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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven seurakunta 
juhli 380 vuotta kestänyttä 

toimintaansa s. 6

Kansalaisopiston 
kevätnäyttely

Pohjantähdessä s. 14

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 11.4.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

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

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

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

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

Puh.  020 752 8260

JALKAVOIDE 
O´KEEFFE´S HEALTHY 

FEET

KÄSIVOIDE O´KEEFFE´S 
WORKING HANDS

Nopea helpotus kuiville ja 
halkeileville jalkapohjille. Sisältää 
Allantoin ainesosaa, joka poistaa 
tehokkaasti kuollutta ihoa ja 

Kuivalle iholle tarkoitettu 
vahamainen käsivoide. 

14900

995
/ pkt

995
/ pkt

HIILIGRILLI 
CELLO THE57 MG

Upealla metallihohtoisen harmaalla, ema-
loidulla ulkovaipalla varustettu iso hiiligrilli. 
Grillausala 57 cm. Tuhka-astia, RST-jalat. 
Paino 11,2 kg.

nopeuttaa ihon 
paranemista. 
Hajuton, 
rasvaton, 
eikä jätä ihoa 
tahmeaksi.

Sopii myös 
atoopikoille. 
Hajuton, 
rasvaton eikä 
tahmaa käsiä.

-Kaikkea kivaa-

AarreArkku Avoinna 
MA-PE klo 10-18 

La klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Lapsille myös kasvomaalausta! 

Mahdollisuus osallistua arvontaan!

Sijaitsee  
Pudasjärven  
S-marketin  
yhteydessä

Tervetuloa aarrearkun 1v. 
syntymäpäiväkahveille  

lauantaina 13.4.  
kello 10-14!

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

TERVETULOA AARREARKUN 1v. 
SYNTYMÄPÄIVÄKAHVEILLE 

LAUANTAINA 13.4. KELLO 10-14!

LAPSILLE MYÖS 
KASVOMAALAUSTA!

MAHDOLLISUUS OSALLISTUA ARVONTAAN!

KIRPPIS

KE-TO 
17.-18.4. 

KLO 11-15. 

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!

Lemmikkieläinruoka

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

Saksanhirvikäristys 500g 
6,90 pss 13,80 kg

Poron vasan viipalekäristys 
29,90 kg

Poron vasan 
paistikäristys 39,90 kg

Hirvikäristys 500g 
9,95 pss 19,90 kg

PÄÄSIÄISEN LAMMAS-
JA POROHERKUT SAATAVILLA

LOPPUVIIKOSTA ALKAEN

Palvelemme pääsiäisenä
MA–TO     9-20
PE 19.4.  10-19
LA 20.4.    9-19
SU 21.4.  10-19
MA 22.4.    9-19

UUTTA
Nyt meiltä 

korkealaatuiset 
koiran 

kuivamuonat

Erä Hirven 
jauhelihaa koirille 

poistohintaan

Erä Kuivattuja 
Poronluita -50% 

Jättipakkaukset
Erä Riistakäristys 

10,00 kg 
2,5 kg:n laatikko 25,00

Poronkäristys 29,00 kg 
2,5 kg: laatikko 72,50 

Hirvikäristys 19,16 kg 
2,5 kg:n laatikko 47,90

Pohjoisen parasta poroa 
arkeen ja juhlaan 

Poron keittoluut 1 kg 8,90 kg
Poron keittoliha 1 kg 18,90 kg

Poron vasan paahtopaisti 
39,90 kg

Poron vasan sisäpaisti 39,90 kg
Poron ulkofi lee 59,90 kg

Varaudu Virpojiin!!!!
Pääsiäismunia ja 

-tikkareita

Karkkipussi 500g 
1,99 3,98 kg

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

TERVETULOA!
Palvelemme: 
ma-to 9-17, 
pe 9-18, la 9-14

PUDASJÄRVI

LOPPUUNMYYNTI
KIIHTYY! 
ALENNUKSET

-50%
JOPA

TOTAALINEN TYHJENNYS

-70%

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

PALVELEMME: 
ma-ti SULJETTU, ke-pe klo 10-17

P. 0400 682 126, Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi
Alan palveluja 40 v.

www.syote.fi

Lumi-
lautailun 

SM-kilpailut 
Iso-Syötteellä

mukana Suomen parhaat laskijat.
Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan!

Aikataulu:
To 11.4. Boarder Cross

Pe 12.4. Slopestyle karsinnat
La 13.4. Slopestyle

Su 14.4. Big Air

Vaalipäivä sunnuntaina 14.4.2019.

EDUSKUNTA-
VAALIT 2019
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 14.4. kello 10, toimittaa Valtteri 
Laitila, saarnaa Osmo E. Leppänen, kanttorina Jukka Jaakkola.
Iltakirkko seurakuntakodissa su 14.4. kello 18, toimittaa Valt-
teri Laitila, saarnaa Marko Niskanen, kanttorina Jukka Jaakkola.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen Pudasjärven seurakunnas-
sa:
Hiljaisen viikon musiikillinen iltakirkko seurakuntakodis-
sa ma 15.4. kello 19. Puhe Ari Kokkonen, laulut  Matti Tör-
mänen, Risto Lauhikari, Jouni Vengasaho, Raimo Hirvasnie-
mi, urut ja piano Jukka Jaakkola.
Pääsiäisvaellus seurakuntakodissa ti 16.4. kello 18
Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 17.4. kel-
lo 19. Timo Liikanen, Jukka Jaakola.
Kiirastorstain messu seurakuntakodissa to 18.4. kello 19, 
Valtteri Laitila, Marko Väyrynen,  Keijo Piirainen, Vox Mar-
garita.
Kiirastorstain messu Sarakylän kappelissa to 18.4. kello 19, 
Ari Kokkonen, Jukka Jaakkola, kappelikuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 
pe 19.4 kello 10, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.
Pääsiäispäivän messu seurakuntakodissa su 21.4. kello 10, 
Valtteri Laitila, Timo Liikanen, Keijo Piirainen.
Pääsiäisajan musiikkia ja Antonia Vivaldin Gloria kirkos-
sa su 21.4. kello 16, Oulun Tuomiokirkon Kadetraalikuoron 
ja Pudasjärven kirkkokuoron konsertti. Ohjelma 10 e.
2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 
ma 22.4. kello 10, Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Kuorot: Vox Margarita ke 17.4. kello 18 Liepeen väentuvas-
sa, kirkkokuoro to 11.4. kello 18. Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
17.4. kello 13.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-
13.
OlenNainen, naistenpäivä seurakuntakodissa su 28.4. kello 
10-16. Jumalanpalvelus kello 10, muu ohjelma alkaa jumalan-
palveluksen jälkeen. Vieraana evankelista Anne Pohtamo-Hie-
tanen ja Aino Viitanen Suomen Raamattuopistosta. Ruokailu ja 
kahvi 10 €. Ilmoittautuminen ti 23.4. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon 08 882 3100. Tervetuloa.
Diakoniavastaanottoa ei to 11.4. 
Ystävänkammaria ei ole to 11.4. eikä to 18.4. Tervetuloa pääsi-
äisvaellukselle ti 16.4. kello 13 tai ke 17.4. kello 18.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 11.4. kello 18.
Perhekerhoja ei viikolla 16, pääsiäisvaellus seurakuntakodissa 
ti 16.4. kello 18 ja ke 17.4. kello 11.
Lapsiparkki seuraavan kerran pe 26.4. kello 9.30-12. Ilmoittau-
tumiset lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kel-
lo 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 
743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpomalla 
kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka täyttävät 
16 vuotta viimeistään 31.5.2019. Työaika ajoittuu kesä-heinä-
kuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajan-
kohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. mennessä sähköpostitse 
pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 882 3100 (kello 9-15).
Rauhanyhdistykset: Julkaisuilta ja seurat Pärjänsuolla Veeti 
ja Reetta Kiurulla pe 12.4. kello 18.30 (Esko Löppönen).  Kä-
sityöilta Sarakylässä Esa Kelahaaralla pe 12.4. kello 19. Seurat 
Hirvaskosken koululla pe 19.4. kello 17 (Esko Löppönen, Lau-
ri Kaikkonen). Seurat Yli-Livolla Juha-Pekka ja Päivi Luokkasel-
la pe 19.4. kello 13 (Juhani Palola). Palmupäivät Kurenalan ry:llä 
la 13.4. kello 17 ja su 14.4. kello 13 (Osmo E. Leppänen, Mar-
ko Niskanen).
Kastettu: Eevi Selja Josefiina Tuohimaa, Iivo Manuel Luokka-
nen.
Haudattu: Kalle Johannes Pesälä 94 v, Katri Kaarina Backman 
93 v, Vilho Olavi Rissanen 85 v, Esko Ovaska 83 v, Irma Kyllik-
ki Jokela 79 v, Jari Juhani Kuukasjärvi 42 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Meille kaikille niin rakas

Jari Juhani
KUUKASJÄRVI
s. 20.5.1976 Pudasjärvi
k. 3.3.2019 Rovaniemi

Syvästi kaivaten
Sari
Janne ja Aatu
Äiti
Isä
Tiina perh.
sukulaiset ja ystävät perh.

Emme nähneet kun silmäsi suljit.
Emme hyvästiä sanoa saaneet.
Ei täältä kauniimmin lähteä vois,
kuin hiljaa nukkuen nukkua pois.

Siunaus toimitettu 6.4.2019 läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Esko 
OVASKA
s. 10.3.1936 Lumivaara
k. 12.3.2019 Pudasjärvi

Sydän sammuu
rakkaus jää.
Muistojen tähdet 
kimmeltää.
Eija

Isää ja pappaa lämmöllä muistaen
Arja, Markku
Juha, Tiina, Rosa ja Luka
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos myötäelämisestä surussamme.

Rakas siskomme ja tätimme

Jenni Matilda 
PUURUNEN
o.s. Jaakola
s. 10.8.1935
k. 29.3.2019  uskossa turvaten 
 Vapahtajaansa

Kädet ahkerat, paljon uurastaneet
lepoon hiljaiseen ovat vaipuneet.
Sinä ansaitset kiitoksen
kauneimman, ikilevon
pyhän, rauhaisan.

Kiittäen ja rakkaudella kaivaten
Asta
Jaana ja Kari
      Anniina, Aleksi ja Anna-Maria
Veikko ja Irja
Leevi ja Tuulikki
Aappi ja Aino
sisarusten lapset perheineen
muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan 
Pudasjärven kirkossa lauantaina 20.4.2019 klo 12.00, 

jonka jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodissa.

Rakas äiti, mummi, isomummi

Katri Kaarina 
BACKMAN
o.s. Niskala
s. 7.8.1925 Pudasjärvi
k. 17.3.2019 Oulu

Rakkaudella muistaen
Seppo ja Kaisa
Paula ja Kalervo
Tuula ja Martti
Pentti ja Erja
Rauno ja Eva
Sirpa
sukulaiset ja ystävät

Niin laskeutui enkeli valkoinen
luo äidin rakkaan nukkuvan,
tarttui käteen väsyneen
vei taivaan ikuiseen rauhaan.

Enkelit kultaiset taivaassa
pitäkää järven mummista hyvää huolta.
Ikävöiden 
lastenlapset perheineen

Rakkaamme on laskettu haudan lepoon
läheisten läsnä ollessa.

Kiitämme äidin hoivaan ja huolenpitoon osallistuneita.
Kiitos Esa Pihlaja. Kiitos Anjuska.

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA PUDASJÄRVILEHDESSÄ 
P. 0400 385 281 

Lämmin kiitos Teille kaikille, 
jotka kunnioititte rakkaamme 

Antero KOKON
muistoa ja otitte osaa eroikäväämme.

Omaiset

Ensi sunnuntaina vietämme palmusunnuntaita. Palmusunnun-
tai on kristillisen kirkkovuoden juhla, joka on viikkoa ennen 
pääsiäissunnuntaita ja joka aloittaa niin kutsutun hiljaisen vii-
kon, jolloin muistellaan Jeesuksen kärsimyksiä. Raamatussa pal-
musunnuntain tekstissä kerrotaan, kuinka Jeesus ratsasti aa-
silla Jerusalemiin. Raamatussa kuvataan, kuinka ihmiset ottivat 
Jeesuksen iloiten vastaan ja heiluttivat palmunoksia ja huusi-
vat ”Hoosiannaa”, se tarkoittaa Herra pelasta. Oletko ajatellut, 
että palmusunnuntain ja 1. adventtisunnuntain tapahtumat ku-
vaavat samaa tapahtumaa? Molemmissa teksteissä odotetaan 
Jeesusta. Kirkkovuosi alkaa 1. adventista ja pääsiäinen on kirk-
kovuoden suurin juhla. Pääsiäisen tapahtumien ja Jeesuksen ris-
tinkuoleman ansiosta joulun tapahtumat saavat merkityksen.

Olin viime vuonna adventtisunnuntain perhemessussa ja 
hämmästyin sitä, kuinka kirkossa kaikui lasten laulamana ”pie-
nen aasin askeleet”. Pohdin kirkossa, että miksi 1. adventtisun-
nuntaina, jolloin aloitamme joulun odottamisen, olemmekin 
Raamatun tekstissä palmusunnuntain tapahtumissa. Tutkiessa-
ni tarkemmin Raamattua, huomasin, että meille kaikille niin ra-
kas ja tuttu joululaulu ”Hoosianna Daavidin poika” on kirjoi-
tettu Matteuksen evankeliumin mukaan ja se kertoo Jeesuksen 
ratsastamisesta Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Osa adventtiajan 
virsistä sopii laulettavaksi myös palmusunnuntaina. Pääsiäisen 
tapahtumat saavat tämän oivalluksen kautta aikaisempaa suu-
remman merkityksen.

Pääsiäismunat ja rairuoho kuuluvat suomalaiseen pääsiäis-
perinteeseen ja ne symboloivat ja kuvaavat uuden elämän al-
kua, sekä ylösnousemuksen ihmettä. Pajunoksat puolestaan 
symboloivat palmunoksia, joita ihmiset heiluttivat Jeesuksen 
ratsastaessa Jerusalemiin.

Palmusunnuntaina täällä Pohjois-Pohjanmaalla on lapsilla ta-
pana käydä virpomassa koristeluilla pajunoksilla 
ja samalla toivottaa siunattua pääsiäisen aikaa.  

Ulla Tiirola
Sairaanhoitaja-diakonissa opiskelija

”Käykäämme nyt 
Jerusalemiin”
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

PUDASJÄRVEN KEHITYKSESSÄ 

AVOIMET OVET

Avoimet ovet 12.4. klo 12-15 os. Kauppatie 5.  
Tervetuloa tutustumaan toimintaan!

www.pudasjarvenkehitys.fi

Virtapiikki yrityspalvelusetelihaku on 
jälleen käynnissä. Haku on tarkoitettu 
markkinoinnin kehittämiseen, mutta 
nyt tukea voivat hakea myös pitempään 
toimineet yritykset. Lisätietoa saat 
kotisivuiltamme.

 
TULEVIA TAPAHTUMIA 

13.5. klo 11.30 Lähiruokaverkkojen viritys –matchmaking  
Lähiruoan kysyntä ja tarjonta kohtaavat käytännössä.

11.6. klo 17.30 Kohti yhteistä hyvää 
Löydetään yhdessä mahdollisuuksia paikallisille 
yrityksille päästä mukaan julkisiin hankintoihin.

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 11.-14.4. ELLEI TOISIN MAINITA

 
SUOMALAINEN  
NAUDAN JAUHELIHA 10 %
600 G (8,32/KG)

499
RS

 
UUDEN SADON  
PERUNA
ESPANJA

RÖLLI JA  
MAURI KUNNAS KOIRAMÄKI 
YLLÄTYSMUNAT
20 G (33,33/KG)

Yksittäin 0,85 kpl (42,50/kg)Ilman korttia 3,75 rs (6,25-7,50/kg)
8.--20%

PLUSSA-KORTILLA

KG
12
KPL

Pääsiäistä
KOHTI

600 G

KAUSI 
ALKAA129 299

RS

VALIO 
OIVARIINIT
500-600 G (4,98-5,98/KG) 
RAJOITUS: 2 RS/TALOUS

099
KG

 
BANAANI
COSTA RICA

Hyvään 

hintaan
KOKO 

KAUDEN

099
PSS

 
PERUNA
2 KG (0,50/KG)

 
RUUKKUNARSISSI
3 KPL/KASSISUOMI

 
TULPPAANI
15 KPL, VÄRIMIXSUOMI

699
KIMPPU

599
KASSI

MAITOKOLMIO 
MEIJERIVOI
500 G (5,58/KG) NORMAALISUO-
LAINEN JA LAKTOOSITON

279
PKT

ATRIA HIILLOS 
GRILLIMAKKARAT JA
MAKKARAPIHVI
320-400 G (4,38-5,47/KG)

Ilman korttia 1,99 pkt (4,98-6,22/kg)
350 2

PKT

999
Voimassa TO-LA 11.-13.4.

KG

TUORE TAIMEN
KASVATETTU, AHVENANMAA, SUOMI

SUOMI
AFFCO   
KARITSAN  
LUUTON PAISTI
N. 1,5 KG, PAKASTE 
UUSI-SEELANTI

995
KG

PULLAPIRTIN 
TUOTE-ESITTELIJÄ 

PAIKALLA PERJANTAINA 
12.4. KLO 10- 17. 

TERVETULOA!

