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PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 19.1.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

p. 044 202 3595  |  93280 syöte

PARASTA AIKAA
ROMPASSA
PE: KLO 10-21 (02) *JUUSTOKEITTO
LA: KLO 10-19 (02) *LOHIKEITTO
SU: KLO 10-17 *SAVUPOROKEITTO
MA: KLO 10-17 *NAKKIKEITTO
TI: KLO 10-17 *SOSEKEITTO
KE: KLO 10-17 *BORSSIKEITTO
TTO: KLO 10 - 17 *HERNEKEITTO

9,50€
*PÄIVÄN KEITTO 

ILKAN KARAOKE
20.1.

SAUNA PUB PE-LA
-02

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. 
Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

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

KYSY TARJOUS!

Myös rahoitusmahdollisuus.

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

Lääkäriajat: 
ke 24.1., ke 31.1. ja ke 7.2.

Varaa aika P. 040 821 1819

Tammikuun ajan paljon 
synttäritarjouksia eri tuotteista.

ISO ERÄ KEHYKSIÄ 
alk. 8€ kun ostat linssit.

Pudasjärven Optiikan
8-vuotissynttärit

Optikon näöntutkimus 0€! 

mm.

Synttärikahvit
ti 23.1. klo 10 alkaen.
Kehysedustaja paikalla esittelemässä kevään

uutuuksia! mm. Bellinger ja Jono Hennessy

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

Puh.  020 752 8260

4995

LED LAMPPU OSRAM 
BASE A60 806LM 
2700K E27 3 kpl

Energiansäästö jopa 90 %. Vastaa valo-
määrältään 60 W hehkulamppua. Himmeä 
kupu. E27-kanta, valovirta 806 lm, teho 
9 W, värilämpötila 2700 K, käyttöikä 10 
vuotta (10000 h). A+.

LED-VALAISIN 
MAKITA DML806 

DEADML806 ILMAN 
AKKUJA

Työvalaisin 20+1 ledillä 14,4 V:n ja 18 
V:n Makita Li-ion-akuille. Yleisvalaistus 
360 astetta 20 LED-polttimolla. Voidaan 
käyttää myös kohdevalaisimena lampun 
päädyssä olevalla tehokkaalla yksittäisellä 
polttimolla.

1000
/3 kpl 
pkt

/ kpl

KUTSU METSÄVEROILTAAN
Tervetuloa OP Pudasjärven ja 

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään

METSÄVEROILTAAN

keskiviikkona 7.2.2018 klo 18.00
Osuuspankin alakerran kokoustilaan

KAHVITARJOILU klo 17.30-18.00 

Tilaisuuden avaus
• Pertti Purola, OP Pudasjärvi 
Metsän vakuuttaminen
• Mikko Ylitalo, OP Vakuutus 
Metsäverotus 2017
• Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry 
Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 31.1.2018 
kello 12.00 mennessä tekstiviestitse 040 509 5074 

tai sähköpostitse pudasjarven@op.fi. 
Tilaisuuteen mahtuu enintään 40 osallistujaa.

Tervetuloa!

Kela-kyydit 
0100 86 500

***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

Perjantaina 26.1. 
klo 11.30-13  

P. 044 013 1493

Pudasjärven S-Marketissa
AarreArkku

• AarreArkku etsii jatkajaa •
Oletko luova, käsillä tekevä, asiakaspalvelu-

henkinen, kekseliäs, iloinen ja etsit monimuotoista
kehittävää ja kehitettävää työtä?

Tässä on nyt elämäsi tilaisuus kehittää itsellesi
ja ystävällesi/puolisollesi omannäköinen

työpaikka. Puitteet ovat valmiina.
-> Yhteydenotot ja 

lisätietopyynnöt sähköpostitse:
aarrekauppa.net@gmail.com

TEHTAANMYYMÄLÄ

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

Savupekoni 
1,5 kg

14901490
pkt

Ylikypsä 
palvikylki 1/4 

10901090
kg

Saksanhirven 
rustoluut 500 g

250250
pss

Poron 
kuivaluut 500 g 

500500
2 pss

9,93 kg

Maalaislenkki 1,2 kg

750750
pkt

6,25 kg

Palvilenkki 1,2 kg  

790790
pkt

6,59 kg

LEMMIKKIELÄINRUOKAA:

4,00 kg 5,00 kg 5,00 kg

Poron 
potkapihvi 

1 kg

18901890
pss

10001000
5 kpl

Porojauheliha 
500 g

MUNKKI
+KAHVI

KEITTO-
LOUNAS 

ARK. 10.30-14.00

150150 490490

Poron 
viipalekäsirtys 

n. 800 g

29902990
kg

Meillä myös 
anniskeluoikeudet

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

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

ARKISIN KLO 10.30-14.00
Lounas 9,50 €, Keittolounas 7,00 € 

sis. salaatin, leivät ruokajuomat, kahvin/teen ja jälkiruuan

NOUTOPÖYTÄLOUNAS

Pe 19.1. Kylmäsavulohikeitto (l,g), 
Sipulipihvit (l,g), Pizzapuffet, Hedel-
mäsalaatti (l,g)

Ma 22.1. Katkarapukeitto (l,g), Maka-
ronilaatikko (l), Makkarakastike (l,g), 
Rommi-rusinavaahto (l,g)

Ti 23.1. Lapinukonkeitto (l,g), Voissa 
paistettuja muikkuja (l), Jauhelihamure-
ke (l,g) Marjoja ja vaniljakastiketta (l,g)

Ke 24.1. Metsäsienikeitto (l,g), 
Aura-ananas broilerikastike (l,g), 
Jauhemaksapihvit (l,g), Vadelmakiis-
seli (l,g)

To 25.1. Hernekeitto (l,g), Kanankoipia 
(l,g), Chilihärkää (l,g) Pannari (l,g)

Pe 26.1. Lihakeitto (l,g), Possuvartaita 
(l,g), Pizzapuffet, Mansikkarahka (l,g)
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 
Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto LOMALLA
040 195 1732
Aki Niemitalo
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Monet ihmiset ovat löytäneet elämästään ai-
koja, jolloin Jumala on heitä erikoisesti etsi-
nyt ja puhutellut. Jumalalla on monia keinoja 
lähestyä ihmisiä. Vanhassa Katekismuksessa 
sanotaan: ”Jumala kohtaa meidät luonnossa, 
elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa. 
Hän puhuu meille omassatunnossamme. Mutta 
erityisesti Jumala ilmaisee itsensä meille Pyhäs-
sä Raamatussa ja Vapahtajassamme Jeesukses-
sa Kristuksessa.” Jumalan pysäyttää ajattele-
maan ja kysymään, mihin elämämme johtaa. 

Luin äsken tytöstä, joka kertoi Jumalan 
puhuneen hänelle ystävänsä kautta. Tyttö 
oli tarkkaillut ystäväänsä samassa kesätyö-
paikassa. Hän näytti iloiselta, tasapainoisel-
ta ja onnelliselta päivästä toiseen. Hänessä 
oli jotain erilaista. Lopulta tyttö rohkaistui 
keskustelemaan ystävänsä kanssa syvällisesti. 
Ystävä kertoi elämästään ja uskostaan, joka 
on hänelle elämän tärkein asia. Kesätyöpai-

kan iloista ja onnellista ystävää tyttö ei kyen-
nyt unohtamaan, vaikka kesän jälkeen heidän 
tiensä erosivat. Jumala puhui näin tytölle ja 
herätti hänessä uskon ja hän sai sen myö-
hemmin lahjana omakseen.

Kolmannen loppiaisen jälkeisen sunnun-
tain evankeliumissa (Mark.1:29-39) Markus 
kertoo Jeesuksen Galileassa alkaneen julki-
sen toiminnan jatkumisesta. Jeesus paransi 
Simonin ja Andreaksen kodissa kuumeessa 
olevan Simonin anopin ottamalla häntä kä-
destä kiinni ja nostamalla hänet jalkeille. 

Tieto tästä tunnusteosta kiiri nopeas-
ti ympäristöön. Pian Jeesuksella oli monis-
ta sairauksista autettavia ihmisiä tungokseen 
ja pitkälle iltaan asti. Työ jatkui ja he paran-
tuivat sairauksistaan niin Galileassa kuin sen 
ympäristössäkin. Ihmiset uskoivat Jeesuksen 
parantavaan voimaan. Tärkein tehtävä Jee-
suksella oli parantaa ihmisiä syntisairaudes-

ta, ajaa heistä pois pahat henget. Jeesuksen 
työn ja saarnan keskeisenä sanomana oli: ”Ju-
malan valtakunta on tullut lähelle, tehkää pa-
rannus ja uskokaa evankeliumi!” (Joh.1:29) 

Tämän päivän opetuslapset jatkavat ke-
sätyöpaikan tytön tavoin Jeesuksen lähet-
täminä työtä uskon herättäjänä ja kutsuja-
na Jumalan valtakuntaan omistamaan syntien 
anteeksiantamuksen Jeesuksen, Vapahtajam-
me ansion tähden. He viestivät omalla ole-
muksellaan Pyhän Hengen aikaansaamaa 
vanhurskautta, iloa ja rauhaa.

Jeesus, sinun alkamasi  / usko on ja kilvoi-
tus. / Myös on sinun hallussasi / matkan päässä 
vapahdus. /  Silloin minut uupu-
neen / noudat kotiin taivaaseen. 
( Vk. 301; 6)

Arvo Niskasaari

Usko näkyy

En juhli vanhenemistani, 
ei kukkia, eikä lahjoja.

Ilmo Niinistö

Messu seurakuntakodissa su 21.1. kello 10, Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen. Hilimat avustavat. Kirkkokahvit. 

Kuorot: kirkkokuoro to 18.1. ja to 25.1. kello 18, Vox Marga-
rita ke 24.1. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 18.1. kello 
18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 24.1. kello 13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 22.1. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10-13.

Diakoniavastaanotto torstaisin kello 9.15-11.00.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 18.1. kello 18. 

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 18.1. kello 12.

Toimintapäivä 0-6 luokkalaisille tytöille ja pojille la 27.1.2018 
seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset ma 22.1. mennessä kirk-
koherranvirastoon p. 08 882 3100. Ohjelmassa askarteluja, 
kisailuja, mysteerihuone, musisointia, kirkkohetki ja paljon 
muuta mukavaa. Päivä on ilmainen. Lisätiedot Toimintapäi-
västä tiina.inkeroinen@evl.fi /040 571 4636 tai marko.vayry-
nen@evl.fi / 040 752 4387.

Hetekylässä Hetepirtillä aloitetaan  päiväkerho  3-5 vuoti-
aille lapsille keskiviikkoisin kello 10-12. Ensimmäinen ker-
hopäivä on ke 31.1. Ilmoittautuminen ja lisätiedot lastenoh-
jaajilta  040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217( Kerttu) tai 040 
868 4730 (Heli).

Perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin kello 10-13 
ja iltaperhekerho seurakuntakodissa maanantaisin kello 
17-19.

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

Siioninvirsiseurat ja vuosikokous seurakuntakodin rippi-
koulusalissa pe 19.1. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat Sarakylän kappelissa su 21.1. 
kello 19 (Iivari Jurmu). Seurat Kurenalan ry:llä su 21.1. kello 
16 (Arvo Niskasaari, Jukka Jaakkola).

Kastettu: Aada Olivia Pelttari, Nooa Aulis Seppänen.

Haudattu: Paavo Ilmari Lohvansuu 81 v, Aila Sohvi Siuruai-
nen 86 v (haudattu Ranualle).

Kansainvälistä meininkiä Pudasjärven lukiossa

Lopuksi paistettiin makkaraa ja 
jaettiin Sisu-laatikot voittajille.

