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PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

AarreArkkuun 
uusi yrittäjä s. 2

Laavuhankkeen 
ryhmätyöllistämisen 

malli TERVE-SOS kilpailun 
finaalissa s. 15

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 13.4.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana
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 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms.

Ilmainen 

kuljetus!
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Matto- ja vuode- 
vaatepesuista 
(vesipesu)
Tarjous voimassa 6.-30.4. aikana tuoduille tuotteille. 

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

SAIRAANHOITAJA 
Vesa-Matti Ritola

LÄÄKÄRI 
Ilona Ritola

UUSI LÄÄKÄRIASEMA 

MEDIPUDAS 
PALVELUT
Lääkärin vastaanotto, 
työterveys, laboratorio, 
rokotukset, 
terveystarkastukset.

AJANVARAUS
Puhelimella tai netissä. 
Joustavasti asiakkaidemme 
tarpeiden mukaisesti
p.044 978 6084

Puh. 044 978 6084.
www.medipudas.fi
info@medipudas.fi

AUKIOLOAJAT: 
ma-pe 10-18 ja 

la 11-16

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. 040 524 2545
Avoinna: 

ma–pe 10–17

LOPPUUNMYYNTI  KIIHTYY!

-70% -30%
Merinovillalämmitti-
met, magneettituki-

tuotteet, lahjatavarat 

Luonnonkosmetiikka: 
shampoot, hoitoaineet, 
ihovoiteet. Superfoodit  

-25%
Kipin kapin 
ostoksille 

- parhaat viedään 
ensin!

Luontaistuotteet, 
lisäravinteet, 
vitamiinit jne.

Palveluksekuksessa Kauppatie 25
Tervetuloa ostoksille!
Lisätietoja: Outi Juutilainen 
• 040 568 7266 www.seniorshop.fi

Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa 
jälleen Pudasjärvellä

Tiistaina 17.4.2018 klo 10-15

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssit alkavat:
Moottoripyöräkurssi 
ke 18.4. klo 15.00.

B-kurssi ma 23.4. klo 17.00.
Tervetuloa!
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O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI TA I S O I TA 0 8 822 41 6
PUDASJÄRVI, TORITIE 1, P. 08 822 416 

KE 18.4. 
Tyyliopas Paula Nikka
auttaa löytämään juuri
sinulle sopivat kehykset.

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

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

Ti 24.4. työterveyshuollon  
erikoislääkäri Olli Heikkilä.

To 3.5. gynekologi Liisa Karinen.

Ravintola Merita Pudasjärvi
TYÖTURVAKORTTI* TI 24.4. klo 8.00
TULITYÖ KE 25.4. klo 8.00
TIETURVA 1* TO klo 8.00

*) direktiivipäivä

Tied. OV-LAATU OY, 045 677 5875

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

K-maatalous on nyt 
Lantmännen Agro

BLACK HORSE 
PELLAVANSIE-
MENROUHE 10 KG

1895
säkki

Kylmäpuristettu 
pellavarouhe 
suoliston ja vatsan 
häiriöiden ennalta-
ehkäisyyn. Sisältää 
myös runsaasti ihon 
ja karvapeitteen 
kannalta tärkeitä 
rasvahappoja

NUOLUKIVISANKO 
MG PLUS 25 KG

Nuolukivisan-
ko, joka sisäl-
tää runsaasti 
magnesiumia.

2990
astia

S-marketissa Pudasjärvellä
p. 050 386 8660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

Sydänlämpöiset Kiitokset teille 
kaikille ihanille 
asiakkaillemme 

työntekijöillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme näistä 

melkein 
15 vuodesta, joina saimme 

palvella teitä. 

Löysimme myymäläämme 
reippaan Sainin jatkamaan!

Mukavaa kevättä 
Teille kaikille!

NYT Pe-La
Kun ostoksesi 

ylittää 15€
SAAT KIVAN
YLLÄTYKSEN

KAUPAN 
PÄÄLLE!

  Y Heli ja Reija 

KESÄRENKAAT SAAPUNEET
Nyt on aika hankkia  

uudet kesärenkaat. Pyydä tarjous!

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, avoinna ma-pe klo 8-16.30, puh. 020 7199 870, 

kuljetusauto 020 7199 877
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Pohjantähti

• luotettavuutta kaikkiin 
sääolosuhteisiin

• erinomainen ajettavuus 
märällä tiellä

• huomattavan pitkä 
käyttöikä

ILMASTOINTIHUOLTO  
Henkilö-/pakettiautoon!

• kaikki merkit

Esim. Pirelli 195/65-15 299,- 4 kpl:tta, sis. kierrätys maksun + rengastyön
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 15.4. kello 10, Valtte-
ri Laitila, Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa suo-
rana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.

Seurakunnan kyläilta Siuruan työväentalossa Mosko-
vassa pe 20.4. kello 18, mukana seurakunnan työnteki-
jöitä. Arvontaa yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Uusi Ääni ja Vox Margarita –kuorojen konsertti seu-
rakuntakodissa su 22.4. kello 18.

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuor-
ta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2018. Työ-
aika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. 
Hakemukset 30.4. mennessä  sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi tai puhelimitse (08) 882 3100 (kello 9–15). 

Kuorot: kirkkokuoro to 19.4. kello 18, Vox Margarita ke 
18.4. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 19.4. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13. 

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 16.4. kello 18.

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

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

Perhekerho Liepeen väentuvassa keskiviikkoisin kel-
lo 10–13 ja iltaperhekerho Liepeen väentuvassa maa-
nantaisin kelllo 17–19. Perhekerhot koko kevään Lie-
peessä.

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

Kolmivuotissynttärit seurakuntakodissa su 15.4. kel-
lo 13. Ilmoittautumiset 11.4. mennessä lastenohjaajille 
p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 (Kerttu) tai 040 
868 4730 (Heli).

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

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Mirja 
Granlundilla pe 13.4. kello 19, seurat Sarakylän kappe-
lissa su 15.4. kello 19 (Arvo Niskasaari). Ompeluseu-
rat Pärjänsuolla Reetta ja Veeti Kiurulla pe 13.4. kello 
18.30 (Simo Kinnunen). Seurat Kurenalan ry:llä su 15.4. 
kello 16 (Samuli Leppänen, Urpo Illikainen).

Kastettu: Joni Matias Kuopus.

Haudattu: Saimi Sarajärvi 96 v, Aini Maria Kummala  88 
v, Sulo Kouva 78 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
0500 910 3489 
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Leipä on ollut monesti suomalaisilla hi-
kisen työn takana ja silti kapeaksi jäänyt. 
Kuokalla ovat isämme peltoa tehneet ja 
halla on tuhonnut monta kertaa sadon. 
Pahat nälkävuodet olivat 150 vuotta sit-
ten. Noin 10 prosenttia silloisesta väes-
töstä Suomessa kuoli nälkään. Ei siitä ole 
aikaa kuin muutama sukupolvi. Nyt me-
nee ruokaa hukkaan 25 kiloa henkeä koh-
ti vuodessa.

Nälkävuodet kesti kolme vuot-
ta,1866-1868. Tästä tekstistä nousee mo-
nenlaisia kysymyksiä ja herää ajatuksia, 
miksi näin on käynyt? Väkisin tulee mie-
leen, miksi Jumala antoi tämän kaiken ta-
pahtua? Tähän kysymykseen ei ihminen 
pysty vastausta antamaan. Jeesus sanoi: 
”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Ju-
malan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette 
nälissänne: Teidät ravitaan. Autuaita te, jotka 
nyt itkette: Te saatte nauraa”, Luuk.6:20-21. 

Osana elämään kuuluu myös vastoin-
käymiset. Hyviä ja huonoja asioita tapah-
tuu kaikille ihmisille. Pelkkä myötämäki 
saattaisi tuntua liian yksitoikkoiselta. Huo-
not asiat usein voitetaan. 

Jeesuksen usko horjui myös ristillä, Ju-
malani miksi minut hylkäsit. Meidän pi-
tää olla kiitollisia myös huonoista päi-
vistä. Itsekeskeinen ihminen ei kiitä, eikä 
kadu tekojaan, hän on henkisesti köyhä. 
”Älkää maksako kenellekään pahaa pahal-
la, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaik-
kien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teis-
tä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa”, 
Room.12: 16-17.

Siinä hyvä elämänohje Raamatusta. 
Leipä ja työ tarkoittavat samaa asi-

aa. Elämään kuuluu paljon muutakin, esi-
merkiksi Jumalan sana. Talvella kuuntelin 
radiosta jumalanpalvelusta. Pappi kertoi 
pyytäneensä kahta vapaehtoista rippikou-

lulaista. Toisen oli esitettävä kuningasta 
ja toisen palvelijaa. Molemmat rippilap-
set halusivat olla kuninkaita. Eräs aikuinen 
ratkaisi tilanteen, minä olen kuningas ja 
te olette palvelijoita. Tämä leikkimielinen 
näytelmä sai yllättävän käänteen; kunin-
kaan piti pestä palvelijoiden likaiset jalat.

Arki ei suju hetikään aina, niin kuin 
on ennakkoon ajateltu. Elämä kävisi yksi-
toikkoiseksi, jos kaikki ajatukset ja toiveet 
täyttyisivät.

Kevät on koittanut pitkän talven jäl-
keen, valolla on positiivinen vaikutus ihmi-
sen aivoihin. Pidetään huolta toinen toi-
sistamme, kuljetaan kiitollisin mielin kohti 
kesää.

Mauno Ruokangas

Leipä on juurevasti osa suomalaisuutta

Miltei jokaisella suomalai-
sella on kokemuksia kirjas-
ton käytöstä. Kirjasto on jo-
kaisessa kunnassa, monessa 
niitä on useampikin. Kirjas-
toissa tehdään nykyisin pal-
jon muutakin kuin lainoja. 
Mitä mieltä kirjastojen asi-
akkaat ovat tarjolla olevista 
palveluista ja kirjaston pal-
velujen laadusta? 

Koko Suomessa kysytään 
asiakkaiden mielipiteitä 
omasta kirjastostaan. Kyse-
lyyn voi osallistua verkos-
sa osoitteessa www.kirjas-
tot.fi/kysely-enkat-survey 
tai kirjastossa voi pistäytyä 
täyttämässä paperilomak-
keen. 

Kirjastojen käyttäjäkysely 
on kirjastokohtainen, joten 

jokainen vastaaja pääsee ar-
vioimaan omaa tuttua kirjas-
toaan. Vastauksia käytetään 
kirjastopalvelujen kehittämi-
seen sekä valtakunnalliseen 
arviointiin kirjastopalvelu-
jen tasapuolisesta toteutu-
misesta. Kyselyn toteuttajat 
ovat opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, aluehallintovirasto 
ja yleiset kirjastot. Käytän-
nön toteutuksesta vastaa Ta-
loustutkimus Oy. 

Kyselyn tuloksista tie-
dotetaan valtakunnallises-
ti syyskuussa 2018. Kunnat 
saavat halutessaan käyt-
töönsä myös kuntakohtaiset 
vastaukset.

Outi Nivakoski 

Kirjasto kysyy 
asiakkaiden mielipiteitä AarreArkkuun uusi yrittäjä

Siskosten Heli Kemp-
paisen ja Reija Jokiko-
kon askartelutarvikkeita, 
lahjatavaroita, toimisto-
tarvikkeita ja leluja myyvä 
AarreArkku on toiminut 
Pudasjärvellä kahdeksan 
vuotta. Yrittäjät ovat etsi-
neet vuoden ajan jatkajaa 
ja sellainen on nyt löyty-
nyt, kun pudasjärveläis-
syntyinen Saini Kaukko 
aloittaa uutena yrittäjänä 
maanantaina 16.4, varsi-
naiset avajaiset ovat myö-
hemmin.

Sainilla on kaupan 
hoitamiseen vankka ko-
kemus, sillä hän on toi-
minut Oulussa kolmi-
senkymmentä vuotta 
Eka-yhtymän, myöhem-
min Suomen Lähikau-
pan ja omistusjärjeste-
lyjen jälkeen nykyisin 
Keskon omistamien myy-
mälöiden hoitajana, vii-
meksi K-market Torinran-
nan myymäläpäällikkönä. 
Pärjänsuolta syntyisin 
oleva Saini työskenteli rei-
lun vuoden 20-vuotiaana 
Pudasjärven grillillä en-
nen Ouluun muuttamis-
ta. Nykyisin Jäälissä asu-
valla Kaukkon perheellä, 
johon kuuluu aviomies ja 
neljä 16-26 vuotiasta ty-
tärtä, kiinnekohtana Pu-
dasjärvellä on toiminut 
mm. kesäasunto Kollajan-

Pudasjärveläissyntyinen Saini Kaukko aloittaa AarreArkun uutena yrittäjänä maanantai-
na 16.4. Nykyiset omistajat Heli Kemppainen ja Reija Jokikokko ovat luvanneet olla al-
kupäivinä vielä apuna.

niemellä.
Aarrearkun omistajan-

vaihdosilmoituksen Sai-
ni huomasi alkuvuodesta 
Facebookista. Reilun kuu-
kauden miettimisen ja neu-
vottelujen jälkeen kypsyi 
päätös alkaa AarreArkun 
yrittäjäksi. Nyt hän on ol-
lut kolmisen viikkoa pereh-
tymässä yritykseen ja siihen 
kuuluvan matkahuollon 

hoitamiseen. Kemppainen 
ja Jokikokko ovat luvanneet 
olla vielä alkuaikana apuna.

Saini aikoo hoitaa pal-
velut pääasiassa yksin, tyt-
täret ovat luvanneet auttaa 
mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Matkahuollon pal-
velujen hoitaminen siirtyy 
omistajan vaihdoksen yhte-
ydessä sivuhuoneesta kau-
pan kassan yhteyteen ja 

matkahuollon asiointi tu-
lee tapahtumaan pääasi-
assa S-marketin tilojen 
kautta.

AarreArkusta löytyvät 
edelleen ”jokaiselle jota-
kin” eli askartelu- ja lahja-
tavarat, leluja, pelejä sekä 
toimistotarvikkeita. Lii-
ke on avoinna arkisin kel-
lo 10-17, lauantaisin 10-
14.  HT
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven 
Optiikassa 

vesivahinko-
remontti

Pudasjärven Optiikan ti-
loissa tapahtui helmikuus-
sa vesiputkistossa vuoto, 
jonka seurauksena liik-
keen tiloihin pääsi vuota-
maan reilusti vettä. Näön-
tarkastushuoneen katossa 
oleva kupariputki oli al-
kanut vuotamaan yöllä, ja 
aamulla liikkeen aukaisun 
yhteydessä oli liiketilan 
lattiat osittain veden val-
lassa. Liiketilojen kuivatus 
on nyt kestänyt noin kuu-
kauden ja yrittäjä Mikko 
Vilppola toivoo, että voi-
si aukaista liikkeen jälleen 
mahdollisimman pian. 