LISÄTIETOA: GREENPOLIS.FI/YHTEISHANKINTA

Lisätietoa saat infotilaisuuksissa:
Ti 23.4. Nivala

Niva-kaijan koulu
klo 17.00-19.00

Ke 24.4. Tyrnävä
Kunnantalo

klo 17.00-19.00

To 25.4. Ii
Micropolis

klo 17.00-19.00

Pe 26.4. Pudasjärvi
Kaupungintalo
klo 17.00-19.00

Psst... Osallistumalla et sitoudu mihinkään!

AURINKOPANEELIEN YHTEISHANKINTA
Nyt on kilpailutettu aurinkosähkön toimittajia urakalla! Kotitaloudet, yritykset

ja yhdistykset: lähtekää mukaan meidän kimppadiiliin, ja saatte apua ja 
ohjeistusta koko aurinkopaneelien hankintaprosessiin.

Avaimet käteen -hinnat ovat tiedossa.

Yhteishankinnassa on mukana kymmenen kuntaa: Haapajärvi, Ii, Lumijoki,
Muhos, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Simo, Tyrnävä ja Utajärvi.

VELI PAASIMAA

Tulevaisuus
rakennetaan yhdessä.
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SDP:n valtuutettu Paula Soronen ilmoitti siirtyvänsä Perusuo-
malaisten valtuutetuksi ja puolueen jäseneksi. 

-Olen ollut SDP:n jäsen vuodesta 2013 käytännössä koko 
ikäni jotenkin ollut puolueen toiminnassa mukana. Olenhan pie-
nestä työväen kylästä lähtöisin ja käytännössä kasvanut SDP:n 
aatteiden mukana. Nyt olen jo pitkään miettinyt, onko SDP oi-
kea puolue minulle. Pohtimisen jälkeen olen tehnyt ratkaisun:

Arvoisat äänestäjäni ja kuntalaiset, olen eronnut SDP:stä ja 
jatkan kaupunginvaltuutettuna Perusuomalaisten riveissä, sa-
moilla arvoilla kuin tähänkin asti. Haluan tehdä politiikkaa kun-
tatasolla niin, että otamme myös huomioon kuntalaiset, toteaa 
Pudasjärvi-lehdelle viestittänyt Paula Soronen.

Paula Soronen siirtynyt 
Perussuomalaisiin

Kirkkovuoden suuri juhla-aika, ristin ja ylösnousemuksen pääsi-
äinen on jo lähellä. Hiljaisella viikolla muistellaan Jeesuksen kär-
simyshistorian vaiheita. 

Maanantaina 15.4. kello 19 seurakuntakodilla vietetään hiljai-
sen viikon musiikillista iltakirkkoa. Musiikista vastaa joukko pu-
dasjärveläisiä yksinlaulun harrastajia, joita säestää kanttori Juk-
ka Jaakkola. 

Tiistaina 16.4. kello 18 seurakuntakodilla on mahdollista 
osallistua pääsiäisvaellukseen, jossa katsotaan jo hiljaisen viikon 
tapahtumien yli pääsiäisen iloon. 

Keskiviikkona 17.4. kello 19 vietetään perinteistä hiljaisen 
viikon iltakirkkoa, jossa luetaan kärsimysajan tekstejä ja laule-
taan kärsimysajan virsiä. 

Kiirastorstai muodostaa hiljaisen viikon käännekohdan. Tuh-
kakeskiviikosta alkanut katumusaika päättyy kiirastorstain mes-
suihin, joita vietetään seurakuntakodilla ja Sarakylän kappelissa 
kello 19. Kiirastorstai poikkeaa muista hiljaisen viikon päivistä 
siinä mielessä, että silloin keskitytään muistamaan ehtoollisen 
asettamista. Messun päätteeksi alttari riisutaan ja puetaan mus-
taan liturgiseen väriin. 

Pitkäperjantain sanajumalanpalveluksen koruton sanoma ju-
listaa kristillisen uskon ydintä: Kristus on kuollut kaikkien puo-
lesta, ja hänen sovitustyönsä on täytetty. Siksi tämä on suuri 
päivä koko kristikunnassa. Kuolleen Jeesuksen muistoksi pitkä-
perjantain jumalanpalveluksessa urut ovat vaienneet, kirkonkel-
loja ei soiteta eikä kynttilöitä polteta. 

Pääsiäisaamun messussa seurakuntakodilla 21.4. kello 10 ol-
laan ylösnousemuksen ihmeen äärellä, Kristus on ylösnoussut! 
Pääsiäisen riemuun liittyy myös kirkossa pääsiäispäivänä klo 16 
pidettävä kirkkokonsertti, jossa kuullaan Antonio Vivaldin Glo-
ria sekä muuta pääsiäisajan musiikkia Pudasjärven kirkkokuo-
ron, Oulun katedraalikuoron, solistien sekä soitinyhtyeen tul-
kitsemana. 

Timo Liikanen 

Hiljainen viikko ja 
pääsiäinen lähestyy

Tulevan metsästyskauden 
hirvien pyyntilupahakupro-
sessi on käynnistynyt 3.4. 
alkaen ja päättyy 30.4.2019. 
Pyyntilupaa haetaan ensisi-
jaisesti sähköisesti Oma riis-
ta -palvelussa.

Pudasjärven riistanhoi-
toyhdistys on käynyt lävitse 
hirviverotussuunnitteluun 
liittyvän prosessin, mihin 
kuuluu sekä sidosryhmien 
(mm. poliisin, maanomista-
jien, metsänhoitoyhdistys, 
metsäkeskus) kuuleminen 
että hirvitalousalueen (Oulu 
2) kokoustaminen, sekä tie-
tenkin oman alueen tunti-
joiden, eli riistanhoitoyhdis-
tyksen hallituksen jäsenten 
kannanotot. Suunnittelun 
pohjana on ollut Luken kan-
ta-arvioraportit.

Näiden keskusteluiden 
tuloksena Pudasjärven riis-
tanhoitoyhdistyksen halli-
tus on esittämässä riistakes-
kukselle (lupien lopullinen 
päättäjä), että Pudasjärvel-

Hirvilupien haku on käynnissä
le myönnettäisiin tuleva-
na pyyntikautena noin 590 
pyyntilupaa siten, että pa-
lattaisiin ns. aikuisehdon 
käyttöön ja vasaprosentiksi 
määritettäisiin 50. Tämä siis 
tarkoittaisi karkeasti ottaen, 
että aikuisia hirviä ammut-
taisiin lähes 400 ja vasoja sa-
man verran. Lisäksi suositet-
taisiin seuroille ja seurueille, 
että nämä kaataisivat aikuis-
ten luvista puolet uroita ja 
puolet naaraita. 

Edelleen riistanhoitoyh-
distyksen hallitus esittää 
riistakeskukselle, että lupia 
myönnettäessä Pudasjärven 
itäpuolta painotettaisiin si-
ten, että sinne myönnettävi-
en lupien määrä olisi samal-
la tasolla kuin viime kautena 
ja lupien määrän vähennys 
(10 prosenttia viime vuodes-
ta) kohdennettaisiin länsi-
osalle Pudasjärveä.

Riistanhoitoyhdistyksen 
hallituksen verotussuunnit-
teluesitys ei sinällään sido 

pyyntilupien hakijoita, vaan 
nämä päättävät itsenäisesti 
hakemansa lupamäärän.  

Hirvilupien määrään liit-
tyvät näkemykset ovat pe-
rinteisesti voimakkaastikin 
tunteita herättävä keskuste-
lunaihe, kannattaa kuiten-
kin muistaa, että tällä pro-
sessilla on vilpitön pyrkimys 
toisaalta tasaisena pysy-
viin hirvi- ja saalismääriin 
kuin vahinkojen minimoin-
tiin. Unohtamatta toisaal-
ta sitäkään, että metsästys- 
ja koiraharrastus pysyisivät 
mielekkäinä ja vireinä. Lu-
ken raporttien mukaan täl-
lä hetkellä olemme laskevas-
sa hirvikannan vaiheessa ja 
tilanne on herkkä voimak-
kaisiinkin vaihteluihin. Kan-
nattaa alueellisesti hyvinkin 
käydä kriittistä keskustelua, 
minkälaisia lupamääriä ase-
tetaan tavoitteeksi ja minkä-
laisiin eläimiin jahti suunna-
taan. Vastuu on metsästäjillä 
omilla pyyntialueillaan, sillä 

liiallisen pyynnin seuraukset 
näkyvät pitkään. On syytä 
huomioida lisäksi se tosiasia, 
että ympäröivissä yhdistyk-
sissä on huomattavasti suu-
rempiakin lupamäärien vä-
hennyssuunnitelmia.

Ohjeet pyyntilupien ha-
kemiseen löytyvät osoittees-
ta www.riistainfo.fi  sekä 
www.riista.fi

Vesa Teivaanmäki
Pudasjärven 
riistanhoitoyhdistys, 
toiminnanohjaaja

Pudasjärven kirjastolla 
hyvä vuosi tilastojen valossa
Valtakunnalliset kirjastotilas-
tot vuodelta 2018 on jälleen 
julkaistu. Kustakin kunnan-
kirjastosta kootaan vuosit-
tain toiminnasta kertovia lu-
kuja, joiden avulla toimintaa 
voidaan arvioida ja kehittää 
edelleen. Pudasjärvellä au-
kiolotuntien määrä lisääntyi 
merkittävästi omatoimikir-
jaston käyttöönoton myötä. 
Palveluaukioloaika pääkir-
jastossa ei vähentynyt. Val-
takunnallisesti omatoimiau-
kioloaikojen kasvuprosentit 
ovat olleet samansuuntaiset 
jo vuodesta 2014, josta oma-
toimiaika on lähes kymmen-
kertaistunut.

Kirjastoautossa palvelu-
aukioloaika väheni hieman, 
koska se oli kuljettajavaih-
doksen vuoksi pitkällä ajo-

tauolla kesällä. Kirjastoau-
ton pysäkkien määrä kasvoi 
115:sta 119:ään. Kirjastoau-
tosta lainatun aineiston mää-
rä kuitenkin laski 13 prosent-
tia. 

Pudasjärvellä kuitenkin 
kokonaislainaus kasvoi hie-
man (yhden prosentin), ja eri-
tyisesti vieraskielisten kir-
jojen, lasten tietokirjojen, 
musiikkiäänitteiden sekä lu-
kemisen ongelmista kärsiville 
tarkoitettujen Celia-äänikirjo-
jen lainaus kasvoi huomatta-
vasti. Kirjastossa kävijöiden 
määrä on hienoisessa laskus-
sa koko maassa sekä Pudas-
järvellä. 

Kirjoen hankinta 
Huoli lasten ja nuorten luke-
misharrastuksen hiipumises-

ta ovat saaneet kirjastot koko 
maassa panostamaan kauno- 
ja tietokirjojen hankintaan. 
Pudasjärvellä aineistohan-
kintojen määrä kokonaisuu-
dessaan viime vuonna kasvoi 
kolmanneksen vuoteen 2017 
verrattuna. 

Erityisesti nousi lasten ja 
nuorten kirjallisuuden han-
kinta: kaunokirjallisuutta 
hankittiin 47 prosenttia ja tie-
tokirjallisuutta 123 prosent-
tia enemmän. Myös lasten ai-
neistojen lainaus on noussut 
reilut kolme prosenttia. Pu-
dasjärven kirjastoon palkat-
tiin viime vuonna vakituinen 
lasten ja nuorten kirjaston-
hoitaja, jonka työskentelyn 
odotetaan vaikuttavan täkä-
läisten lasten ja nuorten luku-
innostuksen herättämiseen.

Käyttäjäkoulutus ja 
tapahtumat 
Valtakunnallisesti kirjasto-
jen tapahtumatoiminta on 
laajentunut viime vuodesta, 
ja sama suuntaus on myös 
Pudasjärven kirjastossa, jon-
ka järjestämään 52 tapahtu-
maan osallistui 1 566 hen-
kilöä. Lisäksi muut toimijat 
järjestivät kirjaston tilois-
sa 11 tapahtumaa. Käyttäjä-
koulutuksia järjestettiin yh-
teensä 24, ja niihin osallistui 
437 henkilöä. Käyttäjäkoulu-
tuksia ovat mm. koululais-
ten kirjastonkäytön opetus 
sekä yhdistyksille järjestettä-
vät kirjaston esittelytuokiot.

Outi Nivakoski

Meneillään on eduskuntavaalien viimeinen kampanjaviikko ja vaa-
lien tulos selviää tulevana sunnuntai-iltana. Keskustapuolue Juha 
Sipilän johdolla on ollut vallassa viimeiset neljä vuotta. Tulokset 
puhuvat puolestaan: Työllisyys on kohentunut    reippaasti, ve-
laksi eläminen on loppunut ja Suomen talous on saatu kuntoon. 

Vaaleissa ratkaistaan saako Keskustapuolue Juha Sipilän joh-
dolla valtakirjan jatkaa myönteisen talous- ja työllisyyskehityk-
sen toteuttamista ja siten tehdä yhteiskunnan kannalta tärkeitä 
uudistuksia. Nyt luvataan eri puolueiden vaalipuheissa miljardeja 
sinne ja tänne. Onko tämä vastuullista politiikkaa?

”Minä rakastan tätä maata, meren saarilta tunturiin. Minä ra-
kastan pohjoista maata, kesän loistoa häikäisevää. Sanoin kuvata 
sitä en saata, sitä sydän vain ymmärtää.” Minusta tämä Keskus-
tan vaalimainoslaulu kertoo lyhyesti Keskustapuolueen rakkau-
desta puolustaa koko Suomea pääkaupunkiseudulta aina perim-
mäiseen lappiin asti.

Kannustan kaikkia käyttämään äänioikeuttaan ja antamaan 
äänensä Keskustapuolueelle ja näin turvaamaan myönteisen ta-
louskehityksen jatkumisen Suomen hyväksi. Uskon Keskustapuo-
lueen listalta löytyvän sinullekin lukija sopivan ehdokkaan, jota 
haluat äänestää.

Jorma Kouva

Äänestäjä, sinä päätät 
Suomen tulevaisuuden 

suunnan

LähiTapiola Pohjoinen 
järjesti perjantaina 5.4. 
maksuttoman sammu-
tintarkastustilaisuuden 
Pudasjärven S-marketin 
pihapiirissä. Tarkastuk-
seen, jonka suoritti turval-
lisuuden ammattilaisyri-
tys Temrex Oy, tuli yli 100 
sammutinta. Kaikille tar-
jottiin myös kahvia ja siinä 
samalla oli mahdollisuus 
keskustella myös vakuu-
tusasioista.

Maatila-asiantuntija 
Ari-Pekka Timlin kertoi, 
että sammutintarkastus-
kiertue on yksi LähiTapi-
ola Pohjoisen paikallisista 
yhteiskuntavastuuteoista, 

Ari-Pekka Timlin LähiVakuutuksesta oli ottamassa tarkas-
tusjonoon sammuttimia, joita olivat tuomassa Juha Haa-
pakoski ja Pentti Laamanen. Tarkastukset suoritti taustalla 
olevassa autossa turvallisuuden ammattilainen Temrex Oy.

Sammuttimien tarkastus maksutta
joilla korostetaan vahin-
kojen ennaltaehkäisyä. Kä-
sisammutin on tarkastet-
tava vähintään vuoden 
väliajoin, jos sammutin 
säilytetään alttiina koste-
udelle, tärinälle, lämpöti-
lojen vaihtelulle tai pakka-
selle. Muissa tapauksissa 
riittää, että käsisammu-
tin tarkastetaan vähintään 
kahden vuoden väliajoin.  
Omilla toimintatavoilla 
voi ehkäistä monia riskejä, 
hän totesi. 

Heimo Turunen
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
12.-13.4.

MAANANTAI-TORSTAI
15.-18.4.

100

995

089 129

169
pkt

129599 199300

295

179

375

995

250

595

895
kg

1195

raj. erä

699
kg

Naudan PAISTI-
JAUHELIHA

Tuore viljaporsaan
ULKOFILEE
palana

795
kg

595
kg

995
kg

Tuore porsaan
LIHAKUUTIO

695

199

149

kg

199
kg

2 kalaa/talous

pkt

Voimassa 17.4.2019 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 ltk/kuponki

399
ltkMalviala

COCTAIL-
PIIRAKKA
44 kpl/2000 g

"

299

pkt

1195
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

pss

199
pkt

2 kg/
talous

ras

pkt

199

kpl

ras

pkt

2 kpl

kg

795

kpl

1195
kg

2 prk

pkt

kg

2 pss/talous

ras

pkt kpl

pkt

650 399

5950

67,-

6750

100
kpl

raj. erä

2 kalaa/talous

MA-TI 15.-16.4.         KE-TO 17.-18.4.

Atria
KARJALAN-
PAISTI
700 g

RAUTAOSASTOLTA

Vanttauskosken 
tuore 
KIRJOLOHI

Jeremias
VALMISHORMI 
PAKETTI 
1,5m+ 1m

299,-

Atria
HIILLOS 

GRILLIMAKKARAT
400 g

PE-TO 12.4.-18.4.

HK
KABANOSSI 

GRILLI-
MAKKARAT

360-400 g

Flora
MARGA-

RIINIT
400 g

Mr. Snellman
PANINIT
235 g

Atria Perhetilan
KANAN 
FILEESUIKALEET 
250-300 g

OSTA 3
MAKSA 2

Valio
MAITO-
RAHKA
250 g

Atria 
perhetilan

FILEELEIKE
450 g

grillimaustettu tai 
merisuola-chili

Atria 
kunnon arki

MUUSIATERIAT
300 g

Atria ITALIAN-, 
PUNAJUURI- tai 
PERUNASALAATTI 
400 g

pss

Atria
KAISERWURSTI
palana

Nestle NESQUIK, 
CHEERIOS tai 
FITNESS MUROT 
375 g

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

PE 12.4.                  LA 13.4.

