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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Lumilautailun 
SM-kisoista 
menestystä 

Sami Kallolle
s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 15.4.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com
Huom! Ilmainen leimikonteko

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Olen muuttanut uusiin tiloihin

PUISTOTIE 2, 93100 Pudasjärvi
(Iijokiseudun talo, käynti Puistotien puolelta)

PITKÄAIKAISELLA KOKEMUKSELLA 
JA AMMATTITAIDOLLA

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

- Leimaus
- Puukauppapalvelut
- Tila-arviot
- Metsäsuunnittelu
- Maanmuokkaukset

- Metsäviljely
- Taimet ja siemenet
- Ojitus
- Nuoren metsän hoito
- Kemeratuet 

OP Pudasjärven 
100-vuotisjuhlarahaston

tarkoitus on tukea ja edistää monipuolista henkistä ja 
taloudellista hyvinvointia ja menestystä Pudasjärvellä.

 Pyydämme yksityisiä henkilöitä ja eri yhteisöjä tekemään 
esityksiä ja aloitteita rahaston toimikunnalle avustusten, 

apurahojen ja palkintojen myöntämiseksi rahaston varoista. 

Näitä voidaan myöntää erilaisille yhteisöille tai erityisen painavin 
perustein luonnollisille henkilöille 

taloudellisesta innovatiivisuudesta tai innostavasta
 kulttuurillisuudesta taikka muista rahaston tarkoitusta 

edistävistä ansioista tai aloitteista.

Esitykset ja aloitteet pyydetään toimittamaan 13.5.2016 
mennessä postitse tai sähköpostilla osoitteeseen: 

OP Pudasjärvi,Teuvo Perätalo, PL 14, 93101 PUDASJÄRVI
tai teuvo.peratalo@op.fi.

Lisätietoja asiasta antaa 
toimitusjohtaja Teuvo Perätalo, p. 010 257 1920

SADASTA TOISELLE

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 20.4., ke 27.4. ja ke 4.5.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

TARJOUKSEN 
LOPPUHUIPENNUS! 

Silmälasien ostajalle 
toiset silmälasit tai 

aurinkolasit vahvuuksilla 
kaupanpäälle. 

kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

TÄSTÄ UUSI KOTI
 AIVAN PUDASJÄRVEN 

KESKUSTASSA, 3 H+K, 74,5 M2

Siisti valoisa huoneisto, talossa tehty putkiremontti. 
Rauhallinen talo, kaikki palvelut lähellä.

Nyt edulliseen keväthintaan hp. 41.000 €, 
velaton 58.000 €.

Tiedustelu p. 0400 522 501.

METALLIROMUT
KIERRÄTYKSEEN 

Noudamme paikan päältä.
Nopea palvelu. 

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, 
kuparit, kaapelit ym. ym. 

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

Avaamme uuden 
erikoiskahvilan 

pe 15.4. klo 10.00
Kahvitarjoilu koko 
viikonlopun ajan

●  Erikoiskahveja
●  Jäätelöitä
●  Kakkuvalikoima, 
    tuoretta pullaa
●  Salaattivitriini
●  Tuoretta leipää
●  Pizzaa, kebabia, 
   hampurilaisia

Jukolantie 4, Pudasjärvi ● Puh. 044 337 7833 
Avoinna: ma-pe 10-21, la 11-21, su 11-20

Ota yhteyttä henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.
Esittelen mielelläni Cambridge ohjelmaa. 

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Kuntoneva Pudasjärvi
Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi p. 044 294 4345

KOILLISMAAN KUNTONEVA

Kuntonevalla hierojaharjoittelija 
Tarja Kipinä 18.4.-28.4. 

HIERONNAT HARJOITTELIJALLE HINTAAN 
PH (45 min) 35 € / 3xPH (45 min) 90 €, 

KH (90 min) 65 €. 
Soita ja varaa aikasi pian!
Fysioterapia, hieronta, kuntosali

PUDASJÄRVELLÄ 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. 

Ark 9.30-17.30, la 9-14

POISTOPISTE

Mc Kinley Lasten
VÄLIKAUSIASU
Koot: 80-130 cm 1990

1€
kpl/pkt/erä

● Kuorelliset Äitienpäiväkortit alk.
● Klaro Hankausjauhe 500 g 
● A5/100 avolehtiöt 
● nuppineulat 80 kpl 
● Paperiset pölynimuripussit 
● Naisille ja miehille sukkia alk.

Meiltä TV:stä tutut
Tuotteet vähintään

-70% ovh:sta

TUHANSITTAINTAVARAA

3€

Uusi erä suosittuja 
ja laadukkaita
KYLPY-
HUONEEN 
MATTOJA

5€

Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää

ERÄ ERILAISIA SIIVOUSVÄLINEITÄ, 
MOPPEJA, KUIVAUSTELINEITÄ, 

LIINOJA yms. 
Tervetuloa tutustumaan! 

Nyt - 60 % Ovh:sta

2€

Hawaian Tropic
AURINKO-
VOIDE
100 ml, sk 15

2 PULLOA

ALKAENKALA-
VERKOT 10€

Naisille ja Miehille
PIKEE- JA T-
PAITOJA

kpl

Lasten Polar boot 
TERMO-
SAAPPAAT 25€

plo

2 KPL

5€ALKAEN

(19,90-29,90) 

pari

(39€) 

Complete
KUKKARAVINNETIIVISTE 
350 ml, Riittoisa, yli 100 litraa valmista liuosta
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 17.4. kello 10, Valtteri 
Laitila, Keijo Piirainen, Vox Margarita.

Messu Sarakylän kappelissa su 17.4. kello 13, Valtteri 
Laitila, Keijo Piirainen, kappelikuoro.

Laulumusiikin konsertti seurakuntakodissa ma 18.4. 
kello 18.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 19.4. kello 17.30, 
Rauli Junttila.

Kuorot: kirkkokuoro to 21.4. kello 18, eläkeläisten mu-
siikkipiiri ke 20.4. kello 13.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 18.4. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 19.4. kello 12.

Sauvakävely tiistaisin, lähtö seurakuntakodilta kello 
17.15, kävellään n. 45 min, kahvit ja hartaus Kantto-
rilassa.

Riekinkankaan hautausmaan kesätöi-
hin palkataan arpomalla kahden viikon mit-
taisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka täyttä-
vät 16 vuotta viimeistään 31.5.2016. Työaika 
ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei 
käy. Hakemukset 29.4. mennessä sähköpostitse  
pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse (08) 882 3100 
(kello 9-15).

Perhekerhot: Perhekerho seurakuntakodissa ke 20.4. 
kello 10-13 sekä to 21.4. kello 10-13.

Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotiloissa pe 
22.4. kello 9.30-12. Pe 15.4. ei lapsiparkkia. Ilmoittau-
tumiset (08) 882 3100 (ennakkoon otetaan 10 ilmoit-
tautunutta).

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto suljettuna 
koko päivän pe 15.4.

Siioninvirsiseurat Siivikossa Sirkka ja Pekka Honka-
sella pe 15.4. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Kevätmyyjäiset Sarakylän kou-
lulla pe 15.4. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 17.4. 
kello 16 (Arvo Niskasaari, Seppo Leppänen). Lähetys-
seurat: Taipaleenharjussa Toini ja Kari Kärellä ke 20.4. 
kello 19, Aittojärvellä Eija ja Pirkka Ylikoskella to 21.4. 
kello 18, Korpisella Merja ja Heikki Putulalla pe 22.4. 
kello 19, Ervastissa Pia ja Vesa Ervastilla la 23.4. kel-
lo 19, Livolla Livon koululla su 24.4. kello 12, seurakun-
takodissa su 24.4. kello 16 (Unto Kärkinen, Pentti Sa-
lonen).

Kastettu: Joose Vilho Edvard Syrjäpalo.

Avioliittoon vihitty: Eetu Johannes Ekdahl ja Anette 
Kristiina Luokkanen.

Haudattu: Jenny Katariina Loukusa 93 v ja Eljas Ante-
ro Tuomaala  61 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Minäpä tiedän että kukko,
on meidän valkoisen kanan ukko.

Kun katsoin telkkarista lasten filmiä,
niin minulla alkoi kirvellä silmiä.

Minäpä pelkäsin pienenä pottaa,
ja ullakolla asuvaa ilkeää rottaa.

Meidän äidillä sotkeutui taikinaan essu.
minä lohdutin: voi sinua äiti ressu.

Iskä piteli kädessä likaista lakkia,
tuumin: pitikö linnun siihen justiin kakkia.

Ukki ruokapöydässä puraisi kielensä,
huusin: taisipa ukki nyt pahoittaa mielensä.

Meidän mummin sämpylät on sikahyvää vasta,
mahtaako mummi ne leipoa suklaataikinasta.

Minun pikkuveli kaatui vesirapakkoon,
juoksin apuun ja huusin: taivas valjelkoon.

Sisko Illikainen

Silloin joskus Antero Kokon merkkipäivämuistamiset 
nuorison hyväksi

Pudasjärven LVI- ja Rauta-
tarvikkeessa urakoinnin vi-
ranomaisvastuuhenkilönä 
työskentelevä Antero Kokko 
vietti maaliskuussa 70-vuo-
tismerkkipäivää. Onnitte-
lut ja muistamiset hän oh-
jasi Pudasjärven nuorison 
hyväksi. Tuoton hän lahjoitti 
paikallisen Rotaryklubin ko-
koontumisessa ja klubi käyt-
tää sen lahjoittajan toivomal-
la tavalla pudasjärveläisten 
nuorten hyvinvoinnin edis-
täminen.

Antero Kokko on toimi-
nut myös yrittäjänä yli 20 
vuotta ja on ollut pitkään 
Pudasjärven Yrittäjien jä-
sen. Tällä hetkellä hän toi-
mii myös vireästi toimivan 
Pudasjärven Yrittäjien Se-
nioriyrittäjien vetäjänä. Ko-
koontumiset ovat kerran 
kuukaudessa ja toukokuussa 
lähdetään porukalla Rokuan 
kylpylään kunto- ja virkis-
tyslomareissulle. 

Kokko on Pudasjärven 

Rotaryklubin aktiivijäsen. 
Tulevana kesänä klubissa 
suunnitellaan muun muassa 

Antero Kokko luovutti merkkipäivämuistamisista kertyneet varat paikallisen Rotaryklubin 
kautta Pudasjärven nuorison hyväksi. Lahjoituksen ottamassa vastaan klubin president-
ti Jouni Piri.

Niemitalon juustolan piha-
piirissä olevan Lapin sodan 
aikaisten juoksuhautojen ja 

muistomerkin kunnostamis-
ta. HT

Syrjäytyneiden nuorten määrä Suomes-
sa on huolestuttava. Arviot syrjäytyneistä 
vaihtelevat muutamasta tuhannesta sataan 
tuhanteen nuoreen. Tulevaisuudessa mää-
rä tulee kasvamaan entisestään koulutus-
paikkojen vähenemisen ja huonon työlli-
syystilanteen vuoksi.

Jos nuori ei tunne kuuluvansa oikein 
mihinkään porukkaan, hänellä saattaa tul-
la ”Ei se oo niin väliä, ihan sama” – asenne. 
Aikuisen tulisi huolehtia, ettei tällaiselle 
asenteelle anneta kasvuedellytyksiä. Lapsi 
ja nuori tarvitsee aikuista, joka rakastaa ja 
asettaa nuorelle turvalliset rajat.

Mielenterveysseuran (2015) mukaan 
kotioloilla on yhteys nuorten riskiin syr-

jäytyä, sillä syrjäytyminen on usein yli-
sukupolvinen ilmiö. Yhteisvastuu (2016) 
faktojen mukaan nuoren syrjäytymisen 
taustalla on lähes aina kiusaaminen, syr-
jintä tai ongelmat perheen taloudellises-
sa toimeentulossa. Nuoren syrjäytyminen 
on paitsi valtavan inhimillinen, mutta pa-
himmillaan koko elämän mittainen trage-
dia. Nuorena pysyvästi syrjäytynyt henkilö 
voi maksaa yhteiskunnalle peräti 1,2 mil-
joonaa euroa. Rahakysymys ei kuitenkaan 
ole oleellisinta, vaan nuoren elämän arvo 
on paljon tärkeämpi.

Suomessa tänä vuonna yhteisvastuuva-
roin torjutaan nuorten syrjäytymistä sekä 
tuetaan heidän elämänhallintataitojen ke-

hittymistä ja osallisuutta partiotoiminnan 
avulla. Ugandassa puolestaan yhteisvas-
tuuvaroilla tuetaan nuorten ammattikou-
lutusta ja toimeentuloa.

”Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja 
puheessa, vaan teoin ja totuudessa.” (1. Joh. 
2:18) Meitä on kehotettu auttamaan ja ra-
kastamaan lähimmäisiä (Mark. 12:31) ja 
vielä erityisesti niitä, joiden hätä on suu-
rin.

Eeva Leinonen, 
diakonissa ja 
Joonas Varpu, 
diakonissaopiskelija

Tulevaisuus on nuorissa

Euroopan parlamentin jä-
sen Paavo Väyrynen järjes-
tää Eurooppalainen Suomi 
2020 -tilaisuuden lauantai-
na 23.4. kello 12.30 Hotelli 
Kurenkoskessa.

Paavo Väyrynen alus-
taa keskustelun Eurooppa-, 
ulko- ja turvallisuus-, maa-
hanmuutto-, ja aluepolitii-

kalla.
Väyrynen puhuu tilai-

suudessa myös ratkaisus-
taan perustaa Kansalais-
puolue. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus tukea puolu-
een perustamista allekirjoit-
tamalla kannattajakortin.

Tilaisuudessa esillä on 
Väyrysen uusi kirja, "Eihän 

tässä näin pitänyt käydä". 
Kirjassaan Väyrynen kertoo 
lähettämiensä sähköposti-
viestien valossa siitä, kuin-
ka hän on omalta osaltaan 
pyrkinyt vaikuttamaan kes-
kustapuolueen poliittiseen 
linjaan.

Paavo Väyrynen vierailee Pudasjärvellä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Erikoiskahvila Pudasjärven keskustaan
Pudasjärven keskustaan Ju-
kolantie 4:ssä on vapautu-
neisiin liiketiloihin lounas- ja 
tilausravintola Jukolan Pirtti 
avaa perjantaina 15.4. uuden 
erikoiskahvilan. Avajaisia 
vietetään perjantaina. Lisäk-
si koko ensimmäisen viikon-
lopun ajan asiakkaille on il-
mainen kahvitarjoilu. 

Jukolan Pirtin kanssa sa-
massa kiinteistössä sijaitse-
va kahvila täydentää Juko-
lan Pirtin toimintaa ollen 
avoinna viikon jokaisena 
päivänä ja sen tuotevalikoi-
maan kuuluu muun mu-
assa erikoiskahveja, moni-
puolinen kakkuvalikoima ja 
jäätelöt. Kasvisten ystävät 
pääsevät kokoamaan oman 
mieliannoksensa salaattivit-
riinistä tuoreen leivän kera. 
Vaihtoehtoisesti toisenlai-
seen nälkään on tarjolla piz-
zaa, kebabia ja hampurilai-
sia. Asiakaspaikkoja on noin 

Erikoiskahvilan makujen 
maailmaan voi käydä tutus-
tumassa isommallakin po-
rukalla. Asiakaspaikkoja on 
noin 50 henkilölle.

