

 ELLESIOT ATSADAS
-001 niknapsuusO nevräjsaduP –

 notsaharalhujsitouv

aj aitniovnivyh atsilleduolat aj ätsikneh atsiloupinom äätside aj aekut no sutiokrat  
 .ällevräjsaduP ätsytsenem

  
notsahar atiettiola aj äiskytise näämeket äjösiethy ire aj ätiölikneh äisiytisky emmädyyP  

naadiov ätiäN .atsiorav notsahar iskesimätnöym nejotniklap aj nejoharupa ,netsutsuva ellannukimiot  
elliölikneh ellisillonnoul nietsurep nivaniap nesiytire iat elliösiethy ellisialire äätnöym atsesilleduolat  

atsutiokrat notsahar atsium akkiat atseduusilliruuttluk atsavatsonni iat atseduusiviitavonni  
 .atsiettiola iat atsioisna ätsivätside

  
allitsopökhäs iat estitsop ässennem 9102.5.11 naamattimiot näätedyyp teettiola aj teskytisE  

 :neeseettioso
 

 ikknapsuusO nevräjsaduP
 aloruP ittreP

 IVRÄJSADUP 10139 ,41 LP
  

 fi.po@alorup.ittrep iat
  

 001 7977 440 .p ,aloruP ittreP ajathojsutimiot aatna atsaisa ajoteitäsiL
 
 

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää
muihin etuihin. S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista ostoksista,
jopa 10 %, lisätietoa: bonustuplana.fi. Tarjous on voimassa 28.4.2019 asti.

ILMAINEN OPTIKON NÄÖNTUTKIMUS SILMÄLASIEN OSTAJALLE
0€

Tuplasti parempi tarjous:

KAhdET LASIT, yKSI hINTA.

TORITIE 1, PUdASJÄRvI.

vARAA AIKA OSOITTEESTA 
SILMÄASEMA.FI 
TAI SOITA 08 822 416. 

Toiset silmälasit ilman rajoitteita! Silmälasien ostajana saat toiset samanarvoiset tai 
edullisemmat silmälasit ilmaiseksi.  Tai merkkiaurinkolasit omilla voimakkuuksilla kovalla ja  

heijastamattomalla pinnoitteella. Lisäksi silmälasien  ostajalle optikon näöntutkimus 0 €.

TyyLIPÄIvÄ ke10.4.  
Pa i ka lla Sty li St i 
Pau la N i k ka

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA to-SU 4.-7.4. ELLEI TOISIN MAINITA

 
broilerin  
fileepihvit
500-520 g (9,60-9,98/kg)

499
rS

 
kiviUUnipizzat
350-465 g (7,29-9,69/kg)

339
pkt

089
kg

 
ananaS
coSta rica

HK   
viljaporSaan  
lihaSUikaleet
400 g (4,98/kg) 

199
rS

JUUSTOpORTTI 
kaUrajUoma
1 l, ei lUomU eikä kahviin

179
tlk

Säväytä
yrteillä

broileri-
bruchetat

KATSO RESEPTI
k-ruoka.fi tai  

K-Ruoka -sovellus

SUomi

voimassa to-la 4.-6.4.

995
voimassa to-la 4.-6.4.

kg 195
voimassa to-la 4.-6.4.

kpl

099
rUUkkU

JäRVIKyLä 
yrtit
SUomi

erä

179
kg

jäävUori-
Salaatti
eSpanja

Hyvään 

hintaan
koko 

kaUden

Saimaan
tUore kokonainen
kirjolohi
n. 900 g, kiertoveSikaSvatettU,
varkaUS, SUomi
rajoitUS: 2 kalaa/taloUS

699
kg

SUomierä

K-RUOKAMESTARIN 
kUUma 
porSaan grillikylki

990
kimppU

 
kevätkimppU
12 okSaa paperikääreeSSä
hollanti

vanhanajan
piiraat
100 g (14,90/kg)

fAzER 
moomin kekSi
175 g, keräilyraSia nro 7

499
kpl
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Pyysimme lehden taholta kaupungilta tietoa Ku-
renalan koulun purkutilanteesta ja saimme tekni-
seltä johtajalta ajankohtaista tietoa.

Kurenalan koulun purku on ollut pysähdyksissä nyt muuta-
man viikon paitsi haitta-aineiden osalta. Asbestipitoisia haitta-
aineita on löytynyt vielä lisää ja niitä on osittain poistettu imu-
autoilla. Työmaa-alueella liikkuminen on kielletty kaikilta muilta 
kuin kulkuluvan haltijoilta. Työmaalla on teräviä betonilohkarei-
ta, teräksiä ja naulaisia puita sekä rikkonaista lasia.

Pudasjärven kaupungilla on sopimus Powerpete Oy:n kans-
sa Kurenalan koulun purusta. Powerpete on lopettanut työt ja 
purkukoneet ja työmaasuoja on haettu pois työmaalta. Kos-
ka töitä ei tehdä, on Pudasjärven kaupunki laatinut uuden kil-
pailuttamisen ja esitellyt jo työmaata halukkaille urakoitsijoil-
le. Uudessa urakassa otetaan huomioon mahdollisen yrityksen 
toiminnan pituus ja liikevaihto, jotta uusi urakoitsija selviäisi 
vastuistaan eikä sama pääsisi toistumaan kuin edellisessä kil-
pailussa. Urakkatarjousten käsittely on mitä ilmeisimmin heti 
pääsiäisen jälkeen kaupunginhallituksessa. Pudasjärven kaupun-
gin tavoite on, että Kurenalan koulun alue olisi tyhjä purkujät-
teistä heinäkuussa 2019.

Eero Talala 

Kurenalan koulun purku Tiekuntien yksityistiepäivä kiinnosti
Pohjantähden juuri uusitus-
sa auditoriossa tiistaina 2.4. 
pidetyn tiekuntakoulutuk-
sen osallistujamäärä ilahdut-
ti positiivisesti tilaisuuden 
järjestäjät. Noin 70 henkilöä, 
jotka ovat tavalla tai toisella 
ovat mukana yksityisteiden 
hallinnossa saivat rautaisan-
noksen vuoden alussa voi-
maan tulleen yksityistielain 
kiemuroista. Tilaisuuden 
primusmoottorina toiminut 
kaupungin yhdyskuntatek-
niikan päällikkö Pekka Pit-
känen oli saanut ammatti-
taitoiset esitelmöitsijät Kati 
Kontisen Tapio Oy:sta, Olli 
Miettisen Laatutie Oy:sta 
sekä Sanna Steniuksen Ely-
keskuksesta.

Kemera-varoja  
käytettävissä  
tiehankkeisiin
Kati Kontinen Tapio Oy:stä 
kertoi Maa- ja Metsätalous-
ministeriön, maakunnissa 
käytännössä metsäkeskuk-
sen kautta ohjautuvan Ke-
mera-rahoituksen ehdoista 
ja käytettävyydestä. Keme-
ra- varojen muistisääntönä 
voidaan pitää tien ikää eli 
vähintään 20 vuotta rakenta-
misesta sekä metsätalouden 
käyttöosuuden (vähintään 

50 prosenttia) rajoituksista. 
Nykyinen Kemera-rahoitus-
järjestelmä ei ole edistänyt 
tiehankkeiden toteutumis-
ta, jos vertailee valtion mää-
rärahan ja todellisuudessa 
käytetyn varojen suhdetta. 

Metsäteiden perusparan-
nukseen ja uusien teiden te-
kemiseen käytettiin vuonna 
2018 noin puolet myönne-
tyistä varoista. Metsäteiden 
perusparannustarve nou-
see koko ajan johtuen raaka-
puun korjuun lisääntymises-
tä myös kesähakkuisiin sekä 
kaukokuljetusten kaluston 
kasvamisesta. Kemera-va-
roja on runsaasti käytössä 
teiden perusparannuksiin 
myös vuonna 2019. Tukitaso 
on todella hyvä: perusparan-
nuksiin 60 prosenttia ja uu-
sien metsäteiden tekoon 50 
prosenttia hankkeen kustan-
nuksista!

ELY ja kaupunki  
mukana eritoten  
vesistöjen ylityksissä
Sanna Stenius kertoi Ely-
keskuksen kautta saatavien 
rahoitusvarojen ohjaamista 
kantavuuden parantamiseen 
sekä silta- ja rumpuraken-
teiden kustannusten tuke-
miseen. Mukavaa oli kuul-

la myös se, että Pudasjärven 
kaupunki on mukana hank-
keissa, jotka saavat valtion 
avustusta.

Perusparannushankkeen 
saavat tukea kaupunginhal-
lituksen erillispäätösten mu-
kaan, koska korvamerkittyä 
rahaa ei tähän tarkoitukseen 
ole.

Kaikki lähtee  
tiekunnista
Valtion ja kuntien rahoitus-
mahdollisuudet ovat ainakin 
yhdessä asiassa samanlaisia. 
Hankkeen aloittamiset vaa-

tivat aina virallisia päätök-
siä, joita tieosakas ei voi yk-
sinään tehdä. Asiasta Olli 
Miettinen Laatutie Oy:stä 
piti ansiokkaan esityksen, 
jota osallistujat täydensivät 
tarkentavilla kysymyksil-
lä ja kommenteilla. Päätök-
set ovat aina tiekuntien pää-
töksiä, joten on syytä aloittaa 
tienparannushanke laitta-
malla hallinto ensin kun-
toon.

Uudessa yksityistielais-
sa on tullut muutamia tar-
kennuksia verrattuna enti-
seen. Yksi merkittävimmistä 
muutoksista on tiekuntien 
kokouspäätösten muutok-
senhakumahdollisuus. Ny-
kylain mukaisesti muu-
toksenhakuviranomaisena 
toimii käräjäoikeus. Nähtä-
väksi jää, nostaako muutok-
senhaku käräjäoikeudesta 
valituskynnyksen liian kor-
keaksi. Vaarana on, että rii-
dat jäävät muhimaan tie-
kuntaan, koska valituksen 
tekemisen esteenä voi olla 
taloudellinen riski. 

Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön rahoituksella sa-
manlaisia tilaisuuksia jär-
jestetään 10 kakppaletta 
kevään aikana läpi Suomen.

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa ry

Tiekuntakoulutuksen 70 hengen osallistujamäärä ilahdutti positiivisesti tilaisuuden järjes-
täjät. 

Olli Miettinen Laatutie Oy:stä tähdensi tiekuntien tärkeyt-
tä ja Kati Kontinen Tapio Oy:stä kertoi Kemera-rahoituksen 
ehdoista ja käytettävyydestä. 

LähiTapiola Pohjoinen järjestää sammutintarkastustilaisuuden 
Pudasjärven S-marketin pihapiirissä perjantaina 5.4. kello 9.30 
alkaen. LähiTapiolan asiakkaalle käsisammuttimen tarkastus on 
maksuton, ja tilaisuudessa on lisäksi kahvitarjoilu. 

Sammutintarkastuskiertue on yksi LähiTapiola Pohjoisen 
paikallisista yhteiskuntavastuuteoista, joilla korostetaan vahin-
kojen ennaltaehkäisyä. Käsisammutin on tarkastettava vähin-
tään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään alttiina koste-
udelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Muissa 
tapauksissa riittää, että käsisammutin tarkastetaan vähintään 
kahden vuoden väliajoin.  

Toimiva palovaroitin ja päivitetyt alkusammutustaidot ovat 
äärimmäisen tärkeitä keinoja parantaa oman kodin paloturval-
lisuutta. Jokaisen tulisi tietää, kuinka tulipalot ennaltaehkäistään 
ja miten tuli-palotilanteessa tulisi toimia. Jos tulipalo syttyy, pi-
tää asunnosta poistua parissa minuutissa.

Toimiva palovaroitin ja päivitetyt alkusammutustaidot ovat 
äärimmäisen tärkeitä keinoja parantaa oman kodin paloturval-
lisuutta. Käytännössä kaikki kodeissa syttyvät tulipalot on al-
kuvaiheessa mahdollista sammuttaa alkusammuttimella, mut-
ta sammuttimen – kuten muidenkin alkusammutus-laitteiden 
- käyttöä on harjoiteltava. Palovaroitin on erittäin tärkeä pelas-
tautumisen kannalta, sillä se antaa aikaa toimia tulipalon sattu-
essa. Omilla toimintatavoilla voi ehkäistä monia riskejä! 

LähiTapiola tiedotus 

Sammuttimien tarkistus 
maksutta 

Sinnikkyydellä ja 
puurtamisella tuloksiin
Opiskelupolun voi nykyään rakentaa monella tavalla. Jos tavan-
omainen opiskelu ei toimi yksinomaan koulussa tietoja ja taitoja 
hankkien, on mahdollisuus ottaa käyttöön vaihtoehtoinen toi-
mintamalli. Karhupajan valmentajien, koulun/opettajan ja opis-
kelijan vahvalla yhteistyöllä mahdollistetaan nuoren tavoitteen 
saavuttaminen opinnoissaan. Tällaiselle erilaiselle ja toimivalle 
opiskelupolulle lähti aikoinaan Juuso Ojala. Välillä intoa puhku-
en ja välillä itseään väkevästi kovistellen Juuso teki vaadittavat 
ensisijaiset yläkoulun opintosuorituksensa, jatkaa koulutehtävin 
täydentämistä ja hiomista lukukauden loppuun, tutustui tarjolla 
oleviin ammattikoulutuksiin, teki yhteishaun useampaan koulu-
tukseen ja etsii kesätyöpaikkaa. 

Yrittäjä Veikko Hyttinen ilmoitti halukkuutensa kannustaa ja 
tukea tavoitteensa saavuttanutta Karhupajan nuorta lahjoitta-
malla hänelle ensi kesän Popeda Pudiksella tapahtumaan pää-
sylipun. Iloiten kaikki osapuolet voivat todeta: ahkeralla opis-
kelulla, yrittäjä henkisyydellä, oikealla työnteolla saavutetaan 
konkreettista, esimerkillistä sekä hyvää mieltä tuova palkinto.

Onnea Juuso ja kiitos Veikko!

Sointu Veivo
Yksilövalmentaja 

Tontteja toivotaan myyntiin Kipinässä
Kipinän kyläseuran vuosi-
kokouksen osallistujat nos-
tivat esiin paljon erilaisia 
kehittämisideoita, joista suu-
rimpana alueen kehittymi-
sen kannalta tonttitarjonnan 
kasvattaminen. Kokoustaji-
en mielestä Kipinään tarvi-
taan lisää tontteja myyntiin, 
jotta alueelle saadaan uusia 
asukkaita. Lisäksi entisten 
huonokuntoisten rivitalojen 
tilalle kaivattiin uusia, vaik-
kapa hirsipääkaupungin 
teeman mukaisesti hirres-
tä tehdyt vuokra-asunnot. 
Kyläläiset toivovatkin, että 
kaupunki kaavoittaisi kyläl-
le ja Kipinän koulupiirin alu-
eelle uusia tontteja myyntiin. 
Tonteista, myytävistä talois-
ta ja myös vuokra-asun-

noista on alueella kysyntää. 
Kipinä on hyvien kulkuyhte-
yksien varrella sekä Ouluun 
että Pudasjärvelle. Alueen 
positiivisen tulevaisuuden 
kehityksen kannalta onkin 
tärkeää, että asialle tehdään 
jotain. Parhaillaan laajene-
va koulu tarvitsee uusia op-

pilaita tulevaisuudessakin ja 
palvelujen parantamiseksi 
uudet asukkaat ovat alueel-
le elintärkeitä. 

Vuosikokouksessa teh-
tiin henkilövaihdoksia halli-
tuksen jäseniin. Puheenjoh-
tajana jatkaa Sanna Parkkila, 
varapuheenjohtajana Hannu 

Riepula, uudeksi sihteerik-
si ja rahastonhoitajaksi valit-
tiin Anna Riepula. Muut hal-
lituksen jäsenet ovat Janne 
Riepula, Sari Pähtilä, Jukka 
Vähkyrä sekä Lasse Riepula. 