Hyvä NAUTA 
JAUHELIHA
rasvaa 
max 10%

Eldorado 
SUKLAAVOHVELI
200 g

Tuore Norjan
LOHI
2-3 kg
kokonainen

699
kg

HK naudan
SISÄPAISTIPALA

n. 950 g/kpl

Kananpojan
HERKKU-
RULLA 1 kg

Valio
OLTERMANNI
JUUSTOT
250 g

Sunpride
ANANAS-

TÄYSMEHU
1 l

Pesty
VARHAIS-
PERUNA

Espanja

Vihreä
kivetön
RYPÄLE

500 g

Kananpojan
PANEROIDUT
NUGGETIT
200 g

AVANTO-
PUMPPU

kg

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO 
2 kg

Paulig
FREZZA MAITO-
KAHVIJUOMAT 
0,25 l

1490

PUUNHALKAISUKONE 
6TON 
sis. jalustan

199,-

99,-

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

HK
SININEN 
LENKKI 580 g 100

Oululainen
TOSI OHUT
REISSUMIES
5 kpl/175 g

Porsaan
KYLJYKSET

KENKÄOSASTOLTA

Naudan
PALAPAISTI

kpl

Kottikärryn
UMPIRENGAS
4x6

1990

Kungs 
AUTONPESUHARJA
teleskooppivarrella 

1595

Sievin 
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

HALLITUNKKI
2 ton

2495

TEKSTIILIOSASTOLTA
Naisten
YKSIVÄRINEN
T-PAITA
V-aukko

Miesten
YKSIVÄRINEN

T-PAITA

ERILAISIA KEVÄTKENKIÄ 
KOKO PERHEELLE

Lapsille Softshell 
NILKKURIA, 

keveitä 
LENKKAREITA

Naisille Kuoma
SOFTSHELL
Koot: 36-42

Miehille Kuoma
SPORT
Koot: 41-46
vettähylkivä, 
laaja lesti

Kuoma
TARRA SPORT
Koot: 36-46
laaja lesti, vettä hylkivää 
nahkaa

Snellman
MAKSA-

MAKKARA
150 g
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Pudasjärven seurakunnan 
380-vuotisjuhlia vietettiin 
sunnuntaina 7.4. Oulun hiip-
pakunnan uusi piispa Jukka 
Keskitalo toimitti piispan-
messun kirkossa Pudasjär-
ven papiston avustaessa. 
Musiikista vastasivat kant-
torit Jukka Jaakkola ja Kei-
jo Piirainen, ja seurakun-
nan kaikki kolme kuoroa; 
kirkkokuori, Vox Margarita 
-kuoro ja Sarakylän kappe-
likuoro lauloivat. Juhlames-
suun osallistui 330 henkeä. 
Juhlamessua oli mahdollis-
ta seurata seurakunnan You-
Tube –kanavan kautta.

Messun jälkeen juhlapäi-
vä jatkui ruokailulla ja pää-
juhlalla seurakuntakodilla. 
Juhlapuheen piti FT, maa-
herra emeritus Eino Siu-
ruainen. Koillismaan ro-
vastikunnan tervehdyksen 
esitti vs. lääninrovasti Tai-
na Manninen. Piispa Jukka 
Keskitalo päätti juhlan lop-
pusiunaukseen. Musiikis-
ta vastasivat seurakunnan 
kanttorit ja kuorot. FT Pau-
la Mäkelä oli koonnut seu-
rakunnan arvoesineiden in-
ventoinnista kuvaesityksen, 
joka oli nähtävillä kirkko-
salissa ennen juhlan alkua. 
Pääjuhlan juontajana toimi 
kirkkovaltuuston varapu-
heenjohtaja Terttu Puuru-
nen. Juhlaan osallistui 250 
henkeä.

Risti toivon ja  
rakkauden symboli
Piispa Jukka Keskisalo kertoi 
saarnassaan, että ensimmäis-
tä kertaa Pudasjärven kir-
kossa hän kiinnitti huomiota 
alttaritauluun, jossa oli tut-
tuja piirteitä hänen synnyin-
seutunsa Tornion Karungin 
kirkon alttaritaulun kanssa. 
Sitten ilmeni, että molem-
pien kirkkojen alttaritaulut 
on maalannut Johan Gustav 
Hedman 1820 luvulla. 

-Aihe on myös sama; 
Kristus ristillä, joka on kris-
tittyjen toivo niin elämässä 
kuin kuolemankin hetkellä. 
Risti on maailman tunnetuin 
symboli/logo maailmassa. 
Pudasjärven kirkon alttari-
taulu muistuttaa kirkkovie-
raille ristin olevan toivon ja 
rakkauden symboli. 

Päivän evankeliumiteks-
ti oli myös samasta aiheesta 
eli pääsiäistä edeltävistä ta-
pahtumista, jossa juutalais-
ten suuri neuvosto tuomitsi 
Jeesuksen kuolemaan pelä-
tessään hänen ihmetekojen-
sa saaman suuren kansan-
suosion vain kasvavan. Se 
johti Jeesuksen ristiinnau-
litsemiseen ja sitä kautta Ju-
malan pojan kuolemaan uh-
rina ihmiskunnan syntien 
sovittamiseksi, totesi Keski-
talo saarnassaan. 

Hirsinen kirkko kestänyt

Pääjuhlan avasi kirkko-
valtuuston puheenjohta-
ja Esko Ahonen. Hän totesi, 
että hirrestä kannatta raken-
taa, sillä 238 vuotta sitten ra-
kennettu kaunis Pudasjärven 
kirkko on edelleen loistavas-
sa kunnossa. Ahonen kertoi 
Pudasjärven seurakunnan 
suurimman jäsenmäärän 16 
022 olleen vuonna 1962. Ny-
kyään seurakuntaan kuuluu 
7000 henkeä, joten kirkkoon 
kuuluu lähes 90 prosent-
tia väestöstä. Ahosen mu-
kaan nykyään seurakunnan 
työn haasteina ovat yksinäi-
syys, turvattomuuden tunne 
ja ikääntyminen. 

Juhlapuheessa maaher-
ra emeritus Eino Siuruainen 
loi katsauksen seurakunnan 
alkuajan historiaan. 1600-lu-
vun alkupuolella piispa Isak 
Rothovius ja kenraalikuver-
nööri Pietari Brahe ryhtyivät 
järjestämään Suomen kirkol-
lisia ja maallisia oloja. Ku-
ningas Kustaa Adolf oli ni-
mityskirjassa antanut piispa 
Rothoviukselle oikeuden pe-
rustaa seurakuntia ja kap-
peleita sekä määrätä niihin 
papit. Iin emäseurakunnan 
tarkastusmatkansa perus-
teella hän määräsi kirjeellään 
26.2.1639 emäseurakunnan 
vaikeakulkuisen, vajaan 1000 
asukkaan yläosan, erotetta-
vaksi omaksi kappeliksi. Pu-
dasjärven kappalaiseksi hän 

Pudasjärven seurakunta juhli 
380 vuotta kestänyttä toimintaansa

määräsi Hailuodosta Josefus 
Josefinpoika Palmannuksen, 
joka sai kirkkoherran palkka-
oikeudet. Hän vajosi perhe-
kuntineen ja raamattuineen 
myrskyiseen Pudasjärveen 
helluntaijumalanpalveluk-
sen jälkeen 1666.  Pudasjär-
ven asutusrakenteessa näkyy 
edelleen kirkkohallinnon pit-
kän historian vaikutus. Ve-
siliikenneyhteydet kirkkoon 
ja pappilaan olivat arjen asi-
oiden ja hengellisen huollon 
lähtökohta. Kunnallishallin-
to maaseudulla alkoi toteu-
tua vasta 1850-luvulla.      

Siuruaisen mukaan Pu-
dasjärvellä tarvitaan lisää 
yrityksiä ja toimintaa Konti-
otuotteen, Profinin, Syötteen 
matkailun, kehittyvien maa-
tilojen, umpihankihiihdon, 
kesäpilkin ja paljon muun jo 
olevan rinnalle. Julkishallin-
non tulee luoda edellytyk-
siä yrittää ja menestyä. Sope-
uttavien kehitysratkaisujen 
löytämis- ja päävastuu on 
kunkin alueen toimijoilla   

-Tulevaisuus on raken-
nettava tiedolla, viisaudella 

ja asiantuntemuksella koe-
teltujen suomalaisten arvo-
jen perustalle. Omantunnon 
ohella siinä kannattaa kuun-
nella myös ulkopuolisten 
kokemuksia, joita eri alojen 
asiantuntijat mielellään ker-
tovat. Ne voivat rikastuttaa 
ja tasoittaa taivalta kohti seu-
rakunnan neljän vuosisadan 
merkkipaalua, totesi Siuru-
ainen. 

Jumala antaa kasvun
Koillismaan rovastikunnan 
tervehdyksen esitti vs. lää-
ninrovasti Taina Manninen 
Kuusamosta. Hän luovutti 
rovastikunnan lahjana lauta-
sen, jossa kasvualustassa oli 
nousemassa oraalle ohraa ja 
pääsiäisajan ruohoa. 

-Niin ei siis istuttaja ole 
mitään, eikä kastelijakaan, 
vaan Jumala, joka antaa kas-
vun (1. Kor. 3:6-7), onnitte-
li Manninen juhlivaa seura-
kuntaa. 

Kirkkoherra Timo Liika-
nen sanoi Pudasjärven seu-
rakunnassa olevan tule-
vaisuuteen suuntaava ote. 
–Seurakunnan uudistumi-
nen tapahtuu hengellisestä 
perustehtävästä käsin, se ei 
kuitenkaan merkitse vanhan 
hylkäämistä, totesi Liikanen.

Piispa Jukka Keskitalo to-
tesi kirkon kasvavan maa-

ilmanlaajuisesti. Hän ker-
toi vierailleensa Tansanian 
luterilaisessa kirkossa, joka 
on Etiopian jälkeen maail-
man toiseksi suurin luteri-
lainen kirkko. Kristikunta 
kasvaa ympäri maailman, 
joskin voimakkain kasvu on 
nyt enemmän eteläisellä pal-
lonpuoliskolla. 

-Antakoon tällaiset uuti-
set meillekin toimintaan uut-
ta intoa ja uskoa, totesi Kes-
kitalo. 

Muistamisia
Juhlassa jaettiin seura-
kuntatyön ansiomerkke-
jä luottamushenkilöille ja 
työntekijöille. Hopeinen an-
siomerkki Eija Ikonen ja 
Jouni Piri. Pronssinen an-
siomerkki Fanni Hemmilä, 
Marja Lantto, Elisa Ranua, 
Heikki Turves, Sointu Veivo 
ja Timo Liikanen. Pöytästan-
daarit Jukka Jaakkola ja Mar-
ko Väyrynen. Lisäksi ansio-
merkkien saajille annettiin 
pöytästandaarit, mikäli eivät 
sitä aiemmin olleet saaneet. 
Kirkkotaululla ja kukkakim-
pulla muistettiin 35 vuoden 
työrupeaman jälkeen eläk-
keelle siirtyvää talouspääl-
likkö Maire Puhakkaa.

Heimo Turunen

Juhlamessu kirkossa alkoi ristikulkueen sisään saapumisella ja päättyi ristikulkueen pois-
tumiseen.

Piispa Jukka Keskitalo otti esimerkiksi saarnassaan Johan Gustav Hedmanin 1820 luvulla 
maalaaman Pudasjärven kirkon alttaritaulun, joka kuvaa ristiinnaulittua Kristusta. 

380-vuotisjuhlassa seurakuntakodilla eturivissä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Ahonen, kirkkovaltuuston varapu-
heenjohtaja Terttu Puurunen, kaupunginjohtaja Tomi Timonen, vs. lääninrovasti Taina Manninen ja puoliso Jouko Man-
ninen, piispa Jukka Keskitalo, rouva Marja Keskitalo, kirkkoherra Timo Liikanen ja rouva Kaisa Liikanen sekä emeritus 
maaherra Eino Siuruainen. Seurakuntakodilla 380-vuotisjuhlaan osallistui 250 henkeä. 
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Kalliorinne. 
Asiamies.

Eduskunnassa on  
vielä paljon tehtävää.

Työelämä kuntoon ja  
inhimillinen vanhuus kaikille.
Stoppi eriarvoistumiselle  
ja elinvoimaa pohjoiseen.

Antti Rantakangas on tavattavissa Pudasjärvellä 
Pe 12.4. Pudasjärvellä 10.00 -12.00 K-Supermarket.
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POHJOISEN PUOLUSTAMINEN VAATII VAHVAA 
KOKEMUSTA, KOKO MAAKUNNAN TUNTEMUSTA JA 
HYVIÄ YHTEISTYÖSUHTEITA.
Pohjoisen maataloudella on tulevaisuutta - kansalaiset 
arvostavat kotimaista lähiruokaa. Metsän lisähakkuut 
edistävät Koko Suomen kehitystä ja varmistavat puuraaka-
aineen saannin Pohjoisen uusille tehdasinvestoinneille.

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN JÄRKIVIHREÄSTÄ ILMASTOPOLITIIKASTA JA PORONHOITOLAIN UUDISTAMISTARPEISTA.

Kirkossa ja seurakuntakodilla avusti ja esiintyi Sarakylän kappelikuoro Keijo Piiraisen joh-
dolla. Lisäksi laulua säesti huilulla Anni Hirvasniemi. Lisäksi avustivat ja esiintyivät Pu-
dasjärven kirkkokuoro Jukka Jaakkolan johdolla ja Vox Margarita -kuoro Keijo Piiraisen 
johtamana. 

Piispanmessun kanttoreina ja kuorojen johtajina toimivat Keijo Piirainen ja Jukka Jaak-
kola. 

Piispa Jukka Keskitalo (oikealla) toimitti juhlamessun kirkossa. Häntä avustivat kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Esko Ahonen tekstinlukijana sekä seurakunnan papit Timo Liika-
nen, Ari Kokkonen ja Valtteri Laitila. Lisäksi tekstin lukijoina ja esirukouksen aikana avus-
tajina toimivat kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terttu Puurunen ja kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Anna-Maaria Jaakkola. 

Ansiomerkeillä, viireillä ja kukkasin muistetut: Marko Väyrynen, Jukka Jaakkola, Timo Lii-
kannen, Sointu Veivo, Fanni Hemmilä, Marja Lantto, Heikki Turves, Eija Ikonen ja Maire Pu-
hakka. Kuvasta puuttuvat Jouni Piri ja Elisa Ranua. 
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Yri�äjän rohkeudella ja
sairaanhoitajan sydämellä 
- vastuullisia 
päätöksiä
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Pudasjärvi tarvitsee 
toimivan yhteyden
eduskuntaan.

 Äänestä!

36
Mainoksen maksaa ehdokkaan tukiryhmä

#asianainen eduskuntaan

tasa-arvo, yhdenvertaisuus, 
ihmisoikeudet, rauhantyö

Oulun Vihreiden pj
marjotapaninen.fi

TAPANINEN
MARJO

M
ai

no
ks

en
 m

ak
sa

ja
: M

ika
 F

lö
jt 

tu
kir

yh
m

ä 
- l

iit
ty

 m
uk

aa
n 

m
uu

to
ks

ee
n

MIKA FLÖJT
asiamieheksesi eduskuntaan!

YTM, tutkija, 
varakansanedustaja, 
maakuntahallituksen vpj 

* Tietoa            
* Taitoa
* Rohkeutta
* Ymmärrystä 
   Sinun asiallesi

Tutustu Mikan 
teemoihin
www.mikaflojt.fi
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Vaalipäivä sunnuntaina 14.4.2019.

EDUSKUNTA-
VAALIT 2019

Suomen Keskustanaisilla on ollut kaik-
kiaan kymmenen puheenjohtajaa. Heis-
tä kaksi on ollut Oulun vaalipiiristä. Kerttu 
Saalasti toimi puheenjohtajana kaikkiaan 
17 vuotta. Toisen kerran Keskustanais-
ten puheenjohtajuus tuli Oulun vaalipii-
riin, kun kansanedustaja Ulla Parviainen 
ryhtyi vetämään tuota ansiokasta valta-
kunnallista järjestöä kaksi vuotta sitten. 

Kerttu Saalastin ura oli hyvin kunni-
oitettava. Hänen aikanaan perustettiin 
Oulun yliopisto, jota hanketta Saalas-
ti tarmokkaasti tuki. Lisäksi hän toimi mi-

nisterinä ja pitkäaikaisena kansanedus-
tajana.

Ulla Parviainen on osoittanut taiton-
sa ja tarmonsa Saalastin lailla jo ensim-
mäisen vaalikauden aikana tulokselli-
seen toimintaan. Tästä on osoituksena 
Hossan kansallispuiston perustaminen 
ja Oulangan kansallispuistoon johtavan 
Liikasenvaarantien kunnostamishanke. 
Kummassakin näissä Parviainen toimi 
hyvin tehokkaasti.

Moni Suomen Keskustanaisten pu-
heenjohtaja on kohonnut varsin mer-

kittäviin tehtäviin. Saalasti, Marjatta 
Väänänen, Hannele Pokka, Anneli Jäät-
teenmäki ja Sirkka-Liisa Anttila ovat ol-
leet ministereinä ja kansanedustajina. 
Oulun vaalipiirin ja koko maan edun mu-
kaista on, että sama perinne jatkuu. Siksi 
on tärkeää, että Ulla Parviainen tulisi va-
lituksi eduskuntaan uudelleen.

