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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Keskusta ja
 Perussuomalaiset

keräsivät eniten ääniä 
Pudasjärvellä s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 18.4.2019
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!

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

Kesäleimikot 
on nyt haluttuja.

Ota yhteys metsäasiantuntijaasi.

Kiirastorstaina 18.4. klo 9-18

Lauantaina 20.4. klo 9-14

Pitkäperjantaina ja 
pääsiäispyhinä suljettu

Hyvää pääsiäistä!
PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

PALVELEMME
-Kaikkea kivaa-

AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

-Kaikkea kivaa-
AarreArkku

Avoinna 
Arkisin klo 10-18 

Lauantaisin klo 10-14 
Myös Matkahuolto!

Sijaitsee Pudasjärven 
S-marketin yhteydessä

AARREARKUN JA MATKAHUOLLON 
PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT:

KIIRASTORSTAINA 18.4.  KLO 10-18
PITKÄPERJANTAINA 19.4. SULJETTU
LANKALAUANTAINA 20.4. KLO 10-14
1. JA 2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ 21.-22.4.  SULJETTU

SYNTTÄRIARVONNASSA 
YLLÄTYSPALKINNON 

VOITTI: 
SUSANNA BAAS

MUKANA EVANKELISTA
ANNE POHTAMO-HIETANEN,

JULISTUSTYÖN ALUEJOHTAJA 
AINO VIITANEN,

ROVASTI LEILA IKONEN,
PUDASJÄRVEN SEURAKUNNAN 

TYÖNTEKIJÖITÄ JA 
VAPAAEHTOISIA

Kylmäsavustettu poronpaistileike 100 g 
3 kpl 20,00 66,67 kg  

Pääsiäispöytään

Sompio Poron sisäfi le 
39,90 kg 

Hirven ulkofi le pala
 46,90 kg

Suolattu kalkkunan 
rintafi lee 9,90 kg

Lammaspaisti suolattu ja 
marinoitu n.1,5kg 13,90 kg

Suolattu porsaan ulkofi lee 
pala 6,90 kg

Meiltä myös lampaan 
viulua ja karetta

Alkupalapöytään
Maalaishyytelö 350g 
2 kpl 5,90 8,43 kg

Lämminsavustettu poron 
kulmapaisti 45,90 kg 

Lämminsavustettu poron 
sisäpaisti 49,90 kg

Savulammasviipale 
n. 300 g 22,90 kg

Porsaan lämminsavu 
juhlafi le pala 9,90 kg

Lämminsavustettu 
kalkkunan rintafi lee 13,90 kg

Herkkuja
Uudet kuivalihat saapuneet!

poroa ja saksanhirveä

Berliinin makkaraa jälleen 
saatavana 6,90 kg

Sompio Hirvi- tai Porosalami 
240g 6,90 kpl 28,75 kg

Pääsiäisen aukioloajat 
Pe   10-19
La     9-19
Su   10-19
Ma    9-19

PUDASJÄRVI 16  Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

PUDASJÄRVI -lehti

Hyvää 
Pääsiäistä!

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

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

Puh.  020 752 8260

PÖYTÄ EMMA Q 60 cm JA 
KAKSI EMMA TUOLIA

Metallirunkoisen sarjan pöytä ø 60 cm, kansi mustaa 
karkaisua lasia. Metallirunkoisen sarjan tuolien istuin 
ja selkänoja ovat ruskeaa polyrottinkia.

SOHVARYHMÄ CELLO VIENNA
Siro sohvaryhmä, jossa on kahden istuttava 
sohva, kaksi tuolia ja sohvapöytä. Sohvassa ja 
tuoleissa on käsinojat ja 
istuinpehmusteet. Materiaali 
musta polyrottinki, runko terästä. 
Pöydässä on karkaistu lasikansi.

18900

5900
/ setti Hyvää pääsiäistä!

/ setti

KE 24.4.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 19.00 
UINU UINU 

LEMMIKKINI
-16- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 17.30 
RISTO 

RÄPÄÄJÄ JA 
PULLISTELIJA

-S- 6€ 

TERVETULOA 
UUDISTETTUUN  

ELOKUVATEATTERIIN
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Hiljainen viikko ja pääsiäinen 
Pudasjärven seurakunnassa:
Kiirastorstain messu seurakuntakodissa to 18.4. kello 
19, Valtteri Laitila, Marko Väyrynen, Keijo Piirainen, Vox 
Margarita.

Kiirastorstain messu Sarakylän kappelissa to 18.4. kel-
lo 19, Ari Kokkonen, Jukka Jaakkola, kappelikuoro.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus seurakuntako-
dissa pe 19.4 kello 10, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.

Pääsiäispäivän messu seurakuntakodissa su 21.4. kello 
10, Valtteri Laitila, Timo Liikanen, Keijo Piirainen. Kirk-
kokahvit.

Pääsiäisajan musiikkia ja Antonia Vivaldin Gloria kir-
kossa su 21.4. kello 16, Oulun Tuomiokirkon Katedraa-
likuoron ja Pudasjärven kirkkokuoron konsertti. Ohjel-
ma 10 €.

2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus seurakuntako-
dissa ma 22.4. kello 10, Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Kauneimmat kärsimys- ja pääsiäisajan virret, yhteislau-
lutilaisuus ti 23.4. kello 19 Hirvaskosken kartanossa, Jukka 
Jaakkola säestää. Anna-Riitta ja Oskari Holmström kertovat 
kuulumisia lähetystyöstä.

Partiomessu seurakuntakodissa ke 24.4. kello 18, Timo 
Liikanen, Tiina Inkeroinen ja partiolaiset, Keijo Piirainen. 
Lopuksi iltatee.

Kuorot: Vox Margarita ke 24.4. kello 18.45 seurakuntako-
dissa.

Miesten piiri Hilturannan leirikeskuksessa ti 23.4. kello 
17.30, saunomismahdollisuus.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10.

OlenNainen, naistenpäivä seurakuntakodissa su 28.4. 
kello 10-16. Jumalanpalvelus klo 10, muu ohjelma alkaa 
jumalanpalveluksen jälkeen. Vieraana evankelista Anne 
Pohtamo-Hietanen ja Aino Viitanen Suomen Raamattuopis-
tosta.  Ruokailu ja kahvi 10 €. Ilmoittautuminen ti 23.4. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 08 882 3100. Tervetuloa.

Ystävänkammaria ei ole to 18.4. Seuraava ystävänkamma-
ri to 25.4. kello 12. 

Perhekerho seurakuntakodissa ke 24.4. kello 10-13, ilta-
perhekerho seurakuntakodissa ma 29.4. kello 17-19.

Lapsiparkki seuraavan kerran pe 26.4. kello 9.30-12. Il-
moittautumiset lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina ar-
kipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi 
Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2019. Työaika ajoit-
tuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja 
lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. Hakemukset 30.4. men-
nessä  sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse 
08 882 3100 (kello 9-15).

Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvaskosken koululla pe 
19.4. kello 17 (Esko Löppönen, Lauri Kaikkonen). Seurat 
Yli-Livolla Juha-Pekka ja Päivi Luokkasella pe 19.4. kello 
13 (Juhani Palola). Seurat Sarakylän koululla su 21.4. kel-
lo 12 ja 19 (Lasse Hertteli, Timo Lyytikäinen). Seurat Ku-
renalan ry:llä ma 22.4. kello 16.

Kastettu: Amanda Livia Ekdahl.

Haudattu: Pauli Eelis Vuorma   96v, Alpo Pulkkinen 94 v, 
Kalevi Kuukasjärvi 84 v, Anna Liisa Takarautio 82 v, Rei-
no Aukusti Jokikokko 77 v, Vesa Erkki Tiirola 55 v, Timo 
Lehtola  49 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

Rakkaamme

Kalevi
KUUKASJÄRVI
s. 3.6.1934 Pudasjärvi
k. 20.3.2019 Pudasjärvi

Kiitollisina muistaen
Ritva ja Erkki perh.
Tuomas ja Anne perh.
Kalle-veli perh.
sukulaiset ja ystävät

Hiljaa sammui silmät rakkaan,
hiljaa katkes kahleet maan.
Hiljaa laskimme isän rakkaan,
äidin vierelle nukkumaan.

Siunaus toimitettu 12.4. läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos kaikille isämme hoitoon osallistuneille.

Rakkaamme

Anna Liisa
TAKARAUTIO
o.s. Jokikokko
s. 8.12.1936 Pudasjärvi
k. 25.3.2019 Pudasjärvi uskossa  
      turvaten vapahtajaansa

Me näimme voimasi vähenevän
ja tiesimme lähtösi lähenevän. 
Muistosi kaunis vie eteenpäin meitä,
vaikk´on sydän täynnä kyyneleitä.

Kiitollisuudella äitiä, mummoa ja  
isomummoa muistaen
Silva ja Pentti perh.
Salme ja Eero perh.
Lauri ja Hannele perh.
Suoma ja Pasi perhe.
Pekka ja Saara perh.
sukulaiset ja ystävät perh.

Rakkaamme on siunattu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

”On aika muistaa” 
– Kansallinen 

veteraanipäivä 27.4.
Vietämme Kansallista ve-
teraanipäivää tänä vuon-
na 33. kerran. Pudasjärvel-
lä haluamme Kuntaliiton 
suosituksen mukaisesti ot-
taa huomioon päivän vie-
tossa veteraanien lisäksi 
nuoret. On tärkeää siirtää 
veteraaniperinteen merki-
tys nuorille sukupolville 
ja siten kunnioittaa vete-
raaniemme uhrausta sekä 
muistoa.

Kuntaliitto kannustaa 
kouluja sekä oppilaitok-
sia huomioimaan opetuk-
sessaan veteraanipäivän. 
Koska Kansallinen vete-
raanipäivä on tänä vuon-
na lauantaina, suosi-
tellaan, että ko. päivän 
tapahtumia järjestettäisiin 
kouluilla perjantaina 26.4. 
”Veteraanit turvasivat itse-
näisyytemme, jälleenraken-
sivat maan sekä myöhemmäl-
lä toiminnallaan loivat lujan 
perustan Suomen nykyisel-
le kansainväliselle asemalle. 
Veteraanien työ loi myös pe-
rustan kansakunnan keskei-
sille arvoille, vapaudelle ja 
vastuulle sekä yhtenäisyydel-
le ja yhteistyölle.”

Olemme valtakunnal-
lisen suuntauksen mukai-
sesti uudistaneet päivän 

juhlallisuuksia veteraa-
neillemme paremmin so-
veltuviksi. Tänä vuonna 
saamme Pudasjärven Hir-
sikampukselle perjantai-
na 26.4. koulun oppilai-
den ja opettajien vieraaksi 
kutsuttuna ja voimiensa 
mukaisesti muutaman ve-
teraanin, paikallisen ve-
teraanijärjestön sekä kau-
pungin ja seurakunnan 
edustajat. Hirsikampuk-
sen oppilaat kuvaavat 
sekä videoivat tilaisuuden 
ja se on mahdollista näh-
dä myöhemmin internetis-
tä kaupungin nettisivuilta. 
Haluamme yhdessä nuor-
ten kanssa viettää arvok-
kaan hetken sankarivaina-
jien muistolaatan luona 
sekä koulun salissa ja näin 
kunnioittaa veteraaniem-
me muistoa sekä perintöä.

Varsinaisena Kansal-
lisena veteraanipäivänä 
27.4. laskevat Pudasjärven 
seurakunnan ja kaupun-
gin edustajat seppeleen 
sankarivainajiemme muis-
tomerkille hautausmaalla.

Pudasjärven kaupunki 
ja seurakunta

Niin ilosta 
kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Vain muutama päivä sitten vietimme Pal-
musunnuntaita. Ovella ehkä kävi pieniä 
virpojia. Virpomisen juuret on Jerusalemin 
ihmisissä, jotka palmunoksin tervehtivät 
Jeesusta hänen saapuessaan aasin varsalla 
Jerusalemiin. Monet ihmiset, niin aikuiset 
kuin lapsetkin, hakivat palmupuista oksia 
ja heiluttivat niitä tervehdyksenä. Hyvää 
mieltä ja siunausta siinä tahdottiin jakaa 
Jeesukselle ja hänen seurueelleen.

Näistä iloisista juhlatunnelmista al-
koi kuitenkin kamalien tapahtumien sarja. 
Iloinen juhlahumu vaihtui äkkiä kiukuksi, 
vihaksi ja syytöksiksi. Nyt nuo samat ih-
miset, jotka vain muutamaa päivää aikai-
semmin oli tervehtinyt Jeesusta ”Hoosian-
na!” -huudoin vaati seuraavaksi Jeesuksen 
kuolemaa.

Mistä ihmeestä se viha oikein tuli? 

Ehkä omista pettymyksistä ja harmeista. 
Jeesuksen piti olla pelastaja, Jumalan lä-
hettämä. Silti kaikki näytti kuitenkin me-
nevän vain huonompaan suuntaan. Jeesus 
ei saanut lopetettua kiusaamista, väkival-
taisuuksia eikä mitään muutakaan väärin 
tekemistä.

Vihan, pettymyksen ja raivon villitse-
mät ihmiset saivat tahtonsa läpi. Jeesus 
tuomittiin ristin kuolemaan. Ystäviensä ja 
oppilaidensa hylkäämä Jeesus kuoli kuin 
rikollinen, ristille naulittuna. Siinäkö oli 
kaiken loppu? Katoaisiko Jeesuksen ope-
tukset Golgatan pitkäperjantain myötä?

Jumalan suunnitelmissa pitkäperjantain 
tapahtumat eivät kuitenkaan olleet pääte-
piste. Jeesuksen haudalle menneitä naisia 
vastassa oli tyhjä hauta. Tyhjä hauta herätti 
ihmisissä enemmän kysymyksiä kuin vas-

tauksia. Se ei vielä riittänyt todisteeksi sii-
tä, että Jeesus oli noussut kuolleista. Vas-
ta ylösnousseen Jeesuksen ilmestyminen 
vakuutti opetuslapset siitä, että Jeesuksen 
antamaa tehtävää oli lähdettävä viemään 
eteenpäin. Sanomaa Jeesuksesta oli ryh-
dyttävä julistamaan muillekin.

