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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Keksinnöt muuttavat 
elämäämme s. 4

Hyönteisruoka 
merkittävä tulevaisuuden 

vaihtoehto s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 20.4.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

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

Ilmainen 

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

-15%
OULUN PESULAPALVELU

Vastaanottopiste: Perhemarket
Pietarilantie 48, Pudasjärvi

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

Kauppatie 1 L 3 Pudasjärvi (samassa talossa Apteekki).

SAIRAANHOITAJA 
Vesa-Matti Ritola

LÄÄKÄRI 
Ilona Ritola

UUSI LÄÄKÄRIASEMA 

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

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

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

AUKIOLOAJAT: 
ma-pe 10-18 ja 

la 11-16

Yksityisille

Yrityksille

Meiltä voit tilata kotiisi apua tietokoneen 
asennukseen, huoltoon ja päivitykseen. 
Tuntitaksa + kilometrit.

Tietoteknisten ongelmien ratkontaa työpisteillä 
lyhyellä vasteajalla. Aloitusmaksu 120€/kk. 
Päivystys 100€/vk. Tuntitaksa + kilometrit.

Lähituen hinnat (sis. alv. 24%)
27 € / 30 min
40 € / 45 min
54 € / tunti
+ matkakorvaus 0,47 €/km | ma-pe klo 8-16

SADASTA TOISELLE

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

Pyydämme yksityisiä henkilöitä ja eri yhteisöjä tekemään 
esityksiä ja aloitteita rahaston toimikunnalle avustusten, 
apurahojen ja palkintojen myöntämiseksi rahaston varoista. 
Näitä voidaan myöntää erilaisille yhteisöille tai erityisen 
painavin perustein luonnollisille henkilöille taloudellisesta 
innovatiivisuudesta tai innostavasta kulttuurillisuudesta 
taikka muista rahaston tarkoitusta edistävistä ansioista 
tai aloitteista.

Esitykset ja aloitteet pyydetään toimittamaan 11.5.2018 
mennessä postitse tai sähköpostilla osoitteeseen:

Pudasjärven Osuuspankki
Pertti Purola
PL 14, 93101 PUDASJÄRVI
tai pertti.purola@op.fi

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja 
Pertti Purola, p. 044 7797 100

– Pudasjärven Osuuspankin 
100-vuotisjuhlarahaston

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

Kun elämä jättää 
jälkensä jalkoihin

Ensimmäiset 
askeleet kohti 
terveitä jalkoja...

UUTUUS

www.flexitol.fi

Flexitol 
Heel balm  56g

10€ (norm. 11,04)

Tarjous on voimassa 30.4.2018 saakka

TEHTAAN-
EDUSTAJA 

PAIKALLA!

Meiltä katot myös asennettuna. Ota mitat tai kutsu meidät mitoille. 
Teemme koko katon tarjouksen asennettuna!

Asennuksesta saa kotitalousvähennyksen.

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

Puh.  020 752 8260

WECKMAN LASKENTAPÄIVÄ
Perjantaina 20.4.2018 klo 10-15

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. 040 524 2545
HUOM! Avoinna: 

Ma 10-14, ti 12-17, ke-pe: 10-17

LOPPUUNMYYNTI  KIIHTYY!
NYT KAIKKI LOPUT lisäravinteet, diettikeitot, 

luonnonkosmetiikka/ särkyvoiteet 

-50%
YKSITTÄISIÄ TUOTTEITA

1€ 2€ 5€ 10€

KIRPPIS
ke-to 25.-26.4. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 22.4. kello 10, toimittaa Valtte-
ri Laitila, saarnaa diakonissa Pirkko Tuppurainen, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana videolä-
hetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystilaisuus. Lähettivieraana Etiopiasta 
kotimaahan palanneet nimikkolähetit Pirkko ja Raimo Tup-
purainen. 

Messu Sarakylän kappelissa su 22.4. kello 13, Valtteri Lai-
tila, Keijo Piirainen, Sarakylän kappelikuoro. Kirkkokahvit.

Miesten piiri Liepeen väentuvassa ti 24.4. kello 17.30.

Seurakunnan kyläilta Siuruan työväentalo Moskovassa pe 
20.4. kello 18, mukana seurakunnan työntekijöitä. Arvontaa 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Uusi Ääni ja Vox Margarita –kuorojen konsertti seura-
kuntakodissa su 22.4. kello 18, Anna Kälkäjä ja Keijo Piirai-
nen. Kuorojen ohjelmassa Pekka Simojoen, Lasse Heikkilän 
ja Petri Laaksosen lauluja. Vapaa pääsy.

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka 
täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2018. Työaika ajoittuu 
kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja lisäk-
si jos on ajankohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. mennessä  
sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 882 
3100 (kello 9–15). 

Pudasjärven seurakunta hakee reipasta, oma-aloitteis-
ta ja kielitaitoista kirkon esittelijää ajalle 25.6.-3.8.2018. 
Työaika 30 h/vko, ma-pe kello 11–17. Palkkaus 1224,84 
€/kk. Vapaamuotoiset hakemukset 30.4.2018 mennessä 
osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi. Lisätietoja antaa kirkko-
herra Timo Liikanen, p. 040 820 7223.

Kuorot: kirkkokuoro to 26.4. kello 18, Vox Margarita ke 
25.4. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10–13. 

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Kaiken kansan sauvakävely tiistaisin kello 17.15, käve-
lylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lopuksi 
hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman sauvoja.

Perhekerho Liepeen väentuvassa keskiviikkoisin kello 10–
13 ja iltaperhekerho Liepeen väentuvassa maanantaisin 
kello 17–19. Perhekerhot koko kevään Liepeessä.Neuvolan 
asiakasraati vierailee iltaperhekerhossa Liepeessä ma 23.4. 

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

Siioninvirsiseurat Siivikossa Sirkka ja Pekka Honkasella 
pe 20.4. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Hei-
di Mannisella pe 20.4. kello 19 ja lauluseurat Anssi Kum-
malalla su 22.4. kello 18.30. Lähetysseurat Jaurakkajärvel-
lä Merja ja Heikki Putulalla su 22.4. kello 13 (Tapani Kangas, 
Esa Rimpiläinen). Seurat Kurenalan ry:llä  su 22.4. kello 16 
(Mauno Kurunlahti, Eero Nuolioja).

Kastettu: Jooa Aleksi Hiltula 

Haudattu: Aune Katariina Pesälä  93 v, Anja Raili Henriikka 
Jaurakkajärvi 87 v, Mauno Henrik Kokko 72 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
0500 910 3489 
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Saimi
SARAJÄRVI
o.s. Kipinä 
s. 3.2.1922 Ranua
k. 11.3.2018 Pudasjärvi

Kun pitkän elämän elää saa
voi rauhassa nukahtaa.
Kun kaikki on valmista, tehty työ
on edessä rauhaisa yö.

Kiittäen ja kaivaten
Lapset ja lastenlapset perh.
Siskot ja veli

 Siunaus on toimitettu läheisten läsnäollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Sydämellinen kiitos Willa Leinikin henkilökunnalle 
äidin erinomaisesta hoidosta.

”Kyllä tuli äitiä ikävä.”
Tätä sanontaa käytämme ystävieni kanssa 
puheissamme, jos olemme joutuneet uu-
den, vieraan, vaikean ja joskus vähän pelot-
tavankin tilanteen eteen. Kun vahvimpana 
tunteena on epävarmuus. Lausahduksel-
la emme yleensä viittaa pelkästään äidiltä 
saatavaan tukeen ja neuvoihin, vaan ihan 
puhtaasti myös siihen, että sillä hetkellä 
olisi kaikkein mieluiten kotona.

Ikävä kotiin. Tuttuun ja turvalliseen 
paikkaan, jossa useimmiten on tunne, että 
tilanteet ja asiat ovat hallinnassa.

Koti-ikävä on monimuotoinen tunne. 
Siihen sisältyy levottomuutta ja kaipuuta. 
Koti-ikävään kuuluu tuttujen ja rakkaiden 
asioiden ja ihmisten ikävöintiä. Entäpä, kun 
huomaat potevasi koti-ikävän kaltaista kai-
pausta silloinkin, kun olet kotona. Meidän 
ihmisten sisällä asuu kaipaus jonnekin tun-
temattomaan. Joillakin kaipaus on voimak-
kaampaan kuin toisilla. Niin voimakasta, 
että se ilmenee levottomuutena. Tarpeena 
lähteä liikkeelle etsimään paikkaa ja oloti-
laa, joka rauhoittaisi sydämen ja mielen ja 

poistaisi tuon kaipauksen.
Jeesuksen opetuslapset olivat levotto-

mia, ymmällään ja varmasti peloissaankin. 
Viime aikoina oli tapahtunut paljon. Jee-
sus oli vangittu, tuomittu ja ristiin naulit-
tu. Jeesus oli kuollut, mutta olikin noussut 
kuolleista ja ilmestynyt opetuslapsilleen 
ja vietti heidän kanssa aikaa. Opetuslap-
set ikävöivät Jeesusta jo, vaikka hän oli vie-
lä heidän luona. He tiesivät, että ei ollut 
enää kaukana se hetki, kun Jeesus ei olisi 
enää heidän kanssaan. Jeesus oli kertonut 
sen heille. ”Minä menen valmistamaan teil-
le sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan 
teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä 
minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne 
minä menen.”(Joh.14:3-4) 

Jeesus oli siis jo puhunut tästä aihees-
ta opetuslapsille, varmasti useampaankin 
kertaan. Opetuslasten piti jo tietää tuo 
tie. Silti opetuslapsista Tuomas toteaa, et-
tei tiedä mihin Jeesus menee, joten kuinka 
voisi tuntea sinne tietäkään. Ja juuri tuol-
laisia, Tuomaksen kaltaisia, mekin olemme. 

