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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Touhula Pudasjärvi
-päiväkodissa 

harjannostajaiset s.  4

Keskellä renkaan 
pyöritystä s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 2.5.2019
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!

ROMUT 
RAHAKSI

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut, 
isot kuin pienetkin erät.

Nopea nouto ja nopea maksu.

"

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

Kaipaako taimikkosi 
harventamista?

Apu löytyy omasta mhy:stä!
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

noutopiste

Arki saapuu 
Hirvikäristys 500 g 
9,95 pss 19,90 kg 

Poron keittoliha 1 kg 18,90 pss

Poron potkapihvit 1 kg 
18,90 pss

Kotimainen herne 500 g 
4 pussia 3,00 1,50 kg

Saunapalvikylki n. 1 kg 7,90 kgPorsaan suolattu ulkofi le pala 6,90 kg

Makkarasta on moneksi
Pororyynäri 400 g 
2,49 pkt 6,23 kg

Talon Balkan 400 g 
3,50 kpl 8,75 kg

Herkku grillimakkara 400 g 
2 pakettia 5,00 6,25 kg 

Jahtimakkara 800g 
2 pakettia 5,00 3,13 kg

Palvilenkki 1,2 kg 
7,90 kpl 6,58 kg

Gouter 800 g 
3,99 kpl 4,99 kg

Makkaran kylkeen
Öljypuun Sinapit 290 g 

5,90 prk 20,34 kg

Öljypuun Majoneesit 300 g 
5,90 prk 19,67 kg

Grillisalaatti 460 g 
2,45 prk 5,33 kg

Haukku kuivatut 
Poron sekaluut 500 g 

2 pussia 5,00 5,00 kg 

ERÄ kuivattuja 
poronluita 

POISTOHINTAAN

  UUTTA
Nyt meiltä 

korkealaatuiset 
koiran kuivamuonat 

PUDASJÄRVI 16  Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

PUUTARHA AVATTU!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA:
MA-PE 9-16

Olemme facebookissa!www.pudasjarvenpuutarha.fi

KUKKIVAA ORVOKKIA
myös kulhoissa ja amppeleissa.

MULLAT, LANNOITTEET, SIEMENET,
SIEMENSIPULIT JA -PERUNAT.

Tervetuloa 
puutarhan kesään!

Muista 
äitiä!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tutkituista 
ihonhoitovalmisteista 
helliviä lahjaideoita 

Ihanille Äideille!

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

Puh.  020 752 8260

YRTTIMAA BIOLAN 50L

KENNOKASVIHUONE 3,7 m2 
ALUMIINIRUNKO JA 

SOKKELI
Alumiinirunkoinen kasvihuone kennolevyil-
lä, kennojen vahvuus 4 mm, UV-suojattu. 
Vakiovarusteena yksi kattotuuletusluukku ja 
yksi liukuovi. Kasvihuoneen räystäskorkeus 
on 1,25 m.

Biolanin Yrttimaa on luonnon-
mukaisesti lannoitettu ja kalkittu 
valmis kasvatusalusta salaateille, 
yrteille, pikkuvihanneksille ja 
kukille. Kasvit voidaan istuttaa 
taimina tai kylvää suoraan kasva-
tusalustaan.

27900

795
/ pkt

KIRPPIS

MA-TI 
6.-7.5. 

KLO 11-15.  

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 5.5. kello 10, Valtteri Laitila, 
Jukka Jaakkola. Messu on katsottavissa suorana lähetyk-
senä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Suomen kanttorikuoron konsertti ”Mua siipeis suo-
jaan kätke”, ma 6.5. kello 19 kirkossa. Vapaa pääsy, kä-
siohjelma 10 €.

Pärjänsuon kyläilta Hirvihallilla pe 3.5. kello 18, muka-
na seurakunnan työntekijöitä. Kahvi- ja makkaratarjoilu, 
onnenpyöräytystä yhteisvastuun hyväksi.

Hautausmaan siivoustalkoot ma 6.5. kello 12-17. Alku-
hartaus, Valtteri Laitila. Talkooväelle tarjolla nuotiomak-
karat ja pullakahvit. Haravat ja käsineet mukaan. Seuraa-
va talkoopäivä on 13.5. kello 16-20.

Kuorot: Vox Margarita ke 8.5. kello 18, kirkkokuoro to 
2.5. ja to 9.5. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 2.5. 
kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 8.5. ja ke 15.5. 
kello 10.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 6.5. kello 11.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 2.5. kello 12.

Perhekerho iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 6.5. 
kello 17-19.

Lapsiparkki pe 3.5. kello 9.30-12. Ilmoittautumiset las-
tenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kello 
8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 
040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217. 

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Pasi Kum-
malalla pe 3.5. kello 19 ja seurat Juhani Jurmulla su 5.5. 
klo 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 5.5. kello 16 (Jouni Tii-
rola, Leevi Koskelo). 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

Rauha teille
Sana rauha on kaunis ja lämmin. Se huo-
kuu turvallisuutta ja levollisuutta. Se pois-
taa pelon ja epävarmuuden. Se avaa myös 
valoisat näkymät tulevaisuuteen. Lukko-
jen takana peloissaan olleille opetuslap-
sille se oli viesti Jumalan huolenpidosta 
ja kuolemasta saadusta voitosta. Läpi raa-
matun kulkee sanoma Kristuksen ansait-
semasta rauhasta Jumalan ja ihmisen vä-
lillä. Profeetta Jesaja kirjoittaa ”Hän kärsi 
rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hä-
nen haavojensa hinnalla me olemme pa-
rantuneet. Jäähyväispuheessaan Jeesus lu-
pasi; ”Oman rauhani minä annan teille, en 
sellaista, jonka maailma antaa”. Vapahta-
ja puhuu siis kahdenlaisesta rauhasta, hä-
nen antamastaan ja maailman antamas-
ta. Nämä ovat sisällöltään kovin erilaisia. 
Uskon kautta lahjana saatu Jumalan rauha 
on päättymätön. Se alkaa jo täällä ajassa ja 
jatkuu iankaikkisessa elämässä. Maailman 

antama rauha on lähtöisin epäuskosta ja 
vihollisesta. Pahimmillaan se voi olla välin-
pitämättömyyden ja paatumuksen rauhaa. 
Siinä yhteys Jumalaan on katkennut. Surul-
lisinta on sen lyhytkestoisuus. Se kestää 
vain tämän maallisen elämän ajan.

Jeesuksen ilmestyminen opetuslasten 
luo oli tärkeä tapahtuma. Hän antoi seu-
raajilleen suuren tehtävän, jota rajallinen 
ihmisjärki ei ymmärrä. ”Ottakaa Pyhä Hen-
ki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne 
ovat anteeksiannetut. Jolta te kiellätte an-
teeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi”. 
Vapahtaja jättää selväsanaisesti ja yksise-
litteisesti anteeksiannon ja Jumalan armon 
saarnan maan päälle. Tämän toteuttami-
sen tekee mahdolliseksi Pyhän Hengen 
voima. Ilman sitä ei anteeksianto ole mah-
dollista. Opetuslapset ja apostolit olivat 
uskollisia työnantajalleen. He kutsuivat ja 
rohkaisivat ihmisiä uskomaan. He kertoi-

vat saatavissa olevasta kestävästä rauhas-
ta. ”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka 
uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herram-
me Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Ju-
malan kanssa”, Room.5:1.

Ikuisen rauhan antava anteeksianta-
muksen saarna kuuluu edelleen itsessään 
syntisten Jeesuksen seuraajien kautta. Ju-
malan valtakunnan armon ja rauhan evan-
keliumi on edelleen uskottavissa. Sinä ys-
täväni, joka kaipaat evankeliumia, saat 
uskoa turvallisesti kaikki syntisi anteeksi 
Jeesuksen nimessä ja veressä.

Siionin laulussa 220 lauletaan: ”Jumalan 
rauhaa rinnassansa, ken kantaa maassa kuo-
leman, on onnellinen kulkeissansa, taivaaseen 
kautta vieraan maan”.  

Pekka Lehto

Kansallista veteraanipäi-
vää vietettiin lauantaina 
27.4. 33. kerran teemalla ”On 
aika muistaa”. Pudasjärvel-
lä haluttiin Kuntaliiton suo-
situksen mukaisesti ottaa 
huomioon päivän vietossa 
veteraanien lisäksi nuoret 
ja siirtää veteraaniperinteen 
merkitystä nuorille sukupol-
ville ja siten kunnioittaa ve-
teraaniemme uhrausta sekä 
muistoa.

Koska Kansallinen vete-
raanipäivä oli tänä vuonna 
lauantaina, kaupunki ja seu-
rakunta järjestivät veteraa-
nipäivän tapahtuman Hir-
sikampuksella perjantaina 
26.4. 

Järjestäjien tiedotteessa 
todettiin veteraanien turvan-
neen itsenäisyytemme, jäl-
leenrakentaneen maan sekä 
myöhemmällä toiminnal-
laan luoneen lujan perustan 

Veteraanipäivänä Jorma Alatalo ja Sointu Veivo laskivat 
Pudasjärven kaupungin ja seurakunnan seppeleen sanka-
rivainajien muistomerkille. Kirkkoherra Timo Liikasen joh-
dolla laulettiin ”Sun kätes Herra voimakkaan”.

”On aika muistaa” 
– Kansallinen veteraanipäivä huomioitiin Hirsikampuksella

Suomen nykyiselle kansain-
väliselle asemalle. Veteraa-
nien työ loi myös perustan 
kansakunnan keskeisille ar-
voille, vapaudelle ja vastuul-
le sekä yhtenäisyydelle ja 
yhteistyölle.