 Onneksi kaikki ei loppunut ristille ja 
kalliohautaan. Jumala osoitti suuruutensa 
ja voimansa siinä, että Jeesus herätettiin 
kuolleista. Vaikka pahaa ei voitu poistaa, oli 
hyvä kuitenkin voimakkaampi. Jumala on 
todella Jeesuksen kautta puuttunut maail-
mamme kulkuun.

Jeesus voitti kuoleman!

Tiina Inkeroinen
Nuorisotyönohjaaja

Loppu ja uusi alku
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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 KE-MA 17.-22.4. ELLEI TOISIN MAINITA

SUOMI

1395
KG 069

PS

 
JÄÄSALAATTI
100 G (6,90/KG) SUOMI

JUHLA MOKKA   
KAHVIT
400-500 G (6,00-7,50/KG)  
SUODATIN- JA PANNUJAUHATUS,  
MYÖS TUMMA PAAHTO,  
TOSI TUMMA JA LUOMU 
RAJOITUS: 1 ERÄ/TALOUS

9.-
FAZER 
SININEN MAITO- 
SUKLAALEVY
200 G (10,00/KG)

Yksittäin 2,15 kpl (10,75/kg)
10.- 5

KPL

1395
KG

Pääsiäisen 
JUHLAA

PALVELEMME  
MYÖS PÄÄSIÄISENÄ
 Pitkäperjantai 19.4. klo 10-21

Lauantai 20.4. 8-21
Sunnuntai 1. pääsiäispäivä 10-21

maanantai 22.4.
 2.pääsiäispäivä klo 10-21.

Hyvää 
Pääsiäistä!

VAIN  

K-RUOKAKAUPOISTA

3
PKT

Ilman korttia 3,99 pkt (7,98-9,98/kg)Voimassa KE-LA 17.-20.4.

-24%
PLUSSA-KORTILLA

HÄTÄLÄ 
TUORE  
RUODOTON LOHIFILEE
VAKUUMI, C-LEIKATTU, NORJA 
RAJOITUS: 2 FILEETÄ/TALOUS

RUODOTON
ERÄ

WURSTI PAVEL 
KARITSAN 
MAUSTETTU  
ROSVOPAISTI
N. 1,5 KG, UUSI-SEELANTI

1395
KG

ATRIA 
TAKUUMUREA  
NAUDAN SISÄ- JA 
PAAHTOPAISTI
PALANA

IRTO-
MAKEISET
RAJOITUS: 2 KG/TALOUS

499
KG

Voimassa TO-LA 18.-20.4.

KINDER SURPRISE 
YLLÄTYSMUNAT
20 G (40,83/KG)

490
6
KPL

Yksittäin 0,87 kpl (43,50/kg)

KINDER MAXI SURPRISE 
YLLÄTYSMUNAT
100 G (59,90/KG)

599
KPL

550 189
RS

KYMPPIMAUKKAAT 
KYMPPIMÄMMI
700 G, PAKASTE (2,70/KG)

Yksittäin 1,99 pkt 
(4,98-6,22/kg)

2
PKT

 
TULPPAANI
25 KPL, SUOMI

995
KIMPPU

SUOMI

599
KPL

 
RUUKKUNARSISSI
3 KPL:N KASSI, SUOMI

SUOMI

1490
KG

KYPSÄ SAVU- 
LAMMASPAISTI
900 G

Ilmankorttia 17,50 kg

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

-14%
PLUSSA-KORTILLA

Erä 
pudasjärveläistä 

karitsaa, pakaste! 
Paistia, karetta ja 

jauhelihaa!

Käpyjen keräys loppuu. 
Viimeinen vastaanotto tiistaina 23.4. 

kello 9.00-10.00. 
Tuottehan vain kiinni olevia käpyjä. 

Lisätiedot: Teemu Leppänen 040 148 6380.

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

PALVELEMME PÄÄSIÄISENÄ:

To 18.4.  10.30-03.00
Pe 19.4.  11.00-04.30
La 20.4.  11.00-04.30
Su 21.4.  12.00-03.00
Ma 22.4.  11.00-21.00

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

Ti 30.4.  10.30-05.00
Ke 1.5.  11.00-21.00

PALVELEMME VAPPUNA:
Hauskaa 

044 337 7833 SOITA JA TILAA!
Vappua!

Hyvää 
Pääsiäistä!

Pudasjärvi-lehti ilmestyy to 25.4. ja to 2.5. 
Aineistot toimitukseen to 25.4. lehteen 

viimeistään tiistaina 24.4. klo 10 mennessä.
Aineistot toimitukseen to 2.5. lehteen 

viimeistään maanantaina 29.4. klo 10 mennessä, 
lehti painetaan jo tiistaina!

PUDASJÄRVI -lehti

KOTIRUOKA-
LOUNAS 

7,90€

Pääsiäisenä
Niemitalon Juustolan

Lounas-kahviossa mm.
Arvonta

VOIT VOITTAA!

Easy cooking 
HIILIGRILLI 

KANNETTAVA ym.

Nyt meiltä myös HAMPURILAISIA 
JA GRILLIANNOKSIA!

Tervetuloa!

Herkkuhetkiin... Niemitalon Leipäjuustoa! 

Avoinna pääsiäisenä:
To, Pe ja La 9-18

Su 11-18, Ma 10-18

Niemitalon Juustolan Lounas-Kahvila
Hetekyläntie 8, Pudasjärvi

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

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



4 5nro 16PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.4.2019 18.4.2019nro 16

Kasvava puuteollisuus 
tarvitsee moderneja osaajia
Sahateollisuuden prosessin-
hoitajille on tarjolla paljon 
töitä kasvavalla puualalla. 
OSAOn Pudasjärven yksi-
kön puuteollisuuden perus-
tutkinnon haku on auki 10.5. 
saakka.

Puu tuoksuu Aleksi Pe-
täjäjärven valvoessa höylän 
toimintaa Kontion tehtaal-
la Pudasjärvellä. Petäjäjär-
vi opiskelee sahaprosessin-
hoitajaksi, ja on tällä hetkellä 
Kontiolla oppisopimuksel-
la työskentelemässä tehtaan 
uusimmalla linjastolla. 

-Valvon, että höylä pysyy 
käynnissä ja lankut liimau-
tuvat kunnolla toisiinsa, Pe-
täjäjärvi kuvailee tämänhet-
kistä työtehtäväänsä. 

Kontion tehdas ja OSAO 
sijaitsevat Iijoen syleilyssä 
aivan lähellä toisiaan. Petä-
jäjärvi kertoo sen olevan op-
pilaitoksen prosessipuolelle 
erittäin hyödyllistä, ja Kon-
tiolla työnjohtajana työsken-
televä Mika Timonen on sa-
maa mieltä.

-OSAOn koulutus palve-
lee hyvin meidän tarpeita. 
Alalle tarvitaan uusia am-
mattilaisia ja nimenomaan 
nykyaikaista osaamista. 
Puuteollisuus on kasvava 
ala, ja täällä työskennellään 

moderneissa ympäristöissä.

Kontio ja OSAO  
yhteistyössä
Sahateollisuuden osaamis-
alalla työelämäyhteistyö ja 
työpaikoilla oppiminen ovat 
tärkeä osa opintoja. Oppi-
laitoksella opitaan proses-
sinhoitajan perustaidot sekä 
työelämän perussäännöt ja 
perehdytään turvallisuu-
teen.

-Koululla ollaan opiskel-
tu työelämässä tarvittavia 
asioita, kuten muotohöylää. 
Hyödyllisimmältä on tuntu-
nut puun ominaisuuksista 
oppiminen, kuten miten puu 
käyttäytyy ja miten eri puu-
lajit poikkeavat toisistaan. 
Sellaisia asioita ei ole ennen 
hoksannut edes ajatella, Pe-
täjäjärvi summaa.

Petäjäjärven mielestä työ-
elämässä oppii tarkemmin 
esimerkiksi koneiden käy-
tön. Mika Timonen kertoo, 
että Kontiolla pyritään löytä-
mään paikka kaikille haluk-
kaille opiskelijoille.

-Pyrimme työllistämään 
sellaisia henkilöitä, jotka 
ovat olleet meillä jo opiske-
luaikana. Se on meille hel-
pointa. Moni opiskelija on 

saanut työpaikan täältä, kun 
on nähty, että kokonaisuus 
toimii: työpiste ja työntekijä 
kohtaavat toisensa!

Monipuolisia tekijöitä 
ekologiselle alalle
Sekä Petäjäjärvi että Timo-
nen uskovat puualan kas-
vuun. Sahateollisuus on 
automatisoitunut huimaa 
vauhtia, ja tietotekniset tai-
dot ovat prosessinhoitajalle 
tärkeitä. Monipuolisia työn-
tekijöitä tarvitaan, ja Konti-
olla toivotaan etenkin nais-
ten hakeutuvan aiempaa 
enemmän alalle.

Aleksi Petäjäjärvi opiskelee oppisopimuksella sahaproses-
sinhoitajaksi. OSAOlla ja Kontiolla on pitkäaikainen, toimi-
va yhteistyö.

-Puuala on tällä het-
kellä nousussa, varsinkin 
puurakentaminen – oma-
kotitalopuolella hirsitalora-
kentaminen kasvattaa suo-
siotaan koko ajan. Lisäksi 
täällä ollaan ekologises-
ti kestävällä alalla, Timonen 
kertoo. 

Aleksi Petäjäjärvi kan-
nustaa kaikkia puusta kiin-
nostuneita hakeutumaan 
alalle.

-Töitä ainakin piisaa, hän 
hymyilee.

Emilia Käsmä,  
kuva Jouni Ylisuutari

Pudasjärven kirkossa esiintyvät pääsiäispäivänä 21.4. kello 16 
Oulun Tuomiokirkon Katedraalikuoro ja Pudasjärven kirkko-
kuoro ja soitinyhtye. Solisteina laulavat Virve Karen, sopraano ja 
Sirkka Rautakoski, altto. Soitinyhtyeen konserttimestarina toimii 
Antto Vanhala ja urkurina Emilia Soranta. Musiikinjohdosta vas-
taavat Henna-Mari Sivula ja Jukka Jaakkola. Konsertissa kuullaan 
italialaisen säveltäjän Antonio Vivaldin tunnetuin kirkkomusiikki-
teos Gloria. Se on sävelletty kuorolle, solisteille ja orkesterille. 
Sisältönä on kiitos ja ylistys Kolmiyhteiselle Jumalalle. Konsertis-
sa kuullaan lisäksi Johann Sebastian Bachin säveltämiä yksinlaulu-
ja ja hänen sovittamiaan kuorokoraaleja. 

Seurakunta tiedotus

Pääsiäisajan musiikkia 
kirkossa

Paula Soronen PAMin liittokokousedustajaksi
Palvelualojen ammattiliit-
to PAMin vaaleissa valit-
tiin 373 edustajaa Helsingis-
sä kesäkuussa pidettävään 
liittokokoukseen, jossa vali-
taan mm. liiton puheenjoh-
taja. Pudasjärveltä oli neljä 
ehdosta, joista yksi eli Pau-
la Soronen tuli valituksi. Va-
ralla ovat Outi Ojala, Miia 
Vähäkuopus ja Pinja Kok-
ko. Enemmistö valituista eli 
57 prosenttia osallistuu liit-
tokokoukseen ensimmäistä 
kertaa.

-Uusien liittokokous-
edustajien määrä vastaa hy-
vin palvelualojen tilannet-
ta, jossa ihmiset vaihtavat 
työpaikkaansa yleisemmin 

kuin muilla aloilla. Näis-
sä liittokokousvaaleissa eri-
tyisesti nuoret äänestivät ai-
kaisempaa aktiivisemmin 
sekä keräsivät aikaisem-
paa suurempia äänimääriä 
ehdokkaina, joka osaltaan 
vaikuttaa edustajien vaih-
tuvuuteen, PAMin puheen-
johtaja Ann Selin kommen-
toi vaalitulosta.

Liittokokouksen tulos ku-
vastaa kohtuullisen hyvin 
liiton jäsenistön rakennetta. 
Valituksi tulleiden ammatti-
alajakauma vastaa aiempaa 
paremmin palvelualoja, kun 
vaalituloksen seurauksena 
kaupan alan edustajamää-
rä pienenee ja muiden alojen 

osuus kasvaa.
-Liittokokouksessa on 

eri aloilta aikaisempaa ta-
saisemmin edustajia päättä-
mässä liiton asioista. Tämä 
varmasti vahvistaa teke-
määmme edunvalvontaa 
palvelualoilla, totesi Selin.

Kaupan alan työnteki-
jöitä valittiin 53 prosenttia 
edustajista ja he muodos-
tavat edelleen liittokoko-
uksen suurimman ryhmän. 
Majoitus- ja ravitsemusalal-
ta edustajia on 25 prosenttia 
ja kiinteistöpalvelualalta 13 
prosenttia.

Suurimmat äänimäärät 
vaaleissa saivat kouvolalai-
nen Piia Kyrö, helsinkiläinen 

Sini Heikkinen, oululainen 
Kimmo Alatalo, kajaanilai-
nen Marjo Korhonen sekä 
espoolainen Heikki Laakko-
nen.

Liittokokouksen valituis-
ta edustajista naisia on 65,15 
prosenttia. Nuorin valit-
tu edustaja on 21-vuotias ja 
vanhin 64-vuotias. Liittoko-
kouksen osallistujien keski-
ikä on 44 vuotta, joka vastaa 
hyvin myös liiton jäsenra-
kennetta keskiarvoltaan. Ää-
nioikeuttaan vaaleissa käytti 
noin 12,1 prosenttia jäsenis-
töstä. Aktiivisimmin äänes-
tettiin Kainuun vaalipiirissä.