Tärkeintä tässä tilan-
teessa on kuitenkin, että 

kaikki kosteudelle alttii-
na olleet tilat saadaan var-
muudella kuivaksi, Vilp-
pola sanoo. 

- Ilmoittelen liikkeen 
uudelleen avaamisesta 
lehdissä hyvissä ajoin en-
nen liikkeen avajaisia, että 
asiakkaat voivat etukäteen 
varailla aikoja optikon- 
sekä silmälääkärin vas-
taanotolle Vilppola lupaa. 
Toukokuun päiville ava-
jaiset menee väistämättä, 
mutta tarkempi aikataulu 
selvinnee lähipäivinä. 

Mikko Vilppola
optikkoyrittäjä 

Pudasjärven nuoret eduskunnassa

Kansanedustajat Niilo Keränen, Mirja Vehkaperä ja Ulla Parviainen, Pudasjärven nuorten 
valtuuston ja Karhupajan nuoret sekä ohjaajat Sointu Veivo ja Tarja Väisänen.

Pudasjärven Nuorten val-
tuusto ja Karhupajan nuo-
ret saivat oivallisen mahdol-
lisuuden 5.4. viedä tarkoin 
harkittuja kysymyksiä ihan 
”pääkallon paikalle” edus-
kuntatalolle. Kansanedusta-
jat Niilo Keränen, Ulla Par-
viainen ja Mirja Vehkaperä 
sekä avustajat Juha Ahtonen 
ja Mari Kälkäjä hämmäste-
livät ja kiittelivät nuortem-
me hyvin valmisteltuja ajan-
kohtaisia asioita käsitteleviä 
kysymyksiä ja pohdintoja. 
Nuoret halusivat tietää hal-
lituksen ja eduskunnan suh-
tautumisesta ja toimenpi-
teistä ympäristönsuojelun 
laajoihin alueisiin, muovin-
käytön vähentämiseen ja eri-
laisten vähän saastuttavien 
energialähteiden käyttömah-
dollisuuksiin aaltoenergian/
puun/kierrätyksen käyttö. 
Iijoen tilaan ja soiden kaa-
supäästöihin liittyvät huo-
lenaiheet saatettiin kansan-
edustajien tietoon. Lasten, 
nuorten ja vähemmistökult-
tuurien kehittäminen ja ra-
hoittaminen, määräaikaisella 
eläkkeellä olevien eläkekor-
tin saamisen mahdottomuus, 
työkokeiluun pääsemisen 
kiemurat, aktiivimalli ja mo-
net muut aiheet kirvoitti-
vat kansanedustajien puhe- 
ja vastaustaidot sellaiseen 
vauhtiin, että tärkeisiin va-
liokuntakokouksiin lähdöt 
meinasivat myöhästyä. Niilo 
Keräsen Sosiaali- ja terveys-
valiokunnassa oli käsiteltä-
vänä valinnanvapauslakiin 
ja eutanasiaan liittyvät asiat, 
jotka kiinnostivat myös mei-
tä vierailijoita.

Ulla Parviainen kertoi 
maakuntauudistuksen myö-
tä tulevasta maakunnan 
nuorisovaikuttaja elimestä 
eli maakunnan nuorisoval-

tuustosta. Hän opasti perus-
tamaan Pudasjärven kouluil-
le opettajan johdolla toimivia 
parlamenttikerhoja, joiden 
toiminnan myötä kuntam-
me nuorilla on mahdollisuus 
päästä eduskuntaan nuori-
soparlamenttiin. Kuusamos-
sa Rukan koululla tällainen 
kerho toimii ja koulun oppi-
lasedustus on päässyt edus-
kunnan istuntosaliin har-
joittelemaan äänestystä 
ajokortti-iän alentamisesta. 

Mirja Vehkaperä vastasi 
ympäristöasioihin liittyviin 
kysymyksiin kertoen arkti-
sille alueille suuntautuvista 
elinympäristöön, luontoon, 
liikenteeseen ja muihin seik-
koihin liittyvistä tutkimuk-
sista ja kehityskuvioista. 

Niilo Keränen huolehti 
siitä, että sosiaali- ja terveys-

puolen epäselvyydet aukeni-
vat tiedonjanoisille nuorille.

Tutustuimme Helsingin 
kaupungin ja valtion rahoit-
tamaan Ohjaamon toimin-
taan. Ohjaamo on tarkoitet-
tu 15-29-vuotiaiden nuorten 
tiedonjaon paikaksi, johon 
on helppo tulla epäselvien 
elämänasioiden kanssa saa-
maan nopeasti moniamma-
tillista ohjausta ja valmen-
nusta. Kysymään voi tulla 
asuntoasioista, työkokeilu- ja 
työpaikkahakemisesta, CV:n 
tekemisestä, terveyteen liit-
tyvistä asioista, vapaa-ajan 
harrastusmahdollisuuksista 
tai mistä vain mietintää aihe-
uttavasta asiasta.

Virallisen ohjelman vä-
lissä nuoret opettelivat liik-
kumaan paikasta toiseen 
metroa ja raitiovaunuja käyt-

täen. Opintomatka sai nuo-
riltamme kiitettävän arvo-
sanan tavoitteellisuutensa 
ja kokemusta kasvattaneen 
toimintamallinsa ja toteu-
tuksensa ansiosta. Nuoret 
puolestaan saivat päämi-
nisteri Juha Sipilältä ilahtu-
neet kiitokset hänelle ja kan-
sanedustajille viemistämme 
Karhupajan nuorten teke-
mistä tuliaisista ja Pudasjär-
ven kuntastrategiakirjasta 
sekä tsempin toivotukset tu-
leville toimillemme.

Mallikkaasta verkostoitu-
mis- ja tiedonhakumatkasta 
nuorten valtuustoa, Karhu-
pajan nuoria, toista matkan-
ohjaajaa Tarja Väisästä ja 
eduskuntavierailun järjestä-
jää Mari Kälkäjää kiittäen

Sointu Veivo

Kiertokaaren viime vuon-
na vastaanottamasta yh-
dyskuntajätteestä sijoitet-
tiin kaatopaikalle vain 0,15 
prosenttia. Viisi vuotta sit-
ten kaatopaikalle sijoitettiin 
noin neljäsosa kaikesta vas-
taanotetusta yhdyskuntajät-
teestä, yhteensä 27 900 ton-
nia.

Yhdyskuntajätettä, eli 
asumisessa syntyvää ja laa-
dultaan siihen rinnastetta-
vaa jätettä, syntyi Kierto-
kaaren toimialueella vuonna 
2017 yhteensä 116 522 ton-
nia, josta vain 174 tonnia 
loppusijoitettiin Ruskon jä-
tekeskukseen. Määrä vas-
taa noin 20:ta kuorma-auton 
lavallista jätettä, kun viisi 
vuotta sitten kaatopaikalle 
ajettiin 4 700 kuorma-autol-
lista jätettä.

Kierrätykseen päätyi 18,6 

prosenttia ja energiana sekä 
muulla tavoin hyödynnet-
tiin 81,25 prosenttia. Kierrä-
tyksellä tarkoitetaan jätteen 
materiaalina hyödyntämis-
tä, ja edellä mainittu luku 
koskee vain Ruskon jätekes-
kuksessa vastaanotettuja jät-
teitä, ei suoraan kiinteistöil-
tä kierrätykseen toimitettuja 
hyötyjätteitä. Muuhun hyö-
dyntämiseen luetaan mm. 
haravointijätteen käyttämi-
nen öljyllä pilaantuneiden 
maiden kompostoinnissa 
sekä kiviaines- ja lasijätteen 
hyödyntäminen maaraken-
tamisessa. Suurin yksittäi-
nen hyödyntämiskohde oli 
kompostoimalla puhdis-
tetun maa-aineksen hyö-
dyntäminen jätekeskuksen 
penkkojen muotoilu- ja esi-
peittokerroksissa.

Kiertokaaren jatkuvat lai-

teinvestoinnit yhdyskunta-
jätteen käsittelyyn yhtiön 
päätoimipaikassa Ruskon 
jätekeskuksessa yksin sekä 
yhdessä yhteistyökumppa-
neiden kanssa ovat tuotta-
neet tulosta.

Jätehuollossa on lähes ko-
konaan siirrytty ulkona ta-
pahtuvasta materiaalin-
käsittelystä laitosmaiseen 
sisätiloissa tapahtuvaan 
työskentelyyn, mikä on vä-
hentänyt jätekeskuksen ym-
päristövaikutuksia.  Vuonna 
2017 Ruskon jätekeskuksen 
lähialueen asukkailta saatiin 
vain yksi hajuvalitus, ja jä-
tekeskuksen haittaeläinten, 
etenkin lintujen määrä, on 
vähentynyt merkittävästi.

Jätetäytöissä syntyvää 
biokaasua ei päästetä ilma-
kehään, vaan sitä kerätään 
kattavan putkiston avulla, 

ja talteen saatu metaani hyö-
dynnetään energiana. Jäte-
täytöstä kerättävän biokaa-
sun sisältämän metaanin 
määrä laskee eloperäisen jät-
teen kaatopaikalle sijoitta-
misen päättymisen vuoksi. 
Vähämetaanista biokaasua 
pystytään hyödyntämään 
Ruskon jätekeskukseen ra-
kennetun kaasunpuhdis-
tuslaitteiston ansiosta vielä 
kymmeniä vuosia. Metaani 
myydään teollisuuden hyö-
dynnettäväksi.

Yhtiön tulevaisuuden ta-
voitteena on nostaa kierrä-
tystä, johon pyritään ole-
malla mukana useissa 
kiertotalousstrategiaan poh-
jautuvissa hankkeissa.

Anne-Maria Vesa
tiedottaja

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisessä huipputulos

Vuodenaikojen 
väriloistoa 

luontokeskuksella
Syötteen tunturikoulun op-
pilaat ovat toteuttaneet lu-
kuvuotensa aikana tai-
deprojektin, missä on tehty 
maalauksia neljästä eri vuo-
denajasta. Nyt työt ovat 
nähtävillä Syötteen luonto-
keskuksella toukokuun lop-
puun saakka. 

Pikku-Syötteen huipulla 
sijaitsevassa koulussa ahke-
roivat oppilaat ovat saaneet 

inspiraationsa koulua ympä-
röivästä Syötteen luonnosta. 
Koululuokkien ikkunoista 
avautuvat kauniit maisemat 
yli vaarametsien maan. Tal-
vella upeat tykkyvaarat ja 
syksyn loistava ruskan heh-
ku antavat mielikuvituksel-
le siivet, missä vain taivas 
on rajana. 

Luontokeskus tiedotus
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Asiantuntijahoitajat kulkevat pitkäaikaissairaiden rinnalla

Kuvassa asiantuntijahoitajat vasemmalta oikealle: Tuovi Puhakka, Minna Pekkanen, Tarja Hiltunen, Riitta Mikkola, Tanja 
Aarni ja Kirsi Kipinä.

– Diabeteshoitaja Pudasjär-
ven terveysasemalla on ol-
lut jo vuosikymmeniä, mut-
ta Oulunkaaren toiminnan 
alettua vuonna 2010 olem-
me ryhtyneet pikku hiljaa 
kouluttamaan asiantuntija-
sairaanhoitajia yleisimpiin 
pitkäaikaissairauksiin, ker-
too palveluesimies Kirsi Ki-
pinä Pudasjärven terveys-
asemalta.

Tällä hetkellä terveysase-
malla työskentelee yhdek-
sän asiantuntijahoitajaa.

Diabeteshoitaja on Hen-
na Muranen, astma- ja INR- 
hoitaja (verenohennus) 
Anu Haanela, reumahoita-
ja Kirsi Kipinä, sydänhoita-
ja Minna Pekkanen, uniap-
neahoitaja Tarja Hiltunen, 
munuaishoitaja Riitta Mik-
kola, syöpähoitaja Tuovi 
Puhakka ja muistihoitajat 
Tanja Aarni ja Helena Kok-
ko. Muistisairaudet lisään-
tyvät kovaa vauhtia väestön 
ikääntymisen myötä.

Asiakkaat ohjautuvat 
asiantuntijahoitajille pää-
sääntöisesti OYS:n erikois-
sairaanhoidon tai Pudas-
järven omien lääkäreiden 
kautta. Muistisairaiden 
kohdalla voivat myös omai-
set tai asiakas itse olla aktii-
visia, jos herää huoli muis-
tiin liittyen. 

Aina alussa on hoidon 
tarpeen arviointi, joka Kipi-
nän mukaan tehdään haas-
tattelujen, testien ja tut-
kimusten avulla – usein 
lääkäri-hoitaja -työparityös-
kentelynä.

Pitkäaikaissairauksien 

hoito on pääasiallisesti ohja-
usta, neuvontaa, tutkimuk-
sia, testejä, lääkekontrolleja 
ja elämäntapaohjausta. Asi-
akkaat käyvät määräaikais-
kontrolleissa hoitosuunni-
telman mukaisesti. 

– Osa käy alussa jopa 
kerran viikossa, esimerkik-
si reumaa sairastavan asi-
akkaan käynnit voivat olla 
alussa tiheämmät, mutta 
käyntejä harvennetaan, kun 
hoidolle saadaan vastetta. 

Mikäli taudin oireet pa-
henevat, asiakkaat ovat tällä 
hetkellä yhteydessä asian-
tuntijahoitajiin enimmäk-
seen puhelimitse tai teksti-
viestein. Sähköinen asiointi 
www.oulunkaarenomahoi-
to.com  kautta on toivotta-
vaa, asiakkaalle nopeaa ja 
helppoa. 

– Kaikki vain eivät ole 
valmiita sähköisen palve-
lun käyttöön eikä se aina ole 
edes iästä kiinni, kertoo Ki-
pinä. 

Monenlaiset unihäiriöt 
ovat myös räjähdysmäises-
ti lisääntymässä. Uniapnea 
on yksi niistä. Uniapnean 
diagnoosi tehdään aina eri-
koissairaanhoidossa. Noin 
vuoden päästä hoito siirtyy 
perusterveydenhuoltoon 
uniapneahoitajalle. 

Uniapnean hoidossa laite 
on pääroolissa ja sen käyt-
töön liittyvät asiat vaati-
vat erityisosaamista. Monet 
uniongelmat johtuvat pal-
jolti ihmisten muuttuneista 
elintavoista.