Kuulemme mutta emme aina kuuntele. Tai 
ymmärrä. Sillä ymmärrämme vain sen min-
kä näemme tai tunnemme ja Jeesuksen 
kertoma paikka Isän kodista on jotain niin 
hienoa ja niin paljon parempaa kuin mitä 
pystymme ymmärtämään, että meihinkin 
iskee epävarmuus ja levottomuus. Etsim-
me paikkaa jossa kaipauksemme sitä jo-
tain, tuntematonta kohtaan helpottuisi.

Jeesus vastasi Tuomaksen reittiepä-
röintiin: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei 
kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.”(Joh.14:6) Jeesus valmisti meille 
tien taivaan kotiin oman ristinkuolemansa 
ja ylösnousemisensa kautta. Jeesus oli me-
nossa Isän luo taivaaseen ja sinne hän ha-
lusi opetuslastensakin tulevan. Se on koti 
josta ei kaipaa enää muualle. Siinä kodissa 
rauha on syvää ja onni ikuista. Sellaisen ko-
din Jumala on meille varannut. 

Tiina Inkeroinen

Kuorojen konsertti seurakuntakodissa
Pudasjärven seurakuntakodissa kon-
sertoivat sunnuntaina 22.4. oulun-
salolainen Uusi ääni -sekakuoro ja 
pudasjärveläinen naiskuoro Vox 
Margarita. 

Uusi Ääni -kuoron ohjelmisto 
koostuu monipuolisesti eri tyylila-
jeista. Kuoron tavoitteena on koota 
mielekkäitä ja toimivia kokonaisuuk-
sia, joiden sisältö vaihtelee projektis-
ta toiseen. Mukana on ollut keskeistä 

perinteistä hengellistä kuorokirjalli-
suutta, jumalanpalveluskäyttöön sä-
vellettyjä ja sovitettuja uusia teoksia, 
afrikkalaisia rytmejä ja Taizé-laulu-
ja. Tässä konsertissa kuullaan kuoron 
esittämämä esimerkiksi P.J. Hanni-
kaisen Kevätlaulu, Lauri-Kalle Kal-
lungin Jumalan luona kaikuu ja John 
Rutterin säveltämä Herran siunaus. 
Kuoroa johtaa kanttori Anna Kälkäjä. 

Vox Margarita on laulanut Pu-

dasjärvellä Keijo Piiraisen johdolla 
vuodesta 2003 alkaen. Kuoron ohjel-
miston rungon muodostavat Pekka 
Simojoen, Lasse Heikkilän ja Pet-
ri Laaksosen laulut. Tässä konsertis-
sa kuoro laulaa muun muassa kaksi 
laulua Lasse Heikkilän Tunturimes-
susta. Kuoroilla on myös yhteisiä lau-
luja. 

Keijo Piirainen

Kaikkien valtuustossa edus-
tettujen valtuustoryhmien 
puheenjohtajat ja valtuus-
ton puheenjohtaja kokoon-
tuivat kaupunginhallituksen 
pj. Anni-Inkeri Törmäsen 
kutsusta koolle maanantai-
na 16.4. illalla kaupunginta-
lolle.

Paikalla olivat Mari Käl-
käjä (valtuuston pj) sekä 
ryhmäpuheenjohtajista Mar-
ja Lantto (KESK), Paula So-
ronen (SDP varapj) ja Ant-
ti Tihinen (VAS) sekä koolle 
kutsuja (hallituksen pj). Kari 
Tykkyläinen (VIHR), Juho 
Kellolampi (PS) ja Aune Ek-
dahl (KOK) olivat estyneet 
saapumasta, mutta ovat hy-
väksyneet seuraavan sisäl-
lön neuvottelun tulokseksi: 

•Siuruanjoen kaavoi-

tukseen liittyen on tar-
peen järjestää ennakkoky-
sely ennen varsinaiseen 
kaavoitusprosessiin kuulu-
van osallistumis- ja arvioin-
timenettelyn toteuttamis-
ta. Ennakkokysely ei kuulu 
normaaliin kaavoitusproses-
siin ja vastaavaa ei sitoudu-
ta järjestämään muissa tule-
vissa kaavoitushankkeissa. 
Tässä tapauksessa poike-
taan tavanomaisesta kaavoi-
tusprosessin kulusta, kos-
ka halutaan tarjota alueen 
asukkaille tasapuolinen mie-
lipiteen ilmaisun mahdol-
lisuus alueen maankäytön 
suunnitteluun. Kyselyn tu-
los on neuvoa antava. Kyse-
lyn tulee olla selkokielinen ja 
sen tulee toteuttaa ulkopuo-
linen kyselyn toteuttaja.

•Valiokuntien sihteerei-
tä pyydetään panostamaan 
valiokuntien muistioihin ny-
kyistä perusteellisemmin, 
että kuntalaisilla on niiden 
avulla mahdollisuus tutus-
tua valiokuntien käsittele-
miin asioihin. Valiokuntien 
ajankohtaiskatsaukset on 
tarpeen pitää sekä hallituk-
sen että valtuuston kokouk-
sissa. Valiokuntien työn vai-
kuttavuuden toteamiseksi 
pyydetään valiokuntien sih-
teereitä kokoamaan vuosit-
tain tiedot hallitukselle ja 
valtuustolle valiokunnissa 
tehtyjen linjausten ja muun 
valmistelutyön etenemises-
tä päätöksentekoon tai kau-
pungin toiminnan kehitty-
miseen.

•Suuria investointihank-

keita valmistellaan rauhassa 
ja kustannusarvioiden val-
mistuttua näistä käydään 
perusteelliset keskustelut 
valtuustoseminaarissa 5.6.

•Valtuuston puheen-
johtaja kokoaa valtuutettu-
jen whatsapp –listan, jonka 
avulla helpotetaan tiedon-
kulkua.

•Valtuustoryhmien pu-
heenjohtajat ja hallituksen 
ja valtuuston puheenjohtajat 
kokoontuvat jatkossa sään-
nönmukaisesti puoli tuntia 
ennen valtuuston kokousten 
alkua, tarvittaessa muulloin-
kin. Tavoitteena on kaikkien 
valtuustoryhmien yhteisen 
työnäyn ylläpitäminen.

Anni-Inkeri Törmänen

Tiedote valtuustoryhmien 
puheenjohtajien neuvottelusta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Koko kaupungin 
liikuntapäivä tulee taas!

Viime vuonna Pudasjärvel-
lä järjestettiin ensimmäinen 
Koko kaupungin liikuntapäi-
vä, jossa pääsi kokeilemaan 
erilaisia liikuntamuotoja. 
Tapahtumasta saadun po-
sitiivisen palautteen innoit-
tamana kaupungin liikun-
tapalvelut järjestää yhdessä 
eri toimijoiden kanssa yh-
teistyössä tapahtuman uu-
delleen lauantaina 28.4. kello 
11-14. Tapahtumassa on toi-
mintaa ja tietoa kaikenikäi-
sille ja -tasoisille liikkujille. 
Mukaan tarvitaan sisäliikun-
tavaatteet ja uintikamppeet. 

Tuomas Sammelvuo –sa-
lissa päästään kokeilemaan 
maksutta muun muassa Play 
flooria, bocciaa, golfia, sisä-
mäkihyppyä, futsalia, sir-
kusta, voimistelua ja tanssi-
peliä. Lisäksi salissa on myös 
temppurata ja pomppulin-
na. Mahdollisuus on lisäk-
si tutustua seuraavien pu-
dasjärveläisten liikuttajien 
toimintaan: kansalaisopisto, 
Pudasjärven koiraharrasta-
jat, Pudasjärven metsästys- ja 
ajokoirakerho, Punaisen Ris-
tin Pudasjärven osasto, 4H, 
Personal trainer/ravintoval-
mentaja Leena Särkelä. Esiin-
tyjinä päivässä nähdään kan-
salaisopiston senioritanssijat 
sekä taekwondon näytösryh-
mä. Tuomas Sammelvuo –
saliin on kulku pukuhuonei-
den kautta.

Ryhmäliikuntatilan ko-
keilutunneilla voi rentou-
tua ja huoltaa itseä joogassa, 
asahissa, putkirullaukses-
sa, pilateksessa ja hatha flow 
-joogassa. Spinningmara-
tonissa taas pääsee hikoile-
maan kunnolla! Iäkkäät ja 
liikuntarajoitteiset pääsevät 
treenaamaan tuolijumpassa. 
Tunnit sopivat niin aloitte-
lijoille kuin kokeneimmille-
kin liikkujille. Osa tunneista 
seurattavissa, myös nettilä-

hetyksenä. Linkki löytyy lii-
kuntapalveluiden facebook-
sivulta lauantaina 28.4.

Ismo Miettinen pitää lu-
ennon aiheesta Ravitsemuk-
sen peruspilarit. Luennol-
la käydään läpi, miten omaa 
ruokailua voi parantaa pie-
nillä muutoksilla ja mikä on 
olennaista ravitsemuksessa. 
Käydään läpi myös ravin-
non merkitystä liikkumiselle 
ja kehittymiselle sekä yleisel-
le hyvinvoinnille. 

Liikuntapalveluiden pis-
teellä on mahdollista tul-
la InBody-mittaukseen. Mit-
tauksessa saa arvion kehon 
koostumuksesta: rasvan, li-
hasten ja nesteen määrästä ja 
niiden suhteista. Ennen mit-
taukseen tulemista, olisi suo-
siteltavaa olla kaksi tuntia 
syömättä ja juomatta. Näin 
lisätään tuloksen luotetta-
vuutta. Tapahtumassa voi 
testata myös nopeutta pika-
juoksussa ja ponnistusvoi-
maa hyppymatolla. 

Virkistysuimala Puikka-

rin puolella on toimintaa 
koko päivän euron tapah-
tumamaksulla: vauvauin-
tia, vesijumppamaraton ja 
Wibit-rata. Wibit AquaT-
rack on ilmatäytteinen este-
rata, joka muuttaa Puikkarin 
ison altaan pop up-vesihuvi-
puistoksi koko viikonlopun 
ajaksi. Myös Puikkarin kun-
tosalille pääse lauantaina ta-
pahtumamaksulla. 

