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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Oulunkaarelle tuplavoitto:
Kehittäminen kuuluu kaikille

-toimintamalli on paras s. 4

Kädenväännössä menestykseen 
voimalla ja oikealla 

tekniikalla s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 20.5.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 25.5, ke 1.6. ja ke 8.6.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Liike suljettu poikkeuksellisesti Pe 20.5. ja To 26.5.

VIETÄMME PERINTEISIÄ PUUTARHAPÄIVIÄ 
KUKKAHUONEELLA PE-SU 20.-22.5.2016

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

AVOINNA JOKA PÄIVÄ:
MA-PE    8-20
LA-SU    9-18

Olemme facebookissa!        
TERVETULOA!www.pudasjarvenpuutarha.fi

PERJANTAINA:
Hilkka Anttilan kanssa 

puutarhakoriste katiskaverkosta
klo 10-13

Puutarhuri Sanna Päiväniemi 
Puutarha Pro:sta paikalla

joka päivä pe-su klo 10-16. 
Neuvontaa ja 

suunnittelupalveluita.
 

LAUANTAINA:
Muurinpohjalätyt ja kaffet 

klo 10-16
Puutarha tarjoaa!

Tarjoukset voimassa 20.-22.5.2016

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN 
KUKKALOISTOON!

Toivottaa Markus ja Sirpa sekä puutarhan koko väki

ORVOKKI    7,- /10 kpl 
12,- /20 kpl 

Komeat PELARGONIAT ja
kestävä valk. MARKETTA    

18,50 /4 kpl 
JÄTTIDAHLIAT     10,-
Puutarhapäivien kesäiset

isot kukka-amppelit  20,- 

VALTAVASTI KESÄKUKKIA!
HYVÄ VALIKOIMA HYÖTYKASVEJA! 

MONIVUOTISET KUKAT JA
KORISTEPENSAAT
OSTA 5 MAKSA 4! 

KUKKIVIA OMENAPUITA!
(pohjoisen oloja kestäviä) 
Uutuus! PENSASKIRSIKKA

(Schedraja, kestävä, itsepölytteinen)
     

Paljon koriste- ja hedelmäpuita, 
marjapensaita, havuja ja
kotimaisia alppiruusuja 

Kekkilän puutarhamulta 50 litraa         
15,90 /5 kpl

”Erikoismulta” kesäkukille 50 litraa
(sis. lannoitteen ja kastelukiteet)    

16,- /2 kpl

Pesiöläntie 21, 93400 TAIVALKOSKI
Puh. 040 350 5534, puutarha@pesiola.fi
www.pesiola.fi

Palvelemme 
Ma-pe klo  8-20
La klo   8-16

35-v taivalta juhlimme pe-la 20.-21.5. 
Puutarhapäivíen merkeissä

Muista Pesiölän 

ETUKORTTI!

POISTOMYYNTI
Kaikki monivuotiset kukat ja 

pensaat 5 kpl yht. 10 €

Tervetuloa kukkaretkelle, 
keskelle Koillismaata. 
(ajo-ohje nettisivuiltamme).
Viherpeukalon kutinaan ja kukkaikkunalle 
meiltä kesäkukkien ja yrttien taimia sekä 
multaa, siemeniä, lannoitteita

Pesiölän 35-vuotis juhlavuosi

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I (016) 355 1909

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO

- Auton korjaukset ja huollot
- 4-pyöräsuuntaukset
- Automaattivaihteiston huoltolaite (SPIN ATF-5000)
- Autocom-, Bosch- ja VCDS-testerit
- Eber- ja Webasto-testerit
- Ilmastointihuollot
- Vakuutusyhtiöiden hyväksymä kolarikorjaamo / maalaamo

Tervetuloa!

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona, 25.5. klo 14-17. 

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Terassikirppis
la 21.5. klo 12.00-15.00

Hilkka Parkkisenniemen pihamaalla, 
Asmuntintie 869 B Yli-Siurua.

Käteismyynnissä leivonnaisia, vaatteita, leluja yms.
Ohjelmassa mm. musiikkia, liikuntaohjaaja Sampo Laakkosen ja 
kehittämisasiantuntija Tuomi-Tuulia Ervastin puheenvuorot, Pien-
konehuolto Keskiaho Oy:n laite-esittelyjä metsään ja puutarhaan, 
Rautia - K-maatalous Pudasjärven tuote-esittelyjä ym. mukavaa.

Asmuntin maa-ja kotitousseura myy kahvia ja 
pullaa sekä makkaraa.

Tule ja tuo tavaraa kaupaksi ja vaihtoon. Ei osallistumismaksuja.
Tervetuloa joukolla viettämään yhteistä aikaa!

TÄSTÄ UUSI KOTI
 AIVAN PUDASJÄRVEN 

KESKUSTASSA, 3 H+K, 74,5 M2

Siisti valoisa huoneisto, talossa tehty putkiremontti. 
Rauhallinen talo, kaikki palvelut lähellä.

Esittely ma 23.5. klo 17 Toritie 3 A 4.
Omistaja paikalla, tule tekemään tarjous.

Tiedustelut puh. 0400 522 501 

Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

S-Marketin talossa,
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660

Paljon Uutuuksia!
Hyviä Tarjouksia!

Tule tekemään 
löytöjä!

HUOM!
KUN OSTOKSESI 

ylittää 15€
SAAT kivan YLLÄTYKSEN

KAUPAN PÄÄLLE!
(Yllätyksen arvo 2,90€,

voimassa ti 24.5 saakka)

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230
Palvelemme: ma-to klo 9.00-17.00, 
pe-la klo 9.00-20.00, su 12.00-18.00

Palvelemme kesäaikaan 30.5.-28.8.2016: 
joka päivä klo 9.00-20.00

Niemitalo

Meiltä saa taas maukkaita burgereita! 
Keittiö avoinna joka päivä klo 16 asti!

Jäätelökioski avoinna 
toukokuussa 

viikonloppuisin 
la-su klo 12.00-18.00. 

Tervetuloa!

KIRPPIS
ma-ti 23.-24.5. Huom. aukioloaika 

ma klo 11-17 ja ti 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Vielä paljon 1 €/kassi vaatteita. 

PUDASJÄRVELLÄ 
entisissä Veken kalusteen tiloissa Varsitie 6. Ark 9.30-17.30, la 9-14

POISTOPISTE

Tarjoukset voimassa viikon tai niin kauan kuin tavaraa riittää! 

LOPPUUNMYYNTI VIIMEISET PÄIVÄT 

1€
kpl/pkt/erä

● Yo- ja valmistujaiskortit
● Bolsius pöytäkynttilät 
● Miesten kauluspaidat alk. 
● Tytöille ja pojille alushousut 
● Kohosetti 2 kpl/pkt

Naisten Abedish 
TENNARIT JA 
Cubanas 
SANDAALIT 3€

pari

MUOVI-
MATTO
lev. 70 cm 5€

metri

RULLAVERHOT JA 
SÄLE-
KAIHTI-
MET 10€

kpl

SULKAPALLO-
SETTI
sis. mailat, 
sulka ja 
verkko 3,50
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 22.5. kello 10, Valtteri Lai-
tila, Jukka Jaakkola.

Kuorot: kirkkokuoro to 26.5. klo 18, Vox Margarita ke 
25.5. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 26.5. kello 18.

Raamattupiiri rippikoulusalissa ti 24.5. kello 17.30, Rau-
li Junttila.

Yhteisvastuun kirpputoripäivä seurakunta-
kodilla la 21.5. klo 9.30–14. Myytävänä vohve-
leita, kahvia ja makkaraa. Kirpparipöydät sisä-
tiloissa. Tervetuloa ostoksille!

Riekinkankaan hautausmaan siivoustalkoot  ma 
23.5. kello 12-18.  Tervetuloa kokemaan yhdessä te-
kemisen iloa kirkonmäelle. Ota mukaan harava ja 
hanskat. Talkooväelle tarjolla nuotiomakkarat ja pul-
lakahvit.

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAKEE  
KIRKONESITTELIJÄÄ ajalle 27.6.-29.7.2016

Vapaamuotoiset hakemukset 3.6.2016 mennessä 
osoitteella:

Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra Rauli Junttila, 
PL 58, 93100 PUDASJÄRVI.

Tiedustelut Rauli Junttila, 0400 225 055.

Lapsiparkki: Perjantain lapsiparkki vielä pe 20.5. kello 
9.30–12. 

Kuljen vierellä- konsertti seurakuntakodissa ma 23.5. 
kello 18.

Riekinkankaan hautausmaan nuorten kesätyöpaik-
kojen arvonta on suoritettu,  valituksi tulleet ovat saa-
neet tiedon kirjeitse. 

Rauhanyhdistykset: Käsityö- ja makkaranpaistoilta Sa-
rakylässä Vesa Sarajärvellä pe 20.5. kello 19 ja lauluseu-
rat Sarakylän kappelissa su 22.5. kello 19 (Iivari Jurmu). 
Seurat Kurenalan ry:llä su 22.5. kello 16 (Esko Ojanaho, 
Tuomo Turpeinen). Myyjäiset ja seurat Hirvaskosken 
ry:llä la 28.5. kello 18 (Risto Lauhikari).

Kastettu:  Noel Asseri Pesälä.

Haudattu: Erkki Aukusti Ylikerälä   88 v ja  Tyyne Sinik-
ka Kuukasjärvi  77 v.

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

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta 
ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Rakkaamme

Tyyne Sinikka
KUUKASJÄRVI 
o.s. Kilpeläinen
s. 8.8.1938 Ranua
k. 3.5.2016 Pudasjärvi

Jäi ahkera työsi muistoksi meille,  
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,  
et paljoa pyytänyt vaan kaikkesi annoit.

Rakkaudella muistaen ja kaivaten
Kalevi
Ritva ja Erkki perheineen
Tuomas ja Anne perheineen
Sukulaiset ja ystävät

Kiitokset Pudasjärven terveyskeskuksen vuodeosastolle äidin 
hyvästä hoidosta ja Pitopalvelu Marjatta Ekholmille sekä 

Hautaus ja Kukkapalvelu Räisäselle.
Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 13.5.2016.

Lämmin kiitos osaanotosta.