Pudasjärven lukio on yh-
dessä Norjan, Tanskan ja Is-
lannin kanssa mukana Eras-
mus+ -hankkeessa, joka on 
Euroopan unionin rahoitta-
ma kumppanuushanke. Se 
tarjoaa osallistujille mah-
dollisuuden kehittää omaa 
toimintaansa tutustumalla 
muiden Euroopan maiden 
koulutusjärjestelmiin, ver-
tailemalla ja vaihtamalla hy-
viä käytäntöjä ja työskentele-
mällä yhteisen aiheen kanssa. 
Hanke toteutetaan vuosina 
2017-2019.

Hankkeessa pohditaan 
motivaation osuutta opiske-
lussa, kouluviihtyvyydessä 
sekä yhteiskunnassa. Päätee-
ma on jaettu neljään pienem-
pään osaan: opiskellaan kou-
lutusjärjestelmän historiaa, ja 
pohditaan nykykoulun tar-
koitusta sekä törmätään ste-

reotypioihin, tutkitaan ko-
din, koulun ja yhteiskunnan 
välistä suhdetta, tutkitaan 
opiskelijan verkostoa ja ver-
koston vaikutusta opiske-
lijaan ja laaditaan ”ihanne 
koulutusjärjestelmä”. 

Tammikuussa 2018 Pu-
dasjärven lukio sai vieraita 
Norjasta, Tanskasta ja Islan-
nista. Pudasjärven lukiosta 
lähdetään vastaavasti vierai-
lemaan Norjaan huhtikuus-
sa kuluvaa vuotta, Tanskaan 
tammikuussa 2019 ja Islan-
tiin huhtikuussa 2019. Pu-
dasjärven lukiolaiset työstä-
vät muun muassa erilaisia 
esitelmiä suomalaisesta kou-
lutusjärjestelmästä ja kan-
sallisesta identiteetistä, joi-
ta he esittävät toisten maiden 
opiskelijoille. Aivan koko-
naan koulun penkillä ei vii-
kon mittaista vierailujaksoa 

toteuteta, vaan koulupäiviin 
on sijoiteltu muutakin toi-
mintaa. 

Tiistaina 16.1. vietettiin 
Finland Olympics iltapäivää 
Rajamaan rannassa. Voiton 
vei Suomen joukkue, Norja 
tuli toiseksi, Tanska kolman-
neksi ja Islanti neljänneksi. 
Aivan tosissaan mittelöitä ei 
tehty, vaan pääasiana oli pi-
tää yhdessä hauskaa lumi-
kenkäilyssä, viestihiihdos-
sa ja mäenlaskussa. Lopuksi 
paistettiin makkaraa ja jaet-
tiin Sisu-laatikot voittajille. 
Tapahtuma suunniteltiin ja 
toteutettiin yhdessä Pudas-
järven lukion opiskelijoiden, 
opettajien sekä Nuorten pal-
veluiden kanssa. 

Viikon aikana nuoret 
opettajineen vierailevat mm. 
Rovaniemellä joulupukin 
kylässä. Muiden maiden lu-
kio-opiskelijat majoittuvat 
pudasjärvisten lukiolaisten 
perheissä ja lauantaipäivä 
20.1. onkin varattu kokonaan 
isäntäperheen kanssa olemi-
seen sekä tutustumiseen sitä 
kautta suomalaiseen kult-
tuuriin ja pudasjärviseen elä-
mänmenoon. 

Meidän perheellämme oli 
ilo saada vieraaksemme is-
lantilainen Maria Eir Mag-

nusdottir. Kysyessäni Marial-
ta mikä oli ensimmäinen asia 
mikä hänessä herätti huomi-
on tullessaan Suomeen, hän 
vastasi iloisesti: puut! Vii-
kon aikana olemme saaneet 
kuulla Marialta monenmois-
ta islantilaisesta kulttuurista 
ja elämän menosta. Islantilai-
nen perinneruoka valmiste-
taan lampaasta, joita maas-
sa on paljon. Marian mukaan 
Islanti elää turismista ja hän 
kokee, että Islanti on turval-
linen maa asua, aivan kuten 
hän kokee Suomenkin ole-
van. Muitakin samankaltai-
suuksia olemme löytäneet, 
sillä Islannista löytyy myös 
poroja ja variksenmarjoja. 
Yksi iso eroavaisuus maiden 
välillä on se, että autoa islan-
tilaiset nuoret saavat ajaa jo 
16-vuotiaana vanhemman ol-
lessa mukana. Maria on välit-
tänyt kotimaastaan kivan ja 
mielenkiintoisen kuvan, eh-
käpä tulevaisuudessa kesä-
lomamatka suuntautuukin 
Islantiin, kuumien lähteiden 
maahan.

Auri Haataja
Nuorten palveluiden 
koordinaattori

Hauskaa pidettiin mm. lumikenkäilyssä. 

Tiistaina 16.1. vietettiin Finland Olympics iltapäivää Raja-
maan rannassa.

Pudasjärven seurakunnan jä-
senmäärä oli vuodenvaihtees-
sa ennakkotietojen mukaan 
7197. Lopulliset tarkistetut jä-
sentilastot julkaistaan 29.1. Jä-
senmäärä laski 103 henkilöllä, 
mikä on noin 1,4 prosenttia jä-
senmäärästä. Vuonna 2016 jä-
senmäärän lasku oli 139 (1,9 
prosenttia).

Vuoden 2017 aikana kas-
tettiin 63 lasta, ja seurakun-
nan läsnäolevasta väestöstä 
kuoli 110 henkilöä. Vuonna 
2016 kastettiin 57 ja haudat-
tiin 124 henkilöä. 

Seurakuntaan muuttanei-
ta oli 282 ja seurakunnasta 
muuttaneita 317. Edellisvuo-
den vastaavat luvut olivat 241 
ja 286.

Kirkkoon liittyi 11 henki-
löä ja kirkosta erosi 29 hen-
kilöä. Vuonna 2016 kirkkoon 

liittyi 13 ja erosi 45 henkilöä.
Kokonaisuutena voi tode-

ta, että jäsenmäärän lasku loi-
veni edellisvuodesta. Kastet-
tujen ja kuolleiden suhde oli 
-47, muuttoliikkeen -35, liit-
tyneiden ja eronneiden -18. 
Vuonna 2016 vastaavat luvut 
olivat -67, -45 ja -32.

Seurakunnan pääjumalan-
palveluksiin osallistui vuon-
na 2017 yhteensä 8405 hen-
kilöä, ehtoollisvieraita oli 
yhteensä 4271. Edellisvuon-
na osallistujia oli 8932 ja eh-
toollisvieraita 4356. Muutos 
selittyy erityisesti tuolloin pi-
detyillä kirkkoherranvaaleilla 
ja piispantarkastuksella. Kä-
vijämäärän keskiarvo vuon-
na 2017 oli 110 osallistujaa/
jumalanpalvelus.

Seurakunta tiedotus 

Pudasjärven 
seurakunnassa 
7197 jäsentä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Erikoisosaamista Taipaleenharjussa

North Weld Oy:n teollisuushallissa avajaiskahvit
Taipaleenharjussa vietettiin 
perjantaina 12.1. North Weld 
Oy:n uuden teollisuushal-
lin avajaisia. Kahvilla ja on-
nittelemassa kävi runsaasti 
asiakkaita, kyläläisiä ja yh-
teistyökumppaneita. Myös 
Pudasjärven kaupungin ke-
hittämisjohtaja Jorma Pieti-
läinen piipahti paikalla tuo-
massa kaupungin puolesta 
onnittelukukat. 

Yrittäjä Joni Outila ker-
toi hallin rakennustyöt aloi-
tetun viime syksynä ja val-
miiksi se tuli joulukuussa. 
Hallin sijaintipaikkaa miet-
tiessään keskeisimpänä pe-
rusteena oli hyvät tie- ja 
kulkuyhteydet, jotka mah-
dollistavat sujuvat ja nopeat 
tavarantoimitukset, niin raa-
ka-aine toimitukset hallille 
kuin valmiiden tuotteiden 
siirron tilaajalle. Lisäetuna 
rakennuspaikka toi lyhyen 
työmatkan verstaalle, sillä 
Outilan perheen koti sijait-
see teollisuushallin vieressä. 
Muutoin yrityksen varsinai-
set asennustyöt ovat Oulus-
sa ja muualla Suomessa. 

Yrittäjä Joni Outila on 
syntyperäinen pudasjärve-
läinen ja viettänyt elämäs-
tään suurimman osan paik-
kakunnalla. Metallitöiden 
parissa hän on ollut runsaat 
10 vuotta ja siitä viisi vuotta 
yrittäjänä. Noin kaksi vuot-
ta sitten hän perusti North 
Weld Oy nimisen oman yri-
tyksen ja on perehdyttänyt 
siihen kaksi hitsaajaa töihin. 
Tällä hetkellä yrityksessä 
keskitytään monipuolises-
ti hitsaus- ja asennustöihin 
teollisuuden parissa, koska 
ne ovat vahvin osaaminen 

yrityksessä. Yrityksestä löy-
tyy osaamista myös erilais-
ten jalometallien käsittelyyn 
ja hitsaamiseen samoin kuin 
manuaalikoneistukseenkin. 

Hankinnat  
paikallisilta yrittäjiltä
Kun omien tuotantotilo-
jen, joiden kustannusarvio 
on noin 200 000 euroa, han-
kinta kävi ajankohtaisek-
si ja Oulun seudun Leader 
lähti tukemaan uutta yritys-
tä Pudasjärvelle, niin pää-
tös rakentamisesta oli help-
po tehdä. 

-Leader myönsi tukea 
niin toimitiloihin kuin ko-
neisiin ja laitteisiin. Tämä on 
oikein positiivinen asia uutta 
yritystä perustaessa, koska 
muutoin tällaiset investoin-
nit ovat äärettömän raskaita 
ja jopa mahdottomiakin to-
teuttaa, kertoi Outila. 

Pudasjärveltä löytyy kai-
ken alan ammattilaisia ja eri-
koisosaamista, joten Outila 
päätti tehdä koko investoin-
nin paikallisilta yrittäjiltä. 

- Yhdessä täällä yrite-
tään ja näin toimien tuem-
me toinen toistamamme ja 
rahat saadaan jäämään paik-
kakunnalle hyödyntämään 
paikkakunnan yrittäjiä ja si-
ten takaamaan paikkakun-
nan työpaikkoja. 

Teollisuushallin raken-
nustyöt aloitettiin viime syk-
synä. Maa-ainestoimitukset 
hoiti Kettumäki Oy. Poh-
jatyöt tekivät Harri ja Ville 
Taipale. Isä Martti ja veljet 
Kauko ja Heikki Outila teki-
vät muotit, raudoittivat sekä 
eristivät pohjan. Hallipake-
tin toimitti K-Rauta Lant-

männen Agro Pudasjärvi. 
Juha Huhtela nosti halliele-
mentit pystyyn ja sähkötöis-
tä vastasi Koillissähkö Oy.

– Varsinainen hallin pys-
tytys tehtiin työn ohessa, eli 
viikonloppuisin ja ei aina 
silloinkaan, kun työt sitoi-
vat välillä kiinni viikon-
lopuiksi. Mutta valmista 
tuli ja aikataulussakin ku-
takuinkin pysyttiin. Sisäl-
lä on vielä jonkin verran il-
mastointihommia, koneiden 
ja laitteiden asennusta sekä 
kattonosturin asennus sivu-
kiskoineen. Varsinaisiin tuo-
tantohommiin päästään hel-
mikuun alkupuolella. Ensi 
kesänä on taas rakennustöi-
tä tiedossa, kun tehdään so-
siaali- ja varastotilat, selvit-
ti Outila.

Lämmityksessä ja 
ovissa uutta  
tekniikkaa
Hallin lämmitysratkaisua 
miettiessä Pudasjärven K-
Rauta Lantmännen Agron 
kauppias Jukka Valkola suo-
sitteli uutta tekniikkaa edus-
tavan Airrex poltto—tai 
dieselöljyllä toimivaa infra-
punalämmitintä, joka on 
helppo asentaa ja huoltaa. 
Airrexin maahantuojalta Rex 
Nordic Oy:ltä paikalla oli 
Ville Jauhiainen, joka esitteli 
Etelä-Koreassa valmistettua 
lähes hajutonta infrapuna-
käyttöistä diesel-lämmitintä.