Tapahtumaan kannat-
ta ottaa sukset mukaan niin 
hiihtojaosto huoltaa ne si-
nulle pientä maksua vastaan 
valmiiksi kesävarastointia 

Wibit-rata on uimahallissa koko tapahtuma viikonlopun.

Viime vuoden tapahtuman myönteisen palautteen vuoksi Koko kaupungin liikuntapäivä 
on myös tänä vuonna. 

varten. Näin sukset pysyvät 
kunnossa ja toimivat moit-
teettomasti myös ensi kau-
della.  

Nuorisotiloihin voi tul-
la pelaamaan biljardia, pin-
gistä, ilmakiekkoa ja muita 
pelejä. Myös aikuiset voivat 
liikuntapäivänä tulla testaa-
maan taitojaan! 

K-Supermarket tarjoaa 
munkkia ja simaa sadalle 

ensimmäiselle!

Liikuntapalvelut

Luovat menetelmät maahanmuuttajien 
kokemuksellisessa kohtaamisessa
Mieli-hanke järjestää torstai-
na 26.4. Pudasjärvellä koulu-
tuksen luovien menetelmien 
käyttämisestä maahanmuut-
tajien kokemuksellisessa 
auttamisessa ja kohtaami-
sessa. Koulutus antaa tietoa 
ja esimerkkejä luovien me-
netelmien käytöstä arjessa. 
Koulutus sopii kaikille maa-
hanmuuttajien kanssa työs-
kenteleville, myös vapaaeh-
toistoimijoille. 

Kouluttajana toimii Sami 
Alanne, joka on kouluttaja-
psykoterapeutti, psykody-
naaminen psykoterapeut-

ti, musiikkipsykoterapeutti 
ja musiikkiterapeutti. Hän 
on tehnyt 20 vuotta yksi-
lö- ja ryhmäterapiaa lasten, 
nuorten ja aikuisten sekä 
maahanmuuttajien kanssa. 
Alanteen väitöskirja (2010) 
käsitteli vaikeasti traumati-
soituneiden kidutuksen uh-
rien musiikkipsykoterapi-
aa. Traumojen lisäksi hän 
on tutkinut, kirjoittanut ja 
kouluttanut musiikin ja tai-
teen merkityksistä sekä vai-
kutuksista mieleen ja psy-
koterapiaan. Häneltä on 
ilmestynyt Musiikkipsy-

koterapia-kirja (2014) sekä 
useita ammatillisia ja tieteel-
lisiä kirjoituksia kansainvä-
lisesti. Viime aikoina hän on 
ollut mukana Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Pa-
lama-hankkeen (Pakolaisten 
mielenterveystoimien valta-
kunnallinen kehittämishan-
ke) asiantuntijaryhmässä ja 
-käsikirjan kirjoittamisessa. 
Ilmoittautumiset koulutuk-
seen toivotaan viimeistään 
perjantaina 20.4. Marja-Liisa 
Hiiroselle. 

Syksyn aikana Mieli-han-
ke järjestää kerran kuus-

sa elokuusta joulukuuhun 
koulutuksia ainakin erilai-
suudesta ja samanlaisuudes-
ta, eri ikäisten ja erilaisten 
traumatisoituneiden koh-
taamisesta sekä Pakolaisten 
valtakunnallisen kehittämis-
hankkeen tuloksista. Kou-
lutuksista tiedotetaan jo en-
nen kesälomakauden alkua 
mm. Pudasjärven kaupun-
gin viestintäkanavissa, mo-
nikulttuurisentyön verkos-
tossa ja Pudasjärvi-lehdessä.

Tiedotus Mieli-hanke

ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

Puulla on 
nyt kysyntää!

Miksi sinun kannattaa tehdä 
puunmyyntisuunnitelma juuri oman 

metsänhoitoyhdistyksen kanssa?

1.  Käytössämme ainoana toimijana katkon-
ta-aineistot, jolla pystymme vertaamaan 
tarjottujen yksikköhintojen lisäksi kunkin 
ostajan toteutuneet sahapuu %. 

2. Puunmyyntisuunnitelma on maksuton
3. Et ole sidoksissa mihinkään yhtiöön, 

vaan paras tarjous - hinta, mitat, laatu, 
korjuuaika ymv. asiat ratkaisevat.

4. Käytössämme metsänomistajien oma 
hankintapalvelu, jolla luodaan aitoa  
kilpailua puukauppaan.

Ota yhteys omaan 
metsäneuvojaasi ja

kysy tarkemmin, 
puhelin 040 844 2028

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

OLEN ALOITTANUT 
MAANANTAINA 16.4. UUTENA 
YRITTÄJÄNÄ AARREARKUSSA

  Y Saini Kaukko
Tervetuloa asioimaan! 

Matkahuolto 
palvelee nyt 

myös lauantaisin 
klo 10-14. 

Avajaiset la 28.4. klo 10-14. 
Kahvitarjoilu, arvontaa.



4 5nro 16PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.4.2018 20.4.2018nro 16

p. 044 202 3595  |  93280 syöte

VIELÄ EHTII

OLLA
PORUKALLA!
PE: 10-02
LA: 10-02
SU: 10-17
MA-TO: 10-17

ILKAN KARAOKE
KAUDEN VIIMEISTÄ KERTAA
LAUANTAINA 21.4!

Pudasjärven kansalaisopisto

Suuri tangokonsertti
la 28.4.2018 klo 18
Salikki, Lukiontie 4

Kansalaisopiston oppilaiden suuri 
Tango-orkesteri, mukana vierailevia 
taiteilijoita Torniosta, Haaparannalta, 
Oulusta, johtaa Reijo Kossi.
Solistina mm. 
Keijo Piirainen.

Ohjelma 5 € Musiikki 2018

Tangokuningatar 
Mira Sunnari
Hanuritaiteilijat

Niko Mäenalanen
Timo Pesiö

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Kurenalan koulukiinteistö puretaan 
– tilalle Hyvänolonkeskus
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui torstaina 
12.4. Asialistalla oli vain yksi 
varsinaisesti päätettävä asia. 
Kurenalan koulurakennuk-
sen purkamiseen myönnettiin 
kaupunginhallituksen esityk-
sestä yksimielisesti 900 000 eu-
ron lisämääräraha. Tarkoitus 
on rakennuksen purkaminen 
jo tänä vuonna. Purkutyön ar-
vellaan kestävän neljä kuu-
kautta. Tilalle suunnitellaan 
rakennettavaksi Hyvänolon-
keskus, jonka suunnittelutyö 
on jo käynnistetty. Ajatuksena 
on toteuttaa Hyvänolonkes-
kus, joka pystyy vastaamaan 
myös tulevaisuuden haas-
teisiin SOTE-ratkaisun osal-
ta sekä muihin hyvinvoinnin 
tilatarpeisiin liittyen; muun 
muassa uusi terveyskeskus ja 
keilahalli, kirjasto, nuorisoti-
lat, mahdollisesti kulttuuri-
puolen tiloja ym. 

Kokouksen lopuksi valtuu-
tettu Tuula Kuukasjärvi jätti 
yhdeksän valtuutetun allekir-
joittaman aloitteen valtuus-
ton ylimääräisen kokouksen 
koolle kutsumiseksi. Kokouk-
sen käsiteltäväksi asiaksi esi-
tettiin Siuruanjoen kaavoituk-
seen liittyvä kysely ja viime 

Ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumisen ensimmäinen allekirjoittaja Tuula 
Kuukasjärvi keskustelemassa kokouksen jälkeen teknisen johtajan, Eero Talalan kanssa, 
Siuruanjoen kaava-asia lienee keskustelun aiheena.

Keksinnöt muuttavat elämäämme
Osuuspankkien lasten ja 
nuorten kuvataidekilpailus-
sa päästettiin luovuus val-
loilleen, kun Pudasjärvellä 
237 6-13 -vuotiaasta lasta ja 
nuorta osallistui kilpailuun! 
Tämän vuoden teemana oli 
Keksinnöt muuttavat elä-
määmme. Työt oli arvioinut 
kuvanveistäjä Kari Tykkyläi-
nen. Hänen mukaansa par-
haiten menestyivät teokset, 
jotka olivat mielikuvituksel-
lisia, ja joissa oli käytetty voi-
makkaita värejä sekä hyvää 
tekniikkaa. Parhaat työt pal-

kittiin maanantaina 16.4. Pu-
dasjärven Osuuspankilla. 

6-8-vuotiaitten sarjassa 
voiton vei Iina Tauriainen. 
2. Eemil Majava ja 3. Janita 
Kokko. 

9-10-vuotiaat 1. Emmi 
Majava, 2. Martta Löppönen, 
3. Matilda Liikanen. 

11-13-vuotiaat 1. Konsta 
Ritola, 2. Moona Manninen, 
3. Ella Saarinen. 

Osuuspankkien lasten- 
ja nuorten kuvataidekilpai-
lu järjestettiin yhteistyössä 
kuvataideopettajien ja kou-

lujen kanssa Suomessa jo 
42. kerran. Kilpailussa voi 
menestyä paikallisesti, val-
takunnallisesti ja kansain-
välisesti. Jokaisen sarjan 
voittajatyö lähetetään valta-
kunnalliseen kilpailuun Hel-
sinkiin. Sarjojen viisi parasta 
piirtäjää kutsutaan opettaji-
neen toukokuussa Helsingis-
sä järjestettävään palkintojen-
jakojuhlaan. Valtakunnalliset 
voittajatyöt lähetetään edus-
tamaan Suomea kesä-heinä-
kuun vaihteessa Pariisissa 
järjestettävään kansainväli-

seen loppukilpailuun.
Suomalaiset menestyi-

vät viime vuonna erinomai-
sesti kansainvälisessä loppu-
kilpailussa, sillä kaksi voitti 
oman sarjansa ja yksi tuli kol-
manneksi.