Viime sunnuntaina vietettiin helluntai-
ta, Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaa. 
Ensi viikosta lukien kristillisen kirkon elä-
mässä alkaa ns. arki. Siitä huolimatta kir-
kon arkikin on jatkuvaa helluntaita, Pyhän 
Hengen alas säteilyä. 

Pyhä Henki tekee kaiken eläväksi sa-
nan syvimmässä merkityksessä. Se antaa 
elämään valon, ilmaisee elämän tarkoituk-
sen ja osoittaa sille suunnan. Elämä ilman 
Hengen läsnäoloa jäisi tyhjäksi ja vaille 
tarkoitusta.

Jo Raamatun luomiskertomukses-
sa mainitaan, miten Jumala luodessaan 
ihmisen puhalsi häneen elämän henkä-
yksen (1. Moos 2:7). Tuo henkäys ei ol-
lut vain tuulen huminaa, vaan se oli läh-
töisin Jumalasta: Jumala puhalsi ihmiseen 
omaa henkeään, jotta ihmisestä tulisi elä-
vä olento.

Henkäyksellään Jumala liitti ihmisen 
ikuisesti yhteyteensä. Näin ollen ihmises-
tä tuli Jumalan kuva, hänen kaltaisuutensa 
ikoni. Se avasi ihmiselle mahdollisuuden 
elää todellista ja täyttä elämää.

Jumala solmi Paratiisissa liiton ihmisen 
kanssa. Kun ihminen ylpeydessään etään-

tyi Jumalasta, ei Jumala hylännyt ihmistä. 
Hän kulki ihmisen rinnalla ja kutsui hän-
tä uudelleen luokseen Pyhän Hengen vä-
lityksellä. Vaikka ihminen rikkoi monin ta-
voin Jumalan ja ihmisen välistä liittoa, piti 
Jumala Henkensä voimalla ihmiselle tien 
avoimena luokseen.

Jumalan ja ihmisen välinen 
uusi liitto
Jumala solmi Kristuksessa uuden liiton ih-
misen kanssa. Tulemme osallisiksi tuosta 
uudesta liitosta ja uudesta elämästä py-
hässä kasteessa, jonka sinetöijänä ja vah-
vistajana on Pyhä Henki. Kaste on meille 
tie siihen samaan Jumalan ja ihmisen vä-
liseen suhteeseen, joka vallitsi Paratiisis-
sa. Kaste vapauttaa meidät kuoleman ja 
pahan voimien vallasta. Noiden voimien 
läsnäolo ei aina ilmene aggressiivisena pa-
huutena, vaan usein sisäisenä tyhjyytenä, 
elämän tarkoituksettomuutena ja mate-
riakeskeisyytenä.

Pyhän Hengen suoma vapaus ei ole 
holtittomuutta, joka orjuuttaa ihmis-
tä, vaan vapautta nähdä koko olemassa-

olo Jumalan, ihmisen ja maailman välisenä 
suhteena. Se on uutta elämää, jonka pe-
rimmäinen merkitys ja sisältö avautuvat 
pyhässä kirkossa.

Kun osallistumme kirkon elämään 
hengessä ja totuudessa, se enentää meis-
sä Pyhän Hengen armolahjoja, joista tär-
kein on rakkaus. 

Pyhän Hengen toiminta ei ilme-
ne niinkään hurmoksena ja ekstaattisi-
na kokemuksina, vaan syvänä rauhana ja 
rakkautena. Jos rakastamme Jumalaa ja 
lähimmäisiämme, silloin kannamme Pyhä 
Henkeä itsessämme.

Kirkkoherra 
Marko Patronen
Oulun ortodoksinen seurakunta

Pyhä Henki 
– elämän lähde
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Alkukesään kuuluvat pi-
hojen haravointi ja siisti-
minen. Pudasjärven Nuo-
risoseuran tämän kesäiseen 
haravointi-iltaan keskiviik-
kona 18.5. osallistui run-
saasti uusia talkoolaisia, 
kun keväällä perustetun Ii-

joen tanssijoiden alatoimi-
kunnan väki oli aktiivisesti 
liikkeellä. Koskenhovin pi-
hapiiri oli saanut muuten-
kin uutta ilmettä, kun lu-
mien sulamisen jälkeen oli 
pihapiiristä poistettu tois-
takymmentä puuta ja nii-

den kannot jyrsitty. Iijoen 
kaunis jokimaisemakin nä-
kyy nyt entistä paremmin 
ja parkkitilaa autoille oli 
tullut lisää. 

Samana iltana oli Kesse-
li ry:n väkeä myös pihan-
siivoustalkoissa toisena 

vuonna peräkkäin, paikka-
na Jyrkkäkosken leirintä-
alue. 

Jyrkkäkosken huvialu-
etta haravoitiin ja siistittiin 
Pudasjärven Urheilijoiden 
talkoissa torstaina 19.5. HT

Pihaympäristö siistiksi
Hilkka Kokko, Outi Karjalainen ja Eija Ikonen osallistumassa uusina Nuorisoseuran jäseninä Koskenhovin haravointital-
koisiin. 

Tapahtumassa liikutaan hyvässä hengessä ikään tai kuntoon kat-
somatta tunnin ajan kiertäen juoksurataa kävellen tai hölkäten sekä 
otetaan huomioon Pudasjärven Urheilijoiden Kunniakierrostukijoita!
Kunniakierros järjestetään tänä vuonna jo 38. kerran. Jos et ole ai-

emmin ollut mukana Kunniakierroksella, nyt sinulla on oiva 
tilaisuus lähteä mukaan liikkumaan ja keräämään varoja. 

Tule mukaan tapahtumaan sekä kerää tukikeräyslistaan itsellesi 
tukijoita. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta 

tai sovitun kertamaksun (minimi 15 €). Kerääjän ei tarvitse ottaa 
tukijalta vastaan rahaa, vaan tukijalle tulee myöhemmin 

lasku sopimastaan summasta. 
Keräyslistoja saa Tuurintuvalta sekä mm. Heino Ruuskaselta 

p. 0400 346 097. Listoja on myös paikan päällä tapahtumassa. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Pudasjärven Urheilijat ry./ Yu-jaosto ja Kuntourheilujaosto

Kunniakierros 2016 kutsu
Perinteinen kunniakierrostapahtuma 

järjestetään Suojalinnan Urheilukentällä 
maanantaina 30.5. klo 18.00-19.00
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Paikalliset vesistöjen kun-
nostajat ovat aktivoituneet 
toden teolla Pohjois-Pohjan-
maalla. Tuorein osoitus täs-
tä on paikallista kunnostus-
toimintaa tukevalle VYYHTI 
II -hankkeelle toimitettu iso 
pino, reilu 20 kpl, pilotti-
aluehakemuksia eri puolilta 
maakuntaa.

Hankkeen pilottialue-
suunnittelu käynnistyy 2-3 
kohteella tulevana kesänä. 
Myös muut kunnostustoi-
minnasta kiinnostuneet saa-
vat hankkeen kautta tukea ja 
apua.

Lauantaina 21.5. poh-
ditaan Paukkerinhar-
jun kylätalolla Jongun alu-
een vesistöihin liittyviä 
hoitotoimenpiteitä ja -tar-
peita. Paikan päällä on Jon-
gun osakaskunnan ja Jongun 
kyläyhdistyksen henkilöi-
tä kertomassa vesienhoidon 
tarpeista. Tilaisuus on kai-
kille avoin ja maksuton. Li-
säksi osallistujille on kahvi-
tarjoilu.

ProAgria Oulun hallin-
noiman VYYHTI II -hank-
keen puolesta paikan pääl-
lä on kalatalousasiantuntija 
Heikki Tahkola. Hänen pu-
heenvuorossaan käydään 
läpi kunnostukseen liittyviä 
toimenpidemahdollisuuksia 
ja hankkeen mahdollisuuk-
sia olla tukemassa paikallis-
ta vesistökunnostustoimin-
taa.

Tilaisuuden järjestävät 
yhdessä Jongun osakaskun-
ta, Jongun kyläyhdistys ja 
ProAgria Oulun hallinnoi-
ma VYYHTI II -hanke.

VYYHTI II -hanke 
tukee paikallista  
kunnostajaa
VYYHTI II -hankkeen tavoit-
teena on tukea paikallisia 

Aktiivista kunnostustoimintaa 
Pohjois-Pohjanmaalla

kunnostustoimijoita. Tukea 
on tarjolla maakunnallisen 
vesistökunnostajien verkos-
ton ja paikallisten kunnos-
tusyhdyshenkilöiden kaut-
ta, hankkeessa kehitettävillä 
paikkatietopohjaisilla työka-
luilla sekä pilottialuesuun-
nittelulla ja muulla kohde-
kohtaisella neuvonnalla.

Työkaluista ensimmäi-
sen, suunnittelutyötä tuke-
van karttapalvelun, testiver-
sioon pääsee jo tutustumaan 
netissä ja siitä toivotaan 
mahdollisimman paljon pa-
lautetta.

Hankkeessa rakennetta-
van maakunnallisen vesis-
tönkunnostajien verkoston 
tavoitteena on aktiivinen, 
paikallista kunnostajaa tu-
keva ja pysyvä toimintamal-
li, johon ovat sitoutuneet 
laajasti maakunnassa toimi-
vat alan toimijat, eri sektorit 
sekä muun muassa kunnat. 

Paikallisten kunnostus-
toimijoiden keskeisin toive, 
niin sanottu yhden luukun 
periaate, toteutuu verkos-

ton koordinaattorin myötä. 
Koordinaattori on se taho, 
johon paikalliset voivat ottaa 
yhteyttä ja jonka kautta sel-
viävät erilaisten kunnostus-
hankkeiden etenemismah-
dollisuudet. 

Paikalliset tahot  
mukaan verkostoon
Hankkeen tavoitteena on 
myös paikallisten kunnos-
tusyhdyshenkilöiden ver-
kosto, jonka kautta toteutuu 
eri puolilla laajaa maakuntaa 
toteutettuun kunnostustoi-
mintaan liittyvä kokemus-
ten vaihto sekä kunnostaji-
en vertaistuki ja -oppiminen.

Kunnostusyhdyshenki-
löt ovat mukana myös maa-
kunnallisessa verkostossa, 
saavat sen kautta ajankoh-
taista tietoa alan toimijoil-
ta sekä pääsevät kertomaan 
verkoston kautta omis-
ta tarpeistaan. Verkostoitu-
misen myötä syntyy myös 
uusia kumppanuuksia ja 
hankeideoita sekä uusia toi-
mintatapoja muuttuvaan toi-

mintaympäristöön.