Hirsikampuksella tapah-
tumaan osallistui oppilai-
den ja opettajien vieraana 
muutama veteraani, paikal-
lisen veteraanijärjestön sekä 
kaupungin ja seurakunnan 
edustajat. Hirsikampuksen 
oppilaat kuvasivat sekä vi-
deoivat tilaisuuden, joka nä-
kyy myöhemmin kaupungin 
nettisivuilla. 

Tasavallan presidentti 
oli myöntänyt Suomen Val-
koisen Ruusun ensimmäi-

sen luokan mitalin sotavete-
raani Elsa Ylisassille. Mitalin 
luovuttivat Pudasjärven So-
taveteraanit ry:n edustajat 
Vesa Holmström, Esko Tör-
mänen ja Eero Ahonen.

Varsinaisena Kansallise-
na veteraanipäivänä 27.4. 
laskivat Pudasjärven seura-
kunnan ja kaupungin edus-
tajat seppeleen sankari-
vainajiemme muistomerkille 

hautausmaalla.

Heimo Turunen, 
kuvat Mikko Lumme, 
Paavo Ervasti 

Kulttuuriohjaaja Birgit Tolonen saapumassa juhlaan sota-
veteraani Eino Anttilan kanssa.

Pudasjärven sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa Holm-
ström lahjoitti Hirsikampuksen oppilaskunnalle äsken il-
mestyneen Selviytymistarina -kirjan, jota ottamassa vas-
taan lukion 2 lk:n oppilas Ilmari Kokko.

Kutsuvieraiden joukossa keskellä sotaveteraanit Kaarlo Haapakoski, Eino Anttila ja Yrjö 
Kaarre.

Tämän vuoden Kansallisen Veteraanipäivän päivän vietos-
sa otettiin huomioon veteraanien lisäksi huomioon myös 
nuoret.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

KYLYVÖMYYJÄISET
Rauhanyhdistyksellä, Juhontie 6

pe 10.5.2019 klo 18.00

* Yllätysämpäreitä, 
arvontaa ja  
narutusta
- Palkintoina  
mm. 200 € lahjakortti, 
polkupyörä ja  
kännykkä

Tervetuloa!

* Ruokana täytetyt  
uuniperunat lisukkeineen

* Konditoriapöydässä herkullisia  
leivonnaisia ja kahvia

* Myytävänä leivonnaisia,  
rieskaa ja paljon muuta

* Ohjelmaa ja tekemistä lapsille

Aurinkosähköjärjestelmien 
yhteishankintailta
Iisisti Energinen-, Maaväl-
ke-, Väre- ja Talotekniik-
ka-hankkeet järjestävät 
Pohjois-Pohjanmaalla yh-
teistyössä 10 kunnan, joihin 
kuuluu mm. Pudasjärvi, 
kanssa aurinkopaneelei-
den yhteishankinnan. Asi-
asta järjestettiin perjantaina 
26.4. infotilaisuus kau-
pungintalossa. Osallistujia 
kymmenkunta. Tilaisuu-
den avasi Iin Micropolik-
sen projektipäällikkö Pek-
ka Pääkkönen. Hän kertoi 
mm. kilpailutuksen peri-
aatteista ja aurinkoenergi-
asta yleisesti. Pudasjärven 
kaupungin yhdyskunta-
tekniikan päällikkö Pekka 
Pitkänen kertoi rakennus-
valvonnan näkökulmas-
ta aurinkovoimaloiden ra-
kentamisesta mainiten 
myös, että kaupungilta täy-
tyy hakea toimenpidelupa 
yli 10 neliömetrin paneelei-
hin kaava-alueella. 

Aurinkovoimaloiden 
toimittajana yhteishankin-
nassa on Lem-Kem Oy, 
josta Jouni Heiskanen piti 
kattavan esityksen yhteis-
hankinnassa mukana ole-

Pudasjärven yhteishankinta infossa keskustelua herätti mm. takaisinmaksuaika, rakenta-
miseen liittyvät asiat ja paneelien kestävyys ja takuu.

vista paketeista ja mitä 
voimalan hankinnassa kan-
nattaa huomioida. Yhteis-
hankintaan voivat osallis-
tua kotitaloudet, yhteisöt 
ja yritykset. Vastaavanlai-
nen yhteishankinta toteu-
tettiin Pohjois-Pohjanmaal-
la jo vuosi sitten.

Keskustelua kuulijoissa 
herätti mm. takaisinmak-
suaika, rakentamiseen liit-
tyvät asiat ja paneelien kes-
tävyys ja takuu.

Yhteishankinta tuo 
monia etuja
Yhteishankinnan tarkoituk-
sena on tehdä aurinkopanee-
leiden hankinta mahdolli-
simman helpoksi tilaajille ja 
saada hintaetua tilauskoon 
kasvaessa. Yhteishankinnas-
sa on kilpailutettu 2,5 kWp, 
4,5 kWp ja 7 kWp järjestel-
mät.

Yhteishankintaan ilmoit-
tautuville tehdään kohtee-

seen suunnittelukäynti, jon-
ka yhteydessä varmistetaan 
sopivan aurinkovoimalan ja 
asennuksen toteutettavuus 
sekä kustannukset kohtees-
sa. Aurinkovoimalan tilauk-
sesta laaditaan erillinen tila-
ussopimus. 

Tarkemmat tiedot yhteis-
hankinnasta on koottu osoit-
teeseen: www.greenpolis.fi/
yhteishankinta

Johanna Jakku-Hiivala 

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 2.-5.5. ELLEI TOISIN MAINITA

Aloitetaan
GRILLAUS

Ilman korttia 7,25 rs (12,08-15,10/kg)

HK KABANOSSI   
GRILLIMAKKARAT
340/400 G   (5,00-5,88 / KG)

4-
APPELSIINI-

TUOREMEHUPURISTIN!

Asiakkaidemme 
toiveesta! 

Nyt uutta Hedelmä-
osastollamme! 

299
PLO 499

PLO

0,5 L PULLO 1 L PULLO499
RS

PERHETILAN 
KANAN OHUET 
FILEELEIKKEET

ATRIA   

PKT
2

-16%
PLUSSA-KORTILLA

KURKKU
SUOMI

099
KG

-31%
PLUSSA-KORTILLA

SUOMI

Ilman korttia 2,39 pkt (5,98-7,03/kg)
999
Voimassa TO-LA 2.-4.5.

KG
SUOMI

499
PKT

BROILERIN
KYPSÄT SIIVET
700 G (7,13/KG)

TUORE TAIMEN
  KASVATETTU, SUOMI

ERÄ

450

MAITOKOLMION 
MEIJERIVOI
NORMAALISUOLAINEN JA LAKTOOSITON
500 G (4,50/KG)
RAJOITUS: 2 PKT/TALOUS

2
PKT

Yksittäin 2,79 pkt (5,58/kg)

VAASAN THE BRGR NAUGHTY 
HAMPURILAIS-
SÄMPYLÄ
6 KPL/540 G

349
PS

TAI THE DOG 
HODARISÄMPYLÄ
8 KPL/440  G (6,46-7,93/KG)

349
RAS

SAARIOINEN 
ISOT
GRILLAUSSALAATIT
650 G (5,37/KG)
MAALAISPERUNA JA COLESLAW CHILI
VAIN K-RUOKAKAUPOISTA
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Syötteen mökkiläisyhdistyk-
sen sääntömääräinen vuo-
sikokous kokoontui vuo-
sikokousasioiden lisäksi 
tekemään päätöstä sääntöjen 
uudistamisesta sekä ottamal-
la kantaa Soidinvaaran kai-
vosasiaan. 

Kokouksessa tehdyssä 
kannanotossa painotettiin 
Syötteen alueen merkitystä 
koko Pudasjärven kaupungil-
le matkailun, virkistyminen, 
asumisen ja työnantajan roo-
leissa. Syötteen mökkiläisyh-
distys vastustaa kaivoshank-
keen toteuttamista nykyisillä 
suunnitelmilla Soidinvaaran 
alueelle. Yhdistys on aloitta-
nut toimet taloudellisesti ja 
toiminnallisesti ja ottaa vas-
taan tukea ja yhteistyökump-
paneita.

Uuden hallituksen muo-
dostavat Katri Virtanen/pj, 
Ilkka Marttila, Juhani Kärk-
käinen, Teuvo Pieniniemi ja 
Eija Tyybäkinoja. Jäsenmak-
sukisan voittivat Ulla Kuu-
sisto ja Tiina Sundqvist, jotka 
saivat ripeästä toiminnastaan 
Foreverin Aloe Vera-tuottei-
ta. 

Syötteen mökkiläisyhdis-
tys on tuonut erilaista kult-
tuuritarjontaa Syötteen alu-

eelle. Viime syksynä koettiin 
kaupungin avustuksella ’Elä-
män kengät’ -tanssiteatteriesi-
tys Syötteen Kyläyhdistyksen 
talolla ja pääsiäislauantaina 
alueella olleet saivat nauttia 
kahvikonsertista Luontokes-
kuksella. Duo Sillanpää esitti 
ansiokkaasti musiikkia Eino 
Leinosta Elvikseen. Yhteis-
työ Metsähallituksen Luon-
tokeskuksen kanssa sujui kii-
tettävästi. Yhdistys toimii 
yhdessä alueen yrittäjien, yh-
distysten ja muiden toimijoi-
den kanssa.

Kesän aluksi haastetaan 
jäsenet ympäristötalkoisiin, 
jolloin jokainen siistii mökki-
alueensa lähiseutua. Käytän-
nön järjestelyistä ilmoitetaan 
mökkiläisten Fb-sivuilla.