Paula Soronen

Suomen Raamattuopiston 
OlenNainen -tapahtuma to-
teutetaan sunnuntaina 28.4. 
yhteistyössä Pudasjärven seu-
rakunnan kanssa. Ohjelma 
alkaa Jumalanpalveluksel-
la kello 10 Päivän teemana on 
naisena eläminen alati muut-
tuvassa yhteiskunnassa ja ar-
vojen ristiaallokossa. Päivän 
vieraiksi saapuvat Anne Poh-
tamo-Hietanen ja Aino Viita-
nen.

Anne Pohtamo-Hietanen 
tunnetaan Miss Universumi-
na vuosien takaa. Nykyään 

Naisten tapahtuma seurakuntakodissa

Aino Viitanen. Kuva Markus 
Halinen.

Anne Pohtamo-Hietanen. 
Kuva Sari Savela.

hän työskentelee evankelista-
na ja naistyön koordinaattori-
na Suomen Raamattuopistolla. 
Anne puhuu arjen voimava-
roista naisten näkökulmasta. 
Kenenkään elämä ei ole aina 
ruusuilla tanssimista. Sairau-
det, työttömyys, ihmissuhde-
ongelmat ja monet muut asi-
at uuvuttavat ja kuormittavat. 
Miten selviydyn kaikista haas-
tavista elämäntilanteista? 

Julistustyön aluejohtaja 
Aino Viitanen on pidetty Raa-
matun opettaja. Lisäksi hänet 
tunnetaan radioraamattupii-

ristä, jota hän on luotsannut 
useiden vuosien ajan. Ainon 
aiheena ovat kristilliset arvot. 
Ihmiset kunnioittavat hyvin 
erilaisia asioita. Mistä löydän 
ne arvot, joiden kanssa on tur-
vallista elää? Voimmeko poi-
mia Raamatun naisten elämäs-
tä hyviä neuvoja tämän päivän 
naisen arkeen?

OlenNainen -tapahtumia 
on järjestetty useissa eri seu-
rakunnissa. Tilaisuus on nais-
ten oma kohtaamispaikka, jos-
sa heillä on mahdollisuus olla 
yhdessä kiireettömästi kuun-

telemassa ja keskustelemassa 
elämän tärkeistä asioista. 

Kiitos äänestäjilleni luottamuksesta
ja kaikille talven savotassa mukana

olleille!
Pudasjärven 1314 kuntalaisen
luottamus minuun lämmittää

erityisesti.
Vesa Riekki

Pääsiäinen
Pirtti on puhdas. Pöydällä on keltainen kaitaliina.
Pienessä tonkassa on keltaisia tulppaaneja ja pajun oksia.
Vien navettaan tuoreet heinät ja vedet eläimille.
Suomenhevonen nauttii auringonsäteistä ulkona.
Annan omenan ja porkkanaa. 
Tarkastan, että vettä on astiassa samalla taputtaen hevosta.

Aurinko paistaa lämpimästi kasvoihini, kun astelen pirttiin.
Lisään puita leivinuuniin. 
Karitsanliha maustuu pöydällä ennen, kuin laitan lihan uuniin.
Mieheni tulee metsähommilta. 
Ajokoirat saavat herkkuja pääsiäisen aikana.
Maatilalla alkaa hiljentyminen pääsiäisen viettoon.

Pääsiäinen on kevään juhla.
Silloin on aikaa nauttia hyvää ruokaa, leivonnaisia.
On aikaa huomata koiria rapsuttaen ja ulkoillen.

Hyvää Pääsiäistä!
Anna-Riikka Huhta

Olemme 
Facebookissa

Tervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään
Romekievarintie 1, Pudasjärvi 

P. 0440 838 668

Ole paikalla ja
 bailaa!

TUNTURI PUB

Sunnuntaina 21.4. klo 16 alk.
DUO KANGAS & 

AITTOLA

Lauantaina 20.4. klo 19 alk.

EXPRESS
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M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

9-19
9-16

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

       Hyvää 
      Pääsiäistä

toivoo M-tavaratalon väki

TORSTAI-LAUANTAI 18.-20.4.2019

PullaPirtin
PÄÄSIÄIS-
LIMPPU
500 g

Esikeitetty
MAISSI

450 g Espanja

Kulta 
Katriina
KAHVI
500 g

Tuore
NIEMITALON
LEIPÄJUUSTO 
500 g

Kananpojan
KOIPIPALAT
marinoitu
n. 1.5 kg/ras

Creamy
HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT
850 ml

Atria
ITALIAN-, 
PUNAJUURI- tai 
PERUNA-
SALAATTI 400 g

Kymppi-
maukkaat
KYMPPIMÄMMI 
700 g

Flora
FANILLA
2,5 dl

Ruodoton 
tuore irto iso
JÄÄMEREN
LOHIFILEE
2 fiileetä/tal. raj.erä

Porsaan
GRILLIKYLJYKSET
naturell tai marinoitu tai 
GRILLIKYLKI
talon mausteella

HK
KULTAPAAH-
DETTU KINKKU, 
BROILERI tai 
HÄRKÄ 150-180 g

169
pkt

Suomalainen
JÄÄSALAATTI

100 g

129
ras

169
pkt

109
pss

Kivetön
TUMMA tai 

VIHREÄ 
RYPÄLE 500 g

Eldorado
PISARATO-

MAATTI 250 g

229
ras

159
ras

189
rove

139
prk

1595
kg

Atria
HIILLOS 
GRILLI-

MAKKARA 400 g

HK
KABANOSSI 

GRILLIMAKKARA 
360-400 g

169
pkt

199
pkt

Atria KARJALAN-
PAISTI 700 g tai
HK viljaporsaan
FILEEPIHVIT 
640 g, Ranch tai 
ruohosipuli-pippuri

595
ras

695
kg

219
pkt

1000
3 pkt

695
kpl

299
kg

Snellman 
MAATIAIS-

POSSUN UUNI-
FILEE n. 1.4 kg/kpl 

maustettu

Atria perhetilan
KANAN SISÄ-
FILEE 480-600 g 

naturell tai maustettu

699
kg

595
pkt

399
ras

laktoositon 4,99 ras

Eldorado
PERSIKAN-

PUOLIKKAAT 
840/470 g

179
prk

RAUTAOSASTOLTA

Jeremias
VALMISHORMI 
PAKETTI 
1,5m+ 1m

299,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6TON 
sis. jalustan

199,-

99,-

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

Kottikärryn
UMPIRENGAS
4x6

1990

Kungs 
AUTON-
PESUHARJA
teleskooppivarrella 

1595

Sievin 
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

65,-

HALLITUNKKI
2 ton

2495

AVANTO-
PUMPPU

1490

TEKSTIILIOSASTOLTA
Erikuosilla naisten
LEGGINSEJÄ

Naisten
JAKKU
punainen

PUSERO
kukkakuosi

CrossHatch miesten
FARKUT
harmaa

BONCHO
erivärejä

Tyttöjen
MEKKO
Koot: 100-130 cm

Poikien
PUSERO
Koot: 130-170 cm

Erika naisten
KENGÄT

PÄÄSIÄISEN 
AUKIOLOAJAT:

Ke-To 9-19, 
Pe suljettu

La 9-16, 
Su-Ma suljettu

Alkaen

1790

3150

3650

4350

3250

1650

590

2990

Paljon erilaisia miesten 
CrossHatch T-PAITOJA

PALJON 
ERILAISIA 

UIMA-
PUKUJA!

Valio
KUOHUKERMA

3,3 dl

259
prk

PÄÄSIÄISEEN M-TAVARATALOSTA
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Vaarallisen jätteen 
lajittelussa vielä parantamisen varaa
Edelleen jätevoimalaan me-
nevästä kotitalouksien ros-
kapusseista löytyy myös 
vaarallisia jätteitä. Tämä on 
omituista, sillä kodin vaaral-
liset jätteet otetaan maksutta 
vastaan kuntien, kuntayhty-
mien tai kunnallisten jäteyh-
tiöiden jäteasemilla. Kevät 
tuo lisäksi monelle alueelle 
vaarallisen jätteen kiertävät 
keräykset sekä erilaiset kerä-
ystempaukset. 

Kiertokaari kerää mak-
sutta kotitalouksien vaaralli-
sia jätteitä 16.4.–4.7. kaikista 
toimialueensa kunnista. Pu-
dasjärvellä toteutettiin en-
simmäinen keräys tiistaina 
16.4. Puhoskylän kaupalla, 
Nokipannussa sekä Taipa-
leenharjussa savustamolla. 
Seuraava keräys on 11.6. Ry-
tingin kaupalla ja Livon Li-
vokkaalla.

Jo pienikin määrä vaaral-
liseksi luokiteltua ainetta voi 
aiheuttaa veden tai muun 
ympäristön saastumisen tai 
haittaa eläinten ja ihmis-
ten terveydelle. Viemäris-
tä vaarallisia aineita päätyy 
lopulta vesistöön, koska jä-
tevedenpuhdistamot eivät 
pysty kaikkia haitallisia ai-
neita poistamaan. Kodin ros-
kiksen sisältö päätyy jäte-
voimalaan, jossa vaaralliset 
jätteet voivat aiheuttaa pa-

Kiertokaari kerää maksutta kotitalouksien vaarallisia jätteitä 16.4.–4.7. kaikista toimialu-
eensa kunnista. Pudasjärvellä toteutettiin ensimmäinen keräys tiistaina 16.4. Puhoskyläl-
tä Kipinään. Kuva Veli Kaikkonen.

laessaan jopa räjähdysvaa-
raa. Vaaratilanne voi syntyä 
myös jäteautoon kipattaessa 
tai jäteasemilla, jos vaaralli-
set aineet on väärin lajiteltu.

Pesuaineet, loisteputket, 
aerosolit, lääkkeet, paristot, 
moottoriöljyt ja maalit ovat 
käytöstä poistettuna vaaral-
lista jätettä. Jos vielä ei ole 
ottanut jätteiden lajitteluar-
keen ensimmäistä askelta, 
tulisi lajittelu aloittaa juuri 
vaarallisista jätteistä. 

-Vaarallisia jätteitä ei saa 
laittaa kodin jäteastiaan, 
kaataa viemäriin, jättää eko-
pisteelle tai luontoon, muis-
tuttaa viestinnän asiantun-

tija Kaisa Halme Suomen 
Kiertovoima KIVO ry:stä.

Eniten vaarallisista jät-
teistä otetaan vastaan ak-
kuja, maaleja ja jäteöljyä. 
Vuonna 2017 Suomen mark-
kinoille toimitettiin 3 180 
tonnia kannettavia paristoja 
ja akkuja ja niitä kerättiin 1 
370 tonnia. Kannettavat pa-
ristot ja akut kuten sormi- ja 
nappiparistot ja kännyköi-
den akut voi maksutta pa-
lauttaa niitä myyviin liikkei-
siin. 

Vaaralliset jätteet pääty-
vät keräyspisteistä, kuten 
jäteasemilta ja apteekeista 
asianmukaiseen käsittelyyn. 

Kierrätettävät materiaalit 
otetaan talteen uuden tuo-
tantoa varten ja haitalliset 
materiaalit käsitellään vaa-
rattomaksi. Viemällä kierrä-
tykseen esimerkiksi paristot 
ja pienakut, saadaan niiden 
sisältämät vaaralliset ai-
neet turvalliseen käsittelyyn 
ja kierrätettävät materiaalit 
hyödynnettäväksi esimer-
kiksi lannoite- ja metalliteol-
lisuudessa.  

Vanhentuneet lääkkeet 
on palautettava apteekkiin. 

Kiertokaari tiedotus 

Tänä vuonna tulee kulu-
neeksi 80 vuotta Talviso-
dan, itsenäisen Suomen his-
toriaa eniten muokanneen 
tapahtuman syttymisestä. 
Sotaveteraaniliitto kunnioit-
taa merkkivuotta ottamal-
la sotavuosia käsittelevästä 
Selviytymistarina – Suomi 
1939-1945- kirjastaan uuden 
painoksen ja lahjoittamal-
la kappaleen jokaiseen Suo-
men 754 kirjastoon. 

Pudasjärven kirjastoon 
kävivät kirjalahjoituksen 
luovuttamassa torstaina 
11.4. Pudasjärven Sotavete-
raanien puheenjohtaja Vesa 
Holmström ja hallituksen jä-
sen Paavo Ervasti. Yhdistyk-
sen suunnitelmissa on ottaa 
vielä lisää kirjoja luovutetta-
vaksi Pudasjärven kouluille. 

Talvisota on epäilemät-
tä eniten itsenäisen Suomen 
historiaa muovannut yksit-
täinen ajanjakso, jossa näh-
tyä mahdottomalta näyt-
tävää taistelua seurattiin 
henkeä pidätellen ympäri 
maailmaa. Piskuisen naapu-
rin sisukkuus ylitti 105 an-
karan päivän ajan maailman 
suurimman maan kuvitel-

Talvisodan syttymisestä 80 vuotta
Sotaveteraaniliitolta kirjalahjoitus 
Pudasjärven kirjastoon 

mat – eikä vähiten Stalinin, 
joka oli uskonut kaiken ole-
van ohi 12 päivässä. 

Suomen selviytyminen 
oli todellinen ihme. Talviso-
dan ihmeen sekä sen takaa 
löytyneen Talvisodan hen-
gen kaltaiset käsitteet ovat 
vakiinnuttaneet paikkansa 
suomalaisten kielenkäytös-
sä. Kollaa kestää eikä veljeä 
jätetä. 

- Selviytymistarina -kir-
ja on koottu Sotaveteraani-
lehdessä vuosina 2004-2016 
ilmestyneistä, Suomen sota-
historiaa käsittelevistä artik-
keleista, mutta se ei ole sota-
historiaa tavallisimmillaan, 
kertoo liiton toiminnanjoh-
taja Sakari Martimo. 

- Niin talvi-, jatko- kuin 
Lapin sodan käsittävä kirja 
etenee kronologisesti, mikä 
tekee teoksesta helppolu-
kuisen myös sotahistoriaa 
entuudestaan tuntematto-
malle. Artikkelit kuvaavat 
sotavuosia erilaisten ja yllät-
tävienkin teemojen kautta. 
Uskallan väittää, että kirjas-
ta löytyy jokaiselle jotakin, 
Martimo lupaa. 

