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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Perhemarketilla rakenteilla
uusi energiatehokas 

kauppakiinteistö s.  3
Virkistysuimala 

Puikkarilla meneillään 
20-vuotisjuhlaviikko s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 17.1.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

14,50€

9,50€

72 
imeskely-
tablettia

24 imeskely-
tablettia

Kolmen päivän tehokuuri 
flunssaan. Apteq Fluzinc

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

Puh.  020 752 8260

NAHKATURVAKENGÄT 
MCCULLOCH 

VIILTOSUOJATUT

KUMISAAPPAAT 
TRETORN CLASSIC

Koot 41-44. Tukevat ja mukavat vettähylkivät 
nahkaturvakengät. Suojausluokka 1 (20 m/s). 
Teräskärki, luistamaton pohja, vettähylkivä pin-

Koot 40-46. Tretorn-perussaappaat, 
joille löytyy käyttöä joka kodissa. Normaali 
istuvuus, takaa säädettävä varsi. Varressa 

9900

2000

ta ja hengittävä 
vuori. Tuote 
täyttää EN 
ISO17249:2013 
ja 20344, 
20345 
-standardien 
vaatimukset.

päälle vedettävät läpät. Kestävä 
puuvillavuori ja vahva traktoripoh-
ja. Irrotettava sisäpohja. Varren 
korkeus 32 cm koossa 43.

ARVO ELÄKKEELLE! 
TARJOAMME MUNKKIKAHVIT TI 22.1.

Lääkäriajat: 
ke 13.2., ke 20.2. ja ke 27.2.

Varaa aika P. 040 821 1819
Optikon näöntutkimus 0€! 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

KAIKKI KEHYKSET 
9€ 

KUN OSTAT LINSSIT!
Liike täynnä paljon muitakin tarjouksia! 

Pudasjärven Optiikan
9-vuotissynttärit

TAMMIKUUN AJAN:

Tervetuloa!

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851

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

PUDASJÄRVI

TALVIKAUDEN 

LOPPUUNMYYNTI

TERVETULOA!

ALKAA
JÄÄKIEKKO-
VARUSTEET

- RINTAPANSSARIT
- POLVISUOJAT
- HOUSUT

- KYYNÄRSUOJAT
- HANSKAT

-50%ovh.

NASTAKENGÄT

9990
pari

Alkaen

JA PALJON MUUTA!
ERÄVAATTEET YM. 

TEKSTIILEJÄ POISTOHINTAAN!

TALVIKENGÄT
Junior

2990
pari

Alkaen

Pudasjärven Kirjakaupan muistilista:
Pe - la 18.-19.1: Nordic Noir dekkarifestivaalit Rukalla. 
Lähde mukaan! (Kirjakauppa on suljettu festivaalien ajan.)
Maanantai 21.1: English conversation club klo. 17-18.          
Tiistai 22.1: Saamelaiskirjailija Niilo Aikio kirjakaupan 
vieraana kello 16-18. Tervetuloa!

Pudasjärven Kirjakauppa
Kauppatie 3, 93100 Pudasjärvi

Puh. 044 0821040
www.pudasjarvenkirjakauppa.fi

www.ruka.fi/nordicnoir

KIRJA-ALE on jo alkanut!

Teatterimatka -  perjantaina 1.3.2019
OULUN  TEATTERIIN

suuren näyttämön esitykseen
    Rakastunut Shakespeare

”Minä tahdon elämääni runoutta. Ja seikkailua.
Ja rakkautta. Ennen muuta rakkautta.”

– Aatelisneito Viola
Ohjaus: Tuomas Parkkinen

Järjestää: 
Pudasjärven kaupunki/ 

kulttuuripalvelut

Lippu ja matka: 
•  43€ peruslippu / 39€ eläkeläiset / 24€   

- alle 26-vuotiaat, opiskelijat, työttömät, 
varus- ja siviilipalvelumiehet

•  Lähtö kaupunginvirastolta klo 17.15
•  Lippuja rajoitettu määrä! Varaa omasi heti!

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
kulttuuritoimistoon keskiviikkoon 30.1. 

mennessä, puh. 040 585 6229 tai 
040 826 6586.

Tutustu lisää: KONTIO.FI  |  #KONTIO

SUNNUNTAINA 14.1.
OSOITTEESSA

Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi

Tervetuloa tutustumaan Kontion laajaan 
talo- ja huvilamallistoon Pudasjärvelle.

Kontiopäivät

Heikki Herukka
0400 125 296

heikki.herukka@kontio.fi

Soita ja kysy lisää!

HIRSITALOT |  HUVILAT |  SAUNAT
PIHARAKENNUKSET

LAUANTAINA 26.1. klo 12-16
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 20.1. kello 10, Timo Liikanen, 
Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola, Keijo Piirainen, kirkkokuo-
ro. Messun yhteydessä luottamushenkilöiden tehtävään 
siunaaminen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja kevätkauden 
kirkkoväärtivuorojen jako. Jumalanpalvelus on katsottavis-
sa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Iltakirkko seurakuntakodissa to 24.1. kello 19, Ari Kokko-
nen, Jukka Jaakkola. Lopuksi iltatee.

Kuorot: kirkkokuoro to 17.1. ja to 24.1. kello 18, Vox Mar-
garita ke 23.1. kello 18. Sarakylän kappelikuoro to 17.1. 
kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 17.1. kello 12.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 21.1. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa  keskiviikkoisin   kel-
lo 10-13.

Raamattupiiri seurakuntakodin kokoushuoneessa ti 22.1. 
kello 18.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 24.1. kello 18.

Rippikoulutyö: pe 18.1. ei Rönöä, rippikoulukorttiin saa 
merkinnän Rönöstä pe 25.1., nähdään siis 25.1. seurakun-
takeskuksen kellarissa.

Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa maanan-
taisin kello 17 ja perhekerho seurakuntakodissa keskiviik-
koisin kello 10. Uutena toimintamuotona ma 21.1. kel-
lo 13-14.30 on alkamassa 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen suunnattu laululeikkipainotteinen vauva-
ryhmä. Ryhmä toimii samalla vertaistukiryhmänä pienten 
lasten vanhemmille. Ilmoittautuminen ryhmään 18.1. men-
nessä lastenohjaaja Rauni Juntille 040 586 1217.

Siioninvirsiseurat ja vuosikokous Liepeen väentuvassa 
pe 18.1. kello 18.

Rauhanyhdistykset:  Käsityöilta Sarakylässä Anssi Nurme-
lalla pe 18.1. kello 19 ja lauluseurat Iivari Jurmulla su 20.1. 
kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 20.1. kello 16 (Harri 
Isopahkala, Jouni Lohi).

Haudattu: Martti Lauhikari 88 v, Pentti Kalevi Siuruainen 
80 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään maanantaina.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.
Laskutuslisä 3,00 €

Tilaushinta muualle 
12 kk 79,00 € 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
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399 

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

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

En juhli 
merkkipäivääni.

Asta Juutinen

Kellosepänliike Naamanka, huomasitko sen
sieltä voit ostaa itsellesi kultasormuksen.

Jääkaappi on rikki, ei haittaa mittää
Pudas-Koneesta uusi tilalle ostaa pittää.

S-marketista löytyy tavaraa monta sorttia
bonustakin saat kun näytät vihreää korttia.

Mitä ostan, mietit vielä K-supermarketin portilla
hei kaupastahan tarjouksia saa plussa-kortilla.

M-tavarataloa ei kyllä unohtaa saa
lihatiski mahtava, osta vaikka makkaraa.

Ovenripa meni rikki, voihan jukulauta
mistä uusi tilalle, no onhan K-rauta.

Hertta vaatepuoti myy jakkua ja farkkua
Askartelutarvikkeista kiitetään Aarre Arkkua.

Älykkäät nastakengät saa Urheilu Ankkurista.
Kirjakaupan meininki on kai Pariisista.

Perhemarketille tulipalon jälkeen kuuluu hatun nosto
kun monipuolisesta valikoimasta onnistuu taas osto.

Sisko Illikainen

Kaupungin kivat kaupat

Ihmeitä Kaanaan häissä ja meidän elämässämme
Käsillä olevassa viikonvaihteessa on mon-
ta kirkollista merkkipäivää. Huomen-
na perjantaina vietetään kristittyjen yk-
seyden rukouspäivää ja lauantaina Pyhän 
Henrikin muistopäivää. Tuleva sunnuntai 
on otsikoitu ”Jeesus ilmaisee jumalallisen 
voimansa”. Nämä päivät teettävät suntioil-
la töitä, sillä niillä on kullakin oma liturgi-
nen värinsä. Perjantaina alttarilla on vielä 
juhlavat valkoiset liinat loppiaisen jälki-
vieton merkiksi. Lauantaina kirkot pue-
taan punaiseen, muistammehan Turun en-
simmäistä piispaa, joka joutui kokemaan 
marttyyrikuoleman. Sunnuntain liturginen 
väri on vihreä. Se kertoo siitä, että joulun 
juhla-aika on takana, ja arki on koittanut. 
Vanhan kansan sanoin on alkanut pitkien 
härkäviikkojen ja reikäleipien aika.

Sunnuntain evankeliumi (Joh. 2:1–11) 
vie meidät Jeesuksen ensimmäisen ihme-
teon äärelle. Jeesus oli aloittanut julki-
sen toimintansa. Hänet kutsuttiin yhdes-
sä opetuslastensa kanssa

Kaanaassa vietettyihin häihin. Noissa 
häissä oli paljon väkeä – ne olivat hienot 
ja iloiset juhlat.

Juhlariemun ollessa korkeimmillaan 
isäntäväen otsaan ilmestyi kuitenkin huo-

len ryppy, sillä viini oli loppumassa kesken. 
Nykyaikanakin lienee kiusallista, jos tar-
jottava loppuu juhlissa kesken, mutta tuo-
hon aikaan ja tuossa kulttuurissa kyseessä 
olisi ollut todellinen skandaali.

Jännittyneessä tilanteessa Jeesukselta 
pyydettiin apua. Esteltyään ensin hän aut-
toi. Hän muutti veden viiniksi, mikä oli hä-
nen ensimmäinen ihmetekonsa eli tunnus-
tekonsa. Hän ilmaisi jumalallisen voimansa. 
Kaanaan häiden tapahtumia seurasi jouk-
ko toinen toistaan vaikuttavampia ihme-
tekoja. Jeesus paransi sokeita, ruokki val-
tavia väkijoukkoja olemattomilla eväillä ja 
jopa herätti kuolleita. Kaiken tämän hän 
teki, jotta ihmiset olisivat uskoneet hänet 
Jumalan Pojaksi.

Olen joskus miettinyt, oliko Jeesuksen 
ajan ihmisillä helpompi uskoa häneen kuin 
meillä tämän ajan ihmisillä – hehän saivat 
olla Jeesuksen seurassa, kuunnella häntä ja 
nähdä ihmetekoja.

Tuntuu luonnolliselta, että ilman muu-
ta kaikki hänen seurassaan olleet olisivat 
alkaneet uskoa häneen ja hänen opetuk-
siinsa. Kyllä monet uskoivatkin, mutta oli 
myös paljon heitä, jotka eivät uskoneet. 
Yksi näki hänessä vain Joosefin pojan; toi-

nen taas ajatteli, että Nasaretin mies te-
kee ihmeitä paholaisen voimalla. Nöyrty-
mistä usko vaati tuolloinkin.