Elokuussa yhdistys to-
teuttaa kalastustapahtuman, 
jossa opetellaan perhokalas-
tuksen vinkeitä, ongitaan ma-
to-ongella ja kuullaan monen-
laisia kalajuttuja. Syyskuussa 
järjestämme Luppoveden 
juhlassa perinteisen Syötteen 
tikkamestaruuskisan.

Syötteen mökkiläisyhdis-
tys ry toimii alueen vapaa-
ajan asukkaiden edunvalvon-
taa ajavana toimijana. KV

Syötteen 
mökkiläisyhdistyksen 

uutisia

Pudasjärven seurakunnan 
vuotuisessa naistenpäiväta-
pahtumassa oli sunnuntaina 
28.4. luennoimassa ja keskus-
telemassa Suomen Raamattu-
opiston evankelista, naistyön 
koordinaattori Anne Pohta-
mo-Hietanen sekä julistus-
työn Keski-Suomen aluejohta-
ja Aino Viitanen. 

Naistenpäivien OlenNai-
nen -tapahtumien luentosar-
jan kuudesta eri aihepaketis-
ta seurakunta sai valita kaksi 
seurakuntalaisia puhuttavaa 
ja koskettavaa aluetta, selviy-
tymistä sekä arvoja. Luennoit-
sijat valitsivat lisäksi yhden ai-
heen.

Sunnuntain Jumalanpalve-
luksessa saarnasi rovasti Leila 
Ikonen. Lounaan jälkeen vie-
raat sekä luennoitsijat siirtyi-
vät seurakuntasalin puolelle 
naistenpäivän tapahtumaan, 
jonka juonsi diakoni Helena 
Koivukangas.

Selviytymispaketin sisäl-
lössä käsiteltiin nykypäivän 
ihmisiä uuvuttavia ja rasitta-
via aihealueita. Tähän etsittiin 
vastauksia ja lohdutusta Anne 
Pohtamo-Hietasen avulla. 

- Raamatusta löydämme 
ratkaisuja elämän eri tilantei-
siin. Itse löysin Raamatun sa-
noman elämäni ruuhkavuo-
sina, jolloin olimme puolisoni 
Arton kanssa neljän lapsen töi-
tä tekeviä vanhempia ja kas-
vattajia. Siitä on nyt 27 vuot-
ta, kertoo helposti lähestyttävä 
Anne Pohtamo-Hietanen.

Kaikkien tuntema Anne 

Universumin kauneutta naistenpäivässä
Pohtamo kruunattiin vuon-
na 1975 ensin Miss Suomek-
si sekä yleisön ihannetytöksi 
ja samana vuonna tästä pari-
kymppisestä ujosta tytöstä tuli 
universumimme kaunein nai-
nen. Annen tie vei New Yor-
kiin, jossa hän kielitaitoisena 
sai helposti töitä vuosikausi-
en ajaksi.

Sinivalkoinen veri veti ta-
kaisin Suomeen ja teinirak-
kauden Arto Hietasen luokse. 
Pari vihittiin lokakuussa 1980. 
Avioliiton yhdistävänä tekijä-
nä Anne kertoo olevan usko 
Jumalaan ja Raamattuun sekä 
tietenkin neljä yhteistä lasta ja 
kaksi ihanaa lastenlasta.

-Tämä uusi rooli isoäiti-
nä on muuttanut maailmaa-
ni ihan uusiin ulottuvuuksiin. 
Pyrin vaalimaan tätä roolia 
viettämällä viikoittain yhden 
isoäiti-lapsenlapsi -päivän, 
kertoi Anne Pohtamo-Hieta-
nen sydän ja katse täynnä iso-
äidin ylpeyttä ja rakkautta.

Aino Viitanen toimii Raa-
mattuopiston Keski-Suomen 
aluejohtajana ja tekee töitä 
seurakunnissa pitämällä Raa-
mattuluentoja sekä valmista-
malla alustuksia eri aiheisiin. 
Aino ja Anne liikkuvat pareit-
tain OlenNainen -tapahtumis-
sa.

Arvopaketin sisällössä Vii-
tanen paneutui eri arvojen 
keskellä elämiseen, sekä sii-
hen mitä ihmiset kunnioitta-
vat. Hän avasi puheessaan Jee-
suksen vertausta kymmenestä 
morsiusneidosta, joista viisi oli 

tyhmää ja viisi viisasta. Hei-
dän valintojensa kautta kuuli-
ja pääsi tutustumaan kristilli-
siin arvoihin.

Aino Viitasella on miehen-
sä Heikin kanssa kolme ai-
kuista lasta ja kohta neljä las-
tenlasta. Perheet ja lapset ovat 
vahvasti lähellä Ainon sydän-
tä. 

- Olen esiintynyt kirkko-
konserteissa ja edelleen lau-
lan seurakunnan lauluyhty-
eessä. Muutama vuosi sitten 
aloin juontamaan Radioraa-
mattupiiriä, joka on saavutta-
nut suuren suosion ja sitä voi 
kuunnella Radio Dein taajuuk-
silla aina tiistai-iltaisin. Ensi 
vuoden puolella olemme jo 
kahdeksan vuotta tehneet tätä 
ohjelmaa jonka aikana koko 
Uusi Testamentti on tullut 
käytyä läpi, kertoili Aino Vii-
tanen omasta tehtäväkentäs-
tään ja lisäsi, että toukokuussa 

Evankelista, äiti ja isoäi-
ti Anne Pohtamo-Hietanen 
odottaa tulevaa äitienpäi-
vää, jolloin perhe pääsee 
istumaan yhteisen pöydän 
ääreen nauttimaan ja rukoi-
lemaan.

Radioraamattupiiriä Radio 
Deissä juontava Aino Viita-
nen iloitsee ohjelman saa-
vuttamasta suosiosta. Palau-
te kertoo siitä, että Raamattu 
kiinnostaa ihmisiä.

Raamattupiirissä käsitellään 
ennalta lähetettyjä kuuntelija-
kysymyksiä.

Päivän päätteeksi Aino Vii-
tanen vei kuulijat Vanhan Tes-
tamentin puolella olevan Es-
ter-kirjan maailmaan, jossa 
nuori tyttö pelasti juutalaiset 
joukkomurhalta.

Aurinkoisen kevätpäivän 
viettoon oli seurakuntatalol-
le kerääntynyt ennätysmäärä 
naisia kuulemaan, keskuste-
lemaan ja hiljentymään Sa-
nan Äärelle. Sekä vieraat, että 
seurakuntalaiset olivat kovas-
ti tyytyväisiä päivän antiin ja 
kilvan kiittelivät Pudasjärven 
seurakunnan isännöimää ta-
pahtumaa.  

Terttu Salmi

Mua siipeis suojaan kätke 
- Suomen kanttorikuoron 

konsertti
Pudasjärven kirkossa on maa-
nantaina 6.5. kello 19 Suo-
men Kanttorikuoron konsert-
ti ”Mua siipeis suojaan kätke”. 

Kuoron juuret ulottuvat 
vuoteen 1892, jolloin ensim-
mäisen kerran esiintyi “Kant-
torikööri”, kanttoreiden mies-
kuoro. Vuonna 1910 kuoro 
rekisteröityi, mutta sotien ai-
kana toiminta hiljeni. Vuon-
na 1948 perustettiin Suomen 
Kanttorikuoro - Chorus Can-
torum Finlandiæ ry, joka jat-
koi kuoroedeltäjänsä toimin-
taa. CCF toimi mieskuorona 
vuoteen 2007 saakka, jolloin 
se avasi ovensa myös naisil-
le ja kirkkomusiikin ammat-
tiopiskelijoille. 

Kuoro kokoontuu eri puo-
lella Suomea muutaman päi-
vän pituisille harjoitus- ja 
esiintymiskiertueille 3 – 4 
kertaa vuodessa. Se on kon-
sertoinut historiansa aikana 
Suomessa yli 500 kertaa ja ul-

komailla useissa Euroopan 
maissa sekä Yhdysvalloissa. 

Viime vuosina CCF:n oh-
jelmisto on perustunut kol-
meen pilariin: tutut ja perin-
teiset hengelliset laulut sekä 
virret, klassiset kirkkomusiik-
kiteokset sekä uusi hengelli-
nen kirkkomusiikki. Äänittei-
tä on ilmestynyt seitsemän, 
joista viimeisin ‘Laulaen kii-
tän’ äänitettiin vuonna 2013. 

Kuoroa on johtanut vuo-
desta 2011 alkaen MuT Kari 
Turunen. Hän on suoritta-
nut Sibelius-Akatemiassa mu-
siikin maisterin tutkinnon, 
pääaineenaan kuoronjohto, 
ja musiikin tohtorin tutkin-
non 1500-luvun kirkkomu-
siikin esittämiskäytännöis-
tä. Turunen valittiin vuonna 
2008 Vuoden kuoronjohtajak-
si Suomessa.

Keijo Piirainen

Vuodesta 2007 lähtien kuorossa on laulanut myös naisia ja 
kirkkomusiikin ammattiopiskelijoita.

Touhula Pudasjärvi 
-päiväkodissa harjannostajaiset

Elokuun alussa avattavan Touhula 
Pudasjärven johtajana aloittava Mer-
vi Kesti ja Touhula Varhaiskasvatuk-
sen palvelupäällikkö Heli Mönttinen 
tutustumassa hyvällä vauhdilla val-
mistuvaan päiväkotirakennukseen. 

Rakennusmiehet nauttivat har-
jannostajaisissa perinteisesti 
tarjottavaa hernekeittoa ja täy-
tekakkukahvit. Taustalla näkyy 
viereisellä tontilla oleva Pikku-
Paavalin päiväkoti. 