Guinnessin ennätyskirjan 
mukaan kyseessä on maail-
man suurin lasten ja nuor-
ten kuvataidekilpailu. Siihen 
osallistuu Suomen lisäk-
si lapsia ja nuoria Italiasta, 
Itävallasta, Luxemburgista, 
Ranskasta, Saksasta ja Sveit-
sistä. HT 

Kuvassa kuvataidekilpailussa palkitut lapset ja nuoret. Kuva Sisko Ojajärvi.

Puhe Martti Rauhala, Teollisuusliiton 
Lapin aluetoimiston vastaava aluetoimitsija. 

Kuntapoliittinen puhe 
Antti Tihinen, kaupunginvaltuutettu. 

Musiikista vastaa lauluryhmä 
sekä Markku Kemppainen & 

Eero Räisänen.

Pudasjärven 
paikallisjärjestö

Tervetuloa!

vappuna 1.5. klo 12 
Pudasjärven tori. 

VAPPUJUHLA 

Pudasjärven 
Sos.dem.
työväenyhdistys Pudasjärven osasto ry

Hernekeittotarjoilu 

soppatykistä, 

makeisia.

Vappupuhe
Pirjo Sirviö, 

Oulu SDP valtuustoryhmän 
puheenjohtaja

Järjestää:

vuoden lopussa valtuuston 
hyväksymä talousarvio. Kuu-
kasjärvi oli aloitteen ensim-
mäinen allekirjoittaja ja siihen 
olivat yhtyneet Marko Koivu-
la, Paula Soronen, Juho Kel-
lolampi, Mirka Pääkkö, Suvi 
Kipinä, Eija Ikonen, Ruut Tuo-
himaa ja Aune Ekdahl eli val-
tuutettuja monipuolisesti eri 
valtuustoryhmistä. 

Ennen kokousta iltapäi-

vällä oli ollut valtuustosemi-
naari, jossa pohdittiin muun 
muassa, kuinka kehitettäisiin 
valiokuntatyöskentelyä niin, 
että valtuutetut kokisivat sen 
tärkeäksi. Valtuuston puheen-
johtaja Mari Kälkäjän mukaan 
valiokuntatyöskentelyyn hae-
taan ryhtiä mm. järjestämäl-
lä enemmän seminaareja var-
sinkin isojen asioiden ollessa 
tulossa. Mietittiin myös, että 

puheenjohtajisto sekä johto-
ryhmä kokoontuisi joka toi-
nen kuukausi palaveriin, jos-
sa käytäisiin läpi valiokuntiin 
tulevia ja käsiteltyjä asioita. 
Lisäksi ajatuksena olisi, että 
myös valtuustossa olisi muis-
sa asioissa valiokuntakatsa-
ukset, näin kaikki valtuutetut 
sekä kuntalaiset saisivat tietää 
mitä siellä touhutaan. HT

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

TEKSTIILIOSASTOLTA

595

299

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI 20.-21.4.

179

550

299
pkt

150
kpl

100

499
kg

299

1495
kg

269

129

995
kg

195
pktpss

195

1090

350

1195
kg

499
kpl

plo

raj. erä

950
kg

pkt

pkt

699
kg

MAANANTAI-TORSTAI 23.-26.4.

399

100

795
kg

199
ras

kg

099
pss

299
pkt

ras

2 pss/talous

pkt

pkt

pkt

199
ras

695
kg

199

kg

100

149
pkt

kpl

levy

950

1990

1990

4250

KE-TO 25.-26.4

Atria
HIILLOS

GRILLIMAKKARAT
400 g

PE-T0 20.-26.4.

VIP
SIMA
1,5 l
sis. pantin 0,40

Atria
PEKONI-
KUUTIO
140 g

HK Popsi
PERHENAKKI

600 g

Vanajan
VOHVELIT
325 g

Atria Perhetilan
ohut viljaporsaan

FILEEPIHVI
235-240 g

PE 20.4.

Isot
PINGVIINI-

TUUTIT
180-190 ml

RAUTAOSASTOLTA

MA-TI 23.-24.4.

MAALAIS-
LIHA-
HYYTELÖ

Tuore
Norjan
LOHIFILEE

2 filettä/talous

Viljaporsaan tuore
ULKOFILEE 
palana

Juhla Mokka
KAHVI
500 g

Vaasan HAMPURI-
LAISSÄMPYLÄ tai  
MINI HOT DOG

SÄMPYLÄ 
12 kpl/324 g

499

LA 21.4.

KANAN-
MUNAT
10 kpl

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

IRTO-
KARKIT

Kananpojan
PAISTISUIKALE
450 g
marinoitu

Valio
OLTERMANNIT
250 g

Atria
GRILLISALAATTI

350 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Naudan luuttomat 
KEITTO-
LIHA-
PALAT

HK Viljaporsaan 
KASSLERPIHVI
450 g
marinoitu

pkt

Kariniemen 
KANANPOJAN
SISÄFILEEPIHVI

400-500 g
maustamaton, hunaja-

marinoitu tai lime&korianteri

Saarioinen 
PIZZAT 
200 g

VIP 
APPELSIINI- tai 
OMENA-
TÄYSMEHUT 1 l

3 prk

Vihreä kivetön
RYPÄLE

500 g

Porsaan GRILLIKYLKI
maustettu

Hyvä NAUTA-
JAUHE-
LIHA
rasvaa
max 10%

2 pkt/talous

HK Viljaporsaan SISÄFILEE
650 g/kpl
marinoitu

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg

Atria
KAISER-
WURSTI
palana

Timco 
24L/2Hp
KOMPRESSORI

9900

2 kg/ 
talous

Marabou 
SUKLAALEVYT

200 g

kg

099
pkt

Arki
RUOKAKERMA
2 dl

Mansikka tai 
kaakao
KÄÄRETORTTU
250 g

Valio Hyvä 
suomalainen
ARKIJUUSTO
1,25 kg

459
satsi

SIMASATSI
sis. sanko, fariinisokeria, 

sitruunaa, hiivaa ja rusinoita

Ahti
KALAVERKOT

Sievin
KUMISAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

1995

1995

Fiskars
PISTOLAPIO

Kottikärryn
UMPIKUMI-
RENGAS 
4x6

65,-

HALLITUNKKI
2 tonnin

Aicon 24L 3HP 2-syl 
KOMPRESSORI 
Teho 3.0hp/2.2kW  
• Suoravetoinen  
• 2-sylinterinen V-lohko  
• Käyttöjännite: 230V~ 50Hz
• Vapaatuotto 413 l/min, paineen 
alainen tuotto noin 330 l/min
• Max. työpaine 8 bar
• 1 kpl pikaliitin ulosottoa
• 2 mittaria
• 5” umpikumirenkaat
• Paino: 37 kg

1990

2495

259,-
AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

Naisten
T-PAITA
eri värejä

Lasten
KEVYT-
LENKKARIT
koot 25-33

Naisten
TENNARIT
koot 36-41
pinkki ja musta

TENNARIT
Memory Foam
koot 36-41

Erilaisia naisten
KÄVELYKENKIÄ
nahkaa
Pomar, Janita, 
TopMan, Natura

Alkaen

2 prk
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Sirkka-seminaarilla suuri suosio:
Hyönteisruoka merkittävä tulevaisuuden vaihtoehto

Pudasjärven kaupungin ke-
hittämistoimi järjesti 6.4. 
Pohjantähdessä kaikille asi-
asta kiinnostuneille Sirkka-
seminaarin, jossa saatiin mo-
nipuolista ja ajankohtaista 
tietoa sirkkojen kasvatukses-
ta ja käyttämisestä ruoaksi. 
Asia tuntuu kiinnostavalta, 
koska väkeä oli seminaarissa 
”tuvan täydeltä”. 

-Hyönteistuotannon us-
kotaan olevan osa ratkaisu 
maapallon nälänhätään, sil-
lä niiden proteiiniarvot ovat 
korkeat. Lisäksi tämän päi-
vän ihmiset arvostavat eet-
tistä ruokaa ja luonnon re-
surssien säästämistä, totesi 
tilaisuuden aluksi kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen. 

-Vaikka hyönteisiä on 
syöty tuhansia vuosia, on se 
perustunut pääsääntöises-
ti keräilytalouteen. Nyt on 
syntymässä maailmaan ai-
van uusi toimiala – tehokas 
hyönteiskasvatus ja teollinen 
jatkojalosteiden tuottaminen. 
Maailmaan syntyy harvoin 
täysin uusia toimialoja, vii-
meksi IT-ala, joka on kasva-
nut useissa teollisuusmaissa 
yhdeksi tärkeimmistä toimi-
aloista. Suomella ja Pudasjär-
vellä on mahdollisuus ottaa 
edellä kävijän rooli hyönteis-
kasvatuksen ja jatkojalostuk-
sen kehittämisessä. Tämä luo 
tulevaisuudessa uusia työ-

paikkoja alkutuotantoon, ja-
lostukseen ja alan teknolo-
gian kehittämiseen. 

Pietiläinen kertoi, että 
Pudasjärven kaupun-
ki on hakenut ELY:n maa-
seuturahastolta hankera-
haa hyönteistuotannon 
osaamisen kehittämis- ja pi-
lotointihankkeeseen. Hanke 
kestäisi vuoteen 2021. Yhteis-
työkumppaneiksi ovat sitou-
tuneet Fazer Leipomot Oy, 
joka valmistaa jo sirkkalei-
pää, kotisirkkojen kasvatus-
prosessia kehittävää Ento-
Cube Oy sekä viranomaisista 
Evira, joiden edustajat olivat 
myös Sirkka-seminaarissa 
mukana ja puhujina.