50 henkilölle, joista pääosa 
sijaitsee viihtyisästi sisuste-
tuissa alakerran tiloissa. PK

Keijo Kaukko OSAOn Pudasjärven 
yksikön uusi johtaja

OSAOn Pudasjärven yksi-
kön uutena yksikönjohtaja-
na aloitti 7.4. Keijo Kaukko. 
Hän jatkaa eläkkeelle siir-
tyneen Elisa Laakson työtä. 
Kaukko toimii yksikönjoh-
tajana heinäkuun loppuun 
asti, jolloin hän jää pitkään 
suunnitellulle perheva-
paalle. Syyslukukaudeksi 
OSAO Pudasjärven yksik-
köä tulee johtamaan Esa 
Kiuttu, Oulusta.

Kaukko on työskennellyt 
OSAO:lla vuodesta 2011, 
ensin koulutuspäällikkö-
nä ja vuodesta 2014 koulu-
tusjohtajana. Opettajan teh-
täviin Kaukko oli siirtynyt 
yritysmaailmasta, josta yri-
tyskokemuksesta hän ker-
toi olleen ammattiopistolle 
kovastikin etua. 

OSAOn Pudasjärven yk-
sikössä opiskelee tällä het-
kellä 180 nuorta ja noin 
40 aikuisopiskelijaa. Hen-
kilökuntaa on vajaat 30 
sekä saman verran hevo-
sia. Enemmänkin mahtuisi 
opiskelijoita eli muutamia 

Keijo Kaukolle Pudasjärven yksikkö on jo ennestään tut-
tu työpaikka.

kymmeniä lisää. Kaukol-
la on tavoitteena saada Pu-
dasjärven yksikkö entistä 
kiinnostavammaksi opiske-
lupaikaksi nuorille ja aikui-
sille.

-Maaliskuussa päätty-
neessä yhteishaussa sähkö-
puoli veti hyvin. Täyden-
nyshaku on käynnissä eli 
kannattaa kysellä, jos kiin-
nostaa prosessi-, matkailu-, 
hevos- tai sähköalalla opis-
kelu, kertoi Kaukko.

-Aikuisopiskelun kaut-
ta yksikköön on saatu lisä-
opiskelijoita. Uutena aloit-
taa 19.4. Koulunkäynnin ja 
aamu- ja iltapäivätoimin-
nan ammattitutkinto, jon-
ne oli yli 20 hakijaa – noin 
puolet Pudasjärveläisiä. Li-
säksi on tulossa Kotityöpal-
velun ammattitutkinto, jol-
le on nähty olevan tarvetta.

Kaukko kertoo itsekin 
opiskelevansa jatkuvasti.

-Opiskelen, koska halu-
an kehityttyä jatkuvasti ja 
kaikki opinnot ovat osal-
taan auttaneet eteenpäin 

työelämässä. 
Työn ja oppimisen ohel-

la uusi yksikönjohtaja lu-
kee, mökkeilee ja kalastaa. 
Luonto ja siellä liikkuminen 
on myös tärkeää. 

Kaukko asuu Pudasjär-

ven Kurenalla. Perheeseen 
kuuluu proviisorina työs-
kentelevä vaimo, kuusi 
vuotias poika sekä vuoden 
ikäinen tytär. 

Heimo Turunen

KIRPPIS
to-pe 21.-22.4. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa penkomaan!

Maa- ja koneurakointi Kipinä 
040 910 0622

Koneurakointia 
●  Kaivinkonetyöt 3 tn koneella. 
●  Traktoriurakointi mm. 
 pellonruuvaus sekä lietteenlevitys. 
 Myös muut traktorityöt sekä 
 tarvittaessa pelkkä kuljettaja omalle 
 koneellesi tai kuorma-autollesi. 
●  Mökkitalkkaripalvelut. 
●  Ruokamullan ja maa-ainesten toimitus. 
●  Maatalouden aputyöt. 
●  Maatalouskoneiden sekä henkilöautojen 

ja raskaan kaluston huolto ja korjaus.

Vasemmistoliiton Pudas-
järven osaston kevätko-
kouksessa 10.4.2016 oltiin 
erittäin pettyneitä maan 
hallituksen toimiin aset-
taa julkisen talouden tasa-
painotuksen ja harmaan ta-
louden sekä veronkierron 
maksajiksi kaikista heikom-
pi osaiset kansalaiset, sai-
raat, pienillä eläkkeillä toi-

meentulevat vanhukset ja 
vammaiset, työttömät, lap-
siperheet ja opiskelijat, joi-
hin kehysriihessä päätetyt 
perusturvan leikkaukset 
kohdentuvat. Leikkaamalla 
ei työpaikkoja saada lisää. 
Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon maksujen korotukset 
lisäävät terveyseroja, kun 
hallitus pakottaa kunnat ot-

tamaan korotetut asiakas-
maksut käyttöönsä myös 
nekin kunnat, joiden päät-
täjät ovat halunneet toimia 
oikeudenmukaisesti ja jät-
tää nämä korotukset teke-
mättä. Suomessa on vuo-
sikymmeniä rakennettu 
hyvinvointivaltiota ja sen 
turvaverkkoja sellaisiksi, 
että jokaisella kansalaisel-

la on oikeus saada perus-
palvelut tulotasosta riip-
pumatta. Nyt tämä hallitus 
päätöksillään romuttaa hy-
vinvointivaltion rakenteet 
ajamalla ne alas.

Missä on inhimillisyys, 
kun tällaisia päätöksiä teh-
dään.

Hyvinvointivaltion rakenteet sortuvat Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Kauppatie 8, Pudasjärvi, p. 050 386 8660
www.AarreKauppa.net

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Pe-La 
Postikortteja

10 kpl vain 4,95€
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Pudasjärven seurakunta on 
järjestänyt naisille suunna-
tun tapahtuman jo 21 ker-
taa. Alkuaikoina tapahtuma 
oli kaksipäiväinen. Viimei-
sinä vuosina tapahtumasta 
on muotoutunut yhden päi-
vän mittainen, ja päivä on 
saanut suuren suosion nais-
väen keskuudessa. Enem-
mistö tälläkin kertaa oli vart-
tuneempaa väkeä. 

Naistenpäivä alkoi ju-
malanpalveluksella, jos-
sa liturgina toimi pasto-
ri Valtteri Laitila. Saarnan 
piti Kuusamon kirkkoherra 
Taina Manninen. Ehtoolli-

Seurakunnan naistenpäivällä pitkä perinne
sen jaossa avustivat diakoni 
Helena Koivukangas ja ju-
listustyön johtokunnan pu-
heenjohtaja Sirkku Fali.

Ruokailun jälkeen pro-
fessori Helena Ranta joh-
datteli aiheeseen ”Naisten 
ja tyttöjen asema aseellises-
sa konfliktissa”. Hän ker-
toi järkyttävistä tapahtumis-
ta ja asioista, joiden mukaan 
valtaapitävät tahot monis-
sa maissa saattavat kohdella 
naisia ja lapsia epäinhimil-
lisesti jopa joukkosurmaten 
heitä.

Yksi mieleen jäänyt esi-
merkki oli sellaisten va- Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen puhui koskettavas-

ti tuhlaajapojan paluusta.

kava tapaus Chilessä, jos-
sa oli joukkosteriloitu naisia 
ja tyttöjä, jotka eivät puhu-
neet valtakieltä eli espanjaa. 
Tämä oli tapahtunut salattu-
na toimenpiteenä.   

Kuusamon kirkkoher-
ra Taina Manninen kuljetti 
kuulijoita hengelliselle mat-
kalle aiheena ”Olenko Ju-
malalle rakas?” Hän puhui 
tuhlaajapoikavertaukses-
ta ja käytti puheensa tuke-
na aiheeseen liittyvää Rem-
brandtin Tuhlaajapojan 
paluu -taulua.

Mannisella oli mukanaan 
taulusta tehty juliste, jon-

ka pohjalta ajatuksia heräsi. 
Mannisen puhe kosketti var-
masti kaikkia kuulijoita, kos-
ka naisväki riensi puheen 
jälkeen oitis tarkastelemaan 
kuvaa lähempää.

Kanttori Keijo Piiraisen 
johdolla opeteltiin aivan uu-
sia hengellisiä lauluja ja lau-
lettiin tutumpia virsiä ylei-
sön toivomuksesta. Tuulikki 
Tihinen ja Sirkku Fali kiitte-
livät sanoin ja lahjoin sekä 
Helena Rantaa että Taina 
Mannista.

Myös mukanaolijat ja 
järjestelyistä vastaavat sai-
vat kiitoksensa. Tapahtuma 
päättyi lähtökahveihin.  RR

Kuusamon kirkkoherra Taina Manninen pääsi lähietäisyydeltä esittelemään Rembrandtin 
tuhlaajapoikataulusta tehtyä julistetta.

Naisten asemasta konfliktien keskellä puhunut professori Helena Ranta sai Sirkku Falin 
luovuttaman lahjakirjan ja kynttilän kiitokseksi osallistumisestaan naistenpäivään.

Aprillipäivänä Korpisen ky-
lätalolle kokoontuneet vir-
kistyskerholaiset olivat äi-
män käkenä, kun ovesta 
astui kirjastonjohtaja Outi 
Nivakoski Pirjo Karekedon 

Kirjastonjohtaja Outi Nivakoski aloitti kylävierailut Korpiselta
kutsumana. Vierailun ta-
voitteena oli tutustua kirjas-
tonjohtajaan, kuulla johtajan 
tuomat terveiset kirjaston 
toiminnasta sekä tulevista 
muutoksista.

Nivakoski kertoi aprilla-
ukseen liittyvistä tavoista ja 
piloista sekä aprillipäivän-
vieton historiasta. Kun Ni-
vakoski kertoi aprillipäivänä 
kirjastossa olevasta ämpä-
ripäivästä, joku ehti epäillä 
sen olevan aprillia. Aprilli-
päivään liittyvät juksaukset 
kiinnostivat mukana olijoita, 
ja jotkut muistelivat tulleen-
sa juksatuksi ja tehneensä pi-
loja itsekin.

Moni oli positiivisesti yl-
lättynyt Nivakosken vierai-
lusta. Kirjasto saattaa olla 
monelle syrjäkyläläiselle 
käymätön paikka, koska kir-
jastoauto on tuonut vuosi-
kymmenien ajan lainauspal-
velut syrjäkylälle asti. 

Nivakoski oli iloinen saa-
dessaan tehdä tuttavuutta 
Korpisen väen kanssa. Hän 
myönsi olevansa ensimmäis-
tä kertaa käymässä Korpisel-
la ja ihasteli näkemiään kau-
niita vaaramaisemia. Hän oli 
hyvin tyytyväinen siitä, että 
hänet oli kutsuttu virkistys-
kerhoon mukaan.

- Mielelläni vierailen 
muillakin kylillä, jos minut 
sinne kutsutaan. Tämä oli 
nyt ensimmäinen kerta, kun 
vierailen sivukylällä, Outi 
Nivakoski sanoi.

Kerholaiset saivat kuulla 

Outi Nivakoski toi kirjaston terveiset Korpiselle aprillipäivänä.

Kirajstonjohtaja kertoi Korpisella muun muassa OUTI-kir-
jastojärjestelmästä ja aprillipäivänvieton historiasta.

Pudasjärven kirjastopalvelu-
jen laajenevan heinäkuussa 
käsittämään OUTI-kirjasto-
palvelut. OUTI-kirjastoihin 
kuuluu 12 eri kaupungin- 
ja kunnankirjastoa, joilla on 
yhteinen aineisto- ja lainaa-
jarekisteri.

OUTI-kirjastokortilla 
voit käyttää kaikkien OU-
TI-kirjastojen palveluita. 

Varaaminen on kirjastoissa 
maksutonta, mutta nouta-
mattomasta varauksesta pe-
ritään maksu. 

- Entiset kirjastokortit 
vaihdetaan uusiin. Ensim-
mäinen OUTI-kirjastokortti 
on ilmainen, mutta seuraava 
kortti on maksullinen, Niva-
koski selvitti.

Nivakoski kertoi myös 

Celia-kirjastosta, joka palve-
lee niitä, joilla on vaikeuksia 
painetun tekstin lukemises-
sa. Äänikirjoja voivat laina-
ta heikkonäköisten lisäksi 
esimerkiksi hoivakodit, pal-
velutalot ja yhteisöt. Kirjas-
tosta kannattaa kysellä tar-
kempia tietoja, jos tarvetta 
erikoiskirjastolle on. RR
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 15.-16.4. ALKUVIIKKO MA 18.4.

Tiistaina 19.4. Rautaosastolta

Lauantaina 16.4.

Tekstiiliosastolta

Kemikalio-osastolta

KOOTTAVA 
KATISKA 

raj. erä 149
pktAtria HIILLOS 

GRILLIMAKKARA
400 g

099
KANANMUNAT
10 kpl
2 pkt/tal.

099
kg

BANAANIT

pkt

795
kg

Irto
KARJALAN-
PAISTI

595

Porsaan
KASSLER
palana ja 
pihvinä myös 
marinoituna

kg

Perjantaina 15.4.

695
kg

Tuore norjan
LOHI 1-2 kg, kokonainen
2 kalaa/tal.

KIRSIKKA-
TOMAATTI
250 g

099
ras

Vaasan
ISOT
PAAHDOT
500-525 g

169
pss

795
kg

Hyvä
NAUTA JAUHELIHA169

pktIngman VANILJA 
KERMAJÄÄTELÖ 1 l
2 pkt/tal.