VYYHTI II -hanke  
pähkinänkuoressa 
Hankkeen tavoitteena on 
aktivoida, tukea ja neuvoa 
paikallisia kunnostajia sekä 
rakentaa Pohjois-Pohjan-
maalle aktiivinen vesistö-
kunnostajien verkosto.

Hankkeen osa-alueet 
ovat VYYHTI VERKOS-
TO, VYYHTI TYÖKALUT, 
VYYHTI KUNNOSTUSYH-
DYSHENKILÖT, VYYHTI 
PIENRYHMÄT JA VYYHTI 
PILOTTIALUEET.

Hankeen toteutusaika on 
2016–2018 ja sitä toteutetaan 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la. 

Hanke saa rahoituksen-
sa Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisohjelmasta, 
muuhun julkiseen rahoituk-
seen osallistuvat Oulun kau-
punki, Pyhäjärven kaupun-
ki, Suomen ympäristökeskus 
ja Suomen metsäkeskus. 

 

Jonninmoinen Jonkulainen kesäpäivä keräsi reippaasti vieraita Paukkerinharjun kylätalol-
le kesällä 2013. Kuva Tanja Ronkainen.

Suomen ja muiden Pohjoismaiden valtionpäämiehet saivat 
kutsun vierailla suuressa lännessä, maailmanvallan kammareis-
sa. Harvinainen kutsu. 

Syy kutsuun oli se, että Pohjoismaat ovat onnistuneet ke-
hittämään yhteiskuntia, joissa vallitsee pitkälle toteutettu de-
mokratia ja hyvinvointi. Näin kutsujen isäntä korostetusti kiit-
teli. 

Suomi, joka valmistautuu itsenäisenä valtiona vasta 100 v. 
synttäreihinsä, tunnetaan maailmalla merkittävänä Pohjois-
maana.

Erilaisissa kansainvälisissä tilastoissa, jotka kuvaavat yhteis-
kuntien toimivuutta, Suomi on merkittävän korkeilla sijoilla, 
koulutus, tasa-arvo, tulonjako, korruptio jne.

Yksi asia pohjoismaisessa vertailussa kyllä kummastuttaa. 
Kolmessa suuressa pohjolan valtiossa talous menee hyvin, 
Suomessa tökkii. Mistä meillä kenkä puristaa. Näissä kolmessa 
naapurimaassa on kuningas! Meillä ei.

Viisas Paasikivi kyllä hankki silloin valtion syntyaikoina 
meillekin kuningasta. Hän totesi, että kotimaasta kuningasta ei 
voi valita, koska täällä merkittävät ehdokkaat ovat saunoneet 
toistensa kanssa, arvovalta kärsisi.

Haetaan kuningas Saksasta. Suunnitelma meni kuitenkin ki-
ville ja Paasikivestäkin tuli kunnon tasavaltalainen.

Nyt yleiset saunat ovat kai Helsingistäkin hävinneet, että 
saunaongelmaa ei ole. Suomen talouteen saataisiin ehkä ryh-
tiä valitsemalla meillekin kuningas. Sopivia ehdokkaita löytyisi 
useitakin. Esimerkiksi ”Nalle” Wahlroos. Hänellä on valmiik-
si kuninkaan linnakin, komea Joensuun kartano Halikossa. On 
myös kansantaloustieteen professori.

Hänet vaan pitäisi houkutella Suomeen asumaan. Lisäk-
si hänen pitäisi hankkia sinivalkoiset housut, kun hänellä on 
Ruotsin kuningasvierailun ajoilta keltaiset pöksyt. 

Meiltä löytyisi muitakin tehtävään päteviä ja sopivia ja ha-
lukkaita.

Jos kuningas pitäisi olla kuninkaallista sukua, voisi kutsua 
jonkun Ruotsin kasvavista kuninkaallisista. Prinsessa Victorian 
puolisohan on kaukaista sukua ”suomalaismetsien” asukkaille.

Tuo nyt oli vaan yksi vaatimaton ajatus Suomen talouden 
kohentamiseksi.

Kuitenkin on ilolla todettava, että Suomen presidentti Nii-
nistö sai vierailulla paljon huomiota ja varsinkin presidentin 
puoliso Jenni Haukio esiintymisellään ja puvuillaan edisti var-
maan merkittävästi suomalaista vaatevientiteollisuutta

Vierailun isäntä totesi, että Pohjoismaat yhdessä ovat mer-
kittävä vaikuttaja, jos puhaltavat yhteiseen hiileen. Meillähän 
oli aikoinaan, yli sata vuotta, Kalmarin unioni.

Kesä näyttää tulevan. Lehtikin ilmestyi koivui-
hin jo Raahenkin rannoille viime yönä, kun satoi. 

Rainer Försti

Suomi nousuun

Puolangantie 1099, 93270 Sotkajärvi
puh. (08) 832 102

Palvelemme: ma, pe klo 8.00-18.00,
ti, ke, to klo 8.00-17.00, la klo 8.00-16.00

K-kyläkauppa Ervasti

Tässä tarjouksemme:
Tarjous voimassa 20.-21.5. Tarjous voimassa 20.5.-2.6. Tarjous voimassa 20.5.-2.6.

Tarjous voimassa 20.5.-2.6. Tarjous voimassa 20.5.-2.6.

Tervetuloa!

169
pkt199

kg

Suomalainen 
kurkku

Aino jäätelö
0,9 l

499
ras

Sunnuntai 
leivonta-
margariini
500 g

109
pkt169

plo 099
pkt

K-menu 
palvikinkku
150 g

limsat
1,5 l

K-menu 
meetvursti
100 g

Tarjous voimassa 20.5.-2.6.

Sis. 
pantin 
0,40

Kansanedustaja Niilo Kerä-
sen (kesk.) mielestä SDP:n 
välikysymys muistuttaa sitä 
kuuluisaa enoa, joka putosi 
veneestä.

-Huidotaan joka suun-
taan, kun ei osata uida, tote-
aa Keränen.

Sote-uudistuksen perus-
tavoite on terveyserojen ka-
ventaminen, tasapuoliset 
palvelut sekä saumaton in-
tegraatio. Lisäksi yksi kes-
keisistä tavoitteista on kus-
tannusten hillitseminen 
siten, että vuoteen 2029 
mennessä saavutetaan noin 
kolmen miljardin euron 

vuotuiset säästöt. 
-Jotta tavoitteisiin pääs-

täisiin, tarvitaan organisaa-
tiouudistuksen ja digitali-
saation kehittämisen lisäksi 
toimintaprosessien muutos-
ta niin, että tulevaisuudessa 
esimerkiksi korkeasti kou-
lutettu henkilöstö tekee 
koulutusta vastaavaa työtä 
ja pakolliset aputoiminnot 
kuten kirjaus ja tilastointi 
siirretään muulle henkilös-
tölle, Keränen linjaa.  Myös 
kansalaisten oman vastuun 
lisääminen terveydestään 
ja elintavoistaan on merkit-
tävää sosiaali- ja terveyden-

huollon kustannusten hillit-
semiseksi. 

Keränen pitää virheelli-
senä välikysymyksen väi-
tettä siitä, että kaikki yh-
teiskunnalliset toimijat 
yhtiöitettäisiin. Hän muis-
tuttaa että julkinen valta, 
eli maakunnat, toimivat uu-
distuksen jälkeen toiminto-
jen järjestäjinä ja rahoituk-
sen suuntaajina. Keränen 
myöntää, että ei itsekään 
ole kovin innostunut perus-
palvelujen yhtiöittämisestä. 
Tosiasia on kuitenkin, että 
mikäli yksityinen tai kolmas 
sektori saavat mahdollisuu-

den osallistua peruspalve-
lujen tuottamiseen nykyistä 
laajemmin, on mahdollis-
ta, että löytyy uusia keinoja 
tuottaa palveluja. 

-Valinnanvapaudessa  
sote-uudistus antaa pää-
tösvallan kansalle, joka va-
litsee itse mistä palvelunsa 
hakee, toteaa Keränen lo-
puksi.

Kansanedustaja Keränen 
käytti puheenvuoron edus-
kunnan välikysymyskes-
kustelussa keskiviikkona.

Mari Kälkäjä

Keränen erimieltä SDP:n  
välikysymyksen sote -väitteistä
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On tullut aika kokoontua 
yhteen kuulemaan kylien 
kuulumisia. Kyläneuvos-
to kokoontuu torstai-ilta-
na 26.5. Sarakylän koulul-
la kello 18.00 - 20.30.

Kaikille avoimeen tilai-
suuteen kutsutaan edus-

Kylät koolle Sarakylään

Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos on palkinnut Ou-
lunkaaren toteuttaman Ke-
hittäminen kuuluu kaikille 
-toimintamallin valtakunnal-
lisella TERVE-SOS-palkin-
nolla. Palkinto luovutettiin 
Seinäjoella pidetyillä TERVE-
SOS-päivillä tämän viikon 
torstaina, 19. toukokuuta.

Oulunkaari korjasi palkin-
topotin, sillä se voitti myös 
kilpailun yleisöäänestyksen.

TERVE-SOS-palkinto on 
tunnustus innovatiiviselle 

Oulunkaarelle tuplavoitto:

Kehittäminen kuuluu kaikille 
-toimintamalli on paras

tajia kaikilta Pudasjärven 
kyliltä, kunnan johtavista vi-
ranhaltijoista sekä luotta-
mushenkilöistä. Kyläneuvos-
ton tärkeimpänä tehtävänä 
on toimia luontevana kohtaa-
mispaikkana, jossa kaupun-
gin asukkaat, viranhaltijat ja 

luottamushenkilöt vaihtavat 
ajatuksia ja käyvät tasaver-
taista vuoropuhelua keske-
nään. 

Kaikkien kylien muka-
naolo olisi erittäin suotavaa, 
vaikka useamman henkilön 
voimin, kaupungin väki kan-

nustaa.
Tilaisuudessa pääpaino on 

kylien edustajien puheenvuo-
roissa, joissa kuullaan ajan-
kohtaisia asioita kylittäin. 
Kaupungin kehittämisasian-
tuntija Tuomi-Tuulia Ervasti 
tuo kehittämistoimen kuulu-

miset ja kertoo muun muas-
sas Lähiruoka-hankkeesta.