Varsitien varrelle ns. Hartsun tontille kohoavaan 
hirsiseen päiväkotiin on tutustuttu ja harjannos-
tajaisväkeä on siirtymässä nauttimaan herne-
keittoa ja täytekakkukahvit. Päiväkodin edustalle 
tulee leikkikenttä ja kuvassa näkyvälle rakennuk-
sen päädyn alueelle tulee asfaltoidut kulkureitit ja 
autojen parkkipaikka. 

Hirrestä rakennettavas-
sa, yksityisen Touhula Pu-
dasjärvi -päiväkodin raken-
nustyömaalla Pudasjärven 
keskustassa vietettiin kes-
kiviikkona 24.4. harjannos-
tajaisia. Rakentajana toimii 
Limingan Tupoksessa pää-
konttoriaan pitävä Siklati-
lat Oy. 

Rakennustyömaan vas-
taava mestari Matti Jurmu 
kertoi rakennuksen valmis-
tuvan Pudasjärven kaupun-
gilta vuokratulle ns. Hart-
sun tontille. Kiinteistö on 
kooltaan noin 500 neliömet-
riä, josta löytyy tilat 64 lap-
selle ja noin 10 työntekijäl-

le, joiden rekrytointi on jo 
aloitettu. Päivähoitopalve-
lun tuottajana on yksityinen 
yritys Touhula Varhaiskas-
vatus Oy, jolle Siklatilat Oy 
vuokraa tilat. Vastaavanlai-
sia Touhula-päiväkoteja on 
eri puolilla Suomea.

Rakennustyöt aloitet-
tiin tammikuussa ja valmis-
tuvat heinäkuun loppuun 
mennessä. Päiväkotitoi-
minta käynnistyy elokuun 
alussa. Siklatilat Oy oli teh-
nyt hirsikaupat Kontiotuot-
teen kanssa, joka toimitti 
hirret asennettuina. Kirves-
miesurakoinnin suorittaa 
Modusa Oy Haukiputaal-

ta, Maanrakennustyöt ura-
koi Kuljetusliike Pentti Äijä-
lä Rantsilasta, Maa-ainekset 
toimitti Kuljetuspudas Pu-
dasjärveltä, Sähköurakoin-
nin suorittaa BetaSähkö Oy 
Kempeleestä ja Kattotyöt 
Katman Oy Oulusta. Raken-
nusurakan kustannusarvio 
on noin puolitoista miljoo-
naa euroa. 

Siklatilat Oy kuuluu Sik-
la-konserniin, johon kuuluu 
useita yrityksiä. Siklatalot 
Oy on yksi Suomen suurim-
mista pientalotoimittajista ja 
Siklatilat Oy on puolestaan 
erikoistunut asunto- ja toi-
mitilatuotannon lisäksi kou-

lujen sekä hoiva- ja päiväko-
tien rakentamiseen. 

-Hirrestä on rakennet-
tu kaksi päiväkotia. Par-
haillaan on suunnittelussa 
hirsirakenteinen koulu Sei-
näjoelle, jossa hirsitoimituk-
sesta on neuvottelut Kontion 
kanssa varsin pitkällä, kertoi 
Siklakonsernin hankintajoh-
taja Olli Murtoperä. 

Harjannostajaisten jäl-
keen illalla järjestettiin Tou-
hula Pudasjärven toimin-
tainfo Puikkarissa, josta 
juttua ensi viikon lehdessä. 

Heimo Turunen
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
3.-4.5.

MAANANTAI-TORSTAI
6.-9.5.

250

100

299 495

599
pkt

1000 299299

179

139

299

119

100

069

899
kg

149

raj. erä

895
kg

Naudan 
PAISTIJAUHELIHA

Irto
KARJALAN-
PAISTI

795
kg

595
kg995

kg

Apetit PERUNA-
SIPULI SEKOITUS
500 g

089199

399

pss

100
pss

2 kalaa/talous

Voimassa 9.5.2019 saakka.

-KAUPAN 
SUPERETUKUPONKI

2 kpl/kuponki "

179

pkt

1495
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

kpl

199
pkt

2 kg/
talous

pkt

kpl

199

pkt

pkt

pss

695

prk

3 kpl
kg

kpl

100
ras

pss

pkt

pss

795
kg

Porsaan 
KYLJYKSET

239
pkt

kpl

499
kplNiemitalon

LEIPÄ-
JUUSTO
500 g
pakaste

2990

4350

590

395

3150

595

995,-

1395,-

790,-

3895
pari

MA-TI 6.-7.5.          KE-TO 8.-9.5.

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

RAUTAOSASTOLTA

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

Kananpojan
SISÄFILEEPIHVIT

400-500 g
naturell tai marinoidut

PE-TO 3.-9.5.

HK
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA

400 g

Saarioinen
GRILLITASSU
4 kpl/300 g

Atria HIILLOS 
GRILLIMAKARA 
400 g tai HIILLOS 
GRILLIPIHVI 320g

Jaffa
LEIVOSKEKSIT
300 g

Meira
SALUDO
KAHVI

450 g

Jokilaakson
SAVUJUUSTO

370 g

Pouttu
LASAGNE
1 kg

kg

Vaasan 
LOUNASSÄMPYLÄT
8 kpl/320 g
tumma ja vaalea

MyllynParas 
LETTU- &
VOHVELIJAUHO
300 g

Kivikylän
MAALAIS-
KINKKU
palana ja siivuina

PE 3.5.                  LA 4.5.

Hyvä NAUTA 
JAUHELIHA 
rasvaa 
max 10%

Froneri
PINGVIINI 
TUUTIT
110-120 ml

Vaasan
RANSKAN-
LEIPÄ
350 g

089
pkt

Atria
MUUSI ATERIA

lihapullat, nakkikastike, 
jauhelihapihvi tai 
kanakastike ja riisi

Esva
KALAPUIKKO
250 g

Skittles
KARKKIPUSSI
174 g

Polar
PALAR-

JUUSTOT
300-350 g

Suomalainen
JÄÄ-

SALAATTI
100 g

Makea
SUIPPO-

PAPRIKA
Hollanti

200 g

pss

Pouttu
KINKKU-
MAKKARA
800 g

Eldorado
MANSIKKA-, LETTU- 
tai VADELMAHILLO 
420 g

Atria WILHELM
JUUSTO-
GRILLIMAKKARA
400 g

100
Arla VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1% VIILI 200 g

Porsaan
GRILLIKYLKI

pkt

TEKSTIILIOSASTOLTA

KultaRypsi
MARGARIINI

400 g
60 %

3 pkt

10 prkArla
PERINTEISET
JOGURTIT
150 g

Naisten
HOUSUT
kukkakuosi
viskoosi/nylan/spandex

Naisten
PAITA
100% polyester

Lasten
PITKÄHIHAISIA 
PUSEROITA

Norlyn  
Satin Ultra 
naisten 
SUKKA-
HOUSUT
15 den

Miesten
KAULUS 
T-PAITA
100% puuvillaa

Naisten ja miesten
VARRETTOMAT
SUKAT 
5 paria/pkt

Alkaen

SOUTUVENE
450 vihreä
Tekniset tiedot:
Pituus 450 cm
Maksimikuorma 3hlö/255 kg
Leveys 138 cm/perä 56 cm
Kelluntasäiliöt 3 kpl
Paino 70 kg    
Laitahankaimet 2kpl
Maksimi koneteho 2,9 KW (4,0 hp )
Materiaali: Lasikuitu

TASAPERÄVENE 410
Tekniset tiedot:
Pituus 410 cm    
Maksimikuorma 3 hlö
Leveys 148 cm    
Kelluntasäiliöt 3 kpl
Paino 90 kg    
Trailerikoukkuja 2 kpl
Maksimi koneteho n. 5 hp

ISO KANOOTTI
Pituus 475 cm   
Leveys 75cm   
Paino 40 kg
Maksimikuorma 2 hlö
- Kelluke/säilytystilat molemissa päissä
- Miellyttävät istuimet
- Vakaa melottava

AIROT 240 cm

650

KATEHARSO 
4x6 m



6 7nro 18PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.5.2019 2.5.2019nro 18

Kouvanjärvellä oli perintei-
set Kouvan kalastuskunnan 
järjestämät pääsiäisajan pilk-
kikilpailut lankalauantaina 
20.4. Järven jää sai täyden 
kympin. Niin kilpailijat kuin 
katsojat saivat kokea pitkäs-
tä aikaa sen tunnelman, kun 
jään pinta on pakkasen kars-
kea ja järven kannella sai kä-
vellä kuin parhaiten hoide-
tulla kadulla. Väkeä saapui 
läheltä ja kaukaa niin kisaa-
maan kuin kannustamaan 
ja rupattelemaan tuttujen 
kanssa Piipposenpirtin ran-
tamaisemaan. 

Loistavat olosuhteen 
mahdollistivat makkaroiden 
ja kahvilatuotteiden jake-
lun kilpailujen aikana myös 
kisailijoille. Kauppa kävi 
niin jäällä kuin rannallakin. 
Munkit ja makkarat lisuk-

Kouvalla perinteinen pääsiäispilkkikilpailu

Lasten sarjan osallistujia, osa oli jo kotimatkalla. 

Tulokset
Miehet: 1.Teuvo Pätsi 1,990 
kg, palkintona kiikari, 2. 2. Heino 

keineen maistuivat. 
Hyvät palkinnot takasi-

vat arpajaisissa onneansa 
koittaneiden määrän. Kiitos 
palkintojen ja arpavoittojen 
lahjoittajille sekä koko tal-
kooporukalle. Palkintoja ja 
arpatavaraa tuli monelta ta-
holta, niitä lahjoittivat mm. 
Köökinikkarit, Blastman Ro-

Palkintojen jakamisen jälkeen jäätiin vielä keskustelemaan ja vaihtamaan kisakokemuksia. 