Sanna Parkkila 

Kipinän kyläläiset ovat aktiivisen tonttikaupan edistämisen kannalla. Uusille tulijoille tar-
vitaan koteja ja kodin paikkoja.
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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
5.-6.4.

mAANANTAi-ToRsTAi
8.-11.4.

1000

100

150 249

100
kpl

239500 399599

169

269

375

595

399

049

099

799
kg

199

raj. erä

169
kg

Naudan
PAlAPAisTi

Kariniemen broilerin
koiPiREisi
3 kpl/ras
marinoitu

299
pkt

595
kg1195

kg

Porsaan
ETusElkä tai 
lAPA

395279

100

ras

199
ras

2 kalaa/talous

pkt350

pkt

1495
kg

JAuhElihA
sikA-NAuTA

pkt

100
ras

2 kg/
talous

pss

pss

179

pkt

ras

pkt

kpl

3 pkt

2 pkt/talous

pkt

kpl

199

kpl

2 kg/
talous

795
kg

4450 9300

390

6990

6995 2790

1590

950

kEVäT uuTuuksiA:

2 pkt

2 pkt

100 g

pkt

3 prk

3 kg/
talous

2 pss/talous

pkt

mA-Ti 8.-9.4.           kE-To 10.-11.4.

Kinnusen Mylly
VEhNAJAuho
2 kg

RAuTAosAsTolTA

Tuore 
kotimainen
kiRJolohi

Magnum
JääTElöPuikko

88-120 ml

PE-To 5.4.-11.4.

Fresh 
lounashetki
sAlAATTi-
ATERiAT

210-315 g

Kariniemen
bRoilERiN 

PAisTisuikAlE
250-300 g 

naturell tai marinoitu

Mr. Snellman
PANiNiT
235 g

Atria
hiillos
gRillimAkkARA 
400 g

Kuuma
gRilATTu
bRoilERi
kokonainen

HK
kEiTTo-

kiNkku tai 
sAuNA-

PAlVikiNkku 
300 g

Arla perinteiset
JoguRTiT

150 g

Atria
sAuNAPAlVi 
350 g

pkt

Gern Pro
hiomAhiiRi

25,-

Kotivara 
bAlkANTANko
800 g

Valio
olTERmANNi 
ViiPAlEJuusToT
230-300 g

ylikyPsä-
mAAlAis-
kiNkku
palana ja siivuina

PE 5.4.                  lA 6.4.

Findus
AlAskANsEiTi
400 g

Atria kunnon arki 
lihAPiiRAkkA
400 g

AVAimENTEko JA 

lukkoTARVikkEET

HK kananpojan
PANERoiduT
NuggETiT
200 g

595
kg

Atria
hERkkulENkki

450 g

Porsaan
TAlous-
kylJyksET

iRTo-
kARkiT

Kananpojan
sisäfilEE-

PihViT
400-500 g

naturell, hunaja tai 
karpalo-rosmariini

Vihreä 
kivetön
RyPälE

500 g

Suomalainen
Jää-

sAlAATTi
100 g

Saludo
kAhVi
450 g

AVANTo-
PumPPu

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

2990

TEksTiiliosAsTolTA

kg

Snellman
hERkkusiENi  tai 
VAlkosiPuli-
lEikE 150 g

Jättis
TuuTiT 
195-216 ml

1490

Master lock 
AVAiNsäilö-
koTElo

3490

PuuNhAlkAisukoNE 
6ToN 
sis. jalustan

199,-

9900

Chempioil
hydRAuliikkA-
ölJy 20 l
32 ja 46

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

Valio
Voi 500 g
normaalisuolainen

300
Wasa Sport
NäkkilEiPä
550 g

HK Viljaporsaan
lihAsuikAlE
kermapippuri
400 g

kENkäosAsTolTA

Hyvä
NAuTA-
JAuhElihA

TARRA-
lENkkARi
Koot: 41-46

TopMan naisten
käVElykENkä
ruskea, nahkaa
Koot: 36-41

Naisten
kEVyT 
TikkiTAkki
kukkakuosi

Naisten
kEVäTTAkki
vihreä tai vadelma

Miesten
T-PAiTA
eri värejä

Paljon kysyttyjä naisten
lEggiNs
joustava, tummansininen 
tai musta

Tyttöjen
collEgEhuPPARi
Koot: 90-120 cm

Poikien
colEgEPusERo
Koot: 90-120 cm

Alkaen

kpl

100

249

kpl

pss

Fazer
VoisilmäPullA
90 g

Sinuhe
hillomuNkki
6 kpl/390 g
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Olen toiminut Suomen Keskusta -puolueessa tiiviisti yli kak-
si vuotta. Politiikassa yleensäkin olen ollut mukana vasta tä-
män ajan ja varsin uusin ja uteliain silmin arvioinut niin puoluet-
ta, kuin itse politiikan tekoa. Minulla on sekä hyvää sanottavaa, 
että kritisoitavaa. Olen törmännyt sellaisiin tilanteisiin, jotka 
ovat nousseet minulle kynnyskysymyksiksi toimia keskustalai-
sena poliitikkona. Arvoisat äänestäjäni sekä kuntalaiset, ilmoi-
tan eronneeni Suomen Keskusta r.p.:sta. Jatkan valtuutettuna 
Perussuomalaisten riveissä samoilla arvoilla ja ajatuksilla kuin 
tähänkin asti. Valtuutettuna toimiminen on minulle kunnia-asia 
ja arvostan äänestäjiltä saamaani luottamusta hoitaa tätä arvo-
kasta tehtävää.

Mirka Väyrynen

Mirka Väyrynen 
Perussuomalaisiin

Suomen Franchising-Yhdistys on valinnut kotipalvelu- ja ko-
tihoitoketju Alinan vuoden 2019 franchisingketjuksi. Palkinto 
jaettiin perjantai-iltana 29.3. Helsingissä järjestetyssä Franny 
Awards -tapahtumassa. Pudasjärvellä ja Iissä toimii Alina ket-
juun kuuluva yritys, yrittäjänä Sinikka Illikainen. Yritys palkittiin 
2017 Vuoden Alina-yrittäjänä. Illikainen aloitti yritystoimintansa 
tammikuussa 2016. Hän on Alina-historian ensimmäinen yrit-
täjä, joka on onnistunut luomaan yrityksensä kahden toimipis-
teen, Iin ja Pudasjärven, kautta toimivaksi heti alkumetreistä läh-
tien haastavalla haja-asutusalueella.

Alina-ketju tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kotityö- ja hoi-
vapalveluja, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalveluja sekä 
etälääkäripalveluja. Ensimmäinen Alina-yritys perustettiin vuon-
na 1993 ja ketjuksi yritys laajeni vuonna 2006. Nyt Alina-ket-
juun kuuluu lähes kolmekymmentä yritystä ympäri Suomea. HT

Kotipalveluketju 
Alina valittiin vuoden 
franchisingketjuksi

Tapahtumien gaalassa juhlivat 
Pudasjärven urheilutapahtumat
Pohjoisen parhaat -Vuoden 
2018 parhaita tapahtumia 
juhlistettiin Tapahtumien 
gaalassa Uudella Seurahuo-
neella torstai-iltana 28.3. 
Oulun kaupungin kulttuu-
rijohtaja Samu Forsblomin 
johtama raati oli valinnut 
voittajat neljässä kategori-
assa, vuoden paras kulttuu-
ri-, urheilu-, messu- ja bu-
siness-tapahtuma. Vuoden 
Urheilutapahtumana pal-
kittiin Umpihankihiihdon 
MM-kisat Pudasjärvellä. Ta-
pahtumaa kuvattiin oma-
peräiseksi retrohenkisek-
si klassikkotapahtumaksi, 

jota tehdään tosissaan. Voi-
siko tässä olla tulevaisuu-
dessa vielä isompaa talvi-
matkailullista potentiaalia? 
Vuoden urheiluta-pahtuma 
edustaa silkkaa pohjoista ek-
sotiikkaa.  

Gaalassa palkittiin myös 
vuoden tapahtumajärjestäjä, 
jonka palkinnon sai Pekka 
Tahkola, Syöte MTB, Pudas-
järvi. Voittajan sanottiin ole-
van tapahtumien tekijä suu-
rella sydämellä. Puuhamies, 
jolla on asenne kohdallaan, 
hymy huulilla ja yleensä 
pyörä alla. Tämän väsymät-
tömän pyöräilyn sanansaat-

tajan ansiosta Syöte MTB on 
kehittynyt vuosien saatos-
sa yhdeksi Suomen laaduk-
kaimmista maasto-pyöräily-
tapahtumista!  

Tuomaristo kiinnitti va-
linnoissaan huomiota ta-
pahtuman sisällölliseen ta-
soon sekä vaikuttavuuteen 
ja vetovoimaan aluemai-
neen näkökulmasta. Tär-
keänä pidettiin myös ta-
pahtuman yhteisöllisyyttä 
ja vastuullisuutta edistäviä 
toimia. Erityisesti jury halu-
si nostaa esille tapahtuman 
kyvyn viestiä ja hyö-dyn-
tää paikallisia verkostoja ja 

kumppanuuksia. ”Valitsim-
me voittajiksi tälle alueelle 
ja meidän ihmi-sille merkit-
täviä tapahtumia, jotka jät-
tävät muistijäljen. Nyt pal-
kituissa tapahtumissa näkyy 
usko omaan juttuun ja ylpe-
ys omasta tapahtumasta”, 
kiteyttää Pohjoisen parhaat 
-jury. 

Sampo Marjomaan juon-
tamassa Tapahtumien gaa-
lassa voittajille ojennettiin 
puiset Revonliekki-pystit, 
jotka on suunnitellut ja val-
mistanut oululainen Lastu 
Design. 

Vuoden urheilutapahtumana palkittiin Umpihankihiihdon MM-kisat. Palkinnon otti-
vat vastaan Pudasjärven urheilijoista puheenjohtaja Kirsi Hanhela, Umpihankihiih-
tojen johtaja Heino Ruuskanen, toiminnanjohtaja Marko Koivula ja seuran varapu-
heenjohtaja Paavo Ervasti. Kuva Esa Eirola.

Vuoden tapahtumajärjestäjän Syö-
te MTB palkinnon otti vastaan Pek-
ka Tahkola. Kuva Esa Eirola. 

Tuurituvalla on 

kaikille kahvitarjoilu 

perjantaina 5.4. 

Vuoden Urheilutapahtuma 

palkinnon kunniaksi. 

Tervetuloa!
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PIDETÄÄN PYLVÄS
PAIKALLAAN
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Juha Pylväs 48-vuotias, kansanedustaja, 
maaseutuyrittäjä sekä koulutukseltaan agronomi

JuhAPYLVAS.fI

Äänestetään Juha toiselle 
kaudelle eduskuntaan!

Alueellisen elinvoimAn puolustAjA, 
mAAtAlouden AmmAttilAinen
Juha tavattavissa
ma 8.4. klo 10-11, PudasJÄrven s-market

Antti Rantakangas on tavattavissa 
Koillismaalla Su 7.4.
12.00 – 14.00, Kuusamo, Prisma
14.45 – 15.30, Taivalkoski, S-Market
16.30 – 17.30, Pudasjärvi, K-Supermarket
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Pohjoisen Puolustaminen vaatii vahvaa 
kokemusta koko maakunnan tuntemusta ja 
hyviä yhteistyösuhteita.
Pohjoisen maataloudella on tulevaisuutta - kansalaiset 
arvostavat kotimaista lähiruokaa. Metsän lisähakkuut 
edistävät Koko Suomen kehitystä ja varmistavat puuraaka-
aineen saannin Pohjoisen uusille tehdasinvestoinneille.

Pe 12.4. Pudasjärvellä
10.00 – 12.00 Pudasjärvi, K-Supermarket

tervetuloa keskustelemaan järkivihreästä 
ilmastoPolitiikasta ja Poronhoitolain 

uudistamistarPeista.

35 vuotta työtä seurakunnassa
Talouspäällikkö Maire Puhakka siirtymässä eläkepäiville

Maire Puhakka on siirty-
mässä eläkkeelle seurakun-
nan talouspäällikön viras-
ta. Viimeisenä työpäivänä 
perjantaina 29.3. hänet kä-
vivät hakemassa töihin 
kirkkoherra Timo Liika-
nen ja seurakuntamestari 
Pentti Riekki Kubota-puu-
tarhatraktorin peräkärryl-
lä, johon oli asennettu no-
jatuoli. Työmatka ajettiin 
Kauppatietä, josta käännyt-
tiin kaupungintalon ohit-
se Varsitielle. Kaupunginta-
lon kohdalla annettiin myös 
traktorilla äänimerkkejä 
merkiksi Mairen aikaisem-
masta työpaikasta.

Seurakuntatalon piha-
maalla olivat kaikki seu-
rakunnan työntekijät toi-
vottamassa pitkäaikaisen 
työtoverinsa viimeisenä päi-
vänä töihin. Saippuakuplia-
kin lenteli voimakkaassa 
kevättuulessa ja seurakun-
tatalon edessä otettiin yh-
teiskuva. Vielä ennen töi-
den aloittamista nautittiin 
yhteiset aamukahvit isos-
sa kahviossa. Iltapäivällä 
oli järjestetty työntekijöiden 
yhteinen läksiäistilaisuus 
Liepeen väentuvassa, jossa 
oli tarjoilua, puheita, virsiä, 
lauluja ja lahjoja. Mairel-
le laulettiin jäähyväislaulu 
”Turvallista matkaa” sekä 

hänelle riimitelty henkilö-
kohtainen laulu.

Maaliskuun kahtena vii-
meisenä viikkona on ollut 
työhön perehtymässä Mai-
ren työtä jatkava, 1.4. viral-
lisesti työt aloittava, talous-
päällikkö Timo Niskanen 
Oulusta. Huhtikuun alus-
ta elokuun loppuun Maire 
Puhakka pitää pitämättö-
mät säästövapaat ja lomat. 
Virallinen eläkkeelle siirty-
mispäivä on 1.9.2019.

Maire kertoo tulleensa 
seurakuntaan töihin joulu-
kuussa 1983, eli työrupea-
maa tulee kuluneeksi noin 
35 vuotta. Seurakuntaan 
siirryin kaupungintalolta, 
silloiselta kunnantalolta, 
jossa työskentelin 1977-1983 
kaupungin keskushallin-
nossa eri tehtävissä mm. 
kunnanjohtajan sihteerin 
tehtäviä hoitaen, kertoo 
Pudasjärven Ala-Siurualta 
syntyisin oleva Puhakka. 

-Seurakuntaan tulin en-
sin toimistoapulaiseksi, sit-
ten työnimekkeinä ovat 
olleet apulaiskanslisti, kir-
janpitäjä sekä talouspääl-
likkö syksystä 2005 lähtien. 
Sinä aikana on ollut työto-
vereina yhdeksän eri kirk-
koherraa; Timo Vuojus, 
Oskari Holmström, Juha 
Kukkurainen, Esko Helone-

va, Kimmo Helomaa, Juha 
Rauhala, Pekka Asikainen, 
Rauli Junttila ja Timo Liika-
nen.

Pitkäaikaisen työn Mai-
re kertoo jättävänsä ihan 
hyvillä ja turvallisin mie-
lin. Seurakunnan talouden 
tunnusluvut nyt valmistu-
neessa tilinpäätöksessä ovat 
kohtalaiset ja joiltakin osin 

jopa hyvät ja onhan seura-
kunta velaton. Tosin huole-
na on, miten tulopohja tule-
vaisuudessa kehittyy. Työt 
hän jätti seuraajalleen kai-
kin puolin toimivassa seu-
rakunnassa.