Nykyaikana emme useinkaan näe sel-
laisia ihmeitä, joita Jeesus teki. Silti edel-
leen siellä, missä Kristuksen työ jatkuu 
Pyhän Hengen työnä, tapahtuu ihmeitä. 
Suurin ihme on, että syntinen ja vajavainen 
ihminen saa uskon kautta elää Jumalan yh-
teydessä – saa Jeesuksen uhrikuoleman 
tähden synnit anteeksi ja on taivaskelpoi-
nen. Jumala tahtoo, että tuo ihme saisi ta-
pahtua jokaiselle ihmiselle. Siksi Jeesuksen 
opetuslapset julistavat armon ja sovituk-
sen sanaa.

Keskellämme on edelleen Jumalan val-
takunta ja pyhä evankeliumi Jeesukses-
ta Kristuksesta. Siinä on jumalallinen voi-
ma, Jumalan voima, joka tuo pelastuksen 
kaikille, jotka sen uskovat (Room. 1:16) 
Martti Lutherin mukaan evankeliumi on 
kirkon suurin aarre. Onhan sen sinunkin 
aarteesi?

Valtteri Laitila

Pudasjärven keskustas-
sa vuoden 2010 alussa op-
tikkoliiketoiminnan aloitta-
nut optikko Mikko Vilppola 
juhlisti asiakkaiden kanssa 
keskiviikkona 9.1. 9-vuotis-
synttäreitä. Asiakkaille oli 
tarjolla Halla&Cafeen lei-
vonnaisten kera kahvitarjoi-
lu sekä monenlaisia tuotetar-
jouksia ja kehyksissä kevään 
uutuuksia. Synttäritarjous-
ten, mm. linssien oston yh-
teydessä kehyksiä yhdeksäl-
lä eurolla, luvattiin kestävän 
kuluvan tammikuun ajan. 

Vilppola muistutti, että liik-
keestä saa kaikki näönhuol-
toon liittyvät palvelut, kuten 
silmä- ja aurinkolasit, piilo-
linssit sekä tietenkin opti-
kon- ja silmälääkärin näön-
tutkimukset. Pudasjärven 
Optiikassa viikoittain liik-
keen silmälääkärin vastaan-
ottoa hoitaa silmätautien 
erikoislääkäri Markku Teira-
maa. Hyvin suosituksi pal-
veluksi Vilppola on kokenut 
viime vuosien aikana myös 
reunahiontapalvelut, jotka 
hoituvat nopeasti ja laaduk-

kaasti liikkeen oman reuna-
hiontakoneen ansiosta. Asia-
kas voi siis teetättää helposti 
uudet linssit omaan entiseen 
kehykseen edullisesti. 

Synttäripäivänä liikkees-
sä oli maahantuontia har-
joittavan perheyritys Akop 
Oy:n yrittäjä Matti Haara-
la esittelemässä tämän vuo-
den Imago, Pix ja I-spax 
-uutuuskehyksiä. Hän ker-
toi valikoimiin kuuluvan 
laadukkaita ja muodikkai-
ta silmälasikehyksiä alan 
luotetuilta ja arvostetuil-

ta valmistajilta. Esimerkik-
si ranskalainen valmista-
ja tekee kehykset käsityönä 
ja perheyrityksellä on alan 
kokemusta yli 100 vuoden 
ajalta. Mallistot ovat huolel-
la valittuja, ja pyritään huo-
mioimaan asiakkaan toiveet 
ja mieltymykset.  Lahdes-
ta kotoisin oleva Haarala 
kertoi Pudasjärven olevan 
tuttu paikka, koska per-
heellä on ollut vapaa-ajan 
asunto Syötteellä yli 20 vuo-
den ajan.  HT

Pudasjärven Optiikassa 9-vuotissynttärit

Eerik ja Sylvi Alakiutulla Kipinästä oli varattu aika silmä-
lääkärille. Vastaanotolle pääsyä odottaessa optikkoyrittäjä 
Mikko Vilppola esitteli uutuuskehyksiä. 

Silmälasikehyksien maahantuojayrittäjä Matti Haarala (oi-
kealla) kertomassa optikkoyrittäjä Mikko Vilppolalle silmä-
lasikehyksien uutuuksia. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Valmista jo huhtikuun lopulla:

Perhemarketilla rakenteilla 
uusi energiatehokas kauppakiinteistö

Perhemarketissa on jatku-
nut kauppatoimintaa viime 
lokakuun alusta elokuus-
sa 2018 tapahtuneessa tu-
lipalossa säilyneissä kiin-
teistön taloustavara- ja 
kausimyymäläosassa. Tyh-
jennysmyynnin jälkeen 
myymälän tavaravalikoimaa 
on täydennetty Perhemarke-
tin perinteisillä tuotteilla sii-
nä määrin, kuin tilat ovat sen 
mahdollistaneet. Myymälä 
on avoinna arkisin kello 9-17 
ja lauantaina 9-13. 

Tuhopoltoksi osoittautu-
neessa tulipalossa tuhoutu-
neen kiinteistön Kuusamon 
puoleinen osa rakennetaan 
uudelleen ja nykyisin käy-
tössä oleva kiinteistön osa 
remontoidaan perusteelli-
sesti. Maatyöt alkoivat lop-
puvuodesta Rakennusliike 
Avantin urakoimana ja uusi, 
kokonaiskustannuksiltaan 
noin kuusi miljoonaa mak-
sava, kiinteistö on suunnitel-
mien mukaan valmiina huh-
tikuun lopulla. 

Kauppiasyrittäjä Pertti 
Heikkinen on helpottunut, 
kun palon jälkeen monien 
kuukausien vaikeista tulipa-
lon selvittelytöistä on pääs-
ty uuden liikerakennuksen 
suunnittelu- ja toteutusvai-
heeseen. 

-Uudesta kiinteistöstä tu-
lee viimeisen päälle nykyai-
kainen, jossa paikkakunnalla 
uutta on muun muassa ka-
tolle suunnitellaan nostetta-
vaksi 30-50 jalustalla olevia 
1,5 metrin korkuisia tuulis-
piraalia. Ne tuottavat ener-

giaa nykyaikaisella tavalla. 
Tuulivoiman lisäksi otetaan 
talteen auringon ja maan 
energiaa sekä hukkaläm-
pöä. Katolle asennetaan yli 
100 suurta aurinkokennoa ja 
maahan porataan seitsemän 
usean sadan metrin syvyis-
tä maalämpökaivoa. Lisäk-
si kaikki jäähdytys- ja pakas-
tinlaitteiden hukkalämpö 
otetaan talteen ja seiniin tu-
lee paksut eristeet, joilla saa-
daan energiasäästöjä, kertoo 
Heikkinen. 

Hänen mukaansa ener-
gia-asiat ovat tärkeitä. Kan-
nustimena ovat ympäristö- 
ja talousasiat. 

-Uusi liikerakennus ra-
kennetaan entisen kiin-
teistön paikalle. Myymälä-
pinta-alaa tulee kuitenkin 
huomattavasti aikaisempaa 
enemmän varasto- ja kylmä-
tiskien nykyaikaistamisella 
sekä järkevöittämisellä. Si-
säänkäynnit ja kassat tulevat 
rakennuksen kumpaankin 
päähän. Liiketilan läpi kul-
kee leveä käytävä, johon eri 
tuoteryhmien hyllyrivistöt 
asetellaan. Lisäksi myymä-
lään tulee neljä näyttelyalu-
etta eri tuoteryhmille, muun 
muassa työkaluille, tekstii-
leille, puutarhatuotteille ja 
koneille. Rakennusta suun-
niteltaessa on kuunneltu asi-
akkaiden ja henkilökunnan 
mielipiteitä, kertoo Heikki-
nen.

Heimo Turunen Kauppias Pertti Heikkisen mukaan rakennustyö etenee ripeästi. Kuluvan viikon tiistaina 15.1. pystytettiin ensimmäiset 
kahdeksan rakennuspilaria, joita tulee kaikkiaan noin 40. Rakennukselle tulee korkeutta yli viisi metriä eli huomattavas-
ti aikaisempaa enemmän.

Uuden Perhemarketin liikerakennuksen perustuksen valut alkoivat loppiaisen jälkeen. Rakennuselementtien kasaaminen 
on myös käynnissä Rakennusliike Avantin tehdashallissa Ruukissa. 

Vuoden retkikohde 2019 -kilpailun finaali on käynnissä, ja 5000 
euron palkinnosta kilpailee yhteensä kymmenen kohdetta, jois-
ta yksi on Syötteen kansallispuisto Pudasjärveltä. Vuoden retki-
kohde valitaan yleisöäänestyksellä osoitteessa www.goexpo.fi. 
Tänä vuonna kilpailun teemana on maastopyöräilyreitit.

Vuoden retkikohde -finaalissa on mukana pyöräilyyn so-
veltuvia luontokohteita. Kriteerinä on reittikokonaisuus, joka 
koostuu metsäpoluista, ulkoilureiteistä ja hiekkateistä, joil-
la pyöräily on sallittu. Reitillä tulee myös olla retkeilyä tuke-
via palveluita, kuten taukopaikkoja, pyöräily-ystävällisiä majoi-
tusmahdollisuuksia ja mieluusti vuokraus- ja opastustoimintaa. 
Kilpailun raati on valinnut finaalin kärkikymmenikön, joista yksi 
on Syötteen kansallispuisto. 

Äänestä oma suosikkisi voittoon
Nettisivuilta www.goexpo.fi löytyy jokaisen finaaliin pääs-

seen luontokohteen esittelyt sekä linkki äänestyslomakkeelle. 
Omaa suosikkiaan voi äänestää keskiviikkoon 27.2.2019 asti. 
Palkinnon voittaja julkistetaan GoExpo -messujen avajaispäivä-
nä 15.3. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan Suomen Messu-
säätiön 5000 euron stipendin lisäksi omalla osastopaikallaan 
GoExpo-messuilla 15.-17.3.2019.

Kilpailu kannustaa retkeilemään ja liikkumaan luonnossa. 
HT

Syötteen kansallispuisto  
vuoden retkikohteeksi 2019Meneillään on puolueiden, politikkojen ja asiantuntijoiden kannan-

ottojen Hullut Päivät, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä. 
Ei se näin voi jatkua! Jotta ilmastonmuutos ja siitä puhuminen ei ai-
heuttaisi liikaa uhkakuvia ja pelkoja Suomessa asuville, pitäisi löytää 
yhteinen näkemys, mitä sen haasteen edessä meidän pitäisi tehdä.  

Kunnat joutuvat todella valintojen eteen.  Millä tuotetaan kau-
kolämpö ja sähkö? Millä polttoaineella joukkoliikennevälineet kul-
kevat tulevaisuudessa? Mitkä ovat kuntien omien ajoneuvojen 
polttoaineet? Mistä materiaalista rakennetaan uusia julkisia raken-
nuksia? Kuinka kaukaa otetaan ruokapalveluiden raaka-aineet? Mil-
lainen painoarvo annetaan kouluissa ympäristötietoisuuden lisää-
miselle. Avainasemassa on kyky hankkia tietoa ja rohkeus tehdä 
päätöksiä. 

Meillä Pudasjärvellä tästä on jo kokemusta. Vuonna 2009 kau-
punki käynnisti tutkimushankkeen, jossa selvitettiin hirsirakenta-
mista kaupungin investoinneissa ja sen vaikutuksista ilmastoon. 
Myönteiset tulokset ja ensimmäisten rakennusinvestointien käyt-
tökokemukset johtivat lopulta siihen, että kaupungin tulevien ra-
kennusinvestointien ensisijaiseksi rakennusmateriaaliksi on valittu 
yksimielisesti hirsi ja puu yleensä. Kaikki uudet julkiset rakennus-
hankkeet on sittemmin toteutettu hirrestä ja uusia on jo tulossa. 
Puurakentaminen on saanut suomalaisen rakentamisen keskuste-
luissa sen arvon, joka metsistä rikkaalle maalle kuuluukin.