Nuorten sarjassa oli kolme osallistujaa, jotka kaikki palkittiin. Naisten sarjan palkitut. Miesten kolme parasta palkintojen kanssa.

botics, Temrex sekä muut 
yritykset ja useat yksityiset 
henkilöt. Kiitos myös Esko 
ja Hilkka Piipposelle puit-
teista.

Miesten/yleiseen sarjaan 
osallistui 33 henkilöä, nais-
ten sarjaan 13, nuorten sar-
jaan kolme ja lasten sarjaan 
peräti 17 innokasta pilkkijää. 

Simontaival 1,975 kg, kirves, 3. 
Ari Mahlakaarto 1,950 kg, rep-
pu.

Naiset: 1. Pirjo Loukusa 
695 g, sähkögrilli, 2. Mervi Lou-
kusa, 680 g, kovanaama pais-
tinpannu, 3. Raili Raiskio 545 g, 
saunakiulu ja löylykauha. 

Nuoret: 1. Ilari Alanen 645 
g, makuupussi, 2. Ronja Walleni-

Tulokset olivat hyvin tasai-
sia. Tulevaisuus on turvattu. 
Tervetuloa taas kisaamaan 
pääsiäisenä 2020!

Paula Piipponen

us 165 g, pilkkivapa, 3. 3. Alisa 
Marin, 85 g, termospullo ja kassi. 

Lapset: Kaloja sai pussiin-
sa kuusi pilkkijää ja tämä kyllä 
ilahdutti kaikkia. Kaikki lapset 
palkittiin ja jokainen sai isosta 
palkintomäärästä valita mielui-
sensa palkinnon. 1. Elsie Marin 
230 g, 2. Valtteri Kukkala 120 kg, 
3. Lauren Leivo 95 g. 

Sähköasentaja 
hioo taitonsa työpaikalla
Sähköasentaja oppii työn 
perusteet ja turvallisuu-
den koulussa, ja tuiki tärke-
ät käytännön taidot karttuvat 
työmaalla. OSAOn Pudasjär-
ven yksikössä uusien sähkö-
asentajien koulutus alkaa 7.8. 
ja jatkuva haku syksyn ryh-
mään on käynnissä 10.5. asti.

OSAOn Pudasjärven yk-
sikössä sähköasentajiksi tois-
ta vuotta opiskelevat Tommi 
Pigg, Pekka Jääskeläinen, Jes-
se Salmela ja Ville Piri ovat 
tehneet viime viikkoina säh-
köasennuksia yksityisen Rau-
tio Palvelut Oy:n halliin opet-
tajansa Esko Sivénin johdolla.

Opiskelijat ovat yhtä miel-
tä siitä, että työmaalla oppii 
enemmän ja eri tavalla kuin 
oppilaitoksella. Perustaidot ja 
työturvallisuus on kuitenkin 
opittu jo ensimmäisenä vuon-
na koululla.

Sähköasentajaksi Pudas-
järven yksikössä opiskele-
va Tommi Pigg pitää sähkö-
asentajan opinnoista, sillä 
niissä saa tehdä työtä omin 
käsin. 

”Parhaiten oppii tekemäl-
lä, ja virheistään täytyy osata 
oppia”, painottaa Pigg.

Myös opettaja korostaa 
työelämäoppimisen tärkeyttä, 
sillä sähköasentajan työt ovat 
oikeastaan pelkkää käytäntöä.

”Työmaalla tulevat tutuik-
si myös erilaiset käytännöt, 
kuten työajat ja sosiaaliset ju-
tut: opitaan sopimaan työpa-
rin ja muiden työntekijöiden 
kanssa töistä ja pitämään so-
vituista asioista kiinni”, Sivén 
täydentää.

Kaikki palvelut  
pienessä paketissa
Pudasjärvellä ryhmissä on kai-
kenikäistä porukkaa, ja kou-
lutukseen toivotaan niin nuo-
ria kuin aikuisopiskelijoitakin. 
Sähköasentajan opintoihin 
kuuluu lähiopetusta, työssä-
oppimista ja etäopintoja. Jo-
kaisen opintopolku on oman-
laisensa, ja aiemmin hankittu 
osaaminen huomioidaan opin-
toja suunnitellessa. Yksikön 
pätevät opettajat saavat opis-
kelijoilta paljon kiitosta.

”Täällä ei olla liian totisia, 
ja henkilökunta on mukavaa”, 
kehuu Salmela.

Pudasjärven pienessä yksi-
kössä on kaikki samat palvelut 
kuin suuremmissakin OSAOn 
yksiköissä. Opettaja Sivénin 
mukaan oppilaitoksella kaik-
ki tuntevat kaikki, joten opis-
kelijoilla on mahdollisuus saa-

da paljon yksilöllistä ohjausta. 
Tutussa porukassa ohjauksen 
tarve myös huomataan nope-
asti.

Reippaat ja tekevät 
pärjäävät
Sähköalalle sopiva opiskelija 
on oma-aloitteinen ja reipas. 
Matemaattisten taitojen lisäk-
si alalla saattaa tarvita kieli-
päätä.

”Työporukat ovat nyky-
ään usein monikielellisiä, jo-
ten englannin osaamisesta on 
hyötyä”, Sivén kertoo.

Alanvalinta on osunut toi-
sen vuoden sähköasentaja-
opiskelijolla nappiin. Kaikki 
toivovat pääsevänsä sähkö-
asentajan töihin tulevaisuu-
dessa. Sivénin mukaan alan 
työllisyysnäkymät ovat hyvät, 
ja hyvin harjoittelunsa suo-
rittanut opiskelija työllistyy 
usein heti opintojen jälkeen.

”Parasta opinnoissa on se, 
että saa tehdä itse käsillä työ-
tä”, Pigg kertoo.

Koululla on osattu opas-
taa hyvin työelämän saloihin, 
ja työelämätaitoja on painotet-
tu. Hauskaakin opiskelu tun-
tuu olevan.

”Ei ole liian virallista, vaik-
ka tietenkin vähän virallista 
pitää olla”, nauraa Jääskeläi-
nen.

Emilia Käsmä, 
kuva Jouni Ylisuutari

Rengaskevään avaus osui 
Autohuolto Miksalla heti 
pääsiäisen jälkeen. Hyvien, 
rajoitetusti maahantuojal-
ta saatujen rengastarjousten 
myötä töitä on neljän mie-
hen yrityksessä ollut tauotta.

- Satoja rengaskierroksia 
olemme viime viikolla vaih-
taneet koko työväen voimin, 
vaikka varsinaista teemapäi-
vää ei ole pidetty. Toki mui-
takin autojen huoltoihin liit-
tyviä tehtäviä on ollut ja 
kaikki asiakkaat ollaan saa-
tu hoidettua, kertoi yrittäjä 
Mikko Tuohimaa Autohuol-
to Miksasta.

- Tiesimme, että pääsi-
äinen on vedenjakaja tässä 
rengasrallissa. Kehotin työ-
kavereita lepäämään piden-
netyn vapaan aikana, sil-

Keskellä renkaan pyöritystä
lä tiistaina alkaa renkaitten 
pyöritys - ja niinhän se alkoi, 
jatkuen edelleen, jatkoi Mik-
ko rengastarinaa.

Pelkkää pulttien pyörit-
tämistä ei renkaitten vaihto 
ole, vaan siihen kuuluu niin 
vanteille laitto kuin tasapai-
notukset. Asiakas saa myös 
eri korvausta vastaan alta 
otettujen renkaitten pesupal-
velun.

Rengashotellia ei toistai-
seksi Autohuolto Miksan ti-
loista löydy.

Nimettömänä pysyttele-
vä naisasiakas tiesi kertoa, 
että huoltoon ja pieniin au-
tokorjauksiin pääsee päivän 
tai parin päästä, tilauksessa 
olevat varaosat tulevat nope-
asti ja työ tapahtuu ennalta 
annetun aikataulun mukai-

Matti Manninen on viikon aikana vaihtanut alle lukemattomia rengaskierroksia.

Niko Kesti vaihtoi uusia ku-
meja vanteille.

sesti, joten Mikko Tuohimaa 
tiimeineen kuulostaa tarjo-
avan asiakastyytyväistä ren-
gas- ja autohuoltopalvelua.

Terttu Salmi
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MA 6.5.

ELOKUVA-
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 19.00 
AVENGERS 
END GAME

-12- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 17.30 
VILI JA 

MONSTERI- 
PLANEETTA

-7- 6€ 

TI 7.5.

● Klo 19.00 
ITKEVÄN 
NAISEN 
KIROUS

-16- 10€ 

● Klo 17.30 
ASTERIX JA 

TAIKAJUOMAN 
SALAISUUS

-7- 6€ 

KE 8.5.

● Klo 19.00 
MIEHIÄ JA 

POIKIA
-7- 10€ 

● Klo 17.30 
TOLKIEN

-12- 10€ 

Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 23.4. päättäen 
jatkaa maaliskuussa perus-
tetun perusopetuksen reh-
torin viran hakuaikaa 13.5. 
saakka. Aiemmat neljä hake-
musta otetaan huomioon vi-
ran täytössä.

Kurenalan koulun purku-
urakka käynnistyi kesällä 
2018. Urakoitsijan ajaudut-
tua vaikeuksiin niin toimin-
nallisten kuin taloudellisten 
velvoitteiden osalta on Ku-
renalan purku-urakka jää-
nyt kesken ja työmaa on ol-
lut pysähdyksissä usean 
kuukauden ajan. Purku-ura-
kan päätökseen saamisek-
si tekniset palvelut on an-
tanut rakennuttajakonsultti 
WSP Finland Oy:lle toimek-
siannon osittain jo puretun 
Kurenalan koulun purku-
urakan uudelleen kilpailut-
tamiseksi. Tarjouksien pe-
rusteella hallitus hyväksyi 
Suomen Tehopurku Oy:n 
Kurenalan koulun purkami-
sen urakoitsijaksi edullisim-
paan kokonaisurakkahin-

taan 258 000 euroa ja oikeutti 
tekniset palvelut allekirjoit-
tamaan urakkasopimuksen.