Mukana kyläneuvoston 
kokoontumisessa on myös 
Laavu-hanke. Laavu-hank-
keen Tiina Tauriaisen vetä-
mässä työpajassa mietitään 
porukalla miten osallistavaa 

budjetointia voisi kylillä to-
teuttaa.

Tilaisuutta isännöi Sara-
kylän seudun kyläseura ry. 
ja puhetta johtaa kunnia-
puheenjohtaja Esko Piippo-
nen. Tapahtuma aloitetaan 
kahvitarjoilulla.

tai poikkeuksellisen onnistu-
neelle ratkaisulle, joka edistää 
tämän vuoden valtakunnal-
lista teemaa "Hyvinvoinnin 
uusi maailma".

Kuntayhtymän henkilö-
kunta saa päättää, mihin työ-
yhteisön hyvinvointia edistä-
vään tarkoitukseen kilpailun 
voittorahat käytetään.

Jaetun toisen palkinnon 
saivat Kaarinan kaupungin 
toteuttama Ikäihmisten yh-
teisöllinen perhehoito sekä 
Pesäpuu ry:n SISUKAS-mal-

li sijoitettujen lasten koulun-
käynnin tueksi. 

Kilpailuun osallistui yh-
teensä 26 sosiaali- ja terveys-
palvelujen toimijaa ympäri 
Suomen.  Mukana oli toimin-
tamalleja muun muassa Por-
voon ja Tampereen kaupun-
geista sekä Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopii-
ristä.

Kehittäminen kuuluu 
jokaiselle
Kehittäminen kuuluu kaikille 
-toimintamallin vaikutukset 
ovat olleet Oulunkaarella toi-
minnallisesti ja taloudellisesti 
merkittäviä. Johto tukee vah-
vasti kehittämistä ja kannus-
taa asiakaslähtöisiin kokeilui-
hin. Työntekijöiden mukaan 
hyvät ideat jaetaan työkave-
reiden kesken ja tiimit etsivät 
aktiivisesti tapoja tehdä työtä 
entistä paremmin ja asiakas-
lähtöisemmin.

- Arviointiraati piti tär-

keänä, että Oulunkaaren ke-
hittämisinto näkyy erityisesti 
siellä, missä varsinainen asi-
akkaalle näkyvä muutos ta-
pahtuu: arkipäiväisessä asi-
akkaan kohtaamisessa, THL:n 
perusteluissa todetaan.

Kehittämistoiminnan pe-
rustana ovat kuntien kans-
sa käytävät vuotuiset jär-
jestämisneuvottelut, joissa 
linjataan kehittämistyön 
suunnat ja luodaan pohja ko-
keilujen mahdollistamisel-
le. Soten kehittämistiimi on 
puolestaan moniammatillinen 
työryhmä, jonka tehtävänä on 
vauhdittaa kehittämistoimin-
taa organisaation kaikilla ta-
soilla.

- Vahvuutemme on orga-
nisaatiomme joustavuus ja 
ketteryys. Meillä kehittämi-
sideat eivät jää huomiotta. Ke-
hittämisen toimintamallimme 
on osoittanut toimivuutensa, 
ja siitä on tullut yhä tärkeäm-
pi Oulunkaaren kokonais-

kehittämisen väline, toteaa 
kuntayhtymän johtaja Leena 
Pimperi-Koivisto.

Innovaattori-koulutuk-
sessa lähes 20 Oulunkaaren 
ja kuntien työntekijää suo-
ritti kehittämiseen ja kokei-
lukulttuuriin painottuneen 
erikoisammattitutkinnon. 
Kuukausittain järjestettäviin 
videovälitteisiin esimiesin-
foihin taas osallistuvat käy-
tännössä kaikki Oulunkaaren 
lähiesimiehet. Jokaisessa in-
fossa on teemapuheenvuoro, 
joka kannustaa yhteiseen vuo-
ropuheluun ja kehittämiseen.

Asiakkaille kehittämis-
toiminnan tulokset näkyvät 
monin tavoin. Muutosmuo-
toilu toi iloa ja mielekkyyt-
tä ikäihmisten arkeen asu-
misyksiköissä ja Change Day 
-tempauksessa asiakkaat ja 
henkilöstö jättivät yhdessä ke-
hittämisen kädenjälkiä.

Vammaispalveluissa asi-
akkaiden kanssa on tehty yh-

teisiä mökkireissuja, saatto-
hoitopotilaat ovat päässeet 
toteuttamaan toiveitaan 
muun muassa käynnistä me-
renrannassa, ja yksiköissä on 
vieraillut lemmikkieläimiä ja 
jopa hevonen asiakkaiden ilo-
na.

- Kehittäminen näkyy ja 
kuuluu Oulunkaarella. Ke-
hittämistyöstä viestitään kun-
talaisille aktiivisesti muun 
muassa somessa, kehittäjien 
blogissa ja paikallislehdissä. 
Asiakkaita kohdataan uusil-
la tavoilla chatissa tai vaikka-
pa luonnossa nuotion äärellä, 
kehitys- ja resurssijohtaja Anu 
Vuorinen iloitsee.

Kuntayhtymä sai tun-
nustusta jo vuodenvaih-
teessa, kun sosiaali- ja 
terveysministeriö ja Työterve-
yslaitos myönsivät Oulunkaa-
relle Mielekäs työpaikka -tun-
nustuksen.

Oulunkaaren tiedotus

Change day -tempauksessa asiakkaat ja työntekijät jättivät 
omat kädenjälkensä, toiveensa ja kiitoksensa.

Pudasjärven mielenterveyskuntoutujilla on nyt oman nä-
köinen elämä oman näköisessä kodissa. Raskaita asumis-
palveluja purettiin ja siirryttiin malliin, jossa kuntoutujat 
asuvat omissa hirsisissä vuokrakodeissaan ja saavat tar-
vitsemaansa tukea juuri kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kuivaniemen hoivakotia kehitettiin muutosmuotoilun keinoin. Ammattimuotoilijoiden työstä innostuneena myös monet 
paikalliset toimijat lähtivät mukaan kehittämään esimerkiksi pihan taikapuutarhaa.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 20.-21.5. ALKUVIIKKO MA 23.5.

Tiistaina 24.5. Rautaosastolta

Lauantaina 21.5.Perjantaina 20.5.

Carman 
AUTOSHAMPOO 
1 litra

199

KOOTTAVA 
KATISKA 1595

Rebel Top 
SÄHKÖGRILLI
2200 W

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI 

189,-
Kolmen (3) polttimen kaasugrilli sivukeitti-
mellä. Kestävät rosteriputkipolttimet, joista 
kahden polttimen päällä on lämmönjakopel-
lit, jotka suojaavat polttimia, tasaavat läm-
pöä sekä estävät liekkien leimahtelua 

119,-
Ahti
KALAVERKOT 1995

Tekstiiliosastolta Talousosastolta

prk

Markki taittuva
MATTOTELINE

125,-

1000

Atria
HIILLOS
GRILLIMAKKARA
400 g

149
pkt

Ballerina
TÄYTEKEKSIT
190 g

Korpela
BROILERI-, 
KINKKU- tai 
JAUHELIHA-
KIUSAUS
500 g 299

pkt

Kotimainen
TOMAATTI

279
kg

Malviala
COCTAIL-
RIISIPIIRAKKA
44 kpl/2000 g
pakaste 399

ltk

raj. erä 1199
kg

Tuore norjalainen
LOHIFILEE
2 filettä/tal.

995
kg

YLIKYPSÄKINKKU
palana tai siivuina

169
pktValio VANILJA-

KERMAJÄÄTELÖ 1 l
2 pkt/tal.

Kulta Katriina
KAHVI
500 g

069

Candy King
IRTOKARKIT 069

100 g

3 pkt

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA 699

kg

Atria Perhetilan 
BROILERIN
FILEELEIKE 
hunajamarinoitu tai 
naturell 350-250 g

299
pkt

Putaan Pullan 

KONSULENTTI 

perjantaina 20.5.

 TUOTE-ESITTELYÄ 

ja MAISTIAISIA!

Valio
HÖRPPY MEHUJUOMA
1 l

995
kg

Antell
RUIS RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g 129

179
HK
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

ras

149
pss

Vaasan
OOH 
PIKKUPUUSTIT
220 g
kaneli tai toffee

kg
VARHAIS-
PERUNA 
Ruotsi

pss

299

Naudan
LUUTTOMAT
KEITTOLIHA-
PALAT

100
Myllyn Paras
MAKARONI 
400 g

4 pss

Atria
LIHAPYÖRYKKÄ  
360 g tai  
JAUHELIHA-
PIHVIT 380 g

100
pkt

Saarioinen
PRONTO PIZZAT
330 g americana, mexicana tai pepper 299

kpl

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal.

499
kg

199
kplHK 

BALKANMAKKARA-
TANKO 500 g

100

Arla
VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1%VIILI 200 g

3 kpl

Apetit
PERUNA-SIPULI-
SEKOITUS 500 g 200

3 pss

100

Oululainen
PEHMO
SÄMPYLÄT
6 kpl/300 g
graham tai kaura

pss

Sievi
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai nauhoilla

65,-

Timco
KOMPRESSORI 
24L 2hp
tuotto 206 l/min

99,-

Novita naisten
MEKKO
musta ja oranssi

21,-

Naisten
TUNIKA

3490

Alkaen

Miesten
CAPRIT

2290

Alkaen

Poikien
SHORTSIT

1350

Alkaen

Tyttöjen
CAPRI-
LEGGINGSIT

895

100
pkt

599

HK
JAHTI-
MAKKARATANKO
1,5 kg

tanko

699
kg

Tuoreet
PORSAAN
KYL-
JYKSET Porsaan

GRILLI-
KYLKI
talon omalla 
mausteella

595
kg

795
kg

Luuton
KARJALAN-
PAISTI
50% nautaa
50% possua

Familon
RULLAPATJA
80x200x8 cm 80x200x10 cm

6990 7990
Lasten PUUTARHA-
TYÖKALUT 4-osaa

595
PUUTARHA-
TYÖKALUT 3-osaa

990

MUOVITUOLI
valkoinen

1090

Cannes
LASIPÖYTÄ + 4 TUOLIA

149,-

Lasten
MUOVITUOLI

495

5 säkkiä

Kekkilän
PUUTARHAMULTA 50 l

1590

Grite WC-
PAPERI 16 rll

350
pkt

ULKOKUKAT SAAPUNEET!
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Suomalaiset metsänomistajat 
pitävät metsää yhtä kiinnos-
tavana sijoituskohteena kuin 
osakkeita. Tämä käy ilmi Met-
sä Groupin TNS Gallupilla 
teettämästä kyselytutkimuk-
sesta, jossa selvitettiin metsän-
omistajien ajatuksia metsästä 
sijoituskohteena.