- Airrexin diesel-lämmi-
tin sopii hienosti vapaa-ajan 
asuntojen, terassien, hallien, 
navettojen, teollisuushallien, 
ym. lämmittämiseen. Pala-
misprosessi on niin puhdas, 
ettei erillistä pakoputkea tar-

vitse viedä välttämättä ulos. 
Airrexin diesel-lämmitin on 
myös energiatehokas. Esi-
merkiksi 500 kuutiometrin 
hallin, jos haluaa pitää +15 
asteessa -0 asteen kelissä, 
niin vuorokausikulutus on 
normaalisti eristetyssä hal-
lissa noin 2,5 litraa vuoro-
kaudessa. Käytännössä hal-
vempaa lämmitysmuotoa on 
vaikea löytää, Jauhiainen tie-
tää.

Hallin taitto-ovet toimit-
ti Findoor Oy, jolla on täy-
sin kotimainen valmistus 
ovitehtaallaan Iissä. Vuonna 
2017 tehtaalla valmistettiin 
2200 ovea, pääasiassa tait-
to-ovia, mutta myös karmi-, 
pari-, liuku- ja palo-ovia.

 – Taitto-ovet eivät vie ovi 
tilaa korkeus- eikä leveys-
suunnassa, joten ovien koko 
karmikorkeus ja leveys ovat 
käytettävissä. 

Energiatehokkaina ja si-
säänpäin aukeavina ovet 
ovat aina käyttövalmiina. 
Ovia menee erilaisiin maa-
talous- ja teollisuushalleihin, 
paloasemille ja moniin mui-

hin käyttökohteisiin. Pää-
markkina-alueena meillä on 
Suomi ja Ruotsi, kertoi Saka-
ri Turtinen Findoor Oy:stä.

Erkki Riihiaho

Yrittäjä Joni Outila (oikealla) ja hallin rakentamisessa auttanut Jonin isä Martti Outila. 

Avajaiskahveista vastasivat Pudasjärven K-rauta kauppias 
Jukka Valkola ja maatalousosaston vastaava Timo Ahonen. 
Airrexin maahantuojalta Rex Nordic Oy:ltä hallin lämmitys-
ratkaisuja esitteli Ville Jauhiainen. 

Findoor Oy Iistä toimitti K-rauta Pudasjärven kautta neljä 
metriä leveät ja 4,8 metriä korkeat taitto-ovet. Yhtiön tuot-
teita olivat esittelemässä Joonas Suomela, Sakari Turtinen 
ja Joonas Hekkala.

Hallielementtien nostotöitä suorittamassa nosturiautoyrit-
täjä Juha Huhtela. 

North Weld Oy:n teollisuushallin avajaisia vietettiin Taipa-
leenharjussa. 

Pudasjärven elinvoimavalio-
kunta käynnisti vuoden en-
simmäisessä kokouksessaan 
10.1. toimenpideohjelman val-
mistelun, jolla varmennetaan 
puhtaiden luonnon keräily-
tuotteiden entistä paremman 
hyödyntämisen alueellamme. 
Tavoitteena on kehittää me-
netelmiä, joilla kannustetaan 
pudasjärveläisiä hankkimaan 

itselleen lisätuloja luonnon-
tuotteiden keräämisestä, jalos-
tuksesta ja markkinoinnista.

Kaupungin kehittämistoi-
mi valmistelee asiaa yhdessä 
alan toimijoiden kanssa, ja sitä 
käsitellään tarkemmin elinvoi-
mavaliokunnan helmikuun 
kokouksessa. Toimenpideoh-
jelma on valmis hyvissä ajoin 
ennen luonnontuotteiden tule-

vaa keräilykauden alkamista.
Valiokunta korostaa, että 

luonnon keräilytyotteista pu-
huttaessa pitää nähdä niiden 
koko laaja kirjo. Marjojen ja 
sienien lisäksi siihen kuulu-
vat muun muassa Pudasjär-
ven luonnon tarjoamat moni-
puoliset puhtaat yrttikasvi-  ja 
kalavarannot.

Elinvoimavaliokunta tote-

aa, että Pudasjärvellä on erit-
täin vahva ja nykyisinkin 
toiminnassa oleva luonnon-
tuotteiden keräämisen perin-
ne. Hyvä esimerkki tästä oli 
viimesyksyinen keskuskeit-
tiön toteuttama omaan käyt-
töön tarvittavan puolukan 
osto, jolloin kiintiö tuli hetkes-
sä täyteen. 

Pudasjärven elinvoimava-

liokunta käsitteli 10. tammi-
kuuta pidetyssä kokouksessa 
myös kaupunginvaltuuston 
vahvistaman uuden kunta-
suunnitelman toteuttamis-
ta ja siihen liittyvän vasta pe-
rustetun kehittämisyhtiön 
mahdollisuuksia. Yksimieli-
sesti hyväksytyssä kuntasuun-
nitelmassa tavoitellaan 10 000 
asukkaan ja 500 uuden työ-

paikan saavuttamista vuoteen 
2027 mennessä. Valiokunta 
hyväksyi itselleen asiapainot-
teisen vuosikellon ja vahvisti 
kokousaikataulun koko vuo-
deksi. Aktiivisesti keskustel-
leessa kokouksessa olivat läs-
nä kaikki valiokunnan jäsenet.

Kaupunki tiedotus 

Luonnontuotteet talteen - lisätuloa ja elinvoimaa pudasjärveläisille
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Kansalaisopistosta tietoa 
Senioriyrittäjien tammikuun kokoontumisessa

Pudasjärven Yrittäjien Seni-
oriyrittäjien tämän vuotiset 
kokoontumiset lähtivät liik-
keelle reippaassa hengessä, 
mukana oli yrittäjälounaalla 
Meritassa peräti 14 henkeä. 

molempiin suuntiin kaikis-
ta paikoista. Kansalaisopis-
to on mukana Likiliikunta-
hankkeen toteuttamisessa ja 
hyödyntää sen hyviä koke-
muksia jatkossa etäopetusta 
kehittäessään”

-Yhteyttä pidetään yllä 
Taivalkosken, Posion, Kuu-
samon ja Ranuan opistojen 
kesken pyrkien kehittämään 
tätäkin kautta tällä seutu-
kunnalla kansalaisopistojen 
toimintaa, kertoi Kemppai-
nen. 

Keskustelussa annettiin 
myönteistä palautetta mm. 
siitä, että opistossa pysty-

Koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen kertoi senioriyrittäjien tilaisuudessa kansalais-
opiston ajankohtaisia kuulumisia. Pöydän päässä seniori-ikäisenä osakeyhtiön perusta-
nut Paavo Outila.

Pasi Kemppainen.

tään polkaisemaan käyntiin 
uusi opintopiiri nopeastikin, 
kun on sopiva aihe ja vähin-
tään seitsemän opiskelijaa 
mukana. 

Senioriyrittäjät kukitti-
vat uutena yrityksenä Met-
säpalveluyritys P. Outila 
Oy:n. Kukitukseen osallis-
tui myös OP Pudasjärvi, jos-
ta olivat mukana kukkakim-
pulla kannustamassa uutta 
yritystä.

Eläkkeellä yrityksen 
perustaminen
Metsäpalvelualan tuore yrit-
täjä Paavo Outila kertoi toi-
mineensa metsäalalla työn-

tekijänä koko ikänsä. Selän 
sairastumisen vuoksi hän 
joutui jäämään alle 50 vuo-
tiaana sairaseläkkeelle. Kun-
to kohentui kuitenkin siinä 
määrin, että tuli halu vielä 
osallistua eläkkeellä olles-
saankin työelämään. Oman 
osakeyhtiön perustaminen 
oli siihen paras mahdolli-
suus eli sen kautta voi nos-
taa itselleen palkkaa eläk-
keeseen vaikuttamatta. 
Aluksi oli tarkoitus työllis-
tää vain itseään. Kuitenkin 
kysyntä on kasvanut met-
sien hoitotöiden, taimikon 
istutuksien, vaikeissa pai-
koissa olevien pihapuiden 

Senioriyrittäjissä vierailun 
jälkeen Metsäpalveluyrittäjä 
Paavo Outilan yritys suoritti 
pihapiirissä olevan suuren 
petäjän kaatamisen Jon-
guntien varressa. Puuhun 
on kiivennyt Juho Outila ja 
maassa kaatamista varmis-
tamassa työntekijä Teijo Piri 
ja itse yrittäjä Paavo Outila. 

Paavo Outilan Metsäpalve-
luyrityksellä on ollut mu-
kavasti töitä. Tällä hetkellä 
kysyntää on mm. vaikeissa 
paikoissa olevien pihapui-
den kaatamisissa. 

kaatamisien ym saralla niin 
paljon, että jonain aikana on 
ollut jopa kahdeksan miestä 
töistä, esitteli Outila yrityk-
sensä toimintaa. 

Seniori-ikäisen Outilan 
puheenvuoro herätti myös 
runsaasti keskustelua ja ky-
symyksiä. Metsäala tuntui 
olevan lähes kaikille osallis-
tujille jollain tavalla tuttua, 
jos ei muuten, niin vaikeissa 
paikoissa olevien pihapui-
den kaadoista sovittiin Outi-
lan kanssa. Samalla varoitel-
tiin huumorinpilke silmissä, 
että älä vaan itse ala nousta 
pylväskengillä kaadettaviin 
pihapuihin. HT

Vierailijana oli Pudasjär-
ven kansalaisopiston koulu-
tussuunnittelija Pasi Kemp-
painen, joka kertoi opiston 
vilkkaasta toiminnasta. Toi-
mintaa on ollut Pudasjär-
vellä jo yli 50 vuoden ajan. 
Kursseja on noin 450 ja nii-
hin osallistuu neljäsosa pu-
dasjärvisistä eli noin 2200 
opiskelijaa ja heistä monet 
ovat mukana useammalla 
kuin yhdellä kurssilla. 

Suuri osa kursseista pide-
tään kansalaisopiston omis-
sa tiloissa entisellä lukiolla. 
Kaikkiaan kuitenkin opis-
kelussa on 34 toimipaikkaa 
ympäri laajaa pitäjää. Toi-
mintaa johtaa opetus- ja si-
vistysjohtaja Juha Holappa 
ja toimistossa työskentelevät 
koulutussuunnittelija Pasi 
Kemppainen ja palvelusih-
teeri Tuula Haverinen. Pää-
toimisina opettajina toimivat 
musiikissa Reijo Kossi, tai-
de- ja taitoaineissa Vuokko 
Nyman sekä maahanmuut-
tajakoulutuksessa Olga Ev-
dokimova. Tuntiopettajia on 
runsaasti niin Pudasjärveltä 
kuin lähiseuduilta.

Etäopetus on Kemppaisen 
mukaan uutena toiminta-
muotona olevan kehiteltävä-
nä ja osin jo toteutettunakin. 
Esimerkiksi kaupungin lii-
kuntatoimella on Likiliikun-
ta-hanke, jossa Tuomas Sam-
melvuo -salissa pidettävään 
ryhmäliikuntaan voi osallis-
tua etänä myös Sarakyläs-
sä, Paukkerinharjulla ja Li-
volla. Puhe ja ääni kulkevat 

Jätehuollon perusmaksu herättänyt paljon kysymyksiä
Pudasjärven kaupunki on 
päättänyt jätelakiin perus-
tuvasta kiinteistökohtaisesta 
jätehuollon perusmaksusta 
ja se on ollut käytössä vuo-
desta 2011 alkaen.