Päätettiin muuttaa Ku-
renalan eteläisen osan ase-
makaavaa kortteleissa 12 
ja 14 sekä niihin liittyvällä 
puistoalueella Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:n toiveiden 
pohjalta. Samalla esitettiin 
kaupunginvaltuustolle, että 
konvertoidaan Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:lle myön-
netyt tertiäärilainat 823 930 
euroa kaupungin pääoma-
sijoitukseksi yhtiön omaan 
pääomaan.

Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton Pohjois-Pohjanmaan lii-
kennejärjestelmäsuunnitel-
man luonnokseen ei ollut 
kaupungin antamassa lau-
sunnossa huomauttamista. 
Sen todettiin tukevan Pu-
dasjärven kaupungin strate-
gisia tavoitteita.

Talousarvion toteuma 
tammi-maaliskuulta 2019 
päätettiin saattaa kaupun-
ginvaltuustolle tiedoksi. Sa-
malla tähdennettiin toi-

minta-alueiden vastuuta 
budjetin pitävyydestä. Vero-
tulot ovat kertyneet alle ta-
lousarvion ja kertymään on 
vaikuttanut tulorekisterin 
käyttöönotossa ilmenneet 
ongelmat. Koska osa vero-
tuloista on jäänyt kertymät-
tä tulorekisterin ongelmien 
vuoksi, on tässä vaiheessa 
vaikea arvioida todellista 
verotulokertymää. 

Kunnallinen työmark-
kinalaitos on antanut suo-
situksen henkilöstövoi-
mavarojen arvioinnista ja 
raportoinnista. Hyväksyttiin 
laadittu henkilöstöraportti 
vuodelta 2018 ja saatetaan se 
valtuustolle tiedoksi. 

Kuntayhtymien hallin-
noissa toimivat kaupungin-
hallituksen jäsenet antoi-
vat ajankohtaiskatsauksen ja 
kokouksessa kuultiin myös 
Oulunkaaren palvelutuo-
tantolautakunnan ja PPHS:n 
hallituksen ajankohtaiskat-
saukset. RR

Perusopetuksen rehtorin 
viran hakuaikaa jatkettiin

Elävässä kirjastossa lainattiin ihminen keskusteluun

Oulussa toimiva Mielenvireys 
ry ja sen koordinoiva Tolppa-
toimintakyvyn ja osallisuu-
den parantaminen luonnon 
parissa -hanke järjestivät Elä-
vän kirjaston kiertueen, joka 
vieraili Pudasjärven kirjastos-
sa torstaina 25.4. Yhteistyö-
kumppanina toimi Pudasjär-
ven Kajastus ry. 

Elävä kirjasto toimii samal-
la periaatteella kuin tavalli-
nenkin kirjasto, mutta kirjojen 
sijaan saattoi lainata oikean 
ihmisen keskustelua varten. 
Elävien kirjojen teemoina oli 
paniikkihäiriö, syömishäiriö, 
masennus, loppuun palanut, 

”Kaikesta voi selvitä”, tote-
si Birgit Tyykiluoto.

Ari Tapper on lainannut elävän kirjan, jonka aiheena on 
syömishäiriö. 

Pudasjärven kirjastossa Birgit Tyykiluoto, Juha Eskola, 
Aija Syväkangas ja Annamari Sopanen. Etualalla istumas-
sa Paula Peltonen. 

kaksisuuntainen mielialahäi-
riö ja skitsofrenia. Tarkoituk-
sena oli mahdollistaa erilais-
ten ihmisten kohtaaminen 
ja vuoropuhelu, ja tätä kaut-
ta lisätä yhdenvertaisuutta, 
moninaisuuden, ihmisarvon 
ja ihmisoikeuksien kunnioit-
tamista. Kiertueen mukana 
kiersi myös kirjanäyttely mie-
lenterveydestä ja mielen hy-
vinvoinnista kertovista kir-
joista. 

Yksi elävistä kirjoista Bir-
git Tyykiluoto kertoi sairas-
tuneensa kaksisuuntaiseen 
mielialahäiriöön 2000 luvun 
alkupuolella. Sairautta hoi-

dettiin alkuun masennukse-
na, mutta maniavaiheeseen 
kyseinen lääkitys ei auttanut. 
Birgitille tuli alkoholi mukaan 
elämään, joka sotki entises-
tään arkiasioita. Vuonna 2010 
vointi paheni ja Birgit meni 
psykoosiin. (tarkoitetaan ti-
laa, jossa henkilön todelli-
suudentaju on heikentynyt ja 
hänellä on huomattavia vai-
keuksia erottaa, mikä on totta 
ja mikä ei). Birgit oli pitkään 
tehohoidossa, koska oli palel-
luttanut pahoin itsensä psy-
koosin aiheuttamissa harhois-
sa. Psykiatrian poliklinikalla 
Birgit sai diagnoosin kaksi-

Runomies Reijo Vähälä esit-
ti yleisön toiverunoja ja –lau-
luja kirjastossa tiistaina 23.4. 
Illan teemana oli ”Sellais-
ta elämä on”. Etukäteen sai 
jo tutustua kirjastolla Vähä-
län ohjelmiston listaa ja poi-
mia sieltä toiveita, joita Vähä-
lä sitten esitti. 

Vähälä kertoi olevansa 
72-vuotias harrastajalausuja 
ja -laulaja Tampereelta. 

-Leipätyöstäni Aamuleh-
destä jäin eläkkeelle noin 

Sellaista elämä on 
-runoilta kirjastossa

Runoiltaan osallistujat saivat tutustua etukäteen Vähälän ohjelmiston listaan ja poimia 
sieltä toiverunojaan.

kymmenen vuotta sitten. 
Vuodesta 2001 lähtien olen 
ollut ohjelmansuorittajana 
1993 tilaisuudessa; niistä 240 
on ollut kirjastoesiintymisiä 
ja 593 runotunteja kouluis-
sa. Reilusti yli 100 000 lasta, 
nuorta tai koululaista on ollut 
tunneillani mukana. Ensim-
mäisestä runomatineastani 
tuli isänpäivänä kuluneeksi 
24 vuotta. Kymmenissä kou-
luissa ja useissa kirjastoissa 
olen vieraillut kolmekin ker-

Runomies Reijo Vähälä 
esitti yleisön toiverunoja ja 
-lauluja kirjastossa. 

taa reilun kymmenen vuoden 
aikana, joissakin hoitolaitok-
sissa yli 20 kertaa. HT

suuntainen mielialahäiriö, ja 
siellä aloitettiin sairauteen so-
piva lääkitys. Siitä lähtien Bir-
gitin elämä alkoi pysymään 
raiteillaan.

Birgit korostaa erityises-
ti läheisten ihmisten tuen tär-
keyttä, kun sairaus puhkeaa. 
Birgitin mielestä sairauden 
kanssa eläminen ja asian hy-
väksyminen, sekä oireiden 
tunnistaminen itsessään ovat 
avain asemassa laadukkaa-
seen elämään. Säännöllinen 
lääkitys on elinehto. Terveel-

liset elämän tavat, lähiomai-
set sekä ystävät ovat myöskin 
Birgitin elämässä avainase-
massa. 

Birgitin kokemukset Elä-
vänä kirjana olemisesta kier-
tueella on ollut voimaannut-
tavaa ja tuonut positiivisia 
ajatuksia. Asioista puhumi-
nen ja vertaistuki on todella 
tärkeää sairastuneelle ihmisel-
le. Birgit painotti terveisinään:

-Kaikesta voi selvitä!

Harri Inkeroinen

Vierailu kerhopäivässä
Pudasjärven Invalidien huh-
tikuun kerhopäivässä 26.4. 
oli mieluinen vieras, kun seu-
rakunnan vt. kappalainen 
Valtteri Laitila kävi kerto-
massa seurakunnan histori-
asta, tulevista tapahtumista, 
omasta elämän tilanteesta, 
laulattamassa kerholaisia 
sekä viettämässä mukavaa il-
tapäivän hetkeä kanssamme 
kahvikupposen äärellä. Ilta-

päivän päätteeksi pelasimme 
bingoa ja pidettiin arpajaiset.

Porukalla muistelim-
me seurakuntamme papis-
ton nimiä. Paljon muistettiin, 
mutta epäilemättä joku nimi 
unohtui. Meillä oli mahdolli-
suus myös kysellä Pudasjär-
ven seurakunnan asioista.

Valtteri Laitila kertoi 
myös mahdollisuudesta osal-
listua seurakunnan erilaisiin 

tapahtumiin, joita on tarjol-
la kaikille seurakuntalaisille 
ikään tai sukupuoleen katso-
matta.  

Valtteri Laitila kertoi 
omasta elämästään, että hän 
on jäämässä vuodeksi virka-
vapaalle, saadakseen aloit-
tamaansa tohtorin väitös-
kirjaa vietyä eteenpäin. Hän 
korosti sitä, että ei ole muut-
tamassa minnekään Pudas-

järveltä vaan hoitaa koko-
aikaisesti opintojansa kotoa 
käsin. Kuitenkaan Laitilaa ei 
nähdä kirkollisissa toimituk-
sissa lähimmän vuoden aika-
na. Invalidien seuraava ker-
hotapahtuma on 24.5. torilla 
ja heinäkuussa teemme teat-
teriretken. Kannattaa seurata 
lehti-ilmoituksia!