Kirjan saamaan menes-

tykseen on tyytyväinen 
myös sen toimittanut sota-
historioitsija, VTT Olli Klee-
mola. 

- Sodan kokemuksista ei 
ole yhtenäistä tarinaa, niitä 
on tuhansia ja tuhansia. Yhtä 
monta kuin on sen kokenut-
ta. Vain veteraanit itse voi-
vat itse kertoa ”millaista se 
oli”, hän muistuttaa. 

Teoksen artikkeleissa an-
netaan ääni muillekin kuin 
vain rintamalla taistelleille. 

Iisisti Energinen-, Maavälke-, Väre- ja Talotekniikka-hankkeet 
järjestävät Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä hankkeiden yh-
teistyökuntien Haapajärven, Iin, Lumijoen, Muhoksen, Nivalan, 
Pudasjärven, Pyhäjärven, Simon, Tyrnävän ja Utajärven kanssa au-
rinkopaneeleiden yhteishankinnan. Yhteishankintaan voivat osal-
listua kuntien kotitaloudet, yhteisöt ja yritykset. Vastaavanlainen 
yhteishankinta toteutettiin Pohjois-Pohjanmaalla jo vuosi sitten.

Yhteishankinnasta järjestetään neljä infotilaisuutta muun mu-
assa sekä Pudasjärvellä perjantaina 26.4. kello 17 kaupunginta-
lossa.

Viime kevään yhteishankinnan kokemuksista rohkaistuneena 
hankkeet päättivät järjestää kilpailutukset uudelleen. 

-Aurinkosähkö selvästi kiinnostaa kuluttajia. Vuosi sitten yh-
teishankinnan infotilaisuuksiin osallistui reilut sata kiinnostu-
nutta, ja sen kautta järjestelmiä asennettiin lopulta vajaaseen 
parikymmeneen talouteen ja yhteen yritykseen. Uutta aurinko-
sähkön tuotantokapasiteettia syntyi noin 70 kWp:n verran, ker-
too tutkimusinsinööri Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskukses-
ta.

Yhteishankinnan tarkoituksena on tehdä hankinta mahdol-
lisimman helpoksi tilaajille ja saada hintaetua tilauskoon kasva-
essa. Yhteishankinnassa on kilpailutettu 2,5 kWp, 4,5 kWp ja 7 
kWp järjestelmät. Kuuden tarjouksen joukosta laitetoimittajak-
si valikoitui suomalainen perheyritys Lem-Kem Oy. Valintaperus-
teena olivat hinnan ohella Motivan asentajasertifiointi, takuut ja 
kotimaisuusaste. Yhteishankinnassa tilaaja tekee sopimuksen lai-
tetoimittajan kanssa, ja hankinta etenee toimittajan ja tilaajan vä-
lisen sopimuksen mukaisesti. Järjestelmät toteutetaan avaimet 
käteen-toimituksina.

Infotilaisuuksissa kerrotaan lisää yhteishankinnasta, aurinko-
energian hyödyntämisestä sekä mahdollisista lupa-asioista. Mu-
kana tilaisuuksissa ovat kilpailutuksen voittaneen laitetoimitta-
jan sekä kilpailutuksen toteuttajien Iin Micropolis Oy:n, Iilaakso 
Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen edustajat. Infotilaisuudessa 
laitetoimittaja esittelee kilpailutetut aurinkojärjestelmät ja asen-
nuspalvelut. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä lai-
tetoimittajalle ja ilmaista kiinnostuksensa osallistua yhteishankin-
taan.

Yhteishankintaan ilmoittautuville tehdään kohteeseen suun-
nittelukäynti, jonka yhteydessä varmistetaan sopivan aurinkovoi-
malan ja asennuksen toteutettavuus sekä kustannukset kohtees-
sa. Aurinkovoimalan tilauksesta laaditaan erillinen tilaussopimus. 
Tarkemmat tiedot yhteishankinnasta on koottu osoitteeseen: 
www.greenpolis.fi/yhteishankinta

Heimo Turunen

Aurinkosähköjärjestelmien 
yhteishankinta toistetaan 

Pohjois-Pohjanmaalla

- Artikkelien avulla py-
ritään hahmottamaan, mil-
laisena sota hahmottui rin-
tamamiesten lisäksi myös 
naisten silmin. Lisäksi teok-
sessa huomioidaan aikai-
semmin vähälle huomiolle 
jääneitä ilmiöitä kuten so-
talapset, evakot, asemaso-
dan aikaiset puhdetyöt tai 
suomalaisen sotavalokuva-
uksen historiaa, Kleemola 
vinkkaa. HT

su  21.4. klo 16  Pudasjärven kirkossa
ma  22.4. klo 16  Oulun tuomiokirkossa

Oulun Tuomiokirkon Katedraalikuoro
Pudasjärven kirkkokuoro

Virve Karen, sopraano
Sirkka Rautakoski, altto

Soitinyhtye, Antto Vanhala
Musiikinjohto Jukka Jaakkola, Henna-Mari Sivula

 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €

 
Tervetuloa!

Antonio Vivaldi:

GLORIA
Pääsiäisajan musiikkia

Pudasjärven sotaveteraanien hallituksen jäsen Paavo Er-
vasti ja puheenjohtaja Vesa Holmström luovuttivat Sotave-
raaniliiton lahjoittaman selvitymistarina kirjan Pudasjärven 
kirjastolle. Kirjan otti vastaan kirjastonjohtaja Outi Niva-
koski. Kuva Iijokiseutu. 
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Työkyvyltään erilaisille ihmisille kestävä ratkaisu työllistymiseen
Valpas-hanke järjesti tors-
taina 11.4. Liepeen väentu-
vassa keskustelutilaisuuden, 
jossa tavoitteena oli kehittää 
työllistämis- ja kuntoutumis-
palveluja, joiden avulla asia-
kas löytäisi helpommin oman 
työllistymispolkunsa sekä 
asiakasohjautuvuus paranisi. 
Tilaisuudessa esittäytyi Ke-
mijärven työllistymispalvelut 
ja Muhoksen Ohjaamo, joi-
den hyvin koettujen toimin-
tojen pohjalta saatiin ideoita 
oman toiminnan kehittämi-
seen Pudasjärvellä. Tilaisuu-
teen osallistui tuvan täydel-
tä väkeä. 

Kemijärven kaupungin 
työllisyyskoordinaattori Heli 
Björkman kertoi, että Kemi-
järven kaupungin työllisyys-
yksikkö on perustettu vuon-
na 2014, jolloin työllisyyden 
edistämiseksi luotu toiminta-
malli ja työtapa otettiin käyt-
töön. Toimintamallin ydin on 
löytää työkyvyltään erilaisil-
le ihmisille kestävä ratkaisu 
työllistymiseen tai muuhun 
pitkäkestoiseen ratkaisuun.

Työllisyysyksikkö tarjoaa 
työttömien terveys- kuntou-
tus- sosiaali- ja työllisyyspal-
velut yhden luukun periaat-
teella jalkautuen sinne, missä 
asiakas on. Päällekkäinen työ 
poistuu, kun asiakkaat saavat 
palvelut samasta paikasta.  

Asiakkuus yksikössä al-
kaa laaja-alaisella terveystar-

kastuksella ja jatkuu hoitoon 
ohjauksella ja seurannal-
la. Jokaisella asiakkaalla on 
yhdessä sovittu oma työn-
tekijä. Suostumuslomake 
mahdollistaa yhteistyön eri 
yksiköiden välillä. Yksikön 
asiakkaiden ja asiantuntijoi-
den saumaton yhteistyö ta-
kaa toimivan ja oikea-aikai-
sen palvelutarvearvion ja 
kuntoutussuunnitelman. 

Tutkimukset ja koke-
mus Kemijärveltä on osoit-
tanut, että suurimmat haas-
teet työllistymisen estäjänä 
sekä nuorilla että aikuisilla 
ovat neuropsykiatriset haas-
teet, päihteet ja psyykkiset 
haasteet. Suoraan avoimiin 
työpaikkoihin työllistymään 
kykenevien pitkäaikaistyöt-
tömien määrä on vähäinen, 
jopa alle 20 prosenttia.

Monipuolisiin työhön-
kuntoutusprosesseihin si-

sältyy työ- ja toimintakyvyn 
arviointia, jota tehdään pää-
sääntöisesti Saura-säätiöllä ja 
jonka yksi tulos on työkyvyt-
tömyyseläke. Yksikön kautta 
on saatu jo 54 myönteistä elä-
kepäätöstä. Hyväkuntoiset 
asiakkaat siirtyvät työllistä-
misvaiheeseen - yritysyhteis-
työ yrittäjien ja elinkeino-
osaston kanssa!

Kemijärven kaupungin 
maksamat työmarkkinatuki-
maksut ovat alentuneet mer-
kittävästi pitkäjänteisen mo-
niammatillisen yhteistyön 
tuloksena. Se on kiistaton 
osoitus työllisyysyksikön toi-
mintamallin toimivuudes-
ta. Työmarkkinatukimaksut 
ovat pudonneet vuositasol-
la noin 240 000 euroa. Pitkä-
aikaistyöttömyys lukuina on 
laskenut vuoden 2015 270 
henkilöstä tämän hetkiseen 
59 henkilöön. 

Pulmiin etsitään  
yhdessä vastaukset
Nuorten Ystävien hallinnoi-
masta Ohjaamo Muhos -kehit-
tämishankkeesta kertoi Anne 
Ollikainen. Ohjaamo toimii 
Muhoksen keskustassa yhdes-
sä nuorten ja toimijaverkoston 
kanssa. Se on matalankynnyk-
sen paikka alle 30-vuotiaille. 
Eli sinne voi mennä kuka vain 
ihan minkälaisen asian vuok-
si vain. Jos haluaa mennä jut-
telemaan ja kahvittelemaan, 
siellä voi kysyä tai keskustella 
tai vain olla. Elikkä asiakkail-
la voi olla ihan mitä vain ky-
symyksiä. Keskustelun kaut-
ta ohjaajan työntekijät alkavat 
auttamaan. Kerran viikossa 
heillä käy esimerkiksi kelan ja 
työvoimatoimiston työntekijä, 
jolloin asiakkaat saavat hen-

Tilaisuudessa pitivät alustuspuheenvuoroja kuntoutussai-
raanhoitaja Marja-Liisa Ikonen ja työllisyyskoordinaatto-
ri Heli Björkman Kemijärven kaupungin työllisyysyksikös-
tä sekä Anne Ollikainen Muhoksen Ohjaamo- hankkeesta.

Valpas-hankkeen järjestämän tilaisuuden osallistujat saivat tietoa, kuinka kehitetään työl-
listämis- ja kuntoutumispalveluja.

kilökohtaista palvelua. Mutta 
olipa mikä kysymys tai pulma 
tahansa, niin siihen etsitään 
yhdessä vastaukset.  

Tukea nuorille ja  
nuorille aikuisille
Tilaisuuden koollekutsu-
ja, työkykyvalmentaja Maa-
rit Kokko kertoi, että Nuorten 
Ystävien Valpas-hankkeen 
kohderyhmänä ovat työn ja 
koulutuksen ulkopuolella ole-
vat pohjoissuomalaiset nuoret 
ja nuoret aikuiset (15-40 vuo-
tiaat), jotka ovat vaikeimmas-
sa työmarkkina-asemassa ja 
vaarassa tipahtaa palvelujen 
ulkopuolelle. 

-Teemme työtä asiakkaan 
omassa elinympäristössä, ku-
ten asiakkaan kotona, luon-
nossa tai eri paikoissa, missä 

asiakas haluaa. Tuemme, oh-
jaamme ja kuljemme rinnal-
la elämän eri tilanteissa sekä 
mietimme mihin asioihin-
sa hän tarvitsee tukea, kertoi 
Kokko. 

-Asiakastyöskentelyssä 
olennaista on myös työnteki-
jöiden välinen yhteistyö yli 
sektorirajojen. Yhdessä toimi-
malla ja asiakasohjautuvuu-
della saamme asiakaspalvelu-
ja tehostettua ja parannettua 
ja näin ollen asiakas hyötyy 
palveluista parhaiten. Val-
pas-hankkeen aikana olem-
me siirtäneet hyviä työtapo-
ja hankekuntien välillä puolin 
ja toisin. Valpas-hanke toi-
mii Pudasjärvellä, Utajärvel-
lä, Muhoksella ja Kemijärvel-
lä, selosti Kokko.

Heimo Turunen

Pilkinnän Suomen mestaruu-
det ratkottiin lauantaina 6.4. 
Kemissä. Paikalla oli reilut tu-
hat innokasta Suomen kärki-
kisaajaa. Saaliskalaksi kelpasi 
vain ahven.

Kisoissa Katja edusti Tai-
valkoskelaista Kala-Taival-
ta, jonka riveihin hän siirtyi 
useiden muiden paikallisten 
suuruuksien tapaan muuta-
ma vuosi sitten. Tämä siksi, 
että tällöin päätettiin lakkaut-
taa Pudasjärven oma pilkki-
seura, Pudasjärven Virkistys-
kalastajat.

Meri on usein osoittanut 
arvaamattomuutensa. Joskus 
se antaa runsaan saaliin ja toi-
sinaan yksikin sintti on lujan 
työn takana. Tällä kertaa kyr-
myniskoja nousi mukavasti 
ja varsin kookkaita kisakalo-
ja kiikutettiin kotiin tuliaisina 
ympäri Suomea.

Kilpailuaika SM-pilkissä 
on neljä tuntia. Lisäksi kisan 
alussa on tunti aikaa siirtyä 
kilpailualueelta valitsemal-
leen paikalle. Vastaavasti ki-
san lopussa on tunti aikaa 
siirtyä maalialueelle. Mikä-
li kilpailija ei ehdi maalialu-
eelle paluuajan rajoissa, hänet 
hylätään.