Perusmaksu koskee kaik-
kia kiinteistöjä ja siinä on 
kaksi maksuluokkaa, vaki-
tuinen asunto ja vapaa-ajan 
asunto. Perusmaksu lasku-
tetaan vain kerran vuodes-
sa ja se on hyvin maltillinen.

Jätehuollon perusmak-
su käytetään kokonaisuu-

dessaan kuntalaisten ja 
vapaa-ajan asukkaiden hy-
väksi. Sillä rahoitetaan kun-
nan vastuulle kuuluvia 
jätehuollon tehtäviä, esi-
merkiksi jäteneuvontaa, va-
listusta ja tiedotusta, rekis-
teritietojen ylläpitotyötä, 
tiettyjen kotien jätteelle tar-
koitettujen vastaanottopis-
teiden ylläpitoa ja jättei-
den kuljetusta. Kuluja tulee 
myös mm. kotien vaarallis-
ten jätteiden käsittelystä ja 
kuljetuksesta sekä aluekerä-

ys- ja kyläpisteiden rakenta-
misesta ja ylläpidosta.

Perusmaksua ei käytetä 
kiinteistöllä syntyvän asu-
misen sekajätteen kuljetuk-
seen tai käsittelyyn. Perus-
maksun käyttöä seurataan 
ja sen kohdentaminen lain 
edellyttämiin toimintoihin 
alistetaan tarkastettavak-
si jätehuoltoviranomaiselle 
aina viranomaisen sitä pyy-
täessä.

Jätehuollon järjestämis-
tehtävä on siirretty Kierto-

kaari Oy:lle (ent. Oulun Jä-
tehuolto) vuonna 2016 siten, 
että kuljetusten kilpailutus 
siirtyi vuoden 2017 alussa 
ja laskutukset sekä kuljetuk-
seen että perusmaksun osal-
ta syys-lokakuussa 2017.

Entiset kuntalaispalve-
lut on säilytetty. Sen lisäksi 
Kiertokaari Oy:n toiminta-
aikana on tähän mennessä 
keskustaajamaan avattu 
Ekolanssi kotien vaarallisille 
jätteille ja sähkölaitteille, me-
talliromulle ja pahville. Eko-

lanssin aukioloaikoja on laa-
jennettu edelleen 1.11.2017 
alkaen. Kyläpisteiden osal-
ta on tehty ylläpito- ja sil-
mälläpitosopimuksia kylä-
seurojen kanssa, uusia on 
perustettu ja paikallista yh-
teistyötä on kehitetty mm. 
oppilaitosten ja paikallisten 
yritysten kanssa.

Kiertokaari tiedotus/
Mari Juntunen

Ekolanssi Pudasjärven teol-
lisuusalueella on yksi tär-
keä Kiertokaaren järjestämä 
palvelu pudasjärveläisille. 
Syyskuussa 2016 vietettiin 
avajaisia, jossa tämän tie-
dotteen lähettäjä, erityisasi-
antuntija Mari Juntunenkin, 
oli mukana.

Kivarin Erän hirvipeijaissa 
väkeä tuvan täydeltä

Kivarin Erän hirvipei-
jaat pidettiin loppiaisvii-
konloppuna 7.1. Hiltu-
rannan leirikeskuksessa. 
Väkeä oli tuvan täydel-
tä. Kokit olivat loihtineet 
hirvikäristystä ja hyvin 
se maistuikin. Nämä oli-
vat seuran kymmenen-
net hirvipeijaat ja pe-
rinnettä jatketaan. Tilat 

alkavat käydä ahtaiksi ja 
ensi vuodelle pitää miet-
tiä isompia tiloja.

Jussi T-N, 
kuvat Laura 
Timonen-Nissi  
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TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

PERJANTAI-LAUANTAI 19.-20.1.

499

100 950
kg

269
ras

199
pkr

1491195
kg

199

490

595
kg

pkt

595
kg

795
kg

695

250

159

359

199
ras

1090

179

159
ras

099
pkt

139
pss

pkt 199

199

prk

399
kg

kg

499

079
pss

1295
kg

pkt

375

195
pkt

pkt

2 kg/
talous

kg

399
kg

699
kg

795
kg

10 kpl

pkt

kpl

pkt

kpl

Palana ja pihveinä 14,95 kg

1 pkt/talousraj. erä

149
ltk

3 kpl

2 pkt/
talous

kg

1990
kpl 550

2 kpl

15,-
POISTOKOREISTA

POISTOHINTAAN!

4690 56,-

2190

kg

MAANANTAI 22.1.

Atria Porsaan
KASSLERPAISTI

n. 2.5 kg/kpl

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

HK Viljaporsaan
SISÄFILE
n. 650 g/kpl

marinoitu

Arla
MEIJERIVOI
500 g 
normaalisuolainen

TIISTAI 23.1.

PE-TI 19.-23.1.

Eldorado
LOHKOPERUNAT
450 g

Del monte
ANANAS-
PALAT 
230 g

Valio
JOGURTIT
1 kg

Apetit HAWAII, 
ROMEO tai 
BOLOGNESE 
PIZZA 280 g, 2 kpl

Eldorado
PISARATOMAATTI

250 g

Riitan Herkku 
SENTTI 
PIZZAT 
250 g

HK
HERKKU-
MAKSA-
MAKKARA 500 g

Pouttu ohuen ohut
SAVUKINKKU  

 tai 
PORSAANPAISTI 

250 g

HK
PIKNIK-
PAISTI
1,5 kg/kpl

Siemenetön
VIHREÄ
RYPÄLE
500 g rasia

Atria
HIILLOS
GRILLI-
MAKKARA 400 g

Antell
RUISRUIS
LEIPÄ
9 kpl/
450 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

PERJANTAI 19.1.

HK
BURGERI
100 g

Tuore
SILAKKA-
FILE
pyyntivaraus

Kivikylän
WANHAN-
AJAN NAKKI 
380 g

Vanajan
VOHVELIT
325 g

PAPRIKA MIX
300 g

Espanja

Prego
TUHKA-
IMURI  
1200 W

3995

RAUTAOSASTOLTA

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

LAUANTAI 20.1.

Hyvä NAUTA-
JAUHE-
LIHA
rasvaa 
alle 10%

9990

Black&Decker 
AKKUPORAKONE 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

Chempioil
HYDRAULIIKKAÖLJY 
20 l

3895 1995

4995

45,-

Mustang
KAMINA

199,-

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Tikkivuori 
TYÖTAKKI

Vuorelliset 
TYÖHOUSUT

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

Naudan
luuttomat
KEITTO-
LIHAPALAT

Atria takuumurea
NAUDAN 
SISÄPAISTI 
kokonainen

Kariniemen BROILERIN
RINTA-
LEIKE
marinoitu
4 kpl/ras

Tuore Norjan
LOHI
1-3 kg
kokonainen
2 kalaa/talous

Porsaan
KYLJYKSET

Pappagallo 
TIKKU-
JÄÄ-
TELÖT
8 kpl

YLIKYPSÄKINKKU 
palana tai siivuina

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE 
400 g
kerma-
pippuri

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

ALE HINTAAN! ALE HINTAAN!
Naisten ja 
miesten
FLEECE-
TAKKI
vetuketjutaskut

Miesten
ALUS-
HOUSUT

Naisten
NEULEITA

Alkaen

Naisten
MOKKA-
SAAPAS

Miesten
TALVINILKKURI
nahkaa/teddyvuori

Hajakokoja
lasten
TOPPAKENKIÄ
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talvihakkuutyömaalle

Kouluissa tehdään nyky-
ään uuden opetussuunnitel-
man mukaisesti digiloikkia 
ja rakennetaan avoimia op-
pimisympäristöjä. Mikään 
ei kuitenkaan korvaa koke-
muksellista ja elämyksellistä 
oppimista. Hirsikampuksen 
3.luokkalaisille tarjoutui tilai-
suus päästä tutustumaan tal-
viseen metsänhoitoon, talvi-
hakkuuseen ja metsäkoneen 
käyttöön lähelle Kurenalan 
keskustaa. Saimme viettää 
11.1. unohtumattoman, talvi-
sen torstaiaamupäivän Met-
säpalvelu Tuomaalan ja Stora 
Enson vieraina hankien kes-
kellä.

Lähdimme aamutuimaan 
liikkeelle Hirsikampuksen pi-
halta Pirin Eeron kyyditsemä-
nä. Eero oli valittu kuskiksi, 
koska bussi oli määrä saada 
käännettyä talvisella ja lumi-
sella metsäautotiellä. Ja sehän 
Eerolta onnistui. Matka oli ly-
hyt ja pian olimmekin peril-
lä ja nousimme autosta raik-
kaaseen talvi-ilmaan. Lunta 
on nyt metsissä reippaasti ja 
se kyllä huomattiin. Vastassa 
olivat retken ”isännät” Tuo-
mo Tuomaala ja Vesa Pesälä. 
Oppilaat komennettiin jonoi-
hin ja pian jo soljui 50 oppi-
laan porukka metsäautotietä 
pitkin hakkuualueelle.

Talvinen metsäretki hak-
kuulle kuuluu 3. luokkien 
kodin ja koulun yhteistyö-
projektiin, jossa tutustum-
me huoltajien ammatteihin 
ja mieluiten paikan päällä. 
Syyslukukauden aikana tär-
keänä teemana koulussa on 
myös ollut suomalainen met-

sä ja talviluonto. Ja juuri täl-
lä hetkellä koko Hirsikam-
puksen pedagogisen jakson 
aiheena on työ ja yrittäjyys. 
Joten oivallisesti tämä elä-
mysloikkamme sopi nyky-
koulun arkeen.

Hakkuualueella Tuomo 
Tuomaala ja Vesa Pesälä pi-
tivät hyvän ja lapsenkielisen 
luennon. Kerrottiin yleisiä 
asioita metsästä, luonnosta, 
talvesta, paikallisesta hak-
kuualueesta, eläimistä ym. 

Lähdimme koululta metsää päin,
siellä oli hauskaa, sen myös näin.
On metsä luminen,
ja niin ihanan puhtoinen.
Monella oli varpaat jäässä,
olisi pitänyt olla villasukat kylmässä säässä.
Oli siellä puita,
ja paljon hymysuita.
Puut oli hienoja,
mutta ei kieroja.
Moto oksia puusta karsi,
jäi jäljelle enää vain varsi.
Tuomo käyttää sahaa,
siitä saa rahaa.
Moto osasi karsia,
ja katkoa varsia.
Makkaraa saatiin paistaa,
metsän tuoksun voin vieläkin haistaa.
Juotiin myös mehut,
ja saimme isot kehut.
Syötiin, juotiin ja katseltiin,
lintuja puussa,
ja kaikilla makkara suussa.
Suomen talvi on valkoinen,
niin ihanan pehmoinen.
Kotiin mennessä,
tuli metsää ikävä!

3.A -luokkalaiset

Sitten siirryttiin varsinaiseen 
aiheeseen, eli puun matkaan 
talvisesta metsästä hyöty-
käyttöön. Tuomo Tuomaala 
toimii yrittäjänä Metsäpalve-
lu Tuomaalassa ja tekee mm. 
yhteistyötä metsänomistajien 
kanssa. Hän kertoi suunnitel-
leensa hakkuun ja tarjouskil-
pailun jälkeen puut päätettiin 
myydä Stora Ensolle. Vesa 
Pesälä on Stora Enson osto-
mies ja hän kertoi puoles-
taan metsäyhtiön osuudesta 
tässä hakkuussa. Stora Enso 
työllisti varsinaiseen hakkuu-
seen ja korjuuseen Metsäpe-
sälä Oy:n. Oppilaat kyselivät 
erinäisiä asioita ja tutuiksi tu-
lit motit, kuutiot, hehtaarit ja 
motot.