Valio
HÖRPPY
MEHUJUOMAT
1 l

100
prk

1090
kg

YLIKYPSÄKINKKU
palana tai siivuina

Kananpojan
KOIPI-
REISI 
marinoitu
n. 1,2 kg/rss

149
kg

499
kg

Kotimainen
porsaan
ULKOFILEE
n. 1,5 kg/kpl

Atria OHUT
SAUNAPALVI
300 g tai  
SAUNAPALVI 
350 g

199
pkt

Porsaan
TUORE-
KYLKI 395

kg

Oululainen 
REILU 
VIIPALEET 
500-550 g
täysjyvä, vehnä tai 
vehnälese

100
pss

199

HK
VILJAPORSAAN
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

SOKERI-
MUNKKI
20 kpl/tal. 029

kpl

499
kgJAUHELIHA

SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 

100
ras

HK
BALKANMAKKARATANKO
800 g 199

kpl

rss

Flora 
MARGARIINIT 
400 g

995
kg

100
pkt

179
rasSnellman

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

100

Pouttu
PIZZASUIKALE tai 
-KUUTIO ja SAVU-
SUIKALE tai 
-KUUTIO 250-230 g

pss

Perinteiset
JOGURTIT
150 g 200

Luuttomat
NAUDAN
KEITTOLIHA-
PALAT

Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

200

Apetit 
kotimainen
PERUNASIPULI-
SEKOITUS
500 g

3 pss

SIMASATSI
sis. sanko, fariinisokeri, 
sitruuna, hiiva, rusinat

445
satsi

Nokian 
KUMISAAPPAAT KOKO 
PERHEELLE MEILTÄ

Strollers LENKKARIT
Koot 37-42

Alkaen

4150
Naisten
JOUSTOHOUSUT
koot 34-42
vetuketju somisteet

3490

Poikien ja 
tyttöjen
HUPPARI 
VETO-
KETJULLA

CrossHatch 
miesten
HUPPARI 
VETO-
KETJULLA

5190

Naisten
LEGGINGS
eläinkuosi

1750

2990 249

UUTUUS!
XZ miesten
SHAMPOOT
250 ml

Markki
TAITTUVA 
MATTO-
TELINE

Timco 
KOMPRESSORI 
24 l 2hp  
tuotto 206 l/min 99,-

Carman 
AUTOSHAMPOO 
1 litra

350 3 prk

Rebel Top 
SÄHKÖGRILLI
2200 W

125,-

199

1595

2490HALLITUNKKI
2 tonnin

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI 

199,-
Kolmen (3) polttimen kaasugrilli sivukeitti-
mellä. Kestävät rosteriputkipolttimet, joista 
kahden polttimen päällä on lämmönjakopel-
lit, jotka suojaavat polttimia, tasaavat läm-
pöä sekä estävät liekkien leimahtelua 

TUULILASINPESUNESTE
-18°C 4 litraa

10,-

119,-

M-kaupan 
SUPERETUKUPONKI

Malvialan
COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

399
ltk

2 ltk/kuponki
Tarjous voimassa 18.4. saakka

"

8 prk

269
kgSuomalainen

TUORE-
KURKKU

995
kgRIISTA-

KÄRISTYS



6 7nro 15PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti15.4.2016 15.4.2016nro 15

Aamu- ja iltamaalarit opinto- ja vierailuretkellä
Paavo Ahosen taidegalleriassa

Kansalaisopiston tiistain 
aamu- ja iltapäivämaala-
rit toteuttivat maaliskuun 
lopulla opinto- ja vierailu-
retken taidemaalari Paavo 
Ahosen kotigalleriaan Petä-
jäkankaalle.

Ahonen otti vieraat vas-
taan tilavassa vuonna 1996 
rakennetun talonsa olohuo-
neessa, jossa oli hänen te-
oksiaan seinillä ja katos-
sa. Myös ulkona pihalla oli 
veistoksia. Tervetulokahvi-
en ja kuulumisten vaihtami-
sen jälkeen siirryttiin taitei-
lijan valoisaan ateljeeseen, 
jossa oli työn alla useita tai-
deteoksia. 

-Olen maalannut ahke-
rasti kaksi kuukautta eli heti, 
kun alkoi olla valoisat päi-
vät. Olen rohjennut käyttää 
voimakkaita värejä – irrotel-
la. Pimeänä vuoden aikana 
lepäilen.

Talonsa Ahonen totesi ra-
kentaneensa hartiapankilla 
useassa osassa. 

Ahonen kertoi harjoitel-
leensa maalaamista 49 vuot-
ta. Akryylimaalauksia on 
syntynyt paljon viime vuo-
den aikana.

Ahonen kertoi maalan-
neensa teoksiaan myös poik-
keuksellisilla aineilla, kuten 
kahvilla, marjamehulla ja 
kenkälankilla. Taiteilijan tar-
vikepöydällä näytti olevan-
kin mitä erilaisimpia väri-
tuubeja ja siveltimiä. 

Taideteostensa mieliai-
heet ovat nousseet luon-
nosta. Luontoa lähel-
lä olevaa saamelais-  ja 
intiaanikulttuuria Ahonen 
kertoi vaalivansa mielellään 
teoksissaan. Kylällä asuneita 
henkilöitä oli ikuistettu tau-
luihin, muun muassa Suuta-
ri-Arttu, Hiltu-Ville ja Siep-
pa-Heikki. Monet taulut 
perustuivat Suutari-Artun 
kyläläisistä ottamiin valoku-
viin 1930–40-luvuilta.

Kotipaikallaan olevan jat-
kuvan näyttelyn lisäksi näyt-

telyjä Ahonen kertoi olevan 
tulossa lähitulevaisuudessa 
muun muassa Ouluun ja Yli-
vieskaan.

Kansalaisopiston taide-
harrastajat totesivat oppi-
neensa paljon vierailun ai-
kana. Yhteinen toive oli, että 
Ahosen mahtavia taideteok-
sia hankittaisiin Pudasjärven 
uudelle hirsikoululle. 

Heimo Turunen

Paavo Ahonen otti vieraat vastaan taiteilijakotinsa olohuoneessa, jossa oli taidetta esillä seinillä ja 
katossa. 

Taiteilija Ahonen kertoi 
käyttävänsä ja kokeilevan-
sa mitä erilaisimpia värejä 

teoksissaan.

Ahosen uu-
sin työ ku-

vaa Suu-
tari-Arttua 

metsällä. Ar-
tulla oli ollut 
heikot jalat, 
joten käve-

lykeppiä tar-
vitsi käyttää 
metsälläkin. 

Ahosen äidistä oleva taulu oli kunniapaikalla Paavo Ahosen ateljeessa.
Kansalaisopiston aamu- ja iltamaalareilla oli paljon nähtävää ja uuden oppimista muun 
muassa taiteilija Ahosen rohkeasta värien käytöstä. 
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Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

GRANDE FINALE
TERASSIMUSIIKIT:DJ MONSTER
MUONITUKSESTA VASTAA: CHEF ANA

23.4. KLO 10:00 - 02:00

Syötteen # 1 terassilla 

PUB VISA KLO 19:00. TIETÄJÄT PALKITAAN!
ILLALLA LIVENÄ 12 ROCKING BARS!!

Virikepäivät 
vetävät väkeä

Tiistaina 12.4.2016 kokoon-
nuttiin Aittojärvellä Virike-
päivän merkeissä ensin laa-
vulle makkaran paistoon 
ja sitten Kyläkoloon pan-
nukakkukahveille. Vaikka 
emme enää ole saaneetkaan 
veto-apua näitten päivi-
en viettoon, ovat kyläläiset 
niin hitsautuneet yhteen että 
näistä tapaamisista emme 
halunneet luopua.

Aina ei tarvitse olla mi-
tään ohjelmaakaan, kunhan 
vaan saadaan turista yhdes-

sä kahvikupposen ääressä. 
Projektin päättymisen jäl-
keenkin olemme kokoontu-
neet säännöllisesti joka kuu-
kauden toinen tiistai.

Tällä kertaa Eija Pohjan-
vesi tuli tapaamiseen risu-
nipun kanssa ja siitä kasasta 
sitten syntyikin pari varpu-
luutaa Eijan opastuksella. 
Siinä laavulla istuessa tuli 
vitsaa väännettyä niin puo-
lesta kuin vastaan sekä koi-
vun oksasta että asioista. 
Toukokuun kokoontumisen 
teemana meillä lienee vierai-
lu kyläseuran taloudenhoi-
tajan kotona.

Aittojärven Virikepäivien 
kävijämäärä liikkuu 17 - 30 
välillä, ja aina mahtuu lisää 
väkeä mukaan. Lapsiperhei-
tä odotetaan elävöittämään 
tapaamisiamme. Lapsillekin 
löytyy tarpeen tullen jotakin 
omaa virikettä ja tietysti me-
hua!

Kyläseuran oma tapaa-
mispaikka Kyläkolo on ah-
kerassa käytössä. Virikepäi-
vien lisäksi siellä kokoontuu 
kansalaisopiston käsityöpii-
ri sekä eri yhdistykset ja ky-
läseura pitävät Kyläkolossa 

Virikepäivissä riittää väkeä, mutta lapsiperheitä kaivattaisiin mukaan. Kuva Ari Isola.

Eija Pohjanvesi opetti Viri-
kepäiväläisille varpuluudan 
tekoa. Kuva Ari Isola.

Silja Puurunen kutomassa 
pellavaista kaitaliinaa. Kuva 
Ari Isola.

omia kokouksiaan.
Kyläkolossa on myös 

kahdet kangaspuut kylä-
läisten käytössä. Pienem-
mät ovat Eija Pohjanveden ja 
isommat on saatu lahjoituk-
sena. Isommat kangaspuut 
olivat aikaisemmin Asikka-
lan seurakunnan lähetys-
työn omaisuutta.

Kyläseuran sihteeri
Terttu Salmi

Olen mahtanut aiemmin-
kin kirjoittaa lehtiin sa-
mankaltaisella otsikolla 
aina kyllästymiseen asti. 
Nyt on syytä iloita, sillä 
”lempilapseni” eli paikal-
lisen ruoan käytön kehit-
täminen edistyy Pudasjär-
vellä.

Kaupunginhallitus on 
tiistaisessa kokouksessaan 
päättänyt, että Pudasjär-
vellä aiotaan edistää yh-
teistyössä Sodankylän 
kanssa lähiruoan käyttöä 
hankkeella, jossa keskus-
keittiö toimisi alueellisten 
elintarvikeketjujen edistä-
jänä. 

Puhuessani paikallises-
ta ruoasta, tarkoitan Pu-
dasjärveä ja sen lähialu-
eita, kuten Taivalkoski, 
Kuusamo, Ranua, Kiimin-
ki ym. Lähiruoan ymmär-
rän niin, että se on edellis-
tä laajemmallakin alueella 
tuotettua ruokaa. Kotimai-
nen ruoka tuotetaan tie-
tenkin Suomen rajojen si-
säpuolella.  Niin tai näin. 
Termeillä ei ole niinkään 
merkitystä, pääasia on 
ruoan kotimaisuus. 

Keskityn kuitenkin 
tekstissäni pudasjärveläi-
seen ruokaan sekä julki-
seen ruokahuoltoon pai-
kallisten elintarvikkeiden 
käyttäjänä. Näen asiassa 
paljon mahdollisuuksia: 
verotulot jäävät kaupun-
kiin, työllisyys kehittyy 
positiivisesti, lähes rajat-
tomat laajentumismahdol-
lisuudet ja niin edelleen. 
Samalla hiilijalanjälkikin 
pienenee, kun ei ajeta ris-
tiin rastiin. 

Jos aletaan oikein sai-
vartelemaan ja miettimään 
vaikkapa jauhelihapaket-
tia, jonka kaupasta ostan. 
Ensin nauta lähtee vaikka-
pa Sarakylästä Atrian teu-
rastamolle Seinäjoelle, siel-
lä se jalostetaan ja ajetaan 
takaisin Pudasjärvelle. 
Puoli Suomea on melkein 
seilattu, vaikka lyhyim-
millään se olisi voitu täällä 

Paikallista ruokaa pöytään, 
kiitos!

teurastaa, jalostaa ja kuljet-
taa kauppaan tai keskuskeit-
tiöön.

Taatusti liha on nopeam-
min kuluttajan lautasella, 
kun se tulee tästä läheltä. To-
kihan meillä elintarvikkeet 
jo nyt kulkeutuvat suoraan 
tuottajalta kuluttajalle moni-
en eri kanavien kautta ja se 
on tietenkin se paras juttu. 
Mikäpä estää kokeilemasta 
samaa konseptia kaupungin 
suuntaan.

Pudasjärvellä on huike-
at mahdollisuudet kehittyä 
edelläkävijäksi lähiruoan ke-
hittämisen saralla. Meillä on 
monipuolista lihan tuotan-
toa, mahdollisuus kasvattaa 
vihanneksia, on kalaisia ve-
sistöjä, sieniä ja marjoja met-
sät pullollaan sekä muuta 
elintarvikeyrittäjyyttä.

Eläinten teurastamiseen 
ja osittain jalostamiseen tääl-
lä on valmiit puitteet teu-
rastamokiinteistössä. Se on 
Oulun lähialueen harvoja 
nykyaikaisia pienteurasta-
moja.  Vastaavanlaisia, eri-
tyisesti porojen ja lampaiden 
teurastukseen soveltuvia ti-
loja löytyy vain muutamia 
Pohjois-Suomesta. 

Poronteurastusaika on 
etusijalla mietittäessä teuras-
tamon käyttöä, mutta muu-
ten käyttöaste voisi olla pal-
jon korkeampi. Toivottavaa 
on, että tulevaisuudessa teu-
rastamolla voitaisiin teuras-
taa porojen ja lampaiden li-
säksi esimerkiksi nautoja. 

Hankekuvauksen mu-
kaan uudessa lähiruoka-
hankkeessa kartoitetaan yh-
teistyötä lähikuntien kanssa 
ja selvitetään tuottajien val-
miuksia osallistua raaka-ai-
neiden hankintaan. Hank-
keessa testataan tuotteita 
ja tuotantomenetelmiä, joi-
den avulla lähiruoan käyttöä 
voidaan lisätä. 

Nämä asiat on todella 
tärkeitä selvittää, jotta tie-
detään kuinka paljon raa-
ka-aineita tarvitaan, kuinka 
pitkälle jalostettuna ne keit-
tiölle pitää toimittaa ja kuin-

ka paljon on mahdollista 
tuottaa ja toimittaa kau-
pungin tarpeisiin.

Eikä yhtään haittaa, jos 
täältä ei heti saisikaan pai-
kallista kalamassaa pih-
veihin, sitä löytyy vaik-
kapa Kuusamosta! Täältä 
voidaan sitten toimittaa 
lammaspyörykkää heidän 
keskuskeittiölleen. Yhteis-
työtä on tarpeen tehdä, sii-
tä hyötyvät kaikki.

Paikallisen ja lähiruoan 
käytön suhteen mennään 
nyt iso harppaus eteen-
päin. Toivon, että päivi-
tyksen alla olevaan kunta-
suunnitelmaan kirjattaisiin 
selkeitä tavoitteita paikalli-
sen ruoan käytön suhteen. 
Sellaisia kirjauksia voisi 
olla esimerkiksi, että pai-
kallisen ruoan osuus tu-
lee olla julkisessa ruoka-
huollossa vuonna 2020 30 
prosenttia ja 2025 50 pro-
senttia.  Selkeät päämäärät 
toimivat työkaluina niin 
työntekijöille kuin raaka-
aineen tuottajille, lisäksi 
homma pyörii, vaikka hen-
kilövaihdoksia eri organi-
saatioihin tulisikin.

Lopuksi kaksi Iijokiseu-
dusta bongattua lähiruo-
kaan liittyvää kivaa juttua: 
Pudasjärviset nuoret oli-
vat saaneet Pohjois-Poh-
janmaan Hyvinvointiteko 
2016 palkinnon ”Kokkaa 
mulle lähiruokaa” -teemal-
la. Onnea PudisRoad! Täs-
sä kohtaa voisi todeta, että 
mitä nuoret edellä sitä van-
hat perässä.

Toisena juttuna silmään 
sattui MTK:n ja paikallisen 
kauppiaan yhdessä järjes-
tämä lähiruokapäivä, joka 
oli ollut suuri menestys. 
Kansalaiset selvästi arvos-
tavat tuottajien tekemää 
työtä puhtaan kotimaisen 
ruoan puolesta.

Näillä ajatuksilla, 
vähän pintaa raapaisten:
Mari Kälkäjä
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Ajankohtaista Pudasjärven 
riistanhoitoyhdistykseltä

Eletään niitä aikoja, että 
posti tuo päivittäin tulevan 
syksyn hirvipapereita toi-
minnanohjaajan postilaa-
tikkoon.  Aikaa hakupape-
reiden jättämiseen on toki 
vielä tovi, aina 2.5.2016 
saakka.

Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistyksen hallitus ko-
kousti maaliskuun loppu-
puolella ja käsitteli mm. 
tulevan syksyn hirvilupi-
en määrää ja heti perään 
puheenjohtaja ja toimin-
nanohjaaja olivat koko-
uspöydässä yhdessä Iin 
riistanhoitoyhdistyksen 
vastaavien henkilöiden ja 
riistakeskuksen edusta-
jan kanssa.  Näiden kes-
kustelujen päätelmänä on, 
että tulevan syksyn lupa-
määrät tulevat nousemaan 
2015 vuoden tasosta (397) 
muutamalla kymmenellä, 
ehkä. Lopullisen lupamää-
rän tietää varmasti vasta 
siinä vaiheessa, kun lupa-
päätökset ovat hakijansa 
käsissä.  

En malta olla mainit-
sematta, että ohjeet hirvi-
en lentolaskentamaksujen 
suorittamisesta löytyvät 

www.pikkusyote.fi

Lisätiedot ja varaukset: myyntipalvelu@pikkusyote.fi tai p. 0400 377 969 / 08 815 4000

VOITA KAUSIKORTTI!
Viikonloppuna 

asiakaskyselyymme 
osallistuvien kesken 
arvotaan kausikortti 
kaudelle 2016-2017

VIELÄ EHTII  
RINTEISIIN HUHTIKUUN 
HOHTAVILLE HANGILLE! 

Perhelippu 64 €
Majoitus alk. 75 €/vrk

AVAA JO ENSI LASKUKAUSI! 

Nyt viikonloppuna päivälipun lunastaneet 

ensi kauden avajaisiin vapaalipulla!!!

Meidän pitää keskittyä kai-
kessa tekemisessä ja puheis-
sa enemmän tulevaisuuteen 
suuntautuvaan kehittämi-
seen ja ratkaisukeskeiseen 
lähestymistapaan. Turhan 
byrokratian purkaminen 
on koskettava myös kou-
lumaailmaa. Esimerkik-
si monenlaisten kyselyjen ja 
tutkimusten parempi koor-
dinointi toisi helpotusta reh-
toreiden ja opettajien koulu-
vuoteen.

Tällä hallituskaudella 
myös uudistetaan koulutus-
ta ja meidän tulee antaa tilaa 
ja mahdollisuuksia tälle kou-
luissa. Maailman parhaat 
opettajat pääsevät kehit-
tämään maailman parasta 
koulua vieläkin paremmak-
si. Koulun pitää kasvattaa 

tulevaisuuteen, koulutuk-
seen ja elinikäiseen oppimi-
seen uskovia nuoria.

Koulutusleikkaukset ovat 
ikäviä, mutta ne eivät ro-
muta koulutusjärjestelmää. 
Leikkauksien mittaluok-
ka on ollut välikysymys-
keskustelussa hukassa. Jos 
katsotaan esimerkiksi kor-
keakouluja, niin niiden mää-
rärahataso palaa muutaman 
vuoden taaksepäin. Sipilän 
hallitus laittaa nyt Suomea 
kuntoon, jotta tulevaisuu-
dessakin olisi mahdollisuus 
hyvinvointiin Suomessa, 
laadukkaaseen koulutuk-
seen ja laadukkaaseen tutki-
mukseen.

 
Keskustan kansanedustaja
Ulla Parviainen

Katse tulevaisuuteen ja 
byrokratian purkamiseen

Investointeja 
suunnitellaan 

– puuta kyllä riittää
Suomen biotalouden vaa-
timien investointien on 
suunniteltu nostavan ko-
timaista puunkäyttöä jopa 
yli 17 miljoonaa kuutiomet-
riä vuodessa. Vireillä ole-
vat investointisuunnitelmat 
ovat herättäneet keskuste-
lun varsinkin teollisuuden 
piirissä siitä, riittäkö puu 
kaikkiin investointeihin. 
Pohjois-Suomen metsän-
omistajien metsävaliokunta 
on varma, että pelko puun 
riittävyydestä on turha.

MMM:n Selvityksen 
mukaan kotimaisen puun 
käyttöä voidaan kestäväs-
ti lisätä jopa 23 miljoonaa 
kuutiometriä vuodessa. In-
vestointisuunnitelmat niin 
kotimaassa kuin kansainvä-
lisesti osoittavat, että Suomi 
on globaalisti kilpailuky-
kyinen metsäteollisuusin-
vestointien kohde. Hyvänä 
esimerkkinä tästä ovat Ke-
mijärven, Kajaanin ja Haa-
pajärven biotuotetehdas-
hankkeet sekä kiinalaisen 
Kaidi yhtiön biopolttones-
telaitossuunnitelma Ke-
miin.

–Miljardi-investoinnit ei-
vät näkisi päivänvaloa, jos 
raaka-aineen saanti ei olisi 
varmasti turvattu. Kukaan 
investoija ei ota sellaista ris-
kiä, toteaa MTK:n metsä-
johtaja Juha Hakkarainen.

Viime vuonna valmis-
tunut valtakunnan metsien 
inventointi ja siihen perus-
tuvat alueelliset metsäohjel-
mat osoittavat, että Pohjois-
Suomessa on varaa lisätä 
vuotuisia hakkuumääriä. 
Pohjois-Suomessa puun 
käyttöä voidaan lisätä kes-
tävästi 6,5 miljoonaa kuu-
tiota ainespuulla ja ener-

giapuulla n. 0,9 miljoonaa 
kuutiota vuosina 2011-2014 
toteutuneisiin vuotuisiin 
hakkuumääriin verrattu-
na. Puuta riittää niin kaikil-
le suunnittelupöydällä ole-
ville investoinneille kuin 
myös useammalle keski-
kokoiselle sahalle Pohjois-
Suomessa. 

– Harmillisesti kuitu- ja 
energiapuun kysyntä jun-
naa paikoillaan. Lyhyellä 
aikavälillä tarvitaan nimen-
omaan lisää kysyntää. Pit-
källä aikavälillä lisääntyvä 
puunkäyttö edellyttää ra-
kenteellisia muutoksia puu-
kauppaan, infrastruktuu-
rin kehittämistä ja toimivaa 
mallia metsätilojen suku-
polvenvaihdoksille, painot-
taa Hakkarainen.

Kasvava puunkäyttö 
on myös herättänyt huo-
len hakkuiden ekologisuu-
desta. Suomen metsien mo-
nimuotoisuustaso on yksi 
maailman parhaista ja esi-
merkiksi tiukasti suojeltu-
jen metsien osuus on Eu-
roopan korkein. Erityisen 
suuri tiukasti suojeltujen 
metsien osuus on Pohjois-
Suomessa, jossa suojeltujen 
alueiden osuus metsäpinta-
alasta on 22 %.

MTK-Lapin ja 
MTK-Pohjois-Suomen 
metsävaliokunta
Puheenjohtaja 
Tuomo Tamminen, 
Siikajoki

Pudasjärven riistanhoitoyh-
distyksen hirven metsästys 
-sivulta.  Maksut pitäisi suo-
rittaa toukokuun loppuun 
mennessä.

Kaikenlaiset uudistukset 
jylläävät nykyään riistahal-
linnossakin. Riistakeskuksen 
sähköinen Oma riista -palve-
lu, mitä voi käyttää sekä äly-
puhelimella että tietokoneel-
la on voimalla lyömässä läpi 
metsästäjien toimiin. Suu-
rin vaikutus tällä tullee ole-
maan etenkin hirvenmetsäs-
tyksen hallinnoinnissa. Ehkä 
jo vuoden päästä hirviluvat 
haetaan sovelluksen kautta.

Tulevana syksynä Pudas-
järven riistanhoitoyhdistys 
luopuu hirvien saalisseuran-
nasta, koska tiedot on kerät-
tävissä kyseisen sovelluksen 
kautta. Samoin hirvien ha-
vaintokorttien täyttäminen 
tapahtuu helpoiten kyseisen 
sovelluksen kautta.

Oma riista sovelluksen 
seura/seurue-osio on nyt ol-
lut käytössä reilun viikon. Jo 
tänä aikana viisi pudasjär-
vistä metsästysseuraa on tä-
män toiminnon ottanut oma-
aloitteisesti käyttöön. Tiedän 
sen siitä, että puhelimeeni 

tulee viesti aina tästä seuran 
rekisteröitymistä palveluun. 
Sama viesti ilmoittaa seuran 
yhteyshenkilön.

Kirjoitukseni yhtenä tar-
koituksena onkin aktivoida 
muita seuroja ja seurueita ot-
tamaan Oma riista -palvelu 
käyttöön. Riistanhoitoyhdis-
tyksensivuilla on linkit ope-
tusvideoihin asian tiimoilta, 
http://riista.fi/riistahallin-
to/sahkoinen-asiointi.

Metsästysseuralle kuin 
myös seuran jäsenelle on 
järjestelmän käyttöönotos-
ta paljon hyötyä: jäsenrekis-
teri, seuran metsästysmai-
den kartta, saaliseuranta 
jne. Yhtä lailla yksittäisen 
metsästäjän kannattaa ot-
taa henkilökohtaisesti sovel-
lus käyttöön, metsästyskort-
ti on tällöin aina sähköisessä 
muodossa mukana. Samal-
la seuran jäsen näkee esim. 
seuransa rajat ja hirvenmet-
sästyksen saalistilanteen 
sekä voi tehdä hirvihavain-
toilmoituksen saman tien 
metsässä, mikä vähentää 
metsästyksenjohtajan byro-
kratiaa. 

Kaiken kaikkiaan sovel-
lus on siinä määrin yksin-

kertainen, että jos met-
sästäjäkunta on hyvin 
omaksunut erilaiset koiri-
en GPS-järjestelmät, Oma 
riista on suhteessa helppo 
ottaa käyttöön.  Kehotan-
kin seuroja valitsemaan ai-
nakin yhden yhteyshenki-
lön, joka perehtyy asiaan 
ja rekisteröi seuran järjes-
telmään. 

Supikoiraprojekti on 
alkanut hyvin, kaikkiaan 
kymmenen supia on ke-
vään aikana saatu vähen-
nettyä tulevia linnunpe-
siä tuhoamasta. Kun näistä 
vielä neljä on pariskuntia, 
niin niiden osalta voi to-
deta, että supeja neljäkym-
mentä vähemmän.

Metsästysvuosi alkaa 
olla lopuillaan, kettu saa 
rauhan 15.4. Korppi ja ha-
rakka 10.4 ja varis 1.5.2016 
alkaen.

Terveiset tulevaa syksyä 
ja kuulaita jahtipäiviä 
odotellen,
Vesa Teivaanmäki
toiminnanohjaaja 
Pudasjärven 
riistanhoitoyhdistys
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10 graham-
sämpylä 10 kpl/470 g

1,69
pss

mökkipulla 
6 kpl/390 g

2,99
pss

karjalanpaisti
700 g

4,95
ras

pizzat
jauheliha, kinkku-ananas, 200 g

1,00
kpl

bravuuri 
jauhelihamureke 700 g

4,50
pkt

palvirouhe 
250 g

1,00
pss

burger 
100 g

2,00
iso sininen
lenkki 850 g

3,50
pkt

5 kpl

trampoliini 4,3 m
+ suojaverkko

279,-

159,-
solifer
polkupyörä
26”

169,-
kasvihuone
4,5 m2

449,-

299,-
hoover
pölynimuri
2100 w

89,-
Candy
jenkkikaappi
jää/pakastin

290,-
Candy
pöytätiskikone

295,-
Candy
jääkaappi

249,-
einhell
agregaatti
2,5 kW

299,-

biolan
eko kompostori 
210 l

449,-
biolan
komposti-
käymälä

einhell
puutarhajyrsin
3,05 kW

299,-
einhell
puutarhajyrsin
4,5 kW

399,-
aXa
kevytraivaus-
saha 52 cm3

149,-
grasshopper
ruohonleikkuri 
vetävä ja keräävä

299,-

aXa
betonimylly
120 litran

limsat 
0,95 l

0,99
plo

sis. pantin 0,20

biozell
Color mask
hoitava sävyte

7,95
plo

biozell
Color mask
sävyttävä
tyvispray
peittää tyvikasvun

7,95
plo

rapido 
naisten
raitatunika

29,90
el bloomy
3/4 hihainen
pitsireunus-
pusero

16,90
beavers
tyttöjen ja 
poikien farkkuja
alehinnoin
hajakokoja

10-15€

novita
naisten
tunika

34,80
Casual
miesten
kauluspusero
rintataskulla

21,90
skila
miesten
pusakka

59,90

speedy
sähköperä-
moottori 34 lD

velocifero maD500
sähkömopo
italialainen huippu-
uutuus!  polkupyörään rinnas-
tettava, huippunopeus 25 km/h, 
toimintasäde n. 30 km, sähkö-
moottori 500 W, akku 48v/12a, 
istuinkorkeus 750-800 mm, kan-
tavuus 140 kg, levyjarrut edessä 
ja takana, kokoontaitettava, paino 
44 kg

1190,-

royal
suklaapatukat

42 g

1,50
2 kpl

huoletonta 
liikkumista 

ilman ajokorttia 
ja rekisteröintiä!

549,-
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Päivä näin tyyni.
Kevät. Valoa tulee
taivaan täydeltä.
Mutta kirsikankukat
varisevat yhtenään.

Tanka-runon varisevista kir-
sikankukista on kirjoittanut 
Tomonori, 900-luvun alku-
puolella elänyt japanilainen 
runoilija. Sen on suomenta-
nut Tuomas Anhava koko-
elmaan Kuuntelen, vieras 
(Otava 1969). Runo kuvaa 
oivallisesti japanilaisten ra-
kastamalle hanamille, kir-
sikankukkien juhlalle, omi-
naisinta piirrettä. He ovat yli 
tuhannen vuoden ajan juhli-
neet katoavaa kauneutta.

Hanami-kausi alkaa Japa-
nin eteläosissa maaliskuussa 
ja ehtii pohjoiseen vasta ke-
säkuun alussa. Monet järjes-

Hanami – kirsikankukkien juhla

tävät lomansa niin, että he 
matkaavat aina sinne, mis-
sä kirsikkapuut parhaillaan 
kukkivat. Heille hanami on 
yhtä suurta elämysmatkaa.

Kun Tokiossa sesonki on 
huhtikuun alussa parhaim-
millaan, vähän etelämpä-
nä Kiotossa kukat alkavat jo 
kuihtua eivätkä Hokkaidol-
la vielä aiokaan puhjeta. On 
myös paikallisia eroja. Kun 
Fuji-vuoren laaksoissa lois-
taa kukkien paljous, ylempä-
nä vuorella puut ovat vielä 
paljaita rankoja. 

Kirsikankukkia juhlitaan 
hanami-piknikeillä. Tokios-
sa Sumida-joen rannalle kir-
sikkapuiden katveeseen le-
vitettyjen pressujen päällä 
aterioidaan ystävien ja ka-
vereiden kanssa. Tummapu-
kuinen virkamies varaa kol-
legoilleen paikan lounasta 

varten. Ohi sipsuttelee siroja 
naisia värikkäissä kimonois-
saan. Kauempana taivai-
ta hipovien, lasia ja metallia 
välkkyvien pilvenpiirtäjien 
juurella kirsikkapuut levit-
tävät pitsimäisiä kukkalat-
vojaan.      