Pudasjärvellä, kuten 
muuallakin Suomessa, on 

paljon potilaita, jotka käyt-
tävät Marevan-nimistä ve-
renohennuslääkettä, vaikka 
markkinoille on tullut jo uu-
sia verenohennuslääkkeitä. 
Marevanin annostelu vaatii 
aika tiheitä kontrollikäynte-
jä, jotka Pudasjärvellä ovat 
usein ongelmallisia pitkien 
matkojen vuoksi.

Tässäkin asiassa uusi tek-
niikka on tullut avuksi. Ou-
lunkaari on mukana Elisa 
Etämittauspilotissa. 

– Potilaan omaan älypu-
helimeen ladataan etämitta-
us-sovellus ja hän saa meiltä 
INR-mittarin, neuvonnan ja 
ohjauksen.

Potilas voi seurata älypu-
helimestaan itse mittaami-
aan INR-arvojaan ja annos-
tella sen mukaisesti omaa 
lääkettään eli ammattikie-
lellä sanottuna varfariini-
lääkettään.

Mikäli potilaan kanssa 
on sovittu vain omamitta-

us, niin annosohjeen mää-
rittelee sairaanhoitaja säh-
köiseen varfariinikorttiin ja 
potilas katsoo itse annosoh-
jeen omasta älypuhelimes-
taan.

Astma-, reuma-, sydän- 
ja diabeteshoitajille voi va-
rata vastaanottoaikoja 
www.oulunkaarenomahoi-
to.com -kautta. Joka toinen 
viikko on niin sanottuja ilta-
aikoja kello 16-18 välillä.

Oulunkaaren nettisivu-

jen kautta voi tehdä myös 
sähköisen ajanvarauspyyn-
nön, johon hoidon tarpeen-
arvioita tekevät hoitajat 
vastaavat seuraavan arki-
päivän kuluessa.

Kirsi Kipinä kertoo, että 
älytekniikka ja robotisaatio 
ovat tulleet mukaan terve-
ydenhoitoon nopeasti. - Se 
vaatii paljon henkilökunnal-
ta, mutta myös potilailta.

Sisko Ojajärvi

Oulunkaaren kuntien alu-
eella toimivan Työtakomo-
hankkeen ollessa nyt ajal-
lisesti puolivälin tienoilla, 
voidaan todeta hankkeel-
le asetettujen tavoitteiden 
täyttyneen jo varsin hyvin. 
Ensimmäisen puolentois-
ta vuoden aikana sen eri 
toimintojen piirissä on ol-
lut yhteensä 167 asiakasta, 
joista 57 prosenttia on mie-
hiä. Hanke on tavoittanut 
siis yhteensä jo lähes tavoit-
teeksi asetetusta 233 asiak-
kaasta. Tulos on erityisen 
hyvä myös siitä syystä, että 
hankkeen kohderyhmään 
kuuluvia asiakkaita ei voi-
da tavoittaa suoraan TE-
palvelujen järjestelmästä 
tietosuojasäännösten vuok-
si. Sen sijaan potentiaalisia 
asiakkaita on tavoitettu ak-
tiivisen Facebook-sivuston, 
lehti-ilmoittelun sekä kun-
tien työllistämispalvelujen 
toteuttaman kohdennetun 
markkinoinnin avulla. 

Hankkeen asiakasmää-
räkehitykseen on omalta 
osaltaan vaikuttanut vuo-
denvaihteen Työttömyys-
turvalain muutos, vaik-

TyöTakomo-hanke puolimatkassa
ka hankkeen asiakkuutta ja 
toimintaan osallistumista ei 
itsessään katsota muutok-
sessa keskeiseksi nousseen 
aktiivisuusvaatimuksen 
osoitukseksi. Hankkeesta 
poistumisen tahti on kuiten-
kin kiihtynyt, joten aktiivi-
sella työnhaun ohjauksella 
ja asiakkaiden sitoutumisel-
la siihen on saatu hyviä tu-
loksia aikaan. 

Asiakastyytyväisyysky-
selyn 14.3. mukaan hank-
keen asiakkaat ovat kes-
kimäärin toimintaan 
tyytyväisiä. Asteikolla 1-5, 
hanke sai toiminnastaan ar-
vion 3,6. Kyselyyn vastan-
neet olivat kaikki edelleen 
hankkeen toiminnassa mu-
kana, joten työttömyyden 
jatkumisesta huolimatta toi-
minta nähtiin hyväksi. Syk-
syllä 2017 toteutetussa edel-
lisessä kyselyssä mukana 
vastaajissa oli myös hank-
keesta poistuneita ja näin 
myös työllistyneitä, jolloin 
tulos oli hieman parempi. 
Hanke sai toiminnastaan 
tuolloin arvion 3,8. 

Hankkeen toimenpiteet 
ovat tähän saakka katta-

neet henkilökohtaisten kes-
kustelujen lisäksi työnhaun 
asiakirjojen laatimista, yri-
tysvierailuja, kuntoval-
mennuksia, työhaastattelu-
harjoituksia ja –kontakteja 
sekä vaivattomasti etäyh-
teydellä toteutettuja erilai-
sia lyhyitä valmennuksia 
ja infoja. Ehdottomasti mo-
tivoituneimpia asiakkaat 
ovat olleet henkilökohtai-
siin keskusteluihin, mutta 
hankkeessa on pyritty kan-
nustamaan vuorovaiku-
tukseen myös laajemmis-
sa yhteisöissä. Hankkeessa 
onkin toteutettu kaksi ver-
kostoitumisretkeä, joista 
ensimmäinen suuntautui 
Haaparantaan ja toinen Ra-
nualle. Retkillä tutustuttiin, 
yli Oulunkaaren kuntarajo-
jen, muihin työnhakijoihin, 
työllistämispalveluiden 
henkilökuntiin sekä yrittä-
jiin. Ensimmäisellä retkel-
lä oli 29 ja toisella 56 osal-
listujaa. Verkostoitumisen 
lisäksi retkien tarkoitus 
oli kannustaa työnhakijoi-
ta tuomaan oman äänensä 
kuuluviin työllisyyden hoi-
don suhteen. 

Hankkeessa erityise-
nä kokeiltavana toiminta-
mallina on VuokraWerstas, 
joka käsittää kohdekuntiin 
palkkatuella määräajak-
si työllistetyt hankkeen asi-
akkaat. Palkkatukityölliste-
tyn edelleen siirrossa kunta 
säilyy työntekijän varsinai-
sena työnantajana ja las-
kuttaa yritystä vain toteutu-
neista työtunneista – alkaen 

TyöTakomo hanke järjesti maaliskuussa Jääkarhuseminaarin Ranuan eläinpuistossa, jo-
hon osallistui Pudasjärveltä 19 henkeä. Kuva seminaariväen lähdöstä eläinpuiston tutus-
tumiskierrokselle. 

9,50 euroa /tehty työtun-
ti. Toimintamalli on ollut 
käynnissä 1.1.2017 lukien 
ja edelleen siirtosopimuksia 
kunnan ja yritysten välil-
le on tehty tähän mennessä 
yhteensä 36. Edelleen siirto-
sopimusten avulla kuntien 
tarjoamaa palkkatukityö-
tä pystytään merkittävästi 
laajentamaan sisällöllisesti, 
kun työllistettävät pääsevät 

tekemään töitä kysynnän 
mukaan hyvin erilaisissa 
yrityksissä. 

Pudasjärvellä hankkeen 
työntekijänä toimii Erkki 
Moilanen. Toiminnasta tie-
dotetaan avoimesti ja aktii-
visesti Facebookissa TyöTa-
komon sivuilla. 

Harri Ojanperä
projektipäällikkö 
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TEKSTIILIOSASTOLTA

Voimassa 19.4.2018 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

399
ltk

2 ltk/kuponki

Malviala
COCKTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

"

KENKÄOSASTOLTA

349

199

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 13.-14.4.

349

299

249
pkt

199
pkt

100

499
kg

595

895
kg

299

185

695
kg

399
pktpkt

149

695

199

1195
kg

099
pkt

pkt

raj. erä

695
kg

pkt

kpl

2 pkt/talous

895
kg

MAANANTAI-TORSTAI 16.-19.4.

169

099

795
kg

199
kg

kg

069
kg

895
kg

pkt

pkt

kg

kg

100
ras

795
kg

pkt

299

199

pkt

pkt

100

kg

1450

2990

590

9900 1990
paripari

1495

1990

KE-TO 18.-19.4

Kariniemen 
kananpojan

FILEEPIHVIT
340-260 g

hunajamarinoitu tai 
maustamaton

PE-T0 13.-19.4.

Fazer 
OULULAINEN 
PULLAVAPITKO 
450 g, viipaloitu

HK
MIKROATERIAT
250-300 g

Snellman
NAUDAN

JAUHELIHA
10% 400 g

Eldorado
PEKONI
140 g

Snellman
VOILEIPÄKINKKU

300 g
viipale

PE 13.4.

HK
METRILENKKI

500 g

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 16.-17.4.

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI
kokonainen
2 kalaa/talous

Irto 
KARJALANPAISTI

Kotimainen
TUORE-
KURKKU

Saarioinen MAKSA-, 
LIHAMAKAROONI- 

tai  LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO 

350-400 g

199

LA 14.4.

Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

Tuore porsaan 
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Fazer
KARKKI-
PUSSIT
180 g

SITRUUNA
Espanja

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Porsaan KASSLER-
PIHVIT
myös 
mari-
noidut

Naudan KEITTO-
LIHA-
PALA
maku-
luulla

pss

Apetit 
ROMEO TWIN

PIZZA
2x270 g
pakaste

Arla VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1% VIILI 
200 g

HK
KABANOSSI
400 g
original

KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g, SN 

Porsaan KYLJYKSETHyvä NAUTA
JAUHE-
LIHA
rasvaa
max 10%

GRILLIKYLKI
talon 
omalla 
mausteella

Suomalainen
KERÄKAALI

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Atria
GOTLER-
MAKKARA 
palana

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

9990

3895

Chempioil
HYDRAU-
LIIKKAÖLJY 
20 l

Master lock
AVAIN-
SÄILÖ-
KOTELO

3390

1490

AVANTOPUMPPU

Metsuri
MOOTTORISAHA 
sis. 2 kpl oregon teräketjua

8990

Mustang
KAMIINA-
PUHALLIN

7490

Timco 
24L/2Hp
KOMPRESSORI

9900

3 kg/ 
talous

Kivikylä 
Huiluntuhti
GRILLIMAKKARA 
400 g

Snackpoint 
KOLMARIT
150 g

Hyvä Suomalainen 
ARKIKERMA

2 dl

pkt

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

2 prk

100
pkt

3 prk

VERHOKAPPA
60x250 cm

Lassietec lasten
KURAKINTAS

KAKSI TÄKKIÄ 
+ KAKSI TYYNYÄ
SETTI

Lasten
KURAHOUSUT
koot 92-128 cm
pinkki ja sininen

Erilaisia
SISUSTUSTYYNYJÄ

Lasten Banda
KUMISAAPPAAT
koot: 30-31, 
32-33, 34-35

Nike
LENKKARIT
koot 36-44,5

Alkaen



6 7nro 15PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti13.4.2018 13.4.2018nro 15

Johtavan rakennustarkastajan virkaan Markus Luukkonen
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 10.4. 
Avoimena olleeseen johta-
van rakennustarkastajan vir-
kaan valittiin insinööri Mar-
kus Luukkonen Kiimingistä. 
Hän aloittaa viran hoitami-
sen heinäkuun alussa. Myös 
viranomaislautakunta oli 
4.4. kokouksessaan esittä-
nyt Luukkosen valintaa. Vir-
ka tuli avoimeksi, kun tekni-
sen johtajan virassa vuoden 
alusta aloittanut Eero Tala-
la irtisanoutui tarkastusinsi-
nöörin virasta vuoden 2018 
alusta.

Päätettiin perustaa ympä-
ristötarkastajan virka Oulun-
kaaren ympäristölautakun-
nan esityksestä. Pääasialliset 
tehtävät ovat ympäristön-

suojelutehtäviä Pudasjärvel-
lä. Lisäksi tehtäviin kuuluu 
maito- ja kala-alan laitosval-
vonta (elintarvikevalvonta) 
koko ympäristöpalveluiden 
alueella siihen saakka, kun-
nes ympäristöterveyden-
huolto siirtyy maakunnalle. 
Viranhaltijan sijoituspaikka-
na tulee olemaan Pudasjärvi 
ja toiminta-alue koko ympä-
ristöpalveluiden alue. 

Oulunkaaren ympäristö-
palvelujen neuvottelukun-
taan nimettiin luottamus-
henkilöjäseneksi Anni-Inkeri 
Törmänen. Pudasjärven, Iin, 
Vaalan ja Utajärven kunnille 
oli tullut Oulunkaaren ym-
päristölautakunnalta pyyn-
tö jäsenen nimeämisestä jo-
kaisesta kunnasta. 

Viranhaltijoiden 
päätökset julkaistaan 
verkossa
Viranhaltijoiden tekemät jul-
kiset viranhaltijapäätökset, 
joista muutoksenhakuoikeus 
on myös kuntalaisella, julkais-
taan verkossa pääsääntöisesti 
päätöksentekopäivää seuraa-
vana työpäivänä. Viranhalti-
jan tulee huolehtia asianmu-
kaisesta nähtävillä oloajasta 
päätöstä julkaistaessa. Hen-
kilötietoja sisältävät päätök-
set tulee poistaa välittömästi 
nähtävillä oloajan päättymi-
sen jälkeen ja päätöksen si-
sällön kannalta merkityk-
settömät henkilötiedot tulee 
peittää julkaistaessa. Päätök-
set ovat kokonaisuudessaan 

nähtävinä muutoksenhaku- ja 
oikaisuvaatimusohjeineen nii-
den toiminta-alueiden yksi-
köissä, joissa päätöksentekijä 
työskentelee.

Kaupunginhallitus päät-
ti muuttaa eräitä virkanimik-
keitä varhaiskasvatuksessa, 
kulttuuritoimessa sekä pe-
rus- ja lukio-opetuksessa. 
Päivähoidon ohjaaja -virka-
nimike muutetaan varhais-
kasvatuksen aluejohtajaksi, 
kulttuuriohjaajan virkanimi-
ke muutetaan kulttuurisuun-
nittelijaksi, Pudasjärven kau-
pungin perusopetuksen, 
yläasteen maantiedon ja luon-
nonhistorian lehtorin virkani-
mike muutetaan Pudasjärven 
kaupungin perusopetuksen ja 
lukion biologian ja maantie-

don lehtoriksi.