Seuraavaksi saimme kat-
sella lähietäisyydeltä keski-
raskaan moton ja ajokoneen 
toimintaa. Koneiden ohjak-
sissa toimivat nuoret herrat 
Jukka Illikainen ja Samuli Pe-
sälä. Oli siinä lapsilla ihmet-
telemistä, kun puut kaadet-
tiin, oksittiin ja pätkittiin, 

eikä siihen puuta kohden 
kauaa mennyt. Monen po-
jan ja tytönkin silmissä väläh-
ti unelma ja ajatus metsäko-
neen kuskin urasta. Harvoin 
pääsee talvella umpihanges-
sa tätä toimintaa seuraamaan, 
joten välähti siinä aikuisenkin 
silmä.

Sitten marssittiinkin lä-
heiselle mäelle rantteelle. Sii-
nä tutkiskeltiin pienempi-
en puupinojen värikoodeja ja 
varsinkin valtavan kokoista 
tukkipinoa. Siinä mittailtiin 
puumääriä ja totta kai hin-
tojakin. Todettiin ja keskus-
teltiin metsän arvoista; niin 
virkistyksellisistä kuin talou-
dellisistakin. Nykyään on-
neksi nuo arvot eivät ole vas-
takkaiset vaan kulkevat käsi 
kädessä. Suomessa riittää ja 
tulee riittämään puuta hakat-
tavaksi ja hyötykäyttöön. Ja 
metsää tulee aina riittämään 
retkeilyyn, marjastukseen, 
metsästykseen ja kaikkeen 
muuhun mukavaan.

Rantteella loimotti iso 
nuotio ja nokipannu parrun 
päässä. ”Metsäisännät” tarjo-
sivat meille nuotiomakkaraa, 
mehua, kahvia ja pullapuol-
takin. Siinä 50 lasta ja aikui-
set päälle herkutteli kuulaan 
talvisella metsäaukealla naut-
tien herkuista. Samalla järjes-
tettiin mahdollisuus käydä 

moton ja ajokoneen hytissä. 
No, siihenhän ei lasta tarvit-
se kahdesti käskeä. Ryhmä-
kuvia otettiin ja alueella sai 
liikuskella myös hieman va-
paammin. Aika oli kulunut 
yllättävän nopeasti ja olikin 
loppukiitosten aika. Sitten 
marssimme takaisin kohti lin-

ja-autoa. Oppilasporukka oli 
hiljainen. Se on merkki siitä, 
että päässä surisivat ajatuk-
set ja mukavat muistikuvat. 
Hymy karehti kasvoilla. Sel-
laista on elämyksellinen op-
piminen.

3 luokan opettajat 

Retkeläiset yhteiskuvassa.

Metsäpalvelu Tuomaala tarjosi makkarat, mehut ja piparit.

Hakkuukone antoi työnäytöksen. Tuomo Tuomaala ja Vesa Pesälä kertovat oppilaille hakkuutyömaasta.

Lasten koottu metsäruno
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Oppilaiden 
kirjoituksia 

retkestä:

Ossi-Matias Kettunen hakkuukoneen hytissä.

Kuvat muistoksi
Viime torstaina kävimme metsäretkellä hakkuutyömaalla. Mu-
kana oli meidän luokan lisäksi koulumme toinen kolmasluokka. 
Lähdimme retkelle linja-autolla. Kun pääsimme ulos linja-au-
tosta, kävelimme hetken. Tuomo Tuomaala ja Vesa Pesälä ker-
toivat meille hakkuusta. Saimme kysyä myös kysymyksiä.  Seu-
raavaksi näimme, kun moto eli hakkuukone hakkasi metsää. 
Kävelimme seuraavaksi nuotiopaikalle. Paistoimme siellä mak-
karat, söimme piparit ja joimme mehut. Näimme nuotiopaikan 
lähellä ajokoneen ja uudestaan moton. Silloin pääsimme myös 
koneiden sisälle. Leikimme seuraavaksi leikkejä. Otimme leik-
kien jälkeen kuvia. Kun kuvat oli otettu, lähdimme kävelemään 
kohti linja-autoa, joka lähti ajamaan kohti koulua. Mielestäni pa-
rasta oli se, kun pääsimme koneiden sisälle. 

Tommi 3.B

Kysymyksiä ja vastauksia
Viime torstaina me lähdimme hakkuutyömaalle linja-autolla. 
Me kokoonnuttiin tien reunaan riveihin. Tuomo Tuomaala ja 
Vesa Pesälä kertoivat metsän hoidosta, metsän iästä, yhteistyö-
kumppaneista ja työkoneista. Ennen kuin lähdimme katsomaan 
motoa, niin kaikki sai esittää kysymyksen Tuomolle ja Vesal-
le. Seuraavaksi menimme katsomaan motoa. Sitten lähdimme 
paistamaan makkaraa. Nuotiolla me söimme makkaraa, joim-
me pillimehut ja söimme piparit. Seuraavaksi tutustuimme ajo- 
ja hakkuukoneeseen. Sitten otettiin kuvia, kunnes oli aika läh-
teä linja-autolle.

Joonas 3.B

Retki hakkuutyömaalle
Pudasjärven hirsikampuksen 3A ja 3B –luokat pääsivät retkelle 
hakkuutyömaalle. Matkustimme linja-autolla. Kun olimme pe-
rillä työmaalla Tuomo Tuomaala ja Vesa Pesälä kertoivat meille 
metsästä. Saimme kysellä kysymyksiä. Kun olimme kyselleet ja 
saaneet vastaukset, saimme nähdä hakkuukoneen työssä. Kat-
selimme konetta jonkin aikaa ja lähdimme makkaran paistoon. 
Söimme makkarat, pillimehut ja piparit, jotka saimme Tuomol-
ta. Paikalle oli tullut myös ajokone ja hakkuukone. Me saimme 
käydä niissä sisällä. Hakkuukoneen ohjaaja oli Jukka ja ajoko-
neen Samuli. Kaiversimme lopuksi kavereiden kanssa lumiasti-
oita. Sitten kävelimme linja-autolle ja lähdimme koululle syö-
mään. Se oli mukava päivä.

Martti 3.B

Koneisiin tutustuminen parasta
Lähdettiin linja-autolla 3A ja 3B kanssa hakkuutyömaalle. Tuo-
mo ja Vesa ottivat meidät vastaan. Sitten suurin osa esitti ky-
symyksiä Tuomolle ja Vesalle. Jukka näytti meille, miten Motolla 
sahataan puita. Sen jälkeen menimme makkaranpaistopaikalle. 
Vesa kertoi paljon metsästä. Ajokonetta ajoi Samuli. Kaikki kä-
vivät koneiden sisällä ja paistoi makkaraa. Lopuksi leikittiin ja 
otettiin kuvia. Sitten käveltiin autolle. Retkessä oli parasta, kun 
sai käydä koneiden sisällä ja sai juoda pillimehua.

Ossi-Matias ja Lenna 3.B

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n Ritolantien rakennus-
projekti on edennyt suunni-
telman mukaisesti ja harjan-
nostajaisia vietettiin torstaina 
18.1. Modernit luhtitalot val-
mistuvat keväällä 2018. Pe-
rinteisistä vuokra-asunnoista 
kohde eroaa merkittävästi sil-
lä, että luhtitalo on rakennet-
tu hirrestä. 

-Arkkitehtuurin lähtökoh-
tana on ollut Pietarilan ran-
tojen perinteisiä pihapiirejä 
kunnioittava, mutta moder-
nilla tavalla toteutettu tiivis 
punaisista taloista koostuva 
asuinkortteli. Hankkeessa läh-
dettiin ennakkoluulottomasti 
pienentämään rakentamises-
ta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä 
ja rakennusmateriaaliksi va-
littiin ekologinen ja uusiutu-
va hirsi. Tuulettuva alapohja 

Luhtitalo Iijoen rannalla harjakorkeudessa
varmentaa rakennusteknis-
tä toimivuutta merkittäväs-
ti, kertoi suunnittelija Kristian 
Järvi Arkkitehtitoimisto Luk-
karoinen Oy:stä. 

Taloista avautuvat nä-
kymät korostavat Pudasjär-
velle hyvin luonteenomai-
sen jokimaiseman merkitystä. 
Hengittävä hirsi on terveys-
vaikutuksiltaan perusteltu 
materiaali. Jykevät hirsiseinät 
ovat akustiikaltaan hyvin toi-
mivia ja tällä tavoin asumis-
viihtyvyys paranee. Kaikis-
sa asunnoissa on puupintoja 
runsaasti näkyvillä ja moder-
ni hirsirakentaminen näkyy 
myös ulkona, joten kohde on 
luonteva lisäys puurakenta-
miselle ja Pudasjärven hirsi-
pääkaupungille, kertoi Järvi. 

Pudasjärven Vuokratalo-
jen toimitusjohtaja Jouko Vää-

näsen mukaan kaupungin 
tekemä periaatepäätös hirsi-
rakentamisesta on etu myös 
Pudasjärven Vuokrataloille. 
Pystymme tarjoamaan asiak-
kaillemme asuntoja erilaisiin 
tarpeisiin ja toiveisiin. 

-Asukashaku valmistu-
vaan hirsitaloon käynnistyy 
lähiaikoina ja otamme hake-
muksia vastaan verkkosivu-
jemme kautta. Tiedustelu-
ja kohteesta on tullut, mutta 
asukasvalinnat tehdään ke-
vään aikana. Nyt on hieno 
mahdollisuus muuttaa Pu-
dasjärvelle uuteen asuntoon! 

Koillis-Suomen kansalaisopis-
toilla – Kuusamon, Posion, 
Pudasjärven ja Taivalkosken 
kansalaisopistoilla on yhtei-
nen Opetushallituksen rahoit-
tama laatu- ja kehittämishan-
ke KOPPI – Koillisen opettajat 
oppiin. Hanke pyrkii osaltaan 
helpottamaan opistojen opet-
tajapulaa. Keinoina hankkees-
sa ovat nykyisten opettajien 
taitojen monipuolistaminen 
kurssien avulla, mutta myös 

uusien opettajien saaminen 
pitkän linjan harrastajista tar-
joamalla heille mm. ohjaus-
valmiuksia kehittävää koulu-
tusta.

Vuoden 2018 ensimmäinen 
yhteinen koulutus toteutetaan 
Kuusamo-opistolla perjantai-
na 9.2. kello 17-20 ja lauantai-
na 10.2. kello 9-15. Koulutuk-
seen voi osallistua myös vain 
lauantaina.

”Tule pohtimaan ja kehit-

tämään ohjausosaamistasi ai-
kuisten kouluttajana” - Koulu-
tus tarjoaa näkökulmia omien 
ohjauskäytänteiden kehittämi-
seen ja tukea omaan opetus-
työhön. Kouluttajat tulevat 
Oulun ammattikorkeakoulun 
ammatillisesta opettajakorkea-
koulusta. Päivät ovat osittain 
jatkoa viime marraskuun kou-
lutuspäivälle, mutta myös uu-
det kuulijat ovat tervetulleita.

Luentopäivä on maksuton 

ja tarjolla kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneet ohjaustaitojen-
sa kehittämisestä tai ylläpitä-
misestä. Osallistuminen ei sido 
vielä mihinkään. Hanke mak-
saa pitkämatkalaisille matkat 
ja majoituksen Kuusamo-opis-
tolla. 

Ota yhteyttä alueesi kan-
salaisopistoon ja ilmoittaudu 
mukaan 31.1. mennessä.

Kansalaisopisto tiedotus 

Ohjaajaksi kansalaisopistoon koulutuspäivät

Talot sijaitsevat upeissa mai-
semissa Iijoen rannalla. 24 
huoneistoa käsittävä taloyh-
tiö tarjoaa koteja niin yksina-
suville kuin myös perheille, 
kertoi Väänänen. 

Pääurakoitsijana toimii 
Rakennusyhtiö Observo Oy 
Haukiputaan Kellosta sekä 
muut urakoitsijat ovat Lapin 
LVI-Asennus Oy Kemi, Säh-
kö-Polar Oy Oulu ja Kone 
Hissit Oy Helsinki. Raken-
nustöiden valvojana toimii 
Antti Karjalainen Promen 
Oy:stä ja terve talo valvojana 
WSP Finland Oy Oulu. HT 

Pudasjärven Vuokratalot Oy:n keväällä valmistuvien Rito-
lantien modernien luhtitalojen rakennusprojekti on eden-
nyt harjannostajaisiin.