Kuuden tunnin rutistuk-
sen jälkeen oli aika jännit-
tää tuloksia. Muiden tulok-
sia kuulostellessa alkoi käydä 
ilmi, että Katjan saalis voisi 
riittää varsin korkealle. Jänni-

Katja Siekkinen kovassa pilkkivireessä

SM-pilkeissä Kemissä Katja palkikntokorokkeella keskellä. Kuva Kuusamon pilkkiviikolta. Katja neljäs vasemmalta.

tys päättyi palkintojen jakoon, 
jossa Katja julistettiin naisten 
sarjan suomen mestariksi. Tu-
loskin oli komea 8 814 gram-
maa! Toiseksi sijoittunut pai-
kallisen seuran edustaja jäi 
Katjan saaliista peräti 1 378 
grammaa.

Seuraava jännityksen koh-
de oli joukkuekilpailu. Siinä 
Katjan edustama Kala-Taipa-
leen joukkue sijoittui toisek-
si! Joukkueen kokonaissaalis 
oli 15 755 grammaa. Ero kul-
taa voittaneeseen, paikallisen 
Meri-Lapin Virkistyskalasta-

jien joukkueeseen jäi ainoas-
taan 684 grammaan! Todel-
la pieni ero kolmen hengen 
joukkuekisassa. Mainittakoon 
tässä samalla, että Meri-Lapin 
joukkueessa pilkki pudasjär-
veläislähtöinen Elisa Juurik-
ka.

Aikaa juhliin ei kuitenkaan 
ollut, sillä jo seuraavana päi-
vänä alkoi Kuusamon pilk-
kiviikko. Se kerää joka vuosi 
satoja osallistujia ympäri Suo-
mea.

Pilkkiviikko koostuu kym-
menestä kilpailusta. Kaikki 

kilpailut pilkitään eri järvil-
lä. Kisat pilkitään seitsemän 
päivän aikana, joten kolme-
na päivänä on kaksi kilpai-
lua. Yhdessä kilpailussa voi 
kävelyä kertyä helposti kym-
menenkin kilometriä ja rei-
kiä saattaa joutua kairaamaan 
kymmeniä. Aikamoinen 
urakka siis.

Jokaisessa kilpailussa pal-
kitaan kuusi sarjojensa paras-
ta pilkkijää. Viimeisen kisan 
lopuksi palkitaan cup-pis-
teiden perusteella sarjojen-
sa kolme parasta pilkkijää. 
Cup-pisteitä jaetaan jokaises-
ta kilpailusta kisaajien sijoi-
tuksien mukaan. Kilpailuka-
laksi sallitaan harjusta lukuun 
ottamatta kaikki lain sallimat 

kalat.
Katjan viikon ensimmäi-

nen kisa alkoi heikosti, mutta 
jo kahdessa seuraavassa tuli 
palkintosijat. Viikon mittaan 
Katjan vahvuudeksi nousikin 
tasaisen varma suorittami-
nen. Vaikka ykkössijoja tuli-
kin koko viikolla vain yksi, 
niin palkintosijoja hän saavut-
ti seitsemän.

Taistelu Cupin kärjessä oli 
loppuun asti tiukka. Katja ei 
itse Cup sijoitustaan halunnut 
seurata, vaan nauttia kisasta 
kerrallaan. Kotijoukoissa taas 
jännitettiin sitäkin enemmän. 

Viimeisen kilpailun jäl-
keen lauantaina 13.4. pisteitä 
ynnäiltiin sitten yhteen. Täl-
löin selvisi, että Katja sijoit-

tui naistensarjan Cup-kisas-
sa toiseksi! Eroa voittajaan jäi 
ainoastaan seitsemän pistettä. 
Cup-kisan tiukkuutta kuvaa 
hyvin se, että kolmanneksi 
sijoittunut, niin ikään Kala-
Taivalta edustava Erja Siila-
nen hävisi Katjalle puolestaan 
vain neljä pistettä.

Sunnuntaina 14.4 olisi ol-
lut vuorossa vielä Kuusamos-
sa järjestetty SM-kiiskipilk-
ki. Niihin Katja ei kuitenkaan 
halunnut osallistua. Kiisken 
piikkien pistot, kun saavat hä-
nen kätensä turpoamaan ja 
aiheuttavat kipeitä haavoja. 
Katja on nimittäin allerginen 
kalalle.

Juha Talala 
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Keskusta ja Perussuomalaiset 
keräsivät eniten ääniä Pudasjärvellä

Eduskuntavaalit toteutet-
tiin keväisen ja aurinkoisen 
sään vallitessa sunnuntaina 
14.4. Sitä ennen oli ennak-
koäänestys 3.-9.4. Pudas-
järvellä kävi äänestämässä 
4098 henkilöä. Äänioike-
utettuja on 6884, joten ää-
nestysprosentiksi tuli 59,5, 
edelliset eduskuntavaalit 
66,3 prosenttia, eli pudo-
tusta 6,8 pro-senttia ja alle 
valtakunnallisen äänestys-
prosentin 64,4. Eniten Pu-
dasjärveltä sai ääniä Kes-
kusta 2040 50,4 prosenttia, 
Perussuomalaiset 863 21,3, 
SDP 334 8,2, Vasemmisto-
liitto 310 7,7, Kokoomus 172 
4,2, Vihreät 160 3,9 ja KD 
44 1,1 prosenttia. Mainit-
takoon, että viime kesänä 
korkokenkäkukka-mekko-
suohiihdossa mukana ollut 
Markus Kuotesaho sai Pu-
dasjärveltä 36 ääntä. 

Ehdokkaista eniten sai 
Pudasjärveltä ääniä Kes-
kustan pudasjärveläinen 
ehdokas Vesa Riekki 1314, 
oululainen Jenna Simu-
la (PS) 245, kempeleläinen 
Juha Sipilä (Kesk) 218, oulu-
lainen Tytti Tuppu-rainen 
(SDP) 215, pudasjärveläis-
lähtöinen, oululainen Lau-
ri Nikula (Kesk) 187, oulu-
lainen Ville Vähämäki 116. 

Muut ehdokkaat jäivät alle 
100 äänen. 

Oulun vaalipiiristä tu-
livat valituiksi Juha Sipi-
lä (Kesk), Hanna Sarkkinen 
(Vas), Tytti Tuppurainen 
(SD), Sebastian Tynkky-
nen (PS) uusi, Jenna Simu-
la (PS) uusi, Merja Kyllönen 
(Vas) uusi, Mikko Kinnu-
nen (Kesk) uusi, Juha Pyl-
väs (Kesk), Mari-Leena Tal-
vitie (Kok), Olli Immonen 
(PS), Hanna-Leena Matti-
la (Kesk), Ville Vähämä-
ki (PS), Pekka Aittakumpu 
(Kesk) uusi, Antti Ranta-
kangas (Kesk), Katja Hän-
ninen (Vas), Janne Heikki-
nen (Kok) uusi, Jenni Pitko 
(Vihr) uusi ja Raimo Pii-
rainen (SD) uusi. Pudasjär-
veläisehdokas Vesa Riekki 

sai koko vaalipiirin alueelta 
kaikkiaan 2811 ääntä.

Heti aamulla  
äänestämään
Pudasjärven keskustan ää-
nestysalueen vaalipaikalla 
kaupungintalossa varsinai-
sena vaalipäivänä sunnun-
taina oli odottamassa vaali-
huoneen oven avautumista 
15 äänestäjää. Ensimmäi-
senä olivat jonossa Anneli 
Korhonen, Seppo Parkkila 
ja Helvi Lantto. Äänestys-
tä odottaessaan he kertoivat 
äänestävänsä yleensä var-
sinaisena äänestyspäivänä. 
Samalla tuumasivat, että 
kotiäänestyksen mahdolli-
suus on hyvää palvelua. En-
nakkoäänet mukaan lukien 

Kaikki valmiina äänestyksen aloittamiseen kaupungintalossa.

Tervetuloa äänestämään, toivotteli kaupungintalossa Ku-
renalan vaalilautakunnan puheenjohtaja Kauko Seppänen.

Äänilippujen kuurna on tyhjä, totesi Seppo Parkkinen. Sen jälkeen sen sulkivat kahdella 
avaimella Kauko Seppänen ja Tapio Pohjanvesi. 

Kurenalla käytti kaikkiaan 
äänioikeuttaan 2678 hen-
keä. Äänestysprosentissa 
päästiin 56,2. Muut äänes-
tysalueet olivat Ervasti-Ja-
urakka-Puhos äänestyspro-
sentti 66,3, Hetekylä-Kipinä 
66,5, Sarakylä 71,8, Siurua 
57,8 ja Syöte-Iinattijärvi-
Hirvaskoski 69,6 prosenttia.

Äänestyspaikoilla toteu-
tettiin perinteinen vaalike-
räys tunnuksella ”Pieni ele 
– suuri turvaverkko” koti-
maan vammais- ja terveys-
työlle. Pudasjärvellä ke-
räyksessä olivat mukana 
Kajastus, Diapetesyhdistys, 
Invalidit, Kehitysvammais-
ten tuki, Kuuloyhdistys, 
Reumayhdistys ja Sydän-
yhdistys. 

Heimo Turunen

Kurenalan äänestyspaikalla vaalipäivän aamuna oli äänestystä odottamassa viitisentois-
ta henkeä. Ensimmäisenä menivät äänestämään Anneli Korhonen, Seppo Parkkila ja Hel-
vi Lantto. 

Pudasjärveläisehdokas Vesa Riekki saapui äänestämään 
kävellen aurinkoisen sään vallitessa yhdessä vaimonsa 
Katriina Riekin kanssa. 

Äänestyspaikoilla toteu-
tettiin perinteinen vaalike-

räys. Kurenalla keräystä 
ottamassa vastaan Kehitys-
vammaisten tuki ry:n edus-
tajina Sirpa Timonen-Nissi 

ja Marja-Leena Suoperä. 
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Keskustan vaalivalvojaisissa mietteliäänä

Pudasjärven Keskustaväki 
kokoontui vaalivalvojaisiin 
vaalipäivän iltana Kosken-
hoville. Paikalle alkoi ker-
tyä väkeä hyvissä ajoin ää-
nestyksen päättymistä kello 
20. Runsas ruoka- ja kahvi-
tarjoilu oli järjestetty nyyt-
tikestinä. Paikalle saapui 
myös odotettu osallistuja, 
eduskuntavaalien ehdokas 
Vesa Riekki. Kahvia nautit-
tiin, arpoja ostettiin ja kuu-
lumisia vaihdettiin sekä vil-
kuiltiin kelloa. Kello 20 tuli 
alkoi jännittäminen todella, 
kun ennakkoäänet julkistet-
tiin. Keskusta oli ykkösenä, 
Perussuomalaiset kakkos-

Keskustan vaalivalvojaisissa Koskenhovilla oli runsaasti väkeä Pudasjärveltä. 

Vesa Riekki seurasi vaalituloksen edistymistä mietteliäänä. Lopuksi hän kiitti kaikkia vaa-
lityöhön osallistuneita, ennen kaikkea aviovaimoa Katriinaa ja koko perhettään. 

Perussuomalaisten vaalivalvojaiset olivat Halla Cafeessa iloisissa tunnelmissa, kun puo-
lue pääsi toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja Oulun vaalipiiristäkin kansanedustajien lu-
kumäärä lisääntyi kahdella. 

Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa oli sivupöydällä toi-
nen tv avoinna, josta seurattiin Naisten MM-jääkiekon lop-
puottelua Suomi-USA. Hurraa huuto kuului, kun Suomi ta-
soitti ottelun 1-1.

Vesa Riekin tukiryhmän 
vaalipäällikkö Mari Kälkäjä 
oli leiponut vaalivalvojaisiin 
komean täytekakun.

paikalla. 
Televisio oli koko ajan 

avoinna, sekä useita tieto-
koneita oli käytössä, joista 
seurattiin äänten laskennan 
edistymistä. Välillä harmi-
teltiin joidenkin äänestys-
alueiden hidasta ääntenlas-
kun edistymistä. 

Aika pian alkoi varmis-
tua, että tällä kerralla pudas-
järveläisen ehdokkaan Vesa 
Riekin äänimäärä ei riitä 
kansanedustajaksi valintaan, 
samoin kuusamolainen Ulla 
Parviaisella äänet eivät riit-
täneet kansanedustajapai-
kan uusimiseen. Koko maas-
sa Keskustan äänimäärä 

tippui huomattavasti viime 
vaalien tuloksesta. Todettiin 
tosin tyytyväisyydellä, että 
Pudasjärvellä Keskusta sai 
yli puolet äänistä 50,4 pro-
sentin ääniosuudella. 

Vesa Riekki piti  
kiitospuheen  
tukijoilleen. 
-Vaikka tulos oli pettymys, 
ehdokkuus ensimmäistä ker-
taa oli myönteisesti mieliin-
painuva. Usean kuukauden 
mittainen vaalityö on taka-
na. 165 vaalitilaisuutta on pi-
detty ja ajokilometrejä tuli 12 
000. Perheen tuki oli anta-

massa voimia. Kiitos vaimol-
leni Katriinalle, koko perheel-
le ja läheisille. Erityiskiitos 
koko tukiryhmälleni, joka 
teki työtä vuorotta Pudasjär-
vellä ja eripuolilla vaalipii-
riämme. Kiitos vaalipäällik-
kö Mari Kälkäjälle, joka piti 
liikkuvan joukkueemme oh-
jauksessa. Kiitos kaikille, jot-
ka tukivat kampaajaani talou-
dellisesti, pitivät asiaani esillä 
ja osallistuivat tilaisuuksiini. 
Suurin kiitos äänestäjille, jot-
ka osoittivat luottamuksen 

minulle.
Riekki palaa vaalikentil-

tä Metsähallituksen metsurin 
työhön vapulta talvilomansa 
jälkeen. 