Kehittämistoimessa 
yhteistoiminta- 
neuvotteluja
Rimminkankaan kiinteistöjen 
tilojen käyttämiseen liittyvät 
haasteet, tiloissa tehdyt kor-
jaustoimenpiteet, Unelmate-
has –konsepti, Unelmatehas 
Oy sekä osin kehittämistoi-
men henkilöstön toimenkuvat 
ja käynnissä sekä suunnitteilla 
olevat hankkeet, ovat keskus-
teluttaneet kuluneen talven 
aikana. Kaupunginhallitus 
totesi, että yhteistoimintaneu-
vottelut käydään palvelussuh-
detoimikunnassa, jonka jäse-
niä kaudella 2017-2018 ovat 
kaupunginjohtaja (puheen-
johtaja), hallintojohtaja (sih-

teeri), kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen ja kaupunginhal-
lituksen jäsen Paavo Tihinen. 
Kehittämistoiminnan toimin-
ta-alueen henkilöstöä edusta-
vat neuvotteluissa kunta-alan 
sopimusalueen luottamusmie-
het. Lisäksi muun kuin kun-
ta-alueen sopimusalueen hen-
kilöstöryhmän työntekijät 
voivat valita keskuudestaan 
edustajan. 

Vallinneen käytännön mu-
kaan kaupunginhallitus ni-
meää edustajat yhteisöihin 
(yhtiökokouksiin tms.), jois-
sa kaupunki on osakkaana. 
Kiertokaari Oy:n kokouksiin 
kaupungin edustajaksi nimet-
tiin tekninen johtaja Eero Ta-
lala. RR

”Oli kerran onnimanni, on-
nimannista matikka, mati-
kasta maitopyörä, maito-
pyörästä pytikkä...” Niin 
löytyi vanhan lastenlo-
run matikat ja pytikät hy-
vinvointivaliokunnan pu-
heenjohtaja Sointu Veivon 
avajaispuheessa Kansalais-
opiston ”Matikasta maito-
pyörään” -kevätnäyttelyn 
avajaisissa maanantaina 
9.4. Taidehuone Pohjantäh-
dessä. 

Kansalaisopiston kevätnäyttelyyn kannattaa tutustua

Portailla seisova Taito- ja taideaineiden vastuuopettaja Vuokko Nyman oli kevätnäyttelyn 
avajaisissa selvästi ylpeä opiston toiminnasta.

Lääkärin vastaanotolla -pienoisnäytelmässä esiintyneillä potilailla oli jos jonkinlaisia vai-
voja.

Näyttelytöiden valmistuksessa on käytetty kekseliäisyyttä 
ja tarvittu taitoa.

Näyttelyn avajaisissa Ulla Keskimäinen, Marjaana Alatalo 
ja Mika Piri.

Kansalaisopiston lava- ja kansantanssikurssilaisten tans-
siparit esittivät taitojaan tanssimalla humppaa ja tangoa. 

-Ei taida ihmisen kekse-
liäisyydellä olla mitään ra-
jaa, tutustuessaan kevät-
näyttelyyn. Pudasjärven 
kansalaisopistossa on luku-
vuoden aikana pidetty 440 
kurssia, runsaat 11 000 tun-
tia ja kurssilaisia on ollut 
yhteensä 4 250 ympäri pitä-
jää, kertoi Veivo.

Toiminnan uhkana Vei-
vo pitää tilanahtauden. 

- Vanha lukio on tullut 
tiensä päähän. Uusia suun-

nitelmia kaupungilla on, 
mutta niitä en voi tässä vai-
heessa enempää valottaa.

Taito- ja taideaineiden 
vastuuopettaja Vuokko Ny-
man oli avajaisissa selväs-
ti ylpeä opiston toiminnas-
ta. Kaupunkilaisia kiinnosti 
erityisesti kalannahat, joita 
oli esillä sekä nahkoina että 
niistä tehtyinä purkkeina ja 
pussukoina. 

Ne ovat kuulemma käy-
tössä kestäviä ja pehmeitä. 

Esillä oli lohen, hauen, ah-
venen ja matikan nahkoja. 
Toimittajan mielestä kau-
nein lopputulos saadaan 
matikan nahasta. Kalan na-
hat voidaan parkita joko 
virtsalla, rasvalla tai kas-
veilla. Yleisin on kasvipar-
kitus.

Ohjelma oli monipuo-
lista; Kaarina Nevanpe-
rän näytelmäryhmien kah-
dessa pienoisnäytelmässä 
oltiin niin mummon ra-

hapörssillä erinäisine tar-
peineen kuin lääkärin vas-
taanotollakin valittamassa 
senkin seitsemänlaisia vai-
voja. Näytelmäesitysten 
välissä kansalaisopiston 
lava- ja kansantanssikurssi-
laisista kootut ryhmät esit-
tivät taitojaan tanssimalla 
humppaa ja tangoa. Lopuk-
si kahviteltiin leppoisassa 
tunnelmassa ja tutustuttiin 
näyttelyyn.

Kansalaisopiston tai-

de- ja taitoaineiden kurssi-
laisten näyttely on avoinna 
Pohjantähdessä 10.-29. huh-
tikuuta maanantaista keski-
viikkoon kello 15-20 ja lau-
antaista sunnuntaihin kello 
14-17.

Tuula Haverinen,  
Sisko Ojajärvi.  
Kuvat Vuokko Nyman, 
Esa Nurmela,  
Sisko Ojajärvi.
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Hyvä elämä neurologisten vammaisjärjestöjen tavoitteena

Virkistysuimala Puikkarin tiloissa mietittiin neurologisesti sairaiden ja vammautuneiden ihmisten yhteistoiminnan kehit-
tämistä Pudasjärvellä.

Virkistysuimala Puikkarin 
neuvottelutiloissa kokoon-
tui tiistaina 3.4. iso jouk-
ko pudasjärveläisiä sekä 
kaksi neurologisten vam-
maisjärjestöjen työnteki-
jää Jukka Tauriainen Suo-
men Parkinson -liitosta ja 
Risto Lappalaisen Aivo-
liitosta miettimään neuro-
logisesti sairaiden ja vam-
mautuneiden ihmisten 
yhteistoiminnan kehittä-
mistä Pudasjärvelle. NV 
-järjestöjen eli neurologis-
ten vammaisjärjestöjen yh-
teinen tavoite on hyvä elä-
mä neurologisesti sairaille 
ja vammaisille. Aihetta lä-
hestyttiin Aivoliiton Ris-
to Lappalainen alustuksen 
kautta. Hän kertoi erilai-
sista neurologisista saira-
uksista ja vammoista sekä 
niiden vaikutuksista joka-
päiväiseen elämään. 

Osallistujat nostivat 
esille toiveen esteettömäs-
tä Pudasjärvestä. Vammai-
sille ja toimintarajoittei-

sille ihmisille esteettömät 
tilat ja ympäristö ovat it-
senäisen elämän ja yhden-
vertaisen osallistumisen 
edellytys. Esteettömis-
sä tiloissa ja ympäristöis-
sä ihmiset toimintakyvys-
tä riippumatta kykenevät 
toimimaan ja elämään, 
joko omatoimisesti tai 
avustettuina. Valitettavan 
usein yleisiä tiloja, asunto-
ja sekä ympäristöjä suun-
nitellaan vammattoman ja 
liikuntakykyisen ihmisen 
näkökulmasta. Osallistu-
jat haluavatkin nyt haas-
taa Pudasjärven päättäjiä 
kokeilemaan kuinka liik-
kuminen ja jokapäiväisten 
asioiden hoitaminen on-
nistuu Pudasjärven kes-
kustassa esim. pyörätuo-
lilla. 

Toinen asia joka huoles-
tutti osallistujia, oli neu-
rologin palvelujen puute. 
OYS jossa on neurologien 
vastaanotot sijaitsevat 
kaukana palveluja tarvit-

sevista. Esiin nousi ajatus 
voisiko neurologien pal-
veluja saada esimerkik-
si videoyhteyden kautta 
Pudasjärvelle tai voisiko 

OYS:n neurologi vierail-
la tietyin väliajoin paikka-
kunnalla. 

Tilaisuuden päätteeksi 
osallistujat päättivät jatkaa 

neurologisten vammaisjär-
jestöjen yhteistä toimintaa 
perustamalla NV -kerhon, 
johon on tarkoitus kutsua 
myös kunnan viranhalti-

joita ja päättäjiä yhteisen 
keskusteluun. 

Taina Laakso, 
kuva Heimo Turunen

Eläkeliiton Pudasjärven 
osasto suoritti retkeily- ja 
ulkoilupäivän pääsiäisen 
jälkeen tiistaina Jaurakka-
järvelle. Sateisesta ja märäs-
tä kelistä huolimatta osallis-
tuminen oli varsin runsasta, 
reilut 20 henkeä.

Liikkeelle lähdettiin S-
marketilta viiden autokun-
nan voimin. Perille tultu-
amme havaitsimme, että 
retkemme oli huomioitu 
paikallisilla valmisteluilla 
ja mm. uimarannan laavun 
nuotiopaikassa oli valmis-
tumassa nuotiopannukah-
vit ja pilkkiavantoja oli 
kairattu aiemmin paikalle 
tulleiden toimesta. 

Kahvia odottaessa Jor-
ma Alatalo selosti paikan 
historiaa ja kertoili päi-
vän ohjelmasta. Sen jälkeen 
osa porukasta läksi pilk-
kimään ja rannalle jääneil-
lekin oli ohjelmaa tarjolla. 
Leikkimielisessä kilpailus-
sa oli kaksi ryhmää; Ahmat 
ja Kauriit. Kilpailussa ar-
vioitiin etäisyyksiä, esinei-

Eläkeliittolaiset retkellä Jaurakkajärvellä ja Korpisella

den painoja, köysien ja pui-
den pituuksia, oli saappaan 
tarkkuusheittoa, puulajien 
tunnistamisia sekä erilais-
ten sanontojen arviointeja. 
Köydenvedossa Ahmat sai-
vat kovassa kisassa voiton.

Pilkkimisessä voiton vei 
Paavo Ervasti 486 gram-
man saaliilla, Urho Män-
tykenttä 334 g, Kalevi Kela 
322 g ja Aino Ervastillakin 
oli punnituksessa 24 gram-
man kala. 

Uimarannalta siirryttiin 
Korpisen kylätalolle, jos-
sa oli lämmin vastaanotto 
ja kinkkukiusaus maistui 
ulkona reippailun jälkeen. 
Kylätoimintaan aktiivises-
ti osallistuva Liisa Törmä-
nen kertoi kylätalon perin-
teikkäästä historiasta. Hän 
myös valotti Korpisen ky-
läyhdistyksen aktiivisesta 
tulevaisuuteen suuntautu-
vasta monipuolisesta toi-
minnasta ja sen kehittämi-
sestä. Ohjelmassa oli myös 
kilpailujen palkintojen jako 
ja kiitoksien lausuminen 

Jaurakkajärven laavulla oli kisailuohjelmaa ja järvellä pilkkimistä.

Korpisen kylätalossa oli 
ruokailu, talon ja kyläseu-

ran toiminnan esittelyä 
sekä kilpailujen palkintojen 

jakamista.

Nokipannukahvit oli laitettu nuotiolle jo retkiväkeä odotta-
essa.

Korpisen kyläseuran isän-
tä- ja emäntäväelle. Yhtei-
sesti todettiin retkipäivän 
olleen antoisa ja sujuneen 
erityisen miellyttävällä ja 
normaalista kerhopäivästä 
poikkeavalla tavalla. Vas-
taavaa toimintaa toivottiin 
lisääkin. 

Raimo Tervonen,  
kuvat Reijo Talala
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Tällä hetkellä alkaa näyt-
tää lopultakin siltä, että ke-
vät saattaa sittenkin päästä 
vauhtiin, lopulta.

Alkutalvesta on pi-
detty palaveria jos toista-
kin tulevan metsästyskau-
den asioiden tiimoilta, niin 
metsästysaikojen kuin hir-
viverotuskuvioiden osal-
ta.  Mikään ei nykyaikana 
ole varmaa, ennen kuin lu-
paperi on käsissä tai asetus 
tullut uunista ulos.  Jos kui-
tenkin valistuneen arvauk-
sen tohtisi esittää, niin eh-
käpä täällä hirvipatruunat 
saavat käyttöä lokakuun en-
simmäisenä lauantaina, eli 
6.10. Peltohirviä saanee am-

pua toki viimevuotiseen 
malliin syyskuun alusta lu-
kien.  Taivalkosken osalta 
hirvenpyynnin alkamisajan-
kohta on vielä hämärän pei-
tossa.  Rajanaapurina täytyy 
toivoa, että keskeisellä hirvi-
alueella olisimme samassa 
tahdissa.    

Mielenkiintoista on sekin, 
että Pudasjärvellä lupamää-
rä kasvaa ehkä jopa noin 20 
%, kun Taivalkoskella kehi-
tys saattaa olla toisin päin.  
Syy päinvastaiseen kehityk-
seen lienee se, että Taival-
koski kuuluu hirvitalous-
alue Oulu 1:een Kuusamon 
rhy:n  kanssa ja Pudasjärvi 
hirvitalousalue 2:een Iin ym-

päristön rhy:n kanssa. 
Joka tapauksessa Pu-

dasjärven riistahoitoyhdis-
tyksen hallitus on antanut 
Oulun riistakeskukselle lau-
sunnon, jonka mukaan lupa-
määrää kasvatettaisiin viime 
vuodesta noin 20 %:lla, eli 
tulevana syksynä lupia olisi 
noin 630.  Muutoin suositus 
metsästäjille tulisi olemaan 
se, että vasojen kaatopro-
sentti tulisi olla 40–45 ja ai-
kuisista ammutuista hirvistä 
noin puolet tulisi olla naa-
raita. Riistanhoitoyhdistyk-
sen hallitus ilmoitti lausun-
nossaan vielä, että kasvanut 
lupamäärä tulisi kohden-
taa Kouvan, Pintamon ja 

Puhoksen lohkoille, eli kar-
keasti ottaen Pudasjärven 
itäosalle. 

Pitää kuitenkin muistut-
taa siitä, että Riistakeskus 
päättää lupien määrästä ja 
kohdentamisesta. 

Tässä vaiheessa lupaha-
kuprosessi on käynnisty-
nyt ja päättyy kuun viimei-
senä päivänä.  Lupien haku 
on nyt siirtynyt Oma Riis-
ta–sovellukseen. Metsästäjä 
lehdessä 2/18 on hyvin seik-
kaperäinen selostus lupien 
hakemisesta.

Haluan vedota seuro-
jen ja seurueiden omaan 
tietämykseen ja käsityk-
seen alueensa hirvikannas-

ta.  Metsästäjillä on nyt mah-
dollisuus kantaa vastuunsa, 
jos alueella ei viime syksy-
nä kerta kaikkiaan ollut hir-
viä, niin tokkopa niitä sieltä 
nytkään mahdottomasti löy-
tyy.  Toivottavasti lupia hae-
taan ja käytetään vastavuo-
roisesti siellä, missä niitä on 
liikaa ja vahinkoja on synty-
nyt. Kateus on huono perus-
te liikaa hamuta.