-Hyönteisruoan esiin-
marssi on väistämätöntä 
maailman rajallisten resurs-
sien ja väestönkasvun takia, 
mutta se on myös juhlimisen 
aihe. Mutta tuleeko se Suo-
mesta vai muualta? Suomi on 
jo edellä muita! Hyönteisruo-
ka on uskomaton mahdolli-
suus, joka yhdistää eri aloja 
ja avaa uusia ovia. Tuotanto 
on rehun, veden, päästöjen ja 
maankäytön suhteen omassa 
luokassa ekologisuudessaan. 
Ravintoarvot ovat huipus-
sa ja hyönteiset ovat monen 
mielestä eettinen vaihtoehto. 
Maailman ruoantuotannos-
ta 30-50 prosenttia on ruo-
kahävikkiä, jota hyönteiset 

voivat käyttää rehuna kas-
vaakseen - paikallisesti missä 
vain Suomen teollisuushal-
leista Aasian syrjäkyliin. Se 
on uuden ajan kiertotalout-
ta, kertoi esityksessään CEO 
& Co-Founder Perttu Karja-
lainen EntoCubesta, joka on 
hyönteistuotantoteknologiaa 
kehittävä ja hyönteisruoka-
tuotteita tuottava yritys Es-
poossa. 

Hyönteisiä syöty 
tuhansia vuosia
Karjalaisen mukaan her-
kulliset ruokavaihtoehdot 
ovat loputtomat. Hyöntei-
siä on syöty tuhansia vuo-
sia ja syötäviä lajeja on noin 
2000, joilla jokaisella on oma 
makunsa ja ominaisuuten-
sa. Hyönteisiä voi syödä eri 
muodoissa kokonaisina, jau-
helihana tai proteiinirikkaa-
na kuivajauheena. Niitä voi 
käyttää raaka-aineena niin 
tutuissa kuin uusissa ruois-
sa ja juomissa. Vain meidän 
oma mielikuvituksemme on 
rajana.

-Me EntoCubella kehi-
tämme teknologiaa hyön-
teisten viljelyyn. Hyön-
teisten viljely kuluttaa 
murto-osan luonnonvarois-
ta, jota kuluu esimerkik-
si nautakarjan tai siipikar-
jan kasvatukseen. EntoCube 
on suomalainen edelläkävi-

jä hyönteisten konttikasva-
tuksessa, sekä teknologiassa. 

EntoCube-kasvatuskon-
teissamme on hyönteisten 
viljelyyn säännelty ja auto-
matisoitu ilmasto. Näin hel-
potamme viljelijän työtä ja 
mahdollistamme tuottavan 
sadon pienellä vaivalla! Vi-
siossamme vanhat navetat 
muutetaan EntoCube-kas-
vatuskonttien avulla tehok-
kaiksi tuotantolaitoksiksi, 
missä kontit pinotaan pääl-
lekkäin kuin lego-palikat! 

Hyönteiskasvatus on suu-
ri inspiraation lähde ja seik-
kailun alku kaiken ikäisille. 
EntoCuben visiossa tulevai-
suuden astronautit tulevat 
kasvattamaan ja syömään 
hyönteisiä Marsissa ja Kuus-
sa - tämä pienkarja mahdol-
listaa kestävän ja tehokkaan 
ruoantuotannon pienessä ti-
lassa kiertotalouden periaat-
tein. EntoCube tekee tälläkin 
hetkellä aktiivisesti yhteis-
työtä mm. NASA:n kanssa. 

Hyönteiset ovat tulevai-
suuden vaihtoehto ja Ento-
Cube kulkee kehityksen kär-
jessä, liity mukaan, innosti 
Karjalainen seminaariväkeä. 

Sirkkaleipä saanut 
suuren huomion
Sirkkaleipä -Fazer on ollut 
hyönteisleipomotuotteiden 
edelläkävijänä, totesi tuo-

Hyönteiskasvatus on suu-
ri inspiraation lähde ja seik-
kailun alku kaiken ikäisil-
le totesi Perttu Karjalainen 
EntoCubesta.

Sirkka-seminaari sai suuren suosion ja väkeä oli Pohjantähdessä tuvan täydeltä. 

tekehitysjohtaja Juhani Si-
bakov Fazerilta. Maailman 
ensimmäinen Sirkkaleipä 
lanseerattiin viime vuoden 
marraskuun lopulla ja se on 
saanut suuren huomion ko-
timaan lisäksi myös maail-
malla. 

-Viime vuosien uutuuk-
sia ovat olleet Fazer juures-
leipä, Siemenleipä ja vat-
saystävällinen tuoteperhe. 
Lisäämme leipomotuottei-
siin yhä enemmän kasviksia 
sekä vaihtoehtoisia proteii-
nilähteitä – terveellistä vil-
jaa unohtamatta. Pyrimme 
luomaan iloa ja hyvinvointia 
merkityksellisillä ruokako-
kemuksilla, sanoi Sibakov. 

Hyönteiset elintar-
vikkeena -aiheesta pu-
hui ylitarkastaja Noora To-
lin Evirasta. Hän valotti 
uuselintarvikeasetuksia, toi-
mijoiden vastuuta, hyöntei-
siin liittyviä elintarviketur-
vallisuusriskejä, hyönteisten 
kasvatusta, hyönteiselintar-
vikkeiden valmistusta sekä 
viranomaisvalvontaa.

Rohkeita aloittajia 
uudelle toimialalle
Tilaisuuden avasi kaupun-
ginvaltuuston varapuheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma. 
Hän totesi kaupunginval-
tuuston hyväksyneen yk-
simielisesti vahvaa kasvua 
tavoittelevan kuntasuun-
nitelman, jossa tavoitellaan 
10 000 asukkaan ja 500 uu-
den työpaikan rajan rik-
koutumista vuoteen 2027 
mennessä. Onnistuakseen 
tämä vaatii ennakkoluulo-
tonta asennetta uusia mah-
dollisuuksia kohtaan, jos-
ta yksi hyvä esimerkki on 
tämä Sirkka-seminaari, jota 
on valmisteltu Pudasjärven 
kehittämistoimessa pitkään. 
Hankeen kannalta hän piti 
erittäin merkittävänä sitä, 
että hankehakemukseen on 
saatu yhteistyökumppaneik-
si huippuosaajat EntoCube 
Oy, Fazer Leipomot Oy sekä 
Elintarvikevirasto Evira.

Tämä kokonaisuus antaa 
vahvan tuen ja tietopohjan 

sirkkakasvattamisen aloitta-
mista harkitseville yrittäjil-
le. Toivon, että Pudasjärvel-
tä löytyy rohkeita aloittajia 
uudella toimialalla. Tämä 
antaa mahdollisuuksia am-
mattimaisille kokopäiväisil-
le perheyrityksille. Sirkka-
kasvatus sopii hyvin myös 
sivutoimeksi tai alan harras-
tukseksi.

-Toivotaan, että Pudasjär-
ven ennakkoluuloton Sirk-
ka-hanke saa myönteisen 
rahoituspäätöksen ja pää-
semme asian suhteen tosi-
toimiin lähiaikoina. Merkit-
tävää hankeen valmistelussa 
on se, että hakemus pantiin 
vetämään elinvoimavalio-
kunnan esityksen pohjalta 
Pudasjärven kaupunginhal-
lituksen yksimielisellä pää-
töksellä, seminaarin avaaja 
totesi. 

Oinas-Panuma toivoi 
myös menestystä 25.4. pidet-
tävälle kehittämistoimen jär-
jestämälle elintarvikesemi-
naarille, jossa paneudutaan 
lihan, kalan, puutarha- ja 
erilaisten keräilytuotteiden, 
kuten marjojen, sienien, yrt-
tikasvien ym. hyödyntämi-
sen tehostamiseen. 

Heimo Turunen

Tiibetinmastiffit menestyivät Loviisassa
Suomen Tiibetinmastiffit ry 
järjesti 14.4. Etelä-Suomessa, 
Loviisassa, tiibetinmastiffi-
en erikoisnäyttelyn. Pudas-
järveläiset tiibetinmastiffit 
menestyivät erinomaisesti 
tuoden mukanaan useita tit-
teleitä Pohjois-Pohjanmaal-
le. Näyttelyn tuomarina toi-
mi tiibettiläisten rotujen 
erikoistuomari Primož Peer 
Sloveniasta. Kilpailussa mu-
kana oli 39 tiibetinmastiffia.

Namahu’s Ang-ki Chii, 
”Lumi”, om. Tarja Kokko: 
VET ERI1, SA, PN1, ROP-

VET, ROP. Toisin sanoen 
Lumi voitti veteraanit, oli 
narttujen paras sekä lopul-
ta rotunsa parhaan myötä 
myös koko näyttelyn paras. 
Titteleitä kertyi myös ”Ro-
dun paras kultainen” sekä 
”Paras suomessa syntynyt 
tiibetinmastiffi”.

Hanumila’s Tsela Bis-
ta, ”Helmi”, om. Tarja Kok-
ko & Katri Kamppanen: JUN 
EH4. Helmi oli erittäin hyvä 
ja edustaa hienosti alkukan-
taisempaa tiibetinmastiffia.

Namahu’s Faktejeadd-

ji Barfi, ”Kalevi”, om. Tarja 
kokko: JUN ERI1, SA, PU2, 
SERT, ROP-JUN. Kalevi 
voitti luokkansa, oli rodun 
paras juniori sekä toiseksi 
paras uros saaden sertin ja 
rodun paras juniori kierto-
palkinnon. Händlerinä toimi 
Saana Kokko.

Tarja Kokko,  
Kennel Namahu’s

Tarja Kokko menestyneiden 
koiriensa ja palkintojensa 

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

HOX!

2 PKT 10 KPL

1590,-

PE-muovi
KYLPYTYNNYRI
6-8 hengen
35 kW lämmitin, muovi-
kansi nostokahvalla

VENETRAILERIT 
SAAPUNEET!