Kuusamon 
Keskustanaiset 

Ulla Parviainen Kerttu Saalastin jalanjäljillä

Suomessa ovat monet asiat paremmin 
kuin aiemmin. Aineellisen hyvinvoinnin 
lisääntymisen ohella henkinen pahoin-
vointi on kuitenkin lisääntynyt. Esimerkik-
si lasten ja nuorten sekä aikuisväestön 
mielenterveysongelmat ovat yhä ylei-
sempiä.

Monet aikamme ongelmat johtuvat 
maallistumisesta ja perinteisen, kristil-
lisen arvopohjan murenemisesta. Kult-
tuurissamme on saanut liian korkean 
aseman viihde ja pintaliito, taloudellisen 
voiton ja ulkoisen näyttävyyden tavoittelu 
sekä yksipuolinen yksilöllisyyden koros-
taminen.

Suomessa tulisi laajasti palata kestä-
viin perusarvoihin, joiden perustalle isän-
maamme nousu ja kasvu rakennettiin. 
Näitä arvoja ovat muun muassa rehelli-
syys, yhteisöllisyys, yritteliäisyys, oikeu-
denmukaisuus ja vähäosaisista huoleh-
timinen.

Suurin yksittäinen, koko kansaa ki-
peästi koskettava ongelma on perin-
teisen perhekäsityksen murentuminen. 
Perheet hajoavat, biologinen sukupuoli-
käsitys hämärretään, lapsen arvoa vähä-

tellään ja syntyvyys on romahtanut.
Meidän pitäisi yhdessä palauttaa pe-

rinteiset perhearvot kunniaan, ja tukea 
perheitä, sillä perheiden hyvinvointi hei-
jastuu koko yhteiskuntaan. Tärkein toimi 
olisi palauttaa kodinhoitajat perheiden tu-
eksi koko maassa ja korottaa ensimmäi-
sestä lapsesta maksettavaa lapsilisää.

Ilmastonmuutosta koskevassa kes-
kustelussa tulee palata perinteiseen kä-
sitykseen siitä, että ihmisen tehtävänä 
on viljellä ja varjella luomakuntaa. Teh-
tävämme on hoitaa luomakuntaa vas-
tuullisesti ja luottaa siihen, että maa an-
taa sadon tulevaisuudessakin. Lapsille ja 
nuorille on luotava tulevaisuuden ja toi-
von näköaloja.

Myös maahanmuuttokeskustelussa 
ääripäät ovat saaneet eniten näkyvyyttä. 
Perinteisten arvojen perustalta katsottu-
na asia on selvä: hädänalaista on autet-
tava, mutta rikoksia ei hyväksytä. Tämä 
suomalainen terve käsitys pitää näkyä 
myös lainsäädännössä ja tuomioistuimi-
en päätöksissä.

Keskustelukulttuurissa suomalaisten 
ei kannata tuoda muualta mustavalkois-

ta ja repivää populistista puhetapaa. Pe-
rinteinen asialinja on edelleen paras ja 
hedelmällisin keino hoitaa yhteisiä asioi-
ta. Pienen maan voima on yhteen hiileen 
puhaltamisessa.

Kansainvälistyminen ei tarkoita sitä, 
että perinteisistä suomalaisista arvoista 
tai suvivirrestä ja jouluevankeliumista tu-
lisi luopua. Päinvastoin kestävistä ja elä-
mää suojelevista arvoistamme kannattaa 
kertoa muillekin.

Pekka Aittakumpu
Kiiminki
kansanedustaja-
ehdokas, Keskusta

Perinteiset arvot pitää palauttaa

Pekka Aittakummulla ovat hyvät yhtey-
det Pudasjärvelle, sillä hänen vaimonsa 
Tiina, os. Granlund, on syntyisin Sara-
kylästä. Sinne myös Pekan perhe pitää 
säännöllisesti yhteyttä. Lapsuuden ke-
säpäiviä Pekka vietti isoäitinsä kotipai-
kalla Hetekylässä.

Viime vuosina olemme todistaneet vali-
tettavaa kehitystä naisten aseman mu-
rentamiseksi. Tasa-arvon eteen on teh-
tävä edelleen työtä ja yhteiskunnan eri 
toimijatahojen on sitouduttava mukaan. 
Tasa-arvon taantuminen on pysäytettä-
vä.

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen on 
tartuttava toimeen ja poistettava perus-
teettomat palkkaerot. Miesten asemaa 
kotona on vahvistettava ja naisten ase-
maa työelämässä, jotta naisten eläkeker-
tymiin saadaan muutos parempaan. Työ-
elämän epätasa-arvoon on puututtava ja 
vanhemmuuden kustannukset on jaetta-
va tasan.

Seuraavan hallituksen ohjelmassa on 
oltava naisten aseman edistäminen ja 
sukupuolitietoinen budjetointi. Kaikkien 

merkittävien uudistusten ja valtion bud-
jetin sukupuolivaikutukset on arvioitava. 
Sosiaaliturvan uudistuksessa on huomi-
oitava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yk-
sinhuoltaja- ja maahanmuuttajaäitien 
näkökulmasta. Päätökset yhteiskunnan 
rahan käytöstä ovat arvovalintoja. Niillä 
ei saa heikentää tasa-arvoa!

Naisten on voitava toimia ja vaikut-
taa yhteiskunnallisessa keskustelussa il-
man pelon ilmapiiriä. Naisiin kohdistuva 
verkkoväkivalta on 27-kertaista miehiin 
verrattuna. Hiljentämisyritykset verkos-
sa asettavat naiset sietämättömään ase-
maan ja uhkaavat naisten demokraattisia 
oikeuksia. Sosiaalisen median- ja tekno-
logiayritysten on oltava valtioiden ja EU-
lainsäätäjien ohella mukana rakentamas-
sa häirintävapaata verkkoa.

Meidän naisten on tiedostettava, mil-
laisia uusia valtarakenteita ympärillem-
me rakentuu ja taisteltava niitä vastaan 
yhdessä. Tasa-arvo ei ole valmis, eikä 
sitä meille tahdota vapaa-ehtoisesti an-
taa. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat ih-
misoikeuksia ja niiden puolustamiseen 
tarvitaan meistä jokaista. Raivataan 
edelleen tietä tämän päivän tytöille, jot-
ta heistä voi kasvaa rohkeita huomisen 
päättäjiä.

Marjo Tapaninen
kansanedustajaehdokas 
(vihr.)
Oulun Vihreiden 
puheenjohtaja
Naisjärjestöaktiivi

Tasa-arvo on arvovalinta
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Oululaisena suurperheen isänä halu-
an rakentaa lapsillemme kestävää tule-
vaisuutta. Juureni ovat vahvasti Koillis-
maalla, Pudasjärvellä, jossa olen asunut 
lapsuuteni ja nuoruuteni. Koillismaan 
puhdas luonto ja siellä liikkuminen on mi-
nulle tärkeää ja haluan olla osaltani sitä 
varjelemassa. Pudasjärven Hetekyläs-
sä on sukumme metsätila, jota hoidam-
me yhdessä veljieni kanssa. Lapsuuteni 
kodista olen saanut elämäni eväät, jotka 
ovat vieneet yrittämiseen, vastuunkanta-
miseen ja yhteiskunnan rakentamiseen. 

Yrittäjä olen ollut 27 vuotta. Tänä ai-
kana olen saanut työllistää 1000 ihmistä. 
Monet nuoret ovat saaneet meiltä ensim-
mäisen työpaikkansa. Politiikassa haluan 

olla vaikuttamassa työpaikkojen syntymi-
seen ja yrittäjyyden edellytyksiin. Työ on 
hyvinvointimme perusta ja sen vahvista-
minen on keskeistä.  

Olen Oulun kokoomuksen puheenjoh-
taja, kaupungin valtuutettu ja hyvinvoin-
tilautakunnan varapuheenjohtaja. Olen 
myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin valtuustossa kokoomuksen ryhmän 
puheenjohtaja.

Sairaanhoitajan koulutus ja pitkä työ-
kokemus ensihoitoalalla antaa hyvää 
pohjaa toimia sosiaali- ja terveydenhoito-
asioiden kehittäjänä. Haluan tehdä työtä 
hyvän hoidon saamiseksi kaikille suoma-
laisille. Elämänkaaren alku- ja loppuosa 
on hoidettava erityisen hyvin. Perheet 

tarvitsevat tukea arjen keskelle. Sairaan-
hoitajana en voi mennä apua tarvitse-
van ohitse. Vammaisten ja omaishoitaji-
en asiat ovat lähellä sydäntäni. 

Politiikassa toimin rohkeasti ja mää-
rätietoisesti. Haluan rakentaa koko 
maakuntamme ihmisten hyvinvointia ja 
alueen vetovoimaa. Kansanedustaeh-
dokkaana lupaan tehdä työtä ja vastuulli-
sia päätöksiä yrittäjän rohkeudella ja sai-
raanhoitajan sydämellä!

Sami Pikkuaho
Oulu
Kansanedustajaehdokas, 
Kokoomus

Työtä yrittäjän rohkeudella ja sairaanhoitajan sydämellä
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KOKOOMUS

Mari-Leena tavattavissa to 11.4. klo 14-15 
Pienkonehuolto Keskiaho Oy:n esittelypäivässä

Kansanedustaja, äiti ja ympäristötekniikan DI

TALVITIE
Mari-Leena

Osaaminen • Ympäristö • Yrittäjyys • Sujuva arki

LYÖTYÄ EI SAA LYÖDÄ!!!
Kultaiset käytöstavat 

kunniaan käytännön tasolla

Sointu Harju 

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

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

lasten ja nuorten erityisohjaaja, Sievi

102

Tervetuloa!
Koskenhovinkuja 2

Meillä taitaa olla sama suunta
SDP:llä on ollut useita vaa-
litilaisuuksia Pudasjärvel-
lä, joissa on ollut paikallisen 
Pudasjärven työväen yh-
distyksen aktiiveja mukana 
järjestelyissä ja tukijoina. 

Halla Cafeessa olivat 
keskiviikkona 3.4. kansan-
edustajaehdokkaat Inka 
Hokkanen Kuusamo, Tan-
ja Tiainen Oulu ja Kaarina 
Torro Oulu mukana. Eh-
dokkaita tapaamaan tulleil-
le tarjottiin lounas ja kahvia 
sekä ehdokkailla oli jaetta-
vana vaalimateriaalia. 

Inka Hokkanen  
Kuusamo
Politiikkaa ihminen kes-
kiössä – aidosti välittäen. 
Haluan olla työväen ääni 
eduskunnassa ja puolus-
taa työntekijöiden oikeuk-
sia. Sinnikkyys, tavoitteelli-
suus ja ahkeruus kuvaavat 
minua. Teen työni hyvin ja 
loppuun saakka, sen olen 
kotoa oppinut. Olen ol-
lut aina kiinnostunut ih-
misistä, asioista ja ilmiöis-
tä. Kokemukseni ihmisten 
parissa tehdystä työstä ja 
sosialidemokraattiset ar-
voni toimivat kompassi-
na luottamustehtäviä hoi-
taessani. Yhdessä olemme 
enemmän, yhdessä saam-
me vietyä päätöksentekoa 
ihmistä arvostavampaan 
suuntaan! Haluan edistää 
palkansaajien asemaa, kan-
natan laadukasta ja julkis-
ta terveydenhuoltoa sekä 
yleisturvaa. 

Tanja Tiainen Oulu 
-Olen 42-vuotias kahden ylä-
kouluikäisen lapsen äiti. Täl-
lä hetkellä elämäni täyttyy 
perheestä, työstä ja politii-
kasta. Olen Julkisten ja hyvin-
vointialojen liitto JHL:n alue-
päällikkö. Työkokemustani ja 
asiantuntemustani voisi ku-
vailla sanalla järjestöasian-
tuntija. Politiikkaa teen tällä 
hetkellä Oulun kaupungin-
valtuutettuna ja SDP Oulun 
piirin puheenjohtajana. Koh-
datessani epäkohtia nostan 
ne rohkeasti esille ja selvi-
tän, kuinka niihin voi vaikut-
taa. Politiikan teossa tavoit-
teenani on kuulla, ymmärtää 
ja ajaa yhteistä etua. Kanna-
tan hyvinvointia perheiden 
arkeen, tasavertaisia ja riittä-
viä terveyspalveluja sekä ym-
päristö ansaitsee tekoja. 

Inka Hokkanen, Tanja Tiainen ja Kaarina Torro olivat äänestäjien tavattavissa 3.4. Halla Ca-
feessa.

Kaarina Torro, Tanja Tiainen, Inka Hokkanen.

Kaarina Torro Oulu
Olen 55-vuotias kirjastovir-
kailija Oulun Martinniemes-
tä. Olen naimisissa ja minul-
la on kaksi aikuista lasta. 
Toimin kaupunginvaltuu-
tettuna Oulussa, sekä jäse-
nenä yhdyskuntalautakun-
nassa. Lisäksi olen Oulun 
osuuspankin hallinnos-
sa. Minulle tärkeää ovat oi-

keudenmukaisuus, tasa-ar-
vo ja ilmastonmuutosasiat. 
Voimme jokainen vaikut-
taa pienilläkin teoilla ilmas-
tonmuutokseen. Kierrätys, 
sähkön säästäminen, autoi-
lun ja lentämisen vähentä-
minen ja kotimaanmatkai-
lun suosiminen ovat hyviä 
esimerkkejä. HT

Yksi suurimmista maalla asumisen 
tyydytyksen aiheista tulevaisuudessa 
on ihmisten tarpeet huomioiva, ympä-
ristöä säästävä ja hyvinvointia lisäävä 
elämäntapa. Kotimaisen maatalouden 
elinkelpoisuus on maaseudun asut-
tuna säilymisen kulmakiviä. Vesal-
le maaseudun toiminnallisuuden ja 
mahdollisuuksien elvyttäminen on yk-
kösasia. Hän näkee, että maaseudun 
elinvoimaisuus on mahdollista turva-
ta erilaisten tekijöiden välisellä yhteis-
työllä. Näitä ovat mm. sosiaalinen pää-
oma, uudet asukkaat sekä asumisen, 
elämäntapojen, tuotannon ja työnteon 
uudet muodot.

Palvelujen ja tuotteiden onnistu-
nut suunnittelu lähtee ihmisten elä-
män ymmärtämisestä. Tähän Vesasta 
”oman kylän poikia”-näkökulma. 

Monipuolisen elinkeinorakenteen 
ylläpitäminen ja edelleen kehittyminen 
maaseudulla edellyttää myös inno-
vaatioiden aikaansaamisen helpotta-
mista. Kokeileva toiminta pitää saada 
helpommaksi ja kevyemmin säädel-
lyksi. Tämä on ensisijainen väline saa-
da nuorempi sukupolvi jäämään ja pa-
luumuuttamaan haja-asutusalueille. 
Erityisesti tulee tarkastella kansallista 
lainsäädäntöä ja EU-säädöksiä sekä 
niiden tulkintaa. Varsinkin maaseu-
tua koskevat elintarvikelainsäädän-
nön tulkinnat ovat usein liian tiukkoja. 
Esimerkiksi lampaanlihan suoramark-
kinoinnin vaikeudet tilalta suoraan ku-
luttajalle hankaloittavat nykyisellä lain-
säädännöllä huomattavasti kotimaisen 

lampaanlihan kasvatusta. Vesa pyrkii 
eduskuntaan tavoitteenaan rajoittami-
sen ja estämisen sijaan uudistaa maa-
taloutta ja edistää maaseudun elinvoi-
maisuutta.

Maaseutu voi tarjota hyvän kasvu-
alustan pienille paikallisia raaka-ai-
neita jalostaville elintarvikevalmistajil-
le, jos tätä ei ehkäistä hallinnollisesti. 
Myös pienet lihantuotantotilat tarvit-
sevat ehdottomaksi tuekseen lainsää-
dännön keventämistä. Vesa ymmärtää 
pientilojen ja -yrityksien tarpeellisuu-
den suurten tuotantolaitosten rinnalla. 
Molempia tarvitaan. Suuren ja pienen 
pitää pystyä toimimaan toisiaan tukien. 

Vesa kannattaa ja haluaa puolustaa 
kohtuukokoisen perheviljelmän mallia, 
koska hän näkee sen sopivan myös 
erittäin hyvin yhteen ympäristön huo-
mioon ottavan viljelyn kanssa. Tässä 
asiassa merkitysyhteiskunnan kulut-
tajat, jotka toivovat hyvälaatuisia, eet-
tisesti ja ympäristöä vahingoittamatta 
tuotettuja tuotteita, Vesa katsoo olevan 
suuressa roolissa. Heidän tulisi alkaa 
tiedostaa oikeutensa kotimaiseen ra-
vintoon ja sen tuotantotapoihin, ilman 
että siitä pitää maksaa kohtuuttomasti. 
Vesa haluaa vaikuttaa maaseudun ke-
hitykseen tuomalla esiin näitä kulutta-
miseen liittyviä tarpeita ja haluja, kuten 
vaatimuksia tuotantoketjun läpinäky-
vyyden tai tuotteiden laadun suhteen.

Vesan ehdoton näkemys on, että 
koko Suomi hyötyy elinvoimaises-
ta maaseudusta. Jotta suomalaisten 
toive tulevaisuuden elinvoimaises-

ta maaseudusta saadaan toteutettua, 
maaseudulle tarvitaan nuoria, tulevai-
suuden tekijöitä, innovatiivisia avauk-
sia ja uskallusta yrittää. Mutta ennen 
kaikkea sellainen lainsäädäntö, joka 
mahdollistaa ja kannustaa Koillismaan 
kaltaisella haja-asutusalueilla edellä 
mainitut tekijät/toimijat/toiminnot?