-Työyhteisö on ollut to-
della hyvä ja toimiva, jossa 
on ollut hyvä tehdä työtä, 
toteaa Maire.

Maire kertoo nyt ole-
van aikaisempaa enemmän 
mahdollisuuksia liikunnal-
le ja itsestä huolehtimiselle. 
Harrastuksina ovat lisäksi 
mm. Pudasjärven Martois-
sa toimiminen, mökkeily, 
marjastaminen ja ehkä jos-
sain määrin matkustelukin.

Mairen perheeseen kuu-
luu aviomies Mikko, kolme 

aikuista poikaa aviopuo-
lisoineen sekä yhdeksän 
lasten lasta, joiden kanssa 
isoäiti aikoo viettää aikai-
sempaa enemmän aikaa.

Elämän mottona Mai-
re vielä toteaa, ”Kaikella on 
tarkoituksensa”!

Heimo Turunen

Viimeisen työpäivän aamupäivällä Maire antoi vielä viimei-
siä ohjeita työtään jatkavalle talouspäällikkö Timo Niska-
selle.

Ennen sisälle menemistä kokoonnuttiin vielä työntekijöiden yhteiskuvaan.

Seurakunnan työntekijät olivat ottamassa vastaan saippuakuplineen puutarhatraktorilla kyyditettävää Maire Puhakkaa jo 
heti Varsitien varresta.
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Juha Sipilä

KOKO SUOMEN
TAAJUUDELLA
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@juhasipilajuhasipilajuhasi.fi
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VELI PAASIMAA

Tulevaisuus
rakennetaan yhdessä.

ristokalliorinne.fi

Kalliorinne. 
Asiamies.
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Eduskunnassa on  
vielä paljon tehtävää.

Risto Kalliorinne on  
tavattavissa Pudasjärvellä  
Halla Cafessa 4.4. klo 17.00.
Hanna Sarkkisen kanssa  
S-Marketilla 9.4. klo 13–15 on 
tarjolla makkaraa ja politiikkaa.

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

24
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

Lauri Nikula kiinnostui 
politiikasta työn kautta
Pudasjärvellä varttunut Kes-
kustan kansanedustajaeh-
dokas Lauri Nikula toimii 
Oulun poliisilaitoksen net-
tipoliisina. Poliisin urallaan 
hän on työskennellyt myös 
muun muassa nuorisorikos- 
ja ulkomaalaistutkinnassa. 
Nikula on Oulun kaupun-
ginvaltuutettu sekä sivistys- 
ja kulttuurilautakunnan va-
rapu-heenjohtaja. Lisäksi hän 
on Harvaan asutun maaseu-
dun verkoston jäsen. Vapaa-
ajallaan neljän lapsen isä et-
siytyy mieluusti luontoon ja 
useimmin koko perheen voi-
min. Metsänhoito, metsästys, 
met-sästykseen liittyvä koira-
harrastus sekä marjastus tuo-
vat vastapainoa työlle ja luot-
tamustoimille.

Eduskuntavaaleissa Lau-
ri Nikulan tärkeimmät vaa-
liteemat ovat turvallisuus ja 
alueellinen tasapaino. Hänen 
mukaansa ne myös liittyvät 
vahvasti toisiinsa. ”Esimer-
kiksi poliisia on viime vuosi-
na keskitetty rajusti, mikä on 
näkynyt reuna-alueilla piden-
tyneinä hälytystehtävien vas-
teaikoina ja tutkimatta jäänei-
nä rikoksina.” Yhteiskunnan 
täytyy Nikulan mukaan kui-
tenkin kantaa vastuunsa 
myös syrjäseutujen asukkai-
den turvallisuudesta. Paloau-
ton, ambulanssin ja poliisin 
on tultava paikalle nopeas-
ti asuinpaikasta riippumatta” 

Nikula kertoo kiinnostuk-
sen politiikkaa kohtaan he-
ränneen pitkälti työn kautta. 
”Poliisin työssä yh-teiskun-
nan vallitseva tila on päivittäi-
sen tarkastelun alla. Turvalli-
suusympäristön muutokset, 
lainsäädännön toimivuus ja 

resurssien riittävyys ovat täs-
sä työssä jatkuvassa käytän-
nön testissä.” 

Erityistä huolta nettipolii-
si Nikula kantaa digiturvalli-
suudesta. ”Se on asia, johon 
on herätty toden teolla vas-
ta aivan hiljattain ja koskee 
käytännössä kaikkia muksus-
ta mummoon.” Nikulan mu-
kaan lainsäädäntö ja yleinen 
tietous digiturvallisuudesta 
eivät kuitenkaan kehity tek-
niikan kanssa samaa tahtia. 
”Kun elämä näyttää siirty-
vän yhä enemmän tietoverk-
koihin, pitäisi yhteiskunnan 
kyetä vastaamaan tähän kehi-
tykseen. Esimerkiksi nettipo-
liisien määrää olisi syytä lisä-
tä huomattavasti, mutta myös 
lainsäädännön täytyy olla 
ajan tasalla. Nythän esimer-
kiksi yksityisyyden suojaa on 
tulkittu niin, että vanhemmat 
eivät voisi tarvittaessa tut-
kia lastensa puhelimia. Tässä 

Lauri Nikula oli mukana pari viikkoa sitten torilla pidetyssä 
Metsäpäivässä ja kävi myös puhujalavalla esittäytymässä.

Yhteispelillä eteenpäin
Keskustan kunnallisjärjestö 
kokoontui vaalien alla 31.3. 
vuosikokoukseen kaupun-
gintalolla. Tilinpäätösasi-
oiden lisäksi kokouksessa 
käytiin läpi eduskuntavaali-
toimintaa. Kunnallisjärjestö 
on perinteisesti tukenut pai-
kallisia Keskustan ehdokkai-
ta vaaleissa kuin vaaleissa. 
Tälläkin hetkellä puhallam-
me yhteen hiileen eduskun-
tavaalien alla, saadaksemme 
aikaan parhaan mahdollisen 
lopputuloksen, sekä paikal-
lisesta näkökulmasta katsot-
tuna, että yleisesti Keskustan 
kannatusta ajatellen. Vaali-
työ vaatii suuria talkoopon-
nistuksia, ja kunnallisjär-
jestössä toivotaankin, että 
esimerkiksi kunnallisvaa-
leissa järjestöltä talkootukea 
ja näkyvyyttä saaneet henki-
löt kantaisivat kortensa ke-
koon tehokkaan yhteistyönä 
vaalityössä ja päätöksente-
ossa jatkossakin. Yhteispelil-
lä saadaan hyviä asioita ta-
pahtumaan. 

Kokouksessa keskustel-
tiin myös siitä, että aloitteis-
sa kuntalaisten kannattaa 
ottaa yhteyttä valiokunti-
en jäseniin, sillä valiokunnat 
ovat päätöksenteon valmis-
televaa tasoa. Valiokuntien 
jäsenet voivat ottaa kyseisiä 
aloitteita käsittelyyn, ja näin 
tavallisen ihmisen kehitys-
ideat tulevat paremmin huo-
mioiduksi.

Kaupungin talousti-

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestön vuosikokousvä-
keä kaupungintalossa. Kuva Heimo Turunen.

lanteesta kannettiin myös 
huolta, kun keskusteltiin 
peruspalveluiden budjetti-
ylityksistä ja tulevista uusis-
ta investoinneista. Valtuu-
tettuja kehotetaan tuomaan 
näitä asioita nykyistä enem-
män esille kunnallisjärjestön 
kokouksessa.

Eero Hyttinen, Keskustan 
Pudasjärven kunnallisjär-
jestön varapuheenjohtaja 

mennään mielestäni liian pit-
källe ja estetään vastuullisen 
vanhemmuuden toteuttamis-
ta. Lapsen etu ja turvallisuus 
on ilman muuta tärkeämpää 
kuin yksityisyyden suoja.” 

Lauri Nikula pitää yksi-
tyisyyden suojan tiukkaa tul-
kintaa yhtenä osoituksena sii-
tä, miten päätöksen-tekoon 
kaivattaisiin heinäntekojär-
keä. Sama pätee esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen hillitse-
miseen. ”Monet viime aikoi-
na esitetyt ilmastotoimet, ku-
ten diesel- ja bensa-autojen 
kieltäminen, vaatisivat koh-
tuuttomia uhrauksia etenkin 
harvaan asuttujen alueiden 
ihmisiltä.” Nikula luottaa sii-
hen, että tällaisille vaatimuk-
sille löytyy tulevasta edus-
kunnasta riittävä vastavoima. 
”Uskon, että äänestäjät pitä-
vät siitä huolen”. 

Hannu Niskasaari

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019.

EDUSKUNTAVAALIT 2019
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Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys TerveTuloa!

TerveTuloa Tapaamaan SDp:n 
eDuSkunTavaaliehDokkaiTa 

ke 9.4. klo 11-13 
S-markeTin eDuSTalla! 

pudasjärven SDp:n paikallisyhdistys 
tarjoaa makkaraa ja mehua.

paikalla eDuSkunTavaaliehDokkaaT inka 
hokkanen, mika pieTilä ja miina-anniina 

heiSkanen.

inka hokkanen mika pieTilä miina-anniina 
heiSkanen

8.9. 14.

Viime aikojen lehtiotsakkeet ja medi-
an uutisointi ovat olleet kerrassaan py-
säyttäviä. Esimerkkinä mainittakoon Il-
tapäivälehdessä ollut juttu iäkkäästä, 94 
–vuotiaasta sokeasta ja kuurosta van-
huksesta, joka äskettäin kuoli tulipalos-
sa. Hän oli laittanut mikroon vääränlais-
ta materiaalia olevan astian, joka syttyi 
palamaan. Tulipalossa kuolleen van-
huksen tytär oli useaan eri kertaan ko-
ettanut saada vanhukselle paikkaa hoi-
tokotiin. Tuloksetta.

Tekisi mieleni huutaa kovaan ääneen 
Haloo Suomi! Kysyä edelleen, onko 
meidän sydämemme täysin paatunut?  
Missä on aito lähimmäisen rakkaus ja 
inhimillisyys?

Olemmeko itse muuttuneet niin so-
keiksi, ettemme näkemällä näe, em-
mekä kuulemalla kuule lähimmäistem-
me todellista hätää. Kuten tämä edellä 
mainitsemani surullinen esimerkki yksin 
asuvasta vanhuksesta. Kuinka hän so-
keana ja kuurona olisi voinut itse lukea 

käyttöohjeita tai tietää mikroastian tur-
vallisuusvaatimuksia. Edelleen kuuro-
na kuulla palohälyttimen ”hälytysääntä”.

Mielestäni tämä on selkeä ”heitteil-
lejättö”, koska kyseessä oli erityistä tu-
kea ja ohjausta tarvitseva iäkäs lähim-
mäisemme. Herää eittämättä mieleen 
kysymys, onko meillä nk. hyvinvointiyh-
teiskuntana varaa tällaiseen kohteluun? 
Eliminoidaanko vanhusväestömme tie-
toisesti pois päiviltään periaatteella 
raha ensin, vaikka henki menisi. Missä 
on arvokas vanhuus?

Jos ja kun, tällaisia epäinhimillisiä 
laiminlyöntejä esiintyy, tulisi näihin epä-
kohtiin valvontaviranomaisten puuttua 
välittömästi. Varsinkin, kun kyseessä on 
nk. heikommassa asemassa olevien ar-
jen apua tarvitsevien lähimmäistemme 
valvonta, niin tämän tulisi todellakin olla 
tehostettua valvontaa. 

Viimeaikojen ”valvontaiskut” ovat 
olleet oikeansuuntaiset ja usei-
ta väärinkäytöksiä on tullut ilmi, sekä 

vanhustenhoitokodeissa että lastensuo-
jelulaitoksissa.

Nyt on tullut aika päättäjien tehdä 
kauaskantoisia ratkaisuja koko maam-
me parhaaksi! Ketään ei saa eristää, 
eikä jättää yksin. 

Vanhustenhoidon ja lastensuojelun 
epäkohtiin on puututtava pikaisesti! Ta-
voitteena tulee olla inhimillinen ja oikeu-
denmukainen Suomi – maa, jossa kaik-
kien ikäluokkien on hyvä elää ja asua. 

Suomi tarvitsee eduskuntaan pää-
töksentekijöitä, jotka toimivat lupaus-
tensa mukaisesti ja seisovat sanojensa 
takana. Näiden edellä mainittujen arvo-
jen puolesta olen sitoutunut toimimaan 
täydellä sydämellä!

Sointu Harju, Sievi 
lasten ja nuorten 
erityisohjaaja
kansanedustajaehdokas 
(KD)

Haloo, herätys Suomi 
- missä mennään ja missä ajassa elämme?  

Suomi aikoo luopua turpeen käytöstä 
ja mielestäni se on suuri töppäys. Jos 
turpeesta luovutaan, menetetään li-
sää maaseudun jo vähäisiä työpaikko-
ja. Samaan aikaan käydään keskuste-
lua maaseudun säilyttämisenä asuttuna 
ja elinvoimaisena. Mahdoton yhtälö.

Maaseudulla turpeen nostossa, kul-
jetuksessa ja koneiden huollossa on 
paljon työpaikkoja, ja enemmänkin voi-
si olla. Turpeen nosto myös tasaa maa-
seudun töiden kausivaihtelua: metsäty-
öt tehdään pääosin talvella ja turpeen 
nosto kesällä.

Turvetta voidaan käyttää erittäin mo-
nipuolisesti. Polttamalla saadaan säh-
köä ja lämpöä. Myös liikennepoltto-
aineet voidaan valmistaa turpeesta 
kilpailukykyiseen hintaan. Kuivikkeena 
käytettävä turve on maataloudelle vält-
tämättömyys. Myös useita uusia inno-
vaatiota turpeen käyttöön on tulossa. 
Kiinnostavimpana ehkä kuitujen käyttö 
pakkausmateriaaleissa. Tällainen pak-

kaus on myös erittäin ilmastoystävälli-
nen.

Suomen pinta-alasta turvemaita on 
33 prosenttia. Tällä hetkellä siitä on 
hyödynnetty noin yksi prosentti. Suo-
malainen turve ei siis lopu aivan äk-
kiä. Energiaa kotimaisessa turpeessa 
on enemmän kuin Pohjanmeren öljys-
sä. Energiaomavaraisuus olisi helpos-
ti saavutettavissa turpeen käyttöä lisää-
mällä. Tällä on todella suuri merkitys 
myös huoltovarmuudelle. Lisäksi tur-
peen käytössä rahat jäävät kiertämään 
Suomeen sen sijaan, että ne valuvat ul-
komaille. Tällä on erittäin suuri merkitys 
maaseudun ostovoimaan ja sitä kautta 
elinvoiman parantamiseen. 

Vaikka turpeen käyttöä lisättäisiin 
huomattavasti nykyisestä, ei välttämät-
tä tarvitsisi ottaa käyttöön uusia suoalu-
eita, vaan voitaisiin käyttää jo ojitettuja, 
huonosti kasvavia turvemaita. Kun näil-
tä alueilta turve on nostettu, ne voidaan 
metsittää, jolloin syntyy uusia hiilinieluja 

vastakohtana nykytilanteelle.
Paljon puhutaan turpeen poltosta ai-

heutuvista suurista hiilidioksidipääs-
töistä, jotka ovat laskennallisesti lä-
hes kivihiilen luokkaa. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että jo ojitetuista turvemaista 
vapautuu metaania, joka on viisi kertaa 
pahempi kasvihuonekaasu. Jos otetaan 
kokonaisuus huomioon, turpeen poltto 
on ekologista. Lisäksi turve on hitaasti 
uusiutuva luonnonvara, toisin kuin fos-
siiliset polttoaineet, joita käytetään Suo-
messakin huomattavasti paljon enem-
män.