Sen verran muista asiois-
ta, että olen luvannut riis-
takolmiokoulutuksen ha-
lukkaille, se järjestetään, 
ajankohta ei ole vielä tiedos-
sa.  Ampumakoepäivät nä-
kyvät netissä, ensimmäinen 
päivä on keskiviikko 23.5.

Pudasjärvellä järjeste-
tään metsästäjätutkintokurs-
si heinäkuun lopulla ja koe 
heti perään.  Jos halukkaita 
koettamaan onneaan löytyy, 
voin pitää yhden tutkinnon 
kesäkuun alkupuolella.  Sen 
voin kuitenkin sanoa, että 
perehtymättä materiaaliin 
hyvin, tutkintoon tuleminen 
on  ajan ja rahan haaskausta.  

Hyvää kevättä kaikille ja 
aktiivisuutta varsinkin  

supimiehille!

Vesa Teivaanmäki
toiminnanohjaaja

Ajankohtaista Pudasjärven Riistanhoitoyhdistykseltä 

Oulussa kokoontunut Ou-
lun Sosialidemokraattinen 
Piiri ry:n kevätkokous kes-
kusteli vilkkaasti sote- ja 
maakuntauudistuksesta ja 
vahvisti ensimmäiset Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun 
maakuntavaaliehdokkaat.  

Palveluiden käyttäjät ei-
vät välitä hallintohimme-
leistä tai päätöksentekora-
kenteista. Heille tärkeintä 
on saada toimivat palvelut, 
eli merkitystä on esimerkik-
si sillä, kuinka nopeasti ih-
miset pääsevät lääkäriin ja 
kuinka laadukkaita sosiaali-
palveluita he saavat. On vai-
kea ymmärtää, miten tämä 
kalliiksi todettu ja sekava 
uudistus parantaa peruspal-
veluita.  

Sosialidemokraattien 
mielestä koko maakuntauu-
distusta on lähdetty raken-
tamaan lähtökohtaisesti vää-
rin. Parempi vaihtoehto olisi 
ollut sisällyttää hankkeeseen 
mukaan pelkästään sosiaali- 
ja terveyspalvelut. On ensisi-
jaisen tärkeää huolehtia, että 
kaikki suomalaiset ovat kat-
tavien, toimivien ja mahdol-
lisimman tasa-arvoisten so-
siaali- ja terveyspalveluiden 
piirissä.

Sosialidemokraatit ovat 
huolissaan siitä, kuinka de-
mokratia toteutuu kiireellä 
toteutettavassa hankkeessa. 
Maakuntien hallintoraken-
teesta päätettäessä demo-
kraattinen päätöksenteko ja 
käsittelyn avoimuus onkin 
asetettava ensisijaisiksi asi-
oiksi. 

On torjuttava vallan kes-
kittyminen yksiin käsiin. Po-
liittisen päätöksenteon mal-
liksi maakunnissa voidaan 
valita lautakunta- tai valio-
kuntamalli tai näiden se-
koitus, eli niin sanottu hy-

SDP:n Oulun piiri  
asetti ensimmäiset  

maakuntavaali-
ehdokkaat

bridimalli.  Oulun piirin 
sosialidemokraatit ajavat 
esitetyistä malleista lauta-
kunta- tai hybridimallin 
käyttöönottoa. Lautakunti-
en kautta päätöksentekoon 
voi osallistua laaja joukko 
asiantuntevia päättäjiä, kun 
taas valiokuntamallissa sa-
mat valtuuston jäsenet kä-
sittelisivät asiat läpi koko 
päätöksenteon. Lautakunta-
malli on myös kansalaisille 
tuttu organisaatio kuntapo-
litiikasta. Näin palveluiden 
käyttäjät ymmärtävät jatkos-
sakin, kuinka päätöksenteko 
etenee.     

Piirikokous asetti Poh-
jois-Pohjanmaan maakun-
nasta 48 ehdokasta ja Kai-
nuusta 17. Pudasjärveltä 
ehdokkaaksi nimettiin kau-
punginvaltuutettu Paula So-
ronen. Lisää ehdokkaita ni-
metään seuraavan kerran 
ennen kesää, ja ehdokkaita 
pyritään saamaan kaikista 
kunnista. Oulun SDP-piirin 
ehdokkaat edustavat moni-
puolisesti eri ikäryhmiä ja 
ammattialoja. 

SDP tiedotus

Pudasjärveltä ehdokkaaksi 
nimettiin kaupunginvaltuu-
tettu Paula Soronen. 

Lääkäriaseman avajaisissa 
runsaasti väkeä

Uusi lääkäriasema Medipu-
das aloitti toimintansa tors-
taina 29.3. Pudasjärven kes-
kustassa, apteekin talossa. 
Avajaisia kahvitarjoiluineen 
ja arpajaisten merkeissä vie-
tettiin perjantaina 6.4. Run-
sas väkimäärä, noin 300 kä-
vijää, yllätti myönteisesti 
lääkäriasemayrittäjät Ilona 
ja Vesa-Matti Ritolan. Onnit-
teluja ja menestyksen toivo-
tuksia tuli runsaasti. 

Palveluina lääkäriasemal-
la ovat yleislääkärin ja sai-
raanhoitajan vastaanotot, 
työterveyshuolto, etälääkä-
rin vastaanotto ja lähipäivi-
nä aloittavat laboratoriopal-
velut. Ritolat kertoivat, että 
ovi on käynyt asiakkaista 
tiuhaan myös muina, kuin 
avajaispäivänä.

Paikalla käyneille yrittä-

Koko avajaispäivän ajan oli vilkkaasti ihmisiä liikkeellä.

Lääkäriaseman yrittäjäpa-
riskunta Vesa-Matti ja 

Ilona Ritola esittelivät ava-
jaispäivänä muun muassa 
työterveyshuollon palvelu-

ja, josta esitteitä ottamassa 
vastaan yrittäjien onnittelu-

käynnillä olleet Jaana 
Mourujärvi, Matti Räisänen 

ja Tommi Niskanen.

jille Ritolat esittelivät työter-
veyspalvelujen sopimuksen 
mahdollisuutta. Medipudas 
tarjoaa kaikki yleislääkäri-
palvelut ajokorttivastaan-
otosta pieniin toimenpitei-
siin, luomenpoistoihin ja 
rokotuksiin. Myös etälääkä-
rin vastaanotto toimii netin 
kautta. HT

Kaikkien avajaispäivän 
kävijöiden kesken arvotun 

verenpainemittarin voitti 
Leila Saarijärvi.
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

2 PKT 10 KPL

99,-

Hiihtäjän
AHKIO
+ vetoaisat
+ valjaat

149,-

AHKIO
OTTER
+ aisa

199,-

ISO
AHKIO
+ aisa

249,-

HIRVIAHKIO
liukumuoveilla
+ aisalla

199,-

PYÖRÄTUOLI-
RAMPIT
270 kg

199,-

Jonköping
RAIVAUSSAHA
52 cc + valjaat
+ raivausterä
+ vesakkoterä +siimapää

99,90

Jonköping
MOOTTORI-
SAHA
52 cc

14,95

NAHAN JA 
VINYYLIN
KORJAUSSARJA

79,95

Hornet
SÄHKÖ-
SAVUSTIN
kaksi kerrosta, 1250 W

169,-

AJORAMPIT
680 kg
kaksi 
kappaletta

249,-

AUTORAMPIT
1360 kg
kaksi kappaletta

299,-

Todella upea
ISO SISUSTUS-
TAKKA

599,-

Samurai
CROSSIPYÖRÄ
120 cc

179,-

Prego
SÄHKÖ-
SAVUSTIN-
KAAPPI

Hornet
SÄHKÖ-
SAVUSTIN
1100 W

399,-

LOPUT
MOOTTORI-
KELKAN 
TUKKIREET

9,90

LINNUN-
PÖNTTÖ

199,-

Iso Hornet Roast
KAASUGRILLI
3 poltinta

79,50

Laadukas
ILMALÄMPÖ-
PUMPUN
SUOJAKOTELO

395,-

POLTTO-
MOOTTORI 
JÄÄKAIRA
HOX! 8 tuuman

399,-

LOPUT
MOOTTORI-
KELKAN 
TALOUSREET

VENETERVAT
SAAPUNEET!

KATISKAVERKOT
SAAPUNEET!

NYT NYT NYT NYT
VAIN 2 kpl jäljellä

ovh. 349,-ovh. 159,-

VAIN 2 kpl jäljellä

ovh. 199,- ovh. 299,-

VAIN 3 kpl jäljellä
VAIN 2 kpl jäljellä

NYT VAIN 2 kpl jäljellä

ovh. 395,-

LOPUT
MOOTTORI-

KELKAT 
TODELLA 

EDULLISESTI!

49,95

29,95

MUKAVUUS-
VALJAAT
trimmeri/raivaussaha
hyvät säädöt

14,95

AJOVALOJEN 
KIRKASTUS-
SARJA
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Pudasjärven Invalidit teatteriretkellä
Sunnuntaina 8.4. oli Taival-
kosken Teatterilla viimeinen 
esitys Liisa Heiskasen kirjoit-
tamasta ja 

Sini-Sisko Kalajoen ohjaa-
masta hulvattoman hauskas-
ta komediasta Rovasti Reiska 
ja sekalainen seurakunta.

Pudasjärven Invalidit kut-
sui lehti-ilmoituksella jäse-
nistöään osallistumaan tä-
hän vuoden ensimmäiseen 
yhteiseen retkeen. Määrä-
aikaan mennessä ilmoittau-
tuneita olikin jo niin paljon, 
että teimme kuljetuksesta va-
rauksen Syötteen Taksipal-
velut Oy:ltä.

Teatterikappale oli juuri 
tätä päivää kaikkine ihmis-
elämän iloineen ja suruineen 
sekä totuutta monenlaises-
ta elämäntilanteesta. Esi-
tys kesti väliaikakahveineen 
kaksi tuntia. 

Kesällä kulttuurinälkäiset 
pääsevät näkemään Herkon-
mäen katetulla kesäteatte-
rilla Heikki Turusen kirjoit-
taman Simpauttajan, jonne 
liput ovat jo myynnissä.

Arpajaisetkin pidettiin 
linja-autossa. Onnettarena 
toimi kuljettajamme Mauno 

Sarajärvi, joka luotsasi mei-
tä turvallisesta koko reissun 
ajan. 

Arpajaisiin olimme saa-
neet lahjoituksia Pudasjär-
ven yrityksiltä sekä lukuisil-
ta yksityishenkilöiltä.

Pudasjärven Invalidit ry 
kiittää lahjoituksista seuraa-
via yrityksiä; Aarre-Arkku, 
Hautaus- ja Kukkapalvelu 
Räisänen Ay, Huonekalu-
liike Heikkilä, Koillis Avain 
Lukko Suutari, K-Rauta Pu-
dasjärvi, Perhemarket Pertti 
Heikkinen ky, Pohjolan Voi-
ma, Pudasjärven apteekki 
sekä Pudasjärven Hautaus-

Kaikista unohduksista huolimatta Reiska sai ennen pois 
muuttamistaan vihittyä Virpin ja Kimmon elämän auvoi-
seen avioliittoon.

Kevätretken päätteeksi asettauduimme iloiseen yhteiskuvaan. Edessä Syötteen Taksipal-
velut ry:n kuljettaja Mauno Sarajärvi.

toimisto ja Kukka ky Pihlaja. 
Lisäksi kiitämme seuraavia 
yksityishenkilöitä; Hanhisu-
anto Kyllikki, Korhonen An-
neli, Leinonen Vuokko, 
Ruottinen Reino, Ruottinen 
Terttu, Räisänen Sisko, Viuh-
kola Esa, Viuhkola Leila ja 
Ylitalo Annikki.

Aurinkoinen kevätpäi-
vä sai mielen iloiseksi saa-
tumme nauttia erittäin tasok-
kaasta kulttuuriannista. 

Kysely osoitti, että kaikki 
mukana olleet halusivat ke-
säksi uutta retkeä johonkin 
kesätapahtumaan tai vaik-
kapa kylpylään. Aloitamme 

suunnittelutyön välittömästi 
ja toivommekin jäsenistöltä 
aktiivista kannanottoa. 

Toiveita ja ideoita  
voi laittaa osoitteeseen  
pudasjarveninvalidit@gmail.com. 

Perjantaina 27.4. kel-

lo 13.30 Palvelukeskuksessa 
pidettävässä sääntömääräi-
sessä kevätkokouksessa on 
mahdollista muissa asiois-
sa esittää omia toiveita toi-
mintamme kehittämiseksi  
ja kaikkien huomioimiseksi. 

Mikäli ei halua julkisesti esit-
tää asiaansa, meitä hallituk-
sen jäseniä voi aina nykäistä 
hihasta ja tulla juttelemaan 
tarpeistaan sekä toiveistaan.

Sihteeri

Huhtikuun kesselikirje

Nytkö se kesä alkaa tulemaan? Viime reissulla (4-5.4.) oli jo merk-
kejä lumen sulamisesta. Oli ihmeellistä, että sain vietyä kaksi rol-
laattoria, pyörätuolin ja neljä paria kyynärsauvoja Kepan terveys-
asemalle hyvässä säässä. Tie oli kova ja aurattu lumesta toiselta 
puolelta Borovoi-Kepa välillä (noin 90 km). Paluumatkalla aura-au-
to tuli vastaan. Nyt oli koko tie puhdas! Kyseiset tarvikkeet saim-
me lahjoituksena Karstulan terveyskeskuksen ”poistoista”. Ihan 
käyttökelpoisia. Ystävämme Hannu Peiponen oli kysellyt asiaa ja 
hakenut tavarat ennen pääsiäistä.

Kesseli-työssä apuna ahkerasti oleva Tanja auttoi, että saimme 
välineet terveysasemalle. Hän soitti Kepan terveysaseman johtajal-
le Natalialle, joka astumalla tuli kodistaan paikalle. Häntä odotel-
lessa kirjastonhoitaja Tanja pyysi Kesseliltä apua lattioiden maala-
ukseen ja lehtien tilaukseen (kesä-joulukuu). 

– Kuinka paljon maalia tarvitaan? Voiko sitä ostaa täältä? 
– Ehkä Kalevalasta saa (matkaa 70 km), pitää olla kolme kiloa. 

Se riittää. 
– No, ostakaa omalla rahalla, säilyttäkää kuitti, niin maksan myö-

hemmin. Nyt kun alkaa rospuutto, niin menee maksaminen kesään. 
– Ei haittaa. Me maalaamme lattiat vasta kesällä.
- Täytyy miettiä ne lehdet erikseen. Jos on tullut lahjoituksia 

enemmän siihen ”Kepan projektiin”, niin sitten lehtitilaukset kir-
jastoon onnistuu. 