Liikenteen päästöistä puhutaan paljon, mutta uusi käytäntö-
jä miettiessä pitää tarkkaan harkita miten ne soveltuisivat alueil-

le, joissaauto on ihmiselle suorastaan elinehto pitkien etäisyyksien 
vuoksi. Suuremmissa kaupungeissa ja Etelä-Suomen tiheissä väes-
tökeskittymissä toimivat ratkaisut eivät sellaisenaan välttämättä 
sovellu koko maahan. 

Kunnissa tämä asia on otettava myös mahdollisuutena miet-
tiä samalla uutta. Nyt on ”tuhannen taalan paikka” iskeä tulevai-
suuteen. Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirolan viitta-
si Iijokiseudun kolumnissaan 9.1. biokaasuautoilun merkityksestä 
tulevaisuudessa. Biokaasun jalostamisen mahdollisuuksista ja sen 
kehittämisestä tulisi erityisesti maaseudun kuntien olla aloitteel-
lisia. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen idea on meillä kaikilla tiedos-
sa. Jokainen meistä pystyy vaikuttamaan myös omilla arkielämän 
ratkaisuillaan. Jotta tämä henkilökohtainen panos tulisi lähemmäksi, 
valtiovallan ja yleensä julkisenyhteisön tulee osoittaa, etttä ilmas-
tonmuutoksen hillintä on yhteinen ja yhteiseillä periaatteilla sovit-
tu. Ilmasto-ohjelmat eivät saa kuitenkaan johtaa siihen, että kansa-
laisten eriarvoisuus eri muodoissa tulisi lisääntymään. Tästä ihmisiä 
kohtaavasta eriarvoisuuden kokemisesta on meillä huolestuttavin 
esimerkki syksyn Ranskan tapahtumista. 

Vesa Riekki, 
Kansanedustajaehdokas, 
metsuri

Ilmastonmuutoksen Hullut Päivät
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Pudasjärven Urheilijoiden 
vuosi 2018 oli tapahtuma-
rikas ja pääsimme liikutta-
maan ihmisiä monella ta-
valla. Vuoden ensimmäinen 
iso tapahtuma oli perintei-
sesti MM-Umpihankihiih-
tokisa 9.- 11.2. Syötteellä. 
Kisajärjestelyt onnistuivat 
hienosti, sää suosi ja lun-
ta riitti. Pääsisäisen jälkeen 
hiihtäjät pääsivät ladulle, 
kun oli Syötehiihto. Voi-
mistelujaosto järjesti tou-
kokuun alussa perinteisen 
Voimistelu- ja liikuntanäy-
töksen, missä myös muut 
paikkakunnalla toimivat 
ryhmät pääsivät esittämään 
osaamistaan ja kutsuttu-
na paikkakunnan ulkopuo-
lelta näytöksessä oli viime 
vuonna vieraana kansan-
tanssi ryhmä Flikat. Jyrkkä-
koskella kesäkuun toisena 
lauantaina vietettiin Retro-
fastareita ja kesän aikana 
tanssittiin monena viikon-
loppuna hyvien tanssior-
kestereiden tahdeissa. Ju-
hannusviikolla Suojalinnan 
kentällä kisattiin yleisurhei-
lun Pohjantähti Gamesissä 
ja sää suosi meitä silloinkin. 
Heinäkuussa oli MM-kesä-
pilkkikisa Havulan rannas-
sa, hyvä oli kisata uusituilla 
lautoilla. Kesäpilkin juhla-
vuoden kunniaksi oli mm. 
lapsille järjestetty oma on-
gintakisa ja sirkushuveja. 
Suunnistusjaoston luotsaa-
mana oli elokuussa Syöte-
suunnistus. Iso-Syötteellä 
oli myös Huippukymppi 
ja Polkujuoksu -tapahtu-
ma syyskuun 29 päivänä. 
Tapahtumajärjestelyiden 
osalta vuosi päättyi 8.12. 
Joulumyyjäisiin Tuomas 
Sammelvuo –salissa. 

Monipuolista urheilua 
ja liikuntaa
Urheilurintamallakin tuli 
menestystä monessa lajis-
sa. Eetu Rantalan juoksu 
kulki erittäin hyvin ja Sini 
Paukkerin kausi ratakela-
uksessa oli hieno. Juhani 

Rajala sai SM-mitalin suun-
nistuksessa veteraanisarjas-
sa. Lentopallossa ovat tytöt 
treenannet kovasti ja pelan-
net pelejä. Onnistumisia on 
saatu nähdä useaan ottee-
seen. Veteraanimäkihyp-
pääjä Olavi Leinonen voit-
ti SM kultaa mäessä K28. 
Suunnistajat ovat olleet ah-
kerasti kisaamassa kesän ai-
kana ja osallistuivat myös 
Jukolanviestiin ja Kainuun 
rastiviikon kilpailuihin. 
Hiihtojaostossa on tapah-
tunut piristymistä viime 
vuosina. Lapset ovat näyt-
täneet kisaladuilla, että he 
ovat tulevaisuuden mesta-
reita. Uimajaosto on järjes-
tänyt kisoja Puikkarissa ja 
Wibit-rata on ollut kaikkien 
kokeiltavana. Mäkijaoston 
lapset osallistuivat Taival-
kosken Taivalvaaralla Tap-
san cup osakilpailuihin ja 
onnistuneita suorituksiakin 
nähtiin.  Kaikissa lajeissa ei 
tällä hetkellä meillä ole kil-
pailutoimintaa, vaan tavoi-
te lajin harrastajalla voi olla 
kehittyä, saada uusia koke-
muksia ja nauttia yhdessä 
tekemisestä. Voimisteluja-
oston eri ryhmät kokoontui-
vat vuoden aikana 23 kertaa 
koulutettujen ohjaajien ve-
tämiin erilaisiin voimiste-
lun- ja tanssinryhmiin. Kol-
mella kenttäohjelmalla he 
osallistuivat 7.- 10.6. Suomi 
Gymnaestrada Turku kan-
salliseen voimistelun suur-
tapahtumaan. Kuntojaosto 
on toiminut aktiivisena pe-
ruskunnon ylläpitäjänä ja 
edistäjänä ympäri vuoden.

Rakentava palaute 
toivottavaa
Meille on tärkeää, että toi-
minnassa mukana olevat 
ovat tyytyväisiä. Aina on 
parantamisen varaa ja sen 
vuoksi rakentava palaute 
on aina tervetullutta. Vain 
sen kautta voidaan kehittää 
toimintaa ja kehittyä toimi-
jana. On ollut ilo kuulla eri 
lajin harrastajien komment-

teja eri yhteyksissä. Tässä 
niistä muutama: ”treeneis-
sä on kivaa ja näkee kave-
reita”, ”olet ihana ope”, ”oli 
mukava käydä yhdessä len-
killä”, ” täällä tule aina niin 
hyvälle tuulelle”, ”hyvin on 
selkä lähtenyt kuntoutu-
maan”, ” olipa taas niin hy-
vin järjestetty tapahtuma”, 
”onhan meillä sama ohjaa-
ja ensi vuonnakin? ”, ” oli 
hyvä reissu ja mitalejakin 
tuli”.

Maailma muuttuu ja 
sen mukana myös urheilu-
seuratoiminta. Kun katso-
taan urheiluseura toimintaa 
maanlaajuisesti, on näh-
tävissä eriytymistä ja eri-
koistumista. Monen seuran 
toiminta on alkanut muis-
tuttaa yritystoimintaa. Pu-
dasjärven Urheilijat ry on 
kuitenkin pysynyt yleisseu-
rana, jossa on kahdeksan 
jaostoa, hyvä näin. Usein 
puhutaan myös, että olem-
me kasvattajaseura. Urhei-
luseurat eivät ole irrallaan 
muusta yhteiskunnasta, 
vaan yhteiskunnan muu-
tokset ja ilmiöt vaikutta-
vat myös seuratoimintaan. 
Eletään monenlaisten haas-
teiden kanssa. Miten or-
ganisoitumalla vastataan 
haasteisiin? Miten pääsään-
töisesti vapaaehtoisvoimin 
toimivassa seurassa varmis-
tetaan tarvittava osaami-
nen ja resurssien riittävyys? 
Mitä palveluita tarjotaan ja 
kenelle, kaikille kaikkeako? 
Rakennetaanko kaupungis-
sa lähiaikoina, mitkä ovat 
toimintaympäristön rea-
liteetit ja olosuhteet? Mil-
laisia kilpailijoita meillä 
on toimintakentällä? Kos-
ka seuratoiminnan resurs-
sit ovat rajalliset, oikeiden 
valintojen tekeminen on en-
tistä tärkeämpää elinvoi-
maiselle seuratoiminnalle. 
Pudasjärven Urheilijoiden 
talous on kunnossa ja meil-
lä on aktiivinen ja sitou-
tunut hallitus johtamassa 
seuran toimintaa. Jaostojen 
toimintaa ohjaa johtoryh-
mät. On ohjaajia ja valmen-
tajia, on tekemisen meininki 
ja talkoohenki elää onneksi 
vielä vahvana. Omien tal-
koolaisten lisäksi talkoo-
laisia ilmoittautuu eri ta-
pahtumiin ympäri Suomen 
maan, sillä meillä on hyvä 
maine tapahtumien järjes-
täjänä. Se on erittäin mer-
kityksellistä, sillä mitään ei 
tapahdu ilman tekijöitä. Yh-
dessä tekeminen niin seu-
ran sisällä kuin yhteistyöta-
hojen kanssa mahdollistaa 
paljon. Tämä kaikki on mei-
dän kaikkien hyvinvoinnin 
edistämistä.

Umpihankihiihdon 
MM-kisalla aloitetaan
Tämäkin vuosi on lähtenyt 
käyntiin reippaasti yhdes-

sä tekemällä. MM-Umpi-
hankihiihtokisa on pe-
rinteisesti aina vuoden 6. 
viikonloppuna eli Syötteen 
maastossa kisaavat niin 
joukkueet kuin yksilökil-
pailijatkin 8.-10.2.2019. Jär-
jestelyt ovat edenneet hie-
nosti ja luntakin on saatu, 
joten hyvällä mieliin men-
nään kohti kisaviikonlop-
pua. 

Tänä vuonna Voimiste-
lu- ja liikuntanäytös järjes-
tetään jo 20.3. Syötehiihto 
on 6.4. Jyrkkäkosken kesä 
aloitetaan diskolla koulu-
jen päättyessä 1.6. Jyrkkä-
festarit on kesäkuun toisena 
lauantaina eli 8. 6., jolloin 
lauteille nousee vuoroin 
Portion Boys, Dj ICE K, Pasi 
ja Anssi sekä Hello! Lippu-
ja saa ostaa Tuurituvalta tai 
tiketistä. Lavatanssin har-
rastajilta on kysytty toiveita 
ja heidän toiveiden mukai-
sesti on kesän tanssikattaus 
valmistettu. Viitenä viikon-
loppuna kesän aikana pääs-
tään nostalgisella Jyrkkä-
kosken lavalla tanssimaan 
Suomen huippu tanssior-
kestereiden ja laulajien tah-
dittamana. MM-Kesäpilkki-
kisa on Havulan rannassa 
heinäkuun viimeisellä vii-
kolla eli viikolla 30. Yleis-
urheilun huippuja nähdään 
taas Suojalinnan kentällä ju-
hannusviikon torstai-iltana 
Pohjantähti Games kilpai-
luissa. Pudasjärven Urhei-
lijat järjestää yhdessä Tai-
valkosken Kuohun kanssa 
Suunnistuksen SM-keski-
matkat 2019 kilpailun ke-
säkuun lopussa 29.6. Yh-
teistyö on sujunut hienosti, 
työryhmät ovat tehneet hy-
vää työtä ja valmistelut ovat 
jo pitkällä. Uskon, että täs-
tä SM-tason kilpailusta tu-
lee onnistunut. Syyskuussa 
sitten juostaan Iso-Syötteel-
lä Huippukymppi-tapahtu-
man merkeissä. Vuosi saa 
tapahtumien osalta perin-
teisen päätöksen, kun on 
aika Joulumyyjäisten.