Tällä hetkellä Suomen energiasta 
tuotetaan turpeella noin 4 prosenttia ja 
kivihiilellä yli 10 prosenttia. Öljyn osuus 
Suomen kokonaisenergian kulutukses-
ta on noin 20 prosenttia.

Miika Sutinen, Kiiminki 
Kansanedustajaehdokas, 
Kokoomus

Turve työllistää maaseudulla

Yri�äjän rohkeudella ja
sairaanhoitajan sydämellä 
- vastuullisia 
päätöksiä

131

Pudasjärvi tarvitsee 
toimivan yhteyden
eduskuntaan.

 Äänestä!
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Vuoden vaihteen molemmin puolin on 
uutisoitu seksuaalirikoksista, joista epäil-
lään ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. 
Aivan viimeisimmät uutiset tosin muis-
tuttavat, että vastaaviin rikoksiin syyllis-
tyvät muutkin kuin ulkomaalaiset. Täl-
laiset epäinhimilliset teot, olipa niiden 
takana kuka hyvänsä, järkyttävät ja sa-
tuttavat meistä jokaista, rikosten uhreis-
ta puhumattakaan. Lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö haastaa kaikessa iljettä-
vyydessään myös esitutkintaviranomais-
ta pitämään kiinni ammatillisuudestaan 
ja yleisistä oikeusperiaatteista. Tunteet 
on kuitenkin siirrettävä syrjään ja pidettä-
vä pää kylmänä. Helppoa se ei tällaisissa 
tapauksissa ole, mutta palvelee viime kä-
dessä parhaiten asian selvittämistä ja oi-
keuden toteutumista.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
tekoihin syyllistyneitä pitäisi kohdella silk-
kihansikkain. Vakavaan rikokseen syyl-
listyneelle ei ole mitään syytä myöntää 
turvapaikkaa ja kaksoiskansalaisuuden 
menettämisseuraamusta on syytä poh-
tia vakavasti. On erinomainen asia, että 
eduskunta hyväksyi hiljattain yksimieli-
sesti esityksen lapsiin kohdistuvien tör-
keimpien seksuaalirikosten rangaistus-
ten kiristämisestä.

Ulkomaalaisten yliedustus seksuaali-
rikostilastoissa on kiistämätön fakta. Tur-
vapaikkahakemusten käsittely, myön-
teisen päätöksen jälkeinen integrointi ja 
kielteisen päätöksen jälkeinen palautus 
on ollut liian hidasta. Tässä meillä on val-
tavasti parantamisen varaa. Asiassa ei 
voida paeta ainaisen resurssipulan taak-
se. Ylipäätään viranomaisten, kuten polii-
sin alituinen resurssivaje on tullut tiensä 
päähän. Siinä säästöt muuttuvat lopulta 
tappioiksi.

Yhteiskunnan on kyettävä suojele-
maan jäseniään tällaisilta epäinhimilli-
siltä teoilta, mutta myös yksilön on hyvä 
miettiä itsensä ja läheistensä turvalli-
suutta. Lapsille ja nuorille kannattaa täh-
dentää digiturvataitojen merkitystä. Di-
giaikana kontaktien luominen on varsin 
helppoa, eikä vaara tule enää pelkästään 
”puskasta” tai koulujen liepeillä liikkuvas-
ta epämääräisestä ajoneuvosta, kuten 
ennen. Esimerkiksi julkinen snap-story 
(Snapchat-päivitys) avaa kommunikaa-
tioväylän periaatteessa kenelle tahansa 
ja esimerkiksi kuvasta voi helposti pää-
tellä lähettäjän tarkan sijainnin. Monet 
sovellukset näyttävät myös tarkan sijain-
tiedon, jos ominaisuutta ei ole erikseen 
estetty. Jos lapsen vanhempi on tietä-

mätön tällaisesta, ilmeisiä riskejä sisältä-
västä sosiaalisen median ilmiöstä, ei hän 
osaa niistä myöskään lastaan varoittaa. 
Tietoisuutta verkon vaaroista onkin lisät-
tävä kaikissa ikäryhmissä, eikä yksin las-
ten ja nuorten parissa. Sama pätee myös 
viranomaisiin ja poliittiseen päätöksente-
koon. Asian tiedostaminen ja suoranai-
nen todellisuuteen herääminen on erityi-
sen tärkeää juuri nyt, kun elämä näyttää 
siirtyvän kiihtyvällä vauhdilla tietoverkkoi-
hin. Yksilöä ja yhteiskuntaa vahingoitta-
viin digiajan ilmiöihin on kyettävä puut-
tumaan, eikä vain seurattava kehitystä 
sivusta.

Mainittujen rikosten herättämä pel-
ko ja ahdistus on ymmärrettävää, mut-
ta ei oikeuta ottamaan oikeutta omiin kä-
siin. Suomessa voimme luottaa siihen, 
että teot tutkitaan ja tekijät saavat tuo-
mionsa aikanaan, kuten viime viikkojen 
uutiset osoittavat. Se ei poista rikoksen 
uhrien kärsimystä, eikä tee tehtyä teke-
mättömäksi, mutta kertoo sentään sen, 
että elämme oikeusvaltiossa. 

Lauri Nikula
Kansanedustajaehdokas 
(kesk.), Vanhempi 
konstaapeli, nettipoliisi

Seksuaalirikosten käsittelyssä oikeusvaltio punnitaan 
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Pudasjärven metsätoimijat 
yhdistivät jälleen voimansa 
ja kokoontuivat Metsäpäi-
vä -tapahtumaan perjantai-
na 22.3. Pudasjärven torille. 
Tapahtuman tämänvuoti-
nen teema oli ” Tulevaisuu-
den metsät”. Järjestelyvas-
tuun kantoivat Pudasjärven 
alueella olevat noin 20 eri ta-
voin metsään liittyvää toi-
mijaa sekä OSAO Taivalkos-
ken yksikön metsäopetus. 
Aurinkoisessa säässä kut-
sua noudatti arviolta tuhat 
metsäasiasta kiinnostunut-
ta osallistujaa. Metsäalan 
toimijat olivat tuoneet telt-
takatoksia ja esittelypistei-
tä, jossa esittelivät omaa toi-
mintaansa. Kaikille kävijöille 
tarjottiin kahvit, jota olivat 
keittämässä ja tarjoamassa 
Pudasjärven Martat. Grilli-
makkaroita paistettiin ahke-
rasti tynnyrin puolikkaisiin 
tehdyillä nuotioilla. Tilai-

Metsäpäivä täytti torin yleisöstä 
– monipuolista ohjelmatarjontaa

suudessa vieraili myös lap-
sia päiväkodilta sekä koulu-
laisia opettajiensa johdolla. 
Osallistujille oli tarjolla ar-
vontaa niin yleisesti, kuin 
myös useimpien esittelijöi-
den omissa esittelypisteissä. 
Puulla on tällä hetkellä kova 
kysyntä ja puunostajat oli-
vat paikalla monissa teltois-
sa, kertoen omista palveluis-
taan metsänomistajille. 

Juontamisen ja kuulut-
tamisen hoitanut Iijokiseu-
dun päätoimittaja Martta Oi-
nas-Panuma haastatteli eri 
metsäalan toimijoita, edus-
kuntavaaliehdokkaita sekä 
esitteli ohjelmaa. Äänentois-
tosta ja tekniikasta vastasi 

edellisvuosien tapaan Pekka 
Kinnunen. Iltapäivällä oli ar-
vonnat ja Metsähallituksen 
järjestämä moottorikelkan 
ja peräkärryn huutokaup-
pa, joka kokosi huomattavan 
yleisön. 

Tämän Vuoden metsätoi-
mijana palkittiin Oulun seu-
dun ammattioppilaitoksen 
Taivalkosken yksikkö (ent. 
nimi Metsäoppilaitos), joka 
on toiminut Taivalkoskel-
la vuodesta 1966 eli yli 50 
vuotta. Palkinnon vastaan-
ottaneet kuntayhtymäjohta-
ja-rehtori Jarmo Paloniemi ja 
Taivalkosken yksikön johta-
ja Jouko Karjalainen kertoi-
vat oppilaitoksen toimineen 
aina työelämälähtöises-
ti. Nykyään on toiminnassa 
jatkuva haku eli halukkaat 
pääsevät heti opiskelemaan 
mm. metsätyökoneiden kul-
jettajiksi sekä uudelle linjalle 
lähihoitajakoulutukseen. 

Metsäpäivän aikana oli 
yhteiset arpajaiset, jossa pal-
kintona oli Jouko Keski-
ahon veistämä puukarhu. 
Eri esittelypisteissä oli myös 
runsaasti omia arpajaisia. 

Palkinnot on toimitettu voit-
tajille. 

Puun käyttöä  
mahdollisuus lisätä
Pudasjärven kaupungin ter-
vehdyksen esittänyt kau-
punginvaltuuston puheen-
johtaja Mari Kälkäjä totesi 
Metsäpäivän olevan oiva ti-
laisuus muistuttaa kaikil-
le, miten alueemme metsät 
tuovat toimeentuloa ja työ-

tä. Puun käyttöä on Kälkä-
jän mukaan mahdollisuus li-
sätäkin. 

Projektipäällikkö Raili 
Hokajärvi Metsäkeskukses-
ta esitteli, kuinka metsästä 
saadaan monituotebisnes-
tä. Suomen metsäkeskuksen 
toteuttamassa Pohjois-Poh-
janmaan alueella toimivas-
sa hankkeessa on osatoteut-
tajana Oulun 4H-yhdistys. 
Hankeen tarkoituksena on 

aktivoida metsänomistajia, 
luonnontuotteiden kerää-
jiä ja luonnontuoteyrittäjiä 
hakemaan lisää uusia mah-
dollisuuksia jokamiehen oi-
keuksien ulkopuolella ole-
vista luonnontuotteista ja 
toimimaan aktiivisesti luon-
nontuote- ja luontopalvelu-
yritysten raaka-aineketjujen 
ja luontokohteiden järjestä-
miseksi sekä luomukeruu-
alueiden toteuttamiseksi.

Vuoden Metsätoimijana palkittiin OSAO:n Taivalkosken yk-
sikkö. Palkintoa olivat ottamassa vastaan kuntayhtymän 
johtaja-rehtori Jarmo Paloniemi ja yksilön johtaja Jouko 
Karjalainen. 

Stora Enson aluejohtaja Esa Ojala kertoi, että yhtiö ostaa 
hyvin puuta Pudasjärveltä.

Projektipäällikkö Raili Ho-
kajärvi Metsäkeskukses-
ta esitteli, kuinka metsästä 
saadaan monituotebisnes-
tä. Torialue oli, etenkin aamupäivällä, täynnä Metsäpäivien osallistujia. 

Metsäpäivään tulleet eduskuntavaaliehdokkaat saivat tilaisuuden esittäytyä ja käyttää lyhyen puheenvuoron. Esiintymis-
lavalla Lauri Nikula, Mika Flöjt, Vesa Riekki, Juha Vuorio, Sami Pikkuaho, Riikka Juntunen ja Markku Eilola-Jokivirta. Ala-
kulmassa yhteisissä arpajaisissa palkintona ollut moottorisahalla veistetty puukarhu. 

Keskiaho Oy:n osastolla oli esillä kattava valikoima moottorikelkkoja ja mönkijöitä.
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Puusta paljon uusia 
tuotteista
Stora Enso Metsän aluejoh-
taja Esa Ojala kertoi, kuinka 
puusta saadaan perinteisten 
tuotteiden lisäksi paljon uu-
sia tuotteita. Metsäsektorilla 
tutkimus- ja tuotekehitykseen 
satsataan satoja miljoonia eu-
roja. Uusina tuotteina ovat 
muun muassa vaatteet. Eri-
tyisesti on lyönyt läpi ke-
vyet kartonkituotteet, jois-
ta esimerkkinä on mm. Arlan 
maitopurkit. Styroxin kor-
vaavia tuotteita on kehitetty 
muun muassa kartonkiset ka-
lalaatikot. Mehupillit valmis-
tetaan uudesta kuidusta. 

-Puun käyttäminen entistä 
enemmän rakentamiseen on 
Pudasjärvi hyvänä esimerkki-
nä ja suunnan näyttäjänä, to-
tesi Ojala. 

Ojalan mukaan Stora Enso 
tulee kasvattamaan puun 
hankintaa yksityismetsistä. 
Siitä hyvänä esimerkkinä on 

se, että Pudasjärven toimipis-
teen hankinta-alueelle on pal-
kattu uusi puun ostaja. Ojala 
innosti metsänomistajia kesä-
harvennuksiin ja muukin puu 
käy kaupaksi. Hän lupasi no-
pean korjuun ja sitä kautta 
myös puurahat nopeasti met-
sänomistajan käyttöön. 

Vaalipaneeli
Kansanedustaehdokkaille 
oli järjestetty Tulevaisuuden 
metsät -teemalla paneeli, jo-
hon osallistuivat Vesa Riekki 
Keskusta, Mika Flöjt Vihreät, 
Riikka Juntunen Perussuoma-
laiset, Sami Pikkuaho Kokoo-
mus ja Markku Eilola-Jokivir-
ta Vasemmistoliitto. Paneelin 
veti tapahtuman juonta-
ja Martta Oinas-Panuma. 
Lisäksi esiintymislavalla 
ehdokkaista kävivät perus-
suomalaisten Juha Vuorio ja 
Keskustan Lauri Nikula. 

Heimo Turunen

Nuotiomakkarat maistuivat päivän aikana.

Pikku Paavalin päiväkodista kävi useita lapsiryhmiä vierai-
lemassa Metsäpäivässä. Taivalkosken Metsäoppilaitoksen 
John Deere ajokoneeseen tutustumassa Harmaa hukat päi-
väkotiryhmä. Lapset pääsivät käymään myös ajokoneen si-
sällä.

Helsingin Sanomiin ku-
vaava Akseli Valmunen 
oli matkustanut Helsin-
gistä Metsäpäivään. Hän-
tä kiinnosti erityisesti 
pääkaupunkiseudun ulko-
puolella olevin eduskunta-
vaaliehdokkaiden kuvaami-
nen. Matka jatkui hänellä 
saman asian merkeissä Pu-
dasjärveltä Taivalkoskelle ja 
Kuusamoon. 

Metsäpäivän juontaja Martta Oinas-Panuma, päivien orga-
nisaattori ja yhteyshenkilö 4h toiminnanjohtaja Tiina Sa-
lonpää ja Pudasjärven kaupungin uusi tapahtumatuottaja 
Marjut Järvinen.

Huhtikuun kesselikirje
Borovoin kylässä kävin viemässä avustusta ensin kahteen 
eri kotiin. Kaikki meni hyvin. Minulle tarjottiin tsaijua, sit-
ten hirvikeittoa! Asunnossa oli tosi lämmintä. Pikku Anasta-
sia juoksi avojaloin. Meikäläiselle pukkas sellaisen hien päälle 
syönnin jälkeen, että huh huh. Monissa kodeissa olen huo-
mannut lämpötilan talvisaikaan olevan noin +25, poikkeuk-
siakin on…aika monta. Oli pakko lähteä seuraavaan paik-
kaan. Ovikelloon ei vastattu. Soitin Tanjalle.

 – Olemme tulossa kaupasta. 
Odottelin autossa. Lumi jäätyi tuulilasiin. Pikku Veera sai 

ystävä Sarilta vaatepaketin. Kaikkein mieluisimpia olivat pus-
sin päällä olevat barbit. Heti Veera lähti niitä ulkoiluttamaan. 
Niinpä itsekin samalla lähdin, kun olin saanut antaa Anna 
Kuosmasen lahjoittaman turvaistuimen Tanjalle, joka odot-
taa poikavauvaa. Ajattelin peruuttaa pienelle aukiolle ja siinä 
pyöräyttää auton kulkusuuntaan.