– Meillä on annettu niin vähän rahaa kirjaston budjettiin, sanoi 
kirjastonhoitaja Tanja. 

Helmi-maaliskuussa, kun kävin kirjastossa, niin Tanja lämmitti kah-
ta pönttöuunia, jotta saisi lämpöä huoneisiin. Onneksi kirjasto ei ole 
kovin suuri ja korkea. On se niin erilaista tämä kulttuurin vaaliminen! 

”Kepan projektista” vielä sen verran, että 26.3. Kesseli avusti lo-
put (16.500 rpl) puuttuvasta kyläläisten summasta. Nyt olemme 
avustaneet 27 800 ruplalla (397 eurolla) 79 500 ruplasta. Tänään 6.4. 
luin maaliskuun tiliotteesta, että moni oli antanut omastaan tähän 
kuntovälineprojektiin! Kiitos kaikille projektiin osallistuneille: Jouni, 
Miika, tuntematon, Reijo, Raimo, Anneli, Pentti, Kerttu, Mirja, Reet-
ta, Andriy, Olavi, Tuula ja allekirjoittanut. Kaiken kaikkiaan lahjoituk-
sia tuli 629 euroa. Ylimääräinen käytetään Kepan kyläläisten hyväk-
si. Vielä voimme yhdessä avustaa kepalaisia noin 230 eurolla. Se on 
suuri kiitosaihe.

Venäjällä kansa valmistui viettämään pääsiäistä 8.4. Vienan Karja-
lassa toimii Inkerin kirkko (ev.lut). Pappi Andrei Tuhkanen kiertää ah-
kerasti eri kylissä pitämässä jumalanpalveluksia. Pitkät ovat ajomat-
kat hänelläkin. Vuosittain olemme avustaneet Inkerin kirkon, kuten 
muitakin seurakuntia taloudellisesti. Onhan yksi avustusmuotomme 
hengellinen avustaminen.

Wauvasta Waariin Wapputapahtumaa olemme suunnitelleet jo 
ahkerasti. Monet pudasjärviset yritykset ovat jo luvanneet auttaa 
mm. Apetit Oy, Iijokiseutu, Kart In Club Oulusta ja vielä tulee lisää. 
Tapahtuma on joka toinen vuosi. Nyt on jo viides kerta, kun saamme 
viettää perhevappua Pudasjärvellä, Lakarin koululla. Samalla juhlim-
me Kesselin 15-vuotiasta taivalta. Vuokkiniemen kylästä, Vienan Kar-

jalasta, on tulossa kahdeksan henkinen karjalainen lauluryhmä juh-
listamaan vappuamme.

Yritykset tai yksityiset lahjoittajat voivat olla yhteydessä sih-
teeriimme Heli Tauriaiseen p. 045 1952 399, jos olisi jotain palkin-
toa lahjoitettavaksi arpajaisiin. Olemme päättäneet ja informoineet 
kouluja, että juhlan aikana palkitaan pudasjärvisten koululuokkien 
piirustuksia. Aiheena: avustaminen. Luokkaretkistipendit ovat 300 
€, 200 € ja 100 euron arvoisia. Puheenjohtaja kertoo kuvin Kes-
selin matkoista 15 vuoden ajalta. Olemme pyytäneet Aimo Pietilää 
säveltämään ja sanoittamaan uuden Kesselilaulun, jos on inspiraa-
tio ja niin hyväksi näkee. Tapahtumassa on monenlaista ohjelmaa ja 
rento tunnelma. Toivomme, että mahdollisimman moni työmme ys-
tävä tulisi paikalle. Tervetulemaks!

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Kepan naiset: Tanja, Tanja ja Natalia olivat iloisia apuväli-
neistä. Hyvään tarpeeseen tulevat. Kiitos!

Kepan kyläpäällikkö Laris-
sa Skresanova oli tosi iloi-

nen Kesseliavusta kylän 
kuntovälineprojektiin. ”Tul-

kaa syksyllä juhlaamme, 
kun saamme välineet pai-

koilleen”.

Ei ollut asiaa Repolaan, kun tukkirekka oli linkussa ylämä-
essä. Oli useamman tunnin projekti, niin vierailu jäi tällä 
kertaa.

Tiksan kylässä olen seurannut erään talon kuntoa. Nyt 
pirtti tuli elämänsä päätökseen. Lumikuorma oli liikaa. 
Onneksi ei henkilövahinkoja.
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ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

AVOINNA
PE: 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
LA: 10 - 02 (KEITTIÖ -21)
SU: 10 - 17
MA-TO:. 10 - 17

PERJANTAINA 13.4.
DUO KANGAS & AITTOLA

LAUANTAINA 14.4.
OLLAAN PORUKALLA KLO 02 SAAKKA.

PARASTA
AIKAA

Toimintamme laajentuessa etsimme Pudasjärvelle erilaisiin työsuhteisiin

siivoojia
Tule rakentamaan kanssamme maailman parasta palveluyritystä ja 
nappaa itsellesi nyt huipputyö sopien juuri tämän hetkiseen elämän-
tilanteeseesi.

ISS:llä saat ison talon tuen ja mahdollisuuden edetä urallasi ja kou-
luttautua siivousalan ammattilaiseksi. Meillä viihdytään pitkään, ja 
työhönsä sitoutunut henkilökuntamme tuottaa asiakkaillemme alan 
parasta palvelua.

ISS-Siivouspalvelut huolehtii kiinteistöjen toimitilojen puhtaanapi-
dosta ja viihtyvyydestä osana asiakkaidensa päivittäistä hyvinvointia. 
Tässä työssä vastaat  asiakaskohteiden monipuolisista siivoustehtävistä. 
 
Täytä hakemus jo tänään ja liity mainioon työporukkaamme!
www.iss.fi/tyopaikat

Hakuaika päättyy 22.4.2018

Syötehiihdossa hyvät olosuhteet
Perinteinen Syötehiihto hiih-
dettiin hyvissä olosuhteissa 
lauantaina 7.4. Hiihtomatka 
oli 50 kilometriä ja kuntosar-
joissa vaihtoehtona oli 30 ki-
lometrin matka. Osallistujia 
oli 172. 

Tuloksia
M yleinen 16. Sauli Kuopus 
PuU 2:17:11.
M 40 v.  8. Puurunen Jorma 
PuU 2:35:06 
M kunto 50 km 16. Korte-
niemi Joel Pudasjärvi 2:40:31 

30. Pelttari Lasse Pudasjärvi 
2:55:36, 31. 205 Kokko Tarmo 
PuU 2:59:07 32. Lassila Kalervo 
Iinattijärvi 3:01:19 38. 239 Kuu-
kasjärvi Juha Hotelli Isosyöte 
3.15.16, 42. Illikainen Timo PuU 
3:31:43 44. Honkanen Erkki Pu-
dasjärvi 4:30:16.
M kunto 30 km 2. Pohjan-
vesi Antti Pudasjärvi 1:31:09 
3. Raappana Antti-Jussi PuU 
1:32:12, 4. Liikanen Timo Pu-
dasjärvi 1:32:22, 7. 327 Vengas-
aho Kimmo Pudasjärvi 1:36:02, 
14. Jaakkola Markus Pudasjärvi 

1:40:15 21. Loukusa Jukka Pu-
dasjärvi 1:46:20, 28. Laakkonen 
Sampo PuU 1:52:18, 29. Leppä-
nen Teemu Pudasjärvi 1:52:22, 
39. 302 Kantoniemi Alpo PuU 
2:06:45, 42. 305 Paukkeri Heik-
ki PuU 2:10:14.
N kunto 50 km 3. Jurmu 
Marja-Leena Pudasjärvi 2:54:49.
N kunto 30 km 5. Mirja Laakko-
nen PuU 1:52:18,13. Ojala An-
neli Pudasjärvi 2:16:27, 15. Mus-
tonen Sonja Pudasjärvi 2:31:55, 
16. Koskela Martta Pudasjärvi 
3:07:05.

Hiihtokisat Virpiniemessä
Nuoret hiihtäjät ottivat osaa 
Koululiikuntaliiton alueki-
soihin Virpiniemessä 22.3. 
Mukana kisoissa oli yli 160 
lasta ja nuorta ympäri Poh-
jois-Pohjanmaata. Pudasjär-
veltä oli mukana 8 junioiria. 
Silja Alahäivälä, Emmi Ma-
java, Mette Moilanen, Ama-
lia Majava, Neea Moilanen ja 
Iina Illikainen Lakarin kou-
lulta sekä Santtu Outila ja 

Lakarin pirteä tyttöporukka yhteiskuvassa Riitta-Liisa Roposen kanssa.

Tulokset: 
(kokonaistulokset OHS:n netti-
sivuilla)
3 lk tytöt 2 km 6. Silja Ala-

Antti-Jussi Raappana Hir-
sikampukselta. Alaluokka-
laiset hiihtivät ns normaa-
limatkan ja yläluokkalaiset 
sprintin. 

Mikko Raappana

häivälä, 12.Emmi Majava, 15. 
Mette Moilanen 15.
4 lk tytöt 2 km 16. Amalia 
Majava, 21. Neea Moilanen. 
5 lk tytöt 3 km 17. Iina Il-
likainen.
7 lk pojat sprintti 3. Sant-
tu Outila.
8 lk pojat sprintti 2. Antti-
Jussi Raappana.

Maaseutu meissä, 
juuret maalla

Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaiset valitsivat ke-
vätkokouksessa uudeksi 
puheenjohtajaksi Raija Käl-
käjän, koska useamman 
vuoden puheenjohtajana 
toiminut Anne Väyrynen 
halusi luopua tehtävästä. 
Varapuheenjohtajaksi va-
littiin Vuokko Tuomaala ja 
muiksi hallituksen jäseniksi 
Maire Loukusa, Tarja Pauk-
keri, Maila Sankala ja Irma 
Illikainen. Varajäseneksi 
tuli valituksi Leila Vengas-
aho. Jäsenmaksuksi päätet-
tiin 10 euroa. 

Kuluva vuosi on Pudas-
järven Maa- ja kotitalous-
naisten 80-vuotisjuhlavuo-
si. Juhlaa vietetään ensi 
syksynä. Toiminnassa on 
teemana vuoteen 2020 saak-
ka ”Maaseutu meissä, juu-
ret maalla”. 

Kevätkokouksen yhte-
ydessä pidettiin myös kä-
sityöilta. Maaliskuussa oli 
ohjattu kuntosalivuoro ja 
huhtikuun alussa ohjattu 
vesijumppa. Maaliskuun 
kerhoillassa perehdyttiin 
suksien voiteluun Kespor-
tin yrittäjän Ahti Nivakos-
ken opastuksella.  Huhti-
kuun kerhoillan teemana 
on 19.4. munkkien leipomi-
nen, joita sitten myydään 

S-marketissa. Toukokuun 
kerhoillassa perehdytään 
täytekakkujen ja voileipä-
kakkujen koristeluun. Ke-
säkuussa 11 päivänä on 
kesäretki Liminkaan ja Tyr-
nävälle. Heinäkuussa on 
kotiseutujuhlan kahvitus, 
jonka tarjoamiset leivotaan 
itse. 

Yhteistyö  
tärkeää uudella  
puheenjohtajalla
Pudasjärven Maa- ja koti-
talousnaisten uusi puheen-
johtaja Raija Kälkäjä kertoo 
yhdistyksen toiminnan ole-
van vielä melko uutta hä-
nelle, koska on ollut muka-
va vasta puolitoista vuotta. 
Hänen toimintansa on ollut 
siinä määrin vakuuttavaa, 
että valittiin heti yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi. 

-Sain vinkin Maa- ja ko-
titalousnaisista, liityin jä-
seneksi ja olen siitä lähtien 
ollut toiminnassa mukana. 
Toimintaan tutustuin muun 
muassa kirjastolla ollees-
sa ruokaillassa. Olen myös 
osallistunut aktiivisesti ve-
sijumppaan ja kuntosali-
vuoroihin, jotka ovat vuo-
rokuukausin Puikkarissa. 
Osallistuin myös maalis-

Pudasjärven Maa- ja kotita-
lousnaisten uusi puheen-
johtaja Raija Kälkäjä.

kuussa Ui kesäksi kuntoon 
-kampanjaan, kertoi Maire.

Kälkäjä kertoi olleensa 
työelämässä Tyrnävällä ja 
Kempeleessä CNC-koneis-
tajana, josta ammatista siir-
tyi eläkkeelle viime syksy-
nä. Pudasjärvellä hän kertoi 
asuneensa yli 40 vuotta. 

-Eläkkeellä tulee olla vi-
rikkeitä ja tykkään kerho-
toiminnasta, jossa Maa- ja 
kotitalousnaisilla on jat-
kuvasti mielenkiintoisia ja 
ajankohtaisia aiheita. Yh-
teistyötä pidän tärkeänä 
monelle taholle. 

Heimo Turunen
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

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

Meiltä:

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

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

JÄTEHUOLTO

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  akupunktio
-  nikama- ja nivelkäsittelyt

PÄIVI JA JARI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 / 0500 558 368 

HIERONTAA JA FYSIOTERAPIAA

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Palveluhakemisto

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

TIETOKONEIDEN 
ASENNUKSET, 

PÄIVITYKSET ja HUOLTO
Ma-pe klo 8-16.

IT-lähituki 
Pudasjärvellä

Nova Empiria
Puh. 041 712 4821
www.empiria.fi

IT-TUKI JA TIETOKONE-
ASENUKSET

Aittojärvessä kalat lymyilivät 
Maaliskuun viimeisenä päi-
vänä Aittojärven kyläseura 
ry. järjesti vuotuiset leikki-
mieliset pilkkikilpailut. Pilk-
kijöitä ja kisavieraita oli saa-
punut ympäri Suomea.

tujaa. 
Aikuisten sarjassa yk-

kössijoitetulle luovutettiin 
kiertopalkinto, jonka kiinni-
tykseen saatiin jälleen uusi 
nimi. Tämän vuoden voitta-
jaksi nousi Elina Kokko 729 
gramman saaliilla. Kierto-

palkinnon lisäksi ykkössi-
joittunut sai voileipägrillin.

Lasten sarjan voitti Erik 
Luokkanen 649 g. Kaikki kil-
pailuun osallistuneet lapset 
saivat lisäksi suklaamunat.