Joku ryhmästämme halu-
aa tietää, mihin japanilaiset 
joutuvat kaiken sen hillopal-
jouden kanssa, jota kirsikka-
puista saadaan. Kärsivälli-
sesti opas selittää, että puut 
ovat vain kukkimista varten. 
Puita on noin kaksisataa eri 
lajia, ja kukkien väri vaihte-
lee valkoisesta ja vaaleanpu-
naisesta lilaan. 

Hanami-juhlan taustal-
la on aware, alakuloinen pe-
rusvire ja buddhalaisuudes-
ta periytyvä elämänasenne. 
Se on ollut tyypillistä runou-
dessa ja muussa taiteessa. 

Kimonopukuisia hanamin juhlijoita.

Kirsikankukkien hehkua Kiotossa Kiyomizun temppelialueella.

Kirsikankukkia taustanaan Fuji-vuori.

Hanamia juhlitaan piknikillä.

Valkoiset rii-
pukset kau-

nottaren tuk-
kalaitteessa 
symboloivat 

varisevia kirsi-
kankukkia.

Aware merkitsi aluksi elä-
män surullisuutta mutta tuli 
myöhemmin tarkoittamaan 
sitä melankolista kaihomiel-
tä, joka valtaa ihmisen hä-
nen tajutessaan kauneuden 
olevan lyhytaikaista ja kato-
avaista.  

Tokiossa keisarillisen pa-
latsin itäinen puutarha on 
avoinna hanamia varten. Sin-
ne kiemurtelee tyynesti sato-
jen metrien pituinen jono. 
Kiotossa äkkinäinen tuulen-
puuska varistaa pilven kuih-
tuvia vaaleanpunaisia terä-
lehtiä Ryoan-jin luostarin 
kivipuutarhan tarkkaan ha-
ravoidulle soralle. Maruya-
man temppelin puistossa 
mahtava kirsikkapuuvan-
hus tulvii valkoisenaan kuk-
kia. 

Väenpaljoudessa kaksi ja-
panilaista toimittajaneitos-
ta kävelee vastaan. Toisella 
on videokamera, toinen kan-
taa mikrofonia. He haluavat 
haastattelun ja utelevat, mil-

tä hanami vaikuttaa meis-
tä. ”Wonderful”, vastaamme 
– mitäpä muutakaan. Myö-
hemmin mietimme, että tääl-
lä pohjoisessa me voisimme 
viettää kotoista hanamia pi-
hatuomien tai lähipuiston 
pilvikirsikoiden kukkiessa.

Kirsikankukka, saku-
ra, kuuluu Japanin sym-

boleihin. Se kukkii kimo-
noissa, bussien kyljissä, 
MacDonaldsin logossa, ra-
hoissa, jopa likakaivon kan-
sissa. Koristeina katoavan 
kauneuden toivotaan olevan 
ikuista.

Teksti ja kuvat
Sisko Ylimartimo
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Isot päätökset  johtavat muutoksiin
Valtakunnan hallitus päät-
ti viime viikolla isoja asioi-
ta. Vaalikauden jäljellä ole-
vien vuosien kehyksistä 
päätettäessä hallitus pysyi 
aiemmin mm. hallitusohjel-
massa sovituissa tavoitteis-
saan. Vuoden 2019 tasossa 
kestävyysvajetta on tarkoi-
tus parantaa 4 miljardilla 
eurolla, jolla myöskin vel-
kaantuminen saadaan kään-
tymään laskuun. Kaikkein 
suurinta kustannussäästöä 
odotetaan sosiaali- ja terve-
ydenhuollon uudistuksesta 
– tavoite on edelleen 3 mrd 
euroa.

Eduskunta on aiemmin 
hallituksen esityksestä päät-
tänyt mm. lasten päivähoi-
tomaksujen mahdollisista 
korotuksista. Sipilän hallitus 
onkin aiemmista hallituk-
sista poikkeavasti käsitellyt 
koko julkisen hallinnon ta-

loutta, kun aiemmat halli-
tukset ovat puuhanneet vain 
valtionhallinnon kestävyys-
vajeen kanssa.

Kun kaikki kunnat eivät 
ole ottaneet tulomahdolli-
suuksia käyttöön, hallitus 
paikkaa julkisen talouden 
vajetta mm. korottamal-
la kiinteistöveron alarajoja. 
0,85 % leikkaus tulee usei-
siin etuuksiin, kuten lapsili-
siin, johtuen siitä, että inflaa-
tioita ei ole ollut. Jos inflaatio 
olisi syönyt vastaavan mää-
rän näistä etuuksista, tätä 
leikkausta ei olisi tarvittu.

Matala öljyn hinta mah-
dollistaa vielä sen, että polt-
toainevero nousee hiukan. 
Jos öljyn hinta nousee maa-
ilmanmarkkinoilla merkittä-
västi, tämä asia käsitellään 
uudelleen.

Hallitus päätti myös 
opintotukirakenteen uudis-

tamisesta nykyistä lainapai-
notteisemmaksi. Opintoraha 
pienenee yli 80 eurolla kuu-
kaudessa, lainamahdolli-
suus lisääntyy. Tämän koen 
itse huonoksi ratkaisuksi, 
vaikka itse olenkin opiskel-
lut lainalla. Mutta siihen ai-
kaan inflaatio söi lainasum-
maa aika kovaa vauhtia, ja 
lisäksi: kaikki yliopistotut-
kinnon suorittaneet saivat 
taatusti töitä.

Jonkin verran lisärahoi-
tusta hallitus osoitti mm. 
maatalouteen.

Kehys- ja sote-päätök-
siin liittyi myös päätös maa-
kuntien tehtävistä. Sote-toi-
mintojen lisäksi maakunnat 
vastaavat tulevaisuudessa 
nykyisten maakuntaliittojen 
tehtävistä mm. EU:n raken-
nerahojen kohdentamisesta.

TE-keskusten tehtävät 
siirtyvät maakunnille, sa-

moin esimerkiksi maatalo-
uslomitus. Ympäristöter-
veydenhuolto on myös iso 
osa-alue maakunnissa. Maa-
kuntauudistukseen liittyyy 
ELY-keskusten lakkautta-
minen ja AVI:ien keskittä-
minen yhteen valtakunnal-
liseen AVI:iin, jolla toki on 
alueyksikköjä.

Sote-ratkaisua täsmen-
nettiin hiukan. 18 maakun-
nalle tulee vastuu sosiaali- ja 
terveystoimen järjestämises-
tä. Yliopistosairaaloille tulee 
ohjausvelvollisuus yhteis-
työasioista.

Soten rahoittaa valtio, 
joka kerää verot valtionvero-
tuksen asteikkomuutoksilla. 
Siis progresiivisella verotuk-
sella, kun aiemmin sote on 
rahoitettu suurelta osin kun-
tien prosenttiverolla. Tämä 
tarkoittaa, että isotuloiset 
maksavat sotesta hiukan ny-

kyistä enemmän, pienituloi-
set hiukan vähemmän. Mi-
nusta tämä on hieno asia, 
jolla hiukan palautetaan us-
koa yhteiskunnan oikeuden-
mukaisuuteen.

Soteen on nyt elimelli-
sesti liitetty valinnanvapa-
us: asiakas saa hakea palve-
lunsa julkiselta, yksityiseltä 
tai kolmannelta sektorilta. 
Asiakas maksaa aina saman 
verran, valitsipa hän minkä 
palvelutarjoajan tahansa.

Kilpailun tasapuolisuu-
den vuoksi hallitus ehdot-
taa, että maakuntien pal-
velutoiminta yhtiöitetään, 
mutta toistaiseksi ei ole pää-
tetty, mitä ovat ne palve-
lut, joita valinnanvapaus 
koskee. Tärkeintä olisi kui-
tenkin soten perustavoite: 
kaikille kansalaisille tasa-
puoliset palvelut, nopeampi 
hoitoon pääsy, nykyistä pa-

rempi hoiva ja hoito – sekä 
kustannusten hillitseminen.

Valinnanvapaus vaatii 
vielä paljon viilaamisia, et-
tei yhteiskunnan rahoja siir-
retä suurille kansainvälisil-
le pääomasijoitusyrityksille, 
vaan maakuntien pk-yrityk-
sille annetaan aito mahdol-
lisuus osallistua vähintään 
nykyisessä laajuudessa kan-
salaisten sosiaali- ja terveys-
palveluihin.

Mielestäni huolestutta-
vinta nykysuunnitelmis-
sa on se, että maakunnille 
kaavaillaan velvoitetta sii-
tä, että palvelujen tuottami-
sessa tietty vähimmäisosuus 
taataan muille kuin julkisel-
le palveluntuottajalle.

Niilo Keränen
Keskustan
kansanedustaja

Keskustan kunnallisjärjes-
tö kokoontui maanantaina 
vuosikokoukseen kaupun-
gintalolle. Aluksi puheen-
johtaja Mari Kälkäjä kiitti 
keskustavetoista hallitusta 
isoista ja tärkeistä päätök-
sistä.

- Mielipidemittaukset 
osoittavat, että linja on oi-
kea. Voimme alkaa luotta-
vaisina valmistautumaan tu-

Keskusta toimii aktiivisesti

Kokousväki täytti valtuustosalin. 

Pudasjärven keskustan kunnallisjärjestö kokoontui maanantaina vuosikokoukseen. Ku-
vassa Henrik Hämäläinen, kokouksen sihteeri,  Mari Kälkäjä, järjestön puheenjohtaja, Sep-
po Sammelvuo, kokouksen puheenjohtaja ja puhumassa kansanedustaja Niilo Keränen.

leviin kuntavaaleihin. Työtä 
riittää ja järjestöväkeä pyy-
detään jälleen kerran akti-
voitumaan ja varmistamaan 
toimillaan hyvä vaalitulos, 
Kälkäjä kannusti järjestövä-
keä aktiivisuuteen. 

- Paikallisesti täytyy to-
deta, että Pudasjärvellä asi-
oita on keskustavetoisesti 
hoidettu hyvin. Kaupungin 
tilinpäätös on ylijäämäinen 

ja olemme saaneet paljon po-
sitiivista palautetta muun 
muassa hirsirakentamisen 
eteenpäin viemisessä, hän 
kiitti valtuutettuja ja muis-
sa luottamustoimissa toimi-
via sekä muuta järjestöväkeä 
tehdystä työstä.

Kansanedustaja Niilo Ke-
ränen alusti vuosikokouk-
sessa poliittista keskustelua. 
Aiheina oli etenkin sote-asi-

at ja kehysriihi. Keräsen mie-
lestä soten suhteen on vielä 
paljon asioita mietittävä, esi-
merkiksi mitä valinnanvapa-
us todellisuudessa tarkoittaa 
ja miten se tulee toimimaan.

Keräsen mukaan kehys-
riihen päätösten ansiosta 
käänne parempaan on mah-
dollista. Uusia panostuksia 

kasvuun ja työllisyyden pa-
rantamiseen on kirjattu mm. 
merkittävät liikenneinves-
toinnit, toimet työttömyy-
den lyhentämiseksi sekä 
toimet jotka parantavat yri-
tystoiminnan edellytyksiä.

- Leikkaaminen ei tun-
nu hyvältä, mutta tässä ti-
lanteessa ei ole vaihtoehtoja, 

Keränen harmittelee.
Valtuustosali oli täynnä 

kokousväkeä ja puheenjoh-
tajalla piti torpata kysymys-
tulvaa kansanedustajalle, 
jotta päästiin kokouksessa 
virallisiin vuosikokousasioi-
hin.

Pudasjärvi ry:n valtuusto 
kokoontui tilinpäätösko-
koukseensa Pudasjärven 
seurakuntakeskukseen 
7.4.2016 päättämään toi-
mintavuoden 2015.

Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi liittyi Maa- 
ja metsätaloustuottajain 
keskusliittoon 1.1.2015 al-
kaen. Mhy Pudasjärven 
edustus on MTK valtuus-
tossa ja metsävaltuustos-
sa.

Mhy Pudasjärvi ry:n 
jäsenmäärä oli 31.12.2015 
tilanteessa 2610 jäsen-
tä. Metsänhoitomaksua 
maksaneista metsänomis-

Metsänhoitoyhdistyksellä paljon toimintaa
tajista jäsenmäärän osuus oli 
81 % ja metsäpinta-alasta 84 %. 

Puunmyyntisuunnitelmi-
en määrä oli yli 210 000 m3. 
Puunmyyntisuunnitelman li-
sääntyivät edellisvuodesta 
hiukan. Hakkuusuunnitelmia 
on koko mhy:n alueella noin 
350 000 m3. Pystykaupassa ky-
syntä kohdistui viime vuon-
na kesäkorjuukelpoisiin tukki-
leimikoihin. Heikoin kysyntä 
oli talvikorjuukelpoisilla en-
siharvennuksilla. Kuitupuun 
kaupassa vallitsi vahva ylitar-
jontatilanne, joka rajoitti puu-
kauppaa läpi vuoden.

Työsuoritteet olivat koko-
naisuutena tavoitteiden mu-

kaiset. Korjuupalvelun mää-
rä oli korkeampi kuin koskaan 
aikaisemmin. Tämä on pelas-
tanut omalta osalta metsän-
omistajien harvennushakkuu-
rästien purkamista.

Uuden Kemera-lain voi-
maantulo venyi 1.6.2015 saak-
ka. Uusi laki vaatii kaikis-
ta rahoitettavista työlajeista 
ennakkoilmoituksen, jonka 
vuoksi taimikonhoitoja pääs-
tiin tekemään vasta kesäkuus-
ta alkaen eli kaksi kuukautta 
normaalia myöhemmin, joka 
toi oman lisänsä töiden järjes-
telyihin. Maksuja siirtyi vuo-
den 2016 puolelle Metsäkes-
kuksen maksatusviiveistä 

johtuen. Kemera-varoja käy-
tettiin uudistamiseen, taimi-
konhoitoon, nuoren metsän-
hoitoon, tie- ja oja hankkeisiin 
sekä terveyslannoituksiin.

Maanmuokkausta sekä 
metsänviljelyitä tehtiin edel-
lisen vuosien tapaan. Paperi-
sen metsäsuunnitelman lisäksi 
tarjolle tuli uutena jäsenetuna 
älypuhelimeen ladattava Met-
säselain-mobiilimetsäsuunni-
telma.

Metsätie- ja ojapalvelut laa-
jennettiin koko toimialueel-
le. Kunnostusojituksia tehtiin 
enemmän kuin koskaan en-
nen. Tiekunnille tehtiin hallin-
topalvelua.

Metsäkiinteistöjen kaupas-
sa ja metsäarvioiden laadin-
nassa vuosi oli vilkas. Mhy 
Pudasjärven palveluvalikoi-
maan kuuluvat myös perun-, 
lahja-, kauppakirjan laadinnat 
sekä uutena myös kaupanvah-
vistuspalvelut. Pudasjärven 
yhteismetsän perustamisso-
pimus allekirjoitettiin siihen 
liittyneiden kesken ja han-
ke etenee MML:n toimituk-
seen 2016. Perustamisvaihees-
sa pinta-ala tullee olemaan on 
noin 1500 ha.