- Metsä koetaan ilahdut-
tavan hyvänä sijoituskohtee-
na: sekä metsä että osakkeet 
kiinnostavat yhtä lailla, hie-
man vajaa kolmannes sijoit-
taisi ensisijaisesti näihin, to-
teaa jäsenpalvelujohtaja Juha 
Jumppanen Metsä Groupin 
puunhankinnasta.

Etenkin alle 50-vuotiaiden 

metsänomistajien keskuudes-
sa metsä nousee kaikkein mie-
luisimmaksi sijoituskohteeksi 
(37 prosenttia vastaajista), jos 
sijoitettavana olisi 50 000 eu-
roa. Osakkeisiin sijoittaisi vain 
25 prosenttia ja rahastoihin 17 
prosenttia alle 50-vuotiaista 
vastaajista.

- On positiivista, että nuo-
ret metsänomistajat ovat in-
nokkaimpia hankkimaan 
omistukseensa lisää metsää. 
Mielestäni on jopa hieman yl-
lättävää, että alle 50-vuoti-
aat investoisivat mieluum-
min metsään kuin osakkeisiin 
tai rahastoihin. Näyttäisi siltä, 
että kasvamassa on uusi met-

sänhoidosta ja -omistukses-
ta kiinnostunut sukupolvi, 
Jumppanen sanoo.

Metsänomistajat ovat kyse-
lyn mukaan muutenkin aktii-
visia sijoittajia. Yli puolella on 
osakkeita ja rahastosijoituksia 
ja neljänneksellä muuta sijoi-
tusvarallisuutta.  

Tutkimuksen mukaan su-
kupuolten välillä on hiukan 
eroja: kun tarkastellaan kaik-
kia vastaajia, miehet sijoittavat 
mieluiten osakkeisiin ja met-
sään, naiset taas kiinteistöihin 
ja rahastoihin. Kysyttäessä, 
miksi metsänomistaja ei ha-
lua hankkia omistukseensa li-
sää metsää, miehet ilmoittivat 

syyksi metsäomaisuuden tuo-
ton heikkouden ja naiset sen, 
etteivät tunne alaa.

Lähes puolet vastanneis-
ta metsänomistajista haluaisi 
saada enemmän tietoa metsä-
omaisuutensa arvon kasvatta-
misesta. Erityisesti kaivataan 
informaatiota puun hintake-
hityksestä ja tuottoa lisäävis-
tä metsänhoitotoimenpiteistä 
- molempia kaipasi 46 pro-
senttia vastaajista.

Metsänomistajat tuntevat 
huonosti oman metsänsä tuo-
ton. Peräti 62 prosenttia ei osaa 
nimetä metsäomaisuutensa 
arvoa euroina. Vielä huonom-
min tunnetaan oman metsän 

tuottoprosentti: 68 prosenttia 
ei osaa arvioida sitä.

Tiedot suomalaismetsien 
keskimääräisestä tuotosta ovat 
niin ikään hatarat. Kymmenen 
prosenttia metsänomistajista 
uskoo metsien tuoton olevan 
20 prosenttia, vaikka se todel-
lisuudessa liikkuu noin 3-5 
prosentissa.

- Tässä koko metsäalalla on 
parannettavaa: emme ole tar-
jonneet asiakkaillemme riittä-
västi metsänomistajakohtaista 
kannattavuustietoa - ei siis ole 
kovin suuri ihme, että tuotto-
prosentteja ei tiedetä, Jumppa-
nen kertoo.

Vaikka hoidetun metsän 

tuottoarviot eivät metsän-
omistajilla osu ihan kohdil-
leen, he ovat kiinnostuneita 
parantamaan oman metsän-
sä tuottoa. Yksinkertaistettuna 
voi todeta, että hoidettu metsä 
tuottaa parhaiten.

-Oikeanlaisilla ja säännölli-
sillä hoitotoimenpiteillä met-
sä saadaan tuottamaan jopa 
5 prosenttia vuodessa. Met-
sänomistajilla, joilla on kans-
samme metsänhoitosopimus, 
metsän liiketulos hehtaaria 
kohden vuodessa on keski-
määrin 25 prosenttia suurem-
pi kuin maamme yksityismet-
sissä keskimäärin, Jumppanen 
sanoo.

Metsä kiinnostaa sijoituskohteena yhtä paljon kuin osakkeet

Kädenvääntö on varmaankin 
yksi maailman vanhimmis-
ta voimakilpailumuodoista. 
Kilpaurheilulajiksi käden-
vääntö kehittyi 1960-luvul-
la, mistä lähtien vääntäjien 
paremmuudesta on mitelty 
aina maailmanmestaruusta-
solla. 

Pudasjärven Sarakyläs-
tä syntyisin olevat, nykyisin 
Haukiputaan Virpiniemessä 
asuva Jarno Kuukasjärvi ja 
Oulun pateniemeläinen ve-
limies Jani Kuukasjärvi ovat 
aktiivisia ja kilpailutoimin-
taan osallistuvia kädenvään-
nön harrastajia. Menestystä-
kin on tullut, sillä Jarno voitti 
huhtikuussa SM-kisassa 
Tampereella kultaa ja toisel-
la kädellä pronssia aikaisem-
pien vuosien hopeamita-
lin, kahden SM-pronssin ja 
muiden hyvien kilpailusi-
jojen lisäksi. Hän kilpailee 
kovimmassa Pro-sarjassa, 
painoluokka yli 110 kiloa ja 
Mastersin raskaassa sarjassa. 
Ensi syksynä on suunnitel-
missa osallistuminen MM-
kisoihin Bulgariaan, mikäli 

Kädenväännössä menestykseen voimalla ja 
oikealla tekniikalla 

äskettäin ravintolan järjes-
tysmiestyössä loukkaantu-
nut käsi kuntoutuu siihen 
mennessä. Jarnon perheessä 
myös vaimo on saavuttanut 
SM-kisoissa neljännen si-
jan ja perheen 11-vuotias ty-
tär nuorten sarjassa yhdek-
sän vuotiaana SM-pronssia. 
Tytär aloitti voimailuhar-
rastuksen isä Jarnon innoit-
tamana jo yhdeksän vuoti-
aana, mutta pääsääntöisesti 
hän treenaa jääkiekkoa Kiek-
ko-Oulussa. 

Velimies Jani vääntää 
80-kilon sarjassa, johon hän 
joutuu pudottamaan pai-
noaan useita kiloja päästäk-
seen kisaamaan omaan sar-
ja luokkaan. Painonpudotus 
vaatii jo paljon itsekuria. Jani 
on saavuttanut 2014 SM-ho-
peaa. Tämän vuoden kisois-
sa hauiksen leikkauksen jäl-
keen oli tyytyminen toisella 
kädellä neljänteen ja toisella 
viidenteen sijaan. Menesty-
minen toi kuitenkin mahdol-
lisuuden osallistua tulevana 
viikonloppuna Romaniassa 
EM-kisoihin.

-Kädenväännössä pötkii 
pitkälle voimalla. Kilpailuis-
sa menestymisessä on sil-
ti hallittava myös oikea tek-
niikka. Meillä on hieman 
hidas reaktio, mutta voimaa 
siitäkin edestä ja kipukyn-
nys on kehittynyt korkeaksi, 
selvittävät Kuukasjärvet. 

Puhutaan myös maail-
man nopeimmasta kamppai-
lulajista. Kilpailutilanteessa 
lähdetään tuomarin käskys-
tä vääntämään täysillä. Ta-
saväkisen parin sattuessa 
kohdalle, voi tulla pitkiäkin 
vääntöjä eli ratkaisuun saat-
taa kulua useampikin mi-
nuutti. Kilpakädenvääntöä 
on harrastettu aikanaan is-
tuen ja nykyään seisten la-
jiin erityisesti räätälöidyillä 
pöydillä.

Kuukasjärven veljekset 
edustavat Oulunsalon Tar-
mon kädenvääntöjaostoa, 
joka oli viime SM-kisoissa 
16 mitalilla toiseksi menes-
tynein seura Suomessa ja on 
vanhimpia voimailuseuroja 
Suomessa. 

Menestyminen vaatii ak-

tiivista ja jatkuvaa harjoit-
telua. Kuukasjärvet käyvät 
voimaharjoittelussa kunto-
salilla Pro-Amilla, jossa hei-
tä treenauttaa Markku Yli-
joutsijärvi (Kuukasjärvet 
ovatkin kiitollisia hänen pa-
nostuksestaan ravinto/voi-
maharjoittelua kohtaan) ja 
lajiharjoittelua voidaan teh-
dä Tarmon talolla, jossa ovat 
kädenvääntöpöydät, joita on 
myös jokaisella aktiivihar-
rastajalla kotonaan. Veljek-
setkin harjoittelevat vuoroin 
kummankin kotona ja kät-
tä väännetään myös seura-
kavereiden kodeissa. Vieste-
jä vaihdellaan, kenen kotiin 
milloinkin kokoonnutaan. 

Harjoittelussa keskity-
tään erityisesti sormien ja 
kyynärvarsien vahvista-
miseen. Osaavat vääntäjät 
hyödyntävät kamppailuis-
sa kuitenkin koko vartalon-
sa voimaa. Kilpatilanteessa 
on tärkeää myös kyetä luke-
maan vastustajan vahvuudet 
ja heikkoudet sekä hyödyn-
tää näitä omassa suorituk-
sessa.

Kilpailutoimintaan kuu-
luu 5-6 Suomen cup kisaa, 
jossa kerätään cup pistei-
tä. Omiakin kisojakin järjes-
tetään ja seuran puitteissa 
vieraillaan eri tapahtumis-
sa näytösluontoisissa ki-
saesityksissä. Lisäksi on 
osallistuttu hyväntekeväi-
syystapahtumiin ja vierailtu 
koulujen liikuntatunneilla. 