Lämmin kiitos kaikille 
teille jotka olette olleet vuo-
den 2018 aikana liikkumas-
sa kanssamme tavalla tai 
toisella. Kiitos Pudasjärven 
kaupungille, Pudasjärven 
Osuuspankille ja kaikille 
muillekin yhteistyökump-
paneille. Yhteistyö ja anta-
manne tuki ovat mahdollis-
taneet paljon hyvää.  Kiitos 
kaikille talkoolaisille.

Toivotan omasta ja  
Pudasjärven Urheilijat ry:n 
puolesta kaikille hyvää ja 

liikunnallista  
vuotta 2019!

Yhdessä PuU:n parhaaksi,
Kirsi Hanhela,  
puheenjohtaja

Pudasjärven Urheilijat ponnistaa 
tapahtumarikkaasta vuodesta Uudelle Vuodelle

Kirsi Hanhela vetämässä viime elokuussa Kuntourheiluja-
oston kunnonkohottamis- ja painonhallintaryhmän alku-
jumppaa. 

OUTI-kirjastot luopuneet 
muovikasseista

OUTI-kirjastot ovat luopuneet muovikasseista kokonaan vuo-
den 2019 alusta alkaen. Muovikassien sijaan kaikki kirjastot 
ovat siirtyneet käyttämään kestävämpää vaihtoehtoa eli lainat-
tavia kangaskasseja. Niitä on Pudasjärven kirjastossa ollut lai-
nattavana jo noin 20 vuoden ajan. Kassin saa mukaansa muiden 
lainattavien tapaan kirjastokortilla, ja laina-aikaa on 28 vuoro-
kautta. Kassilainan voi myös uusia. Kirjastoista voi myös ostaa 
itselleen kangaskasseja.

Pudasjärven, Kuusamon, Taivalkosken ja Utajärven kirjas-
toissa lainattavista kasseista on hyviä kokemuksia jo vuosien 
ajalta. Viime vuonna myös muut OUTI-kirjastot innostuivat asi-
asta, ja Oulussa kassien käyttöä testattiin Kaukovainion kirjas-
tossa. Rauhallisen alun jälkeen kassit lähtivät hurjalla vauhdilla 
lainaan, kun asiakkaat huomasivat kestävämmän vaihtoehdon 
kirjojen kantamiseen kodin ja kirjaston välillä.  

Pudasjärvellä lainattiin kirjastokasseja vuonna 2018 kaikki-
aan 424 kertaa ja jonkun verran niitä myytiinkin. Voidaan siis 
todeta, että pudasjärveläiset ovat omaksuneet kestävien kassi-
vaihtoehtojen käytön hyvin.

OUTI-kirjastojen kimppaan kuuluvat 16 kirjastoa Pohjois-
Pohjanmaalla haluavat vastuullisina kaupunkien ja kuntien toi-
mijoina tehdä osansa maailman muovijätteen ja -roskan vä-
hentämiseksi ja korostaa ympäristöä säästäviä ratkaisuja sekä 
pienten valintojen merkityksellisyyttä. 

Outi Nivakoski, kirjastonjohtaja

Raasakan voimalaitoksen 
sähkö- ja automaatio-

uudistus toi käyttövarmuutta 
ja tehokkuutta

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoiman Raasakan ve-
sivoimalaitoksen uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät on 
otettu käyttöön Iijoella. Modernisointi lisää voimalaitoksen 
käyttövarmuutta ja tehostaa säätövoiman tuotantoa.

Sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnissa kor-
vattiin 1970-luvun alusta peräisin olevat järjestelmät ajanmu-
kaisella ja digitaalisella tekniikalla. Kesällä 2018 aloitettujen 
uudistustöiden jälkeen uudet järjestelmät otettiin käyttöön 
vuoden lopussa. Uudistus turvaa voimalaitoksen tuotanto- ja 
säätökykyä seuraavien 15 - 20 vuoden aikana.

Laitoksen käyttövarmuus paranee uusien, modernien järjes-
telmien tuottamien yksityiskohtaisempien kunnonvalvontatie-
tojen myötä. Digitaalisten laitteiden avulla myös voimalaitoksen 
säätömahdollisuudet paranevat, mikä tehostaa sähköjärjestel-
män tasapainon kannalta tärkeän säätövoiman tuotantoa, ker-
too PVO-Vesivoima Oy:n kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Tarkempaa kunnonvalvontaa ja lisää energiatehokkuutta 
Modernit järjestelmät helpottavat kunnonvalvontaa ja vara-

osien saantia. Ne tuovat entistä tarkempaa tietoa järjestelmien 
kunnosta ja paremman mahdollisuuden ennakoida huoltotar-
peita. Laitteistojen toiminnallisuuksia voidaan myös tarvittaes-
sa muuttaa etänä.   

Uusi tekniikka tuo myös lisää energiatehokkuutta.
Modernisoinnissa korvasimme käyttöikänsä päähän tulleet 

järjestelmät uudella, ajanmukai-sella tekniikalla. Uusi laitos- ja 
koneistoautomaatio on samalla entistä energiatehokkaampaa. 
Automaatio ohjaa voimalaitoksen kytkinlaitoksia, vedenkorke-
uksia sekä kolmen koneiston turbiineja ja generaattoreita en-
tistä tarkemmin ja reaaliaikaisemmin, kuvaa Juha Kähkölä.

Projektin yhteydessä uusittiin myös kymmenen kilovol-
tin kytkinlaitos ja huollettiin voimalai-toksen turbiinit ja gene-
raattorit. Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät toimitti ABB. 
Sähkö-asennuksista vastasi Paikallis-Sähkö Oy. Huoltotöissä oli 
mukana kunnossapitokumppani Caverion.

Investointi on osa Pohjolan Voiman vesivoimalaitosten sys-
temaattista peruskunnostusohjel-maa. Viime vuosina olemme 
uudistaneet Kemijoen Isohaaran voimalaitoksen sähköauto-
maation vuosina 2016 - 2017 ja peruskunnostaneet Kokemä-
enjoen Melon vesivoimalaitoksen vuosina 2014 - 2015. Iijoella 
saimme valmiiksi neljän voimalaitoksen mittavan perusparan-
nusohjelman vuonna 2013. 

Modernisointien ansiosta vesivoimalaitokset saavat vuosi-
kymmeniä lisää käyttöikää. Samalla paranee niiden kyky tuot-
taa oikea-aikaista säätövoimaa kasvavan tuuli- ja aurinkovoiman 
rinnalle, mikä mahdollistaa siirtymistä päästöttömään energia-
järjestelmään.

Pohjolan voima tiedotus
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
18.-19.1.

MAANANTAI-TORSTAI
21.-24.1.

499

499

399

099

099
pkt

299
pkt

179499 249
prk

199
pkt pkt

249

100

299

100

499
kpl

595

199
pkt

1190
kg

159

raj. erä

695
pkt

Porsaan
KYLJYKSET

Atria Bravuuri
KANAN SISÄFILE-
PEKONI-
RULLAT
750 g 100

pss

179
ras795

kg

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

595
kg

169

199
pkt

249
ras

2 filettä/talous

Ingman
VANILJA-

KERMAJÄÄTELÖ
1 l

kg

pkt

119
pkt

145

ras

pkt

kg

1195
kg kg

199
ras

Flora
MARGARIINIT
400 g

100
pkt

250

10 kpl
3 prk

ras

pkt

prk

kg

2 pkt/talous

149
ras

1990
1490

595

2690 4990

3 kg/talous

3 kg/talous

MA-TI 21.-22.1.                KE-TO 23.-24.1.

HK
SINISET
LENKIT
500-580 g

RAUTAOSASTOLTA

Atria
HIILLOS-
GRILLIMAKKARA
400 g

Tuore 
norjan
LOHIFILEE

KULTA MOKKA
KAHVI

500 g

PE-KE 18.-23.1.

Felix Amerikkalainen
KURKKUVIIPALE

730/380 g
maustettu

PAPRIKA
MIX
300 g

Espanja

Nestle 
FITNESS 
MUROT
350-375 g

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

3 prk

Navel
APPELSIINI

TEKSTIILIOSASTOLTA

Arla VIILI, 
KEVYT VIILI tai 
1% VIILI 
200 g

Snellman
KUNNON

KARJALANPAISTI 
500 g

HK
BURGERI 
100 g

Saarioinen
MAKSA-, 

LIHAMAKARONI- tai 
LIHAPERUNASOSE-

LAATIKKO
350-400 g

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

9990

KANAN-
MUNAT
10 kpl

ras

Mustang
KAMIINA

199,-

Grandiosa 
BigOne
PANNUPIZZAT 
560-570 g

IRTO-
KARKIT

Saarioinen
KANA- tai PIHVI-
HAMPURILAINEN
150 g

Atria
BALKAN-
MAKKARA
200 g, viipaloitu

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

PE 18.1.                  LA 19.1.

HK viljaporsaan
LIHASUIKALE
kerma-
pippuri
400 g

Tuore
PORSAAN 
LIHAKUUTIO

795
kg

HK LIHA-
PYÖRYKÄT 360 g tai 
JAUHELIHA-
PIHVIT 330 g

8990

Varta
AKUT
esim. 53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Porsaan 
tuore
KYLKI

Del Monte
ANANASPALAT
227/137 g

BALLERINA
TÄYTEKEKSIT
190 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa
max 10%

695
kg

Valio
JOGURTTI 

1 kg

Oululainen
PEHMO 
VIIPALEET
450 g
kaura tai 
vehnä

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Carman 
AUTON 
PUOLIPEITE

1095

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

AVANTO-
PUMPPU

1490

METSURI
MOOTTORI-
SAHA
sis. 2 kpl oregon 
teräketjua

8990

Eldorado 
PISARA-

TOMAATTI 
250 g

Kivetön 
TUMMA tai 

VAALEA RYPÄLE 
500 g

KENKÄOSASTOLTA

Naisten
FLEECE-
TAKKI

POISTO-

HINTAAN

KANAVATYÖT!

-20%

Lasten
NEULEITA

Lasten
URHEILUSUKKA
Koot: 35-39
5 paria

Alkaen
Alkaen

Lasten
TALVINILKKURI
Koot: 30-33
camel ja 
musta

Miesten
TALVINILKKURI
camel
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Virkistysuimala Puikkari 
on toiminut 20 vuotta, jota 
on juhlistettu ja juhlistetaan 
monipuolisella ohjelmal-
la. Juhlaviikko alkoi torstai-
na 10.1., jolloin Wibit-rata 
eli vesihuvipuisto tuli Puik-
kariin ja siinä saatettiin ila-
koida uintimaksun hinnalla 
aina 13.1. saakka.

Maanantaina 14.1. Ou-
lun uinnin moninkertainen 
Suomen mestari ja maajouk-
kueuimari Veera Kiviranta 
saapui pitämään uinnin tek-
niikkaklinikkaa. Se piti sisäl-
lään muun muassa vartalon 
oikean asennon opetusta ui-
dessa, sekä vapaauinnin ja 
rintauinnin tekniikkaharjoi-
tuksia.