Henkilökohtaista neuvon-
taa annettiin noin 1300 met-
sänomistajalle. Metsänomista-
jatilaisuuksia oli 9 kpl ja niihin 

osallistui yli 200 metsän-
omistajaa. Lasten ja nuor-
ten tilaisuuksia oli 3 kpl ja 
osallistujia 250 henkilöä. 
Kaikkien paikallisten toi-
mijoiden kanssa osallis-
tuttiin Pudasjärven met-
säpäiville maaliskuussa.

Metsätaitokilpailut 
järjestettiin Vattimarkki-
noiden yhteydessä sekä 
osallistuttiin 3-kunnan, 
Pudasjärvi, Ii ja Yli-Ii, 
metsätaitokilpailuihin.

Taloudellinen tulos oli 
ylijäämäinen.

Metsänhoitoyhdistys 
Pudasjärvi ry
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Huhtikuun kesselikirje
Mitä Kesselille kuuluu, kysytään aika ajoin. Tänä vuonna olemme 
tietoisesti siirtäneet painopistettä vähän enemmän kotimaan 
työn suuntaan. Hallitus teki 2.3. päätöksen, että jaamme kuluvan 
vuoden aikana 50 ruokapakettia Pudasjärvellä.

Paketteja on jo saanut seitsemän eläkeläistä, yksi perhe ja 
kuusi yksinhuoltajaa. Olemme käyneet ostamassa 30 euron hin-
taisen ruokapaketin paikallisesta K-Supermarketista.

Kun kauppias Tommi Niskanen kuuli tästä projektista, hän 
halusi heti lähteä omalta osaltaan mukaan. Hän lupasi antaa jo-
kaiseen ruoka-avustukseen kaksi pakettia kahvia. Näin saatiin 
todella täyteläinen paketti.

”Saanko minäkin sellaisen ruokapaketin?” on monen eläke-
läisen kaino kysymys ollut, kun he ovat soittaneet. Monet ovat 
kiitelleet ja olleet hyvillään avusta.

Ehkä yhtä tärkeää on ollut viettää aikaa kyseisten ihmisten 
luona. Monenlaisia tarinoita olemme jo kuulleet näiden reilun 
kymmenen paketin viennin aikana. Kyllä Pudasjärvelläkin on 
monenlaista hätää ja ahdinkoa ihmisten arkielämässä.

Näiden ruokapakettien tarjoamisen eräs syy on, että halu-
amme auttaa muulloinkin kuin vain jouluna. Olkoon tämä sa-
malla viesti ja haaste muille pudasjärvisille yhdistyksille ja ta-
hoille.

Kouluille kannustusstipendejä
Lisäksi hallitus teki puheenjohtajan esityksen pohjalta päätök-
sen 17.3., että Kesseli antaa jokaiseen pudasjärviseen kouluun 
kannustusstipendejä. Alakouluja on vielä keskustassa Kurenalan 
ja Lakarin koulut sekä sivukylillä Syötteen tunturikoulu, Kipinän, 
Aittojärven, Hirvaskosken ja Sarakylän koulut.

Stipendit tulevat jokaiselle luokka-asteelle. Kannustusstipen-
dejä annetaan myös Rimmin koulun 7¬–9-luokkalaisille ja luki-
on 1–3 luokille. Usean vuoden ajan olemme antaneet kannus-
tusstipendejä ammattiopiston opiskelijoille, niin tänäkin vuonna.

Tällä stipendipäätöksellä haluamme olla rohkaisemassa kou-
lulaisia ja opiskelijoita eteenpäin. Haluamme, että stipendit an-
netaan sellaisille koululaisille tai opiskelijoille, jotka yrittävät 
eteenpäin, mutta eivät siinä aina onnistu.

Parhaat saavat jopa useita kannustuksia, mutta väliinputo-
ajat eivät mitään. Siksi haluamme rohkaista juuri heitä. Opetta-
jat meitä valinnoissamme auttakoon.

Vaatepaketteja avustuksena
Marraskuun 17. päivänä 2015 toi Laila Mustonen miehensä 

Kerromme näissä jutuissa, 
millaista avustustyötä teemme 

Vienan Karjalassa ja Koillismaalla. 
Haluamme muistuttaa tämän vuoden jäsenmaksusta.
Jäsenmaksut 10€/hlö/vuosi, perheeltä 20€/vuosi ja 

yrityksiltä 50€ /vuosi. Tili FI33 5360 0420 0467 01. 
Kutsukaa toimintaan mukaan uusia jäseniä

Tiliotteeseen: nimi, osoite, puh ja sähköpostiosoite. 
Uudet jäsenet ovat myös tervetulleita!

kanssa lastenvaatteita monelta eri lahjoittajalta. Kun sain kaikkien 
lahjoittajien nimet paperille ja taltioin niitä, huomasin, että Laila 
oli 1000. lahjoittaja koko Kesselin toiminnan aikana!

Aiemmin hallitus oli päättänyt, että muistetaan tuhannetta lah-
joittajaa kertaviisumilla tai 2 kilolla kahvia. Näin toimittiin.

”Miltä se tuntuu tällainen lahja?” kysäisin.
”Huh huh! Tuntuu, että sydän sykertyy tähän iloon, että näin 

käy. Olen iloinen, että voin olla auttamassa. Meillä on ollut suun-
nitelmissa lähteä käymään Karjalassa, joten kertaviisumilahja tuli 
hyvään saumaan”, iloitsi Laila.

Vienan Karjalassa tiet ovat nyt haasteellisessa kunnossa. Pitäi-
si olla traktori, että pääsisi perille. Nyt onkin siis hyvää aikaa le-
vähdellä.

Olemme tehneet hallituksessa päätöksen, että viemme lasten-
vaatteita vain tarpeesta käsin. Tämä on tärkeä tieto lahjoittajil-
le. Kysykää ensin puheenjohtajalta, millaista tarvetta Vienassa on.

Muuten! Kesselin puhelinnumero ei ole enää käytössä (nume-
ro oli 0400 260 462). Puheenjohtajan tavoittaa numerosta 050 
533 8779. Suosittelemme myös käymään ja tykkäämään Kesselin 
Facebook-sivuista: www.facebook.com/kesseli.

Tervetuloa koko perheen Wauvasta Waariin Wapputapahtu-

Unto Särkelä oli hyvillään ja kiitollinen saamastaan ruo-
ka-avusta. - Tämä oli onnellinen päivä, hän totesi.

Alkaa olla niitä aikoja Vienan Karjalassa, että on parempi 
pysyä asfalttiteillä. Itse tehtyä lumisiltaa pääsimme Nina 
Remsujevan kanssa jatkamaan matkaamme Vuonnisen 
selkosilla.

maan Pudasjärven Lakarin koululle. Vienan Karjalasta, Kale-
valan kylästä on tulossa 11-henkinen teatteriryhmä vieraak-
semme. He laulavat ja esittävät mukavan näytelmän nimeltään 
Samovaari.

Kesseliterveisin
Ape Nieminen
Kesseli ry

Lumilautailun SM-kisoista menestystä Sami Kallolle
Sami Kallo osallistui lumi-
lautailun SM-kisoihin 18.-
19.3. Rukalla ja 31.3.-2.4. 
Vuokatissa.  Tänä vuonna 
lumilautailun SM-kisat oli 
jaettu kahdelle viikonlopulle 
siten, että Rukalla laskettiin 
vauhtilajien ja Vuokatissa 
freestylelajien mestaruuk-
sista. Sami osallistui rookie-
sarjaan eli 15 – 18-vuotiaiden 
nuorten sarjaan. 

Rukalla SM-lajeina oli-
vat paripujottelu, parisuur-
pujottelu ja lumilautacrossi. 
Vauhtilajien kisoissa karsin-
tavaiheessa kukin laskija las-
kee radan ajanotolla ja saatu-
jen laskuaikojen mukaisesti 
kilpailijat jaetaan pareihin 
tai crossissa neljän kilpaili-
jan ryhmiin.

Sami Kallo osallistui pa-
ripujotteluun ja lumilau-
tacrossiin. Paripujottelussa 
kisan sijoituksena oli kol-
mas tila kahdeksan lautaili-
jan joukosta. Paripujottelun 
voittoon laski Latvialaislau-
tailija, joten SM-mitalina Sa-
milla oli hopea.

Lumilautacrossissa las-
kettiin kymmenen osallis-
tujan aikalaskujen ja kar-
sintalaskujen jälkeen neljän 
lautailijan finaali, jossa 
Sami laski voittoon saaden 

SM-kullan. Lumilautacros-
siin osallistui Pudasjärveltä 
myös Eemeli Iinatti ollen ki-
san 7.

Lumilautakourusta 
SM-kultaa
Vuokatissa lautailtiin 31.3.-
2.4. Suomenmestaruuksista 
halfpipessa ja slopestylessä. 
Kisat oli jaettu kolmelle päi-
välle siten, että torstaina las-
kettiin slopestylen karsinnat, 
perjantaina halfpipen finaa-
lit ja lauantaina slopestylen 
finaalit. 

Slopestylessä lasketaan 
hyppyreitä ja kaiteita sisäl-
tävä rata, jossa lasku pis-
teytetään tuomareiden ar-
vioimana ja sijoitus ratkeaa 
pisteiden mukaisesti. Tors-
tain karsinnat Sami voitti 
päästen jatkoon lauantain fi-
naaliin.

Rookie-poikia karsintoi-
hin osallistui 18, joista kuu-
si parasta pääsi finaaleihin. 
Eemeli Iinatti valitettavas-
ti kaatui molemmat karsin-
talaskunsa eikä selviytynyt 
jatkoon lauantain finaaliin, 
sijoitukseksi jäi 16. 

Aprillipäivänä laskettiin 
Vuokatin vesisateessa half-
pipen eli lumilautakourun 

mestaruuksista suoraan fi-
naaleina. Kukin laskija laski 
kolme laskua, jotka tuomarit 
pisteyttivät. Parhaan laskun 
pisteet jäivät voimaan ja kil-
pailijoiden sijoitus määräy-
tyi näiden pisteiden mukai-
sesti. Sami voitti halfpipen 
SM-kultaa kahdentoista las-
kijan joukosta.

Kokonaiskilpailussa 
kultaa
Slopestylen finaalit laskettiin 
lauantaina kussakin ikäryh-
mässä kuuden karsinnoissa 
parhaat pisteet saaneen kes-
ken. Finaalissa kaikilla laski-
joilla oli kolme laskua, jotka 
jälleen pisteytettiin ja laskija 
sijoittui parhaan laskun pis-
teiden perusteella. Slopesty-
lessä Sami sai SM-pronssia. 

Kaikissa ikäryhmissä 
(grom, rookie ja avoin) jaet-
tiin myös overall- eli koko-
naiskilpailun SM-mitalit. 
Overall-titteliin laskettiin 
kolmen parhaan lajin pisteet 
paripujottelun, crossin, slo-
pestylen ja halfpipen sijoi-
tusten mukaan. Sami Kallo 
voitti poikien rookie-sarjan 
overall-suomenmestaruu-
den ja Eemeli Iinatti oli 16 
overall-pisteissä. 

Sami Kallon talvikauteen 
on kuulunut osallistumi-
nen SuomiTour-osakilpailu-
hin Iso-Syötteellä ja Rukal-
la sekä World Rookie Tour 
-kilpailukiertueen Livignon 
ja Oslon osakisat. Suomen 
lumilautaliiton SuomiTour-
kisoja on ollut Suomen eri 
rinnepaikkakunnilla ja näis-
tä Iso-Syötteen slopestyle-ki-

san Sami voitti ja Rukan slo-
pestyle-kisassa hän sijoittui 
kolmanneksi.

World Rookie Tour on 
maailman suurin nuor-
ten lumilautakiertue, johon 
kuuluu osakilpailuja Eu-
roopassa, Etelä-Amerikassa 
ja Aasiassa. Sami osallistui 
tammikuussa Italian Livig-
non osakisaan ollen 36 ja 

Kuvassa halfpipen SM-mitalikolmikko. Hopealla Nooa Tenkanen, kultaa sai Pudasjärven 
Sami Kallo ja pronssille ylsi Joonas Hynninen.

helmikuussa Norjan Oslon 
osakisaan sijoittuen 25, kil-
pailulajina oli slopestyle mo-
lemmilla paikkakunnilla.

Vielä 5.–10. huhtikuuta 
Sami kilpaili kauden viimei-
sissä kisoissa Itävallan Ischg-
lissä World Rookie Tourin fi-
naaleissa yhtenä Suomen 
edustajana. RK
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

KUNTOSALI,  
HIERONTAA JA

FYSIOTERAPIAA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

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

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä myös:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

MAANRAKENNUSTA

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
kettumakioy@suomi24.fi

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole myy-
mistä/ostamista/lahjoittamista, 
maksu 20 € sis. alv:n. Myös asun-
non/rakennuksen/kiinteistön myyn-
ti/ostoilmoitus on maksullinen, 20 
€ sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on 
ilmainen.  Muistathan laittaa yh-
teydenottoa varten puh. numerosi 
tai osoitteen. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kir-
joitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Myydään söpöjä luppakorvai-
sia kanin poikasia. 20 € kpl. P. 
040 524 2541.

Panasonic cd-radio 4x50w  +  2 
kpl Sonyn upotettavaa kaiutin-
ta. yht. 70 €, voi testata. P. 041 
749 3010.

Kesärenkaat 175/65 R 14 van-
teinein sopivat VW ja Seat 4 
pultilla. Hp 250 €. P. 040 140 
7558.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  TARPEETTOMAKSI JÄÄNEESTÄ TAVARASTA TAI 
TARVITSET JOTAIN, ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 17.4.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Pekka Isomursun valokuvanäyttely ”Luonnon valoa” Syötteen luon-
tokeskuksella 11.4.-27.5. ti-la klo 10-16. Erätie 1.
Kansalaisopiston kevätnäyttely 15.4.-10.5. ma-ke klo 15-20, to-pe suljet-
tu, la-su klo 14-17.  Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kuntotanssit Koskenhovilla ma klo 18-20. Järj. Pudasjärven Nuorisoseura 
ry.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 17.4. klo 18, Urheilutie 8.
Bingo Nuorittalla su klo 18, Nuorittantie 76, Ylikiiminki.
Kokokansan hemmottelupäivä Livon koululla la 16.4. klo 10-15, Livon 
kylätalo, Kirsiojantie 31.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 18.4. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontu ma 18.4. klo 13-15, Seurakunta-
keskus, Varsitie 12.
Hyvän seuran/yhdistyksen johtaminen ma 18. 4.  klo 17.30-20.30 Virkis-
tysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 19.4. klo 10.30. Tutustumiskäynti Jurmun 
maatilalla.
Torstaitanssit Suojalinnalla to 21.4. klo 14.00-16.30, Suojalinna, Urhei-
lutie 2.
Rinteet rullalle kelkkatapahtuma pe 22.4. klo 16-19 ja la 23.4. klo 10-17.
Pikku-Syötteen pohjoisrinne. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 25.4. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Hakalalla ti 26.4. klo 18.
Liikuntakerhon ohjaajakoulutus ma 2.5. klo 17.30-20.30, Tuomas Sam-
melvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Hyvän seuran/yhdistyksen viestintä ti 3.5. klo 17.30-20.30, Virkistysui-
mala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Hyvän Olon Messut la 7.5. klo 9-15, Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 
4.

JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYS RY:N 
VUOSIKOKOUS

su 24.4.2016 klo 13.00 
Paukkerinharjun kylätalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Hallitus

Aitto-ojan kalaveden 
osakaskunnan 

VUOSIKOKOUS 
Kyläkokolossa su 24.4. klo 13.00 

Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. 
Hoitokunta kokoontuu klo 12.00. 

Tervetuloa kokoukseen, kahvitarjoilu. 
Hoitokunta

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

TULOSSA:  Pe 22.4.  Rainer Bollström.  La 14.5.  Turo´s Hevi Gee.  Pe 20.5.  Valtanen band. 

Kurenkosken Gurun tietovisailua
Keskiviikkona 20.4.

Perjantaina 15.4.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lauantaina 16.4.
Karaoke ja wintti lippu 5 €

Verohallinnon ja Kelan yhteis-
palvelupiste kaupungintalolla
Verohallinto ja Kansaneläkelaitos (Kela) ovat sopineet Pudas-
järven kaupungin kanssa yhteispalvelupisteen järjestämisestä.
Yhteispalvelupiste sijaitsee Pudasjärven kaupungintalon asia-
kaspalvelupisteen yhteydessä, os. Varsitie 7, puh. 050 525 4008.
Ensisijaisina palvelukanavina toimivat organisaatioiden omat 
internet-sivustot ja niistä löytyvät palvelupuhelinnumerot:  
www.vero.fi ja www.kela.fi.

Yhteispalvelupisteen tarjoamat palvelut
• Verkkopalveluiden käytön opastaminen
•  Etäyhteyspyyntöjen vastaanottaminen
•  Etäpalvelutilanteen ja mahdollisen tulkkaustilanteen järjes-

täminen ja niissä tukeminen
•  Kelan ja Verohallinnon materiaalien jakaminen
• Kelan palveluihin liittyvä neuvonta
•  Kelan hakemusten, liitteen tai muun asiakirjan vastaanot-

taminen (ei työeläkehakemuksia ja työeläkejärjestelmän 
kuntoutushakemuksia)

•  Ajanvaraus Kelan puhelinpalveluun tai tapaamiseen
•  Asiakaspalautteen vastaanottaminen ja kirjaaminen
Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen etäpalvelu toimii erilli-
sen ajanvarauksen perusteella. Ajan voi varata yhteispalvelupis-
teen kautta puhelimitse tai henkilökohtaisesti käymällä. 

Pudasjärven kaupunki

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Koskenhovilla su 17.4.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

 TYÖPETARI Ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

torstaina 28.4.2016 klo 17.00 
Suojalinnan asukastuvalla, Urheilutie 2.

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.
Hallitus

Pudasjärven ampujat ry
VUOSIKOKOUS

to 28.4.2016 klo 17
Neste Pudasjärvi

Hallitus kokoontuu klo 16.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Yrittäjäilta 
maanantaina 25.4. klo 18 
kaupungintalon valtuustosalissa.
Esillä yrittäjiä kiinnostavia ajankohtaisia asioita.

Mukana kaupunginjohtaja Tomi Timonen, 
kehittämistoimen henkilöitä sekä Pudasjärven Yrittäjien 
puheenjohtaja Marko Rautio.

Tarjolla kahvia ja pientä iltapalaa. 
Pudasjärven kaupunki          Pudasjärven Yrittäjät ry

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

Tuure Kilpeläinen Syötteellä
Tuure Kilpeläinen ja Kaihon 
karavaani esiintyy lauantaina 
Hotelli Iso-Syötteellä.  Nel-
jän levyn ja ahkeran keikkai-
lun myötä yhtye on löytänyt 
tiensä monien suomalaisten 
sydämiin. Melodinen ja rytmi-
käs, kaihon ja rillumarein se-
koitus on nauttinut suosiota 
niin isoilla festareilla, konser-
teissa kuin yökerhoissakin.

Meneillään olevasta kier-

tueesta 
Kilpeläi-
nen ker-
too, että 
jokainen 
ilta on eri-
lainen. Yh-
tyeen tun-
nettuja 
kappaleita ovat muun mu-
assa Lisätään lämpöä, Eloon! 
ja Valon pisaroita.

Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui 13.4.2016 Inno-lu-
kion tiloissa, joissa vs. Pu-
dasjärven lukion rehtori 
Markku Rajala esitteli luki-
on toimintaa ja lukion ke-
hittämissuunnitelmia. Lu-
kiossa opiskelee noin 100 
oppilasta ja suurin osa opet-
tajista opettaa niin yläkou-
lussa kuin lukiossa.

Viimeisten vuosien aika-
na päteviä opettajia on ha-
keutunut avoinna oleviin 
tehtäviin aikaisempia vuo-
sia enemmän. Tällä hetkellä 
lukion resurssit on joudut-
tu suuntaamaan olemassa 
olevan toiminnan ylläpitä-
miseen väistötiloissa, mutta 
tulevaisuudessa olisi mah-
dollista tehdä toimenpitei-
tä lukion toiminnan kehit-
tämiseksi. 

Tällä hetkellä Pudasjär-
ven lukio on yleislukio, ku-
ten lähes kaikki muutkin 
Suomen lukiot. Kokouk-
sessa tarkasteltiin Ylivies-
kan ja Pihtiputaan lukion 
esimerkkejä uudenlaises-
ta ajattelusta, jossa lukion 
opiskelija voi valita erikois-
linjan.

Ylivieskassa ja Pihtipu-
taalla erikoislinjoja ovat 
mm. hiihto-, keihäs-, jal-
kapallo-, pesäpallo-, jää-
kiekko- ja partiolinja. Aja-
tuksena on, että jokaisena 
aamuna on varattu työjär-

jestyksessä tunti oman lin-
jan mukaiseen toimintaan, 
jossa tarjotaan valmennusta 
kyseissä lajissa tai toimin-
nassa.

Hyvinvointivaliokun-
ta ehdotti, että kiinnostus-
ta eri linjoihin tulisi kysyä 
nykyisiltä yläkoululaisilta. 
Opettajien rekrytoinnissa 
tulisi huomioida monipuo-
lisuus siten, että opettajat 
voisivat toimia esimerkiksi 
valmennustoiminnassa. Li-
säksi koettiin tärkeäksi, että 
konkreettisia päätöksiä ja 
toimenpiteitä tehdään luki-
on kehittämissuunnitelman 
suhteen.

Hyvinvointivaliokun-
ta keskusteli myös ammat-
tikoulun vetovoimaisuu-
den kehittämisestä. Tämä 
onnistuisi parhaiten uusia 
koulutuslinjoja kehittämäl-
lä. Esimerkiksi lähihoitajan 
tai kotitalouslinjan perus-
taminen voisi tuoda lisää 
opiskelijoita.

Kokouksen lopuksi hy-
vinvointivaliokunta kuuli 
Hirsikampuksen käyttöön-
oton edistymisestä sekä 
pohti valiokuntatyöskente-
lyn painopisteen siirtämistä 
entistä laajempiin kokonai-
suuksiin, jotta syvällisem-
mälle perehtymiselle jäisi 
enemmän aikaa.

Hyvinvointivaliokunta

Lukion kehittäminen 
esillä hyvinvointi-

valiokunnassa
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PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON KEVÄTTOIMINTAA
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Puhelin: 040 8266 431, 050 4366 206
Musiikinopettaja 0400 646 132, taide- ja 

taitoaineiden opettaja 050 4096 653
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

Netti-ilmoittautuminen osoitteessa 
https://www.opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

da hunajaa. Kurssilla opitaan mehiläishoidon perusasiat, jotta pys-
tytään hoitamaan mehiläisiä. Vuorokerroin perehdytään mehiläis-
hoidon teoriaan ja hoidetaan mehiläisiä käytännössä. Sisältö: Eri 
mehiläisrodut, pesämallit ja hoitotavat, mehiläishoidon varusteet 
ja kustannukset, mehiläisten sairaudet ja vaivat, mehiläisallergia, 
mehiläisiin liittyvät ansaintamahdollisuudet, hyötykasvien pölytys 
ym. Seuraava kokoontuminen la 23.4. klo 9.00-12.00. Muut tapaa-
mispäivät sovitaan yhdessä, kun ryhmä kokoontuu. Käytännön 
pesäharjoitukset säävarauksella. Kurssilla on tilaa ja kurssille ehtii 
vielä mukaan. Ilmoittautuminen ennen seuraavaa kokoontumis-
kertaa opistolle.

ERÄ- JA METSÄSTYSKURSSI NAISILLE 71980001
AUDITORIO/Maire I. Korhonen 2.4.2016 lähtien 
  30 €
Luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille naisille, jotka tahtovat 
rohkeutta ja tietoa uusista toimintaympäristöistä. Keskustelua 
alustusten kautta, käytännön harjoituksia. Käsitellään eri metsäs-
tystapoja ja riistaa, metsästyskoirarotuja, aseita ja metsästystut-
kintoa, turvallista liikkumista luonnossa, erävarusteita, kartan ja 
kompassin käyttöä ym. Käynti ampumaradalla Riistanhoitoyhdis-
tyksen kanssa. Mahdollisesti teemme yhdessä yönyliretken maas-
toon (ei sisälly kurssitunteihin). Seuraava kokoontuminen to 21.4. 
klo 17 - 19. Huom. Loput tapaamispäivät sovitaan yhdessä, kun 
ryhmä kokoontuu. Kurssilla on tilaa ja kurssille ehtii vielä mukaan.

TAIDE- JA KÄSITYÖKURSSEJA
LAPSET - ISOVANHEMMAT 
-TAIDEVIIKONLOPPU 110300041
KUVATAIDELUOKKA/Vuokko Nyman 11.-12.6.2016 
LA, SU 12.00-15.00  8 €
Isovanhempien ja heidän lastenlastensa yhteinen taideviikonlop-
pu, jossa piirretään, maalataan, tehdään press-print -painantaa ja 
muovaillaan savea. Materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssimaksu 
8 €/henkilö. Kurssille otetaan 16 opiskelijaa. Ilmoittautuminen 
6.6.2016 mennessä.

TIETOTEKNIIKKA
ÄLYPUHELINKURSSI 34010005 
ATK-LUOKKA/Mika Suoperä 20.4.-27.5.2016 
KE, PE 13.30-16.30 40 €
Monella meistä on älypuhelin, mutta suuri osa sen ominaisuuksista 
jää usein käyttämättä. Moderni älypuhelin on laite, joka yhdistää 
puhelimen, musiikkisoittimen, kameran ja jopa tietokoneen omi-
naisuuksia, mahdollistaen monien asioiden tekemisen helpommin 
missä vain. Tällä kurssilla käydään läpi älypuhelimen monipuoli-
sempaa käyttöä kiireettä ja perusteista lähtien. Kurssilla saa myös 
laitekohtaista käytön ohjausta. Ilmoittautuminen 18.4.2016 men-
nessä. Kurssilla on muutama opiskelupaikka vapaana.

RUOKA- JA KOTITALOUS
Kurssit Rimminkankaan koulun kotitalousluokassa, opet-
tajana Saimi Leinonen
SUOLAISTA JA MAKEAA KEVÄÄN JUHLIIN 81020016
22.-23.4.2016      PE 17.00-20.00, LA 12.00-16.00  12 €
Etsitkö parhaillaan kuumeisesti vinkkejä lähestyviin juhliisi? Tule 
hakemaan apua suunnitteluusi kurssilta, jossa tehdään yhdessä 
maukas juhlapöytä sekä suolaisista että makeista tarjottavista.  
Aloitetaan juhlien valmistelu perjantai-iltana ja jatketaan juhlahu-
mussa vielä lauantaipäiväkin. Päivän päätteeksi käymme tietysti 
yhdessä upean juhlapöydän antimien kimppuun. Kurssimaksun 
lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajalle. Kurssilla on muutama 
opiskelupaikka vapaana. Ilmoittautuminen 18.4.2016 mennessä.

LEIVOTAAN KAKKU ÄIDILLE 81020017 
6.5.2016              PE 14.00-17.00 8 €  
Tervetuloa tekemään äidille äitienpäiväkakku kotiin vietäväksi! Teh-
dään opettajan tuomasta kakkupohjasta muotoillen ja koristellen 
hauskoja äitienpäiväkakkuja. Kurssi on tarkoitettu 7-16-vuotiaille. 
Ota mukaasi astia kakun kotiin kuljettamista varten. Materiaali-
maksu erikseen suoraan opettajalle. Ilmoittautuminen 25.4.2016 
mennessä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI 8202003 
MUS.TEORIALK/Janne Ahonen 24.-29.5.2016 
TI-PE 17.45-21.00, LA-SU 11.00-18.15 120 €   
Ilmoittautuminen 12.5.2016 mennessä. Kurssimaksu sisältää 
yhden uusintatenttimahdollisuuden, jonka jälkeen uusinta-
tenttimaksu 25 €.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
KERTAUSKURSSI 8202002 
MUS.TEORIALK/Janne Ahonen 21.5.2016 
 LA 9.00-17.00 70 € 
Ilmoittautuminen 12.5.2016 mennessä.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA TESTI 8101003 
AUDITORIO/Saimi Leinonen 21.5.2016  
LA 10.00-16.00 70 € 
Ilmoittautuminen 9.5.2016 mennessä.
Koulutukseen kuuluu elintarvikehygienian tavoitteet, tuot-
teen hygieniariskit, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen 
hygienia, työympäristön työskentelyhygienia, puhtaanapito, 
lainsäädäntö ja hygieniaosaaminen -testi. Voit osallistua tes-
tiin myös ilman koulutusta, jolloin laskutetaan vain testi-
maksu 20 €. Testi alkaa klo 15.00. Varaa mukaasi kuvallinen 
henkilötodistus. Kurssilla käytettävä materiaali löytyy elin-
tarvikeviraston sivulta www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/
hygieniaosaaminen/
Kurssimaksu sisältää yhden uusintatenttimahdollisuuden, 
jonka jälkeen uusintatenttimaksu 25 €.

LIIKUNTA
KEVÄTJOOGA 830100221 
SALIKKI/Paula Timonen 14.4.-26.5.2016 
TO 10.15-11.30 20 €

JOOGA - Ala-Siurua, kevät 830100321 
SIURUAN TYÖVÄENTALO/Paula Timonen 20.4.-8.6.2016 
KE 18.00-19.15 20 €

PERINTEINEN TAEKWON-DON 17. KEVÄTLEIRI 
TUOMAS SAMMELVUO -SALI/Janne Ahonen 13.-15.5.2016 
PE 17.30-21.00, LA 10.00-21.00, SU 10.00-18.00 37 €
Leirillä myös vesitaekwon-do -harjoituksia. Leirimaksu sisältää 5 
€:n uintimaksun. Leirimaksu maksetaan paikan päällä ilmoittau-
tumisen yhteydessä.

KIELET
ENGLANNIN YLEISOPINNOT 
Oral skills 3 op 12030002
AUDITORIO/Bryan Dopp 13.5.-4.6.2016 
PE 17.00-20.00, LA 10.00-15.00 90 €
Ilmoittautuminen 28.4.2016 mennessä.