-Sihteeri-

Virkavapaalle siirtyvä Valt-
teri Laitila nähdään Pudas-
järven katukuvassa edel-
leenkin.
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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/

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

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)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Hierontapalvelua 
Toritie 2 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta) 

KOULUTETTU HIEROJA 
MIKA LUOKKANEN

AJANVARAUKSET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

e-passi käy maksuvälineenä

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
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MYYDÄÄN

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

- 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

040 5649523
050 5019090

M S VUOKRATILAT OY
ASUNNOT/HALLITILAT/
TOIMISTOT

VUOKRATAAN KIINTEISTÖJÄ

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

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Pieni määrä perunaa (200 kg). 
Lajike Opera. Tarvittaessa toi-
mitus keskustaan. P. 040 702 
3640.

Myytävänä 150 cm leveät kan-
gaspuut. Mukaan saat aivan 
uuden tukkikankaan, mattosuk-
kuloita 5 kpl, ryijysukkuloita 3 
kpl, pingottimia 6 kpl, kaiteita 
3 kpl ja lisäksi kaikki muut kan-
gaspuihin kuuluvat osat. Hinta 
350 euroa/tarjous. Tiedustelut 
040 508 9341.

Vuokrataan tai myydään toi-
mistohuoneisto OP-talon 2. 
kerroksesta, Torikatu 1. 19,5 
m2, 1 h, minikeittiö, wc. Vapaa. 
P. 040 167 9750 Oili Puurunen.

Uutta vastaavat polkupyörät; 
naisten 3-vaihteinen MONARK 
ja miesten/poikien 5-vaihteinen 
CRESCENT. P. 040 504 2814.

KOTIELÄIMIÄ
Myydään kesälampaiksi karit-
soita. 50 €/kpl, sis alv. Mura-
senlammas 040 582 5044 tai 
0400 930 168.

Myydään Crescent kaupunki 
Hypridi 28” 24 v. Huippukunto, 
aj. n. 50 km, joustokeula, mo-
nit.mittari n. 350€, p. 040 186 
9741.

Saksassa järjestetyt ITF 
Taekwon-don maailman-
mestaruuskilpailut toivat 
pudasjärveläissyntyiselle Ju-
lia Pätsille jo toisen MM-ho-
peamitalin. 

Rovaniemellä asuva Julia 
Pätsi, 25, voitti hopeaa nais-
ten liikesarjoista ITF Taek-
won-don maailmanmesta-
ruuskilpailuissa Saksassa. 
Pätsi on Suomen kisajouk-
kueen menestyneimpiä ai-

Julia Pätsille MM-hopea taekwon-dossa

Julia Pätsi voitti MM-hope-
aa Taekwon-don naisten 3. 
liikesarjoista ITF. 

Julia Pätsi on muun muassa hallitseva Euroopan mestari ja 
vuoden 2017 MM-hopeamitalisti. Vuoden 2019 MM-kisoissa 
hänelle ojennettiin hopeamitali. 

Pätsi harjoittelee rovanie-
meläisessä Arctic Taek-
won-Do -seurassa val-
mentajanaan Suomen 
arvostetuimpiin taekwon-
do-opettajiin kuuluva Jouni 
Aartola. 

kuisia Taekwon-do-urheili-
joita: hän on muun muassa 
hallitseva Euroopan mestari 
ja vuoden 2017 MM-hopea-
mitalisti. Liikesarjoissa hän 
kilpailee naisten 3. danin 
sarjassa. 

Pätsi harjoittelee rova-
niemeläisessä Arctic Taek-
won-Do -seurassa val-

mentajanaan Suomen 
arvostetuimpiin taekwon-
do-opettajiin kuuluva Jouni 
Aartola.

Suomen kokonaistulos 
vuoden 2019 maailmanmes-
taruuskilpailuista oli seit-
semän mitalia. Kilpailuihin 
osallistui noin 1 200 kilpaili-
jaa 70 maasta.

Maajoukkueen pääval-
mentajana toimii Thierry 
Meyour. Joukkueen muka-
na valmentajina olivat myös 
Joonas Helassalo, Ismo Mä-
kinen ja Jouni Aartola.

Inka Khanji, 
kuvat Michael Holler ja 
Juha Pätsi 

Tukeva, kapea kirjahylly, koi-
vuviilua, 4 laatikkoa, 3 hyllyta-
soa K152, L42.5, S35 cm, 40 
€. Musta hyllykkö rullilla, voi 
nostaa pysytyynkin. K50, L86, 
S38, 10 €. Kevyt nojatuoli, is-
tuin nahkaa, käsinojat puuta, 
kiertyvät kaarevasti alas jaloik-
si, 20 € p. 040 570 8718.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin 
oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitam-
me. Teksti on toimitettava sähköpostilla: vkkmedia@vkkmedia.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. 
alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Pudasjärven Urheilijat ry:n 
kevätkokous pidettiin 28.4. 
Puikkarin kokoushuonees-
sa. Kaunis kevätsää verot-
ti osallistujamäärää, toivot-
tavasti jäsenet käyttivät ajan 
harrastamalla liikuntaa ul-
kosalla. Kevätkokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
Seppo Sammelvuo.

Kokouksen alussa luo-
vutettiin yleisurheilun 
kattojärjestön Suomen 
Urheiluliiton hopeinen an-
siomerkki toiminnanjohtaja 
Marko Koivulalle.

Hyväksytyssä vuoden 
2018 toimintakertomukses-
sa todetaan syyskokouk-
sen valitseman hallituksen 
järjestäytyneen heti tammi-
kuussa, päättäen toiminnan 
pelisäännöt ja valiten toi-
mintasuunnitelman edellyt-
tämät työryhmät ja niiden 
jäsenet. Hallitus kokoon-
tui vuoden aikana kymme-
nen kertaa. Kokouksissa kä-
siteltiin ajankohtaiset asiat, 
eri tapahtumien järjestelyt, 
sekä talousraportit. Tällä 
toimintamallilla hallituksen 
jäsenet ovat ajan tasalla seu-
ran taloudesta ja tapahtu-

Vuosi 2018 oli Pudasjärven 
Urheilijat ry:n 73. toimintavuosi

mista.
Toimintavuosi oli tavan-

omaisesti vilkas ja työn-
täyteinen. Helmikuus-
sa Umpihankihiihdon 
MM-kisat Syötteen maas-
tossa sujuivat mallikkaas-
ti. Kisat järjestettiin nyt 21. 
kerran. Keväällä järjestet-
tiin Syötehiihto. Heinäkuus-
sa Kesäpilkkiviikko järjes-
tettiin nyt jo 15. kerran ja 
juhlavuoden kunniaksi oli 
tapahtumassa järjestetty oh-
jeisohjelmaa myös lapsille ja 
lapsiperheille. Tapahtuman 
järjestelyissä oli mukana pit-
känlinjan osaajat ja viikko 
onnistui hyvin lämpimäs-
sä kesäsäässä. Joulukuussa 
olivat perinteiset joulumyy-
jäiset Tuomas Sammelvuo 
-salissa. Kaikista tapahtu-
majärjestelyistä saatiin kii-
tokset osallistujilta.

Jaostot ovat järjestäneet 
omissa lajeissaan runsaasti 
toimintaa ja kisoja. Menes-
tystäkin on tullut eri lajeissa. 

Jyrkkäkosken huvikes-
kusta on kehitetty edelleen. 
Tanssisalin lattia on kunnos-
tettu ja sinne on rakennettu 
luiska liikuntarajoitteisten 

kulkua helpottamaan. Ym-
päristöä on pidetty siistinä. 
Retrofestarit keräsi koolle 
mukavasti väkeä ja ilmassa 
oli todellista juhlantuntua. 
LC Pudasjärven kanssa yh-
teistyössä järjestetyissä Ve-
netsialaisissa vietettiin elo-
kuun lopulla veden, valon 
ja tulen juhlaa upeassa mil-
jöössä. Kesän aikana pidet-
tiin tansseja, Revontuli dis-
kossakin pääsi tanssimaan 
useampaan kertaan ja Pu-
naisessa tuvassa sai laulaa 
karaokea. Järjestysryhmiin 
ja muihinkin työtehtäviin 
saatiin ihan mukavasti tal-
kooväkeä.

Toimintavuoden ta-
lous ja maksuvalmius pysyi 
koko vuoden hyvänä. Tuu-
rituvan huoneisto on seu-
ran omistuksessa ja voidaan 
sanoa, että seura on vela-
ton. Toiminnantarkastajien 
antaman lausunnon myö-
tä kevätkokous myönsi hal-
litukselle vastuuvapauden 
todeten, että asiat on hoidet-
tu edelleen mallikkaasti ja 
kun talous on kunnossa, on 
hyvä toimia Yhdessä PuU:n 
parhaaksi!

Kiitokset
Kiitän hallitusta, työryhmiä, 
jaostoja, eri tapahtumien tal-
koolaisia, urheilijoita ja lii-
kunnan harrastajia, valmen-
tajia ja ohjaajia, huoltajia ja 
muita tukihenkilöitä sekä 
Tuurituvan työntekijää Anua 
ja toiminnanjohtaja Markoa 
vuoden mittaan tehdystä

arvokkaasta työstä. Läm-
min kiitos myös kaikille yri-
tyksille, jotka olette tukeneet 
seuramme toimintaa. Kiitän 
myös lehdistöä hyvistä ju-
tuista, virkavaltaa, kaupun-
kia ja sen eri osastoja ja muita 
yhteistyökumppaneitamme 
hyvästä yhteistyöstä.