Maaseudun elinvoimaisuuden edis-
tämiseen kytkeytyy myös voimakkaas-
ti maaseudun maisemien säilyttämi-
nen ja luonnon monimuotoisuudesta 
huolehtiminen. Tässä lammas on hy-
vin merkittävässä roolissa, kun mai-
semaa oikeasti hoidetaan. Perintei-
set laidunnustavat, pehmeä metsien 
käsittely, peltojen säilyminen viljeltyi-
nä sekä vanhojen rakennusten kun-
nossapito houkuttelevat matkailijoita 
ja edistävät maaseutumatkailun luke-
mattomia mahdollisuuksia. EU:ssa ol-
laan maisemanhoidolliseen toimintaan 
alettu panostamaan enemmän, joten 
valmiudet siltä taholta tämän kaltai-
sen elinkeinon harjoittamiseen pitäisi 
olla olemassa. Vesa pitää ehdottoman 
tärkeänä sitä, että siihen pitäisi osa-
ta kansallisen lainsäädännön tasolla 
tarttua. EU:n maatalouspolitiikan uu-
distaminen on meille sekä haaste että 
mahdollisuus ja Vesa Riekki on valmis 
käymään sen kimppuun.

Antti Holmström
lampuri

Miksi Vesa Riekki eduskuntaan
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Keskustan kansanedustaja-
ehdokas Vesa Riekin vaali-
juhlaa vietettiin maanantai-
na 1.4. Hirsikampuksella. 
Runsaasti musiikkia ja kan-
nustavia puheita sisältä-
vään juhlaan oli saapunut 
150 henkeä.

Juhla alkoi rehtori Mikko 
Lumpeen Hirsikampuksen 
esittelyllä. Juhlan juontaja 
Seppo Sammelvuo kertoi, 

että Hirsikampuksen valin-
ta juhlapaikaksi oli helppo 
ja jopa itsestään selvä. Juh-
la oli myös vihreä keidas 
kovan vaalityön keskellä, 
jossa päämääränä on Vesa 
Riekin valinta kansanedus-
tajaksi. 

Samaa aihetta hehkutte-
li eduskuntatyöstä luopuva 
kansanedustaja Niilo Kerä-
nen ja kertoi tekevänsä vaa-

Vesa Riekin lämminhenkisessä 
vaalijuhlassa innostettiin vaalityön loppukiriin

Suurimmat aplodit sai Katriinan säestyksellä Petran ja Ve-
san yhteis- ja vuorolaulu Isä ja lapsi.

Vesa Riekin vaalijuhlaan osallistui noin 150 henkeä. Juhlan juontajana toimi Seppo Sammelvuo.

Ympäri Pohjois-Pohjanmaan vaalipiiriä koottu nuorten kuoro esiintyi juhlassa.

Milja Kaunisto ja Laura Paaso soittivat sellomusiikkia.

Juhla oli lämminhenkinen, innostava ja runsaasti musiikkia sisältävä yhteinen tilaisuus, 
jossa luotiin uskoa Vesa Riekin äänimäärän yltävän kansanedustajaksi valitsemiseen. 

Musiikkia esitti ja yhteislaulut säesti iiläinen nuorten puhallinkvintetto.Juhla päättyi talkooväen valmistamaan monipuoliseen iltapalaan.

lityötä, että Riekki olisi hä-
nen kansanedustajatyönsä 
jatkaja Koillismaan alueelta. 
Keränen muistutti mieliin 
Maalaisliiton ajoilta lähti-
en Keskustan arvoista, jotka 
ovat edelleen samat. Nykyi-
nen hallitus on saanut val-
tion talouden ja kilpailuky-
vyn kuntoon, jota työtä on 
hyvä jatkaa tulevalla edus-
kuntakaudella. 

-Isänmaa tarvitsee sovit-
televaa voimaa, totesi Kerä-
nen.

Maakuntajohtaja Pau-
li Harjun mukaan Suomi 
porskuttaa paremmin kuin 
koskaan. Työllisyys on pa-
rantunut, yritystoiminnan 
kautta on tullut runsaas-
ti uusia työpaikkoja. Myös 
Pudasjärven kuntapäättäjiä 
Harju kiitteli ennakkoluu-
lottomasta ja esimerkillises-

tä toiminnasta puu- ja eri-
tyisesti hirsirakentaminen 
edistämisessä. 

-Vesalla on nyt uusi pals-
ta tiedossa, joka saavute-
taan päämäärätietoisella 
työllä, innosti Harju. 

Vaalipäällikkö Mari Käl-
käjä kertoi vaalityöstä ja 
kertoi talkooväen suurella 
tunteella suoritetusta työstä 
ympäri Pohjois-Pohjanmaa-
ta, jonka alueella on kierret-
ty yli sadassa vaalitilaisuu-
dessa. Yhteisesti on muun 
muassa valmistettu ja jaettu 
tuhansia käpypusseja. 

Vesa Riekki kertoi vah-
van poliittisen kokemuksen 
lisäksi hänellä olevan aidos-
ti kosketus tavallisen ihmi-
sen arkeen. 

-Haluan lähteä puolus-
tamaan jokaiselle turvallis-
ta arkea! Se koostuu siitä, 
että kuntalaisten peruspal-
velut toimivat ja ihmisil-
lä on työtä ja toimeentuloa. 
Jos elämä tuo joskus ikä-
viäkin yllätyksiä, silloin on 
yhteiskunnan avulta olta-
va kaikkien ulottuvilla va-
rallisuudesta ja asuinpai-
kasta riippumatta. Suomi 
kuntoon työn on jatkuttava. 
Onkin ensiarvoisen tärkeää, 
että Keskusta pääsee jatka-
maan tällä tiellä. 

Juhla aloitettiin yhteisel-
lä maakuntalaululla ja juh-
lan aikana tunnelman nos-
tamiseksi laulettiin useita 
muitakin yhteislauluja. 
Niitä säesti Iistä saapunut 

nuorten soittajien puhelin-
kvintetti, joka myös esit-
ti musiikkia. Sellomusiik-
ki esittivät Milja Kaunisto 
ja Laura Paaso Haukipu-
taalta. Ympäri Pohjois-Poh-
janmaata koottu nuorten 
kuoro esitti kuorolaulua. 
Kaikkein suurimmat ap-
lodit sai Vesan ja hänen 
10-vuotiaan tyttärensä Pet-
ran yhteis- ja vuorolaulu Isä 
ja lapsi. Laulua säesti Vesan 
aviovaimo ja perheen äiti 
Katriina Riekki. 

Juhlan päätteeksi oli mo-
nipuolinen tarjoilu talkoo-
väen laittamista pöydän an-
timista. 

Heimo Turunen
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Pohjoisen alueen puolesta

Antti Rantakankaalla (kolmas vasemmalta) ovat yhteydet Pudasjärvelle jo 80-luvulta alka-
en, jolloin toimi pankinjohtajana paikkakunnalla. 

Antti Rantakangas, kansan-
edustaja v. 1999 lähtien.

Keskustan kansanedusta-
ja/kansanedustajaehdokas 
Antti Rantakangas Haa-
pavedeltä kävi esittäyty-
mässä ja tapaamassa ää-
nestäjiä sunnuntaina 7.4. 
Pudasjärvellä K-Supermar-
ketin pihapiirissä. Tunnin 
ajan kävi koko ajan ihmi-
siä juttelemassa ja tukiryh-
mään kuuluneet Heikki 
Halla-aho ja Aulis Kilpeläi-
nen tarjosivat grillimakka-
raa. Mukana Koillismaan 
kiertueella ollut oululai-
nen Merja Paloniemi ker-
toi Kuusamossa olleen 100 
henkeä Rantakangas tapaa-
massa ja Taivalkoskellakin 
mukavasti porukkaa pai-
kalla. 

Rantakangas kertoi toi-
mineensa kansanedusta-
jana vuodesta 1999 alkaen 
ja eduskunnassa lukuisis-
sa valiokunnissa. Lisäksi 
on ollut toimintaa monissa 

tehtävissä kunta-, maakun-
ta- ja valtakunnantasolla 
sekä Keskustan eri tehtä-
vissä.

Työkokemusta on ker-
tynyt mm. maanviljelijänä. 
Pudasjärvellä hän kertoi 
toimineensa Säästöpankin 
konttorinjohtajana 1980 lu-
vun lopulla. 

-Siltä ajalta jäi vahva 
tuntemus Pudasjärven eri-
tyispiirteisiin ja paljon on 
edelleen voimassa olevia 
ystävyyssuhteita muun 
muassa Keinäsperän met-
sästysjahtikavereihin, 
muisteli Antti. 

-Harrastan liikuntaa, 
metsän hoitoa ja hirven-
metsästystä. Edustajana 
olen toiminut koko pohjoi-
sen alueen puolesta. Vain 
vahvaan yhteistyöhön pe-
rustuvalla toimintataval-
la saamme hyviä tuloksia, 
se on välttämätöntä elin-

voiman ja tulevaisuuden 
kannalta. Maakuntauudis-
tuksessa koko maakunnan 
palvelut on turvattava, ker-
toi Rantakangas.

Antti Rantakangas 
kannusti kuulijoita osal-
listumaan aktiivises-
ti Keskustan positiiviseen 
vaalityöhön vaaleissa, tuo-
maan kentän tietoa roh-

keasti kansanedustajille, 
koska ainoa viisaus ei asu 
eduskunnassa, vaan ken-

tällä. 
Rantakangas vierailee 

vielä ennen vaaleja Pudas-

järvellä perjantaina 12.4. 
kello 10 K-Supermarketil-
la. HT

Pidetään Pylväs paikallaan
Pudasjärvellä vieraili vaa-
likiertueellaan Keskustan 
kansanedustaja sekä kan-
sanedustajaehdokas Juha 
Pylväs Ylivieskasta. Hän ker-
toi eduskunnassa ja myös nyt 
ehdokkaana pitävänsä maa-
talouden asioita esillä. Hä-
nellä itsellään on noin 300 
peltohehtaaria viljelyssä. Ko-
netyöt tekee hänen oma Pyl-
vään koneasema -yritys, joka 
myös tekee Ylivieskan alu-
eella maatalouden eri työteh-
täviä; kylvöstä korjuuseen. 
Työvaiheita tarjotaan pelto-
töihin myös avaimet käteen 
-periaatteella. Kansanedusta-
jana Juha Pylväs on päättä-
mässä ensimmäistä kauttaan. 

Pylvään vaaliteesejä
Suomi tarvitsee vahvan 

ja kattavan väyläverkos-
ton. Teitä ja väyliä on laitet-
tu kuntoon ja peruskorjattu, 
nyt pitää huolehtia myös nii-
den kunnossapidosta. Talvi-
sin pitää olla turvallista liik-
kua teillä ja kunnossapitoon 
pitää olla riittävät resurssit. 

Suomen pitää olla bio- ja 
kiertotalouden edelläkävijä. 
Hajautettu energiantuotan-
to vahvistaa alueita, poistaa 
turhia siirto- ja rakennuskus-
tannuksia sekä tarjoaa mah-
dollisuuksia valita itselleen 
parhaita vaihtoehtoja. Ha-
jautettu energiantuotanto on 
tulevaisuutta, johon kannat-
taa panostaa. 

Alueilla on vahvuutensa, 
jotka myös vahvistavat kas-
vua. Päätöksenteko lähem-
pänä kansalaisia edellyttää 

myös vallan siirtämistä maa-
kuntiin. Alueellisuutta pitää 
hyödyntää päätöksenteos-
sa ja antaa alueille mahdolli-
suuksia hyödyntää osaamis-
taan. 

Suomea on uudistet-
tu ja turhaa normitusta pu-
rettu. Uudistuksia tarvitaan 
myös tulevaisuudessa, jot-
ta voimme säilyttää vahvan 
hyvinvointiyhteiskunnan. 
Sosiaaliturvamme tarvitsee 
kokonaisuudistusta. Apua 
pitää olla saatavilla silloin, 
kun tarvitsee. Työnteon tu-
lee olla aina kannattavaa. 
Hallinnon pitää olla ihmistä 
varten, ei ihmisen hallintoa. 
Byrokratian purkamiselle on 
edelleen tarvetta. HT

Juha Pylväällä on ollut vaalikiertueellaan mukana viiden hengen tukiryhmä, jotka kutsui-
vat S-marketin pihalla ihmisiä kahville ja jakoivat esitteitä. Tunnin pysähdyksen alussa oli 
väkeä runsaasti, loppuaikana alkaneessa lumisateessakin pudasjärveläisiä tuli kahville 
sekä kyselemään ja kuuntelemaan.

Yhdessä paremman huomisen puolesta
SDP:llä on ollut useita vaa-
litilaisuuksia Pudasjärvel-
lä, joissa on ollut paikalli-
sen Pudasjärven työväen 
yhdistyksen aktiiveja mu-
kana järjestelyissä ja tuki-
joina. 

S-marketin edustalla oli-
vat tiistaina 4.4. kevät tuu-
lipuhuri-ilmalla kansan-
edustajaehdokkaat Inka 
Hokkanen Kuusamo, Mika 
Pietilä Oulu ja Miina-An-
niina Heiskanen Oulu. He 
kertoivat nuorina ehdok-
kaina katsovansa tulevai-
suuteen. Ehdokkaita ta-
paamaan tulleille tarjottiin 
grillimakkaroita ja kahvia 
sekä oli jaettavana vaali-
materiaalia. 

Mika Pietilä Oulu 
-Olen mukana tekemässä 
muutosta paremman huo-
misen puolesta. Katkais-

taan eriarvoistumisen li-
sääntyminen – tehdään 
muutos tasa-arvoisen, yh-
denvertaisen ja oikeuden-
mukaisen yhteiskunnan 
eteen. Pysäytetään ilmas-
ton lämpeneminen – var-
misteen tuleville sukupol-
ville maapallo, jolla elää. 
Kannatan reilua ja parem-
paa työelämää, pidetään 
jokaisesta huolta, parem-
paa elinikäistä oppimista. 

Miina-Anniina  
Heiskanen Oulu
-Olen määrätietoinen kou-
lutuksen, ilmaston ja hy-
vinvoinnin puolesta-
puhuja. Koulutus pitää 
tunnustaa investointina 
tulevaisuuteen, talouteen 
ja yhteiskuntaan. Ympä-
ristö- ja ilmastopolitiikan 
tulee olla kestävää. Hy-

Miina-Anniina Heiskanen, Mika Pietilä ja Inka Hokkanen S-marketin edustalla pudasjärveläisten kanssa viimeisenä en-
nakkoäänestyspäivänä.

vinvointi koostuu toimi-
vasta palvelupolusta läpi 
elämän, vauvasta vaariin. 

Siihen kuuluvat erilaisiin 
tarpeisiin vastaava tervey-
denhuolto sekä saavutet-

tavat liikunta- ja kulttuuri-
palvelut. 

Inka Hokkanen Kuusa-

mo (esittely toisaalla leh-
dessä) HT
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Oikeudenmukainen Suomi kaikille
Vasemmiston kansanedusta-
jaehdokas Risto Kalliorinne 
Oulusta vieraili Pudasjärvel-
lä vaaleja ennen parikin ker-
taa. Halla Cafeessa kokoon-
nuttiin torstaina 4.4. ja toisen 
kerran hän oli tiistaina 9.4. 
S-marketin edustalla, jossa 
oli mukana myös oululaisen 
kansanedustaja ja -ehdokas 
Hanna Sarkkinen. Kummas-
sakin vierailussa Pudasjär-
ven vasemmistoliiton vä-

keä oli paikalla tukijoina ja 
S-marketin edustalla myös 
grillaamassa makkaraa ja 
kutsumassa ihmisiä paikal-
le. Tilaisuksissa oli esillä Va-
semmistoliiton vaaliteema 
Oikeudenmukainen Suomi 
kaikille, ei harvoille. 

Riston sanomaa:
Vaalikauden aikana koe-
tut vaalilupausten pettämi-
set vaarantavat koko po-
liittisen järjestelmän. On 
vaikeaa motivoida ihmisiä 
äänestämään, kun on näh-
ty myönnettävän lainarahaa 
Kreikkaan, muuttoliikkeen 
edistämistä maaseudulta 
kasvukeskuksiin ja leikkaa-
van koulutuksesta. Tämä 
tekojen ja sanojen ristiriita 
aiheuttaa suurta hämmen-
nystä.

Sote-uudistuksen ja van-
huspalvelujen saralla on 

myös menossa melkoinen 
kasvojenpesu. Neljä vuotta 
on ajettu eteenpäin epäkel-
poa sote-uudistusta, joka to-
teutuessaan olisi yksityistä-
nyt terveyspalvelumme. 

Yleinen mielipide on nyt 
kääntynyt ja ihmiset halu-
avat yksityistämis- ja leik-
kauspolitiikan loppuvan. 
Eriarvoistumiskehitys on 
katkaistava, inhimilliset 
vanhuspalvelut turvattava, 
työelämän kurjistaminen lo-
petettava, koulutusta kehi-
tettävä ja luotava uutta työ-
tä pohjoiseen. 

Pohjoisen kamppailu ete-
län vetovoimaa vastaan on 
nyt kiivasta ja siksi äänestä-
jillä tulee harkita, ketä lähet-
tää eduskuntaan asioistaan 
päättämään.