PUUTARHA-
PENKKI
Orvokki

TRAMPOLIININ 
REUNA-
PEHMUSTE
ø 4,3 m

50 kW

49,- 49,-

99,50 199,-199,-

Bahama ja Jamaica
RIIPPUTUOLI
valkoinen tai musta

PUUPÖYTÄ
+ KAKSI 
PENKKIÄ
HOX! Taittuvat jalat

TRAMPOLIININ 
TURVAVERKKO
ø 4,3 m

99,- 89,-

69,50 159,-

299,-

RIIPPUTUOLI
KAHDELLE
valkoinen tai musta

Iso suorakaide
TRAMPOLIINI
+ suojaverkko

AKKUKOTELO
säänkestävä

199,-
79,50

59,-

PUUTARHA-
PENKKI
Marketta

TRAMPOLIINI
4,3 m + vetoaisat

Svedbergs
WC-ISTUIN
+ kansi

249,- 199,-

HOX! 10 kpl ERÄ!

RAJOITETTU ERÄ!

RAJOITETTU ERÄ!

RAJOITETTU ERÄ!

AURINKOPANEELIT

80 kW

140 kW

250 kW

AURINKOPANEELI-
AKUT

199,- 299,- 499,-

HOX!

100 Ah 150 Ah 240 Ah

Kuva 
viitteellinen

Kuva 
viitteellinen

KEVÄTUUTUUKSIA TEKSTIILIOSASTOLTA
TYYNY JA PEITE-
SETTI
50x60 cm + 150x200 cm
valkoinen 

Casa
PUSSILAKANA-
SETTI
53x60 cm tyynyliina
150x210 cm pussilakana

Casa
RUUTUPYYHE
Uudet kevään värit!

Luhta
KORISTETYYNY
45x45 cm

19,95 23,90 2,50 13,95
Laadukas Alkaen
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

KONEPAJA

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

METALLIROMUN KERÄYS

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

TIETOKONEIDEN 
ASENNUKSET, 

PÄIVITYKSET ja HUOLTO
Ma-pe klo 8-16.

IT-lähituki 
Pudasjärvellä

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

IT-TUKI JA TIETOKONEASENNUKSET

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

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

-välitykset kaikkiin maihin
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Iltatapahtumat ja 
huvitPudasjärvellä

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Palveluhakemisto

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com 040 190 4344

Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

VUOKRATTAVANA

ALASI 
 AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

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

NUOHOUSPALVELUT

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. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Korennolla paritalon puoli-
kas 3h+k+s 73 m2 heti vapaa,  
2h+k+s 53 m2 heti vapaa. P. 
0400 512 997.

4 kpl Passattiin sopivia kitka-
renkaita vanteineen, 205/55 R 
16 94T. P. 0400 698 747.

Juuri saneerattu, muuttovalmis 
rivitalohuoneisto Iijoen ranta-
törmällä 56,5 m2. Autopaikka, 
varasto, ei vesimaksua, edul-
linen yhtiövastike. P. 040 505 
2178.

Julia Pätsille 
Taekwon-Don EM-kultamitali
Aikuisten ja junioreiden ITF 
Taekwon-Don EM-kilpai-
lut järjestettiin 12.-15.4. Slo-
veniassa, Mariborissa. Suo-
men ITF Taekwon-Don 
maajoukkue lähti kisoihin 
31 urheilijan voimin. Muka-
na oli 15 junioriurheilijaa ja 
16 aikuista urheilijaa. Nais-
ten 3.dan liikesarjoissa pu-
dasjärveläislähtöinen Ju-
lia Pätsi voitti kultaa. Kulta 
on Pätsin kolmas henkilö-
kohtainen EM-mitali liike-
sarjoista (aiemmin kaksi ho-
peamitalia) ja ensimmäinen 
Euroopan mestaruus. Lisäk-
si plakkarissa on yksi MM-
hopeamitali. Pätsi edustaa 
rovaniemeläistä Arctic Taek-
won-Doa. 

Niko Korteslahti voitti 
pronssia junioreiden voima-
murskauksessa. Korteslah-
ti edustaa oululaista Taek-
won-Do Akatemiaa. Pronssi 
on Korteslahden ensimmäi-
nen henkilökohtainen EM-
mitali. Naisten joukkuevoi-
mamurskauksessa Suomi 
voitti hopeaa. Joukkueeseen 
kuuluivat: Julia Pätsi, Sofia 

Manz, Hanna Sareila ja Ka-
roliina Hietala. 

Junioripoikien erikoistek-
niikoista Suomi voitti hope-
aa. Joukkueeseen kuuluivat: 
Ali Chridi, Ukko Haverinen, 
Niko Korteslahti, Tino Ki-
viranta, Severi Mustonen ja 
Leevi Ulvinen. 

Junioripoikien voima-
murskausjoukkue voit-
ti pronssia. Joukkueeseen 
kuuluivat: Ali Chridi, Omar 
Harb, Niko Korteslahti

Minna Minkkinen Jouni Aarotola, Julia Pätsi, Milja Järvinen, Leevi Ulvinen.

Naisten 3.dan liikesarjoissa 
pudasjärveläislähtöinen Ju-
lia Pätsi voitti kultaa.

Annelli Mattila tanssittaa Kurenkoskessa
Hotelli-ravintola Kurenkosken parketilla pyörähdellään perjantaina 20.4. 
suosittujen iskelmälaulajien joukkoon lukeutuvan Anneli Mattilan tahdit-
tamana. 

Mattila on nuori, mutta kokenut iskelmälaulaja. Monipuolisuutensa 
vuoksi hän osaa viihdyttää yleisöään tanssipaikoilla, ravintoloissa, laivoilla, 
konserteissa – ja joskus jopa jazz- tapahtumissa.

Varsinaista laulajan uraansa Anneli aloitteli siskonsa Annen mukana 
kierrellen ja esiintyen hänen keikoillaan. Lisäksi hän oli Annen mukana 
erilaisissa haastatteluissa ja tv-nauhoituksissa sekä osallistui myös muu-
tamiin levytyksiin. 

Mattilan ensimmäinen tv-esiintyminen tapahtui Tampereella vuonna 
2002 ohjelmassa Saanko luvan 2003 keikkauransa aloittanut Anneli teki 
ensimmäisen levytyksensä Ruotsissa jo vuonna 2000. Sen jälkeen häneltä 
on ilmestynyt viisi pitkäsoittolevyä: 

Mattilan siskokset ovat levyttäneet yhteisen joululaululevyn ja esiin-
tyneet useissa yhteiskonserteissa. Syksyllä 2008 siskokset tekivät ensim-
mäisen laajamittaisen konserttikiertueen, joka käsitti kymmenen konsert-
tia eri paikkakunnilla. 

SEKALAISTA

Nuori, urheilua harrastava mies 
valmis töihin, kaikki kelpaa: lu-
mityöt, halkojen ja pilkkeiden 
teko, piha- ja puutarhatyöt, 
tavaroiden kantaminen, ym. 
Muutaman tunnin pätkätyötkin 
hoituvat. P. 044 363 0290.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Syötteen koululaisten taideprojekti ”Vuodenajat” 10.4.-31.5. Syötteen Luonto-
keskuksessa ti-la klo 10-16, toukokuussa ti-pe klo 10-16.  
Suomenpystykorva-näyttely Pudasjärven kaupunginkirjastossa 4.4.-31.5. klo 10-19. 
Näyttelyyn liittyen järjestetään kirjastolla kaksi esitelmää suomenpystykorvasta 17.4. ja 
8.5. klo 17.30 – 19.00. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin klo 18-20 24.4., 8.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6. ja 19.6. 
Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudasjärven NS
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 24.4 klo 10.30-13.30. Vierailijana Helena Kokko (ai-
voterveys).
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 10.-16. 
Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Toimintatorstai 26.4. Tuomas Sammelvuo -sali klo 10-11.30 Perhepeuhula (ilmainen). 
klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille), klo 13.30-14.30. Ohjattu kun-
tosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16. Alakoululaisten vuoro (ilmainen). klo 18-19 
Perheiden touhutunti (ilmainen).
Veteraanipäivän tapaaminen pe 27.4. klo 11.40-15 Hirsikampus, Nyynäjäntie 5.
Koko kaupungin liikuntapäivä la 28.4. klo 12-16, Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyl-
lyntie 4.
Suuri tangonkonsertti la 28.4. klo 18-20. Kansalaisopiston Salikki, Lukiontie 4, Pudas-
järvi Kansalaisopiston kurssilaiset esiintyvät suuressa tangokonsertissa.
Äitienpäiväkonsertti ”naisten vuoro” su 13. 5. klo 18-20 Kansalaisopiston Salikki, 
Lukiontie 4, Pudasjärvi. Kansalaisopiston oppilaiden äitienpäiväkonsertti. 
Retki Kuusamon Suurpetokeskukseen 25.5. Lisätietoja: www.pudasjarvi.4h.fi SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
perjantaina 27.4.2018 

klo 18.00 Kuren kylätalolla.
Tervetuloa!

Hallitus

Kuren Vesiosuuskunnan

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

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

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

Pe 20.4.

Lippu 12 €. Wintti 5 €

Tervetuloa!

ANNELI 
MATTILA

TU
LO

SS
A: La 5.5.

ALEX 
KUNNARI

La 19.5.
KUBE

Pe 1.6.
ÄSSÄT

VUOSIKOKOUS 
pidetään perjantaina 27.4.2018 

klo 19.00 Nokipannu Oy:n tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:ssä

mainitut asiat.

Ervastin Vesiosuuskunnan

Hallitus

PUDASJÄRVEN YHDISTYS RY

ELÄKELIITON JÄSENTEN 
TEATTERIMATKA KAJAANIIN 

to 17.5. esitys ”Meidän isä” alkaa klo 12.00, 
Matkan hinta 35 euroa/hlö (lippu ja matka). Ruokailu omakus-
tanne. Lähtö Kurenalta klo 8.45. Huom! Ilmoita pian eli 23.4. 

mennessä puh. Håkan Blomgvist 0400 772 126.
ELÄKELIITON TOUKOSIUNAUS 

ti 29.5. Hetekylän Juha Heikkilä & Sirpa Kivilahti tilalla
klo 11. Lähtö Kurenalta linja-autoasemalta klo 10.15, 

paluumatkalla ruokailemme, 10 euroa/hlö. 
Ilmoita osallistumisestasi p. 044 275 7050 Heleena tai 

p. 0400 290 756 Kyllikki.  