LUONTO
KALASTUSVÄLINE- JA 
JOKIKALASTUSKURSSI 7198008
KERAMIIKKALUOKKA/Mika Niskasaari 5.4.-31.5.2016 
TI 18.00-21.00 30 €
Valmistetaan perhoja ja opetellaan jokiveden kalastustekniikkaa. 
Järjestetään myös omarahoitteinen kalastusretki. Kurssi toteu-
tetaan yhteistyössä Pudasjärven Perhokalastajien kanssa. Kurs-
silla on tilaa ja mukaan ehtii vielä mukaan.

MEHILÄISHOIDON PERUSKURSSI 4102002 
AUDITORIO/Maire I. Korhonen 19.3.-30.7.2016 
  35 €
Mehiläishoito on luonnonläheinen harrastus, josta voi jopa saa-

LEIVOTAAN KAKKU 
ÄITIENPÄIVÄKSI 81020018 
6.5.2016          PE 17.30-21.15 10 €
Tervetuloa tekemään äidille äitienpäiväkakku kotiin vietäväksi! 
Valmistetaan kakku alusta alkaen itse. Kurssi on tarkoitettu per-
heen miesväelle. Voit ottaa halutessasi mukaasi myös perheen 
pienimmät kokkausavuksi. Ota mukaasi astia kakun kotiin kul-
jettamista varten. Materiaalimaksu erikseen suoraan opettajalle. 
Ilmoittautuminen 25.4.2016 mennessä.

CUPCAKES eli kuppikakut 81020020 
7.5.2016          LA 9.00-12.00 8 €
Cupcake eli kuppikakku on mehevä muffinileivonnainen, jossa 
on kekseliäs ja teemaan sopiva kuorrutus. Leivotaan näitä värik-
käitä ja näyttäviä cupcake-leivoksia vaikkapa juhliin tai ihastut-
tavaksi lahjaksi ystävälle. Ota rasia mukaan kotiin viemisiä var-
ten. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suoraan opettajalle. 
Ilmoittautuminen 26.4.2016 mennessä.

KARJALANPIIRAKOITA, PERUNAPIIRAKOITA 
JA SULHASPIIRAKOITA 81020019 
20.5.2016        PE 17.00-21.45 10 €
Kurssilla opimme rypyttämään aitoja, oikeita karjalanpiirakoita, 
perunapiirakoita ja sulhaspiirakoita. Lopuksi maistelemme piira-
koita munavoin kera. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu suo-
raan opettajalle. Ilmoittautuminen 10.5.2016 mennessä.

NÄYTTÄMÖTAITEET
LASTEN JA 
NUORTEN NÄYTELMÄKESÄLEIRI 11020005 
SALIKKI/Kaarina Nevanperä 17.-19.6.2016 
PE 17.00-22.00, LA 9.00-18.00, SU 9.00-16.00 35 €
Leirille voivat osallistua kaikki 7 - 18 -vuotiaat näyttelemisestä 
kiinnostuneet lapset ja nuoret. Myös uudet harrastajat ovat ter-
vetulleita. Kurssille otetaan 12 kurssilaista. Kurssimaksu sisältää 
aamu- ja iltapalat (puuro, leipä, maito, leikkele). 
Huom! Leirin järjestämisaika on muuttunut.

KANSALAISOPISTON KEVÄTNÄYTTELY
15.4. - 10.5.2016 Pohjantähdessä

Avajaiset pe 15.4.2016 klo 18.00-20.00

LASTEN, NUORTEN JA 
ERITYISRYHMIEN TÖIDEN KEVÄTNÄYTTELY

13.5. - 31.5.2016 Pohjantähdessä
Avajaiset pe 13.5.2016 klo 18.00-20.00

Pohjantähden näyttelyt avoinna 
ma-ke klo 15.00-20.00, la-su klo 14.00-17.00,

 to-pe suljettu.
Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

TYÖKESKUKSEN TAIDEPIIRIN NÄYTTELY 
kirjastossa 16.5. - 3.6.2016
kirjaston aukioloaikoina

Avajaiset ma 16.5.2016 klo 13.00
Tervetuloa näyttelyihin!

LAULUOPPILAIDEN KONSERTTI 
seurakuntatalolla ma 18.4.2016 klo 18.00

JOUSISOITINOPPILAIDEN KONSERTTI 
seurakuntatalolla ke 11.5.2016 klo 18.00

Tervetuloa konsertteihin!

Kurssitoiveita pyydämme esittämään huhtikuun aikana 
lukuvuoden 2016-2017 kurssiohjelmaa varten niin kes-

kustan kuin sivukylienkin kurssitoiminnasta. 
Kurssitoiveen esittäneiden kesken arvotaan pieniä tavara-
palkintoja.  Toiveet voi esittää nettilomakkeella osoitteessa

www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot/palaute-ja-yhteydenottolomakkeet/
yhteydenotto-kansalaisopistoon tai sähköpostitse. 

Leijonien Punainen Sulka kerää varoja nuorisolle
Seitsemättä kertaa käynnis-
tyvä Suomen Lions-liiton va-
rainhankinta-aktiviteetti Pu-
nainen Sulka alkaa jälleen 
kymmenen vuoden tauon jäl-
keen.  Ensimmäisen vuonna 
1972 kampanjoidun Punai-
sen Sulan ja kahden näönsuo-
jelukeräyksen kokonaistuotto 
nykyrahaksi muutettuna ko-
hoaa noin 46 miljoonaan eu-
roon.

-Avustuskohteina ovat ol-
leet nuoret, lapset, sydänsai-
raat, vammaiset, veteraanit ja 
nyt keräämme Suomen nuo-
risolle.  Arviolta noin 50000 

suomalaista on syrjäytymis-
vaarassa tai ovat jo syrjäyty-
neet yhteiskunnan laitamille.  
Tähän vaikeaan tilanteeseen 
haluamme ojentaa auttavan 
kätemme, Leijonien Punai-
nen Sulka-kampanjan toimi-
kunnan puheenjohtaja oulu-
lainen Matti Tieksola kertoo.

Lions-liiton keräyskump-
paneiksi on valikoitunut seit-
semän koko maassa toimivaa 
järjestöä, joiden kautta apu 
löytää perille.  Nämä järjes-
töt ovat Tukikummit, Lasten 
ja Nuorten säätiö, Partiolaiset 
– Scouter, ehkäisevää päih-

detyötä tekevä EHYT, nuor-
ten mielenterveysseura YEE-
SI, Näkövammaisten Liitto ja 
Aseman lapset ry:n Walkers-
toiminta.

Tieksolan mukaan maini-
tut järjestöt operoivat koko 
maassa ja tuntevat nuorten 
tarpeet. Näkövammaisten 
liitto järjestää leirejä kuten 
myös EHYT, Tukikummit ry 
hankkii saamillaan rahoilla 
avun tarvitsijoille tarvikkei-
ta ja välineitä, Aseman Lap-
set ry laajentaa koko maas-
sa nuorten kahvilatoimintaa, 
YEESI ry auttaa nuoria mat-

kalla itsenäisyyteen, Lasten 
ja Nuorten säätiön keinot löy-
tyvät taiteen parista ja Par-
tio-järjestö opettaa leireillään 
nuoria ottamaan vastuuta it-
sestä ja lähimmäisistä.

Keräyksen teema on ”Tue 
Nuorta Itsenäisyyteen”. Lei-
jonien tavoitteet itsenäisyy-
den pitkällä polulla ovat elä-
mänhallinta, syrjäytymisen 
ehkäiseminen, mielenterve-
ys ja päihteettömyys.  Yhteis-
työn edellytyksenä on ollut 
juuri mainittujen arvojen tu-
keminen.

Keräystavoitteena on 5 

miljoonaa euroa.
–Pitää muistaa että emme 

kerää rahaa leijonille, vaan 
Suomen nuorisolle.  Varat 
luovutetaan lokakuussa 2017 
mainituille järjestöille.  Lisäk-
si on huomioitava että varo-
ja lahjoittavat klubit saavat 
palautuksena 25 % tilittä-
mästään summasta ja tämä 
summa kohdennetaan lah-
joittajaklubin kotikunnan 
nuorisotyötä tekevien järjes-
töjen toimintaan.  Tämä on 
Suomen Lions-liiton lahja 100 
vuotta täyttävän ja itsenäisen 
Suomen nuorisolle, puheen-

johtaja Matti Tieksola jatkaa.
Punainen Sulka -kampan-

jan avajaisia vietettiin viime 
viikonloppuna. Parasta aikaa 
noin 900 klubia koko maas-
sa jalkautuu toreille ja kentil-
le sulka-liivit yllään ja lippaat 
kädessään.

-Sulka-pinssit tulevat me-
nemään hyvin kaupaksi, kun 
leijonat ja yleisö kohtaavat, 
hän jatkaa.

Kampanja päättyy kesä-
kuun lopussa 2017. Punainen 
Sulka-kampanjan suojelijana 
toimii tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö.
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HYÖDYNNÄ ENNAKKOEDUT

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

PALVELEMME: 
ma-pe 9-17, 
la suljettu

HUHTIKUUN AIKANA AJOLEIKKURIN  
OSTANEELLE ENSIMMÄINEN HUOLTO JA  

SUOJAHUPPU KAUPANPÄÄLLE!
Jopa 10 kuukautta korotonta ja  

kulutonta maksuaikaa!
Ajoleikkureille toimitus ja käyttöopastus 

veloituksetta Pudasjärven alueelle!

Automower 420:n ostajalle 
250 metriä rajakaapelia kaupanpäälle!

PARK 420 P + 100 cm 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE

4510€

● Briggs & Stratton Intek 4155 AVS moottori
● 500 cm3 / 8,82 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Hydraulinen ohjaustehostin
● Aito runko-ohjaus

● Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
● Leikkuuleveys 100 cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / taak-

sepuhallus
● Vapaasti pyörivät terät

PARK 220 + 95 COMBI 
EL LEIKKUULAITE  

● Briggs & Stratton PowerBuild 3130 AVS 
moottori

● 344 cm3 / 7,4 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Sähköinen leikkuukorkeuden säätö
● Leikkuuleveys 95cm
● Leikkuumenetelmä multiclip / taaksepuhal-

lus

2995€

PARK 120 + 85 COMBI 
LEIKKUULAITE 

● GGP WM 7250 moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Runko – ohjaus
● Leikkuuleveys 85 cm
● Leikkuumenetelmä 
   multiclip/
   taaksepuhallus 2595€

ESTATE 3098 H
● Briggs & Stratton PowerBuild 4165 AVS moottori
● 500 cm3 / 8,6 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto

2495€

● Leikkuuleveys 98 cm
● Leikkuumenetelmä keräävä/multiclip
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona 
   akkulaturi, puskuri 
   ja vetokoukku

TORNADO 2198 H
● Briggs & Stratton PowerBuild 3130 AVS moottori
● 344 cm3 / 6,7kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Leikkuuleveys 98cm

1899€

● Leikkuumenetelmä sivulle heittävä / multiclip
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona 
   akkulaturi, puskuri 
   ja vetokoukku

TORNADO 2098
● GGP WM 7250 moottori
● 414 cm3 / 7,1 kW

1499€

● Briggs & Stratton Intek V – Twin
● 656 cm3 / 12,8 kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Takarunko - ohjaus
● Leikkuuleveys 94 cm
● Automaattinen leikkuuterien kytkentä 
● Leikkuumenetelmä multiclip / taaksepuhallus

R 214 TC LIMITED EDITION + 
COMBI 94 LEIKKUULAITE 

4790€

● Vaihteet 5 + 1
● Leikkuuleveys 98 cm

● Leikkuumenetelmä sivulle heittävä/multiclip
● Leikkuulaitteen pesuliittimet
● Pyörät edessä 15” takana 18”
● Mukana vakiona  
   akkulaturi ja puskuri

R 213 C + COMBI 94 
LEIKKUULAITE

● Briggs & Stratton Intek
● 344 cm3 / 6,7kW
● Hydrostaattinen voimansiirto
● Takarunko - ohjaus
● Leikkuuleveys 94 cm
● Automaattinen leikkuuterien kytkentä 
● Leikkuumenetelmä multiclip / taaksepuhallus

4190€
AUTOMOWER 420 
ROBOTTIRUOHONLEIKKURI

● Hiljainen
● Automaattinen lataus
● Ajastin
● PIN-koodilukitus

UUTUUS!

2450€

● Leikkuuleveys 24 cm
● Maksimi leikkuuala 2200 m3

● Leikkuujärjestelmä 3 mattoveitsi-
mäistä nivellettyä terää

UUTUUS!

UUTUUS!

HOX! Peltien laskentapäivä perjantaina 22.4., 
paikalla Ruukin edustaja ja päivän ajan erikoishinnat. 

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Kauttamme LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla.

Kauttamme vuosien kokemuksella 
Ruukki-kattopaketit,

tehty suomalaisiin olosuhteisiin.
Meiltä myös kattoturvatuotteet, 

sadevesijärjestelmät ja  
rakennuspeltityöt 
(piipun pellit ym. 

muut erikoispeltityöt)

Kysy myös asennuspalveluita tai 
tarvittaessa pelkästään peltien  mittauspalvelua!

Yli 100 m2 kattoihin aluskate kaupanpäälle! Kaikkien peltitarjouksen pyytäneiden  
kesken arvotaan 2 kpl Ruukki tuotepaketteja. Päivän ajan tarjolla pullakahvit.

Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
 • olette 18-65 -vuotias 
 • kärsitte masennuksesta 
 • käytätte tällä hetkellä jotain SSRI-ryhmän masennuslääkettä,  
  jonka teho mielestänne on riittämätön
 • ette ole raskaana ettekä imetä
 • ette sairasta muuta mielenterveyden häiriötä kuin masennusta
 • ette käytä liikaa alkoholia

Masennuksen oireita ovat: 
 • mielialan lasku, mielihyvän ja kiinnostuksen väheneminen
 • unihäiriöt, väsymys 
 • keskittymiskyvyn ja muistin huononeminen
 • aloitekyvyn ja toimintatarmon väheneminen, esim. harrastuksissa,
  sosiaalisessa elämässä tai kotiaskareissa
 • toivottomuus, päätöksentekovaikeus
 • arvottomuuden tai syyllisyyden tunne
 • fyysiset oireet, lihasjännitys, painon tunne, vatsaärsytys 
 • ruokahalun muutokset

Tutkimus kestää enintään 12 viikkoa ja sisältää 7 tutkimuskäyntiä. 
Tutkimus ja siihen kuuluvat vastaanottokäynnit ovat tutkittavalle maksuttomia.

Suomessa tutkimuksesta vastaavana tutkijana toimii 
dosentti Antti Ahokas, Lääkärikeskus Mehiläinen, Helsinki.

Oulussa tutkijoina toimivat 
psykiatrian erikoislääkärit Markku Timonen 
(markku.timonen@mentalcare.fi) ja 
Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi). 

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voitte ottaa yhteyttä soittamalla 
maanantaista perjantaihin klo 9-16 (lauantaisin klo 12-15) numeroon 040 777 5402 
tai kirjoittamalla yllä oleviin sähköposteihin. 

Etsimme potilaita kansainväliseen kliiniseen 
lääketutkimukseen, jossa tutkitaan kahden lääkkeen 
yhdistelmän tehoa masennuksen hoidossa henkilöillä, 
jotka eivät ole riittävästi hyötyneet nykyisen 
masennusjakson aikana käyttämästään lääkkeestä.

MASENNUSTUTKIMUS