Pudasjärven kehitys on 
viime vuosina ollut positii-
vista ja kunnan tulevaisuu-

dennäkymät ovat valoisat. 
Pudasjärvi on aina ollut al-
lekirjoittaneelle vahvaa kan-
natuksen aluetta. Mikäli ää-
nestäjien tuki riittää, niin 
toimin mielelläni tulevai-
suudessakin pudasjärveläis-
ten äänitorvena arkadian-
mäellä. 

Hannan sanomaa
Hyvää hoitoa kaikille! Laa-
dukasta vanhushoivaa ja 0,7 
hoitajamitoitus lakiin. Lää-
kärille viikossa ja terveys-
keskusmaksut poistettava. 
Mielenterveyspalvelut kun-
toon ja terapiaa tarvitseville. 

Toimeentulon takaa-

va työ. Kohti kannustavaa, 
joustavaa ja turvaa luovaa 
perustuloa. Aktiivimalli ros-
kiin. Koulutuksessa on tu-
levaisuus. Yhtäläinen var-
haiskasvatusoikeus kaikille 
ja nykyistä pienemmät lap-
siryhmät. Peruskoulu kun-
toon ja aidosti maksuton 
toinen aste. Loppu koulutus-
leikkauksille ja tiede kunni-
aan. Lisää elinikäistä oppi-
mista ja työttömille oikeus 
opiskeluun. Ympäristökes-
tävää politiikkaa nyt. Lisää 
resursseja luonnonsuoje-
luun. Suomi raiteille, pyöräi-
ly kunniaan ja kaasuautot 
kaduille. Maan- ja metsän-

omistajista hiilensidonnan 
ilmaston sankareita. Uusiu-
tuvaa energiaa ja kierrätys 
kunniaan! 

Heimo Turunen

Risto Kalliorinne.

Halla Cafeessa Risto Kalliorinteellä oli tuttuja kuulijoita. Toki kahvilla ja keskustelemassa 
kävi muitakin, kuin kuvassa näkyvät henkilöt. 

S-marketin edustalla Vasemmiston vaaliteltalla oli lämmin tunnelma kylmästä kevättalvi-
tuulesta huolimatta. Risto Kalliorinne ja Hanna Sarkkinen edessä esittelypöydän molem-
min puolin. 

Hanna Sarkkinen.

Tulevaisuuden avain on 
koulutukseen panostaminen
Oululainen SDP:n kansan-
edustaja sekä -ehdokas Tytti 
Tuppurainen vieraili Pudas-
järvellä S-marketin pihalla 
torstaina 4.4. Hän on päättä-
mässä toisen kansanedustaja-
kautensa ja tähtää kolmannel-
le kaudelle. 

Hän kirjoittaa tuoreim-
massa blogissaan, että tule-
vaisuuden avain on koulu-
tukseen panostamisessa, aina 
kaikille palautettavasta yh-
täläisestä varhaiskasvatuk-
sesta korkeakouluihin. Toi-
sen asteen maksuttomuus on 
kohta 50 vuotta täyttävän pe-
ruskoulu-uudistuksen päivit-
tämistä nykyaikaan. Työelä-
mä edellyttää ammatillista 
osaamista ja yleissivistävää 
lukiokoulutusta. 

Korkeakoulutuksen poh-
jaa on vahvistettava palaut-
tamalla perusrahoitus riittä-
välle tasolle. Siten saadaan 
aloituspaikat sekä yritystoi-
minnan tutkimuksen ja tuo-
tekehityksen edellyttämä pe-
rustutkimus turvattua.

Suomen menestystari-
na rakentui koulutuksella ja 
osaamiselle. Siksi toteutunut-
ta koulutustason kääntymistä 
laskuun ei saa hyväksyä. Täl-
laiseen säästämiseen Suomel-

Tytti Tuppurainen on vieraillut kansanedustajana säännöllisesti Pudasjärvellä ja sovitti 
käynnin myös kiireiseen vaalikiertueeseensa.

la ei ole varaa.
Osaamisen lisäksi tarvit-

semme panostamista liiken-
teen infraan. Pohjoinen Suo-
mi tarvitsee kaksoisraiteen 
Ouluun asti. Raiteet ovat tar-
peen teollisuuden kuljetuk-
siin ja tukevat tärkeää ta-
voitetta ilmastonmuutoksen 
hillinnästä. Matkustajille nel-
jän tunnin juna pääkaupun-
kiin on todellinen parannus.

Eriarvoisuuden kasvu on 
estettävä. Perusturvasta ei 

voi enää leikata. Lapsiper-
heiden hyvinvointia on tuet-
tava perhevapaauudistuksel-
la sekä kotipalveluilla. Myös 
yksinasuvien asemaa on pa-
rannettava. Eläkkeensaajien 
köyhyyttä ei saa hyväksyä: 
toimeentulo on voitava tur-
vata eläkkeellä, ei toimeen-
tulotuella. Työttömiä ei saa 
rangaista aktiivimallilla työ-
mahdollisuuksien puutteesta.

Tasa-arvon ytimessä ovat 
hyvinvointipalvelut. Meidän 

on taattava inhimillinen van-
huus tätä maata rakentaneille 
sukupolville. Tähän kuuluu 
hoitajamitoituksen nostami-
nen 0,7 hoitajaan. Vanhuspal-
veluita, terveydenhuoltoa tai 
muitakaan peruspalveluita 
ei saa rakentaa voitontavoit-
telulle. 

Suomea ei voi johtaa kuin 
yritystä, vaan tarvitaan uu-
distuksia kohti yhteistä hy-
vää. HT

Satu Lumijärvi ja Timo Siekkinen kävivät asentamassa 
Seitsemän tähdenliikkeen vaalijulisteet Pudasjärvelle.

Seitsemän tähden liikkeen 
kansanedustajaehdokkaat 
teollisuusrakentaja Timo 
Siekkinen Oulunsalosta ja 
maatalon emäntä Satu Lu-
mijärvi Vihannin Alpualta 
kävivät vaalikiertueellaan 
Pudasjärvellä. Ensimmäi-
seksi he asensivat viralliseen 
kaupungin vaalitelineeseen 
Tähtiliikkeen puheenjoh-
taja Paavo Väyrysen vaali-
julisteen ja viereen heidän 
kummankin kuvalla ja eh-
dokasnumeroilla varustetun 
julisteen. 

Seitsemän tähden liik-
keen vaaliteemoina on 
Suomen Itsenäisyys, puo-
lueettomuus, hallittu maa-

hanmuutto, köyhän asialla 
oleminen – riittävästä perus-
turvasta huolehdittava sekä 
aluepolitiikka. 

Ehdokkaat kertoivat, että 
Tähtiliikkeessä kukin toimii 
omantunnon mukaan. Täh-
tiliike valikoitui puolueeksi, 
koska perinteisten puoluei-
den kyky ja halu toimia kan-
san parhaaksi on jo nähty. 
Uusi kansanliike antaa sii-
hen mahdollisuuden. Puo-
lue ei tule harrastamaan niin 
sanottua puoluekuria, vaan 
valituilla edustajilla on vel-
vollisuus vain perustaa yh-
teinen eduskuntaryhmä. 
Äänestyksissä kukin toimii 
omantunnon mukaan. HT

Toimintaa 
omantunnon mukaan
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Jari / 040-516 0430 Sami / 040-560 5993
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi

Kysy edullisia
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ENNAKKOPÄIVÄ to 11.4.
PIENKONEHUOLTO KESKIAHOLLA

> Paikalla
    BRP:n aluepäällikkö
    Juha Mäkimartti

KAHVIT
nisun kera!

KESÄ TULEE!
MEILTÄ JONSERED

-TUOTTEET

KYSY MYÖS RAHOITUSTA!

NIIN SAAT

ARVOSTA SKI-DOO  
LISÄ- JA/TAI 
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TILAA UUSI SKI-DOO 2020 NYT

600
EURON

LUE LISÄÄ: SKI-DOO.COM

TILAA UUSI  
SKI-DOO  
2020 NYT
TILAA UUSI

SKI-DOO 2020 NYT
NIIN SAAT JOPA

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie
vierailee liikkeessämme klo 14–15. 

Tule tapaamaan Mari-Leenaa, pyydä
häneltä arvontalipuke ja voit voittaa

Jonsered CC 2128
monitoimiraivurin

Tervetuloa
tutustumaan!
www.pienkonehuolto.fi

ESITTELYSSÄ
LYNX® JA SKI-DOO® 2020 -MALLEJA

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

ENNAKKO-
KAUPPA ON
KÄYNNISSÄ!

(arvo 390 €)

1000
EURON

Kansalaisopiston kevätnäyt-
telyn avajaisia vietettiin maa-
nantaina 8.4. Taidehuone 
Pohjantähdessä. Esillä on mo-
nipuolinen kattaus opiston 
kurssilaisten talven taidon-
näytteistä.

-Taitavien, kokeilemaan 
yllyttävien ja kannustavien 
opettajien ja ohjaajien kurs-
seilla on lukuvuoden mittaan 
syntynyt mitä mahtavinta tai-
detta ja tuotosta, vaikka min-

Kansalaisopiston kevätnäyttely 
huhtikuun ajan Pohjantähdessä

kälaista materiaalia tai raa-
ka-ainetta hyödyntäen ja mitä 
moninaisimmilla tekniikoil-
la: kodin tarpeisiin käyttöta-
varaa, sisustuksen sulostutta-
jaksi koriste-esineitä, lahjaksi 
ja muistamiseksi läheisille tai 
muuten vain luovuuden kuk-
kasia aivan omaksi iloksi. 

Esillä on ahkerien käsien ja 
kekseliään mielen aikaansaan-
noksia kuvataiteiden, muotoi-
lun, käsityön, puukäsityön ja 

askartelun kursseilta. Niillä 
on leikattu, ommeltu, punot-
tu, solmittu, juotettu, sahat-
tu, hiottu, höylätty, maalat-
tu, lakattu, dreijattu, veistetty, 
nyplätty, värjätty, tuunattu, 
neulottu, virkattu, kirjottu, 
parkittu – on sulatettu, huo-
vutettu, lasitettu, vedostettu 
ja pintakäsitelty, ym, esitteli 
näyttelyä koulutussuunnitte-
lija Eeva Harju. 

Avajaisissa oli ohjelmana 

eri toiminnallisia työpajoja; 
tanssipaja tanssiesityksineen 
Tuula Haverisen ja Esa Nur-
melan vetämänä. Nukketeat-
terissa valmistui nukkeja Kaa-
rina Nevanperän johdolla ja 
pitsinnyplääjät esittelivät tai-
tojaan omassa pajassaan. Ho-
peapajassa Outi Vitikka näyt-
ti, miten vanhasta tehdään 
uutta. Käsityöpajassa esitel-
tiin Katri Kemppasen johdol-
la makramee -tekniikkaa, joil-
la valmistetaan seinävaatteita, 
mattoja ym. 

Avajaisissa otettiin vas-
taan aloitteita uusista kurs-
seista sekä rohkaistiin myös 
pitämään itse erilaisia kursse-
ja. Uusia ohjaajien ja opettaji-
en ilmoittautumisia ja kurssi-
ideoita otettiin mlyös vastaan 
tai niitä voi ilmoittaa opiston 
toimistoon. Avajaisillan aika-
na oli myös monipuolista tar-
joilua.

Kulttuuritoimen kanssa 
yhteisesti järjestetty perintei-
nen oppilastöiden näyttely on 
avoinna taidehuone Pohjan-
tähdessä huhtikuun loppuun 
saakka. HT

Sisarukset Jenni Uusi-Illikainen ja Marjo Iinattiniemi kertoivat käyneensä keramiikkapiiris-
sä viime syksystä alkaen. Piiri on koukuttanut heidät täysin, on hyvää terapiaa ja harras-
tusilta kerran viikossa tuntuu kuluvan hetkessä.

Hopeatyöpajassa Outi Vitikka esitteli, kuinka vanhasta syn-
tyy uutta.

Tanssiesitysten lomassa kerrottiin kansalaisopistolla ol-
leen kahdeksan eri tanssikurssia, joissa kävi tanssintaitoja 
harjoittelemassa yli 200 henkeä. 

Uusia käsinukkeja nukke-
teatterin työpajassa tekivät 

Kaarina Nevanperän joh-
dolla Sini ja Salla Takkinen 

sekä Vilma Kemppainen.
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AVOINNA MA-PE 9-17, LA 9-13

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

Clen
PAINEPESURI
110 bar

99,-

Nilfisk
PAINEPESURI
120 bar
sis. pyörivä autoharja
ajoneuvosuutin
autonpesusuutin

179,-

PUUNHALKAISU-
KONE
AWD052J, 5T, 52 cm

269,-

Rato R2000IS
INVERTTERI
AGGREGAATTI

599,-

KLAPISIRKKELI
XW112, 2,2kW

199,-

KLAPISÄKKI
nostokorvalla
NS002, n. 1500 l

14,90

VERKKO
LAVASÄKIT
Fin-lava 1500 l

2,90

HALLITUNKKI
3T, MEG12

99,-

PUIKKOHITSAUS
INVERTTERI
SLW001, ARC 160 PFC 
Hitsausmaski HM001 
kaupan päälle!

299,-

Euro-lava 1000 l

2,70
KPL

KINDER
YLLÄTYSMUNAT

0,69

Aittojärvellä pilkkikisat
Aittojärven kyläseuran pilk-
kikilpailut järjestettiin lau-
antaina 6.4., jolloin pilkki-
jät kerääntyivät aurinkoiselle 
järvelle. Hernesoppa oli kou-
lun keittiössä valmistumassa 
ja mukavasti tuli osallistujia

kilpailemaan, niin lapsia 
kuin aikuisia. Pilkintäaika 
kesti kaksi tuntia. Mikäs oli 
istua avannolla, kun aurinko 
lämmitti selkää. 

Pilkkimisen päätyttyä pa-
lattiin koululle saaliin punni-
tukseen. Eipä onni suosinut 
kaikkia, mutta emeritus opet-
taja Pekka Lehto sai pokaalin 
2395 g saaliilla, Katri Lehmi-
kangas oli hyvänä kakkosena 
2305 g ja kolmas Matti Soro-
nen 1120 g.

Lasten sarjassa voiton vei 

Tässä varmaan pohditaan mihin suuntaan lähdetään.

Kesken pilkkimisen tuli Saa-
relalle nälkä ja ei kun kerta-
käyttögrilli ja siihen makka-
rat paistumaan. Katja Kuha.

Pieni mies opettelemassa 
pilkkimisen taitoja. 

Pudasjärven kaupunginhalli-
tus kokoontui tiistaina 9.4. 

Kaupungin tekninen toi-
mi ja työllistämisyksikkö oli-
vat esittäneet kaupunginhal-
litukselle yhteisesityksenä 
metsätyöryhmän perustamis-
ta. Ryhmän työkohteina ovat 
kaupungin omistamat metsät 
ja maa-alueet. Lisäksi metsä-
työryhmä voi tehdä kokonais-
valtaista maisemanhoitoa. 
Tarvittaessa metsätyöryhmän 
palveluja voidaan toteuttaa 
myös yksityisten mailla. Ryh-
mää voidaan käyttää myös 
kaupungin ja yhdistyksen 
muihin työtehtäviin. Kohde-
ryhmänä ovat tällaiselle toi-
mintamallille pitkään työttö-
mänä olleet henkilöt, joiden 
työllistymisensä on ollut erit-
täin vaikeaa. Metsäryhmään 
voidaan sijoittaa kuntoutta-
van työtoiminnan asiakkaita. 
Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä Työpetarin tarjouk-
sen metsätyöryhmän vetäjän 
palkkaamiseksi 16 000 euroa 
ja hyväksyi Työpetarin tarjo-

uksen metsäryhmän palkkaa-
miseksi 41 738 euroa.

Hyvän Olon  
Keskuksen vesi- ja 
viemäröinti 
Pudasjärven kaupunki ja Pu-
dasjärven Vesiosuuskun-
ta ovat neuvotelleet uuden 
asemakaavamuutosalueen 
vesi- ja viemärilinjojen siir-
roista Pudasjärven Hyvän 
Olon Keskuksen alueella 
sekä aluetta palvelevien uu-
sien liikenneväylien alueil-
la. Päätettiin hyväksyä so-
pimusluonnos ja annettiin 
teknisille palveluille oikeus 
allekirjoittaa yhteistyösopi-
mus Pudasjärven Vesiosuus-
kunnan kanssa sopimusluon-
noksen pohjalta. 30.1.2019 
on pidetty Pudasjärven Ve-
siosuukunnan toimitusjoh-
tajan, hallituksen puheen-
johtajan ja yhden hallituksen 
jäsenen kanssa oli neuvotel-
tu ko. sopimuksesta, miten 
Pudasjärven kaupunki osal-

listuu uuden syöttölinjan ra-
kentamiseen sekä muuttuvan 
asemakaava-alueen vesi- ja 
viemärilinjojen siirtoon.