Pudasjärvelle Kuukasjär-
vet pitävät edelleen sään-
nöllisesti yhteyttä. Isä Mat-
ti asuu edelleen Sarakylässä. 
Tytär käy mummolassa Siu-
rualla ja vielä on paljon tut-
tuja kavereita muun muassa 
Ravintola Amareton 90-lu-
vun järjestysmiestyörupea-
man ajoilta. Pudasjärven 
asioita Kuukasjärvet kerto-
vat seuraavansa viikoittain 
myös Pudasjärvi-lehden net-
tilehdestä.

Heimo Turunen

Jarno Kuukasjärvi keskimmäisenä SM-kultamitali kaulas-
saan tänä vuonna Tampereella. Toisella kädellä hän saa-
vutti pronssia. 

Jarno ja Jani Kuukasjärvi harjoittelevat ja kilpailevat pal-
jon yhdessä. 

Jani Kuukasjärvi (oikealla) tositoimissa tämän vuoden SM-kisojen kädenvääntöpöydässä, 
tuloksena neljäs ja viides tila. 



6 7nro 20PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti20.5.2016 20.5.2016nro 20

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

1190,-

KeeWay
”monKey” 
mopo

649,-

Samurai 125 cc
croSSipyörä

hillo-
munKKi 
8 kpl/560 g

Kananpojan 
minuuttipihvit

maustamaton ja 
yrtti-valkosipuli 350-390 g

2,99
pss

1,49
pss

iSopaahdot
graham, vehnä, monivilja

500 g

Saunapalvi-
KinKKu

350 g

2,39
pkt

3,99
ras

coleSlaW 
Salaatti

300 g

1,39
ras

rynKeby appelSiini-
täySmehu

1 l

KabanoSSi
peKonitiKKari

240 g

1,39
prk

1,29
pss

patuKKa 
ruiSpalat 

6 kpl/300 g

1,99
ras

leivon piKKuleivät 
raSiaSSa

400-500 g

3,95
ltk

UUTUUS!

balKan
maKKaratanKo

500 g

1,99
tanko

muStamulta 45 l

15,90
5 SÄKKIÄ

Suvi pihamulta 
40 l

9,95
4 SÄKKIÄ

KuljetuS-
laatiKKo kannella 32 l

10,00
2 KPL

KaKKuKupu 
tai voileipäKaKKu-
Kupu

7,90
kpl

voileipä-
KaKKuvati muovia

4,95
kpl

tarjoilupihdit

2,90
kpl

KaKKulapiot

3,60
kpl

KylmäaluSta
 800 g

4,20
kpl

alkaen

alkaen

3,50
kpl

KahviluSiKat 
rSt 6 kpl

3,50
pkt

beavers tyttöjen
tuniKa 
koot 130-160 cm 

12,30
beavers poikien
hihatonpaita koot 
130-160 cm

9,95

beavers tyttöjen
t-paita 
koot 130-160 cm

13,30

naisten
KeSäSandaaleja

7,90
miesten
KeSäSandaaleja

9,90
lasten
KaloSSit

7,90
lasten
Sandaalit 
tähtikoristeilla

7,90

alkaen

alkaen

beavers poikien
neuletaKKi 
koot 90-130 cm

12,00
auriel naisten
caprit

29,90
Stonecoast miesten
liivi

19,95

NYT

ennen 19,95
auriel naisten
hihatonmeKKo

23,90
Stonecoast miesten
t-paita

7,90

yki venootti

terhi veneet
385                              400                               440

1690,- 2050,- 2490,-
Wellmar
alumiinivene 37

2390,-

4290,-
42

395,-

895,-
yki vene 420

995,-
yki vene 460

795,-

895,-
tramboliini
4,3 m + suojaverkko

279,-

Kesän tuotehitti!
taSapainolauta

349,-
valmiSpiippu
täydellinen asennussarja

395,-

KotaKeittiö

KaaSuhella
50 cm

400 g

huuva + piippupaketti 249,-
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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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

LAKI- JA PANKKIPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

E&A METSÄ-KERÄLÄ OY

TIMO KERÄLÄ puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com.  www.metsapalvelukerala.fi

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA:
●  Metsä-/puunkorjuusuunnittelut ja toteutus 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset   
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

TERAMERI

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

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

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

KYLMÄKOMPPANIA OY
KYLMÄLAITTEET LÄMPÖPUMPUT KODINKONEET

HUOLTO ASENNUS KORJAUS

Oulun, Pudasjärven, Iin ja 
Kemi-Tornion talousalueilla

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3, 90830 Haukipudas

Kodinkone-ja Kylmälaitehuollot
Oulun, Pudasjärven, Iin ja Kemi-Tornion talousalueella

puh. 020 755 8560
info@kylmakomppania.fi

Jokelantie 3. 90830 Haukipudas

KODINKONE-JA KYLMÄLAITEHUOLLOT

KUNTOSALI, HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

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

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

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 Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

* Hieronta
* Savihoito

* Akupunktio

* Kuppaus
* Jäsenkorjausta

* Veteraanikuntoutus

HIEROJA KARI KÄRKI
p. 040 590 0965

Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49
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PUDASTORI

MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

OSTETAAN

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

Palveluhakemisto

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

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

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.

Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674
kettumakioy@suomi24.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

SEKALAISTA

Löydetty 12.5. uuden koulu-
kampuksen viereiseltä jalka-
käytävältä ura-avain. P. 040 
592 6541.

Polkupyöriä, hinnat alk. 30 €. P. 
040 504 2814.

Myytävänä pieni leikkimökki 
30 €, vähän käytetyt, hyväkun-
toiset jättitrampoliini (4,30 m) 
turvaverkolla 180 € ja tyttöjen 
20” Kuwahara-pyörä 50 € sekä 
Yki-lasikuituvene (4,50 m) + ai-
rot 500 €. P. 040 516 0425.

Uusi käyttämätön sänky-
patja sijauspatjalla, koko 
120x200x16. Tarvittaessa ko-
tiinkuljetus. Hp. 300 €. Iltaisin 
p. 044 987 1187.

Puutarhajyrsin Garavan 4100, 
hyvä vähänkäytetty. P. 0400 
203 953.

Naisten moottoripyöräajoasu, 
musta, koko 38-40, tuulen ja 
veden pitävä, irrotettavat sisä-
vuoret, polvi- olka- ja selkäsuo-
jat. 150 €. P. 040 588 0233.

Solifer Retro naisten polkupyö-
rä, 28” renkaat. P. 0400 587 
692.

Toyota Carina E 1.6 vm.-94, 
kahdet renkaat, vetokoukku, 
lisävalot, radio. Aj. n. 400 tkm. 
500 €. Rokokoo sohvakalusto 
400 €. Pakastinarkku 98 l, 80 €. 
P. 0400 212 377.

Pihakirppis (sateen sattuessa 
autotallissa) to 26.5.- la 28.5. 
klo 10-17 osoitteessa Mursun-
tie 7 (useampi myyjä).

Pudasjärven keskustassa sau-
nallinen 2. kerroksen yksiö. 
Tiedustelut klo 16 jälkeen p. 
040 546 8734.

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Halutaan 
ostaa OK-talo
reilun kokoisella tontilla, 
keskustan ulkopuolelta. 

P. 040 910 8807.

Iijoen viiden voimalaitok-
sen rakentamisen vaiheista 
kertova vesivoimanäytte-
ly avattiin Yli-Iin Kierikki-
keskuksessa viime viikon-
loppuna. Näyttely kertoo 
Iijoen lisäksi vesivoiman 
merkittävästä roolista suo-
malaisen yhteiskunnan ra-
kentamisessa.

Vesivoima on merkit-
tävin uusiutuva sähkön-
tuotantomuoto Suomessa. 
Vesivoima on uusiutuva, 
kotimainen ja tehokas tapa 
tuottaa sähköä, eikä siitä 
aiheudu hiilidioksidipääs-
töjä. Nykyään vesivoiman 
osuus sähköntuotannos-
ta vaihtelee vesitilanteen 
mukaan vuosittain 10–
20 prosentin välillä. Suu-
rimmillaan sen osuus Suo-
men sähköntuotannossa oli 

1950- ja 1960-luvuilla, jopa 
90 prosenttia.

Iijoen vesivoimalaitos-
ten rakentamisesta kertova 
näyttely kantaa nimeä ”Vir-
taa, elantoa ja elämää Iijoen 
alajuoksulla voimalaraken-
tamisen aikaan 1959–71”. 
Näyttely kertoo vesivoi-
man rakentamisesta ja sen 
merkityksestä alueen ihmi-
sille. Näyttely on esillä Kie-
rikkikeskuksessa 28.10.2016 
saakka.

-Vesivoimanäyttely ker-
too väkevän tarinan vesi-
voiman ja sen rakentaji-
en merkityksestä Iijoella ja 
sen ympäristössä sekä suo-
malaisen, modernin yhteis-
kunnan kehittymisessä. Se 
kertoo teollisuuden nopeas-
ta sähköntarpeen kasvusta 
sodan jälkeen, mutta myös 

ihmisistä, luonto- ja virkis-
tysarvojen noususta teolli-
suuden tarpeiden rinnalle 
1970- ja 80-luvuilla, sanoo 
Kierikkikeskuksen inten-
dentti Leena Lehtinen Mu-
seo- ja tiedekeskus Luupis-
ta. 

Iijoen vesivoimalaitos-
ten rakentamisen yhtey-
dessä löydetyt kivikautiset 
asumukset ja arkeologiset 
löydöt johtivat myöhem-
min kivikauden elämää ja 
esineistöä esittelevän Kie-
rikkikeskuksen perustami-
seen. Vesivoimanäyttelyn 
ovat rakentaneet yhteis-
työssä Museo- ja tiedekes-
kus Luuppi, Kierikkikeskus 
ja Pohjolan Voima.

Vesivoimalla on tärkeä 
rooli sähköntuotannon jär-
jestelmässä erityisesti no-

peana ja joustavana sää-
tövoimana. Säätövoimaa 
tarvitaan, koska tuotannon 
ja kulutuksen on joka hetki 
vastattava toisiaan.