Perussuomalaisten 
vaalivalvojaiset Halla 
Cafeessa
Pudasjärven Perussuomalai-
set kokoontuivat vaalivalvo-
jaisiin Halla Cafeeseen jännit-
tämään ja seuraamaan äänten 
laskun edistyessä Televisio 

oli avoinna ravintolasalissa ja 
kahvia tarjottiin. Toinen pie-
nempi televisio oli avoinna, 
josta seurattiin naisten jää-
kiekon MM-kisojen loppu-
ottelua. Hurraa huudot kuu-
luivat, kun Suomi tasoitti 1-1 
toisen erän lopulla. Iloisissa 
tunnelmissa todettiin Perus-
suomalaisten hyvä menestys 
vaaleissa ja Oulun vaalipii-
rissä tuli peräti neljä kansan-
edustajaa uusina Jenna Si-
mula ja Sebastian Tynkkynen 
sekä jatkamaan Ville Vähä-
mäki ja Olli Immonen. 

Heimo Turunen

Nuoret keskustelivat huumeista ja 
muista riippuvuuksista

Karhupajan nuoret osaa-
vat tarttua tärkeisiin asioi-
hin. Eräänä aamuna nuo-
ri tuli luokseni puhumaan 
huumeiden ilkeästä vaiku-
tuksesta ihmisen elämään. 
Hänellä oli mukanaan alla 
oleva teksti, josta keskus-
telimme myöhemmin yh-
dessä Karhupajan nuorten 
kanssa Pajainfossa. Nuo-
ret totesivat yksimielisesti, 
että teksti sopii huumeiden 
lisäksi oivallisesti laven-
nettavaksi käsittämään 
viina-, peli- ja muut riip-
puvuudet. Nuoret olivat 
vahvasti sitä mieltä, että 
oheisen kaltainen valistus-
teksti on moninkertaisesti 
puhuttelevampi ja herättä-

vämpi kuin perinteiset ”asi-
alliset” valistustavat. Nuor-
ten mielestä teksti on tärkeää 
ja ymmärrystä lisäävää luet-
tavaa meille kaikille.

Hei, minun nimeni on 
huume
Tuhoan koteja, revin perhei-
tä toisistaan, otan lapsia – ja 
se on vasta alkua! Olen kal-
liimpaa kuin kulta, kalliim-
paa kuin mitkään jalokivet. 
Tuon surua, mutta jos tarvit-
set minua, muista, että olen 
helposti löydettävissä. Minä 
elän kaikkialla ympärillä-
si – olit sitten kaupungissa 
tai maalla. Asun rikkaassa, 
asun köyhässä, asun kadul-

la ja ehkä jopa naapurissasi.
Minun voimani on mah-

tava. Kokeile, niin näet, mut-
ta jos sen teet, et voi koskaan 
olla varma, että enää pääs-
tämme toisistamme irti. Voit 
yrittää minua kerran ja voi-
sin antaa sinun mennä, mut-
ta yritä minua kahdesti ja 
minä otan sielusi - olet oma-
ni. Kun meillä on toisem-
me, sinä varastat ja valehte-
let vuokseni. Teet mitä ikinä 
sinun täytyy, jotta pääset ko-
kemaan minut uudestaan. 
Teet rikoksia, minun hur-
mani on taatusti sen arvois-
ta. Sylissäni tunnet ilon. Sinä 
valehtelet vanhemmillesi, 
voit varastaa isältäsi. Kun 
näet heidän kyyneleensä, si-

nun pitäisi tuntea surua. Mi-
nun valtani sinuun on niin 
suuri, että kauttasi vaikutan 
jopa läheistesi elämään. Voit 
unohtaa oman moraalisi ja 
sen, miten sinut kasvatet-
tiin. Olen sinun omatunto-
si, minä opetan sinua kulke-
maan tietäni.

Otan lapset vanhemmilta 
ja vanhemmat lapsilta. Vien 
sinun ystäväsi. Otan kaiken 
sinulta. Ulkonäkösi, ylpeyte-
si ja terveytesi. Olen kanssa-
si, vierelläsi. Sinä luovut kai-
kesta: perheestäsi, kodistasi, 
ystävistäsi ja rahoistasi. Ja 
olet niin yksin. Vien ja vien, 
kunnes ei ole enää mitään 
otettavaa. Kun olen lopetta-
nut kanssasi, olet onnekas, 

jos vielä hengität. Jos annat 
mahdollisuuden, teen sinut 
hulluksi. Minä raiskaan ke-
hosi, minä hallitsen mieltä-
si. Minä omistan sinut koko-
naan, sielusi tulee olemaan 
minun. Annan sinulle paina-
jaisia aina, kun nukut. Kuu-
let ääniä päässäsi, hikoilet, 
täriset, vapiset ja näet har-
hoja. Haluan teidän tietävän, 
että nämä kaikki ovat lahjo-
ja minulta, mutta sitten se on 
jo liian myöhäistä. Tiedät sy-
dämessäsi, että olet minun, 
ja emme tule koskaan eroa-
maan.

Kadut, että päätit kokeilla 
minua. Sinä tulit luokseni, en 
minä sinun luoksesi. Tiesit, 
että näin tapahtuisi. Monta 

kertaa olisit voinut lähteä, 
mutta uskalsit haastaa voi-
mani. Päätit olla rohkea, 
tyhmänrohkea. Olisit voi-
nut vain kävellä pois. Jos 
voisit elää sen päivän nyt, 
mitä päättäisit? Olen sinun 
mestarisi ja sinä olet mi-
nun orjani! Tulen jopa mu-
kaasi hautaan.

Nyt kun olet tavannut 
minut, mitä teet? Kokeilet-
ko minua vai et? Jos otat 
kädestäni, vien sinut hel-
vettiin. Voin tuoda sinulle 
enemmän kurjuutta, kuin 
sanat voivat kuvailla. Mi-
nun nimeni on huume.

-TUNTEMATON-”

Sointu Veivo 
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Tervetuloa elokuussa avattavan 
Touhula Pudasjärven infotilaisuuteen!

Avaamme uuden seikkailu- ja kieliteemaisen 
hirsipäiväkodin Kurenalaan, Varsitielle elokuussa 2019.

Pidämme infotilaisuuden päiväkodin toiminnasta 
Puikkarin kokoustilassa 24.4.2019 klo 17.30-19.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Heli Mönttinen 
040 187 2100 | heli.monttinen@touhula.fi

Tutustu toimintaamme ja hae päivähoitopaikkaa www.touhula.fi

Virkistysuimala Puikkarin kokoustila 
Tuulimyllyntie 4, 93100 Pudasjärvi

Tutustu toimintaamme ja hae päivähoitopaikkaa www.touhula.fi

Palvelut ovat jo pitkälle säh-
köisiä ja digitaalisten rat-
kaisujen rooli tulee edelleen 
kasvamaan nopeaa tahtia. 
Digituki-pilotti on valtiova-
rainministeriön rahoittama 
ja Pohjois-Pohjanmaan liiton 
hallinnoima hanke. Hank-
keessa on tällä hetkellä mu-
kana Pohjois-Pohjanmaa, 
Pohjanmaa, Pohjois-Karjala 
ja Uudenmaan maakunnat 
sekä Lapin sairaanhoitopii-
ri. Alueelliset pilotit ovat osa 
valtakunnallisen digituen 
toimintamallin toimeenpa-
noa. Väestörekisterikeskus 
toimii digituen kansallisena 
kehittäjänä ja digituen järjes-
täjien tukijana.

VM on tehnyt 29.1.2019 
linjauksen sähköisen asi-
oinnin ja digitaalisten pal-
velujen ensisijaisuudesta 
vuonna 2022. Esimeriksi vi-
ranomaiset ovat velvoitettu-
ja tarjoamaan kansalaisille 
ja yrityksille sekä yhteisöil-
le ensisijaisena vaihtoehtona 
saavutettavia ja laadukkaita 
digitaalisia palveluja. Kan-
salaiset asioivat ja viestivät 
viranomaisten kanssa ensisi-
jaisesti digitaalisesti. Heitä ei 
kuitenkaan velvoiteta tähän.

Digitukipilotin tavoittee-
na on, että kuntalainen ky-
kenee käyttämään itsenäi-
sesti ja turvallisesti sähköisiä 
palveluita, edistää kuntalais-
ten hyvinvointia ja terveyttä 
tukevien palvelujen käyttöä 
ja vahvistetaan sosiaalista 
liittymistä. Moni ikäihmi-

nenkin on innostunut kovas-
ti digimaailmasta, kun on 
päässyt näkemään ja oppi-
maan, mm. miten voi pitää 
helposti yhteyttä kaukana 
asuviin lapsiin ja lapsenlap-
siin tai miten valokuvia on 
helppo jakaa ystäväpiirin 
kesken. Tavoitteena on siis 
sujuva arki kaikille.

Mitä digituki on? Se on 
verkkoasioinnin ja älylait-
teiden käytön opastusta. 
Digitukea voidaan antaa 
esimerkiksi lähitukena, pu-
helimitse tai chatin kautta. 
Se voi olla myös tietoiskuja 
ja koulutuksia. Digituki voi 
olla sekä viranomaisen että 
vapaaehtoisen antamaa tu-
kea.

Dikituki-pilotin verkos-
tokoordinaattorin tehtävänä 
on kunnissa/alueilla koo-
ta digitukiverkosto kehittä-
mään ja antamaan digitukea 
kuntalaisille. Verkostoon 
kutsutaan viranomaisia, jär-
jestöjä ja koulutusorgani-
saatioita sekä yrityksiä tun-
nistamaan tuen tarpeita ja 
etsimään keinoja niihin vas-
taamiseksi ja antamaan digi-
tukea. Pudasjärvellä on ver-
kosto kokoontunut jo kolme 
kertaa. Mukaan ”liikkuvaan 
junaan” voi tulla vieläkin, 
ottamalla yhteyttä Digitu-
ki –pilotin verkostokoordi-
naattoriin kirsi.hanhela@ou-
lunkaari.com

Digitukea antavia toimi-
joita on Pudasjärvellä jo ihan 
mukavasti, mutta tieto ja tai-

to pitää koota ja siitä pitää 
tiedottaa aktiivisesti. Pilotis-
sa kokeillaan erilaisia digitu-
en muotoja esimerkiksi lähi-, 
etä-, liikkuvaa ja kotiin vie-
tävää tukea. Alueen Digitu-
ki luokitellaan ja kuvataan 
niin, että kuntalaiset tietävät 
millaista tukea on tarjolla ja 
mistä sitä saa. Digituki-pilo-
tissa tehdään myös monen-
laisia kokeiluja mm. kehite-
tään kannustimia digituen 
opastukseen.

Viime vuoden puolella 
pilotissa tehtiin useita digi-
tukiselvityksiä Pohjois-Poh-
janmaan alueella. Eniten tu-
kea kansalaiset tarvitsevat 
Digitaalisten viranomais-
palveluiden ja asiointipalve-
luiden käyttämiseen (Kela, 
TE-toimisto, Vero, Oma-
kanta, verkkopankki). Toi-
sena listassa tulee älypuhe-
limien ja muiden laitteiden 
käytön opastus ja sen sovel-
lukset, kolmantena ohjelmi-
en ja sovellusten käyttötuki 
(sähköposti, tekstinkäsitte-
lyohjelmat kuten Word, Ex-
cel, Powerpoint) ja neljänte-
nä digiturvallisuus.

Monessa kunnassa kirjas-
tosta on tullut yksi digituen 
toimipiste. Siellä käyvät eri 
toimijat, esimerkiksi järjes-
töt, yritykset ja viranomaiset 
antamassa ohjausta ja neu-
vontaa kuntalaisille erilaisin 
infoin ja koulutuksin. 

Kirsi Hanhela 

Digitukiverkostoa 
rakennetaan Pudasjärvelle

Pudasjärven Osuuspankin henkilökunta opastaa Osuuspankin mobiilisovelluksen 
käyttöä kirjastolla tiistaina 7.5. kello 16.30 (ilm. 3.5. klo 16 mennessä) ja  
tiistaina 14.5. klo 14 – 15 (ilm. 10.5. klo 16 mennessä). 

Ilmoittautua voi kirjaston tiskille tai kirjasto@pudasjarvi.fi, puh. 040 826 6435. 
Kumpaankin koulutukseen otetaan mukaan 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Koulutukseen osallistujan toivotaan ottavan mukaan oma tabletti tai 
älypuhelin sekä OP:n verkkopalvelutunnukset.

Digituki-pilotti-hanke

PUDASJARVI.FI

DIGITUKEA TARJOLLA

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

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

24 KAPPALEEN KENNO

14,95
20 g

KINDER
YLLÄTYSMUNAT

kenno

PÄÄSIÄISEN 
AJAN 

PE-MA 19.-22.4.
SULJETTU

T: Perhemarketin väki

Hyvää ja 
Aurinkoista 
Pääsiäistä!

PUOLEEN HINTAAN!

KAIKKI LOPUT: 
PILKKI-/KALASTUS-

TARVIKKEET, PULKAT, 
LIUKURIT JA AHKIOT

-50%

Rajoitettu erä!

   MEP Mirja
Vehkaperä

tavattavissa Syötteellä
la 20.4. klo 10-12

Tule keskustelemaan 
EU-asioista!

Tavattavissa Iso-Syötteellä
Romekievarin läheisyydessä 
la 20.4. klo 10-12.
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Ruuhijärvellä lauantai 13.4. 
valkeni pilvisenä, mutta pou-
taisena. Se tiesi pilkkikisaan 
hyvää kilpailusäätä. Kilpai-
lut pidettiin edesmenneen in-
nokkaan kalamiehen Asko 
Laajalan muistoksi, joka voit-
ti edellisenä keväänä Ruuhi-
järven kilpailun.

Kilpailu alkoi kello 10 ja 
oli hieman jännitystä, tulee-
ko minkä verran osallistujia, 
kun lähipaikkakunnilla oli 
samanaikaisesti isompia ja 
monta päivää kestäviä kilpai-
luja. Tuntui mukavalle huo-
matessamme, että samat us-
kolliset kilpailijat saapuivat, 
mukana uusiakin kasvoja. 
Osallistujia oli kaikkiaan 32. 
Tosin tiedossa oli, että osallis-
tujamäärät pienissä kisoissa 
ovat laskusuunnassa. Nuor-
ten ja nappuloiden määrä oli 
hieman laskenut. Toivotaan, 
ettei innostus kalastukseen 
ole kuitenkaan hiipunut.