Kairan Kuitu Oy:n 
luottotili
Päätettiin esittää kaupungin-
valtuustolle, että se myöntäi-
si Kairan Kuitu Oy:n Danske 
Bank Oyj:n 14.2.2019 päivä-
tyllä tarjouksella myöntämän 
luotollisen tilin 300 000 euron 
limiitille rajatun 65 prosentin 
suuruisen, Pudasjärven kau-
pungin omavelkaisen taka-
uksen. Hallitus esittää, että 
takauksesta peritään vuosit-
tain yhden prosentin suu-
ruinen takausmaksu, joka 
lasketaan kunkin kalenteri-
vuoden lopussa olevan limii-
tin 65 prosentin osuudesta. 
Takaukselle ei vaadita vas-
tavakuutta ottaen huomioon 
yhtiön toiminnan laatu ja se, 
että Kairan Kuitu Oy on Pu-
dasjärven kaupungin tytär-
yhtiö. RR

Metsätyöryhmä työllistää 
pitkään työttöminä olleita

Aittojärven pohjoisrannalla 
Leskelän sukutilan omista-
ja Tellervo Kurtti, omaa su-
kua Piri, halusi tietää, mitä 
eri puolilla vanhoissa aitois-
sa olevat vanhat puuastiat 
oikein olivat. Kylällä pää-
tettiin pitää talkoot ja koo-
ta ne astioiksi, joita ne oli-
vat olleet. Esineitä koottiin 
koko talvi Esa Viuhkolan 
vetämässä kansalaisopiston 
puutyö- ja entisöintikurssil-
la ja talkooporukalla oli pii-
riläisten mukaan tosi haus-
kaa.

Historiatietojen mukaan 
Hiltulasta (Hilturannasta) 
muutti poika Tikan autioon 
1600-luvulla. Otti nimek-
seen Hiltunen ja pian oli jo 
kaksi Hiltusta Aittojärven 
pohjoisrannalla. Yksi Hil-
tusen pojista souteli Puuru-
seen vävyksi ja otti nimen 
talon mukaan Puurunen. 
Taudit runtelivat vanhim-
man Hiltusen väkeä, niin 
että Jussi Hiltunen myi ta-
lonsa leski Antti Matinpoi-
ka Pätsille. Nimi muuttui 
talon mukana Hiltuseksi, 
oltiin vielä 1700-luulla. An-
tin poika Tuomas nai Puu-
rusen tyttären, Reetan, eli 
oli jälleen mukana vanhan 
Hiltulan suvussa. Pariskun-
nalle syntyi useita tyttäriä, 
mutta vain yksi poika 1807. 
Isoisä ei ehtinyt nähdä su-

vun perillistä.
Tuomaalta on jää-

nyt muistoksi suolasaavi 
1811-luvulta. Tuomas Tuo-
maanpoika sai talon isän-
nyyden noin 16 vuotiaa-
na. Isä Tuomas saattoi olla 
sairaalloinen, eikä kyen-
nyt taloa pitämään. Suvun 
piirissä nuorta Tuomasta 
sanotaan Pikku-Tuomaaksi, 
joka oli toimen mies. Hän 
nai Hetekylästä nuoren or-
voksi jääneen Valtiomies 
Oinaksen pojan tyttären.

Talo vaurastui ja raken-
nuksia tehtiin ja kolmiosai-
nen aitta valmistui 1822 

– 1826 ja keskiaitta myö-
hemmin. 

Aitta seisoo Aittojärven 
rannalla edelleen suvun 
hallussa ja kaikki esineet, 
jotka nyt ovat Pohjantäh-
dessä kevätnäyttelyssä 
näytteillä, ovat sieltä peräi-
sin. Vanhala, kylälle Les-
kelä, oli vuoteen 1939 les-
ki-Reetan hallitsema, eikä 
mitään hävitetty, eikä hul-
lutuksia tehty. Vävy haa-
veili turhaan uudemmista 
työkaluista, pärjättiin sitä 
vanhoillakin. 

Eija Taavitsainen 

Aittojärvellä vanhojen esineiden 
puutyö- ja entisöintikurssi

Aittojärven puutyö- ja entisöintikurssin töitä on esillä kan-
salaisopiston kevätnäyttelyssä Pohjantähdessä. 

Parkkisen Niko, toinen oli Se-
lena Stenius ja kolmas Eetu 
Piri.

Ennen arpajaisia ja palkin-
tojen jakoa päästiin vihdoin 
maukkaan hernesopan kimp-
puun ja pullakahveille. Väkeä 

oli kaikkineen noin 60.
Tunnelma oli mukava ja 

suosipa arpa jutun kirjoitta-
jaakin, sain sopivat villasu-
kat! Tarpeeseen ovat.

Eija Taavitsainen

Pudasjärvi-lehti ilmestyy pääsiäisen aikaan to 18.4. ja to 25.4. 
Aineistot toimitukseen to 25.4. lehteen viimeistään tiistana klo 10 mennessä.

PUDASJÄRVI -lehti

Lue lehti netistä jo keskiviikkona www.pudasjarvi-lehti.fi
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Kurenpoikien P15- jouk-
kue teki historiaa napates-
saan paikan futsalin Suomen 
mestaruuskisoissa ensim-
mäisenä pudasjärveläisenä 
joukkueena. Kurenpojat oli 
talven aikana esittänyt Poh-
jois-Suomen mestaruussar-
jassa jopa ylivoimaisia ottei-
ta, ja alueensa mestarina sai 
edustusoikeuden U15 SM-
lopputurnaukseen Tampe-
reella 30.-31.3.

Tesoman palloiluhallissa 
pelatuissa alkulohkon otte-
luissa ensimmäisenä vastaan 
tuli Uudenmaan mesta-
ri Toukolan Teräs. Ottelus-
ta tuli tiukka ja tasainen. Ku-
renpojat aloitti vahvasti 
ja siirtyi kolmen minuu-
tin jälkeen 0-1 johtoon Vil-
le Kynkään maalilla. Rei-
lun minuutin myöhemmin 
helsinkiläiset kuitenkin ta-
soittivat ottelun, ja näissä 
lukemissa mentiin toiselle 
puoliajalle. Toisen puoliajan 
alku oli Kurenpojille vaikea, 
ja ToTe johti pian ottelua 2-1. 
Kolmen alkulohkopelin tur-
nauksessa voittoa on haetta-
va riskilläkin, ja Kurenpojat 
lähti pelaamaan ylivoima-
peliä viidellä kenttäpelaajal-
la. Vastustaja pääsi huonon 

Kurenpoikien P15- joukkueelle SM-kisojen kahdeksas sija
puolustustilanteen kautta is-
kemään voittolukemat 3-1.

Lounaan jälkeen jouk-
kue oli tappiosta toipunut ja 
valmiina kohtaamaan Tam-
pereen ylpeyden Ilveksen. 
Tämä peli olikin ratkaise-
va jatkoon pääsyn kannal-
ta. Lohkojen kaksi parasta 
saisi paikan välierissä ja fi-
naalipeleissä. Ilveksen pe-
laajat olivat huomattavasti 
pudasjärveläisiä fyysisem-
piä ja taktinen tekeminen 
oli varmaa. Ilves käytti kaik-
ki maalintekopaikkansa te-
hokkaasti, kun taas Kuren-
pojat ei päässyt etenemään 
organisoidun puolustuksen 
läpi maalintekopaikoille asti 
kuin muutaman kerran. Il-
ves vei ottelun selkeästi 8-2, 
ja murskasi samalla haaveet 
mitalipeleistä.

Illan vastustajan Savo 
Futsal yj:n pelaajat koostui-
vat KuPS:n, SiPS:n ja WJK:n 
pelaajista, ja jälleen saim-
me kentällä todeta olevam-
me altavastaajia jo fyysises-
sä olemuksessa. Kurenpojat 
oli jälleen pelissä mukana; 
maalitolpat kolisivat ja Sa-
von maalivahti oli lujilla, 
mutta verkkoon asti palloa 
ei saatu upotettua kuin kah-

desti. Kun Savo viimeiste-
li hyökkäyksensä lähes täy-
sillä prosenteilla onnistuen 
maalinteossa viidesti, oli Ku-
renpoikien tyytyminen kol-
manteen tappioon.

Sijoitusottelut pelattiin 
Kauppi Sports Centerissä, 
jossa oli viikon aikana pe-
lattu U19 EM-karsinnat. Ku-
renpoikien kannattajia oli 
illalla Suomea kannustamas-
sa, sillä mukana joukkuees-
sa oli Kurenpoikien kasvatti 
ja turnaamassa olleen P15- 
joukkueen valmentaja Arttu 

Niemelä. Suomi otti pelissä 
3-0 Kazakstanin. Harmitta-
vasti Kurenpoikien peli sat-
tui Suomen pelin kanssa sa-
maan aikaan, joten pelaajat 
eivät päässeet maaottelutun-
nelmaan.

Kurenpoikien ensimmäi-
nen vastustaja oli Uuden-
maan alueen karsintojen 
kakkonen FC Wild. Ottelu 
noudatti samaa kaavaa kuin 
aiemmat. Kurenpojilla pal-
lo pyöri hyvin, maalinteko-
tilanteita nähtiin runsaasti, 
mutta viimeistely ei onnis-

tunut. Erikoistilannepuolus-
tamisessa oli ollut koko tur-
nauksen ajan haasteita, ja FC 
Wild pääsi rokottamaan eri-
koistilanteista kolmesti otte-
lun aikana.

Sunnuntain viimeises-
sä ottelussa Kurenpojat pe-
lasi sijoista 7-8. Vastassa oli 
edelliseltä päivältä tutuk-
si tullut Savo Futsal yj. Ku-
renpojat aloitti vahvasti ja 
Abdulkadir Mohammed 
Abdallen maalilla siirtyi en-
simmäisellä minuutilla joh-
toon. Vaihtopenkki hurrasi 
jo toista maalia heti perään, 
mutta pallo olikin mennyt 
sivuverkkoon. Tilanteita oli 
ottelussa Kurenpojilla riit-
tämiin, mutta todettua tuli, 
että ”kun ei mene, niin ei 
mene.” Savolaiset maalasi-
vat ottelussa neljä kertaa ja 
Kurenpojille tuomisina kah-
deksas sija.

Erityisen tärkeää oli huo-
mata, että olemme aivan 
Suomen parhaiden jouk-
kueiden kintereillä. Poh-
joisen vähäiset pelimäärät 
ja Mestaruussarjassa koet-
tu paremmuus näkyivät ko-
kemuksen puutteena nimen-
omaan taitavia ja fyysisiä 
joukkueita vastaan. Hiot-
tuja erikoistilanteita ei olla 

päästy puolustamaan pe-
leissä aiemmin ja se kostau-
tuikin harmittavasti turna-
uksen jokaisessa ottelussa. 
Kiitokset kaikille tukijoille, 
Pudasjärven kaupungille ja 
yksittäisille henkilöille, SM-
kisamatkan onnistumisesta. 
Ilman taloudellista tukean-
ne olisi joukkue jäänyt ilman 
tätä huikean hienoa koke-
musta! 

TN, kuvat Tuula Iinatti 

Otto Niemelä torjuu ja Abdalle Abdulkadir Mohammed puo-
lustaa Ilveksen hyökkäyksen. 

Kurenpoikia oli Tampereella mukavasti. Yhteiskuva Kauppi Sports Centerin edestä.

Kuvissa Joona Sääskilahti (vsin peliasussa) ToTen pelaa-
jien keskellä. 

Joukkueen valmentajatii-
miin kuuluva Arttu Niemelä 
edusti hienosti Suomea U19 
Em-karsintaturnauksessa.

Huoneistohotelli Kide kohoaa Iso-Syötteelle pikavauhtia
Uuden huoneistohotellin 
perustukset ja katto olivat 
matalina vielä maaliskuun 
lopussa. Viikko sitten alka-
nut huoneiden kokoaminen 
on muuttanut rakennustyö-
maan maiseman nopeasti. 

Huoneet saapuvat val-
miina moduuleina suoraan 
Lehto Groupin tehtaalta 
Oulaisista. Ne kuljetetaan 
paikalle yöaikaan rekkojen 
kyydissä kuusi moduulia 
kerrallaan. Päivän aikana 
huoneet puretaan kuljetus-
muoveista ja nostetaan 70 
m korkealla nosturilla pai-
kalleen perustusten päälle.  

Yksi huonemoduuli pai-
naa noin 12 000 kiloa. 

Kun huoneita on ladottu 
muutama vierekkäin ja kah-
teen kerrokseen, nostetaan 
ennakkoon valmiiksi raken-
nettu katto paikalleen. Näin 

vältytään sateiden aiheut-
tamalta kosteusvaurioris-
kiltä. Lisäksi rakentaminen 
käy tavallista nopeammin 
ja ympäristöystävällisem-
min, kun huoneet rakenne-
taan tehtaalla optimaalisis-
sa olosuhteissa. 

Hotellin Safaritalon puo-
leinen pääty on jo valmis, 
moduuleista 20, eli yksi kol-
masosa on asennettu. Huo-
neita saapuu Iso-Syötteelle 
tasaisin väliajoin ja ne kaik-
ki ovat paikallaan touko-
kuun loppuun mennessä.  
Hotelli aukeaa asiakkaille 
marraskuussa. 

Koko Iso-Syötteen kes-
kusalueen maisema muut-
tuu nopeasti, sillä myös 
Safaritalon toisella puolel-
la rakenteilla olevan Lumi-
areenan hirsiseinät kohoa-
vat nopeasti. 

Huoneistohotelli Kide sai ensimmäiset huoneensa 2.4. Hotelli tulee yhdistymään kuvassa olevaan Safaritaloon, sekä va-
semmalla rakentuvaan Lumiareenaan. 
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MYYDÄÄN

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

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

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

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

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)

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

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATTAVANA
Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 2 h + k 42 m2, 1 h 25 
m2. P. 0400 512 997.

Tarpeettomana kaukolämpöön 
siirtymisen vuoksi hyväkuntoi-
set keskuslämmityskattila 
Arimax 240 (puulla), lämmin-
vesivaraaja Akvarum 1500 
ltr (pystymalli), paisuntasäiliö 
150 ltr (ollut käytössä n. 2 v). 
Varaajassa sähkövastukset 3 
kpl, kiertovesipumput 2 kpl 
ym. P. 040 770 8175.

Yhden talven käytössä ollut 
auton pressukatos putkirun-
golla. Leveys 2,5 m, pituus 5 
m, korkeus 2,2 m. P. 040 770 
8175.

Mummo-, pappa- ja poikien 
polkupyörät. Kolmirattainen 
polkupyörä. P. 040 873 1837.

Uutta vastaava vakio naisten-
pyörä. Hinta 80 €. P. 046 520 
9175.

OSTETAAN

Ostetaan remonteista jääneitä 
rakennustarvikkeita ja keit-
tiön kalusteita. P. 040 576 
0286.

VUOKRATTAVANA KOLMIO 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

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

MYYDÄÄN

Koivuvitriini 2 os, sohvapöytä, 
vitriinikaappi, korkeahko valk. 
kaappi, ruokapöytä pit. 120 cm, 
4 tuolia, verhoja. P. 040 543 
9133.
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

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

Sunnuntaina 21.4.
Tanssittaa

Poikkeukselliset 
aukiolot:

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

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

Tervetuloa!

Lippu 12 € sis. ep.

ÄSSÄT
klo 21.00 - 01.30, 
ei karaokea

Aukioloajat: 

KEVÄTKOKOUS
su 28.4 klo 16.00 

Virkistysuimala Puikkarissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 

Poijulassa olevan tilan myynti.
Tervetuloa! Hallitus

Pudasjärven 
Urheilijat ry:n

Kurenalan Kyläyhdistys ry 
KEVÄTKOKOUS

ma 29.4. klo 18 kaupungintalolla.
Kahvitarjoilu alk. klo 17.30.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
HallitusTervetuloa!

Tervetuloa Kurenalan Kyläyhdistys ry:n 
JÄSENEKSI JA YHTEISTYÖHÖN! 

Jäsenmaksu v. 2019 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.

Sarajärven kalastuskunta 
VUOSIKOKOUS 

la 27.4.2019 klo 10 
Hirvikummussa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Lisäksi kalaistutukset ja riistanhoitotyöt.

Tervetuloa! Hoitokunta

JV3 SNSLippu 12 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661
Pe 19.4. klo 21-01
TANSSITTAA

Tervetuloa!

MERJA 
JUUTINEN Tulossa: la 18.5. Poutapilvi

lauantaina 20.4.2019 klo 11.00-15.00, 
Piipposentie 16

Pilkkikilpailut Kouvalla

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

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

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

osallistujat.

Hyvät palkinnot! Arpajaiset, buffet ja makkaranmyyntiä.

Tervetuloa!

Kouvan kalastuskunta

YLEISET 
PILKKIKILPAILUT 

Liekolammella
pe 19.4. klo 10-14.

Sarjat: miehet, naiset, nuoret ja nappulat.

JÄSENTENVÄLISET PILKIT 
Liekolammella la 20.4. alkaen klo 12.

Järjestää: Yli-Siuruan Metsästysseura ryTervetuloa!

FC Kurenpojat
Futsal-puulaakiturnaus pelataan Tuomas 
Sammelvuo-salilla la 13.4. klo 9.30-15.30.

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Siunattua pääsiäistä!

Jumalanpalvelus
Su 14.4. klo 13 Hannu Orava
Su 21.4. Pääsiäispäivä klo 13 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PUDASJARVI.FI

SELLAISTA 
ELÄMÄ ON

Runomies Reijo Vähälä esittää yleisön toiverunoja 
ja –lauluja kirjastolla ti 23.4. klo 17.30 alkaen. 

Käy jo ennakkoon kirjastolla katsomassa  
listaa ohjelmistosta!

Tarjolla pullakahvit. Vapaa pääsy. 

Järjestää Syötteen kyläyhdistys ryTervetuloa!

YLEISET PILKKIKILPAILUT 
LUPPOVEDELLÄ 
ISO-SYÖTTEELLÄ 
la 20.4. klo 11-14.

Osanottomaksu: naiset/miehet 10 €, 
nuoret/lapset 5 € (alle 15v), käteismaksu.