Erityisesti haluan vielä 
kiittää Pudasjärven kaupun-
gin luottamus- ja virkamies-
johtoa myönteisestä suhtau-
tumisesta seuran toimintaan. 
Toivon näin olevan myös jat-
kossa. Lupaamme puoles-
tamme tehdä parhaamme 
Pudasjärven nuorison ja kau-
pungin hyväksi.

Kirsi Hanhela
puheenjohtaja

Puheenjohtaja Kirsi Hanhela ja varapuheenjohtaja Paa-
vo Ervasti luovuttivat kokouksen alussa toiminnanjohtaja 
Marko Koivulalle Suomen Urheiluliiton myöntämän hopei-
sen ansiomerkin. 

Kevätkokouksessa todettiin asiat hoidetun mallikkaasti. 
Kun seuran talous on kunnossa, on hyvä toimia Yhdessä 
PuU:n parhaaksi!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset-, kalastus-, 
valkama- ja muut asiat. Päätetään Siuruanjoen 

kuormitusselvityksen tekemisestä. Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla 

ajan 27.5.-10.6.2019. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kollajan lohkokuntaan kuuluvan
Siuruan osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
Siuruan Työväentalolla la 18.5.2019

alkaen klo 11.00.

Tiedustelut: Tuomo/0440 822 130

-  Hyvin pyytäviä katiskoja.
-  Käsin, omalla 
 kylällä tehtyjä.
-  Kestäviä, 
 50 cm korkeita, 
 minkkiverkosta.

MYYTÄVÄNÄ KATISKOJA 80€
Ahventa jos haluttaa, 
niin tällä niitä lähtee.

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous pi-
detään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 9. 
päivänä toukokuuta 
2019 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 3.5.2019 
alkaen kaupungin il-
moitustaululla ja in-
ternetissä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi. Ko-
kouksen tarkastettu 
pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 14.5.2019 klo 
12.00-15.00 sekä ylei-
sessä tietoverkossa 
14.5.2019 alkaen.

Pudasjärvi 26.4.2019 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

PUDASJARVI.FI

WAUTO-INFO
Tervetuloa Wauto-infoon kaupungintalon Otavaan 
ma 13.5.2019 klo 14 alkaen!

MIKÄ ON WAUTO? 
Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikku-
via alle 29-vuotiaiden kohtaamispaikkoja, joiden tar-
koituksena on tarjota ammattilaisille keino täyden-
tää paikallisen nuorisotyön katvealueita. 
Wauto saapuu Pudasjärvelle elokuussa 2019 ja on 
ilonamme marraskuuhun saakka.
Etsimme Wautoon täysi-ikäisiä vapaaehtoistyönte-
kijöitä ja otamme mielellämme vastaan ideoita ja 
ajatuksia toiminnasta.
Elokuussa tarjolla vapaaehtoiskoulutus Walkers va-
paaehtoisille ja toimintavastaaville, sekä julkinen 
tiedotustilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille ja 
lehdistölle.
Lisätietoja antavat Marita Hankila, p. 040 352 9042 / 
marita.hankila@pudasjarvi.fi ja Juha Mertala,  
p. 040 826 6610 / juha.mertala@pudasjarvi.fi

Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö

KUULUTUS 
KAAVOJEN VOIMAANTULO
Valtuusto on kokouksessaan 14.3.2019  
hyväksynyt seuraavat kaavat

1) Kurenalan osayleiskaava

2) Asemakaavan muutos Kurenalan eteläisen 
osan asemakaavan kortteleihin 4, 4a, 6, 72, 73, 
75, 75a, 199, Rimminkankaan asemakaavan 
kortteleihin 318, 334 sekä niihin liittyviin vi-
her-, vesi-, maa- ja metsätalous-, erityis-, lii-
kenne- ja katualueisiin. 

Valtuuston päätöksistä ei ole valitettu.
Kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Pudasjärvi 30.4.2019 
Kaupunginhallitus 

PUDASJARVI.FI

(Pintamontie 321).
la 4.5.2019 klo 21.00 – 01.00.
TanssiT PinTamolla

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

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

Pintamon Kyläseura ry:n VUOSIKOKOUS 
kyläseuran talolla lauantaina 11.5.2019 klo 12.00.

 TanssiTTajana

PaTaässä

Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Nuorisotoimen liikuntavuoro ma 6.5. klo 15-16. Tuomas Sammelvuo -sali (1-lohko), 
Tuulimyllyntie 4.
Pienkoneiden rassauskerho to 9.5. klo 15.30-19. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Koulutusta järjestötoimijoille: Yhdistysten toimintaedellytykset kuntoon - uu-
denlainen yhteistyö kunnan kanssa tuo tuloksia to 9.5. klo 17-19. Kaupugintalo, 
Varsitie 7.
Ylijäämäruoan jako ma 13.5. klo 9-9.30. Karhupaja, Teollisuustie 12.
Nuorisotoimen liikuntavuoro ma 13.5. klo 15-16. Tuomas Sammelvuo -sali (1-lohko), 
Tuulimyllyntie 4.

”Mua siipeis suojaan kätke”
Suomen Kanttorikuoro – 

Chorus Cantorum Finlandiae

KONSERTTI 
Pudasjärven kirkossa ma 6.5.2019 klo 19

Johtaa Kari Turunen
Ohjelma 10 €

Järjestää Pudasjärven seurakunta ja Pudasjärven kaupunki/kulttuuripalvelut

Koskenhovilla su 5.5.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

HAUTAUSMAAN 
SIIVOUSTALKOOT  

Maanantai 6.5. klo 12-17
Maanantai 13.5. klo 16-20

Haravat ja käsineet mukaan.

Talkooväelle tarjolla nuotiomakkarat ja 
pullakahvit. 

Tervetuloa!

Euroopan pohjoisin meppi
MEP 

tavattavissa 
Pudasjärvellä
S-Marketin 
edustalla 
pe 3.5. klo 10–11.

Tule kahville 
ja juttelemaan!

39

M
aksaja: M

yötätuulessa eteenpäin ry

VUOKRATTAVANA KOLMIO 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

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

VUOKRATAAN 
LIIKETILA n. 50 m2 

katutasossa keskeisellä paikalla 
Pudasjärven keskustassa.

Yhteydenotot puh. 040 524 2545.

KURENPOIKIEN 
kesä 2019 
Suojalinnalla
P12 Ykkönen kevätkierros
su 5.5. klo 11 
FC Kurenpojat - KaPa

Lue lehti netistä jo 
keskiviikkona 

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Liput: tiketti.fi 
Tuuritupa   puh.0400 363133                                         

JYRKKÄFESTARI 
la 8.6.2019 klo 18-02

Dj ICE K Hello! Pasi ja Anssi

JYRKKÄKOSKI
LIPPUJA SAA 
ENNAKOSTA 

PUDASJÄRVELLÄ 

MYÖS 
Neste Pudasjärvi 

ja AarreArkku!
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

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.

Pudasjärven kaupunki ja 
Maaseudun Sivistysliitto 
ovat solmineet yhteistyöso-
pimuksen uuden toiminta-
mallin osalta, jolla on tar-
koitus saada kuntalaisia 
aktivoitumaan yhteisölli-
syyteen.

Ensimmäinen yhteinen 
Yhteisöllisyysvaliokunnan 
teematyöpaja järjestettiin 
kaupungintalolla maanan-
taina 29.4., johon osallistui 
parikymmentä henkilöä. 
Ryhmä muodostui luotta-
mushenkilöistä, johtavista 
viranhaltijoista sekä paikal-
listen järjestöjen edustajista. 
Kouluttajina toimivat Maa-
seudun Sivistysliitosta ke-
hittämispäällikkö Virpi Ha-
rilahti-Juola Oulusta sekä 
Keski-Suomen projekti-
koordinaattori Niina Vuori. 

Teematyöpajaan osal-
listujat saivat Pudasjärven 
kaupungille laaditun Kun-
tastrategian, jonka ympäril-
le lähdettiin neljän työryh-
män voimin rakentamaan 
osallisuuden merkitystä yh-
teisössä.

Päivän keskustelun tu-
loksista valmistuu tiivistel-
mä jatkokäyttöä varten.

Tämän vuoden puolel-
la on vielä kaksi työpajaa 
ja ensi vuoden alkupuolella 

yksi tapahtuma. Seuraavak-
si on Suunnittelutyöpaja, 
joka toteutetaan elokuussa. 
Siinä lähdetään työskente-
lemään penkkikahviloissa 
sekä kyselyjen perusteella 
kuntalaisilta saatujen aja-
tusten ja kehittämisideoi-
den pohjalta. Uusille aja-
tuksille ja ideoille annetaan 
vielä mahdollisuus. Lopuk-
si valitaan ne kehittämis-
kohteet ja -ideat, joita läh-
detään viemään yhdessä 
eteenpäin. Nämä kehittämi-
sen teot toteutetaan työpa-
joissa, joissa teemoina voi 
olla vaikkapa ympäristön 

Yhteistyön kannustusta 
lähiyhteisössä

viihtyisyys, taide, tapahtu-
mien järjestäminen tai jo-
kin muu yhteisölle tärkeä ja 
ajankohtainen teko. Kaikki 
tehdään yhdessä kuntalais-
ten, kunnan ja Maaseudun 
Sivistysliiton toimijoiden 
kesken. 

Osallistujat olivat päivän 
päätteeksi innostuneita ja 
valmiita toteuttamaan saa-
miansa ohjeita ja vinkkejä 
omissa yhteisöissään.

Terttu Salmi

Terttu Jurvansuu, Leena Puhakka, Sinikka Luokkanen ja 
Hanne Vähäkuopus olivat yksi Teematyöpajaan osallistu-
va ryhmä.