Yleisö sai kisakahvilasta 
makkaroita, kahvia, munk-

Ruuhijärvellä Asko Laajalan 
muistopilkkikisat

keja, lämmintä mehua ja pil-
limehuja. Kilpailijat nauttivat 
kahvilan antimista punnituk-
sen jälkeen. Arpajaisissa oli 
Askon omaisten lahjoittami-
na ASLA pilkkiperhoja, väri-
pilkkejä ja mormuskoja, jotka 
olivat Askon omalla tuote-
merkillä tekemiä.

Vesa Teivaanmäki luo-
vutti kisan suurimman 6,814 
kilon kalasaaliin saaneel-
le Hannu Kellolammelle Pu-
dasjärven virkistyskalastajien 
lahjoittaman Askon maljan ja 
sai lisäksi sähkösavustimen. 

Neljän tunnin pilkkimisen jälkeen kokoonnuttiin punnituk-
seen ja nauttimaan kisakahvilan antimia. 

Pilkkisää oli pilvipoutainen.

Saman palkinnon sai nais-
ten sarjan voittanut Katri 
Lehmikangas 3,224 kilon saa-
liillaan. Nuorten sarjan voit-
tajan Jonna Juurikan saalis 
oli 2,082 kiloa ja sai virvelipa-
ketin lisukkeineen. Nappu-
loiden sarjan voitti Takkinen 
Sanna 440 grammaa, palkin-
tona langattomat kuulokkeet. 

Kiitokset kaikille kilpai-
luun - ja järjestelyihin osallis-
tuneille sekä palkintoja lah-
joittaneille. 

Aira Ervasti

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

Avoinna 
ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

Tule ja pyydä tarjous!

KAUTTAMME LUOTETTAVAT JA 
HILJAISET MITSUBISHI ELECTRIC 

ILMALÄMPÖPUMPUT LÄMMITYS- JA 
JÄÄHDYTYSKÄYTTÖÖN.

Meiltä myös tehokkaat Mitsubishin ilma/vesilämpöpumput.
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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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

Suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia yrteistä ja sekä syövät 
että kasvattavat niitä ahkerasti. Yrttien osalta erityisen tärkeä 
sesonki on pääsiäinen. Tärkeimpänä yrttisesonkina perinteiset 
suosikit tilli ja persilja väistyvät ja erityisesti rosmariinin, timja-
min, mintun ja basilikan kysyntä kasvaa.

Kaikkein suosituimmat yrtit ovat tilli, persilja ja basilika. Tär-
keimpiä yrttisesonkeja ovat juhlapyhät – etenkin pääsiäinen. 
Pääsiäisenä erityisesti rosmariinin, timjamin, mintun ja basilikan 
kysyntä kasvaa. 

-Pääsiäisenä suomalaisten ostoskoreihin päätyy eri yrtte-
jä kuin muina aikoina vuodesta, esimerkiksi rosmariinin myyn-
ti jopa kaksin- tai kolminkertaistuu. On poikkeuksellista, että 
neljän eri yrtin kysyntä kasvaa yhtenä sesonkina merkittäväs-
ti: esimerkiksi jouluna ja juhannuksena korostuu eniten vain til-
li, K-ryhmän vihannesten osto- ja myyntipäällikkö Liisa Eronen 

kertoo.
Kestosuosikkiyrtit tilli, persilja ja basilika ovat pitäneet sijoi-

tuksensa vuosia, mutta viime vuosina suosiotaan ovat kasvatta-
neet erityisesti korianteri ja rosmariini. Niiden myynninkehitys 
oli 11–12 prosenttia vuonna 2018.

-Suosiotaan kasvattavien yrttien joukossa on selvästi näky-
vissä kasvava mieltymys aasialaisiin makuihin. Aasia-trendin myö-
tä thaibasilikan myynti on kasvanut voimakkaasti korianterin 
lisäksi. Erilaiset mintut ovat suosittuja etenkin kesäsesongin juo-
missa, Eronen kertoo.                                                       

Itsekasvatuksen suosio kasvussa  
– basilika suosituin 
Suomalaisia kiinnostaa entistä enemmän myös yrttien ja vihan-

nesten itsekasvatus. Itse kasvatettavien yrttien siemenistä suosi-
tuin on ollut basilika. Vaikka esikasvatus tehdään yleensä alkuke-
väästä, yrttien siemenet ehtii hyvin istuttaa vielä pääsiäisenäkin.

-Itsekasvatus on suosittua erityisesti nuorten keskuudessa ja 
ilmiö näkyy myös parvekeviljelyn suosion kasvussa. Toki parvek-
keella viljellään myös muutakin kuin yrttejä, esimerkiksi amppe-
litomaatin ja erilaisten kurkkujen siemenet ovat tänä keväänä 
olleet suosittuja. Minikasvihuoneet ja kasvatuslaatikot ovat ky-
syttyjä, sillä ne mahtuvat myös parvekkeelle. Moni viljelee myös 
kukkaruukussa yrttejä, K-ryhmän piha ja puutarha -tuotelinjan 
tuoteryhmäpäällikkö Outi Lehto toteaa.

K-tiedotus

Suomi syö yrttejä etenkin pääsiäisenä 
– Tuoreen rosmariinin myynti moninkertaistuu 

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!
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MYYDÄÄN

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

SUUTARIPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUS-TILAA!

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

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.

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

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATTAVANA KOLMIO 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

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

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORIILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Annetaan vuokralle rivitalos-
sa saunallinen kaksio keskus-
tan tuntumassa, siistikuntoi-
nen,  heti vapaa. P. 0400 294 
640.

Muutama naistenpyörä, kol-
mirattainen potkupyörä sekä 
upea miestenpyörä. P. 040 
504 2814.

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

Kesärenkaat 175 x 65 x 
14,käytetyt pintaa n.3-4mm. 
Pinnoitetut, hyväkuntoiset il-
man vanteita. Koko sarja 50 €. 
P. 044 296 6173.

Huutokauppa la 27.4. alkaen 
klo 11.00 Myytävänä mm. pien-
työkoneita ja työkaluja. Myös 
vähän huonekaluja. Osoite 
Jonguntie 459.

Kaappipakastin UPO, kork. 
120 cm, 6 laatikkoa, ollut käy-
tössä vain muutaman kuukau-
den, 380 €.  P. 050 527 8533 ilt.

OSTETAAN

Ostetaan huonokuntoinen 
traktorin kippikärry. P. 400 
131 985.

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

Lentäjäkoulutus alkamassa 
Pudasjärven lentokentällä
Lentäjien majalla järjestet-
tiin maaliskuun puolivälissä 
tilaisuus, jossa keskusteltiin 
lentäjäkoulutuksen aloitta-

Koulutus tapahtuu Pietilän Tanarg Air Creation koneella. 

misesta Pudasjärven lento-
kentällä. Paikalla oli uusia 
innostuneita alkavia lentä-
jiä tulemaan koulutukseen. 

Lentäjänmajalla kuunneltiin tarkkaavaisesti uudesta lentä-
jäkoulutuksesta, joka alkaa huhtikuun lopulla Pudasjärven 
lentokentällä. 

Lennonopettaja Hannu Pie-
tilä kouluttaa lentäjiä omal-
la konekalustollaan Pudas-
järven lentokentällä. 

Koulutus alkaa huhtikuun 
lopulla, kun lumet on sula-
neet riittävästi. 

Tilaisuuden järjestäjänä 
ja koulutuksen vetäjänä on 
lennonopettaja Hannu Pieti-
lä, jonka oma kone on kou-
lutuksessa. Koulutusohjel-
maan kuuluu teoriakokeet. 
Oppilaille annetaan myös ra-
dioliikenteen opetusta ja sen 
osaavat oppilaat ovat kurs-
sin käytyään lentolupakirjan 
omaavia lentäjiä. 

-Toivon että kurssille osal-
listujat saavat rahalle vas-
tineen. Kurssille voi ilmoit-
tautua oppilaita lisää kesän 
aikana, koska koneen pakol-
liset vakuutukset ovat kalliit. 
Kurssin motto on ”lennäm-
me turvallisesti määränpää-
hän”, jossa lupakirja odottaa. 

Pietilä kertoo, että tallais-
ta mahdollisuutta koulutuk-
seen ei tule useasti. Kun Pu-
dasjärven koulutus päättyy, 
hän siirtyy koulutustehtäviin 
toiselle puolelle Suomea.

Hannu Pietilä kertoo ole-
vansa Air Creation lentoko-
neiden maahantuoja.

-Tuon Suomeen uusia ja 

käytettyjä UL lentokonei-
ta, jotka valmistetaan Etelä- 
Ranskassa Aubenas kaupun-
gissa. Air Creation koneet 
ovat markkinajohtaja maa-
ilmassa. Markkina-alue on 
koko maailma. Koneita val-
mistetaan noin 300 kpl vuo-
dessa. Tanarg ja BioniX 2 
ovat Air creation lippulaiva. 
Koneen maksiminopeus on 
190 kilometriä tunnissa, ker-
too Pietilä. 

Heimo Turunen

Ota yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat
Roininen Suvi 010 257 1905
Illikainen Katri 010 257 1949

Rahoitus
Luukkonen Tuija 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka 010 257 1925
Graber Soile 010 257 1939
Semin Tiina 010 257 1910

Yritysrahoitus
Alatalo Riikka 010 257 1935

Sijoitus
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus
Löppönen Seppo 050 560 2581
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lah-
joittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityi-
sille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, 
seikkaperäisistä teksteistä veloitamme
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy Pintamon Vesiosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

VUOSIKOKOUS
la 4.5.2019 klo 12.00 Pintamon 
kyläseuran talolla, Pintamontie 321. 

Tervetuloa! Hallitus

JV3 SNSLippu 12 €, käteismaksu

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

Tervetuloa!

MERJA 
JUUTINEN Tulossa: la 18.5. Poutapilvi

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.

Koskenhovilla ma 22.4.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

KURSSITASOT JA TUNTIJAKO:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

26.4. Tango (A+A-J), Fusku (J)
HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ: (5.4. uusi päivä 10.5.) 
10.5.  Cha-Cha (A+A-J), Tango (J)
17.5. Bugg (A+A-J), Cha-Cha (J)

os. Koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: 
Tuula Kemppainen 
p. 040 702 6478.

Työpetari Ry:n 
KEVÄTKOKOUS

ti 30.4.2019 klo 17.00, yhdistyksen 
kahviossa, Teollisuustie 10.

Esillä sääntömääräiset asiat.
HallitusTervetuloa!

keskiviikkona 24.4.2019 klo 17.30 
Ravintola Meritassa.

Hallitus klo 16.15. Esillä sääntömääräiset talousasiat. 
Ruokatarjoilu. Ilmoittaudu tekstiviestillä 

Reijalle p. 040 729 8183, la 20.4.mennessä.
Jäsenet lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
KEVÄTKOKOUS

JHL 330 Hallitus

Hirvaskosken Vesiosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KOKOUS
pidetään 25.4.2019 klo 18.00 

Hirvaskosken koululla.
Lättykahvitarjoilu. Osakkaat Tervetuloa!

Hallitus

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

Johtokunta

KEVÄTKOKOUS 
PIDETÄÄN KAUPUNGINTALOLLA 

SU 28.4.2019 KLO 13 ALKAEN. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki!

Leader rahoitusta yrityksille ja yhteisöille!
Kokoustila Otava, Kaupungintalo
Varsitie 7, Pudasjärvi
torstaina 25.4, klo 18.00 alkaen

Mikä teidän kylällä on hyvää? Missä olisi parannettavaa?

Oulun Seudun Leader kutsuu toiminta-alueensa yhdistystoimi-
joita, yrittäjiä, yrittäjyyttä suunnittelevia ja asukkaita kuulemaan 
sekä keskustelemaan tarjoamistamme rahoitusmahdollisuuk-
sista.  Samalla tavoitteenamme on kerätä tietoa alueen maa-
seudun asukkaiden tarpeista ja pohtia kehittämismahdollisuuk-
sia yhdessä. 

Tilaisuuden avaa Auvo Turpeinen Pudasjärven kehityksestä.

Tervetuloa!
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

 Yhdistysten pieninvestoinnit 1 

Teemahanke  

Oulun Seudun Leader ry julkaisee Yhdistysten pieninvestoinnit 1 – 
teemahankkeen alahankehaun ajalle 22.2-1.4.2016 

Alahankkeina voidaan toteuttaa erilaisten rekisteröityjen seurojen ja yh-
distysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita Oulun Seudun 
Leaderin toiminta-alueella, jotka ovat kokonaiskustannuksiltaan 1 000-
8 000€ euroa. Tukitaso on 60 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 
Hanke voi sisältää yleishyödyllisiä kalusto– , laite–  tai konehankintoja, 
joita tarvitaan yhdistyksen toiminnassa. Tuki voidaan myöntää vain tuki-
päätöksen jälkeen tehdyille hankinnoille. Tukea ei myönnetä käytettyihin 
kalusto–, laite– tai konehankintoihin. 

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehit-
tämisstrategiaa 2014-2020. Alahankkeiden valinnasta päättää Oulun 
Seudun Leader ry:n hallitus.  

Hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 1.4.2016 klo 12 mennessä 
osoitteeseen Oulun Seudun Leader, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu 

Lisätietoja   

Elina Hietanen 

elina.hietanen@oulunseudunleader.fi  

tai puhelimella 040 845 5618 

www.oulunseudunleader.fi 
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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 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: 

VUOSIKOKOUS 
pidetään perjantaina 26.4.2019 

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

mainitut asiat.

Ervastin Vesiosuuskunnan

Hallitus

(Pintamontie 321).
la 20.4.2019 klo 21.00 – 01.00.