Vuokratalojen toimitusjohtaja Jouko Väänänen ja talojen 
suunnittelija Kristian Järvi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen 
Oy:stä esittelivät harjannostajaisväelle Ritolantien Luhti-
taloja. Huoneistoihin pyritään jättämään mahdollisimman 
paljon hirsipintaa näkyviin.  

www.pudasjarvenvuokratalot.fi

Seuraa hankkeen edistymistä facebook-sivuiltamme!

ARKKITEHTISUUNNITTELU       Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
RAKENNESUUNNITTELU          Wise Group Finland Oy
LVIA-SUUNNITTELU               Wise Group Finland Oy
SÄHKÖSUUNNITTELU             Insinööritoimisto Palosaari Oy

RAKENNUTTAJA                   Pudasjärven Vuokratalot Oy
VALVOJA                            WSP Finland Oy
PÄÄURAKOITSIJA                  Rakennusyhtiö Observo Oy
SIVU-URAKOITSIJAT               Lapin LVI-Asennus Oy
                                     Sähkö-Polar Oy
                                     KONE Hissit Oy

RITOLANTIE 15

HUONEISTOJAKAUMA  |  yhteensä 24 kpl

2 kpl  tupak+s  34,0 m²     4 kpl  2h+kt+s  45,5 m²     2 kpl  1h+kt+s  36,5 m²
2 kpl  2h+kt+s  45,5 m²     2 kpl  3h+kt+s  63,0 m²     2 kpl  2h+kt+s  45,5 m²
2 kpl  3h+kt+s  63,0 m²     2 kpl  4h+kt+s  82,5 m²     2 kpl  3h+kt+s  66,0 m²
2 kpl  4h+kt+s  83,0 m²                                2 kpl  4h+kt+s  82,5 m²

       A-talo                      B-talo                      C-talo

PUDASJÄRVEN
OYVUOKRATALOT

Hirsiluhtitalo,  
Ritolantie 15 A, B ja C

Valmistumassa 24 uutta vuokrahuoneistoa 
Pudasjärvelle Pietarilan asuinalueelle, keväällä 2018 

2 kpl tupak+s 34,0 m2

2 kpl tupak+s 36,5 m2

8 kpl 2h+kt+s 45,5 m2

4 kpl 3h+kt+s 63,3 m2

2 kpl 3h+kt+s 66,0 m2

4 kpl 4h+kt+s 82,5 m2

2 kpl 4h+kt+s 83,0 m2

Asukashaku käynnissä!
Asukkaaksi haetaan Pudasjärven 
Vuokratalojen kautta. Asukasvalin-
nassa noudatetaan ARA:n asukas-
valintaohjetta.

Tutustu kohteeseen tarkemmin
www.pudasjarvenvuokratalot.fi/ 
ritolantie

Jätä hakemus verkossa
www.pudasjarvenvuokratalot.fi
tai käy Asuntotoimistolla!

Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
P. 050 4098 190 · asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
www.pudasjarvenvuokratalot.fi

VUOKRA-ASUNNOT

Syötteelle on valmistunut Talvireit-
tikartta, joka on siis eri kuin latu-
kartta. Talvireittikarttaa myydään 
hintaan viisi euroa luontokeskuk-
sella. Kartta on painettu repeämät-
tömälle materiaalille. 

Talvella retkeilykäytössä 
olevat reitit: 
- Teerivaaran lumikenkäreitti, 6 
km alkaa luontokeskukselta ja on 
opastettu maastoon punaisilla au-
rausviitoilla. Vaativa reitti.
- Vattukurun lumikenkäreitti, n. 2 
km on opastettu maastoon talvi-
reittinauhoin. Lähtöpiste Vattuku-
run P-paikka. Keskivaativa.
- Kellarilammen lumikenkäreitti, n. 
0,5 km/ suunta on opastettu au-
rausviitoilla laavulle saakka. Läh-
töpiste Kellarilammen P-paikka.  
Nouse ihailemaan maisemaa laa-
vun takana kohoavalle Pytkynhar-
julle. Helppo reitti.
- Kansallispuiston talvireitit, vii-
kosta 8 eteenpäin reittejä on n. 36 
km. Tällä hetkellä niitä noin 20 km. 
Opasteet risteyksissä. Lähtöpiste 
esim. luontokeskus. 

Viikosta 8 eteenpäin reitti on 
Rytituvalle saakka täältä luonto-
keskukselta.

Luontokeskuksella vuokrataan 
lumikenkiä, liukulumikenkiä ja pot-
kureita.  Tällä hetkellä vaihtuvana 
näyttelynä on Tiina Törmäsen upe-
at valokuvat: Maisemia pohjoisesta. 

Syötteen  
Luontokeskus  
tiedottaa
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Liity tukiryhmään
paavopresidentiksi.fi

Varmista 
toinen kierros

Tukitilimme: FI91 5680 0020 4285 83
1500 euron tai suuremmat 
lahjoitukset ovat julkisia.

Pekka Haavisto vieraili Oulussa
Pekka Haavisto tekee pit-
kää päivää kiertäessään 
maata, tavoitteenaan koh-
data ainakin 100 000 suo-
malaista. Lauantaina 13.1. 
Haavisto ennätti koko päi-
väksi Ouluun, jossa hän 
vieraili useassa tilaisuu-
dessa, jotka kaikki veti-
vät hyvin kuulijoita. Kutsu 
oli annettu myös Pudas-
järvelle. Oulun kierrok-
sen Haavisto aloitti Rotu-
aarin vaalimökiltä, josta 
hän siirtyi haastateltavak-

Haavisto tapasi ihmisiä 
Rotuaarin vaalimökillä. 

Jututtajia riitti, ja mökin 
edustalla käytiinkin paljon 

hyviä keskusteluja.

si Suomalaiseen kirjakaup-
paan Lipunnosto -kirjansa 
tiimoilta. Oululaisilla oli 
tilaisuus nauttia Pekan asi-
antuntemuksesta kahdes-
sa keskustelutilaisuudes-
sa, joista ensimmäisessä 
puhuttiin syrjäytymises-
tä, osallisuudesta ja yhteis-
kuntarauhasta. Jälkimmäi-
sessä tilaisuudessa Pekka 
keskusteli rauhanneuvot-
telijan roolissa Lähi-Idän 
rauhanvälitystyöstä. Illal-
la Haavisto veti DJ-keikan 

Voimala 1889:ssä, jossa oli 
tupa täynnä ja tunnelma 
katossa ihmisten tanssies-
sa ja jutellessa Pekan kans-
sa.

Pudasjärven Vihreiden 
puheenjohtaja Kari Tyk-
kyläinen tapasi Pekan vii-
me lokakuussa, kun Pekka 
vieraili hänen taidenäytte-
lyssään Oulussa. Tykkyläi-
nen kannattaa Haavistoa 
presidentiksi Pudasjärven 
korvaamattomien luon-
toarvojen, sekä lasten ja 

Viime presidentinvaaleissa 
Suomen presidentiksi valit-
tu Sauli Niinistö vieraili en-
nen vaaleja Pudasjärvellä lu-
vaten, että jos hänet valitaan 
presidentiksi, hän vierailee 
presidenttinä Pudasjärvel-
lä. Hän toteutti lupauksen-
sa 30.11.2013. Pudasjärvellä 

vierailun ohjelmaan kuului 
Kontiotuotteeseen tutustu-
minen sekä kansalaistilai-
suus Pudasjärven torilla. 
Presidentti piti puheen ja 
liikkui vapaasti yleisön jou-
kossa sekä tervehti ihmisiä. 
Moni sai ainutlaatuisen tilai-
suuden tervehtiä ja vaihtaa 

muutaman sanan istuvan ta-
savallan presidentin kanssa.

Näissä vaaleissa Niinistö 
on ehdolla toiselle kaudelle. 
Hän on etukäteen ollut gal-
lupeissa johdossa, äänestäjät 
kuitenkin ratkaisevat kuka 
saa eniten ääniä ja tulee va-
lituksi presidentiksi. 

Sauli Niinistö piti lupauksensa 
vierailla Pudasjärvellä

Väyrynen tähtää toiselle kierrokselle
Valitsijayhdistyksen pre-
sidenttiehdokas Paavo 
Väyrynen on neljättä ker-
taa presidenttiehdokkaa-
na. Väyrynen nousi edus-
kuntaan vuonna 1970 vain 
23-vuotiaana, ja hän on eh-
tinyt toimia ministerinä 

Väyrynen vieraili 
Pudasjärvellä muun 
muassa vuoden 2014 
Metsäpäivillä, 
jossa oli puhujana.

nuorten tulevaisuuden 
turvaamiseksi.

Saara Pönkkö,  
kuva Pertti Rautiainen

viidellä eri vuosikymme-
nellä. Pudasjärvellä hän 
on vieraillut ahkerasti, vii-
meksi puhujana Metsäpäi-
villä vuonna 2014. 

Näissä vaaleissa hän 
vieraili muun muassa Iis-
sä 10.1. Puheessaan hän 
ilmoitti tavoitteekseen 
”Uusi suunta Suomelle”, 
jolloin Suomen itsenäisyyt-
tä on vahvistettava ja pit-
källä tähtäimellä Suomen 
on erottava liittovaltiok-

si muuttuvasta Euroopan 
unionista. Myös eurosta 
tulee palata omaan valuut-
taan, koska siihen liittymi-
nen oli hänen mielestään 
alun perinkin suuri virhe. 
Presidenttinä Väyrynen 
aikoisi vaikuttaa etenkin 
ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaan, maahanmuutto-
politiikkaan sekä Suomen 
sisäpolitiikkaan. Natoon 
ei pidä mennä, rajatarkas-
tukset tulee palauttaa ja si-

säpolitiikkaan presidentti 
Väyrynen vaikuttaisi YK:n 
kestävän kehityksen ohjel-
man linjausten mukaisesti, 
tavoitteenaan köyhyyden 
poistaminen.

Matti-Tapio Rissanen, 
kuva Heimo Turunen

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.

TYÖVÄENYHDISTYS 
JÄRJESTÄÄ

KESKIVIIKKONA 
24.1. KLO 12-14 

K-SUPERMARKETIN 
PIHALLA. 

TULE JUTTELEMAAN 
JA MAISTAMAAN 

TARJOTTAVIA!

PRESIDENTTI-
EHDOKAS 
TUULA 

HAATAISEN
TUKITILAISUUDEN

6 Merja Kyllönen haluaa Suomesta rauhan suurvallan
Vasemmistoliiton presi-
denttiehdokas Merja Kyl-
lönen korostaa epävakaan 
maailman tarvitsevan vas-
tuullista johtajuutta ja jän-
nitteiden purkamista vuo-
ropuhelulla. Kyllönen on 
tavattavissa juuri presi-
dentinvaalien ensimmäi-
sen kierroksen alla Pohjois-
Pohjanmaalla lauantaina 
27.1. kello 11-13. Iin torilla. 
Samana päivänä Kyllönen 
kiertää myös Haukiputaal-
la ja Oulussa. Merja Kyl-
lönen on vieraillut usein 
myös Pudasjärvellä muun 
muassa viime huhtikuussa 
kunnallisvaalien alla. 

Kyllönen on huolissaan 
kasvavasta eriarvoisuudes-
ta ja sen luomasta pelkojen 
ohjaamasta politiikasta. 

- Suomella on mahdol-
lisuus ottaa rooli rauhan 
suurvaltana, kokoaan suu-
rempana kansainvälisen 
rauhan edistäjänä. Tämä 

edellyttää sotilaallista liit-
toutumattomuutta, joka 
myös parantaa Suomen 
mahdollisuuksia pysyä 
puolueettomana kriisiaika-
na, Kyllönen toteaa.