4H arvonnat
Metsäpäivässä

Liha, kala ja keräilytuotteet kaikille 
avoimen elintarvikeseminaarin ytimessä
Pudasjärven elinvoimavalio-
kunta järjestää kaupunginta-
lossa kaikille elintarvikealas-
ta kiinnostuneille avoimen 
elintarvikeseminaarin kes-
kiviikkona 25.4. kello 11-
17. Lihan osalta seminaaris-
sa keskitytään jalostusasteen 
nostoon. Pudasjärvellä on 
liha-alan keskittymä, sil-
lä paikkakunnalla on lam-
paan-, naudan- ja poronlihan 
tuottajia. Monipuolisuus an-

taa hyvät lähtökohdat kehit-
tämiselle ja tavoitteena onkin 
muun muassa sujuvoittaa li-
han päätymistä esimerkik-
si julkisen joukkoruokailun 
kautta vanhusten lautaselle. 

Kalan ja keräilytuotteiden 
osalta Pudasjärvellä on vielä 
paljon käyttämättömiä mah-
dollisuuksia. Villikalan ky-
syntä, eritoten niin kutsutun 
vähempiarvoisen, on kasva-
nut viime vuosina ja tähän 

tarpeeseen on mahdollista 
vastata myös Pudasjärvellä. 
Lisäksi keräilytuotteiden ke-
rääminen on myös hyvä an-
saintakeino ja antaa mahdol-
lisuuden uusien tuotteiden 
jalostukseen sekä raaka-ai-
neen toimittamisen edelleen 
eri alan jalostuslaitoksiin. 

Seminaarissa kuullaan 
myös ostajan näkökulmaa 
tuotteiden suhteen. Lisäksi 
kello 16 siirrytään kaupun-

gintalolta hirsikampuksel-
le ja tutustutaan keskuskeit-
tiöön. 

Seminaarilla elinvoima-
valiokunta haluaa edistää 
kaupungin strategian mu-
kaisesti paikallisen jalos-
tusasteen nostoa sekä siten 
lähiruoan käytön kasvua 
alueella.

Tiedotus kehittämistoimi

SDP:n Pohjanvesi 
ehdokkaana 
maakuntavaaleissa
Viime Pudasjärvi-lehdes-
sä oli juttu Oulun Sosia-
lidemokraattisen Piirin 
vahvistamista ensimmäi-
sistä Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun maakuntavaa-
liehdokkaista.

Ehdokkaaksi on nimet-
ty Pudasjärveltä viime ju-
tussa mainitun Paula So-
rosen lisäksi myös Päivi 
Pohjanvesi. Lisää ehdok-
kaita nimetään seuraa-
van kerran ennen kesää, ja 
ehdokkaita pyritään saa-
maan kaikista kunnista. 
Oulun SDP-piirin ehdok-
kaat edustavat monipuoli-
sesti eri ikäryhmiä ja am-

Päivi Pohjanvesi Pudasjär-
veltä on maakuntavaalien 
ehdokkaana.

mattialoja. 

SDP tiedotus

Lentopalloturnaus-
tunnelmaa 

liikuntahallilla
Sammelvuo-sali täyttyi 
nuorista aikuisista lauantai-
na 14.4., kun liikuntahallil-
la pelattiin nuorten ideasta 
lähtenyt lentopalloturna-
us. Turnaukseen osallistui 
kaikkiaan viisi joukkuet-
ta ja pelit pelattiin kahdella 
kentällä. Huilausvuorossa 
ollut joukkue toimi aina ku-
kin vuorollaan tuomarina ja 
pisteiden laskijana. Muka-
van lisän tapahtumaan toi 
myös katsomossa kannus-
tanut yleisö, jossa turnaus-
tunnelmasta nautittiin vau-
vasta isovanhempaan.

Tapahtuman järjestelyis-
tä ja toteutuksesta vasta-
si Kivapuhe-hanke, mutta 

idea ja toive turnauksesta 
lähti hankkeen lentopallo-
vuoron nuorilta. Osallistujat 
olivat Kivapuhe-hankkeen 
kohderyhmän mukaisesti 
pääasiallisesti alle 29-vuo-
tiaita nuoria ja joukkuei-
ta vahvisti myös muuta-
mat hieman kokeneemmat 
harrastelijat. Turnauksen 
lopuksi voittajajoukkue ja 
jokaisen joukkueen positii-
viset tsempparipelaajat pal-
kittiin pizzalahjakorteilla ja 
hankkeen projektipäällikkö 
kirjasi ylös osallistujien toi-
veet tällaisten rentojen tur-
nausten jatkosta. 

Kivapuhe-hanke

Metsäpäivässä 4H-yhdis-
tys on ollut vuosittain ak-
tiivisella otteella mukana. 
Tämän vuoden päivillä oli 
paljon arvottavaa. Onnetta-
rena oli juontaja Heikki Rah-
ko, arvontalippuja ojenta-
massa Tiina Salonpää.

Pudasjärven 4H-yhdistys 
oli mukana perjantaina 23.3. 
Metsäpäivillä torilla, pitä-
en metsäaiheisia leikkimie-
lisiä tietovisoja pienemmille 
ja isommille. Osallistujia tie-
tovisoihin oli runsaasti. Sar-
joja oli neljä ja osaan sarjois-
ta lisättiin palkintoja runsaan 
osallistujamäärän vuoksi. Ar-
paonni suosi seuraavia hen-
kilöitä. Palkinnot on toimitet-
tu voittajille. 

Alle 6 v.  Mimi Rahkola, Teresa 
Ervasti, Linda Manninen, Inka Isoaho, 
Eemil Leppänen.

6-10 v. Heidi Rytinki, Eetu /4A 
Hirsikampus, Launa Panuma. 

11-15 v.  Konsta/ Lakarinkoulu, 
Aleksi/ Lakarinkoulu, Siiri Korhonen, 
Meja Märsynaho, Venla Leino. 

16 v. -> Pirkko Piri, Erkki Puu-
runen, Jarkko Manninen, Teuvo Kukka, 
Jouni Puhakka. 

Kiitos palkintojen lahjoit-
tajille: HKL Heikkilä, Kesport Pu-
dasjärvi, Kellosepänliike Naamanka, 
Ravintola Merita, K-Rauta Pudasjärvi, 
Apetit Ruoka, Pienkonehuolto Keski-
aho, Perhemarket, Kontiotuote, Iijoki-

seutu, S-Market Pudasjärvi, Vaatepuoti 
Hertta, AH-Telepiste, Neste Pudas-
järvi, Pudasjärven Apteekki, Vianor, 
Pudasjärven Luontaistuote, Aarreark-
ku, Salotar, Pudas-Kone, Koillis-Tele, 
M-Tavaratalo, K-Supermarket Pudas-
järvi, Anon ase ja tukku, ABC Koillis-
portti

Hae tehtävää 10.5. mennessä
www.op-ura.fi

Haemme Sijoitusneuvojaa
vakituiseen työsuhteeseen
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

ELINTARVIKE- 
SEMINAARI

25.4. Pudasjärven kaupungintalolla (klo 11-16) 
ja Hirsikampuksella (klo 16-17)

Seminaarissa paneudutaan lihan, kalan ja keräi-
lytuotteiden jalostusasteen nostoon sekä ostajien 

tarpeisiin tuotteiden suhteen.
Näkökulmia avaavat ammattikalastaja Juha 

Korhonen, villiruoan asiantuntija Elina Kangasaho, 
ympäristöjohtaja Henri Pätsi ja ruokapalvelupääl-

likkö Heidi Timonen.
Seminaarin järjestävät yhteistyössä Pudasjärven 

kaupungin elinvoimavaliokunta, Pudasjärven Yrit-
täjät, MTK Pudasjärvi ja Pudasjärven merkkipiiri.

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/elintarvikeseminaari

ELINVOIMAVALIOKUNTA

PUDASJARVI.FI

TEIDEN KUNNOSSAPITO- JA ERI-
TYISAVUSTUKSET 
vuodelle 2018 ovat haettavana 4.5.2018 saakka.

Vuonna 2017 kunnossapitoavustusta saaneiden 
teiden osalta uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, 
jos tien pituus, asuttujen talouksien lukumäärä tai 
muut olosuhteet eivät ole muuttuneet. Erityisavus-
tusta on haettava vuosittain.
Lomakkeita on saatavissa kaupungintalon asia-
kaspalvelupisteestä tai kaupungin nettisivuilta  
www.pudasjarvi.fi. Hakemukset tulee toimittaa asia-
kaspalvelupisteeseen hakuajan loppuun mennessä. 
Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla kir-
jaamo@pudasjarvi.fi tai postitse Pudasjärven kau-
punki/Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi. 
Tien avustusperusteet ovat kaupunginhallituksen 
28.4.2015 vahvistamat, ja ne ovat voimassa toistai-
seksi. Tien kunnossapitoavustus maksetaan edellis-
vuoden tapaan suoraan avustuksen saajan ilmoit-
tamalle pankkitilille kesäkuun aikana. Mikäli saajan 
pankkiyhteyksissä on tapahtunut muutos, siitä on 
ilmoitettava kirjallisesti teknisille palveluille yllä-
mainittuun osoitteeseen. 
Erityisavustuksesta ilmoitetaan hakijoille erikseen 
ja avustus maksetaan tositteita vastaan. 
Lisätietoja tarvittaessa antaa Pekka Pitkänen  
puh. 050 444 1044.

Tekninen  ja ympäristötoiminta

Keskusta nimesi 111 
ehdokasta maakuntavaaleihin

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirihallitus nimesi ko-
kouksessaan 16.4. yhteen-
sä 111 ehdokasta lokakuun 
maakuntavaaleihin. Pudas-
järveltä ehdokkaina ovat 
Anni-Inkeri Törmänen, Mari 
Kälkäjä ja Vesa Riekki. 