Autohan poksahti lumivalliin, eikä siitä inahtanutkaan. 
Huomasin kerrostalon pihasta juoksevan pienen pojan, leik-
kilapio kädessään! Hän alkoi heti kaivaa lunta auton alta.

 – Eihän sinulla poika ole käsineitä? Pikku pojan kädet oli-
vat kylmyydestä punaiset, mutta se ei hidastanut hänen työ-
tään. Jonkun ajan kuluttua tuli kolme miestä auttamaan. Jo 
saimme auton pois. Miehet astuivat pois. 

– Pikku hetki, huusin heidän peränsä. 
– Suklaata lahjaksi! Miehet vinkkasivat käsillään. 
Annoin konvehtirasian pikkupojalle. 
– Sinulle puolet ja hänelle puolet. 
Uskomatonta, että tuo pieni poika oli niin avulias.

Neljänteen kotiin. Sieltä lähti Veera Lesosen mies, Ilja joh-
dattamaan minua autollaan anoppinsa luo. Vera oli aiemmin 
pyytänyt potkukelkkaa äidilleen, jolta on katkaistu jalka. Syk-
syllä annoimme rollaattorin, jonka Perttusen Anatoli ja Anni 
veivät hänelle. Kapea tie puikkelehti ja autoni tipahti jäisel-
tä alustalta sivuun ja siihen jäi. Ei auttanut vetäminen Iljan 
autolla. 

– Odota, haen lisää miehiä.
Sillä aikaa lapioin. Miehet ottivat lähiaidasta laudan. Nosti-

vat tunkilla autoa ja lauta renkaan alle. Ilja veti autolla ja mie-
het työnsivät. Taas matka jatkui. Miehet ottivat vastaan Fazer 
suklaalevyt. Ilja otti kantaakseen potkukelkan, minulle jäi le-
vikkeet. Astuimme tupakantunkkaiseen asuntoon.

- Pitäkää hyvä huoli tästä potkurista, opastin karjalaista 
Aleksia. 

Vaimo hymyili, kun kävin tervehtimässä. Olihan edellises-
tä tapaamisesta kulunut jo tovi. Nyt on varmasti helpom-
paa ulkoiluttaa Galinaa ulkona. Hyvä apu. Venäjällä kun ei ole 
kaupoissa potkukelkkoja, on vain lasten tsunia.

Jyskyjärvellä tapasin kylän vanhimman asukkaan, Maria Fi-
lippovnan. 

– Syksyllä täytän 92 vuotta, elokuun kolmas päivä. Kä-
vin vierailemassa Polina Rubinan luona. Hän oli yllättynyt tu-
lostamme. Jutun tulemisessa ei ollut vaikeuksia. Maria ker-
toi elämästään. 

Jäsenille tiedoksi: Kesseli ry:n toiminta jatkuu normaa-
listi. Olkaa niin hyvät ja reippaat, että maksatte jäsenmaksut 
oma-aloitteisesti ja pyytäkää uusia jäseniä mukaan.  Tilinume-
ro FI33 5360 0420 0467 01 OP Pudasjärvi. Henkilöjäsenyys 
10 €/v, perheet 20 €/v, yritykset 50 €/v.

Toivotaan, että nyt toimii vaimon ulkoiluttaminen pa-
remmin Aleksilta. Potkukelkkoja ei ole näkynyt Karjalan 
kauppojen valikoimissa.

Oli kyllä reipas pikkupoika. Lapio sai kyytiä ja samoin lu-
met auton alta. Apuvoimia onneksi tuli paikalle.

Jyskyjärven kylän vanhin vielä itse pilkkoo polttopuut ja 
latoo ne sarajan katonreunaan asti itse. Wau!

– Kovaa työtä olen tehnyt. 13-vuotiaana äitini opasti mi-
nut metsätöihin. Monessa paikassa työskentelin. Ei niin mi-
tään hyvää ole ollut. Otin Mariasta muutamia valokuvia. 

– Tuo minulle kuva. 
– Entä jos kirjoitan sinusta lehteen ja tuon sen sinulle. 
Maria kulkee astumalla hyvin poikkoin, pää ruatao ja mieli 

on kiitollinen! Kallehet terveiset lähetti suomalaisille, tulkua 
käymään Jyskyjärvellä. Tämä on kaunis ja hyvä kylä!

Pudasjärven Kaupungin Kartanolla pidettiin Kesseli-in-
fo päivää. Annikki oli paistanut tosi maukkaita pannukakkuja, 
joita yhdessä harvensimme tarjoilulautaselta. Näytin videoi-
ta vienan karjalaisten arkielämästä ja lauloin muutaman lau-
lun kitaran säestyksellä. Kerroin eräästä laulusta, joka syntyi 
itä-ukrainan sotalapsien leirille Posiolla viime marraskuus-
sa, eräs säkeistö menee näin; Jos pienen lapsen kohtaat, jota 
tunne et, niin anna silloin sylisi, johon istuis hän. Kun tietää et 
voi mitään, hänen ikävästään, anna silloin syli, joka häntä läm-
mittää. Asukkaat olivat kovin tyytyväisiä ja kiitollisia päivähet-
keen. Lopuksi he lauloivat kiitoslaulun Kesselille! 

Autamme myös kotiseudulla. Tänäkin vuonna on varattu 
elämän ahdingoissa oleville pudasjärvisille ruokakasseja. Ot-
takaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, 050 533 8779.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja 

ulkomailla 3.–6.4.2019.

EDUSKUNTAVAALIT 2019
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VESA RIEKKI
METSURI, PERHEENISÄ

Vahva kosketus tavallisen 
ihmisen arkeen.

Kokemusta ja osaamista 
kuntapolitiikasta lähes 
30 vuoden ajalta.

Työelämän tuntemusta.

www.vesariekki.fi

"Haluan lähteä puolustamaan jokaiselle turvallista arkea! Turvallinen arki koostuu siitä, 
että kuntalaisten peruspalvelut toimivat, ihmisillä on koulutusta,työtä ja toimeentuloa. 
Ja jos elämä tuo joskus ikäviäkin yllätyksiä, silloin on yhteiskunnan avun oltava kaikkien 
ulottuvilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta!" Kuvassa Vesa Ronja-kuopuksen 
(5v.) ja lapsenlasten, Saagan ja Fridan, kanssa."

Asuitpa missä tahansa, ison kaupungin ydinkeskustassa tai harvaan 
asutulla seudulla pitkienkin taipaleiden takana, sinulla on oikeus 
turvalliseen arkeen. Alueelliset erot on otettava huomioon 
päätöksenteossa. Peruspalveluiden on oltava saavutettavissa. 
Mahdollisuus liikkua autolla on suorastaan elinehto seuduilla, joilla ei 
ole mm. julkisen liikenteen kattavaa verkostoa. Verkkopalveluilla ei 
voi täysin korvata sosiaalista kohtaamista tiskin ylitse. 

Metsät, puhdas ruoka, kaunis luonto, puhtaat vesivarat - 
aarteemme tulevaisuuteen. Meidän on kannettava vastuu 
myös huomisen elinympäristöstä ja luonnontilasta. 
Ilmastonmuutoksen hillintä sekä vastuullinen metsien ja 
muiden luonnonvarojen hyödyntäminen ovat kaikki 
edellytyksiä sille, että koko Suomi pysyy elinvoimaisena. 
Kestävä ympäristö tarjoaa elinvoimaa, työtä ja 
toimeentuloa monessa muodossaan.

Tulevaisuuden suuria rakentajia, johtajia ja "tekijäihmisiä" 
kasvaa yhtä hyvin missä vain maamme kolkassa. 
Mahdollisuuksien tasa-arvo on suurimpia vahvuuksiamme.

Jokaisen työikäisen ja -kykyisen tulee voida ansaita elantonsa 
joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä. Työn vastaanottamisen 
pitää olla aina taloudellisesti kannattavaa niin, että on 
mahdollisuus myös ansaita ylimääräistä ilman, että toisesta 
päästä nipistetään jotain pois.

Kuluvan kauden hallitus on tehnyt pääsääntöisesti 
loistavaa työtä Suomen kuntoon saattamiseksi, siitä on 
esitettävissä lukuisia todisteita. Työ ei ole kuitenkaan 
vielä valmis ja on ensiarvoisen tärkeää, että Keskusta 
pääsee jatkamaan tällä tiellä!

Kun perheissä voidaan hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin. 
Perheiden arjen tueksi tarvitaan vahva yhteiskunta ja 
tukiverkosto. Tavoitteeksi lapsiystävällinen Suomi.

PÖLLINTEKOJÄRKEÄ EDUSKUNTAAN
Hyvät Pudasjärveläiset! Tehdään näistä henkilövaalit ja ääneste-
tään yli puoluerajojen Vesa Riekki jatkamaan taivalkoskisen Niilo 
Keräsen ansiokasta työtä Arkadianmäellä. 
Viime aikoina olemme saaneet huomata eduskunnassa olevan 
kansanedustajia, jotka ovat vieraantuneet tavallisen ihmisen 
arjesta täysin. Puhetta kyllä riittää, vaan asioiden sisäistämiseksi 
on oltava myös elämästä kumpuavaa omakohtaista kokemusta ja 
ymmärrystä. Vesalla on sitä "pöllintekojärkeä", jota tarvitaan tässä 
ja nyt. Vesan pitkä kokemus kunnallisissa ja maakunnallisissa 
luottamustoimissa on antanut hänelle vahvaa näkökulmaa siitä, 
mitä elämä on harvaanasutussa Suomessa, ja miten peruspalvelut 
tulee järjestää. Hän tuntee ja tietää tavallisen ihmisen arjen 
iloineen ja murheineen. 
Vesassa on elämän muokkaamaa karheutta, työn kautta jalostu-
nutta järkevää luontosuhdetta, perheenisän kärsivällisyyttä, 
vahvaa poliittista osaamista ja kairojen kulkijan viisautta. 
Me olemme Vesa tukena, olethan sinäkin!

Työelämän tuntemusta

Mari Kälkäjä, vaalipäällikkö
sekä Vesa Riekin tukiryhmä

Arjesta versoava vahva vaikuttaja

klo 12 - 15  lättyjä ja kahvi K-Supermarketin edustalla.
Vesa jakaa sadalle ensimmäiselle vaaliämpärin hillasoille! 
 

TERVETULOA!

Perjantaina 5.4. Pudasjärvellä
klo 9.30 - 12   Vesa tavattavissa vaalituvalla

   klo 16 -  18 Syötekylän Kauppa, piha

VESA RIEKKI
METSURI, PERHEENISÄ
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Kokemusta ja osaamista 
kuntapolitiikasta lähes 
30 vuoden ajalta.
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  KAUPAN PÄÄLLE

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

  SUUNNITTELE 
OMA KELKKASI 

TOIMI 18.4. 
MENNESSÄ!

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

www.pienkonehuolto.fi

Jari Keskiaho 
040 516 0430

Sami Kaivorinne 
040 560 5993

ÄÄnestÄmÄllÄ  
Vesa Riekki eduskuntaan
Pudasjärveläisillä on nyt harvinainen tilaisuus äänestä-
mällä saada oma edustaja ajamaan Pudasjärven ja koko 
Koillismaan etuja eduskunnassa.  Pudasjärveläisten eli koko 
kansan edun mukaista on, että äänestetään Vesa Riekki edus-
kuntaan.
Vesa on vankka arjenosaaja, hänellä on kymmenien vuosien kokemus eri 
luottamustoimien hoidoista. Vesa jos kuka, tuntee kaupunkimme tarpeet, 
haasteet ja ongelmat. Vesa on jalat maassa oleva fyysisen työn suorittaja, 
hyvin kuntalaisten asioista perillä oleva asioiden hoitaja, jollaista tarvitaan 
eduskunnassa.
Eduskuntaan valittu henkilö, eli Vesa Riekki, pystyy vaikuttamaan eduskun-
nassa Pudasjärven ja koko Koillismaan edun mukaisia yhteiskunnallisia asi-
oita päätettäessä. Nyt yhdessä äänestämää yli puoluerajojen oman edustaja 
eduskuntaan eli Vesa Riekki.
Reijo Talala

teRÄVöitetÄÄn mielemme ja Voimamme  
toimimaan - Vesa Riekki eduskuntaan!
Nyt on oivallinen tilaisuus Pudasjärven ja laajemmankin alueen ihmisten ymmärtää yli puolue- ja 
muidenkin mielipiderajojen oman kansanedustajan merkitys alueemme asioiden eteenpäin viemi-
sessä. Tomeralla yhteen hiileen puhaltamisella eli aktiivisella vaalityöllä ja äänestämällä Vesa Riek-
ki eduskuntaan voimme näyttää pudasjärvisten ja oman alueen ihmisten väkevä tahto vaikuttaa 
asioittemme hoitoon. Vesa Riekiltä löytyy taitoa ja kokemusta nähdä pienten ihmisten ja asioiden 
suuret merkitykset yhtälailla kuin suurten linjojen merkittävät vaikutukset yhteiskuntamme joka 
osa-alueella.
Vesa Riekki on luottamustoimillaan vuosikymmenten ajan hankkinut jämerän kunnallis- ja maa-
kuntapoliittisen asioiden hoitamis- ja päättämistaidon, oppinut olemaan läsnä ja vaikuttamaan ta-
vallisen ihmisen asioiden hoitoon, hiomaan särmiään luotettavaksi kuuntelijaksi ja keskustelijaksi 
sekä ymmärtänyt järkevän rakentavan huumorin merkityksen kimuranttien tilanteiden paiskau-
tuessa odottamatta selvitettäväksi.
Valta ja valinta on meillä äänestäjillä, käytetään sitä. Ollaan yhdessä vastuullisia, tolokkuja ihmisiä 
ja äänestetään tolokku mies, Vesa Riekki, eduskuntaan! 
Sointu Veivo

Nuoret ovat ottaneet näkyvästi marssi-
en kantaa ilmastomuutokseen. He vaa-
tivat päättäjiltä tekoja, jotka pysäyttävät 
haitallisen kehityksen ja ilmaston lämpiä-
misen.

Ilmastomuutoksen ratkaisuksi on esi-
tetty metsien hakkuiden pienentämistä ja 
maito- ja lihatuottei-den käytön vähentä-
mistä. Juuri niitä asioita, jotka hankaloit-
taisivat suomalaisen maa- ja metsätalou-
den asemaa ja veisi suomalaisilta työtä 
ja toimeentuloa.

Oman ruokatuotantomme heikentämi-
nen voisi johtaa päästöjen kasvuun muu-
alla maailmassa. Jos meillä ei hoideta 

metsiä tehokkaasti ja tuoteta puupohjai-
sia raaka-aineita, tuotteet tehdään vas-
tuut-tomimmissa maissa tai fossiilisista 
raaka-aineista. 

Suomalaista puhdasta, lähellä tuo-
tettua ruokaa sekä uusiutuvaa energiaa 
ja puurakentamista tarvitaan tulevaisuu-
dessa yhä enemmän.

  
Nuorten ilmastoviesti pitää ottaa va-

kavasti. Esimerkiksi omissa ruokavalin-
noissaan ihmiset voivat pienentää hiili-
jalanjälkeään lisäämällä lähellä tuotetun 
ruuan ja villiruuan osuutta ja erityisesti 
välttä-mällä ruokahävikkiä.

Pieni Suomi ei kykene yksin ratkai-
semaan ison maailman ongelmaa, mut-
ta oma osamme meidän on hoidettava. 
Tärkeimmät ilmastonmuutosta hillitse-
vät valinnat tekee jokainen meistä aivan 
itse liiken-teessä, asumisessa ja ruuas-
sa. Jos jokainen tekee pienenkin vastuul-
lisen muutoksen ilmastotavoitteen suun-
taan, olemme matkalla parempaan.