PÄÄPALKINTO Mustang sähkösavustin 1650 W.

Olen tehnyt viime vuoden puolella kuntalaisaloitteen betoni-
möhkäleillä pilatusta jokinäkymästä Iijoen kohdalla Pudasjär-
vellä. Aloite on saavuttanut kolmen prosentin kannatuksen eli 
reippaasti yli vaaditun yli kahden prosentin rajan kunnan asuk-
kaista, jotta asia otettaisiin käsiteltäväksi kuuden kuukauden 
kuluessa asian vireille tulosta. Aloitetta on tähän mennessä kan-
nattanut 467 henkilöä, joista kunnan asukkaita on 243 ja huo-
mattava, 224, henkilön joukko ulkopaikkakuntalaisia sillan ylit-
täjiä. Nimensä julkaistavaksi aloitteen kannattajana on antanut 
350 henkilöä.

Iissä on onnistuttu säilyttämään jokinäkymän kiitettävällä ta-
valla sijoittamalla kevyen liikenteen väylän erillään kulkevalle sil-
lalle. Sehän onnistuisi myös Pudasjärvellä sijoittamalla kevyen 
liikenteen sillan ajatellen Kuusamoon päin ajettaessa oikealle, 
yläjuoksulla. 

Vaihtoehtona vaikkapa riippusilta kuten Iin Jakkukylään, jon-
ne on suunnitteilla 180 metriä pitkä, kannatinpylväskorkeudel-
taan 20 metriä korkea, kevyelle liikenteelle suunniteltu silta, 
jonka hyötyleveys tullee olemaan 1,5–2 metriä. 

Kannatinpylväät voisivat olla hirsirakenteiset, kun kerran 
mainostetaan olevamme osaamiseltamme Pudasjärvellä hirsira-
kentamiseen erityisesti perehtynyt kaupunki koko maailmassa. 

Eero Määttä

Jokinäkymää 
toivotaan Iijoelle

KUUSAMON MUIKKUA
MA 15.4.

ASMUNDIN  P-PAIKKA KLO 12.40-13.
PUDASJÄRVEN TORI KLO 14-15.

SÄÄVARAUS. P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

huhtikuun ajan Pudasjärven kirjastossa.
Myyntinäyttelyssä on esillä 24 taulua.

Ostoasioissa ota yhteyttä,
Maija-Liisa Sänkiaho

Puh. 08 822 262.

Maija-Liisa Sänkiahon taidenäyttely

Koillinen paletti

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



18 19nro 15PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.4.2019 11.4.2019nro 15

Rakentaja 2019 on rakenta-
misen ja asumisen suurin ta-
pahtuma Pohjois-Suomessa. 
Tapahtuma tuo lukuisia ra-
kentamisen, remontoinnin 
sekä sisustuksen asiantun-
tijoita ja näytteilleasettajia 
Ouluhalliin 12.-14. huhti-
kuuta, pe klo 12-17 ja la-su 
klo 10-16.

Rakentamisen ja remon-
toimisen ohella nyt 44. ker-
taa järjestettävän tapah-
tuman teemoissa näkyvät 
myös sisustus sekä piha ja 
puutarha. Näytteilleasetta-
jia tämän vuoden Rakentaja 
2019 -tapahtumassa on noin 
170, joten tarjolla on paljon 
inspiraatiota ja tietoa niin 
omakotitalojen kuin taloyh-
tiömuotoistenkin asuntojen 

asukkaille. 
Rakentaja 2019 -tapahtu-

man ohjelmalavalla vierailee 
lauantaina ja sunnuntaina 
Kotoisa-ohjelmastakin tu-
tuksi tullut sisustussuunnit-
telija Seija Strand. Puheen-
vuorossaan Strand käsittelee 
kodin värejä, materiaaliva-
lintoja ja valaistusratkaisuja 
sekä kodin sisustuksen toi-
minnallisuutta, käytännölli-
syyttä ja persoonallisuutta. 
Lisäksi hän on messukävi-
jöiden tavattavissa puheen-
vuorojensa välillä. 

Kodin ja arjen viihtyvyyt-
tä pohditaan ammattijär-
jestäjä ja tietokirjailija Ilana 
Aallon johdolla, joka luen-
noi lauantaina ja sunnuntai-
na tavaratulvan vähentämi-

sestä. Luento on suunnattu 
kaikille, jotka haluavat käyt-
tää vähemmän aikaa siivoa-
miseen ja tavaroiden jär-
jestelyyn. Kävijät saavat 
luennolta mukaan 12 tar-
peettomien tavaroiden pois-
toon ja tärkeiden tavaroiden 
järjestelyyn toimeenpanevaa 
konkreettista askelta, jotka 
ovat helppoja ottaa käyttöön 
kotona vaikkapa saman tien.

Rakentaja 2019 -tapahtu-
ma ottaa huomioon omako-
tirakentajien ja -asujien li-
säksi ohjelmatarjonnassaan 
kattavasti myös taloyhtiöi-
den osakkaat ja hallituksen 
jäsenet. Ohjelmalavalla tuo-
daan esille taloyhtiöiden asi-
aa Taloyhtiöfoorumissa, jos-
sa keskustelun teemoiksi 

nousevat erilaiset korjausin-
vestoinnit, niiden vertailu ja 
hallinta, sisäilmaongelman 
vastuukysymykset taloyhti-
össä sekä linjasaneerauksen 
yhteydessä tehtävä keittiö-
remontointi.

Lisäksi ohjelmassa kuul-
laan monipuolisesti pu-
heenvuoroja talotekniikan 
ratkaisuihin, henkilökoh-
taisen talouden suunnitte-
luun, kiinteistökauppaan, 
pihasuunnitteluun ja sisus-
tustrendeihin liittyviin tee-
moihin sekä ajan ilmiöihin 
keittiössä. 

Anna Tiensyrjä
Eeva Ojala
Pohjois-Suomen messut

Rakentaja 2019 on vahva kevään merkki

Uintikisat Puikkarissa
Pudasjärven uintijaosto jär-
jesti maaliskuun uintiki-
sat Puikkarissa sunnuntaina 
31.3. Osallistujia oli yhteensä 
19. Tälle keväälle pidetään 
vielä yhdet uintikisat huh-
tikuussa sunnuntaina 28.4. 
kello 17 alkaen ja samalla pi-
detään kauden päätös ja pal-
kintojen jako. 

Kaikki tänä vuonna kol-
meen kisaan osallistuneet 
palkitaan pokaaleilla ja 
muut saavat mitalit. 

Tulokset
Tytöt 3v Vapaa 10m 1. Neemi 
Puominen 38.1. Pojat 5v Vapaa 
10m 1. Iiro Piri 19.8. 2. Aappo Piri 
21.2, 3. Luukas Kumpula 21.3.  Ty-
töt 6v Vapaa 25m 1. Vilma Ket-
tunen 40.0. Pojat 6v Vapaa 25m 
1. Eemeli Ylilehto 1.04.3.  Tytöt 9v 
Vapaa 25m 1. Iiris Piri 30.7, 2. El-

len Kumpula 32.0, 3. Neela Puomi-
nen 35.7.  Pojat 9v Vapaa 25m 
1. Topi Kettunen 19.5. Pojat 10v 
Vapaa 25m 1. Antton Kumpu-
la 26.7, 2. Matias Harju 30.6.  Ty-
töt 11v Vapaa 25m 1. Sara Leino 

20.9, 2. Miila Puominen 27.3.  Pojat 
11v Vapaa 25m 1. Elias Ylilehto 
22.4, 2. Ossi-Matias Kettunen 22.7. 
Tytöt 11v Selkä 25m 1. Sara 
Leino 25.3.  Tytöt 12v Vapaa 
50m 1. Ronja Ylilehto 49.4.  Tytöt 

12v Selkä 50m 1. Emma Tumelius 
58.2.  Tytöt 13v Vapaa 50m 1. 
Venla Leino 40.3.  Tytöt 13v Sel-
kä 50m 1. Venla Leino 49.2. 

Vaalikiertueella kulkiessani olen monessa yhteydessä saanut 
olla ihmisten kanssa keskusteluissa, joissa on pohdittu syitä 
Suomen huolestuttavan alhaisiin syntyvyyslukuihin. On mietit-
ty auttaisiko siihen raha, saadaanko syntyvyys nousemaan ra-
han voimalla? Yhteiskunnan asenneilmapiirillä on erittäin suu-
ri vaikutus silloinkin, kun nuori aikuinen miettii elämän suuria 
valintoja.

Hyvinvoivat perheet ovat yhteiskunnan perusta, se on muut-
tumaton totuus edelleen, mutta kokeeko tämän päivän nuori tai 
vanhempi perheenperustaja olevansa lapsineen tärkeä osa tä-
män yhteiskunnan toimivuutta? Perheiden hyvinvointi koostuu 
tulonsiirroista, perheiden jaksamiseen ja tukemiseen liittyvistä 
resursseista, mutta ennen kaikkea perheiden luottamuksesta 
yhteiskuntaan. Asenneilmasto on voimakkaan ongelmakeskei-
nen, kun puhutaan lapsista ja vanhemmuudesta. Puhuttaessa 

jatkuvasti vain lapsiarjen hankaluuksista, se saa ihmisen kes-
kittymään vain niihin ja mielikuva perheellisen omasta elämän-
tilanteesta voi muuttua raskaammaksi kuin se oikeasti onkaan. 
Jatkuva hankaluuksista puhuminen lapsen kuullen syyllistää 
lasta ja sitä pitäisi välttää. Tällainen keskustelu voi peittää aito-
jen ongelmien tunnistamisen.

Syntyvyyden nostoon tarvitaan rajattomasti rakkautta. Rak-
kautta tarvitaan kodeissa ja parisuhteissa. Lapsiperheiden pi-
täisi kokea olla rakastettuja ja tärkeitä myös ympäröivässä yh-
teiskunnassa.  Jotta syntyvyys saadaan nousemaan, tarvitaan 
yhteiskunnalta perheen arvopohjan kirkastamista. Jos yhteis-
kunta aidosti arvostaa perheiden merkityksestä yhteiskunnan 
tukipilarina, pienten ja isompien lasten vanhempien ei tarvitsi-
si perustella valintojaan ja olemassaoloaan, vaan ymmärrys ja 
avunanto kulkisivat rintarinnan perheiden tukena arjessa.

Tulevan eduskunnan tärkein tehtävä mielestäni on tarkis-
taa koko perhepoliittinen ohjelma, jossa lapsiperheiden arvos-
tus näkyy niin perhetyön tukemisen kuin myös tulonsiirtojenkin 
osalta yhtenä kokonaisuutena. Yksittäisten perheiden tukemi-
seen liittyvien asioiden esille nosto on toki tärkeää, kuten esim. 
kodinhoitajien takaisin saaminen, mutta asenneilmaston paran-
tamiseen tarvitaan enemmän. 

Vanhemmuus testaa jaksamista lähes kaikilla osa-alueilla, 
mutta ennen kaikkea sen myötä saa mittaamattoman syviä rak-
kauden ja merkityksellisyyden kokemuksia, joita voi antaa vain 
lapsi.

Vesa Riekki, 
metsuri Keskustan kansanedustajaehdokas
Pudasjärvi

Lapsiystävällisempi Suomi

Tervetuloa!
Koskenhovinkuja 2

Siirtokuormausasema
Kuusamontie 823 B

avoinna pe 14–18  ja
1.4.–31.10. myös la 10–14

Jäteasema Ekolanssi 
Teollisuustie 10 

avoinna ti 16–19, pe 14–18
kiertokaari.fi

Vaarallisen jätteen keräysauto
Kotitaloudet voivat toimittaa keräysautoon sellaiset vaa-
ralliset jätteensä, jotka otetaan vastaan maksutta (osalle 
tietty enimmäisraja, lisätietoja kiertokaari.fi). Auto kiertää 
Pudasjärvellä:

Ti 16.4.

16–16.30 Puhos Kyläkauppa, Puhoksentie 4

17–17.30 Nokipannu Oy, Puolangantie 1148, Ervasti

18.15–18.45 Taipaleenharjun savustamo, Riihikartanontie 20

Ti 11.6.

16–16.30 Rytingin kauppa, Kelankyläntie 10

17.15–17.45 Livokas ry, Kirsiojantie 31

Lisätietoja Kiertokaaren työnjohtajilta:
Mika Inkala, p. 044 703 3965
Elina Hirvelä, p. 050 563 4853
tai toimisto@kiertokaari.fi

Talvi on mennyt ihan hiljaisuudessa, mutta nyt on kevättä ilmassa, 
ilmat lämpenee, lumi vähenee ja kesä lähenee. Tori sulaa silmissä 
ja odottelee kaikille avointa toimintaa ja toimijoita.

Meidän suunnitelmissamme on avata jälleen torin Tietopiste 
edellisten kesien malliin. Sieltä tarjoilemme kahvia, pullaa, mehua 
ja jäätelöä. Vettä ja tietoa saa tarvittaessa ja ne ovat ilmaisia.

Torin avajaiset siunauksineen ja ohjelmineen aloittavat kesän 
tapahtumat, kuten aiempina vuosinakin. Peräkärrykirppiksiä on jo 
nyt kyselty ja niitä järjestetäänkin, jos kaikki sujuu suunnitelmi-
en mukaan. Tapahtumia järjestetään yhdessä seurakunnan, kult-
tuuritoimen, eri yhdistysten ja paikallisten vapaaehtoisten toimi-
joiden kanssa.

Kyläyhdistys ja yleisö toivovat paikkakunnalta myyjiä viikoit-
tain myymään käsitöitä ja leivonnaisia.  Paikkakuntalaiset, loma-
laiset ja vierailevat tähdet olisivat kiitollisia, jos torilta saisi näitä 
ostaa. ilmoitellaan lehdessä tarkemmin joku tietty päivä viikossa, 
milloin tuotteita voisi tuoda torille.

 Pudasjärven rannan uimapaikka on toimintaan siunaamista 
vailla valmis. Alueelta löytyy lintutorni, inva-wc, grillikatos, puku-
kopit ja hiekkaa, jota siivilöidään puhtaiksi kesätyöntekijöiden ja 
talkoolaisten kanssa kesän tultua. Tervetuloa kaikki käyttämään 
uimapaikan palveluja!

Lintutornista on hyvät näkyvyydet kauas ja maisema on kau-
nis, jota kelpaa tulla ihailemaan kauempaakin. Kevään tullessa voi 
lintutornista ihailla muuttolintujen puuhia. Veneenlaskupaikka oli-
si vielä tarkoitus tehdä.

Viime vuonna meillä jäi retki tekemättä, mutta otamme vas-
taan hyviä ehdotuksia, että minne ja mihin aikaan kannattaisi retki 
tehdä. Otamme myös torin ja Kyläyhdistyksen toimintaan liittyviä 
kehittämisideoita ilolla vastaan!

Tervetuloa kaikki entiset ja uudet jäsenet!

Kurenalan Kyläyhdistyksen puolesta, yhteistyöterveisin
Kerttu ja Aini

Kevättervehdys 
Kurenalan Kyläyhdistykseltä
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LAUANTAINA 13.4. KLO 10-16
SUOJALINNALLA

Urheilutie 2, Pudasjärvi

OSTETAAN 
OMPELU- JA 

SAUMAUSKONEITA

PÄÄSIÄINEN
ROMPAN

TERASSIlla pe-su

AVOINNA:
TO-SU: KLO 10-02 
(KEITTIÖ KLO 22)
MA: KLO 10-17

LIVE-MUSIIKISTA VASTAA: EMILIA AARNIO, 

ALEKSI KAUHANEN & MATTI MANNINEN

PÖYTÄVARAUKSET: 044 202 3595 / INFO@ROMEKIEVARI.FI
MENUT JA INFO: WWW.ROMEKIEVARI.FI  |  ROMEKIEVARINTIE 1, 93280 SYÖTE

Ruokaa, juomaa, live-musiikkia 
ja parasta aikaa!
Iltaisin to-su
to 18.4. Karaoke
pe 19.4. pubivisa + live musikkia
LA 20.4. pokeri + live musiikkia
su.21.4. karaoke

Rengaspäivät
TIISTAINA 16.4. PUDASJÄRVEN VIANORILLA

PÄIVÄN AIKANA 
HUIPPUTARJOUKSIA 
RENKAISTA!
• Kesä- ja talvirengas- 

paketteja
• Kuorma-autonrenkaita
• Maatalousrenkaita

Dimexin talvi-
vaatteet, ovh.

ERÄ
Lasin- 
pesuneste 
5L

(max. 2 kpl / asiakas)
/ kpl

Meillä voit maksaa laskulla tai erissä! 4 kk korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa – maksa vaikka rengas kerrallaan.

Nämä edut ja tarjoukset vain tiistaina 16.4.2019

ARVOMME
3 kpl rengashotelli 
+ allevaihto

NELJÄ RENGASTA  
KOLMEN HINNALLA

Ostaessasi kolme GT Radial
-kesärengasta saat 

neljännen kaupanpäälle

TARJOAMME:
Kahvia, munkkia,  
karkkia ja  
urasyvyys- 
mittarin!

ARVOMME
Nokian Hakka -kesärengas-

sarjan kävijöiden kesken

-30 % 1€

4 kk koroton ja kuluton luottoesimerkki: 400 euron ostokselle todellinen vuosikorko 0 % ja luotto kustannukset 0 euroa, 
kun maksuaika on 4 kk ja kuukausierä on 100 euroa. Luoton myöntää Avarda Oy.

Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %).

Vianor Pudasjärvi
Ouluntie 73
Puh. 010 401 3910

vianor.fi