Piirin puheenjohtaja Jus-
si Ylitalo ja toiminnanjohtaja 
Antti Ollikainen ovat tyyty-
väisiä tämän hetkiseen eh-
dokasasetteluun. 

– Meillä on ikä-, suku-
puoli- ja ammattijakaumal-
taan hyvin monipuolinen 
ehdokasjoukkue. Myös alu-
eellisesti ehdokkaita on koko 
maakunnan alueelta Kuusa-
mosta Reisjärvelle, Ylitalo 
kertoo.

Erityisen tyytyväisiä Yli-
talo ja Ollikainen ovat nuor-
ten ehdokkaiden suuresta 
määrästä. 

-On tärkeää ja merkityk-
sellistä, että nuoria kiinnos-
taa olla mukana oman maa-

kunnan rakentamisessa, 
Ylitalo tähdentää. 

Keskustan piirihalli-
tus täydentää loput seitse-
män ehdokaspaikkaa myö-
hemmin. Ensimmäiset 
maakuntavaalit järjestetään 

sunnuntaina 28. lokakuuta. 
Maakuntahallintoon liittyvä 
lainsäädäntö on eduskun-
nan hyväksymiskäsittelyssä 
kesäkuun aikana.

Anni-Inkeri Törmänen. Mari Kälkäjä. Vesa Riekki.

PUDASJARVI.FI

Tuomas Sammelvuo - salin,  
Hirsikampuksen ja Lakarin salien 

HARJOITUSVUOROT  
HAETTAVANA
Tuomas Sammelvuo -salin ja koulujen salien käyt-
tövuorot julistetaan haettaviksi ti 15.5.2018 klo 15.00 
mennessä. Vuoron hakeminen sähköpostilla – TU-
LEE ilmetä ryhmän nimi, vastuuhenkilö, haettu päivä 
ja aika ja käyttötarkoitus. Vuorot myönnetään kesä-
kaudelle 4.6.2018 – 31.8.2018 ja syys-/kevätkaudelle 
3.9.2018 – 31.5.2019.
Hakemukset toimitettava spostilla  heino.ruuska-
nen@pudasjarvi.fi. TAI kirjeessä PUIKKARIN kassalle. 
Tied. 0400-346097.

PS. Ryhmien vastuuhenkilöiden palaveri Puikkaris-
sa ke 23.5.klo 19.00.

Kaupunki/liikuntapalvelut

Naistenpäivillä 
paneuduttiin elämän kaipauksiin

Pudasjärven seurakunnas-
sa viettiin sunnuntaina 8.4. 
naistenpäivää. Vierailijana 
oli Uusheräyksen toimin-
nanjohtaja Eeva Pouke Ou-
lusta. Hebrelaisia lauluja 
esitti Eevan tytär Saara Pou-
ke. Kanttori Keijo Piirainen 
veti iltapäivän yhteisen lau-
lutuokion ja yleisön vaati-
muksesta hän esitti Armo 
-laulun myös sooloesityk-
senä. Jumalanpalveluksessa 
saarnasi Eeva Pouke. 

Eeva Poukkeen johdolla 
ensimmäisenä aiheena kä-
siteltiin ihmisen peruskai-
puita: mitä seuraa siitä, kun 
peruskaipaukset jäävät täyt-
tymättä ja miten ihminen 
pyrkii korvaamaan niitä. 
Tapahtumassa tiedostettiin 
yhdessä näitä täyttymättö-
miä kaipauksia ja mitä siitä 
on saattanut seurata. Ihmi-
nen voi vannoa sisäisiä valo-
ja esim. ”minä en saa näyttää 
tunteita” tai luoda itsestään 
uskomuksia tai valhekuvia, 
esim. ”minä en osaa, minä 
olen huono, minusta ei voi 
tykätä”. Kun näitä tiedos-
tettiin, niitä tuotiin Jumalan 
eteen.  Uskaltautumien tä-
hän prosessiin on sanoutu-
mista irti vääristä valoista ja 
uskomuksista Jumalan kas-
vojen edessä. Hän voi kor-
jata vääristynyttä identiteet-
tiämme, vieden kohti sitä 
kuvaa, joksi hän on meidät 
tarkoittanut. Emme siis ole 
menneisyytemme vankeja 
vaan tuodessamme kipum-
me ristille voimme saada ar-
mahduksen. Jeesus sanoi, 
etteivät terveet tarvitse pa-
rantajaa vaan sairaat. Ai-
heesta on kirjoittanut kirjan 
Larry Crabb: inside out. 

Lähetystyötä  
juutalaisten parissa
Toisena aiheena oli Israelis-
sa, juutalaisten parissa teh-
tävä lähetystyö, jossa Eeva 

Pouke kertoi olleensa mu-
kana yhdeksän vuotta. Juu-
talainen kansa on Juma-
lan valittu kansa, eikä Hän 
ole peruuttanut lupaustaan. 
Meidät on kutsuttu siunaa-
maan tätä kansaa. Israel ei 
aikanaan ottanut kansakun-
tana vastaan messiasta. Tä-
hän Jumalalla kuitenkin oli 
suunnitelma, näin sanoma 
Jeesuksesta levisi pakana-
maailmaan ja mekin saam-
me uskoa Jeesukseen. Ju-
mala on kuitenkin pelastava 
myös omaisuuskansansa, 
siksi meidän on kerrotta-
va heille messiaasta. Hän on 
myös rauhanruhtinas, joka 
on tuova rauhan koko Isra-
elille ja maailmaan. 

Suomalaiset olla saaneet 
tekemässä lähetystyötä Is-
raelissa miltei sata vuotta. 
Yksi elämäntyönsä Jerusale-
missa tehnyt nainen oli Aili 
Havas. Häntä voi sanoa yh-
deksi juutalaistyön uranuur-
tajaksi. Havas oli naimaton 
teologian tohtori, joka teki 
elämäntyön juutalaisten las-

ten parissa Jerusalemissa. Ju-
mala ei kysynyt kokemuksia 
ja taitoja lasten kasvattami-
sesta, vaan tahtoa palvella. 
Havas perusti oppilaskodin 
köyhille ja hylätyille lapsille 
antaen paikalle nimen Shal-
hevetjah -Herran liekki.

Vuosikymmenten työn 
jälkeen messiaanisten eli 
Jeesukseen uskovien juuta-
laisten määrä on kasvanut. 
Tänä päivänä heitä on Isra-
elissa noin 15 000. Yksi näis-
tä messiaanista juutalaisis-
ta on Lena Levin, joka johtaa 

Naisten päivien vierailijana olivat tytär ja äiti Saara ja Eeva Pouke. Tilaisuuden järjestelyis-
tä vastasi Helena Koivukangas ja Keijo Piirainen veti iltapäivän yhteislaulutuokion, sekä 
säesti muutkin yhteislaulut ja virret. 

Naisten päivillä paneuduttiin elämän kaipauksiin sekä saa-
tiin kuulla ajankohtaista asiaa Israelissa tehtävästä lähe-
tystyöstä.

Machaseh-organisaatiota Je-
rusalemissa. Lena on uk-
rainan juutalainen. Tehdes-
sään paluumuuton Israeliin 
hän löysi uskon Jeesukseen, 
oman kansansa messiaa-
seen ja sitä myöten paikan 
ja avun Shalhevetjah -seu-
rakunnasta. Saatuaan kokea 
Jeesuksen rakkauden koske-
tuksen, hän haluaa olla vie-
mässä ilosanomaa eteenpäin 
oman kansansa keskellä aut-
taen ja rukoillen yksinäisten 
ja rikki särkyneiden lähim-
mäisten puolesta. HT
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Kesäduunia!

•  Työntekijä on työsuhteessa 
4H-yhdistykseen, joka huolehtii 
työnantajavelvoitteista. Tilaaja suorittaa 
sopimuksen mukaiset maksut 
4H-yhdistykselle.

•  työntilaajaa laskutetaan nuoren kahden 
viikon, eli 60h työstä 295 € + alv 24%, 
vastaavasti yhden viikon työstä 30h, 
147,50 € + alv 24%.

• nuorelle 4H maksaa palkkaa 345 euroa.

Haluatko kysyä jotain?
Voit soittaa tai laittaa viestin 
Kesäduunivastaava Susanna Peltoniemi 
puh. 040 1490993,  
tai Tiina Salonpää 0400 289330  

tietoja myös sivulla 

Tai mitäpä jos työllistyisit 
ensi kesänä yrittäjänä?

 
Katso lisätietoja:

Kesäduunipaikkaa 
voivat hakea 2000-2003 
syntyneet nuoret.

Ilmoittaudu 

yrityskurssille 

Tiina Salonpäälle 

tai Susanna 

Peltoniemelle

AVAJAISET:

Pubi varattavissa myös 

yksityistilaisuuksiin, kysy 

tarjous aki@tauonpaikka.fi 

tai 040 820 2575.

AVAJAISET:MTK teemaliite 2018
MTK-PUDASJÄRVEN KUSTANTAMA 

MAASEUTULIITE ILMESTYY PE 27.4.2018 
Pudasjärvi-lehden erikoisnumerona. Lehdessä on Maaseutuasiaa monin eri tavoin, 

MTK-Pudasjärven toiminnasta juttua ja kuvia sekä tietoa MTK-Pudasjärvestä. 

Pudasjärvi-lehti p. 0400 385 281, lehti@pudasjarvi-lehti.fi  PUDASJÄRVI-lehti

Toimintamme laajentuessa etsimme Pudasjärvelle erilaisiin työsuhteisiin

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

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

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

Hakuaika päättyy 22.4.2018

Järjestämme 
REKRYTOINTI-
TILAISUUDEN 

ti 24.4.2018 
klo 12-15.00 
Pudasjärven 
S-Marketilla.