-Meneillään on nopea 
energiamurros, jossa sään 
mukaan vaihtelevan tuo-
tannon osuus kasvaa no-
peasti. Sähköjärjestelmään 
tarvitaan sitä enemmän 
säätökykyä, mitä enem-
män sään mukaan vaih-
televa tuotanto kasvaa. 
Vesivoimalla voitaisiin pa-
rantaa kotimaisen sähköjär-
jestelmän nykyisin nopeas-
ti heikkenevää säätökykyä, 
sanoo Pohjolan Voiman ve-
sivoimayhtiön PVO-Ve-
sivoiman toimitusjohtaja 
Pertti Pietinen.

PVO:n tiedotus

Iijoen vesivoimanäyttely avattiin yleisölle

Ranuan eläinpuistossa ko-
ettiin maanantaina huip-
puhetki, sillä eläinpuiston 
myskihärkälauma täyden-
tyi kolmijäseniseksi.

Syntymän ihmettä pääsi 
todistamaan paitsi eläinten-
hoitajat myös eläinpuiston 
vieraat. Bodil-naaras nimit-
täin synnytti tomeran pik-
kukilin asiakkaiden ja hoi-
tajien silmien alla. Tovin 
levähdettyään pyrki tämä 
eläinpuiston uusin tulokas 
jo jalkeille.

Edellisen kerran Ranu-
an seudulla myskihärkiä 
lienee syntynyt viimeisim-
män jääkauden jälkeen noin 
9 000 vuotta sitten, kun ruo-
histoarot peittivät jäästä va-
pautuneita alueita.

Ranuan eläinpuistossa syntyi 
harvinainen myskihärkä

Hyvinvoiva myskihärkä 
syntyi maanantaina 

Ranuan eläinpuistossa.

Ranuan eläinpuisto sai 
ensimmäiset myskihär-
känsä vuonna 2006, jolloin 
kaksi urosta saapui Tallin-
nan eläintarhasta. Naarasta 
saatiinkin sitten odottaa lä-
hes yhdeksän vuotta, ennen 
kuin tasan vuosi sitten Bo-
dil muutti Kööpenhaminan 
eläintarhasta Ranualle.

Ranuan eläinpuiston 
myskihärät kuuluvat Eu-
roopan eläintarhojen ja ak-
vaarioiden liiton EAZA:n 
myskihärkien suojelu- ja li-
säännyttämisohjelmaan.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä ve-
loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 22.5.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Hyväntekeväisyys konsertti

KULJE VIERELLÄ
Maanantaina 23.5.2016 klo 18.00

Seurakuntatalolla
Järjestäjinä: 

Kajastus, Osviitta, Ruskapirtti ja 
Pudasjärven seurakunta 

Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €.

KANSALAISOPISTON SALIKKI TI 24.5.2016 klo 18.00

Laulun kurssitutkinto 2/2

VAPAA PÄÄSY! Pudasjärven Kansalaisopisto/opistolaiskunta

YLEISÖLLE AVOIN

KatiPoijulan
lauluopintoihin liittyvä konsertti

Säestävänä orkesterina:
Pudasjärvi big band

Möykkälässä TANSSIT

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ry

SAULI JA
EKSTAASI 

TERVETULOA!

la 21.5. klo 20.30-01.00 

Lippu 12€

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 22.5. klo 11 Eero Pokela
Su 29.5. klo 11 Aila Pyörälä ym.
  
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pekka Isomursun valokuvanäyttely ”Luonnon valoa” Syötteen luonto-
keskuksella 11.4.-27.5. ti-la klo 10-16. Erätie 1.
Lasten, nuorten ja erityisryhmien kevätnäyttely 13.-31.5.  Avoinna
ma-ke klo 15.00-20.00, to-pe suljettu, la-su klo 14.00-17.00  Taidehuone Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1.
Työkeskuksen taidepirin kevätnäyttely 16.5.-3.6. Näyttely on avoinna kir-
jaston aukioloaikoina. Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Hempan kävely/-hölökkä sunnuntaisin klo 18 koko kesän ajan, kokoontumi-
nen Jyrkkäkosken leirintäalueen piha. 
Kuntotanssit Koskenhovilla ma klo 18-20. Järj. Pudasjärven Nuorisoseura ry.
Aittojärven lahnaralli la 21.5. klo 10-14. Paikka Venkaantie 143B.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 22.5. klo 18, Urheilutie 8.
Kirppispäivä Hetepirtillä su 22.5. klo 11-15 Hetepirtti, Hetekyläntie 931.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 23.5. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Laavulaisten makkaranpaistoiltapäivä ti 24.5. klo 13-16. Riekinrannan laa-
vu, Siuruantie 99.
Konsertti - Kati Poijula ti 24.5. klo 18. Kansalaisopiston Salikki, Lukiontie 4.
Perinneporinoita kirjastossa - Savotan kevät ti 24.5. klo 18-19. Pudasjär-
ven kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Pudasjärven kyläneuvoston kokous to 26.5. klo 18-20.30, Sarakylän koulu, 
Sarakyläntie 5426.
No Speed Limit la 28.5 klo 8, ilmailukeskus, Lentäjäntie.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 30.5. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran makkaranpaistoilta Asmuntin ken-
tän kodalla ti 31.5. klo 18.

Pudasjärven Livon 
paliskunnan varsinainen

KEVÄTKOKOUS 
Livon koululla la 28.5. alkaen klo 12.

Käsiteltävät asiat: 
Poronhoitoasetuksen 4 pykälän määräämät 

ym. esille tulevat asiat.
hallitus

Kurenalan Kyläyhdistys ryTervetuloa sankoin joukoin!

koirapuiston aitauksen uusimiseen 
ja sen toteutukseen liittyen.

SUUNNITTELU-
TAPAAMISEN

Kurenalan kyläyhdistys ry järjestää
ke 1.6. klo 18.00 

Rimminkankaan koirapuistossa 
Pudasjärven koiraihmisille sekä 

muille asiasta kiinnostuneille 

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Viikonlopun voi aloittaa tans-
simalla, sillä perjantaina 
Hotelli-ravintola Kuren-
koskessa  soittaa Juhani Val-
tanen. 

Lauantaina tanssikansa 

Tanssilavakausi lisää kierroksia
siirtyy Puhokselle Möykkä-
lään. Möykkälän tansseissa tah-
dit takaa Sauli ja Ekstaasi. Moni-
puolisen tanssimusiikin taitajat 
viihdyttävät keväisessä illassa. 
Yhtyeeseen kuuluvat Sauli Pe-

Ylioppilaat ja Ammattiin valmistuneet!

Tarjouksemme teille!

Pertti: 040 195 1732, Heimo: 0400 385 281
Soita ja varaa ilmoitustilasi! 

Tervetuloa

Maija Meikäläinen

ja tähän oma 
valintainen teksti

Kiitos
ja tähän oma 

valintainen teksti

Maija Meikäläinen

Yksittäinen kutsu 
tai kiitos (1x40)

20€ (sis. alv.)

Kutsu ja kiitos
yhteishintaan (1x40)
(2 erillistä ilmoitusta)

30€ (sis. alv.)

Ilmoita
Pudasjärvi-lehdessä

rätalo, rummut ja laulu, Raimo 
Hakasalmi, hanuri ja Martti Pe-
rätalo, kitara ja laulu.

Luvassa on siis pyörähdyksiä 
kevätillassa.

Aukioloajat:
ma-ti 13-20 • ke 13-01 • to 13-20 • pe 13-04 • la 13-04 • su 13-18

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!

TULOSSA:  La 4.6. BABLO. Pe 10.6. Rainer Friman.

Lauantaina 21.5. Karaoke ja wintti lippu 5 €

JÄÄKIEKON MM-KISAT Kaikki Suomen pelit katsotaan 65” TV:ltä

Perjantaina 20.5.

Karaoke ja 
wintti 
lippu 5 €LIPPU: 10 € sis. ep

VALTANEN
BAND

Su 22.5. Mikäli Suomi pelaa MM-jääkiekon finaalissa ravintola palvelee klo -02 saakka.

JYRKKÄKOSKEN SIIVOUSTALKOOT
lauantaina 21.5. klo 12.00 alkaen.
Päivä siivotaan ja illalla on Jyrkkäkosken talkoolaisten 
viime vuoden pikkujoulu ja uuden kauden aloitus. 
Ilmoittakaa Markolle tekstiviestillä, pääsettekö paikalle 
- talkoomuonien vuoksi. Tervetuloa! (Marko 0400 771 118).             
               PuU
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Ranta-asemakaavan voimaantulo
Valtuusto on kokouksessaan 26.3.2014 hyväksynyt Jongunjär-
ven ranta-asemakaavan. 
Tällä kuulutuksella tulevat voimaan valituksen kohteena olleet 
ranta-asemakaavan korttelit 3 ja 8.
Päätös on asiakirjoineen nähtävänä kaupungin kaavoitus- ja 
mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi.

Pudasjärvi 18.05.2016 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Sali- ja harjoitusvuorojen hakeminen
Liikuntapaikkojen harjoitusvuorojen hakeminen
Suojalinnan urheilu- ja tenniskentän, Lukion ja Rimminkankaan 
koulun kenttien harjoitusvuorot julistetaan haettaviksi kesäksi 
2016. 
Hakemukset tulee toimittaa su 29.5.2016 klo 16.00 mennessä 
osoitteella heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

Tuomas Sammelvuo -salin harjoitusvuorojen hakeminen
käyttövuorot kesäajalle 1.6.-31.8. julistetaan haettavaksi  
to 26.5.2016 klo 12.00 mennessä. 
Kirjalliset hakemukset, joista tulee ilmetä käyttäjäryhmän 
nimi, vastuuhenkilö, osoite ja puhelinnumero sekä toivomus 
viikonpäivästä ja kellonajasta tulee toimittaa os. Pudasjär-
ven kaupunki, Liikuntapalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi tai  
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi. 