Ulla Parviainen
kansanedustaja/
-ehdokas, Keskusta

Ilmastotekoja - nyt

Kevään vaalikeskustelussa ilmastoasiat 
ovat olleet vahvasti esillä. Tämä tärkeä 
asia maailmanlaajuisesti, mutta samalla 
meidän syytä pitää mittasuhteet oikeal-
la tasolla. Suomessa ilmastopolitiikka 
on karannut lapasesta ja isosti on ka-
rannutkin. Päivä toisensa jälkeen joku 
taho vaatii uusia toimia päästöjen vä-
hentämiseksi ja vieläpä niin, että jonkun 
muun pitäisi muuttaa toimintaansa. Il-
mastokiihkossa syyllistetään esimerkik-
si maanviljelijöitä, jotka tuottavat maitoa 
ja lihaa tai hyödyntävät metsiä. Eu-tu-
kijärjestelmissä ympäristön tilaa on pa-
rannettu monin toimin, tälle ei anneta 
sitä kiitosta, mikä sille kuuluisi. Päinvas-
toin, esitetään uusia vaatimuksia.

Suomen hiilidioksidipäästöt ovat 
promillen luokkaa maailman päästöis-
tä. Suomessa on maailman nykyaikai-
sin teräs ja metsäteollisuus. Jos vastaa-
vat tehtaat sijaitsisivat Aasiassa, niiden 
päästöt olisivat moninkertaiset. Täs-
sä tilanteessa olisikin parempi koros-
taa Suomen ympäristöosaamisen vien-

tiä, kuin lähteä liikaa rajoittamaan omaa 
tuotantoamme ja elinkeinomahdolli-
suuksiamme.

Eikä tässä vielä kaikki. Oli surullis-
ta seurata, että lapset asetettiin ympä-
ristöliikkeiden propagandan uhriksi ”lak-
koilulla” hyväksikäytettyjen asemaan. 
Toki tarvitaan edelleen ympäristötekoja. 
Liikenteen päästöjä voidaan pienentää 
käyttämällä biokaasun ja biopolttoai-
neita nykyistä enemmän. Se toisi työtä 
maakuntiin erilaisten laitosten rakenta-
misen ja tuotannon myötä. Metsien lisä-
hakkuilla voidaan varmistaa pohjoiseen 
suunnitellut isot teollisuusinvestoinnit. 
On syytä huomioida sekin, vain kasva-
vat metsät sitovat hiiltä. 

Maataloudessa nurmiviljely sitoo hiil-
tä, joten sekin on ympäristöteko. Viher-
vasemmiston puolelta esitetään kantoja 
polttomoottoriautojen myynnin kieltä-
misestä. Tämä on aivan käsittämätön 
esitys. Pitkien välimatkojen Suomes-
sa tämä ei ole vaihtoehto tekninen eikä 
taloudellinen vaihtoehto vielä pitkiin ai-

koihin. Kaupunkiseuduilla voidaan kan-
nustaa sähköautoihin, mutta ei mitään 
kieltoja. Pienituloisilla ei ole varaan kal-
liisiin sähköautoihin. Vanhat autot joilla 
ajetaan pieniä määriä eivät ole ympäris-
töuhka.

Petopolitiikka nostaa myös tuntei-
ta alueellamme, koska susikanta on 
kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa. Ai-
noa keino kannan rajoittamiseen on nyt 
puolittaa kanta kannanhoidollisen met-
sästyksen keinoin. Näin tehdään myös 
karhukannan kurissa pitämiseksi. EU:n 
suojelusäännöillä ei pidä antaa mää-
räillä meidän petokannan tasoa, koska 
susi ei ole missään tapauksessa uhan-
alainen eläin. Tulevalla kaudella myös 
porohoitolain uudistaminen tulee ajan-
kohtaiseksi, kuulen mielelläni alueen 
asukkaiden mielipiteitä asiasta

 
Tapaamisiin
Antti Rantakangas
kansanedustaja ja 
-ehdokas (kesk.)

Järkivihreää ilmastopolitiikkaa

Keskustan kansanedustajaeh-
dokas Tuoma Kettunen Kuh-
mosta kävi esittäytymässä ja 
ihmisiä tapaamassa tiistaina 
2.4. Pudasjärvellä S-marketin 
edustalla. 

Tukijoukoissa hänellä oli 
mukana isän puolelta pudas-
järveläislähtöinen, Keskustan 
Kainuun nuorten puheen-
johtaja, Kaisa Oinas-Panuma 
sekä makkaroita grillaamassa 
Taneli Anttalai-nen. 

Kettusen mukaan toi-
meentulo kuuluu kaikille 
suomalaisille, mikä varmis-
tetaan perustulon avulla. Pe-

rustulon uudistamiseen on 
monia malleja ja seuraavan 
eduskunnan onkin mietittä-
vä näistä se parhain. Tärkeä-
nä osana perustulon myö-
tä on myös yhteiskuntamme 
sosiaali-turvaviidakko, mikä 
on uudistettava. Työnteko ja 
työn vastaanottaminen tulee 
aina olla kan-nattavaa, koska 
työ on myös parasta sosiaali-
turvaa. 

-Suomen tulee tulevaisuu-
dessakin olla vahvojen, eri-
laisten ja erikokoisten aluei-
den maa, jos-sa päätäntävalta 
on mahdollisimman lähellä 

ihmistä. Suomi on pitkä maa 
ja erilaiset luonnon-rikkau-
det sekä erilaiset alueet ovat 
elinehtomme. Koko Suomi ja 
Pudasjärvikin menestyy, kun 
koko Suomea kehitetään sekä 
mahdollistetaan se, että ihmi-
nen saa asua siellä missä ha-
luaa. 

Valtion aluepolitiikan pai-
notuksella pidetään koko 
maa asuttuna nyt ja tulevai-
suudessa.

Aikoinaan valtion pää-
mies kysyi: “onko maallam-
me malttia vaurastua”. Tämä 
kysymys on tänäänkin ajan-

kohtainen. Suomi on pitkä 
maa ja maakunnissamme ole-
vat luonnonrikkaudet ovat 
elinehtomme. Suomi elää ja 
menestyy kun koko Suomea 
kehitetään. Maakuntiem-
me rik-kaus on heidän kult-
tuurinsa, ihmiset ja ihmisten 
huippuosaaminen.

Koulutus on taattava laa-
dukkaana suomalaiselle jo 
esikoulusta lähtien. Lapsien 
ja nuorten tulevaisuudesta 
säästäminen on syytä lopet-
taa, toteaa Kettunen. HT

Hyvinvointia rakentamassa

Tuomas Kettunen kertoi kiertäneensä ahkerasti Kainuus-
sa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pudasjärvellä hän tarjosi gril-
limakkarat ja jututti muun muassa Kari ja Jaana Ervastia. 

Sammakoisen laavu Olvassuon soidensuojelualuulle on pala-
nut. Palo on tapahtunut viime viikolla. Palon syystä ei ole tie-
toa, mutta tuli ei ole levinnyt laavun edessä sijainneen tulisijan 
kautta. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus ja poliisi tutkii asi-
aa vahingontekona.  

Lähellä Pudasjärven taajamaa sijainnut laavu on ollut suosit-
tu päiväkäyntikohde. Metsähallituksen Luontopalvelujen kent-
täpäällikkö Jouni Kosonen arvioi, että taukopaikka rakennet-
taneen uudelleen, mutta tilalle ei välttämättä tule palaneen 
kaltaista laavua. 

Sini Salmirinne

Sammakoisen laavu 
palanut
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POHJOIS-POHJANMAA

Huotari Anne
sosionomi (AMK), 

ex-kansanedustaja
Oulu

85
Alanko Karita

pääluottamusmies
Oulu

82
Eilola-Jokivirta 

Markku
prosessityöntekiijä

Oulu

83
Haataja Heidi
toimistonhoitaja, 

runoilija
Liminka

84

Hänninen Katja
kansanedustaja, 

myyjä
Raahe

86
Jussinniemi Jouni

pääluottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu

Pyhäjärvi

87
Kalliorinne Risto

PAM ry:n järjestöjohtaja
Oulu

88
Kohonen Olli
sairaanhoitaja, 

filosofian maisteri
Oulu

89

Kyllönen Merja
bioanalyytikko, Euroopan 

parlamentin jäsen
Suomussalmi

91
Luotola Ville

toiminnanjohtaja
Oulu

92
Läntinen Carina

isännöitsijä
Utajärvi

93
Kortelainen Miikka

nuoriso-ohjaaja, 
sairaanhoitaja

Kajaani

90

Nybacka Silvo
lähihoitaja, 

sähköasentaja
Lumijoki

94
Paasimaa Veli

kirvesmies
Muhos

95
Pekkala Outi

etuuskäsittelypäällikkö
Haapavesi

96
Röntynen Suvi
palvelupäällikkö

Oulu

97

Sarkkinen Hanna
kansanedustaja, 

filosofian maisteri
Oulu

98
Virtanen Kirsi

lastenhoitaja
Kuhmo
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kansanedustaja, 

myyjä
Raahe

86
Jussinniemi Jouni

pääluottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu

Pyhäjärvi

87
Kalliorinne Risto

PAM ry:n järjestöjohtaja
Oulu

88
Kohonen Olli
sairaanhoitaja, 

filosofian maisteri
Oulu

89

Kyllönen Merja
bioanalyytikko, Euroopan 

parlamentin jäsen
Suomussalmi

91
Luotola Ville

toiminnanjohtaja
Oulu

92
Läntinen Carina

isännöitsijä
Utajärvi

93
Kortelainen Miikka

nuoriso-ohjaaja, 
sairaanhoitaja

Kajaani

90

Nybacka Silvo
lähihoitaja, 

sähköasentaja
Lumijoki

94
Paasimaa Veli

kirvesmies
Muhos

95
Pekkala Outi

etuuskäsittelypäällikkö
Haapavesi

96
Röntynen Suvi
palvelupäällikkö

Oulu

97

Sarkkinen Hanna
kansanedustaja, 

filosofian maisteri
Oulu

98
Virtanen Kirsi

lastenhoitaja
Kuhmo

99
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

Kevät tarjouKset

Pyörät maalattu ja  

Kasattu Hangossa!

traPPer traKtorimönKijä talvitarjous Koneita 
vielä muutama jäljellä!

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

Trapper 
500 
T3B epS 

•  Täystakuu 2 vuotta / 5000 
km

•  Rekisteröity kahdelle
•  Nopeus rajoitettu sähköi-

sesti 60km/h
•  Ohjaustehostin
•  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
•  Edulliset vakuutukset
•  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
•  Erillisjousitus myös takana
•  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
•  Vinssi

Trapper 
CHaSer 550 
eFI epS T3B 

•  Täystakuu 2 vuotta / 5000 
km

•  Rekisteröity kahdelle
•  Nopeus rajoitettu sähköi-

sesti 60km/h
•  Ohjaustehostin
•  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
•  Edulliset vakuutukset
•  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona alumiinivanteilla

•  Erillisjousitus myös takana
•  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
•  Vinssi
• Vetokoukku
• Pidempi maastorunko

6390€
+ toimituskulut

6990€
+ toimituskulut

maKsuaiKaa joPa 150 KuuKautta!  
Korotonta maKsuaiKaa joPa 30 KuuKautta!

Kysy lisää moniPuolisista raHoitusvaiHtoeHdoista!

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

nämä loPPuvat  taas KesKen Kauden!

HeLKaMa e-FaT 
SäHKöpyörä 

1690€

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

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

autoKoHtaisesti RÄÄtÄlÖiDYt 
autoNHoitoPalVelut:

KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
alKaeN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€alKaeN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

alKaeN

SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€
alKaeN

● sisäpesu
● istuimien pesu  

painehuuhtelulaitteella

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

Kaupunkistrategiansa mu-
kaisesti Pudasjärvi luo edel-
lytyksiä uusille työpaikoil-
le ja asukasmäärän kasvulle. 
Keskustan alueen viihtyvyy-
den ja palvelujen kehittämi-
nen on yksi keino lisätä sekä 
asukastyytyväisyyttä että 
paikkakunnan vetovoimai-
suutta. 

Kaupan alan selvitys to-
teutettiin helmikuun aikana 
ja samalla toteutettiin otan-
taan perustuva haastattelu-
tutkimus yrittäjien keskuu-
dessa. Selvitystyön taustalla 
on kaavamuutos, joka uu-
distaa sekä keskustan alu-
een tieverkkoa että taajama-
rakennetta. Selvityksen teetti 
Pudasjärven Kehitys Oy ja ra-
portin laati FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy.

Kaupan alan selvityksen 
perusteella Pudasjärvellä on 
monipuolinen ja kattava päi-
vittäiskaupan palveluverkko. 
Ostovoiman negatiivista siir-
tymää on kuitenkin erikois-
kaupan alalla, autokaupas-
sa ja huoltamotoiminnassa eli 
kysyntää suuntautuu muille 
paikkakunnille. Kaupungin 
tavoitteena tulisi olla jatkossa 
ostovoiman vuodon vähen-
täminen. Kaupan alan selvi-
tyksen mukaan Pudasjärven 
kaupallisen vetovoiman vah-
vistaminen edellyttää sekä 
ydinkeskustan että valtatien 
varren kehittämistä.

Keskustassa  
sijaitseville liiketon-
teille on tarvetta
Kurenalla sijaitsee vielä osit-
tain tyhjiä tai nykyään vajaa-
käytössä olevia liiketontteja, 
jotka vaikuttavat keskustan 
yleisnäkymään ja toisaalta si-
jaintinsa puolesta kiinnosta-
vat mahdollisia uusia kaupan 
alan ja muita toimijoita. Kau-
pan toiminta- ja kehitysedel-
lytysten kannalta on tärkeää, 
että mahdollistetaan myy-
mälätilojen uudistuminen ja 
laajentuminen sekä uuden 
liiketilan rakentaminen paik-
kakunnalle. Selvityksen mu-
kaan laskennallinen lisätar-

ve vuoteen 2040 mennessä on 
tilaa vaativassa erikoiskau-
passa noin 1 700 k-m2, muus-
sa erikoiskaupassa jopa 4 200 
k-m2 ja autokaupassa ja huol-
tamotoiminnassa noin 2 300 
k-m2. 

Sijaintivaihtoehtoina uu-
sille kaupan alan toimijoil-
le tarkasteltiin Kuusamon-
tien vartta ja ydinkeskustan 
pääväylän vartta. Molem-
missa vaihtoehdoissa kau-
pan palvelut ovat hyvin saa-
vutettavissa. Valtatien varren 
vahvuutena on kaupan alan 
toimijan kannalta erityisesti 
näkyvä sijainti. Ydinkeskus-
tassa on puolestaan enem-
män lähiasukkaita ja työpaik-
koja sekä muita palveluja. 
Uuden kaupan alan toimi-
jan sijoittuminen ydinkeskus-
taan säilyttäisi palveluraken-
teen tiiviinä. 

Toimijoiden omista tar-
peista riippuen eri kokoisil-
le ja erilaisille liiketonteille on 
kysyntää. Käytännössä haas-
teena on, että uusille kaupan 
alan toimijoille ei ole vapaa-
na isoja tontteja ydinkeskus-
tan pääväylän varrelta, mut-
ta Kuusamontien varressa 
tilaa on toistaiseksi enem-
män käytettävissä. Selvityk-
sen mukaan erikoiskaupassa 
kysyntä mahdollistaa uuden 
liiketilan rakentamisen Pu-
dasjärvelle ja molemmat si-
jaintivaihtoehdot vahvistavat 
kaupungin keskustan veto-
voimaa kaupan sijaintipaik-
kana. 