Tiistaina 15.1. iltapäivällä 
pidettiin juhlatilaisuus, jossa 
palkittiin viime vuonna yli 
50 kilometriä uineet 13 hen-
kilöä sekä tarjottiin täyte-
kakkukahvit. 

Keskiviikkona oli tarjol-
la grillimakkaroita. Tors-
taina on introsukellusta eli 
laitesukellusta yli 15-vuo-
tiaille. Juhlaviikko huipen-
tuu kaikille ilmaiseen uintiin 
ja kuntosaliin viikonloppu-
na 19.-20.1. Koko viikon ajan 
pukukaappien avaimet on 
lunastettu ja lunastetaan pal-
velupisteestä, sillä päivittäin 
kaapeissa on ollut ja tulee 

Virkistysuimala Puikkarilla meneillään 20-vuotisjuhlaviikko

olemaan yllätyksiä. Lisäksi 
on voinut osallistua arvon-
toihin. Koko ajan on ollut 
myös Puikkarin normaaliin 
viikoittaiseen toimintaan 
kuuluva toiminta mm. vesi-
jumpat.

Uinnin tekniikan  
opetusta  
huippuosaajalta
Oulun uinnin moninker-
tainen Suomen mestari ja 
maajoukkueuimari Vee-
ra Kiviranta opetti uin-

nin tekniikkaa maanantai-
na 14.1. Tekniikkaklinikka 
piti sisällään oikean varta-
lon asennon opastamista ui-
dessa, sekä vapaauinnin ja 
rintauinnin tekniikkaharjoi-
tuksia. Opetukseen osallistui 
parikymmentä henkeä kol-
messa eri ryhmässä ja tun-
nin jaksoissa. 

Kivirinta kertoi uinnin 
olevan monipuolinen ja to-
della tehokas harrastus- ja 
kuntoilumuoto. Uintihar-
rastusta aloittaessaan oli-
si tärkeä olla ryhmä ja siinä 
opastusta uinnin tekniikas-
sa. Lisämotivaatiota uinnin 
opettelemiseen antaa myös 
hyvän kaverin mukana ole-
minen. 

– Uinnin ensimmäinen 
vaihe on onnistunut lähtö-
liuku, johon pääsee hyvän 
ponnistuksen saattelema-
na. Pintautumisessa ei saa 
tulla liian syvältä ja varta-
lo on saatava kunnolla vesi-
patjan päälle, joka helpottaa 
uimista. Ensimmäiset vedot 
kannattaa ottaa myös rau-
hallisesti, jonka jälkeen ve-
dessä liikkuminen on kuin 
keväthangilla; jos ottaa lii-

an kovan askeleen humah-
taa lumeen ja liikkuminen 
muuttuu hankalaksi. Uides-
sa vauhdin pitämisessä ryt-
mi tulee pitää kunnossa, 
opasti Kivirinta näyttäen sa-
malla mallia. 

Ensimmäistä kertaa Puik-
karissa vieraillut Kivirinta 
luonnehti hallia liukumäki-
neen monipuoliseksi ja mu-
kavan kokoiseksi. Altaan 
malli ja muoto tekee sen no-
peaksi. Virtaukset ovat suo-
tuisia, kun reunat ovat va-
paana ja toinen pää on 
riittävän syvä. Hyppylau-
taa hän piti myös positiivi-
sena, joka puuttuu monesta 
hallista. 

Kivirinta kertoi harras-
taneensa uimista 20 vuotta 
neljä vuotiaasta lähtien. Kil-
pailemista on ollut seitse-
män vuotiaasta lähtien. Kil-
pauimarina hän harjoittelee 
Tommi Pulkkisen valmen-
tamana. Viikossa on 6-8 uin-
tiharjoitusta, kolme kertaa 
kuntosaliharjoittelua, kah-
desta kolmeen hiihtoharjoi-
tusta ja vielä sopivasti yli-
määräistä jumppaamista. 
Treenaaminen on ollut jos-

kus vielä tätäkin kovem-
paa. Kivirinta kuuluu uinnin 
Suomen maajoukkueeseen 
vahvimpana lajinaan 50 met-
rin rintauinti, jossa saavut-
ti vuonna 2016 Lontoon EM-
kisoissa finaalissa viidennen 
sijan. Helmikuussa Kivirinta 
on lähdössä kolmen viikon 
maajoukkueen leirille. Seu-
raavat kisat ovat kevättalvel-
la Tukholmassa Stockholm 
Open, jonne tulee huippu-
uimareita ympäri Euroop-
paa. 

Kivirinnan voi tavata 
työssään Oulussa Eedenis-
sä. Työnsä ja harjoittelun li-
säksi hän valmentaa Oulun 
Uimareissa 10-12-vuotiaitten 
kilpauimariryhmää. Pudas-
järven kaltaisia uintiopetus-
reissuja Kivirinta kertoi te-
kevänsä silloin tällöin.

-Opetusmatkoja olisin 
valmis suorittamaan vaikka 
nykyistä enemmänkin, hän 
totesi. 

Uintia yli 200 km  
vuoden aikana
20-vuotisjuhlatilaisuus pi-
dettiin tiistaina 15.1. Puik-

karin kahviossa. Juhla aloi-
tettiin viime vuonna yli 50 
kilometriä uineiden palkit-
semisella. Eniten uimakilo-
metrejä 204,5 oli kauhonut 
Juhani Ahonen. Hän kertoi 
vierailevansa Puikkarissa 
2-3 kertaa viikossa. Taval-
lisin uintimatka on käynti-
kertaa kohden kaksi kilo-
metriä. Viime talvena olleen 
kuntouintitempauksen ai-
kana hän kertoi uineensa 
useana päivänä viisi kilo-
metriä. Tyyliä hän vaihtelee 
tasan vapaan ja rintauinnin 
välillä. Ahonen kertoi uin-
tiharrastuksen alkaneen 
kiertäessään rakennustöis-
sä ympäri Suomea, jossa lä-
hes joka päivä kävi uima-
hallissa peseytymässä ja 
uimassa. Nyt eläkkeellä ol-
lessa on sitten aikaa hyvälle 
harrastukselle Pudasjärvel-
lä. Nuorin palkituista ui-
mareista oli 14-vuotias So-
fia Harju, jolle uintimatkaa 
kertyi 57 kilometriä. 

Palkinnot jakaneet Aini 
Seppänen ja Mirja Keski-
aho kertoivat matkauintien 
jatkuvan kuluvan vuoden-
kin ajan. 

Puikkarin naapurissa toimivan kirjaston väki tuli onnittelukäynnille koko henkilökuntansa voimin. 
Puikkarissa palkittiin viime vuoden aikana yli 50 kilometrin uintisuoritukset. Pisimmän matkan ui Ju-
hani Ahonen yli 200 km, kuvassa takana keskellä. 

Nuorin palkituista viime vuoden matkauimareista oli 
14-vuotias Sofia Harju, joka saa kunniakirjan uimahallivas-
taava Aini Seppäseltä. 

Täytekakkukahvitarjoiluun tiistaina 15.1. saapui runsaasti Puikkarin käyttäjäyleisöä. Kilpauimari Veera Kivirinta opasti oikeaa uintitekniikkaa yhtenä Puikkarin 20v juhlaviikkoon kuuluvana ohjelmana. 
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Marikaisjärven Metsästysseura 50 vuotta

Marikaisjärven Metsästys-
seura juhlii 50 vuotista tai-
valtaan hirvipeijaisten yh-
teydessä sunnuntaina 20.1. 
Seuran perustamiskoko-
us pidettiin maaliskuussa 
1968. Perustamisasiakirjan 
allekirjoittajina olivat Paa-
vo Oskari Halkola, Kalevi 
Rauno Aukusti Timonen ja 
Yrjö Siira. 

Nykyisen hallituksen 
puheenjohtaja on Jouko 
Kipinä, varapuheenjohta-
ja Marko Raiskio, sihteeri 
Kari Stenius, rahastonhoi-
taja Marko Siira sekä muina 
jäseninä Riku Kipinä, Mauri 
Hemmilä, Aki Muranen. Jä-
seniä seurassa on tällä het-
kellä 84, jossa paljon jäseniä 
asuu myös paljon muualla 
kuin Pudasjärvellä. Kaikilla 
on kuitenkin jonkinlainen 
sidonnaisuus Pudasjärveen 
ja Marikaisjärven metsäs-
tysseuraan, sukulaisuuden, 
maanomistuksen tai muun 
sellaisen kautta.

Seuran tarkoituksena on 
harjoittaa metsästystä kes-
tävän käytön periaattei-
ta noudattaen, huomioiden 
erityisesti riistanhoito- ja 
luonnonsuojelutoiminta.

Seuran vuokraamat met-
sästysalueet sijaitsevat pää-
asiassa Marikaisjärven, 
Paavolanjärven ja Kongas-
järven ympäristössä. Li-
säksi pudasjärveläiset met-
sästysseuran jäsenet saavat 
metsästää vapaasti Pudas-
järven alueen valtion mail-
la ilman erillistä lupaa. 
Hirvenmetsästystä varten 
seuralla on käytössään erik-
seen määritelty alue myös 
valtion mailta.

Marikaisjärven Metsäs-
tysseura omistaa yhdessä 
Kongasjärven Kisapojat ja 
Paavolanjärven Kalaveden 
osakaskunnan kanssa Ma-
rikaisjärven toimitalon kiin-
teistön sekä siihen kuulu-
van maa-alueen.

Pääsääntöisesti kaikki 
kokoukset pidetään toimi-
talon tiloissa. Alueella si-
jaitsevassa hirviliiterissä 
käsitellään kaadetut hirvet 
ja lihat paloitellaan. Vuo-
sittain toimitalolla hirvi-
miehet järjestävät jäsenille, 
maanvuokraajille, kyläläi-
sille ja mökkiläisille hirvi-
peijaiset.

Seuran alueella metsäs-
tetään pienriistaa, jänik-

Juha Laakkonen on saanut 
kaadettua komeasarvisen 
hirven. 

Evästauot kuuluvat hirvenmetsästykseen. 

Sauli Hirvonen suorittamas-
sa hirvien nuolukivien uusin-
taa.

Kanuloukku viritettynä.

Kaadetun hirven vetäminen metsästä onnistuu porukan 
yhteistyönä.

Talvinen riistakolmiolaskenta on iso talkootyö joka vuosi, 
laskentaa suorittamassa Juha Laakkonen. 

siä, vesilintuja, maalintuja, 
pienpetoja, kauriita ja hir-
viä. Telkkien pesäpönttö-
jä on puhdistettu ja sorsan 
keinopesien heinitystä on 
tehty ja parannettu aina ke-
väällä. Riistapeltojen, nuo-
lukivien ja teerien ja kaurii-
den talviruokintapaikojen 
kunnossapito on vuosittain 
toistuvaa riistanhoitotyötä. 

Ampumaharjoittelua 
varten on lähes joka vuosi 
järjestetty kaikille jäsenille 
yleinen ampumapäivä, mis-
sä on silloin tällöin myös ki-
sailtu paremmuudesta eri 
ammuntalajeissa. 

Metsästyseuralaiset ovat 
aktiivista talkooväkeä; yh-
dessä on rakennettu hirvila-
voja, tehty linnunpönttöjä ja 
rakennettu ns. Kanu louk-
kuja. Lisäksi talkoilla on jo 
useamman kerran pysty-
tetty Pudasjärven kaupun-
gin iso esittelyteltta torille 
markkinoita tai muita ylei-
sötapahtumia varten.