Perinteisesti pilkkikil-
pailujen yhteyteen kuuluu 
myös arpajaiset. Ulla-Maija 
Hirvasniemi toi pääpalkin-

noksi lahjakortin, jolla voit-
taja Veera Parkkinen saa ti-
lata häneltä täytekakun. 
Arpapalkintojen muita lah-
joittajia olivat Teija Kuha, 
Vuokko Leinonen sekä Tanja 
Vähäkuopus erilaisilla tuo-
misillaan. Kiitokset kaikille 
arpapalkintojen lahjoittajille.

Kyläseuran seuraava suu- ri ponnistus on Lahnaralli. 
Tarkkaa ajankohtaa ei vielä 
pysty ilmoittamaan, koska 
se riippuu kevään etenemi-
sestä, tulvatilanteesta ja lah-
nan kutemisesta. 

Aittojärven kyläseurassa 
on aiemmin ilmoitettu talou-
denhoitajan tehtävät ulkois-
tetuksi, mutta hänen irtisa-
noutumisen johdosta tilalle 
on uudeksi taloudenhoita-
jaksi valittu johtokunnan jä-
sen Raija Kuha. STK

Pilkkiminen on tarkkuutta 
vaativa laji. 

Saalista nousi kappale-
määräisesti vähänlaisesti 
kahden tunnin kisan aika-
na. Kalat olivat sitäkin isom-
pia, sillä tällä kertaa hauki 
oli syönnillään.

Ilma oli ulkoilijoille suo-
siollinen kun aurinko pais-
toi pilvettömältä taivaalta. 
Sisällä odotti lämmin her-
nekeitto lisukkeineen sekä 
kahvia, mehua ja marjapii-
rakkaa. 

Sarjoina olivat yleinen 
ja alle 12-vuotiaat. Yleises-
sä sarjassa pilkkijöitä oli 20 
ja lasten sarjassa 13 osallis-

Hauet nappasivat tällä ker-
taa pilkkijöitten syöttejä.

Kevätaurinko suosi ulkoilmatapahtumaa.

Yleisen sarjan voittaja Elina 
Kokko palkintoineen. Ku-
vat: Katja ja Teija Kuha.

Otto ja Kaarlo Hir-
vasniemi kisaili-

vat lasten sarjas-
sa. Otto sijoittui 

palkintosijalle ki-
san suurimmalla 

ahvenella.
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OSTETAAN

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 
RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDAS-
TORIILMOITA  

ILMAISEKSI!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

MYYDÄÄN

VUOKRATTAVANA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

RAKENTAMINEN JA 
REMONTIT

Ostetaan 90-luvun alun Polaris 
Indyn osia, tarjoa. P. 040 769 
5206.

Hyväkuntoisia vesikansipatoja 
(Doufeu) ja haudutuspata. P. 
044 082 2494.

PALVELUHAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

Asuntovaunu Solifer S6+, 
vm. 2002. Hp. 9900 €. P. 040 
733 5782. nettikaravaani ID 
1488318.

Nuorten hiihdot Kipinässä

Kipinän Kyläseuran perin-
teiset nuorten hiihdot suksit-
tiin pääsiäisenä 31.3.

Aurinkoinen sää houkut-
teli paikalle mukavasti hiih-
täjiä ja osa lapsista olikin pu-
keutunut pääsiäisteeman 
mukaisesti.

Vauhtia hiihtoladulla riit-
ti, niin pienten kuin isom-
pienkin hiihtäjien osalta.

Hiihtokilpailujen jälkeen 
mehu ja makkara maistui 
paikalla olijoille.

Kipinän kyläseura kiittää 
paikalla olijoita mukavasta 
päivästä.

Sanna Parkkila

Tulokset
Tytöt 2014 1. Titta Riepula 
0,49, 2. Iina Sääskilahti.  0,52.
Pojat 2014 1. Leevi Haapa-
koski 1,50.
Pojat 2013-12 1. Aatu Rie-
pula 1,57, 2. Arvi Herukka 2,20, 
3. Arttu Virkkunen 3,20.
Tytöt 2013-12 1. Ruusa Rie-
pula 3,39, 2. Amanda Sääskilah-
ti 03,54.
Tytöt 2011-10 1. Veera Virk-
kunen 5,14, 2. Soili Herukka 
6,00, 3. Vappu Riepula 6,05, 4. 
Mona Sääskilahti 6,50, 5. Viivi 
Niemitalo 7,09.
Pojat 2011-10 1. Josia Lin-
nanmäki 4,44, 2. Eetu Riepu-
la 7,45. 
Tytöt 2007-06 1. Emma Rie-
pula 8,45.
Pojat 2005-04 1. Joona Sääs-
kilahti 8,27.

Makkaramestarina toimi Lasse Riepula, laadunvalvojana 
vieressä Janne Sääskilahti.

Vauhdikasta menoa maalialueella.

Palkintoa noutamassa oman sarjansa voittanut Titta Riepula.

SEKALAISTA
Keskiviikkona 11.4. jäivät au-
rinkolasit K-supermarketin os-
toskärryihin kello 9.55. Sinä, 
joka löysit ne, voisitko palaut-
taa ne pikaisesti K-kaupan 
kassalle. Lasit ovat lääkärin 
määräämät ja minulle tarpeel-
liset. 

Lakarin alueella rivitalon pää-
tyhuoneisto 2h+k+s 58 m2, va-
paa toukokuun alusta, p. 0400 
283 309.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Syötteen koululaisten taideprojekti ”Vuodenajat” 10.4.-31.5. Syöt-
teen Luontokeskuksessa ti-la klo 10-16, toukokuussa ti-pe klo 10-16.  
Suomenpystykorva-näyttely Pudasjärven kaupunginkirjastossa 4.4.-
31.5. klo 10-19. Näyttelyyn liittyen järjestetään kirjastolla kaksi esitelmää 
suomenpystykorvasta 17.4.  ja 8.5. klo 17.30 – 19.00. Näyttely on avoinna 
kirjaston aukioloaikoina.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourhei-
lujaosto.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20 17.4., 24.4., 8.5., 22.5., 
29.5., 5.6., 12.6. ja 19.6. Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-
pe klo 10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Toimintatorstai 12.4. Tuomas Sammelvuo -sali klo 10-11.30 Perhepeuhu-
la (ilmainen). klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille), klo 
13.30-14.30. Ohjattu kuntosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16. Ala-
koululaisten vuoro (ilmainen). klo 18-19 Perheiden touhutunti (ilmainen).
Pienoisdraamanäytelmä ”nukketalo” su 15.4. klo 18-19.30 Kansalais-
opisto, Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi. Kansalaisopiston lasten ja nuorten 
fyysinen ja improteatteriryhmä esittää pienoisdraaman Nukketalo.
KevätJamit Pikku-Syötteellä su 15.4. klo 10-15.30. Simasurkka ja Syöt-
teen tanssinharrastajat järjestävät tanssikurssit, lajeina jive, salsa ja hidas 
valssi.
Pienkoneiden rassauskerho 15-29-vuotiaille ma 16.4. klo 16-19, Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Veteraanipäivän tapaaminen pe 27.4. klo 11.40-15 Hirsikampus, Nyy-
näjäntie 5.
Koko kaupungin liikuntapäivä la 28.4. klo 12-16, Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.
Suuri tangonkonsertti la 28.4. klo 18-20. Kansalaisopiston Salikki, Lu-
kiontie 4, Pudasjärvi Kansalaisopiston kurssilaiset esiintyvät suuressa tan-
gokonsertissa.
Äitienpäiväkonsertti ”naisten vuoro” su 13. 5. klo 18-20 Kansalais-
opiston Salikki, Lukiontie 4, Pudasjärvi. Kansalaisopiston oppilaiden äitien-
päiväkonsertti. 

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!
Pintamontie 321

 n. klo 20.00 – 24.00TanssiT

Vapaa pääsy.
Ravintola (C-oikeudet) 
avoinna koko illan.

suopunki
–yhTyeen Tahdissa  

kyläseuran Talon remonTin 
valmisTujaisjuhla

Pintamolla la 14.4. klo 19.00 alkaen
Paikalla mm. sosiaali- ja terveysministeri 

Pirkko Mattila. Kahvitarjoilu!

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

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

La 14.4.

Lippu 12 €. Wintti 5 €

Tervetuloa!

BABLO

TU
LO

SS
A: Pe 20.4.

ANNELI 
MATTILA

La 5.5.
ALEX 
KUNNARI

La 19.5.
KUBE

Koskenhovilla su 15.4.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 15.4. klo 13  Jouni Vikström.
Su 22.4. klo 13  Mikko Saukkonen. 

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Käsikirjoitus
Tanja Puustinen-Kiljunen

Ohjaus
Elsa Ruokangas

Kosto-Inkeen kyläseuran näytelmäryhmä
esittää näytelmän

Ensi-ilta:  Pe  30.3.2018 klo 19.00 

Muut esitykset:
Su  1.4.2018 klo 13.00
Ke  4.4.2018 klo 19.00
Pe  6.4.2018 klo 19.00
Ke  11.4.2018 klo 19.00
Pe  13.4.3018 klo 19.00
Su  15.4.2018 klo 13.00
Ke  18.4.2018 klo 19.00
Pe  20.4.2018 klo 19.00
Su  22.4.2018 klo 13.00
Pe  27.4.2018 klo 19.00

 Su  29.4.2018  klo 13.00 

Liput:  13 €, alle 12 v  5 €
Tiedustelut ja varaukset: 

Puh. 041-7192565 / Tuula Tyni

      Järjestää: Kosto-Inkeen kyläseura      

 Näytelmän oikeuksia valvoo

Suomen Näytelmäkirjailijat ja 

Käsikirjoittajat

Esityspaikka: Inkeen koulu

Juliste Heidi Luokkanen

Korpisen Kylätalolla 
Turpeisenvaarantie 1150

lauantaisin klo 14.00  
14.4., 28.4., 

12.5. ja 26.5.

BINGO

TERVETULOA! 

Korpisen Kyläseura ry

Le
ik
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Kurenalan Kyläyhdistys ry 
VUOSIKOKOUS 

ke 25.4. klo 18 Kaupungintalolla.
Täytekakkukahvit alk. klo 17.30. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
HallitusTervetuloa!

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdistys ry:n 
JÄSENEKSI JA YHTEISTYÖHÖN! 

Jäsenmaksu v. 2018 on 10 € ja yrityksien ja yhdistysten 
kannatusmaksu on 20 €. OP FI86 5360 0420 1031 71.

Viestikenttään nimi ja osoite jäsenrekisteriä varten. 
Meidät löydät myös facebookista.

Yrittäjien kevätkokous Syötteellä
Pudasjärven yrittäjien kevät-
kokous pidettiin lauantaina 
7.4. Safaritalolla Syötteellä. 
Kokouksen ohessa Safarita-
lon kaupungilta vuokrannut 
yrittäjä Marko Rautio esitte-
li yrityksensä toimintaa Syöt-
teellä, jossa vuokrataan moot-
torikelkkoja, lumikenkiä ym 
turistien tarvitsemia tarvik-
keita sekä Safaritalon moni-
puolista käyttöä. Kurenalla 
on rakennuskonevuokrausta, 
hallitilojen vuokrausta sekä 
Kaappi- ja Levypalvelu -yri-
tyksen toimintaa. 

Kevätkokouksen puheen-
johtajana toimi Antero Kok-
ko ja sihteerinä Jaana Mouru-
järvi. Kokous sujui sukkelasti 
läpi ja hyvin valmistellut vuo-
sikokousasiat oli käsitelty no-
peasti. Ruokailun järjesti Aki 
Niemitalo ja tarjolla oli mau-
kasta poronkäristystä. 

Muissa asioissa puheen-
johtaja Tommi Niskanen ker-
toi, että hän toivoisi yrittäjiltä 
aktiivisuutta käyttää yrittä-
jäjärjestön palveluja. Tarjolla 
on asiantuntijapalveluja, laki-
palveluja ja monia muita. Ha-

vainto on, että niitä yrittäjät 
käyttävät vähän, ja usein lii-
an myöhään. Lisäksi yrittäji-
en yhteistilaisuuksiin Niska-
nen toivoi intoa osallistua. 

-Emme pärjää täällä Pu-
dasjärvellä yksin ja yhdes-
sä olemme vahvempia. Olisi 
hyvä aina olla porukalla ka-
sassa ja tuumailla tilannetta, 

Kokouksessa oli noin 10 henkeä ja kokousasiat käsiteltiin rennosti sohvalla takkatulen ää-
ressä. Kuva Matti Räisänen.

miten meidän tulisi yhdessä 
yrittäjinä toimia ja millä ta-
valla linjaamme toimintaam-
me muiden toimijoihin kans-
sa, tuumaili Niskanen.

Puheenjohtaja lupasi olla 
käytettävissä haasteellisissa-
kin asioissa viemään asioita 
eteenpäin. 

-Tänä vuonna onkin jo 

haasteita kentältä saatu pu-
rettua useita, kun niistä on 
yrittäjä ollut yhteydessä.

Päivän aikana oli tarjolla 
yrittäjien virkistystä ja kun-
toilua moottorikelkka-aje-
luineen ja lumikenkäkäve-
lyineen. Kokouksen jälkeen 
saunottiin ja istuttiin iltaa Sa-
faritalolla. HT

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/

Bablo Kurenkoskessa – Pintamolla remontin valmistumisjuhlatanssit
Hotelli-Ravintola Kuren-
kosken lauantain 14.4. tans-
seissa esiintyy iskelmä- ja rock-
laulaja Bablo, oikealta nimeltään 
Marko Junnilainen. Hänen laula-
janura sai alkunsa syksyllä 1990 
Helsingissä, missä Vexi Salmi 
kuuli sattumalta hänen laules-
kelevan aamuyöllä Café Metro-
polin portailla bluesia itseään 
kitaralla säestäen. Salmi kuunte-

li nuorta laulajaa ihmeissään ja 
miehet sopivat tapaamisen, jon-
ka tuloksena Bablo levytti pari 
singleä. 

Vuonna 2001 Bablo aloitti 
keikkailun Eero Raittisen, Harri 
Marstion ja Esa Elorannan kans-
sa nimellä Kultakurkut. Bablol-
ta ilmestyi albumi Taivas tanssii 
vuonna 2011. Vuonna 2013 il-
mestyi kokoelma-albumi Reissu-

mies – Kaikkien aikojen parhaat. 
Vuonna 2013 Bablo raivasi tien-
sä Seinäjoen tangomarkkinoiden 
finaaliin. 

Pintamon kylätalol-
la juhlistaan lauantaina 14.4 kel-
lo 19 alkaen kylätalon remontin 
valmistumista. Paikalle saapuu 
muun muassa sosiaali- ja ter-
veysministeri Pirkko Mattila. 
Kaikille on kahvitarjoilu.