Yrittäjät toivovat  
keskustan yleisil-
meen kehittämistä 
Haastatteluissa nousi ny-
kyisten yrittäjien luonnollise-
na huolena esille, että uuden 
kaupan alan toimijan sijoit-
tuminen paikkakunnalle vai-
kuttaa kilpailutilanteeseen. 
Vastaajien mukaan uusien 
toimijoiden toivotaan sijoit-
tuvan mieluummin ydinkes-
kustaan kuin Kuusamontien 
varteen. Uusien toimijoiden 
toivotaan monipuolistavan 
valikoimaa eli tuovan paik-

kakunnalle uudenlaista tar-
jontaa sellaisista palveluista 
ja tuotteista, joita ei tällä het-
kellä ole saatavilla. 

Selvityksessä nousi vah-
vasti esille yrittäjien yleisenä 
toiveena, että kaupungin kes-
kustan yleisilmettä ja yleis-
tä viihtyisyyttä kehitettäisiin. 
Ydinkeskustan liikeraken-
nukset ja liikkeiden näyteik-
kunat vaatisivat vastaajien 
mukaan uudistamista. Osa 
ydinkeskustan kiinteistöis-
tä on kaupungin ja osa mui-
den tahojen omistamia. Ydin-
keskustan uudistuminen on 
siis laajasti pudasjärvisten ja 
Kurenalla kiinteistöjä omis-
tavien yhteinen asia. Uudis-
tukset vaativat investointeja 
kaikilta osapuolilta. Yrittäjien 
mukaan keskustaan halutaan 
uusia houkuttelevia kivijal-
kaliikkeitä, lisää viheraluei-
ta sekä viihtyisiä kohtaamis-
paikkoja keskustan ja torin 
alueelle. 

Pudasjärven kaupunki 
pyrkii luomaan edellytyksiä 
uusille työpaikoille ja asukas-
määrän kasvulle. Keskustan 
tieverkon uudelleenlinjaus ja 
uudet julkiset ja yksityiset ra-
kennushankkeet muuttavat 
keskustan aluetta ja sen yleis-
ilmettä positiiviseen suun-
taan. Kaupunki kehittää osal-
taan myös yleisiä alueita ja 
viheralueita pääväylän lii-
kennejärjestelyjen uudistuk-
sen yhteydessä. 

Pudasjärven Kehitys Oy 
kokoaa liiketonttien mark-
kinointia tukevaa materiaa-
lia nettisivuilleen, jotta tietoa 
vapaista liiketonteista olisi 
entistä helpommin saatavis-
sa. Keskustan palveluvalikoi-
man toivotaan lähivuosina 
lisääntyvän ja monipuolistu-
van entisestään. Se vahvis-
taa Pudasjärven keskustan 
kaupallista vetovoimaa sekä 
asukkaiden, vapaa-ajan asuk-
kaiden että matkailijoiden 
näkökulmasta. 

Kaupunki tiedotus
Tomi Timonen, 
Sari Turtinen

Pudasjärven keskustan 
kaupan alan selvitys valmistui

Harrastetaiteilija Maija-Liisa 
Sänkiahon taidenäyttely Koil-
linen paletti on huhtikuun 
ajan esillä kir-jastossa. Esillä 
on 24 taulua, jotka on myös 
hinnoiteltu ostettavaksi. 

Edellisen kerran Sänki-
ahon näyttely oli Pudasjär-
vellä pari vuotta sitten Poh-
jantähdessä. Oulun seu-dulla 
on ollut useita näyttelyjä kir-
jastoissa ja kahviloissa. Kaik-
kiaan eri näyttelyjä on kerty-
nyt kolmi-senkymmentä. 

Sänkiahon piirustuksen 
opettajana oli aikanaan taitei-
lija Paavo Tolonen. Taidealan 
koulutusta hänellä on mm. 
Limingan taidekoulusta ja Pi-
kisaaren käsi- ja taideteolli-

Koillinen paletti taidenäyttely kirjastossa

sesta oppilaitoksesta. 
-Taiteilijan työ on va-

pautta, jossa näkee omankä-
den jäljen. Voi myös kehit-
tää itseään ja sitä kautta saa 
ystävyyssuhteita. Taide on 
mielestäni sopeutumista ku-
hunkin aikaan ja elämänti-
lanteeseen. Luontaista on mi-

nulle, että aihevalinnoissa on 
monipuolisuutta ja tykkään 
myös kokeilla uutta.

Teen omannäköisiä töi-
tä, en edusta mitään tyyli-
suuntaa. Taideteoksia syntyy 
muutama vuodessa. 

Tervetuloa tutustumaan 
näyttelyyn, toivottaa Maija-
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PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTiöiDEN   
 TyöT
• VAHiNKOTARKiSTUKSET
• LASiNVAiHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARiKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAiLERiN VUOKRAUS
• iLMASTOiNNiN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTiöiDEN HyVäKSyMä KOLARiKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA Ky, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

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

-välitykset kaikkiin maihin

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kansalaisopiston mieslau-
lajat esiintyvät kuoroma-
tineassa torstaina 11.4. kello 
18.00 Pohjantähdessä. Kuoro 
on harjoitellut kuluneen tal-
ven aikana lauluja, jotka ker-
tovat merestä, meren äärellä 
olemisesta ja kaipuusta me-
relle. Tilaisuudessa kuullaan 
mm. kotimaiset klassikko-
tangot Syvä niin kuin meri, 
Tähdet meren yllä ja Meren 
rannalla, laulut Lähtevien 

laivojen satama, ilta Redillä 
ja Merelle. Välillä poiketaan 
kuivalle maalle ja vieraillaan 
mm Bembašin puutarhassa 
ja Amerikan tukkityömail-
la. Tilaisuudessa myös ylei-
sö pääsee laulamaan yhdes-
sä kuoron kanssa muutamia 
yhteislauluja, mm matinean 
päättävän Satumaa -tangon. 
Matineaan on vapaa pää-
sy, väliajalla on mahdollista 
nauttia kahvit buffetista.

”Hoi, purteni hoi”
- Mieslaulajat merelli-
sissä tunnelmissa Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävä on edis-

tää ja seurata kaupungin kehittymistä ja toimintaa vanhusten 
ja vammaisten näkökulmasta. Nyt on uudet neuvoston jäsenet 
valittu. 

Neuvoston kokoonpano 2019-2020. (suluissa henkilö-
kohtainen varajäsen)
Esko Ahonen, pj. (Timo Goman), Pudasjärven Senioriopettajat 
ry, Heleena Talala, varapj. (Sinikka Luokkanen), Eläkeliiton Pu-
dasjärven yhdistys ry, Jukka Vähkyrä (Leena Rantala), Pudasjär-
ven Eläkeläiset ry, Sirpa Timonen-Nissi (Arja Panuma), Pudas-
järven Kehitysvammaisten Tuki ry, Marja-Leena Koivukangas 
(Ensio Jussila), Pudasjärven kuuloyhdistys ry, Maila Backman 
(Martta Timonen), Pudasjärven Sydänyhdistys ry, Tuomo Väy-
rynen (Ritva Peltola), Pudasjärven Diabetesyhdistys ry, Helinä 
Koski (Tarja Kokko), Pudasjärven reumayhdistys ry, Antti Pesä-
lä, Pudasjärven Sotainvalidit ry (Paavo Pikkuaho, Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry), Suoma Ojala, palveluohjaaja, Oulunkaaren 

kuntayhtymän asiantuntijaedustaja, Marjo Illikainen, sosiaalioh-
jaaja, Oulunkaaren kuntayhtymän asiantuntijaedustaja, Helena 
Koivukangas, diakoniaviranhaltija (diakoniaviranhaltija) Pudas-
järven seurakunnan edustaja, Onerva Ronkainen (Paavo Tihi-
nen), kaupunginhallituksen edustaja ja Mirja Moilanen, sihteeri

Yhteystiedot: Esko Ahonen puh. 0400 952 151, esko.au-
kusti@gmail.com

Hyvät ystävät! Neuvostolla on aloitelaatikoita, kirjastolla, 
kaupungin talolla ja apteekissa. Laittakaa reippaasti aloitteita, 
ideoita kehityskohteita risuja/ruusuja neuvostolle. Siten saam-
me kaupungistamme viihtyisän, esteettömän ja tasavertaisen 
meidän kaikkien yhdessä elää ja asua.

Neuvoston puolesta
Onerva Ronkainen

Vanhus- ja vammaisneuvoston kuulumisia
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MYYDÄÄN
HENKILÖKOHTAISTA

PUDASTORI

OSTETAAN
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

040 190 4344
yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN Oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

SUUTARIPALVELUITA

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahanhoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Alan palveluja 40 v.

PALVELUHAKEMISTOSTA EDULLISTA ILMOITUS-TILAA!

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

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

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVi-, SäHKö-, KyLMä-, 

PELTiTyöT SEKä TARViKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

VuoKrattaVaNa Kolmio 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

lyhyemmäksi aikaa kalustettuna.
tiedustelut: p. 050 501 9090.

Halutaan ostaa käytettyä kat-
topeltiä, p. 040 761 7843.

KARI, tansittiin Pintamotalolla 
tammikuulla. Esitit puh.num.
vaihtoa. Saat sen toimitukses-
ta.

Vähän käytetty Stihl moottori-
saha, uudet lumikengät, uusi 
kalakatiska. P. 040 354 2616.

Pyöröpaaleja n.14 kpl, Puhos-
kylä p.0400 202 645.

Miesten/poikien Crescent pol-
kupyörä, hyvä. Naistenpyö-
rät. älypuhelin, uusi takuu 2v. 
Honor 7S. P. 040 504 2814.

KUNINKUUS-
RAVIMATKA 

LAHTEEN 
2.-4.8. 

300 € (sis. matkat 
ja yöpymisen).

Ilm. ja tied. 
0400 318 002/

Seija

Lakarilta Erä- ja elämysreissu Syötteelle

Lakarin koulun erä-ja elä-
mysliikunnan valinnaisaine-
kurssilaiset toteuttivat Erä- 
ja elämysreissun 22.-23.3. 
Syötteelle. Viidesluokkalai-
nen Petra kirjoitti matkaker-
tomuksen. 

Perjantaina iltapäivällä 
lähdimme linja-autolla koh-
ti Syötteen Safaritaloa. Kun 
olimme Syötteellä, veim-
me kamppeet Safaritaloon. 
Maukkaan välipalan jälkeen 
lähdettiin ulkoilemaan. Osa 
meni laskettelemaan ja osa 
pilkkimään Luppovedelle. 
Kerkesipä osa ajella myös 
Fatbikeilla lähimaastossa.

Ulkoilun jälkeen palasim-
me Safaritalolle, jossa sau-
na oli lämmitetty valmiiksi. 
Saunomisen jälkeen söimme 
iltapalan ja pelasimme bil-
jardia ja pingistä. Kymme-
nen maissa menimme nuk-
kumaan.

Lauantai aamuna he-
räsimme ja söimme aamupa-
lan. Halukkaat saivat myös 
käydä aamusaunassa. Sitten 
siivosimme ja pakkasimme. 
Pojat eivät olleet kovin in-
nokkaita imuroimaan, mut-
ta yhteistyöllä paikat saatiin 

siisteiksi. Siivouksen jälkeen 
lähdimme ulkoilemaan. Osa 
oppilaista lasketteli, pilkki, 
ajoi Fatbikeillä tai lumiken-
käili. Ulkoilun lomassa oli 
myös ruokailu ja sen jälkeen 
ulkoiluaktiviteetit jatkuivat.

Iltapäivällä viiden maissa 
pakkasimme linja-auton ja 
suuntasimme kohti Lakarin 
koulua. Reissu ja tämä va-
linnaisaine oli mielestämme 
tosi kiva ja hauska. Kiitok-
set Safaritalolle, kun saimme 

yöpyä siellä ja lainata väli-
neitä, kiitoksia myös Silval-
le maittavista eväistä.

Petra 5 lk, Lakarin koulu, 
kuvat Mervi Rautio

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei 
ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen.
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Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Hallitus

KEVäTKOKOUS
la 13.4.2019 klo 17 

Halla Cafee Kauppatie 4.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Koskenhovilla su 7.4.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, Erätie 
1. Näyttely avoinna:  1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Syötehiihto la 6.4. klo 9-17 Syöte, Luppovesi.
Ylijäämäruoan jako ma 8.4. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Nuorisotoimen liikuntavuoro ma 8.4. klo 15-16. Tuomas Sammelvuo -sali (1-loh-
ko), Tuulimyllyntie 4.
Koulutusta järjestötoimijoille: Potkua kokemustoimintaan Pohjois-Poh-
janmaalla ke 10. 4. klo 17-19 Kaupugintalo, Varsitie 7.
Lumilautailun SM-kisat to-su 11. -14.4.  Iso-Syöte, Romekievarintie. Slopestyle, 
big air, crossi ja reilit - mukana Iso-Syöte SnowPark & Airforce.
Ylijäämäruoan jako ma 15.4. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Nuorisotoimen liikuntavuoro ma 15.4. klo 15-16. Tuomas Sammelvuo -sali 
(1-lohko), Tuulimyllyntie 4.

Teemana Elävät kylät

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärvellä

Kylätalolla, Kuukasjärven kouluntie 2

La 6.4.2019 klo 11.00–15.00

Tervetuloa koko perheen tapahtumaan!
Järj. Kyläkolmio ry yhdessä alueen kyläläisten, Kuukkaanseudun Erän 

ja Kuukasjärven maatalousnaisten kanssa.

*  Jälleen äänestetään kauneinta 
kanaa! Mukana muitakin 
kotieläimiä.

*   Ötökkäpönttötyöpaja! (Luke)

*  Myyjäispöydästä mm. tuoreet 
rieskat. Kotakahvila ja mark-
kinaravintolalasta munkki-
kahvit, makkarat ja ranskikset

*  Arvontaa, makeisten myyntiä, 
ongintaa…

*  Näyttelytarjonnasta vastaavat 
Ritvan käsityöläiset ja Raija 
nukkekoti- ja nukkekokoel-
mallaan

*  Ohjelmatarjonnasta vastaa 
Luonnonvarakeskus (Luke) + 
kylän lapset

*  Esillä wanhoja koneita

*  Jälleen mukavaa yhdessä-
oloa…

*  Korttimaksut mahdollisia
(Pintamontie 321).

la 6.4.2019 klo 21.00–01.00.
TanssiT PinTamolla

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

P.S. Tulossa: la 20.4. Toni Jaatinen Band, 
la 4.5. Pataässä, la 18.5. Merja Juutinen

 TanssiTTajana

ÄssÄT

Korpisen Vesiosuuskunnan
SÄÄNTöMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
kylätalolla la 13.4.2019 kello 12.00.

Hallitus kokoontuu kello 11.00.
Tervetuloa!

La 13.4.2019 klo 12.00 
Siuruan Työväentalolla.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Tervetuloa! 

Vasemmistoliiton 
Siuruan osasto ry:n 

KEVÄTKOKOUS

Johtokunta

Järjestää: Ervastin Kyläyhdistys ry ja
Ervastinseudun Metsästysseura ry

MUISTOPILKKIKILPAILUT
RUUHIJÄRVELLÄ

Lauantaina 13.4. klo 10.00-14.00. 
Osallistumismaksu: 

aikuiset 15€, nuoret 5€, juniorit 0€.
Sarjat: Miehet, Naiset, 

Nuoret ja Juniorit.

Tarjolla kahvia, munkkia, 
mehua ja makkaroita.

Tervetuloa!

Venymä

Asko Laajalan

Liekolan jakokunnan
OSAKASTEN KOKOUS
pe 19.4.2019 klo 18.00 Hirvipirtillä.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen pöytäkirja nähtävillä 2 viikon ajan 

kokouksesta Tarmo Liekolan talossa. 
Hoitokunta

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

Sunnuntaina 21.4.

TUL
OSS

A:

Perjantaina 5.4.
Tanssittaa

Lippu 12 € sis. ep.

RaINER 
BOllStRöm

ÄSSÄt klo 21.00 - 01.30, 
ei karaokea

tervetuloa!