- Nykypäivänä ongelmat 
ja uhat ylittävät kansalais-
valtioiden rajat. Me emme 

Merja Kyllönen on vieraillut usein myös Pudasjärvellä muun muassa viime huhtikuussa kunnallisvaalien alla torilla.

voi Suomessa jäädä kyy-
höttämään omaan nurk-
kaamme valot poissa ja toi-
voa parasta. Tasa-arvoa 
on lisättävä niin Suomessa 
kuin maailmalla. Kansain-
välistä oikeutta on vahvis-
tettava, talousjärjestelmi-
en oikeudenmukaisuutta 

lisättävä ja ihmisoikeusso-
pimusten noudattamista 
edellytettävä kaikilta, Kyl-
lönen sanoo.

Hyvä esimerkki rajat 
ylittävästä uhasta on vää-
jäämättä etenevä ilmaston-
muutos.

– Turvallinen yhteiskun-

ta on mahdollinen vain, 
jos ilmastonmuutoksen ja 
luonnonvarojen riittävyy-
den haasteeseen vastataan.

Olli Kohonen,  
kuva Heimo Turunen

PRESIDENTINVAALIT 2018
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5

PRESIDENTTIEHDOKAS 
LAURA HUHTASAARI:

”SUOMALAISTEN ETUJA 
ON USKALLETTAVA 

PUOLUSTAA”

3

HAAVISTO 
PRESIDENTIKSI 
2018

Rauha
Ihmisoikeudet
Ympäristö

Mainoksen maksaja: Oulun vaalipiirin Vihreät ry

Ennakkoäänestys Suomessa
1. vaali 17.- 23.1.2018
2. vaali 31.1.-6.2.2018

Vuoden 2018 
presidentinvaalit toimitetaan

1. vaali sunnuntaina 28.1.2018 
ja tarvittaessa 

2. vaali sunnuntaina 11.2.2018

Vanhanen tuo vakautta
Maailma on paljon turvat-
tomampi kuin kuusi vuotta 
sitten. Nyt jos koskaan tar-
vitsemme presidentin, joka 
näkemyksellään, osaamisel-
laan ja kokemuksellaan pys-
tyy pitämään huolta Suo-
men turvallisuudesta. 

Suomen asian menestyk-
sekäs hoitaminen on kiin-
ni siitä, että me suomalai-
set osaamme valita oikeat ja 
pystyvimmät henkilöt mei-

dän keskeisiin tehtäviin, eri-
tyisesti tehtäviin, joissa on 
kytkentä kansainväliseen 
yhteistyöhön sekä turvalli-
suus- ja ulkopolitiikkaan.

Minulle on tärkeää, että 
Suomen tasavallan presi-
dentti hallitsee globaalit ky-
symykset yhtä suvereenisti 
kuin Suomen asiat ja kyke-
nee ilmaisemaan selkeäs-
ti kantansa. Matti Vanhasen 
osaamisesta meillä on vah-

vat näytöt. Hän on rauhalli-
nen, selväsanainen ja kovis-
sa paineissa testattu johtaja. 

Maailma tarvitsee lisää 
vakautta ja Suomi lisää yh-
tenäisyyttä. Vanhanen pys-
tyy rakentamaan molempia. 
Siksi kannatan häntä Suo-
men seuraavaksi presiden-
tiksi.

Presidentinvaalien en-
nakkoäänestys jatkuu 23.1. 
saakka ja ensimmäisen kier-

roksen vaalipäivä 28.1. lä-
henee. Jotkut antavat ym-
märtää, että vaalit on jo 
ratkaistu. Ennen vaalipäivän 
iltaa mikään ei ole itsestään 
selvää. 

Äänestämällä teemme 
näistä oikeat vaalit.

Ulla Parviainen
kansanedustaja

Tapahtumassa ilmainen  
hernekeittotarjoilu.

Sadalle ensimmäiselle  
jaossa vaaliämpäreitä!
Paikalla Keskustan 

kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä

lämpimästi tervetuloa  keskustelemaan!
Presidenttiehdokas  
ei itse ole paikalla.

Järjestäjä: Suomen Keskusta r.p.
Pudasjärven kunnallisjärjestö

MATTI  VANHASEN 
VAALITILAISUUS

Pudasjärven S-Markentin 
parkkipaikalla pe 19.1.

klo 11.00-14.00.

Olemme valitsemassa pre-
sidenttiä tulevalle kuudelle 
vuodelle, nyt on katsottava 
asioita eteenpäin. Suomen 
turvallisuus ja hyvinvointi 
vaatii kaukonäköistä tulevai-
suuteen suuntautuvaa otet-
ta. Maailmanlaajuisia haas-
teita riittää niin ilmasto kuin 
turvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Presidentti 
toimii puolustusvoimien yli-
päällikkönä, vastaa asevoi-
maan perustuvasta turvalli-
suuden ylläpidosta.

 Nyt ehdolla olevista pre-
sidenttiehdokkaista asian-
tuntemukseltaan paras eh-
dokas on Matti Vanhanen 
poliittisen kokemuksen-
sa vuoksi. Hän on toiminut 
kahden hallituksen päämi-
nisterinä ja lisäksi on hoita-
nut monia valtiollisia vas-
tuutehtäviä. Hän täyttää 
kirkkaasti presidentin vir-
kaan vaadittavat pätevyys-
vaatimukset. Vanhanen on 

Valitaan Meidän Matti Presidentiksi

Matti Vanhanen kävi vierailemassa viime lokakuun alussa 
Pudasjärvellä ja jututti kansalaisia torilla. 

ilmoittanut selkeästi, että 
hän ei kannata Nato-jäse-
nyyttä vaan pitkäaikaista 
yhdessä sovittua suomalais-
ten enemmistön tukemaa 
ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaa.

Matti Vanhanen on kai-
vannut Presidentiltä arvo-
johtajuutta liennyttämään 
vastakkainasettelua, jota 
nyt rakennetaan Helsin-
gin ja muun Suomen sekä 
kantaväestön ja maahan-
muuttajien välille. Lisäk-
si hän Presidenttinä kantai-
si huolta maan henkisestä 
ilmapiiristä ja korostaisi yk-
situumaissuutta ja aloitteel-
lisuutta turvallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. 
Vanhasen mielestä yksi Suo-
men turvallisuuden olennai-
nen osatekijä on huoltovar-
muus ja omavaraisuus. Hän 
on puhunut omavaraisuu-
den lisäämisen tarpeesta ja 
varautumisesta kriisitilan-

teisiin. Nyt Kainuussa krii-
sin aiheutti tykkylumi ja sii-
tä aiheutuneet sähkökatkot. 
Vanhanen kävi paikan pääl-
lä tutustumassa ihmisten hä-
tään ja esitti uusia ajatuksia 
ja ratkaisuja tämän kaltaisiin 
ongelmatilanteisiin.

Matti Vanhanen on osoit-
tanut eri tehtävissä osaa-
mista, vahvaa harkinta- ja 
paineensietokykyä ja hän 

pystyy hoitamaan menes-
tyksellisesti Suomen Presi-
dentin vaativaa tehtävää.

Hyvät Ystävät, 
äänestäkäämme 

Matti Presidentiksi!

Jorma Kouva
Keskusta Pudasjärven 
kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja

Suomi takaisin Huhtasaaren vaaliteemana
Suomi takaisin tarkoittaa, 
että haluamme itse päättää 
omasta maahanmuuttopo-
litiikastamme, metsäpolitii-
kastamme ja monesta asiasta 
siinä välillä. Kasvottomat ra-
kenteet Brysselissä tai muis-
sa maailman kaupungeissa 
ovat hyödyllisiä vain, mikä-
li ilman niitä asiamme olisi-
vat huonommin. 

Meidän ei tule hyväk-
syä kansainvälisiä sopimuk-
sia, jotka ovat Suomen edun 
vastaisia. Tämäkään ei tar-
koita, että haluaisimme sul-
keutua muulta maailmalta. 
Kansainvälinen yhteistyö on 
usein tärkeää, mutta emme 
halua tehdä sitä vain sik-
si, että meistä pidettäisiin 
enemmän. 

Suomi takaisin tarkoittaa, 
että Suomi on meille maail-
man tärkein maa. Olemme 
ylpeitä maastamme, isän-
maallisuus on meille hyve. 
Elämme nykyaikaa, mutta 
emme kuvittele, että kaikki 
mennyt olisi auttamatta vää-
rin tai viallista. Meidän tulee 
ymmärtää historiamme – ja 
ottaa opiksi. 

Suomi takaisin tarkoittaa, 

että meillä pitää olla talou-
dellinen, moraalinen ja kult-
tuurinen oikeus huolehtia 
ensin omista kansalaisistam-
me ja näiden tarpeista. Eikä 
meidän tarvitse pyytää tätä 
oikeutta anteeksi. Maailma 
olisi paljon parempi paikka, 
mikäli kaikki valtiot tekisi-
vät näin. 

Suomi takaisin tarkoit-
taa, että on aika laittaa asi-

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari vieraili 10.1. Pudasjärvellä ta-
paamassa kansalaisia

at mittakaavaan. Olemme 
pieni ja pohjoinen maa, ih-
miset hyväntahtoisia ja vä-
hän jääräpäisiä. Päättäjien ei 
tule kilpailla siitä, pääsevät-
kö he kaikkiin pöytiin juo-
maan kahvia. Tai pelätä sitä, 
että joku sanoo asiat jotenkin 
väärin. Turhan nöyristelyn 
on loputtava. 

Meidän tulee keskittyä 
siihen, että oikeat, ihmistä 

koskettavat asiat ovat hyvin. 
Tärkeintä on suomalaisten 
turvallisuus ja hyvinvointi – 
se, että meidän, lastemme ja 
lastemme lasten kelpaa tääl-
lä elää vielä tulevaisuudes-
sakin.

Pudasjärven  
perussuomalaiset 

PRESIDENTINVAALIT 2018



10 11nro 3PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti19.1.2018 19.1.2018nro 3

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

RAKENTAMINEN JA 
REMONTIT

PANKKI- JA LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

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

Meiltä:

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

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

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy)     www.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 > tilaa jätteenkuljetus.

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

§ 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

MA 22.1.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 17.00 

FERDINAND
-7/4- LIPPU 8€

● Klo 19.00  
KAIKKI 
OIKEIN

-S- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MYYDÄÄN

OSTETAAN

VUOKRATTAVANA

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Käytetyt ja hyvät nastarenkaat 
205/55 R16, h. 100€. Alumiini-
vanteet olleet Mazda 626, koko 
195/65 R15, h. 50€. P. 040 840 
1194.

Vuokrattavana yksiö keskus-
tassa. P. 0400 673 709.

Kerrossänky 80x200. Mielel-
lään levitettävä alasänky. P. 
040 580 3112.

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

NUOHOUSPALVELUT

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PUDAS-
TORI
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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

Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuk-
sella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Kuntotanssit Pikku Syötteen hotellilla Syötesalissa pe 19.1 klo 19-21.
Yhdistysten tapaaminen ma 22.1. klo 17-19. Unelmatehas, Pirtti, Rimmintie 15.
Elokuvailta pohjantähdessä ma 22.1. klo 17. Ferdinand, klo 19.00 Kaikki oikein. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Finnhits-yhteislaulua ti 23.1. klo 18-19, Kirjasto, Tuulimyllyntie 4. 
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 23.1. klo 10.30-13.30.

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi

JOHTAVAN  
RAKENNUSTARKASTAJAN 

VIRAN
Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi/rakennustarkastaja

www.pudasjarvi.fi

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA
Syötteeen Erä ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

su 28.1.2018 klo 18.00 kylätalo.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Sihteeri

Pelttarinseudun 
metsästysseura ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

Metsästysmajalla 
su 28.1.2018 kello 12.00

Johtokunta kello 11.00. Lopuksi hirviasiat.
Sihteeri

Koskenhovilla su 21.1.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Pintamon metsästysseura ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
Pintamon kyläseuran talolla

(os. Pintamontie 321).
Lauantaina 27.1.2018 klo 15.00

Esillä sääntömääräiset asiat, johtokunta kokoontuu klo 14.00.
Lopuksi keskustelua tulevan syksyn hirvijahdista.