Pääsiäistanssit Pintamolla

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

P.S. Tulossa: la 4.5. Pataässä, 
la 18.5. Merja Juutinen, la 1.6. Duuriseiska

 tanssittajana

toni jaatinen 
Band

Koko perheen 
PÄÄSIÄIS-

TAPAHTUMA 
La 20.4. klo 11 alkaen

KARAOKE-
ILTA

La 20.4. klo 21-02

Puhoskylän Kyläseura ry

Möykkälässä 

Kortti ja käteismaksu. Ravintolaan vapaa pääsy.

Tanssittaa

Näljängäntie 1391 

RAIMO LAAMANEN

PÄÄSIÄISTANSSIT 

Pihapelejä ym ohjelmaa.
TERVETULOA!

Lippu 12€

pe 19.4. klo 20.30-01.00 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

perjantaina 26.4.2019 klo 19.00 
Kuren kylätalolla.

Tervetuloa!
Hallitus

Kuren Vesiosuuskunnan

PUDASJÄRVI -lehti

Pudasjärvi-lehdessä Pudasjärvellä 
sivunvalmistajan kesäloman ajaksi 1.7.-11.8.2019.
Työssä tarvitaan ilmoitusten valmistamisen sekä koko 
lehden taittamiskokemusta Indesign -taitto-ohjelmalla 
ja Photoshop-ohjelmalla kuvan käsittelyssä. 
Majapaikka järjestyy tarvittaessa.

Ota yhteyttä pikaisesti, tuumaillaan.
Heimo Turunen
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

EtsimmE 
sivuntaittotaitoista tuuraajaa 

Sarakylän alueen 
kyläseura ry:n

VUOSIKOKOUS
To 25.4.2019 klo 19.00 Sarakylän koululla.

Esillä vuosikokous ym.esille tulevat asiat.
Polku hankkeen esittely.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! HallitusTervetuloa!

Suomen Keskusta
Kurenalan paikallisyhdistys ry:n 

KEVÄTKOKOUS
torstaina 25.4.2019 klo 19.30

Kaupungintalon 
Nalle neuvotteluhuone.

Johtokunta klo 18.30.
Tervetuloa!

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön 

YLIMÄÄRÄINEN 
YLEINEN KOKOUS

su 28.4.2019 klo 13 kaupungintalolla.
Asialistalla: Kaupunginhallituksen, valiokuntien sekä Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuus-
ton toimikausi on kaksivuotinen. Kunnallisjärjestön yleinen 
kokous valitsee Keskustan edustajat seuraavalle kaksivuo-
tiskaudelle. Kokouksessa valitaan myös kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja ja sihteeri.

Paikallisyhdistyksiltä odotetaan esityksiä henkilövalinnois-
ta. Paikallisyhdistysten tulee toimittaa kunnallisjärjestön 

sihteeri Mirja Luusualle yleisen kokouksen pöy-
täkirja, mistä käy ilmi äänivaltaiset paikallisyh-
distysten kokousedustajat.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

POIKKEUKSIA 
KAUPUNGINTA-
LON AUKIOLO-
AJOISSA
to 18.4. 8-15 
pe 19.4. kiinni 
ma 22.4. kiinni 
ti 30.4. 8-15 
ke 1.5. kiinni

Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto 
Sahateollisuuden osaamisala 
Pudasjärvellä ja Kuusamossa

HAKEUTUMINEN TUTKINTOIHIN 
Hakeutuminen: osao.fi/koulutuskalenteri
Hakuaika päättyy 10.5.2019. 

VALMENTAVA KOULUTUS - VALMA
Hakeutuminen: www.opintopolku.fi
Hakuaika 21.5.–23.7.2019

LISÄTIETOJA
• Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja,  
  anna.kuosmanen@osao.fi, p. 050 598 8068
• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö,  
  kaisu.mottonen@osao.fi, p. 050 573 2584
• OSAO Ovi, ovi@osao.fi, p. 040 826 6060
 
 

Haku  
tutkintoihin 

päättyy 
10.5.2019

Ammattiin Pudasjärveltä
Puuteollisuuden koulutus myös Kuusamossa

LIIKUNTAPAIKKOJEN  JA  
– TILOJEN HARJOITUSVUOROT 
HAETTAVANA
Suojalinnan urheilu-, keinonurmikentän ja tennis-
kentän sekä Rimminkankaan koulun kenttien har-
joitusvuorot julistetaan haettaviksi kesäksi 2019.

Liikuntahallin ja Lakarin koulun salien  
harjoitusvuorot ajalle 3.6.2019 – 30.8.2019. 

Liikuntahallin, Hirsikampuksen ja Lakarin koulun 
salien harjoitusvuorot ajalle 2.9.2019 – 29.5.2020.

Hakemukset tulee toimittaa 6.5.2019 klo 16.00 men-
nessä osoitteella heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi.
Tiedustelut:  0400 346 097.

Kaupunki/Liikuntapalvelut

PUDASJARVI.FI

Hyvää 
Pääsiäistä!

Vianorilla vipinää
Tiistaina 16.4. vietettiin 
Vianorilla makeaa rengas-
päivää munkkikahvien, eri-
laisten tarjouksien ja arpa-
jaisten kera.

Arvonnassa oli pääpal-
kintona Nokian Hakka -ke-
särengassarja ja lisäksi 
kolme yhden kauden ren-
gashotellia. Arvonnan suo-
rittivat Vianorilta aluepääl-
likkö Aki Nevalainen ja 
asiakas Olli Ryhänen. Pal-
kinnot jakautuivat tasaises-
ti miesten ja naisten kesken.

Aurinkoisen sään ja ryn-
näköllä alkaneen kevään 
myötä asiakkaita oli päivän 
aikana liikkeellä sankoin 
joukoin. 

- Rengaskierroksia vaih-
dettiin autoihin koko päi-
vän ajan kolmen työnteki-
jän voimin. Tämä viikko on 
buukattu ihan täyteen, ker-
toi palvelupisteen päällikkö 
Kari Oravainen ja muistut-
ti että lankalauantaina 20.4. 
Vianorilla palvellaan  klo 9 
- 14.

Rengaspäivän kävijämää-
rästä kertoo sekin, että huip-
putarjouksessa ollutta lasin-
pesunestettä oli iltapäivään 
mennessä ostettu satoja 5-lit-
ran astioita.

Kesän tulemisesta huo-
limatta myös talvirengas-
kauppaa pääsi tekemään asi-
antuntijoitten opastuksella.

Vianorilta saa kaikenlais-
Arvonnan suorittivat Olli Ryhänen ja aluepäällikkö Aki Ne-
valainen.

Silja Räihä teki päivän ai-
kana muitten autohuoltoon 
liittyvien töitten lisäksi ren-
kaitten vaihtoja.

Kesäkautena kannattaa tehdä jo edullista talvirengaskauppaa, totesivat Kari Oravainen ja 
Vesa Vääräniemi.

ta muutakin autoihin liit-
tyvää palvelua kuin pel-
kästään rengashuoltoa. 
Kesäaikana liike on avoinna 

ma-pe klo 8 - 17. Kannattaa 
olla yhteyksissä palvelevaan 
ammattiliikkeeseen, vinkka-
si Oravainen.  STK
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Tervetuloa paikan päälle
Tiistaina 23.4. 

klo 10.00 – 17.00
S-MARKET PUDASJÄRVI, 

Kauppatie 8, 93100 PUDASJÄRVI

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

HYÖDYNNÄ HURJAT ENNAKKOEDUT!

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

KYSY ERITTÄIN MONIPUOLISISTA 
RAHOITUS MAHDOLLISUUKSISTAMME! 

ESIM. 6 KK KOROTONTA JA 
KULUTONTA MAKSUAIKAA! TAI 

JOPA 120 KK  MAKSUAIKAA!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

PARK 416 P + 100 CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE

• STIGA 7750 
moottori

• 452 cm3 / 9,3 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Hydraulinen 

ohjaustehostin
• Aito runko-ohjaus
• Sähköinen 

leikkuukorkeuden 
säätö

• Leikkuuleveys  
100 cm

• Leikkuumene-
telmä multiclip / 
taaksepuhallus

• Vapaasti pyörivät 
terät

3990€

PARK 340 PX + 100CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE 

• 4WD
• Briggs & Stratton 

Intek 4155 AVS 
moottori

• 500 cm3 / 8,82 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Hydraulinen 

ohjaustehostin
• Aito runko-ohjaus

• Sähköinen 
leikkuukorkeuden-
säätö

• Leikkuuleveys 
100 cm

• Leikkuumene-
telmä multiclip / 
taaksepuhallus

• Vapaasti pyörivät 
terät

5290€

Kuva viitteellinen, 
leikkuulaite sama 

kuten PARK 416 P 
leikkurissa.

PARK 340 PWX + 100CM 
COMBI 3 EL LEIKKUULAITE 

• 4WD
• Briggs & Stratton 

Intek 4155 AVS 
moottori

• 2 sylinteriä
• 570 cm3 / 11,82 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Hydraulinen 

ohjaustehostin

• Aito runko-ohjaus
• Sähköinen leikkuu-

korkeudensäätö
• Leikkuuleveys 
 100 cm
• Leikkuumenetelmä 

multiclip / taakse-
puhallus

• Vapaasti pyörivät 
terät

5990€

Kuva viitteellinen, 
leikkuulaite sama 

kuten PARK 416 P 
leikkurissa.

PARK 220 + 95 COMBI EL QF 
LEIKKUULAITE  

• Briggs & Stratton 
PowerBuild 3130 
AVS moottori

• 344 cm3 / 7,4 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Runko – ohjaus

• Sähköinen leikkuu-
korkeuden säätö

• Leikkuuleveys  
95 cm

• Leikkuumenetelmä 
multiclip / taakse-
puhallus

3180€

STIGA PARK 120 + 85 
COMBI LEIKKUULAITE

• Stiga 7250 
 moottori
• 414 cm3 / 7,1 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Runko – ohjaus

• Leikkuuleveys 
 85 cm
• Leikkuumenetelmä 

multiclip / taakse-
puhallus

2720€

ESTATE 3098 H

• Briggs & Stratton 
PowerBuild 4165 
AVS moottori

• 500 cm3 / 8,6 kW
• Hydrostaattinen 

voimansiirto
• Leikkuuleveys 98 

cm
• Leikkuumenetelmä 

keräävä / multiclip
• Keruusäiliön 

tilavuus 240 litraa
• Leikkuulaitteen 

pesuliittimet
• Pyörät edessä 15” 

takana 18”
• Mukana vakiona  

akkulaturi, 
vetokoukkusarja ja 
multiclip-laite

2690€

TORNADO 3098 H 

• Briggs & Stratton 
Power Build 4165 
AVS moottori

•  500 cm3 / 9 kW
•  Hydrostaattinen 

voimansiirto
•  Laikkuuleveys 
 98 cm
•  Leikkuumenetelmä 

sivulleheittävä / 
multiclip

• Leikkuulaitten 
pesuliittimet

•  Pyörät edessä 15” 
takana 18”

•  Mukana vakiona 
vetokoukku, akkula-
turi ja multiclip-laite

2090€

TORNADO 2098

• Stiga 7250 moottori
• 352 cm3 / 6,5 kW
• Vaihteet 5 + 1
• Leikkuuleveys 98 cm
• Leikkuumenetelmä 

sivulle heittävä / 
multiclip

• Leikkuulaitteen 
pesuliittimet

• Pyörät edessä 15” 
takana 18”

• Mukana vakiona  
akkulaturi ja mul-
ticlip-laite

1590€

R 214 TC + COMBI 94 
LEIKKUULAITE  

• Briggs & Stratton 
Intek 7200 Twin 
moottori

• 2-sylinterinen
• 656 cm3 / 9,7 kW
• Painevoideltu 

moottori
• Hydrostaattinen 

3990€

+ 85 COMBI LEIKKUULAITE 

• Briggs & Stratton 
Power Build

•  344 cm3 /  6,4 kW
•  Hydrostaattinen 

voimansiirto

2990€

AUTOMOWER 420 ROBOTTI-
RUOHONLEIKKURI

• Hiljainen
• Automaattinen lataus
• Sääajastin
• Varashälyytin
• Leikkuuleveys 24 cm
• Maksimi leikkuuala 

2200 m3

2499€

AUTOMOWER 310 ROBOT-
TIRUOHONLEIKKURI

• Hiljainen
• Automaattinen 

lataus
• Varashälyytin
• Leikkuuleveys 
 22 cm
• Makksimileik-

kuuala 1000 m3

• Työalueen maksi-
mikaltevuus 22o

• Leikkuujärjestel-
mä 3 mattoveitsi-
mäistä nivellettyä 
terää

1595€

ENNAKKOEDUT VOIMASSA 17.5.2019 SAAKKA, TAI NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ.

PUUTARHATRAKTORIN 
OSTAJALLE STIGA SUOJAHUPPU 

KAUPAN PÄÄLLE! 
EDUN ARVO 89€!

ETULEIKKURIN OSTAJALLE 
STIGA HPS 235 R

 PAINEPESURI KAUPAN 
PÄÄLLE! EDUN ARVO 199€!

•  Takarunko-ohjaus
•  Leikkuuleveys 85 cm
•  Automaattinen leik-

kuuterien kytkentä

• Työalueen mak-
simikaltevuus 
24o

• Leikkuujärjes-
telmä 3 mat-
toveitsimäistä 
nivellettyä terää

PUHDISTUSSARJA 
KAUPAN PÄÄLLE 

ARVO 35€!

AUTOMOWERIN OSTAJA KYSY 
ASENNUSTA! ASENNUKSEN 
KULUT OVAT KOTITALOUS-

VÄHENNYSKELPOISIA!

AJOLEIKKUREILLE TOIMITUS 
KASATTUNA JA KOEKÄYTETTYNÄ 
VELOITUKSETTA PUDASJÄRVEN 

ALUEELLE! 
KÄYTTÖOPASTUS TOIMITUKSEN 

YHTEYDESSÄ!
TOIMITUSAIKA ASIAKKAAN 

TOIVEIDEN MUKAAN.

voimansiirto
• Takarunko - ohjaus
• Leikkuuleveys 94 cm
• Automaattinen leik-

kuuterien kytkentä 
• Leikkuumenetelmä 

multiclip / taaksepu-
hallus

R 112 C