Poikkeukselliset 
aukiolot:

•  su 7.4.  suljettu
•  ma 8.4.  klo 14-20
•  ti 9.4.  suljettu
•  ke 10.4. 18-02
•  to 11.4.  14-20
•  pe 12.4.  18 -04
•  la 13.4.  18 - 04
•  su 14.4.   suljettu
•  ma 15.4.  14 - 20
•  ti 16.4.  suljettu
•  ke 17.4.  21 -02
•  to 18.4.  18 - 02
•  pe 19.4.  15- 04
•  la 20.4.  15 - 04
•  su 21.4.  18 - 02
•  ma 22.4.  suljettu

Kaupunginmestaruus Hir-
venhiihdot pidettiin keski-
viikkona 13.3. Liekokylän 
Hirvipirtillä. Kilpailus-sa ei 
otettu hiihtoaikaa, vaan suo-
ritettiin neljä etäisyyden ar-
viointia.

Tarkistettujen matko-
jen jälkeen tulokset: 1.Tai-
to Säkkinen 1064 (am-
munta 516, arvio 548), 2. 
Sampo Laakkonen 1064, 3. 
Mirja Laakkonen 1032, 4. 
Timo Märsy 1026, 5. Ahti Ni-

vakoski 1018, 6. Seppo Kuk-
ka 1000, 7. Mikko Hietava 
980, 8. Kalervo Koivu 908, 
9. Risto Tauriainen 906, 10. 
Tuomas Kaijala 874, 11. Irja 
Säkkinen 852, 12. Mauri Lii-
kanen 848. 

Joukkuetulokset: 1.Sot-
kajärven metsästysseura 
3076, 2. Pudasjärven Am-
pujat 1. 3044, 3. Yli-Siuruan 
metsästysseura 2822, 4. Pu-
dasjärven Ampujat 2. 2630. 
IS

Hirvenhiihdon 
kaupungin mestaruuskisa

Eräänä vaaliteemana olen nähnyt, että Suomen pitää hankkia 
100 hävittäjää. Mihin tarvitaan sotakalustoa, kun meitä ei uh-
kaa mikään valtio. Ei miltään ilmansuunnalta ole tulossa hyök-
käystä Suomea vastaan. Suuri raha menee hukkaan, jos hanki-
taan sotakalustoa. Meille autonomistajille lankeaa liian iso lasku 
sadasta hävittäjästä, noin 20 miljardia euroa. Siihen vielä ylläpi-
tokustannukset päälle. Samaan aikaan puhutaan päästöjen vä-
hentämisestä. Noin suuri pörriäisparvi saastuttaa ilmakehää to-
della paljon. 

Parempi ja järkevämpi käyttö rahalle on hankkia esimerkik-
si sairaaloissa tarvittavaa tekniikkaa. Sellaista materiaalia, jota 
tarvitaan rauhanomaisiin toimiin. Lisäksi teiden korjaukseen 
kannattaisi panostaa rahaa, ihmisten hyväksi. Ei me suomalai-
set tarvita tappokalustoa, vaan ihmisten arkea tukevaa välineis-
töä. En usko, että minkään puolueen kannatus nousee hävittä-
jäteemalla.

Mauno Ruokangas

Mihin Suomi 
tarttee hävittäjiä?
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Pudasjärven kaupungin Hyvinvointivaliokunta kokousti tiistai-
na 19.3. Pohjois- Pohjanmaan kunnat ovat pilotoineet viidessä 
kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli hyte- kun-
takorttia. Kortti olisi mahdollista liittää esimerkiksi hyvinvoin-
tikertomukseen. Tavoitteena on antaa kunnille mahdollisuus 
näyttäytyä erilaisina. Kuntien yhteisten tekijöiden lisäksi kun-
nilla on omanlaisiaan haasteita ja vahvuuksia kuntalaistensa hy-
vinvoinnin suhteen. 

Hyte- kortit käsitellään kuntien hyvinvointiryhmissä. Hy-
vinvointikoordinaattori pyysi hyvinvointivaliokunnalta lausun-
toa hyte- kortin käyttöönotosta. Kuntakortin käyttöönottoon 
suhtauduttiin varovaisen myönteisesti, edellyttäen että kunta-
kortin käyttämiseen hyte- käyntikorttina jää kunnalle täysi va-
linnanvapaus.

Kirjasto-, kulttuuri- ja kansalaisopiston 
asiaa
Henkisen kasvun ja kehityksen koordinaattori Outi Nivakos-
ki ja kansalaisopiston vs. suunnitteluopettaja Eeva Harju kä-
vivät kertomassa hyvinvointivaliokunnalle kirjasto-, kulttuuri- 
ja kansalaisopiston ajankohtaista asioista sekä tulevaisuuden 
suunnitelmista. Vuoden 2018 aikana kirjastossa kävijämäärä 
oli yhteensä 51 086 henkilöä ja kokonaislainaus 111 022. Kan-
salaisopistolla järjestettiin 411 kurssia, joissa oli 2066 erillistä 
opiskelijaa. Tapahtumia vuoden 2018 aikana on järjestetty kan-
salaisopistolla 13, kirjastolla 52 ja kulttuuritoimen puolesta 56.

Tulevaisuuden linjauksia ovat lasten ja nuorten tavoittami-
nen pitkäjänteisesti, jalkautuminen sekä tapahtumien kehittä-
minen yhteistyössä tapahtumatuottajan kanssa. Toimenpiteiksi 
on suunniteltu kansalaisopiston kurssien järjestämistä yhteis-
työssä nuorisopalveluiden kanssa, osallistuminen uuteen ta-
pahtumayhteisöön, nuorten kesätyöllistäminen eri yksiköis-
sä, lukudiblomin käyttöönotto ja jalkauttaminen alakouluissa, 
yläkouluissa ja 2. asteella sekä kotiseutuviikon ohjelman uu-
distaminen osittain. Vahvana osana toimintaa on kuntalaisten 
digitaalisen osaamisen vahvistaminen erilaisten kurssien, kou-
lutusten ja opastuksen kautta sekä opiston kurssien etäosallis-
tumismahdollisuuksien markkinointi.

Valiokunta ohjeisti henkisen palvelukokonaisuuden palvelu-
suunnitelman päivittämistä sekä kannustaa kirjastoauton moni-
puoliseen käyttöön. Kansalaisopistoa ohjeistettiin selvittämään, 
onko opiston mahdollista tarjota toisen asteen tutkintojen os-
asuorittamista kurssimuotoisena opetuksena. Opistoa pyy-
detään myös selvittämään markkinoinnin lisäämisen mah-
dollisuutta sosiaalisen median kautta tavoiteltu kohderyhmä 
huomioiden.

Palveluratkaisuja ja asiantuntijapalveluja
Kuntamaisemat Oy tarjoaa kuntien, kaupunkien ja yhteistoi-
minta-alueiden johtamisen tietotarpeisiin palveluratkaisuja ja 
asiantuntijapalveluita. Kuntamaisemavertailu tuo tietoa sekä 
asiakkaan sisäisestä toiminnasta että erityisesti siitä, miten se 
sijoittuu palvelujen kustannustehokuuden vertailussa muihin 
verrokkeihin nähden. Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa 
kertoi valiokunnan jäsenille alustavan raportin tuloksia sivistys-
toimen osalta. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset 
ovat aineistossa selvästi keskitasoa korkeammat. Kouluverkon 
haaste on pitkät etäisyydet. Mikäli kustannuksia tarkastellaan 
ilman kuljetuskustannuksia, Pudasjärvi asennoituu lähemmäs 
keskitasoa. Sekä tehostetun että erityisen tuen oppilaita on vä-
hemmän kuin aineistossa keskimäärin, joten tukea tarvitsevien 
oppilaiden määrä ei selitä Pudasjärven kustannustasoa. Merkit-
tävin kustannuksia nostava tekijä on luokkakoko. Lisäksi ala-
koulujen osalta tuntiresurssit ovat aineiston korkeimpia. Syöt-
teen koulun tilanne on tulevaisuudessa entistä haastavampi, 
olettaen että oppilasmäärä jää 9-10 oppilaan tasolle Sarakylän 
koulun osalta oppilasmäärät ovat myös laskusuunnassa.

Varhaiskasvatuksen kustannukset alle kouluikäistä lasta 
kohden ovat edulliset. Perhepäivähoidon lapsikohtaiset kustan-
nukset ovat vertailukuntien keskitasoa edullisemmat. Päiväko-
din lapsikohtainen kustannus on korkea, mutta laskennallista 
lasta kohden keskitasoa. Asukaskohtaisesti liikuntapalveluihin 
panostetaan paljon. Väestöön nähden liikuntapaikkoja on mää-
rällisesti runsaasti. Kustannuksia nostaa uimahalli, jonka asukas-
kohtaiset kustannukset ovat keskitasoa korkeammat.

Pudasjärvellä panostetaan paljon nuorisopalveluihin. Mer-
kittävä osa tästä kustannuksesta on työpajatoiminnan kustan-
nuksia. Kirjasto- ja kulttuuripalveluihin panostuksen ovat kes-
kitasoa matalammat. Vapaaseen sivistystyöhön panostetaan 
Pudasjärvellä selvästi keskitasoa enemmän.

Valiokunta keskusteli tietoonsa tuodusta kuntalaisten huo-
lesta pankkipalveluiden tilanteesta Pudasjärvellä. Asia ohjeiste-
taan myös yhteisöllisyysvaliokunnan käsiteltäväksi.

Sointu Veivo

Kuntakortti ja tietoa 
hyvinvointipalveluista

Perinteinen Pudasjärven kansalaisopiston 
oppilastöiden kevätnäyttely Taidehuone Pohjantähdessä

Avalaiset ma 8.4.2019 klo 18-20
Ohjelmassa tanssiesitys, työnäytöksiä ja kahvitarjoilu.

Näyttely järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Tervetuloa!

PuU:n UINTIJAOSTO järjestää 
lasten kesäuimakoulut
lasten kesäuimakoulut 
5-7 –vuotiaille jo toukokuussa. 
1.ryhmä 6.-10.5. klo 15-16
2.ryhmä 6.-10.5. klo 16-17
3.ryhmä 13.-17.5. klo 17-18
Ilmoittautumiset p. 040 8266440.  
Hinta 35€/ lapsi.
Mukaan otetaan 10 lasta/ ryhmä. 

Tevetuloa!
HOX! 

Kumparelaskun SM kilpai-
lut palasivat Suomen eteläi-
simpään tunturiin viikon-
loppuna 28.-29.3. Edel-lisen 
kerran kilpailut on pidetty 
Iso-Syötteellä 80-luvulla. 

– Tunturi tarjoaa loistavat 
puitteet sekä laskijoiden että 
tapahtumajärjestäjän näkö-
kulmasta, Ski Sport Finlan-
din freestylehiihdon urhei-
lujohtaja Timo Kanninen 
kertoi viime syksynä, kun 
tapahtuma päätettiin pitää 
Iso-Syötteellä. 

Ensimmäisenä kilpailu-
päivänä yksilökumpareissa 
voittoon PRO-sarjassa (2001 
tai aiemmin synty-neet) ylsi 
Moebiuksen Jussi Pentta-
la, toiseksi Taivalkosken 
Kuohun Riku Voutilainen 
ja kolmanneksi Jyväskylän 
mogulmaster Jimi Salonen 
(JFS). Naisten Pro-sarjan 
voittoon Riikka Voutilainen 

(TKF).
– Oli kiva käydä 10 vuo-

den tauon jälkeen Iso-Syöt-
teellä laskemassa. Välillä 
kiva päästä kisaamaan vä-
hän helpommassakin mä-
essä: kaikki pystyivät vetä-
mään täysillä, joten kaikki 
pystyivät tekemään hyviä 
laskuja, mikä teki taas kil-
pailusta tiukan, kommentoi 
tuore Suomen mestari Jus-
si Penttala Ski Sport Finlan-
dille.

Toisena kilpailupäivä-
nä taisteltiin parikumparei-
den Suomen mestaruudesta. 
Miesten PRO-sarjan voit-
toon Jimi Salonen (JFS), toi-
seksi Miska Mustonen (JFS) 
ja kolmanneksi Topi Kanni-
nen (JFS). Naisten PRO-sar-
jan voittoon Riikka Voutilai-
nen (TKF). 

– Tietenkin olisi mieluus-
ti ottanut tuplakultaa, mut-

ta onneksi sain SM-tittelin 
pidettyä parikumparei-den 
myötä itselläni, naurahtaa 
Salonen. Hyvä viikonloppu 
takana Iso-Syötteellä, hän li-
sää. 

Slopestyle ja Big Air 
ensimmäistä kertaa 
Iso-Syötteellä
Hyppyjä ja kaiteita sisältävä 
Slopestyle ja yhden näyttä-
vän hypyn Big Air, ovat no-
peasti kasvaneet suosituiksi 
lajeiksi. Olympialajina Slo-
pestyle on ollut suksilla vuo-
desta 2014. 

– Olemme määrätietoi-
sesti kehittäneet parkkeja 
Iso-Syötteellä vuosien ajan, 
joten pystymme tarjoa-maan 
parhaat mahdolliset puit-
teet molempiin lajeihin. SM 
kilpailujen myötä saimme 
myös sellaisia laskijoita tu-
tustumaan tunturiin, joil-

le Iso-Syöte ei ole ennestään 
tuttu. Freestylehiihdon suo-
sion kasvu erityisesti nuor-
ten keskuudessa on ollut 
huomattavaa viime vuosi-
na, joten oli mahtava tarjota 
heille kotikisat, Iso-Syötteen 
yrittäjäperheen jäsen ja val-
mennusvastaava Mikko Te-
rentjeff iloitsee.

Mini Kids sarjassa (2008 
tai myöhemmin syntyneet) 
voiton molemmissa Slopes-
tylessä ja Big Airissa napan-
nut Pyry Posio oli iloinen 
päästessään edustamaan 
Iso-Syötteen Airforce-lasku-
tallia omaan kotirinteeseen.

– Parasta kilpailussa las-
kemisessa oli, kun kaikki 
tutut ja kaverit olivat ym-
pärillä tsemppaamassa ja 
kannustamassa, menestyk-
sestä hämmentynyt Pyry 
kertoo.

Kumparelaskun SM-kilpailut Iso-Syötteellä

lauantaina 6.4. klo 18-21 
kansalaisopiston salikissa.
Esiintyjinä ovat kansalaisopiston musiik-
kiryhmät: Aira Siuruainen-Kalliolan lau-
luoppilaat Reijo Kossin orkesterin ja Timo 
Pesiön säestyksellä, Lasse Aaltosen johtama 
Vanhan musiikin orkesteri sekä Reijo Kossin 
johtama kansanmusiikin orkesteri lauluso-
listeineen.
Lippu 5 €.

AlkuillAn tAnssit

Tervetuloa!
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Ravitsee hiusjuuria sisältäpäin
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Näkyviä tuloksia jo 12 viikossa. 
Kokeile. Huomaat eron.

9/10 käyttäjästä 
suosittelee!**

No.
Apteekin 
ostetuin 

hiusravinne*

1

Hinta:

*IMS 2016

Priorin Extra sisältää myös biotiinia, joka säilyttää hiukset terveinä. Ravintolisä.

** Lähde: 3 kk käyttäjätutkimus
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PudAsjärVi, 
Puh. (08) 821 185
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60 kaps.

45,00€
(norm. 47,59/60 kaps)
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Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 30.4.2019 asti.

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

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

moottorikelkan
talousreet

moottorikelkan 
tukkireet

349,-

349,-

LOPUT
PILKKITARVIKKEET

LOPUT AHKIOT

-30%
lumilingot

399,-

LOPUT:

-30%

LOPUT:

LOPUT: tintti
taliravinne-
makkara 1 kg

sawo
sähkökiuas 
6 kW

149,-

10,-
5 KPL

sawo
sähkökiuas 
9 kW

199,-

249,-

aries
tornikiuas
6 kW