Sihteeri 

Keskustan Sotkajärven 
paikallisyhdistyksen ylimääräinen
YLEINEN KOKOUS 

to 25.1.2018 klo 18 Hirvaskosken koululla. 
Asiana yhdistyksen lakkauttaminen. 

Tervetuloa! Johtokunta

Jongun Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 26.1.2018 klo 18.00 
Ravintola Meritassa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hirvijahtiin ilmoittautuminen. 

Johtokunta

Poijulan Erä ry:n
VUOSIKOKOUS

su 28.1.2018 klo 12 
Poijulan koululla. 

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11. 

Tervetuloa! Sihteeri

pidetään sunnuntaina 28.1.2018 
Palvelukeskuksessa klo 17.

Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen pidetään normaali kuukausikerho.

Pudasjärven syöpäosaston johtokunta    

Pudasjärven syöpäosaston 
VUOSIKOKOUS 

Tervetuloa!

KERHOILLAT  
seurakuntatalolla torstaisin klo 18.00 

25.1., 22.2., 15.3., 19.4. ja 17.5. 
OHJATTU VESIJUMPPA JA 

KUNTOSALI 
joka kuukauden 1. tiistaina klo 17.15-17.45. 

Aloitamme 6.2. vesijumpalla. 
Tervetuloa mukaan! 

Tied. Tarja Paukkeri puh. 040 767 2198

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISTEN

PUDASJARVI.FI

Haluatko tarjota ammatillista osaamistasi kansalais- 
opistoille opetus- ja ohjaustehtäviin?

TULE POHTIMAAN JA KEHITTÄ-
MÄÄN OHJAUSOSAAMISTASI 
AIKUISTEN KOULUTTAJANA 
Kuusamo-opistolle (Kitkantie 35, Kuusamo) 
pe 9.2. klo 17-20 ja la 10.2. klo 9-15.
Koulutus tarjoaa näkökulmia omien ohjauskäytän-
teiden kehittämiseen ja tukea omaan opetustyöhön.
Koulutus on maksuton, osallistujille tarjotaan lou-
nas lauantaina ja pitkämatkalaisten matkat ja ma-
joitus maksetaan.
Ilmoittaudu 30.1.2018 mennessä alueesi  
kansalaisopistoon:
Taivalkoski: 040 5730 820 tai 040 7411 507
Pudasjärvi: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi tai  
040 8266 431 tai 050 4366 206
Kuusamo: 040 8656 957
Posio ja Ranua: 040 8012 401

Ohtalan Erä ry:n
VUOSIKOKOUS 

la 27.1.2018 klo 12 Ohtapirtissä. 
Hallitus klo 11.

Esillä sääntömääräiset asiat. Sihteeri

Kaupunginhallitus kokoon-
tui maanantaina 15.1. 

Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksu määräy-
tyy perheen koon ja tulo-
jen sekä varatun hoitomuo-
don perusteella. Tulorajoja 
on nostettu jonkin verran 
tämän vuoden alussa, ja se 
merkitsee erityisesti pieni- 
ja keskituloisten perheiden 
varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksujen alenemista. 

Suurimmat maksualen-
nukset kohdistuvat moni-
lapsisiin perheisiin. Arvion 
mukaan suurin osa varhais-
kasvatuksen piirissä olevis-
ta Pudasjärven perheistä 
kuuluu niiden tulorajojen 
piiriin, joihin maksujen ale-
nemiset kohdistuvat. Toi-
sesta lapsesta maksettava 
varhaiskasvatuksen asia-

kasmaksu muutetaan si-
ten, että maksu on enintään 
50 prosenttia ensimmäisen 
lapsen kuukausimaksusta.

Pudasjärven valtuusto 
hyväksyi vuonna 2009 suo-
ritettavaksi 370 euron vau-
varahan pudasjärveläises-
tä juhlavuonna syntyneestä 
vauvasta. Viime vuonna 
vauvarahaa maksettiin yh-
teensä 26.449 euroa. Vau-
varahaa on korotettu joka 
vuosi eurolla, mutta nyt 
päätettiin Vesa Riekin esi-
tyksestä korottaa sadalla 
eurolla eli kuluneella vuo-
della syntyneistä vauvois-
ta vauvaraha on 479 euroa. 

Liikuntatoimen osalta 
asiakashinnastoon ei tule 
muutoksia. Puikkarin osal-
ta hyväksyttiin hinnastoon 
kuntosalin kuukausikort-

ti 14-17 –vuotiaille nuoril-
le 30 euron hintaisena. Alle 
14-vuotiaat voivat käydä 
kuntosalilla aikuisten seu-
rassa kolmen euron alenne-
tulla kertahinnalla. Vastaa-
va kortti aikuisille maksaa 
40 euroa kuukaudessa. 

Pudasjärven kaupun-
gin hyvinvointia ja veto-
voimaa lisäävinä strategisi-
na painopistealueina ovat 
”Kyllä se hyövää”–kotiseu-
tuhengen voimistaminen. 
Vuonna 2017 kehittämis-
toiminnan toiminta-alu-
eella kokeiltiin muutaman 
kuukauden ajan tapahtu-
makoordinaattorin tehtä-
vän järjestämistä muutoin 
kuin oman työn ohessa. Ta-
pahtumakoordinaattori oli 
järjestämässä markkinoita 
sekä Pudasjärvipäivän ta-

pahtumia. Hyvinvointi- ja 
sivistystoiminta sekä kehit-
tämistoiminta esittivät toi-
minta-alueiden yhteisen 
tapahtuma- ja vierailukoor-
dinaattorin määräaikaista 
palkkaamista. Asia jäi pöy-
dälle, eli päätetään myö-
hemmin.

Oulun kaupunginval-
tuusto on päättänyt juh-
lakokouksessaan hel-
mikuussa 2017 lähteä 
tavoittelemaan nimitystä 
Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi vuonna 2026, kun 
Suomesta seuraavan kerran 
valitaan Euroopan kulttuu-
ripääkaupunki. Pudasjärvi 
on kutsuttu mukaan Oulu 
2026 –valtuuskuntaan, jo-
hon Pudasjärven edustajak-
si nimettiin Birgit Tolonen. 

Pudasjärvi osallistuu 

vuosina 2018-2020 House 
of Lapland Oy:n matkailu-
markkinointiin 15 000 eu-
ron vuosittaisella maksul-
la. Pudasjärven edustajaksi 
nimettiin Syötteen Matkai-
luyhdistyksen puheenjoh-
taja Juha Kuukasjärvi ja 
varalle Syötteen Matkailu-
yhdistyksen toiminnanjoh-
taja Tarja Puutio.

Pudasjärven kaupun-
ki on päättänyt perustaa 
elinkeinojen kehittämisen 
tukemiseksi kehitysyhti-
ön, nimeltään Pudasjärven 
Kehitys Oy, jonka toimin-
ta käynnistyy alkuvuoden 
2018 aikana. Yhtiö on kau-
pungin 100 prosenttisessa 
omistuksessa. Hyväksyt-
tiin kaupungin ja Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n välisen 
yhteistyösopimus vuodel-

le 2018 arvoltaan enintään 
90 000 euroa. Samalla jatke-
taan elinkeinoasiantuntijan 
määräaikaista työsuhdetta 
kahdella kuukaudella.

Kansalaisopiston vuok-
rahintoihin lisätään arvon-
lisäveron osuus 24 pro-
senttia. Hintoja ehdotetaan 
korotettavaksi noin 10 pro-
senttia ja pyöristettäväksi 
tasasummiin. 

Hyväksyttiin henkilötoi-
mikunnan aiemmin hyväk-
symän työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma vuo-
sille 2018-2019. 

Kokoustarjoilut helmi-
kuusta vuoden 2019 lop-
puun päätettiin hankkia 
Halla Cafe ja Catering:ltä. 
RR

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin alennuksia

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

jo torstai-iltana!
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VILPE.COM/ECO

Kiinnostuitko?
Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2
93100 Pudasjärvi
Puh. 08-823510
myynti@lvijarauta.fi 

IDEAL WIRELESS
VILPE®
ILMANVAIHDON LANGATON OHJAUSJÄRJESTELMÄ

VENTTIILIT 
TULOILMALLE

KATOLLE 
ASENNETTAVA 
HUIPPUIMURI

HUONEISIIN ASENNETTAVA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ENERGIANSÄÄSTÖ 75 % 
VERRATTUNA MUIHIN 

JÄRJESTELMIIN

SÄÄTELEE 
ITSEÄÄN 

AUTOMAATTISESTI

EI VAADI 
SUURIA 

RAKENNUSTÖITÄ

LANGATON 
– EI TARVITA 

JOHDOTUKSIA

Raikasta sisäilmaa
VILPE® ECo Ideal Wireless 
–ohjausjärjestelmällä

Omakotitalohin, joissa ei ole koneellis-
ta ilmanvaihtoa. Kesämökeille, auto-
talleihin, pesutupiin ja muihin tiloihin.

Merja on poliitikkona tunnettu  
suorapuheisuudestaan ja rohkeudesta 

tehdä arvovetoista politiikkaa.  
Hänen toimintaansa ohjaa aina  

yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukai-
suuden arvot, siksi hän olisi  

– arvon presidentti.

Meidän Merja

Tasa-arvo
Suomen vahvuus on tasa-arvo. Vakaa Suomi 

poistaa syrjintää, pienentää tuloeroja, koulut-
taa kaikki ja pitää tiukasti kiinni oikeusvaltion 

periaatteesta. Tasa-arvoinen Suomi on sellainen, 
jota haluamme myös puolustaa.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos on suurin turvalli-
suusuhkamme. Ilmastonmuutoksen 

torjuminen ja kestävä kehitys ovat elä-
män edellytys maapallolla. Suomi voi 

näyttää tietä muillekin, mutta se vaatii 
meiltä suunnanmuutosta.

Vuoropuhelu
Kun maailma on epävakaa, tarvitaan 

vastuullista johtajuutta ja jännitteiden 
purkamista. Sisäisen turvallisuuden 

riskeihin varaudumme järkevästi vah-
vistamalla viranomaisten voimavaroja 

ja yhteistyötä – sotilaallinen liittou-
tumattomuus on Suomelle vakautta 
rakentava ratkaisu. Vuoropuhelu on 

välttämättömyys.

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

VUOTTA
55

1962
2017

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

Tehdään uutuuksille tilaa,

poistohinnoin
MALLIKAPPALEITAmyymälästä

-20%
-30%
-40%
-50%

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

TALVI TARJOUKSET

● kulutustakestävä 600D 
päällykangas

● Istuinosassa ja polvissa kyl-
mää ja kosteutta eristävät 
toppaukset

● lahkeissa pitkät vetoketjut
● puvun sisäpuolella 

säädettävät henkselit ja 
ulkopuolella vyölenkit

● lahkeensuissa lumilukot
● vahva D-lenkki hätäkatkai-

sua varten

149€

8450€

KYÖSTI KINTAAT
● aitoa nahkaa

950€

990€

KOTIMAISET METSURIN 
LUMIKENGÄT
kaksi kokoa

SUUREMPI 

69€

PIENEMPI

59€

KOTIMAINEN 
LÄMPÖSUKKA

990€

PORO TYÖ / LÄMPÖHAALARI

LÄMPÖSAAPPAAT
● vedenpitävät
● erittäin lämpimät
● kaksi mallia, pitkä 

ja lyhyt varsi
● Made in Sweden!

ARSKA VUORELLISET TYÖ / 
LÄMPÖHANSIKKAAT  