Tanssit alkavat kello 20 pu-
dasjärveläisen Suopunki-yhtyeen 
tahdittamana ja musiikkia soite-
taan puoleen yöhön saakka. So-
listeina toimivat Risto Puhakka 
ja Anelma Outila. Yhtyeen juuret 
ovat 90-luvun Syötteellä, jossa 
yhtye keikkaili aikanaan ahkeras-
ti. Suopunki soittaa tanssijoiden 
iloksi vanhaa hyvää tanssimusiik-
kia. Tansseihin on vapaa pääsy. 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKIPudasjärven Nuorisoseura ry:n
YLEINEN KEVÄTKOKOUS 

Koskenhovilla 
torstaina 26.4.2018 klo 19.15. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta klo 19.00.

Tervetuloa!

TYÖPETARI Ry:n sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS
pidetään maanantaina 30.4.2018 

klo 17.00 Suojalinnalla, Urheilutie 2.
Esillä sääntömääräiset asiat.

HallitusTervetuloa!
Järjestää: Ervastin kyläyhdistys ry ja

Ervasti seudun metsästysseura ry

PILKKIKILPAILUT 
RUUHIJÄRVELLÄ

Lauantaina 21.4. klo 10.00-14.00 
Osallistumismaksu: aikuiset 15€, nuoret 5€, 

nappulat ilmaiseksi.
Sarjat: Miehet, Naiset, 

Nuoret ja Nappulat.

Tarjolla kahvia, munkkia, 
mehua ja makkaroita.

Tervetuloa!

Venymä

PuU:n UINTIJAOSTO 
Lasten alkeisuimakoulu 
Puikkarissa 14.-18.5. 
klo 16-17, 5-7 -vuotiaille.  
Mukaan otetaan 10 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset Puikkariin p. 040 826 6440.
Hinta 30 euroa/lapsi.                     

Kauden viimeiset uintikisat Puikkarissa 
su 22.4 klo 17.00 alk. 
Samalla pidetään kauden päätöstilaisuus ja uimarei-
den palkitseminen. Kahvitarjoilu.        Tervetuloa! 

PUDASJARVI.FI

KURENALAN ETELÄISEN OSAN JA 
RIMMINKANKAAN ASEMAKAA-
VOJEN OSITTAINEN MUUTOS
Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vi-
reille tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma nähtäväksi 13.4.2018 alkaen.

Asemakaavan muutokset koskevat Kurenalan ete-
läisen osan asemakaavan kortteleita 4, 4a, 6, 72, 
73, 75, 75a ja 199, niihin liittyviä virkistys-, katu-, 
liikenne-, erityis- sekä maa- ja metsätalousaluei-
ta, Rimminkankaan asemakaavan kortteleita 318 ja 
334 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu-, liikenne- ja 
vesialueita. Muutosalue rajoittuu likimäärin Pillia-
hontiehen, Ouluntiehen, Tuotantotiehen, Tuulimyl-
lyntiehen, Rimmintiehen, Varsitiehen, Kumputiehen, 
Kumpukujaan, Kauppatiehen, Jukolantiehen ja Naa-
mangantiehen.
Kaavamuutoksen tavoitteena on uudistaa tieverkkoa 
ja taajamarakennetta, ohjata keskustan laajenemi-
nen kohti valtatietä ja linjata keskustaan johtava 
uusi tie niin, että keskustan sijainti palveluineen on 
helposti tavoitettavissa valtatieltä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 
Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaus-
toimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 11.4.2018 
Kaupunginhallitus

Pilkkikilpailut 
Liekokylässä
Yli-Siuruan metsästysseura 
järjesti perinteiset pitkäper-
jantain pilkkikilpailut Lie-
kolammella 30.3. Sää suo-
si kilpailijoita, mutta kalojen 
saanti vaati taitoa ja tieten-
kin tuuria! Kuitenkin voitta-
jat saatiin selville neljän tun-
nin kisan jälkeen.
Yli-Siuruan Ms. kiittää tuki-
joita Pekant Oy, EMC Oulu, 
Iin Ovi ja Ikkuna, Ekovilla, 
Halpa-Halli Kiiminki. 

Tarmo Liekola

Tulokset: 
Miehet 1.Pertti Raiskio 1840g 
2.Vesa Teivaanmäki 1590g 3.Ari Mah-
lakaarto 1570g 4.Kari Nevala 1025g 
5.Reino Soronen 985g 6.Markku Po-
ropudas 905g 7.Timo Nevala 875g 
8.Teuvo Loukusa 675g 9.Usko Kokko 
610g 10.Tuomo Nevala 435g 11.Taito 
Säkkinen 240g 12.Juha Luoma 220g 
13. Markku Aarni 175g 14. Jukka Alho 
170g 15.Matti Tamola165g 16.Marko 
Mertala 45g 17. Matti Soronen -.
Naiset: 1.Katja Siekkinen 840g 

2.Sirkka Kokko 820g 3.Pirjo Loukusa 
675g 4. Hanna-Leena Poropudas 545g 
5.Mervi Loukusa 230g.
Nuoret: 1.Antti Aarni 105g 2. Saku 
Liekola 0g 3. Juuso Vähäkuopus 0g
Nappulat: Otto Liekola 0g

Jäsentenvälinen kisa
Yli-Siuruan ms. jäsentenvä-
liset pilkkikisat järjestettiin 
lauantaina 31.3, kesto 2 tun-
tia.

Tulokset: 
Miehet: 1.Matti Soronen 660g 
2.Tarmo Liekola 525g 3.Kari Neva-
la 445g 4. Antti Liekola 360g 5. Ris-
to Tauriainen 255g 6. Taito Säkkinen 
235g 7. Kauko Nevanperä 125g 8. 
Jukka Alho 120g 9. Sauli Harju 110g 
10. Eero Juutinen 100g 11. Esa Vähä-
kuopus 55g 12.Matti Tamola 50g, Ilari 
Harju, Sampo Nevala, Hannes Nevala, 
Marko Mertala 0g
Naiset: 1. Irja Säkkinen 55g 2. Oili 
Vähäkuopus 0g
Nappulat: 1. Roope Sarajärvi 70g 2. 
Aleksi Vuorma 0g

Laavuhankkeen ryhmätyöllistämisen 
malli TERVE-SOS kilpailun finaalissa

Pudasjärven kaupungin 
hallinnoimassa Laavu-
hankkeessa kehitetty ryh-
mätyöllistämisen malli on 
mukana TERVE-SOS kil-
pailun finaalissa. Voittajat 
ratkeavat TERVE-SOS -ta-
pahtumassa 8.5. Hämeen-
linnassa. Palkinnon, jonka 
arvo on 3000 euroa, saa-
jan päättää arviointiraadin 
esityksestä THL:n ylijoh-
taja Marina Erhola. Lisäk-
si yleisö saa äänestää fina-
listeista oman suosikkinsa, 
jonka palkinnon arvo on 
1000 euroa. TERVE-SOS 
-palkinto sekä yleisöää-
nestyksen voittajan pal-
kinto jaetaan TERVE-SOS 
–tapahtumassa Hämeen-
linnassa tiistaina 8.5.. Kaik-
ki finaaliin yltäneet mallit 
ovat myös tapahtumassa 
esillä. 

Omaa suosikkiaan voi 
käydä äänestämässä In-
nokylässä peukuttamal-
la sinne kirjattua toimin-
tamallia osoitteessa www.
tervesos.fi/ohjelma/terve-
sos-palkinto. Paina peu-

kalon kuvaa, joka löytyy 
oikeasta yläkulmasta toimin-
tamallin kuvauksen yläpuo-
lelta. Yleisöäänestys alkaa ke 
11.4. ja päättyy 30.4. Vain täl-
lä ajanjaksolla annetut peu-
kut eli äänet lasketaan mu-
kaan yleisöäänestyksen 
tulokseen.

Elinvoimaa kyliin
Pudasjärven Laavuhankkees-
sa kehitetyn ryhmätyöllistä-
misen avulla tuodaan elin-
voimaa kyliin. Toimintamalli 
lisää osallisuutta kaikilla osa-
alueilla. Ryhmätyöllistämi-
sen malli tuo yhteen eri toimi-
jat edistämään hyvinvointia 
ja osallisuutta asuinpaikas-
ta riippumatta. Toimintamal-
lin keskeisiä toimijoita ovat 
pitkäaikaistyöttömät ja vai-
keassa työmarkkinatilan-
teessa olevat henkilöt sekä 
kyläyhdistykset, kyläyhtei-
söt ja kaupunki. Pitkäaikais-
työttömät voivat työllistyä 
ryhmätyöllistämisen avul-
la niin, että he tarjoavat ky-
läyhdistysten kautta erilai-
sia palveluja kuntalaisille tai 

kyläläisille sekä kunnosta-
vat kylätaloja ja ympäristöä. 
Tämä vahvistaa kylien elin-
voimaa. Malli edistää kun-
talaisten osallisuutta, vähen-
tää huono-osaisuutta ja tuo 
taloudellisia säästöjä tarjo-
amalla pitkäaikaistyöttömil-
le työtä ja ohjausta elämän 
eri osa-alueilla. Toiminnasta 
hyötyvät kaikkein heikoim-
massa asemassa olevat.

Toiminta tarjoaa myön-
teisiä kokemuksia lähiym-
päristöön vaikuttamisesta. 
Paikallisesti tehtävä työ nä-
kyy ja kuuluu ja esimerkik-
si kunnostetut ympäristöt 
ovat kaikkien hyödynnettä-
vissä. Kyläyhteisöön saadaan 
työllistämistoiminnan kaut-
ta lisää työpaikkoja ja sitä 
kautta kaivattuja lähipalve-
luja. Toiminta vastaa paikal-
lisiin tarpeisiin, jotka jäisivät 
osin muuten täyttämättä, ku-
ten esimerkiksi kylätalojen 
ja ympäristön kunnostus ja 
vanhusten auttaminen. Ky-
läyhteisön vahvistaminen ja 
ympäristön kunnostaminen 
tukevat sosiaalista kestävyyt-

tä. Kyläyhdistykset saavat 
lisää resursseja toiminnan 
pyörittämiseen ja kehittä-
miseen. Se, mitä ennen on 
tehty talkootyöllä, voidaan 
mallin myötä hoitaa työ-
tehtävinä ja maksaa työstä 
palkkaa työllistettäville.

Kaupunki puolestaan 
saa toiminnan myötä uusia 
keinoja edistää työllisyyt-
tä ja kuntalaisten yhden-
vertaisuutta.  Yhdistysten 
tarjoama työllistämisen 
toiminta on taloudellises-
ti kannattavaa. Paikalli-
nen yhteisö voi osallistua 
toiminnan suunnitteluun 
osallistavan budjetoin-
nin kautta. Vahvat toimi-
vat kylät ovat Pudasjärven 
kaupungille tärkeitä vah-
vuuksia ja voimavaroja. 

Mahdolliset palkintora-
hat käytetään ryhmätyöl-
listettyjen virkistystoimin-
taan, heidän haluamallaan 
tavalla.

Aili Jussila 

Sananvapauden turvaamisesta 
kysymys eduskunnan puhemiehelle
Viime aikoina on yhä enem-
män tullut esille tapauksia, 
joissa journalisteja ja muita 
avoimesti omalla nimellään 
toimivia ihmisiä painoste-
taan ja uhkaillaan. Häirin-
tä on lisääntynyt ja muut-
tunut järjestelmälliseksi ja 
joissakin tapauksissa myös 
masinoiduksi. Osa häirit-
sijöistä toimii nimimerkin 
suojista tai tekaistuilla ni-
millä. Nettiaikana saadaan 
hetkessä ryöpsähtämään 
massiivinenkin mustamaa-
lauskampanja, johon puut-

tuminen on vaikeaa ja oi-
kean tiedon levittäminen liki 
mahdotonta. Uhrin ja hänen 
läheisten elämään tämä voi 
pahimmillaan vaikuttaa erit-
täin paljon.

Suomalaisen yhteiskun-
nan pitää huolehtia siitä, että 
työtään voi tehdä ilman pel-
koa kiusanteosta, häirin-
nästä tai vainoamisesta. Pa-
himmillaan ja jatkuessaan 
häirintä voi synnyttää itse-
sensuurin kulttuurin ja siten 
uhata sananvapautta.

Edellä olevan perusteella 

ja eduskunnan työjärjestyk-
sen 27 pykälään viitaten esi-
tän asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan ky-
symyksen:

Miten toimittajien ja mui-
den julkisuudessa toimivien 
ihmisten oikeusturvaa pa-
rannetaan ja vastaako nykyi-
nen lainsäädäntö niihin uu-
denlaisiin ongelmiin, joita 
on ilmennyt?

Ulla Parviainen
kansanedustaja 



16 TPnro 15PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti13.4.2018 13.4.2018nro 15

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

POHJOLAN ENITEN MYYTY
INVERTTERIMAALÄMPÖPUMPPU

Arvostatko laatua, tehokkuutta, helppokäyttöisyyttä 
sekä toimintavarmuutta Pohjolan vaativissa 

olosuhteissa? Valitsemalla  NIBE F1255 
-maalämpöpumpun saat luonnosta lämpöä 

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

INVERTTERI

NIBE F1255

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

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

KEVÄT UUTTA...

KENKIÄ 
TASARAHALLA!

LOPUT 
KINTTAAT 

-50%
Naisten 
KUMI-

SAAPPAT 

Lasten
KUMI-

SAAPPAT 

Miesten
KUMI-

SAAPPAT 

55,00Alkaen

34,90Alkaen

59,00Alkaen

LAPSILLE 
ILMAPALLOJA!

Vedenpitävät 
LENKKARIT

VÄRIT: MUSTA JA ANILIINI  
KOOT: 36-41                                          

63,50

TENNARIT
VÄRIT: MUSTA JA PUN.  
KOOT: 36-41

98,50
Lasten LENKKARIT

VEDENPITÄVÄ
KOOT: 24-35

59,80

Naisten 
NILKKURIT

RIEKER TEX
KOOT: 36-41

84,90

(hajakokoja)

Uutuus e-Fat sähköpyörä ei jätä pulaan vaativimmissakaan olosuhteissa. Helppoa liikkumista maastosta tai lumesta 
riippumatta. Pyörässä on laadukas Ba Fangin takamoottori joka tekee ajosta hieman vakaamman kuin etumoottori 
sekä moottorin sijoitus on hyvin huomaamaton. Koko komeuden kruunaa upea carbon jäljitelmä runko.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

UUTTA!
E-FAT

YMPÄRI-
VUOTISEEN 

AJOON!

UUTTA!

1450€

VUOKRATAAN SÄHKÖAVUSTEISIA 
HELKAMA E-FAT LÄSKIPYÖRIÄ

35€
3 h

75€
23 h

UUTTA!55€
7 h

17-19”

MYÖS KYPÄRIÄ 

VUOKRATTAVANA!