Marikaisjärven Metsäs-
tysseuran väki on jatkanut 
sitä työtä ja niitä periaattei-
ta, jotka perustamiskoko-
uksessa 1968 on päätetty. 
Monet asiat ovat metsäs-
tyksessä muuttuneet, mutta 
tärkein eli sääntöjen pykälä 
2:ssa mainittu ”järkiperäi-
nen metsästys ja riistanhoi-
to sekä niiden edellyttämä 
luonnonsuojelu” jatkuu sa-
malla tavalla.

Kari Stenius

Virkistysuimala Puikkarilla meneillään 20-vuotisjuhlaviikko

Palkitsemisen jälkeen 
palkitut uimarit ja tilaisuut-
ta seurannut usean kym-
menen hengen yleisö siir-
tyi Puikkarin tarjoamille 
20-vuotistäytekakkukahvil-
le. Henkilökunta sai ottaa 
samalla onnitteluja vastaan, 
joita esitti muun muassa 
Pudasjärven kirjasto koko 
henkilökuntansa voimin. 

Heimo Turunen

Vuoden 2018  
uimareiden tulokset:
1.Juhani Ahonen 204,5 km, 
2. Tarmo Karvonen 157,7, 
3. Marja-Liisa Kurikka-
aho 126,8, 4. Auli Viuhkola 
107, 5. Mia Vikström 103,4, 
6. Hilkka Haanela 102,8, 7. 
Kaarina Haanela 86, 8. Tert-
tu Ahonen 73, 9. Esa Erkki-
lä 69,1, 10. Tarja Pöykiö 65,5, 
11. Sofia Harju 57,3, 12. Jou-
ni Kokko 54,5 ja 13. Vuokko 
Riepula 50 kilometriä. 

Puikkarissa palkittiin viime vuoden aikana yli 50 kilometrin uintisuoritukset. Pisimmän matkan ui Ju-
hani Ahonen yli 200 km, kuvassa takana keskellä. 

Kilpauimari Veera Kivirinta opasti oikeaa uintitekniikkaa yhtenä Puikkarin 20v juhlaviikkoon kuuluvana ohjelmana. 

Suomen uintimaajoukkueeseen kuuluva Veera Kivirinta 
kertoi harrastaneensa uintia neljä -vuotiaasta ja kilpailleen-
sa jo 7-vuotiaasta lähtien. 
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Jotta emme unohtaisi -juttusarja

Tuhkasta nousseet pyhätöt

Varhaisimman lapsuuteni 
muistikuvia 1940-luvun lo-
pulta Pudasjärvellä eivät lei-
maa leikit vaan jälleenra-
kennus. Isän kanssa kävin 
katsomassa Iijoen siltatyö-
maata. Omaa kotia raken-
nettaessa oiottiin nauloja, 
valettiin tiiliä ja keitettiin pu-
namultaa. 

Saksalaissota eli Lapin 
sota (1944–1945) oli koh-
dellut pohjoista Suomea ja 
Norjaa rajusti. Entiset ase-
veljet olivat vetäytyessään 
tuhonneet rakennuksia, tei-
tä ja siltoja Kainuussa, Koil-
lismaalla ja Lapissa. Tuho oli 
perusteellinen myös Norjan 
puolella. Jälleenrakennuk-
sesta tuli valtaisa urakka.     

2010-luvulla osallistuin 
Lapin yliopistossa jälleen-
rakennusta käsittelevään 
Feeniks-projektiin, josta on 
julkaistu teos Lappi palaa 
sodasta (toim. Marja Tuo-
minen & Mervi Löfgren, 
Gaudeamus 2018). Kirjoi-
tin teokseen artikkelin Lapin 
jälleenrakennuskirkoista tai-
dehistorian näkökulmasta. 
Tutkin kirkkojen alttaritai-
deteoksissa näkyviä viitta-
uksia paikallisuuteen – luon-
toon, kulttuuriin, historiaan 
ja jopa taiteilijaan itseensä-
kin. Kirkkojen koristelu tar-
josi töitä monille taiteilijoille.  

Sain idean ohjeesta, jonka 
taiteilija Lennart Segerstråle 

oli saanut Rovaniemen seu-
rakunnalta. Hänen toivot-
tiin kuvaavan uuden kirkon 
alttarimaalauksessa uskon-
nollisen aiheen lisäksi Lapin 
luontoa, ihmisiä ja elämän-
muotoa. Taiteilija näkikin, 
että valmis fresko voikin olla 
vain jossakin Lapin kirkos-
sa. Paikallispiirteillä taidete-
os on ikään kuin kotoutettu 
ympäristöönsä.  

Projektin yhteydes-
sä tutustuin myös Pohjois-
Norjan kirkkoihin Ruijan, 
Nordlandin ja Tromssan alu-
eilla. Norjan kirkkotaitees-
sa aiheet ovat enimmäkseen 
yleiskristillisiä, paikallis-
piirteitä on kuvattu niukas-
ti. Esimerkiksi Kautokeinon 
ja Másin saamelaiskirkkojen 
alttaritauluissa ei ole kuvat-
tu saamelaisia – niin kuin on 
tehty Inarin saamelaiskirkon 
alttaritaulussa. 

Paikallissävytteistä kirk-
kotaidetta on muun muassa 
Narvikin Rauhankappelissa 
sekä Harstadin, Lebesbyn, 
Hammerfestin ja Vesisaaren 
kirkoissa.

Axel Revold maala-
si vuonna 1957 alttaritaulut 
Narvikin Rauhankappeliin 
(Fredskapellet) ja Harstadin 
kirkkoon. Pohjoinen miljöö 

Axel Revold: Kristus val-
taistuimella ja opetuslapset 
(1957). Narvikin Rauhan-
kappeli. 

Jardar Lunde: Pyhä ehtoollinen (1962). Lebesbyn kirkko.

Gretha Thiis: Ylösnoussut Kristus kunniassaan (1958). Ve-
sisaaren kirkko.

Axel Revold: Vuorisaarna ja Hans Egede (1957). Harstadin 
kirkko. 

Narvikin Rauhankappelin hautausmaalta avautuu näkymä 
kohti kaupunkia.

oli taiteilijalle tuttu, sillä hän 
oli asunut Narvikissa.

Rauhankappelia ympä-
röi hautausmaa, johon on 
haudattu muun muassa sak-
salaisia, ranskalaisia, puo-
lalaisia ja englantilaisia so-
tilaita sekä siviiliuhreja. 
Alttarimaalauksen alaosan 
maisema muistuttaa hauta-
usmaalta kohti kaupunkia, 
tuntureita ja vuonoa avautu-
vaa näkymää.  

Harstadin kirkon alttari-
teos jakautuu kahteen osaan. 
Ylemmän aiheena on vuori-
saarna. Alempaan on kuvat-
tu Harstadissa syntynyt ja 
grönlantilaisten apostolik-
si kutsuttu Hans Egede, joka 
saarnaa arktisessa lumimai-
semassa. 

Revoldin työtoverina 
Harstadin kirkkoa oli ko-
ristelemassa Jardar Lun-
de. Ehkä juuri Revoldin vai-
kutuksesta Lunde maalasi 
myöhemmin Lebesbyn kir-
kon ehtoollisaiheisen altta-
riteoksen taustalle pohjoisen 
maiseman ja kuvasi henkilöt 
vaaleina viikinkityyppeinä. 
Meri ja laivat voivat viitata 
paikalliseen kalastuselinkei-
noon mutta myös Lunden it-
sensä vuosiin merimiehenä. 
Oikeaan reunaan on kuvattu 

Ruijan ensimmäinen, Kjølle-
fjordissa sijaitseva jälleenra-
kennuskirkko.

Lunde teki Hammer-
festin kirkkoon aiheiltaan 
yleiskristillisen alttarikoris-
telun. Paikallisviitteitä on 
urkuparven kaiteen peilio-
sissa, joiden maalaukset ovat 
Eva ja Knut Arnesenin käsi-
alaa. Ne esittävät Hammer-
festin entisiä kirkkoja ja viit-
tä henkilöhahmoa. Kolmen 
raamatullisen figuurin ohel-
le on kuvattu saamelaisten 
apostoli Thomas von Wes-
ten ja herätyssaarnaaja L. L. 
Laestadius. 

Gretha Thiis koristeli Ve-
sisaaren (Vadsø) kirkon 
kookkaalla seinämaalauk-
sella vuonna 1958. Hän maa-
lasi keskeiseksi hahmoksi 
nuoren Kristuksen, jokamie-
hen ja kanssaihmisemme. 
Kristusta ympäröivä värikäs 
geometrinen kuviointi esit-
tää taiteilijan mukaan poh-
joista revontulinäytelmää, 
joka heijastaa Kristuksen yli-
maallista valoa. 

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on pudasjärveläisläh-
töinen tietokirjailija, joka asuu 
nykyisin Rovaniemellä.

Eva ja Knut Arnesen: Urkulehterin koristemaalaukset. Hammerfestin kirkko. 

Oikaisuja
Pudasjärven Vuoden Urhei-
lijan valinta on tehty raadin 
antamien äänien perusteel-
la, eikä siinä ollut yleisöää-
nestystä, kuten Pudasjärvi-
lehdessä 1-2019 virheellisesti 
mainittiin.

Viime viikon Pudas-
järvi-lehdessä Puikkarin 

20-vuotisjuhlajutussa Vee-
ra Kivirinnan valokuva oli 
Niina-Maria Aikion kuvaa-
ma, eikä siis muut jutun ku-
vat juttuun kuvanneen Hei-
mo Turusen ottama. 

Toimitus

Kuntalaisia on keskusteluttanut viime aikoina Jyrkkäkosken ul-
koilualueen kehittämissuunnitelmat ja eritoten hiihtolatujen kun-
nossapito. Iijokiseudussa 9.1. oli hyvä ja perusteellinen juttu alu-
een nykytilasta ja ongelmista käyttäjien näkökulmasta. Asiassa on 
otettu kaupunginhallituksessa aikalisä puutteellisen tiedon ja kes-
keneräisten suunnitelmien vuoksi. Hanketta ei ole lopetettu.  

Pudasjärven Keskustan kunnallisjärjestön hallitus kokoon-
tui maanantaina 14.1. ja keskusteli asiasta. Todettiin, että alueelta 
puuttuu tällä hetkellä toteuttamiskelpoinen kehittämissuunnitel-
ma, jossa on huomioitu kaikki käyttäjäryhmät. Jyrkkäkosken ul-
koilualue on tärkeä monille käyttäjäryhmille ja kaupungin tulee 
panostaa terveelliseen ja hyvinvointia tuottavaan ulkoliikuntaan. 

Luonnossa liikkuminen on todettu hyväksi ihmisten terveyden ja 
hyvinvoinnin kannalta ja lisäksi nämä voidaan toteuttaa suhteelli-
sen pienin kustannuksin. Alueen kehittämisessä tulee huomioida 
niin talvi- kuin kesäaikainen käyttö sekä mahdollisuudet hyödyn-
tää myös lentokentän aluetta eri tapahtumissa.

Keskustan tahtotila on, että suunnittelutyötä jatketaan ja tar-
vittaviin toimiin ryhdytään viipymättä. Kaupungin teknisellä pal-
velulla on tämä käynnistettävä pikimmiten eri kaupungin toi-
mijoiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteena tulee olla, että hanke 
päästään toteuttamaan jo tulevan kesän aikana.

Pudasjärven keskustan kunnallisjärjestö 

Jyrkkäkosken ulkoilualueen kehittäminenLue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 22 € 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 (0400 385 281) soitetuista ilmoituk-
sista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä 
se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

• 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

Palveluhakemisto

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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)

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Ikkuna ja ovi asennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi,  
päivittäiset 010 257 1905

Luukkonen Tuija,  
rahoitus 010 257 1933
Tyni Anna-Riikka,  
rahoitus 010 257 1925
Alatalo Riikka,  
yritysrahoitus  010 257 1935
Isopahkala Klemens,  
yritysrahoitus 010 257 1926

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

Löppönen Seppo,  
vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko,  
vakuutus 050 394 9707

Purola Pertti,  
toimitusjohtaja 010 257 1920
Ivola Jonne,  
myyntijohtaja 010 257 1922

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

SUUTARIPALVELUITA

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

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Tunturi Row Go 30 -soutu-
laite. Vähän käytetty. 150 €. P. 
0400 634 325.