Tiedustelut
Heino Ruuskanen, p. 0400 346 097 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Liikuntapalvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärveläinen Ari Iso-
la lähetti tämän viikon alus-
sa kalastusraporttia. Kalaka-
verukset Eikka ja Ari saivat 
tiistaina 17.5. Aittojärvestä 
sateisella kalastusreissullaan 
melkoisen vesipedon. Kalan 
paino varmistettiin samana 
päivänä punnitusreissulla K-
Supermarketissa, jossa vaaka 

näytti hauen painoksi kunni-
oitettavat 12,6 kiloa. 113 cm 
pitkä hauen vonkale tarttui 
90 mm:n verkkoon, joka oli 
viritetty Lahnarallitapahtu-
maan pyydettäviä lahnoja 
varten. Jotta kalajutut eivät 
tähän lopu, saivat kaveruk-
set samana päivänä verkolla 
lahnojakin 200 kpl. PK

Aittojärvessä kuhisee
Kuvassa onnekkaat kalakaverukset Eino Taavitsainen ja 
Ari Isola. Kuva Leila Kallunki. 

Päivähoitotoimisto tiedottaa
Pudasjärven kaupunki noudattaa varhaiskasvatuslain 11 a § 
pykälää ja rajaa varhaiskasvatusoikeuden 1.8.2016 alkaen 20 
h/viikko niiltä perheiltä, joissa vanhemmat eivät työskentele, 
opiskele tai ole yrittäjänä kokoaikaisesti. Subjektiiviseen var-
haiskasvatusoikeuteen perustuvaa osa-aikaista varhaiskasva-
tusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 7.45 -15.15 
välillä.
Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa sen jälkeen, kun vanhem-
man oikeus äitiys- ja vanhempainrahaan päättyy.

Hakuajat varhaiskasvatukseen ovat seuraavasti:

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava kahta kuukautta ennen 
hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu van-
hemman äkillisen työllistymisen tai äkillisen opiskelun vuoksi, 
on hakuaika kaksi viikkoa. Subjektiiviseen varhaiskasvatuspaik-
kaan on neljän kuukauden hakuaika.
Lisätietoja saa päivähoidonohjaaja Merja Kemppaiselta puh. 
0400 626 513 tai vs. päivähoidonohjaaja Jaana Tuohimaalta 
puh. 050 414 3397.

Päivähoitotoimisto

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Kurenalan koulun entiset oppilaat ja työntekijät sekä 
nykyisten oppilaiden huoltajat, 

tervetuloa Kurenalan koulun
viimeiseen kevät juhlaan
Torstaina 26.5. klo 18.00 Tuomas Sammelvuo -salille.

T: Kurenalan koulun väki

Oulun seudun ammatti-
opisto OSAOn 28 opiskeli-
jasta ja heidän huoltajistaan 
sekä valmentajistaan koos-
tuva taitajajoukkue osallis-
tui Seinäjoella järjestettyihin 
ammattitaidon SM-kisoihin 
hyvällä menestyksellä. Tors-
taina päättyneistä kilpai-
luista joukkueella oli kotiin 
tuomisina varsinaisista kil-
pailulajeista kolme kultaa ja 
kaksi hopeaa.

Kultaiset mitalit tulivat 
Jani Kinnuselle viherraken-

nuksesta, Eemi Tuohimaalle 
automaalauksesta sekä Atte 
Jurmulle ja Markus Aunol-
le taloushallinnosta. OSAOn 
hienon menestyksen talous-
hallinnon lajissa kruunasi-
vat hopealle sijoittuneet Siiri 
Ylikoski ja Silja Ojala. OSA-
On toinen hopeamitali tuli 
metsäkoneen käytöstä Eli-
as Niemelälle. Lisäksi näy-
töslajina mukana olleessa li-
hatuotteiden valmistuksessa 
pronssille sijoittui OSAOn 
Tomi Sumiloff.

OSAOlle ammattitaidon 
SM-kisoista kolme kultaa 
ja kaksi hopeaa

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

Työpetarin sääntömää-
räinen kevätkokous pi-
dettiin huhtikuun lopulla 
Suojalinnalla. Toiminta-
kertomuksen mukaan yh-
distyksellä on ollut 100 
jäsentä vuonna 2015 ja 
toimintaa on ollut monel-
la eri osa-alueella. Yhdis-
tyksellä on ollut Tuval-
ta Työhön -hanke, joka 
päättyi huhtikuun lopus-
sa 2016.

Yhdistys on työllistä-
nyt yhteensä 17 henkeä 
työllistämistuella eripitui-
siin työsuhteisiin, muut 
ovat olleet työkokeilussa 
ym. toimenpiteissä. Asu-
kastuvalta saatavat pal-
velut ovat keskittyneet 
pääsääntöisesti vanhus-
palveluihin. Lisäksi asu-
kastuvalla on pidetty 
kirpputoria. Pudasjärven 
kaupunki on tukenut jo-
kaisen pitkäaikaistyöttö-
män työllistämistä myön-
tämällä kaupunkilisää 
palkkakuluihin ja Te-toi-
misto on myöntänyt palk-
katukea pitkäaikaistyöt-
tömien palkkaukseen.

Työpetarin yhtenä 
työtehtävänä ylläpitä-
mä avantouintipaikan 
kausi oli vuonna 2015 
pitkä, koska uintipaik-
ka siirrettiin Pietarilas-
ta Rajamaan rantaan ja 
uiminen aloitettiin jo lo-
kakuussa ja jatkuu edel-
leen jäiden lähdön jäl-
keen. Pulahduksia tuli 
kauden aikana yli 2000 
kertaa aktiivien uimarei-
den ansiosta. Yhdistys on 
vastannut myös EU-ruo-
kajaosta paikkakunnalla 
oman henkilöstön ja va-
paaehtoisten työntekijöi-
den kanssa. Yhteistyö-
tä on tehty Pudasjärven 
kaupungin, TE-toimiston, 
eri hankkeiden, yhdistys-
ten ja Karhupajan kans-
sa. Paikallisten yhdistyk-
sien ja yrityksien kanssa 
on järjestetty erilaisia ta-
pahtumia mm. suosittu 
joulupuurotapahtuma K-
kaupan pihassa. Uutena 
palveluna vuoden aika-
na toimistolta on saanut 
apua paikkakunnalla toi-
mivat yhdistykset, sil-
loin kun ovat palkanneet 
työntekijöitä. Yhdistys on 
auttanut ns. ”paperihom-
missa” alkuun.  

Huolta  
tulevaisuudesta
Tuvalta Työhön hank-
keen loppuminen huhti-
kuussa 2016 laittaa miet-
timään, miten toimintaa 
jatketaan yhdistyksessä 
eteenpäin. Uusien hank-
keiden saaminen on vai-

Työllistäminen 
vaikeutunut

keutunut, koska rahoit-
taja on linjannut, että 
hankkeet pitäisivät olla 
huomattavasti suurem-
pia kuin tähän asti ovat 
olleet. Työllistämistä on 
myös hankaloittanut Te 
-toimiston työllistämis-
tukirahojen niukkuus. 
Tänä vuonna rahatilanne 
Te -toimistossa olisi ollut 
parempi, mutta sopivien 
työntekijöiden löytymi-
nen on ollut työlästä. Pää-
sääntöisesti miehiä oli-
si tarjolla enemmän kuin 
naisia.

Toiminnanjohtaja Jo-
kikokko on nyt erityisen 
huolestunut yleisestä ti-
lanteesta ja linjauksista, 
mitä yhdistyksien työllis-
tämiseen on tehty uusia 
lakeja ja asetuksia valtio-
vallan taholta muutaman 
vuoden sisään.

Nämä uudet suunta-
ukset ovat lopullinen niit-
ti kaikille tukityöllistä-
mistoimille, joita kolmas 
sektori on kehittänyt pit-
käaikatyöttömien työllis-
tämiseen, koulutukseen 
ja arjenhallinnan paran-
tamiseen. Nämä uudet la-
kimuutokset vaikuttavat 
myös TE-toimiston sekä 
sosiaali- ja terveystoimen 
asiakasohjaukseen kol-
mannelle sektorille (vä-
lityömarkkinat), kun vä-
henevät huomattavasti 
paikat, joihin on voinut 
ohjata pitkäaikaistyöttö-
miä.

Pudasjärvellä uudis-
tukset tarkoittavat sitä, 
että pienet yhdistyk-
set joutuvat nyt harkitse-
maan erittäin tarkoin pys-
tyvätkö he työllistämään 
työntekijöitä, koska palk-
kakustannukset kasvavat. 
Kaupungin hallinnoiman 
Laavu-hankkeen ansios-
ta on saatu sivukylien yh-
distyksien työllistäminen 
hyvään vauhtiin ja niis-
sä on uskallettu työllistää 
vuosien aikana. Yhdistyk-
sien työllistämistoimin-
ta on kuitenkin turvat-
tu vuoden 2017 loppuun 
Laavu-hankkeen ansiosta. 
Pudasjärven kaupunki on 
myös reagoinut uuteen ti-
lanteeseen parantamalla 
yhdistyksille maksamaa 
kaupunkilisää.

Työpetarin toiminnan 
tulevaisuus ratkeaa vuo-
den 2016 aikana, sillä yh-
distyksessä on nyt mie-
tittävä, miten toimintaa 
pystytään järkevästi ja ta-
loudellisesti jatkamaan.

Tuomo Jokikokko
toiminnanjohtaja
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Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

VESISTÖT JA 
YMPÄRISTÖ 
YHDESSÄ HYVÄÄN 
TILAAN

Vesistöt kuntoon!
la 21.5.2016 klo 12.00-14.30 Pudasjärvi, Paukkerinharjun kylätalo
Ohjelma: Jongun osakaskunnan ja kyläyhdistyksen katsaus alueen vesienhoidon tarpeisiin • Vyyhti 
II -hankkeen esittely • Vesialueiden kunnostukseen liittyvä tietoisku • Keskustelua ja suuntaviivoja

Tilaisuuden järjestävät Jongun osakaskunta, Jongun kyläyhdistys ja ProAgria Oulun hallinnoima 
VYYHTI II -hanke. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Lisätietoa: www.proagriaoulu.fi > VYYHTI II tai heikki.tahkola@proagria.fi, 040 747 7652
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Avoinna lauantaina 21.5. kello 18-02

Näytämme 
Suomen 
ottelun 

Mertarannan 
selostamana 

mikäli 
Suomi pelaa. Karaokea!

Keittiöstä pientä purtavaa tarjolla.
Tervetuloa Tunturi Pubiin !

tunturipub@syote.fi
facebook.com/tunturipub

0440 838 668

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti
Kesäinen Pudasjärvi-Syöte 
–ajankohtaislehti, ilmestyy 

kesän kynnyksellä pe 27.5.2016. 
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