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahanhoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Alan palveluja 40 v.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.
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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

Paavo Tolonen - maalauksia 5.12.2018-31. 3. 2019 Syötteen luontokeskus, Erätie 
1. Näyttely avoinna:  2.1.-31.1. ti-la klo 10-16, 1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Puikkari 20 vuotta -juhlaviikko to 10. 1.2019-su 20.1.2019 Virkistysuimala Puik-
kari, Tuulimyllyntie 4.
Ylijäämäruuanjako ma 21.1. klo 9 Karhupajalla.
Wirtapiiri 21.1. klo 10.30 Sarakylän koululla. Vierailija, palveluohjaaja Kolvanki Jaana.
Sankarien maa ti 22.1.2019, klo 17.30-18.30 Pudasjärven kaupunginkirjasto, Tuu-
limyllyntie 4.
Ylijäämäruuanjako ma 28.1. klo 9 Karhupajalla.
Ylijäämäruuanjako ma 4.2. klo 9 Karhupajalla.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 8.2.-10.2.2019 Pikku-Syöte (kisakanslia), Syö-
tekeskuksentie.

Maanomistajat ja seuran jäsenet perheineen tervetuloa!

Pudasjärven Metsästysseura ry

Pudasjärven Metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAISET

pidetään lauantaina 19.1.2019 klo 14.00 
Seurakuntakeskuksessa. 

Lopussa hirvenlihan huutokauppa.

Vuosikokous pidetään sunnuntaina 27.1.2019 
Palvelukeskuksessa klo 17 ja 

käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen jälkeen pidetään normaali kuukausikerho.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
SYÖPÄOSASTON 

VUOSIKOKOUS 

Pudasjärven syöpäosaston johtokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pudasjärven kaupunginhal-
litus suhtautui myönteises-
ti Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen hakemukseen 100 
000 euron puskurilainasta 
Matkailuviennin kasvuhan-
ke – Attractive Oulu Region 
2020 –hankkeen toteuttami-
seen 1.6.2018-31.12.2020 vä-
lisenä aikana.

Matkailuyhdistys on saa-
nut 4.10.2018 myönteisen 
rahoituspäätöksen hank-
keeseen, jonka hyväksytyt 
kokonaiskustannukset ovat 
2,7 miljoonaa euroa ja hank-
keessa on kuusi osatoteutta-
jaa, joista Syötteen Matkai-
luyhdistys ry on yksi. Muut 
osatoteuttajat ovat Human-
polis Oy, Oulun kaupun-
ki, Limingan kunta, Ou-
lun Matkailu Oy ja Kalajoki 
matkailuyhdistys ry. Syöt-
teen Matkailuyhdistyksen 

Puskurilaina Syötteen Matkailuyhdistykselle

PUDASJARVI.FI

TYÖLLISTÄMISEN TUET 2019
Pudasjärven kaupungin työllistämisyksikkö jatkaa 
osallistuvaan budjetointiin perustuvan ryhmätyöl-
listämisen tukemista. Ryhmätyöllistämisen avulla 
kehitetään Pudasjärven kaupungin ja yhdistystoimi-
joiden välistä työllistämisen yhteistyötä.
Osallistuvaan budjetointiin perustuvat ryhmätyöllis-
tämisen tuet yhdistystoimijoille vuodelle 2019 ovat 
haettavana ajalla 17. – 31.1.2019 klo 12.00 mennessä.

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta: 
pudasjarvi.fi/tyollistamisentuet

Työllistämispalvelut

Kesäteatteri kutsuu!
Kokoonnumme su 20.1.2019

klo 14.30 Koskenhovilla
suunnittelemaan ensi kesän
teatteriesitystä. Mikäli olet

kiinnostunut ja haluat mukaan
tulehan rohkeasti paikalle.

Tervetuloa niin uudet kuin
vanhatkin harrastajat!

Tavattavissa yhdessä ministeri 
Annika Saarikon kanssa.

Pudasjärvellä la 19.1. klo 11
paikka: Hirsikampus
Kahvit klo 10.30 alkaen
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ä.

Järjestäjä Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö

Lämpimästi tervetuloa!

YLEISÖTILAISUUS

Tilaisuus järjestetään 
Hirsikampuksella 

klo 11.00-12.00.
Aloitamme kahvitarjoilulla klo 10.30. 

Perhe- ja peruspalveluministeri 
ANNIKA SAARIKKO 

vierailee 
Pudasjärvellä la 19.1.

KIRPPIS
ma-ti 21.-22.1. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

KUUSAMON KALAA
TIISTAINA 22.1. 

KLO 11-11.15 ASMUNTI P PYSÄKKI
KLO 12.-13 PUDASJÄRVEN TORI

SÄÄVARAUS. P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

Korpisen Metsästysseura 
kutsuu

TALVIKOKOUKSEEN
Korpisen kylätalolle

la 26.1.2019 klo 15.00.
Johtokunta kokoontuu klo 14.00. 

Sääntömääräiset asiat. Uudet jäsenet. 
Hirviporukkaan osallistujat. Tervetuloa!

Johtokunta

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin. 
Aineistot toimitukseen viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

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

osuus on 399 998 euroa.
Hakemuksen perusteella 

hanke edistää alueen mat-
kailualan yritysten kansain-
välistymisen lisääntymistä 
ja tukee markkina-alueen ja 
asiakaspohjan laajentumis-
ta. Hankkeella on myöntei-
nen vaikutus yhteistoimin-
tamuotojen vahvistumiseen 
yritysten välillä, sekä hanke 
parantaa toimialan kilpai-
lukykyä. Hanke tukee Poh-
jois-Pohjanmaan matkailun 
kehittämisstrategian 2020 
toteutumista, on maakun-
taohjelman mukainen, sekä 
edistää alueen matkailutu-
lon kasvua.

Tasa-arvosuunnitelma 
ja yhteistyösopimus
Pudasjärven päivi-
tetty tasa-arvosuun-

nitelma hyväksyttiin 
esitetty muodossa. Tasa-ar-
vosuunnitelma on voimas-
sa 1.1.2019-31.12.2020, jonka 
jälkeen henkilöstötoimikun-
ta arvioi sen toteutumista 
suorittamalla tasa-arvoky-
selyn. Suunnitelma päivite-
tään tarpeellisilta osin vuo-
sittain.

Pohjois-Pohjanmaan 
TYP-johtoryhmä on hyväk-
synyt 4.12.2018 yhteistyö-
sopimuksen työllistymistä 
edistävästä monialaisesta 
yhteispalvelusta (TYP) vuo-
sille 2019-2021. Työllisty-
mistä edistävällä monia-
laisella yhteispalvelulla 
tarkoitetaan yhteistoimin-
tamallia, jossa työ- ja elin-
keinotoimisto, kunnat ja 
Kansaneläkelaitos arvioivat 
monialaista yhteispalvelua 
tarvitsevien työttömien pal-

velutarpeet, suunnittelevat 
työttömien työllistymisen 
kannalta tarkoituksenmu-
kaiset palvelukokonaisuu-
det ja vastaavat työttömien 
työllistymisprosessin etene-
misestä ja seurannasta. 
Kaupunginhallitus hyväk-
syi osaltaan yhteistyösopi-
muksen.

Ennakko- 
äänestyspaikat
Eduskuntavaalit toimi-
tetaan sunnuntaina 14.4. 
ja europarlamenttivaa-
lit sunnuntaina 26.5.2019. 
Eduskuntavaalien en-
nakkoäänestysaika koti-
maassa on 3.-9.4.2019 ja 
europarlamenttivaaleis-
sa 15.-21.5.2019. Eduskun-
ta- ja europarlamenttivaali-
en ennakkoäänestyspaikat 

ja vaalipäivän äänestyspai-
kat hyväksyttiin. Ennakko-
äänestyspaikat ovat kau-
pungintalo, Niemitalon 
Juustola, Livokas ry (Livon 
entinen koulu), Sarakylän 
koulu, Nuoriso- ja vapaa-
ajankeskus Pikku-Syöte 
sekä Puhoskylän kyläseu-
rantalo. Vaalipäivän äänes-
tyspaikat ovat Nokipannu 
Oy (Ervastin entinen kou-
lu), Niemitalon Juustola, 
kaupungintalo, Sarakylän 
koulu, Siuruan työväentalo 
ja Hirvaskosken koulu.

Lentokenttäalueen 
vuokrasopimus ja 
kiinteistökauppa
Kaupunginhallitus hylkäsi 
Jyrkkäkoski Oy:n oikaisu-
vaatimuksen, koskien hal-
lituksen päätöstä irtisanoa 

lentokenttäaluetta ja raken-
nuksia koskeva sopimus 
päättymään 1.4.2019 alka-
en.

Jaakko Lehtiseltä pää-
tettiin ostaa tilan Kuokka-
maa, hintaan 73 000 euroa. 
Tilan pinta-ala on noin 11 
hehtaaria. Tilan palstat si-
jaitsevat Pietarilassa, sekä 
Kuusamontien ja Varasto-
tien varressa. Pietarilantien 
ja Riihitien varressa on viisi 
pientalotonttia, yhteispin-
ta-ala on vajaa hehtaari. Va-
rastotien varressa on reilun 
puolen hehtaarin piente-
ollisuustontti. Kuusamon-
tien varressa on raakamaata 
reilut seitsemän hehtaaria, 
loppuosa on puistoa noin 
kaksi hehtaaria. MTR
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Tammikuun kesselikirje

Joulun alla oli taas jo perinteeksi muodostunut joululaulu-
kiertue. Venäjän tullissa heti neljä miestä alkoi tutkimaan 
autoani. Tavaraa piti nostella vähän poiskin, vararengastila 
näyttää. Kaikki meni mukavasti siihen saakka, kunnes vähän 
suomea puhuva sanoi:

– Nosta tuo pois, vielä sekin. Pussin pohjalla oli joululau-
lumonisteet. 

– Miksi sinulla on näitä näin paljon? 
– Laulamme joululauluja. Se on traditio. On monta lau-

lajaa. 
– Mikä on matkasi tarkoitus? Mistä sinä tulet? Miksi näitä 

suomenkielisiä on näin paljon? 
– On laulamassa karjalaisia ja venäläisiä, jokaisella pitää 

olla oma vihko, selitin. 
Kohta kaveri keksi, että pitää kantaa pussit ja nyssäkät 

punnitushuoneeseen. Rollaattoria ei tarvinnut kantaa. Nel-
jällä miehellä oli nyt töitä. Lauluvihosta otettiin kopio. Yksi 
luki laulunsanoja uudesta laulusta. Kitarakotelo ja oma lauk-
ku piti avata. 

– Mitä te etsitte, kysyin. 
Ei vastausta. Noin 15-20 min hässäkän lopuksi kyseli suo-

mea taitava passini leimat. Olin käynyt useassa maassa ja lei-
mat tuntuivat olevan tärkeitä – hänelle? Lopuksi kaveri pyy-
si anteeksi kaksi kertaa.

Kun viikon kuluttua menin toiselle laulumatkalle, niin tul-
lissa piti vähän odotella. Luenpa tässä odotellessa päivän tun-
nussanasta kohdan. 

– Älä pelkää, ei sinua enää nöyryytetä! Wau! Auton tar-
kasti nuorimies. Näin kuinka tuttu nainen tuli ottamaan pa-
peria minulta. 

– Minne menet? 

– Kalevalaan. 
Nuorimies olisi kai halunnut tarkempaa kontrollia, mutta 

nainen sanoi hänelle, että tämä menee niin kauas. No niin! Ei 
nöyryytetty! Hyvillä mielin eteenpäin. Erkki Suomussalmelta 
auttoi, että saimme vietyä rajan yli 100 kg tavaraa. Nythän vuo-
den alusta voi matkustaja viedä vain 25 kg kerrallaan tavaraa 
Venäjälle.

Joulun ja loppiaisen aikaan laulettiin todella monessa eri 
paikassa. Oli kotia, koulua, kulttuuritaloa, vanhustenkotia, las-
tenkotia ja jopa kaupassa lauloimme. Yhteensä 48 tilaisuutta. 
Näissä tilaisuuksissa oli etupäässä lapsia ja nuoria, tietysti jon-
kun verran vanhempaakin reilusti yli 500 henkilöä. Se on pal-
jon Vienan Karjalassa, jossa joululauluperinne ei ole vielä niin 
syvällä ihmisten mielissä. Tänä jouluna oli matkassa seimi, jonka 
itä-Ukrainan sodasta kärsineet lapset, pojat olivat rakentaneet. 

Sain olla Posiolla marraskuun lopulla leirillä, jossa oli 20 las-
ta Ukrainan entiseltä tai nykyiseltä sota-alueelta. Kahden vii-
kon matkarasitukset näkyivät seimessä. Olihan kilometrejäkin 
tullut yli 2500. Jeesus-lapsi oli kadonnut, kaukalo oli yhdessä 
vaiheessa hukassa, tähti irtosi taivaalta… Toisaalta se oli hyvä. 
Nostin tähden kynttilän valoon ja kerroin lapsille, kuinka itä-
maan tietäjät seurasivat tähteä matkallaan Betlehemiin. Seimen 
sisälle asetin kaksi patterikynttilää. Oli se sitten luokka, olo-
huone tai lastenkodin oleskelusali, niin laitoimme valot pois ja 
olimme ikään kuin Betlehemin yössä. Lapsilla oli omat kyntti-
lät ja lauluvihot. Samoiten käytin poikien tekemää enkeliä kynt-
tilän valossa: Älkää peljätkö, minä ilmoitan teille suuren ilon! 
Lapsista se oli niin mukavaa, kun lauloimme Jouluyö, juhlayö tai 
Heinillä härkien. 

Jäsenet (ympäri Suomea) joille tämä lehti on tullut normaa-
listi 9 kertaa vuodessa, kokevat nyt muutoksen. Postimaksu-

jen kohoamisen vuoksi päätimme 9.1. hallituksen kokoukses-
sa, että kustannamme teille tämän lehden kaksi kertaa tänä 
vuonna. Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa. 

Facebook/Kesseli.ry voi seurata yhdistyksen tekemää 
työtä lähes reaaliajassa.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 

Vaatimattomiin tiloihin oli kokoontunut iloinen joukko 
lapsia. Kisailimme ja lauloimme. Ohjelma miellytti. Lapset olivat kiinnostuneita kokeilemaan, saisivatko säve-

liä aikaiseksi kitarasta. Jokainen vuorollaan sai kokeilla.

Traktorin ja perävaunun oli ystävämme Antti lahjoittanut 
Soinista. Päiväkerhossa se saa palvella kylän kaikkia pik-
kulapsia.

Lastenkin toive on, että maailmassa olisi ihmisten kesken 
hyvä tahto ja rauha maassa. Muuten elämä on levotonta.

Jäsenille tiedoksi: Kesseli ry:n toiminta jatkuu normaa-
listi. Olkaa niin hyvät ja reippaat, että maksatte jäsenmaksut 
oma-aloitteisesti ja pyytäkää uusia jäseniä mukaan.  Tilinume-
ro FI33 5360 0420 0467 01 OP Pudasjärvi. Henkilöjäsenyys 
10 €/v, perheet 20 €/v, yritykset 50 €/v.

Pudasjärven kansalaisopis-
to kunnioittaa Pudasjär-
ven seurakunnan ja kunnan 
380-vuotisjuhlaa luento-
sarjalla, jossa paikalliset tai 
paikallislähtöiset henkilöt 
kertovat elämänurastaan, 
erikoisalastaan tai muusta 
toivotusta teemasta. 

Avausluento Sankarien 
maa tekee selkoa ulkomaa-
laisten taiteilijoiden tuesta 
Suomelle Kalevalan kuvitus-
taiteen keinoin vuosien 1939 
- 40 aikana. Aiheesta selostaa 
Kurenalla syntynyt ja kas-
vanut, muutaman vuoden 
myös Pintamolla asunut tai-
teen ja filosofian tohtori Sis-
ko Ylimartimo. 

Tänä vuonna on muitakin 
merkkivuosia: Uusi Kaleva-
la täyttää 170 vuotta ja tal-
visodan syttymisestä tulee 
kuluneeksi 80 vuotta. Näi-
hin liittyen Ylimartimo kä-

Sankarien maa -luento käynnistää 
Pudasjärveltä ponnistaneet -luentosarjan

sittelee luennossaan mm. 
sitä, miten ulkomailla rea-
goitiin Suomen taisteluun 
moninkertaista vihollista 
Neuvostoliittoa vastaan Ka-
levalan uusilla kuvituksilla. 
Keskiössä on varsinkin nii-
tä taiteilijoita, jotka kuvitti-
vat Kalevalaa myötätunnon 
osoituksena pientä maata 
kohtaan. 

Sisko Ylimartimo on opis-
kellut mm. kirjallisuutta, äi-
dinkieltä, historiaa ja tai-
dehistoriaa ja on tehnyt 
mittavan uran opettajan ja 
tutkijan tehtävissä eri oppi-
laitoksissa. Mm. Kurenalan 
keskikoulussa ja lukiossa 
hän on toiminut äidinkielen 
ja viestinnän opettajana sekä 
Lapin yliopistossa taidehis-
torian lehtorina. 

Hän on väitellyt tohto-
riksi kuvitustaiteesta vuon-
na 1998 ja filosofian tohto-

riksi kirjallisuudesta vuonna 
2002. Lapin yliopiston yliop-
pilaskunnan Vuoden opet-
taja -tunnustuksen hän sai 
vuonna 2007. Nykyisin hän 
toimii vapaana tietokirjaili-
jana ja Oulun yliopiston do-
senttina. 

Tietokirjoja ja artikkelei-
ta Ylimartimo on julkaissut 
mm. nuorisokirjallisuudes-
ta, kuvitus- ja kirkkotaitees-
ta, Kalevalan kuvituksista 
Suomessa ja ulkomailla sekä 
yksittäisistä taiteilijoista ja 
kirjailijoista: H. C. Anderse-
nista, L. M. Montgomerystä 
ja Lennart Segerstrålesta. Li-
säksi hän kirjoittaa matkai-
luaiheisia kolumneja. 

Kansalaisopisto tiedotus Taiteen ja filosofian tohtori Sisko Ylimartimo.

Sankarien maa -luento pidetään Pudasjärven kirjastossa 
tiistaina 22.1. kello 17.30. Luento on maksuton eikä edellytä ilmoittautumista etukäteen. 

Kahvitarjoilu. Tilaisuuden järjestäjänä ovat kansalaisopisto ja kirjasto. 

Pietarilan alueelle lähiliikun-
tapuiston rannassa on käy-
tössä talviuintipaikka. 

Talviuinnin harrastajil-
le on nyt lämpimät vessoilla 
varustetut uimakopit, mie-
hille ja naisille erikseen. Li-
säksi on suihkutila. Avannon 
aukipitämisestä huolehtii 
Työpetari ry.

Avaimia uintikoppeihin 
voi käydä lunastamassa 25 
euron hintaan Puikkarista. 
Lisäksi on 10 euron pantti. 

Avantouinnin harrasta-
jia oli viime talviuintikaute-
na yli 100 ja pulahduksia oli 
merkattu tuhansia. Pitkän 
uintikauden ja uuden paikan 
ansiosta uskotaan harrasta-
jien määrän ja uintikertojen 
pysyvän vähintään ennallaan. 
Toivotaan, että kaikki laitta-
vat uintikertansa vihkoon, 
että voidaan kävijämäärällä 
perustella avantouintipaikan 
tarpeellisuutta. 

Heimo Turunen

Talviuintia 
Pietarilassa
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PIENKONEHUOLTO KESKIAHOLLA

PÖRINÄPÄIVÄ
Perjantaina 18.1.

-50%

Jari Keskiaho 040-516 0430
Sami Kaivorinne 040-560 5993
• Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi

• Puh. (08) 822 007 

AJOVARUSTEET 
JA VAATTEETSkandic WT 

550F 2019 -30%
+ t.k. 300,-

PÖRINÄPÄIVÄN HINTA!

> Esillä                   ,                          ja                           2019 uutuuksia!
> Paikalla BRP:n aluepäällikkö Juha Mäkimartti

ALPO ILLIKAINEN 
ALOITTAA  
KEITON JAON  
KLO 10.00 
ALKAEN.

TarjousrekistäKAIKKI MYYMÄLÄNKESÄ/SYYS VAATTEET

HYVÄ
VALIKOIMA

VAIHDOKKEJA!
KATSO

www.pienkone-
huolto.fi

KAHVI-
TARJOILU!

8.990€

TARJOAMME HERNEKEITTOA!

HYVIÄ RAHOITUS-
TARJOUKSIA! KYSY.

89€

®, TM ja BRP-logo ovat Bombardier 
Recreational Products Inc.:n tai sen 
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

  MEILTÄ MYÖS

 LUMI-
LINGOT

+ t.k. 300,-

14.650€ + t.k. 300,-

17.390€

+ t.k. 300,-

11.290€

TRAKTORI-
MÖNKIJÖITÄ

Oho!

KOEAJOSSA

2019
Adventure
LX 600 ACE

2019
49 Ranger PRO
600 E-tec

2019
Renegade X-RS 
900 turbo

3 KPL ERÄ TYÖKELKKOJA

Ovh. 9.990 €

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

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

PERUSPESU

25€
ALKAEN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
ALKAEN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

AUTOKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖIDYT 
AUTONHOITOPALVELUT:

KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€ALKAEN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€ALKAEN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

SISÄPESU
● imurointi
● lasien sekä 

muoviosien 
puhdistus/ 
kiillotus 60€

ALKAEN

SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU

150€
ALKAEN

● sisäpesu
● istuimien pesu  

painehuuhtelulaitteella

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
ALKAEN 65€

ALKAEN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● kumimattojen 
pesu

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

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

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

29,95

JÄÄHDYTINNESTE
100 %
10 litraa

14,95

TUULILASIN-
PESUNESTE
-40°C
10 litraa

1,90

Fixus
H4 POLTIN

2,90

Fixus
H7 POLTIN

19,95

Carman AUTON 
SISÄTILA-
LÄMMITIN 1050W

9,95

TINTTI
JYVÄSYÖTTI

10,00

TINTTI
MAAPÄHKINÄT
5 kg

10,00

VILJA-
RASVAPALLOT
240 g

179,-

Sawo
SÄHKÖKIUAS
6,0 kW

249,-

Sawo
PYÖREÄ
SÄHKÖKIUAS
6,0 kw

299,-

Asser
POLTTOMOOTTORI 
JÄÄKAIRA
150 mm

139,-

METSÄSUKSET
SITEET JA 
SAUVAT

2 PSS

7 PSS
YHTEISHINTAAN:


