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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 24.1.2019

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI 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

Tarjoamme talviset kakkukahvit
konttorissamme pe 25.1.2019
klo 9-13. Tervetuloa!

Hae tehtävää 31.1.2019 mennessä 
www.op-careers.fi

Haemme asiakkuusneuvojia
vakituiseen työsuhteisiin

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

Lumien tiputtelu katoilta! 
Hinta alk. 24 euroa/tunti

p. 040 832 7227
Osuuskunta Pohjolan Metsätyö

Mukana:
PUDASJÄRVEN LUKION 

KOULUTUSTEEMA-LIITE!

Verottaja tietää metsätulot, 
metsänomistaja tietää menot. 

Teetä metsäveroilmoitus 
ammattilaisella!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

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

HUOM! pe 25.1. liike auki klo 9-14.30!

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

Puh.  020 752 8260

JÄÄHDYTINNESTE 
POLARIC 

10 l

LAMPAANTALJA CELLO 
50x90 cm HARMAA,
MYÖS VALKOINEN

Suojaa jäähdytysjärjestelmää jäätymiseltä ja 
ruostumiselta. 100% neste.

Aito lampaan-
talja. Villa hylkii 
likaa ja kestää 
kulutusta.

2500
/ astia 5990

/ kpl

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

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

PUDASJÄRVI

TALVIKAUDEN 

LOPPUUNMYYNTI

TERVETULOA!

JÄÄKIEKKO-
VARUSTEET

- RINTAPANSSARIT
- POLVISUOJAT
- HOUSUT

- KYYNÄRSUOJAT
- HANSKAT

-50%ovh.

JA PALJON MUUTA!
ERÄVAATTEET YM. 

TEKSTIILEJÄ POISTOHINTAAN!

KARSKI ERÄSUKSET

17970
KOKO PAKETTI!

sukset 200 cm, leveys 10 cm
+ siteet, sauvat 150 cm, 
porkat 13 cm halkaisia 

ERÄ NOPEIMMILLE!
”... näillä pysyy hyvin 

pinnalla, mutta pujottelee 
myös metsässä!”
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 27.1. kello 10, Valtteri Laitila, 
Timo Liikanen, Jukka Jaakkola. Rippikoulusunnuntai, kirk-
kokahvit. Jumalanpalvelus on katsottavissa suorana lähe-
tyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

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

Kuorot: kirkkokuoro to 24.1. kello 18 ja to 31.1. kello 18, 
Vox Margarita ke 23.1. ja ke 30.1. kello 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 30.1. kello 13, Sarakylän kappelikuoro to 
31.1. kello 18.

Miesten piiri seurakuntakodissa ti 29.1. kello 17.30.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Omaishoitajat/diabeetikot, iltapäivähetki seurakuntako-
din rippikoulusalissa ma 28.1. kello 13.

Naisten Pankki Kanttorilassa  to 24.1. kello 18.

Rippikoulutyö: rippikoulukorttiin saa merkinnän Rönös-
tä pe 25.1., nähdään siis 25.1. seurakuntakeskuksen kel-
larissa.

Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa maanan-
taisin kello 17 ja perhekerho seurakuntakodissa keskiviik-
koisin kello 10. 

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Ant-
ti Kummalalla pe 25.1. kello 19 ja lauluseurat Sarakylän 
kappelissa su 27.1. kello 19 (Seppo Leppänen). Seurat Ku-
renalan ry:llä su 27.1. kello 16 (Jukka Jaakkola, Timo Lii-
kanen).

Haudattu:  Juho Viljami Niska 89 v, Juho Veikko Tolkki-
nen 88 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
Martti Turunen
0400 699 522

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

Rakkaamme

Juho Veikko
TOLKKINEN
s. 5.11.1930 Pudasjärvi
k. 1.1.2019 Pudasjärvi

Rakkaudella kaivaten
Puoliso Raili
Leo ja Kyllikki perh.
Osmo ja pojat
Esa ja Liisa perh.
Ari ja Arja perh.
Vesa ja Marja perh.
Elsa-sisar perh.
läheiset ja ystävät

Rakkaamme on siunattu Pudasjärvellä omaisten ja 
läheisten läsnä ollessa 18.1.2019.

Lämmin kiitos osanotosta.

Oulunkaaren kuntayhty-
män tiedonhallintasihteerik-
si on nimetty Mirja Klasila 
nykyisen tiedonhallintasih-
teeri Vuokko Loukusan jää-
dessä eläkkeelle. Klasila on 
työskennellyt aikaisemmin 
muun muassa julkishallin-
non ja -talouden tilintarkas-
tajana BDO Audiatorilla sekä 

Oulunkaaren hallintojohta-
jana. Klasila on valmistunut 
Tampereen yliopistosta pää-
aineenaan kunnallistalous.
Tiedonhallintasihteeri toimii 
myös toimistotiimin esimie-
henä ja kuntayhtymän tieto-
suojavastaavana.

Oulunkaari tiedotus

Mirja Klasila Oulunkaaren 
tiedonhallintasihteeriksi

Kevättä kohti mennään. Kirpeän pakka-
sen ympäröidessä saamme huomata sen, 
kuinka aurinko ja auringon valo lisäänty-
vät ympärillämme. Näin tammikuussa täs-
tä keväästä on vasta aavistus ilmassa, mut-
ta saamme luottaa siihen, että näin lopulta 
kevät koittaa ja talven valta murtuu. 

Tulevana sunnuntaina vietetään rippi-
koulusunnuntaita. Kaikki tänä vuonna rip-
pikoulun käyvät nuoret on perheineen 
kutsuttu jumalanpalvelukseen. Nyt voi-
massa olevan rippikoulun ohjesäännön 
mukaan rippikoululaiset voivat opetuksen 
saatuaan osallistua ehtoolliselle ohjatusti 
jo ennen konfirmaatiota. Tätä merkittävää 
juhlaa vietetään meillä Pudasjärvellä nyt 
ensimmäistä kertaa. 

Monesti meilläkin vielä joku saattaa 
kysyä, kuka on kelvollinen ehtoollisvie-
ras. Siitä Martti Luther opettaa Vähässä 
Katekismuksessa seuraavasti: kelvollinen 
ja hyvin valmistautunut on se, joka us-
koo nämä sanat: ”teidän edestänne annet-

tu ja vuodatettu syntien anteeksiantamisek-
si”. Tämä tarkoittaa siis sitä, että meidän 
on uskottava ja luotettava siihen, että Jee-
sus on tämän meidän puolestamme teh-
nyt ja asettanut ehtoollisen. Muuta jäsen-
kirjaa ei tarvita. Ehtoollinen on tarkoitettu 
kaikille kristityille ja se syvimmiltään pe-
rustuu Kristuksen työhön meidän puoles-
tamme, ei ehtoollisen jakajaan tai sen vas-
taanottajaan. 

Mitä me sitten ehtoollispöydässä lei-
vässä ja viinissä saamme? Siihenkin Luther 
antaa vastauksen

Mitä tällainen syöminen ja 
juominen hyödyttää?  
Vastaus: 
Se käy ilmi sanoista ”teidän edestänne an-
nettu ja vuodatettu syntien anteeksiantami-
seksi”. Meille annetaan näillä sanoilla tässä 
sakramentissa synnit anteeksi, elämä ja au-
tuus, sillä missä on syntien anteeksianto, sii-

nä on myös elämä ja autuus. 
Kristus on asettanut tämän aterian 

muistutukseksi kaikesta siitä, mitä Hän on 
puolestamme tehnyt. Tervetuloa siis yh-
teiseen messuun ja ehtoollispöytään. Hän, 
joka kutsuu, on lupauksissaan uskollinen.

Vaan ken saapuu syntisenä,
nääntyvänä, nälkäisenä,
Herran luokse tulla saa.
Heikkoa Kristus armahtaa.
Sille kuuluu lupaukset,
armahduksen vakuutukset,
joka nöyrtyy turvaamaan
Jeesuksen ristinkuolemaan.
Synnit kaikki Kristus kantoi,
lupauksen meille antoi:
Syntinen, käy luokseni,
anteeksi saat sä syntisi.
 Virsi 222:5-7

Keijo Piirainen

Ehtoollinen, myös sinulle katettu

Paljon onnea 
60-vuotiaalle Jarille!

Ei juhlia! T. Päivi, Miro ja Niko

Kuinka varautua tulevaan?
Edunvalvontavaltuutus 
kiinnosti yleisöä tiistaina 
15.1. Pudasjärven seurakun-
tatalolla. Noin 130 ihmistä 
saapui kuuntelemaan Ou-
lun Seudun Muistiyhdistyk-
sen toiminnanjohtajan Paula 
Ylikuljun esitelmää. Edun-
valvontavaltuutus oli en-
simmäinen kevään muisti-
kahviloiden aiheista ja yllätti 
järjestäjät suosiollaan.

-Tällä hetkellä yksi ih-
misiä eniten puhuttavis-
ta asioista on edunvalvon-
tavaltuutus, johon liittyviä 
yhteydenottoja tulee yhdis-
tykseemme päivittäin, kertoi 
Ylikulju. 

Edunvalvontavaltuu-
tus on tärkeä, mutta moni 
hämmästyy sitä, kuinka vai-
kea se on tehdä. Suullises-
ti edunvalvontavaltuutusta 
ei voi tehdä. Se on juridinen 
asiakirja siinä missä testa-
menttikin. Arkikielen sana-
muodot eivät aina vastaa 
sitä mitä lainkohdassa sano-
taan. Edunvalvontavaltuu-
tusta koskevat tarkat muo-
toseikat.

Yhteistyössä Pudasjär-
ven kaupungin kanssa pi-
detään 25.3. ja 29.3. Paperit 
kuntoon -ryhmä, jossa poh-
ditaan omien papereiden 
kuntoon laittamista hyvissä 
ajoin. Siellä perehdytään oi-
keudellisen ennakoinnin asi-
oihin syvällisimmin. Kurs-
sin jälkeen on mahdollisuus 

halutessaan teetättää itsel-
leen edunvalvontavaltuu-

tus perheoikeuteen erikois-
tuneen juristin avustamana. Muistiyhdistys tiedotus 

Muistikahvilan tämän vuoden ensimmäinen kokoontuminen yllätti suosiollaan, tilaisuu-
teen tuli 130 osallistujaa. 

Toiminnanjohtaja Paula Ylikulju antoi ajankohtaista tietoa Edunvalvontavaltuutuksesta. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven K-Raudan pit-
käaikainen varastomies/
myyjä Arvo Suoperä on siir-
tymässä eläkkeelle maalis-
kuussa. Viimeinen varsinai-
nen työpäivän oli tiistaina 
22.1., jolloin jäi viettämään 
vuosilomaansa. K-Raudan 
työntekijänä Arvo ehti olla 
lähes 34 vuotta. K-Rauta jär-
jesti Arvon viimeisenä työ-
päivänä kahvitilaisuuden 
ja juhlapäivän tunnolliselle 
työntekijälle, jolla oli mah-
dollisuus vielä tavata rau-
ta- ja maatalouskaupan asi-
akkaita ja työkavereita 
juhlapäivän merkeissä.

- Alkujaan menin K-Rau-
taan varastomieheksi ja 
myöhemmin siirryin sisälle 
myyntitehtäviin. Sieltä siir-
ryin taas varaston puolel-
le, jossa olen työskennellyt 
tähän saakka, Suoperä ker-
toi monipuolisesta työuras-
taan, jonka aikana hän ehti 
olla neljän kauppiasyrittäjien 
työntekijänä.

K-Raudan tavaravalikoi-
ma ja asiakaskunta on ehti-
nyt vaihtua ja muuttua mo-
neen kertaan Arvon aikana, 
niin kuin myös kaupan nimi 
K-Raudasta Rautiaan ja ta-
kaisin K-Rautaan. Nykyisin 
kaupat eivät ole pelkästään 
rautatuotteiden myyntipaik-
koja, vaan ne ovat monipal-
velupisteitä. Niistä asiakkaat 
saavat asiantuntevia neuvo-
ja ja ohjausta melkein mihin 
vain asumiseen ja rakentami-
seen liittyvissä asioissa.

Suoperän mukaan K-Rau-
ta on pitänyt huolen työn-

tekijöiden hyvästä ammat-
titaidosta kurssittamalla ja 
kouluttamalla tarpeen mu-
kaan. Apuna käytetään myös 
netistä löytyvää tietoa, jota 
voivat hyödyntää niin työn-
tekijät kuin asiakkaatkin.

Varastotyöntekijänä Suo-
perä on saanut palvella esi-
merkiksi rakennustarvikkei-
den ostajia. Viime vuosi oli 
hänen mielestään hyvin vil-
kas rakentamisvuosi, lämpi-
män kesän ja syksyn ansios-
ta.

Suoperälle ovat monet pu-
dasjärveläiset tulleet tutuiksi 
34 vuoden mittaisen työuran 
aikana. Kesäisin asiakaskun-
taan ilmaantuu hieman tun-
temattomampaa väkeä, kun 
mökkiläiset ja lomalaiset in-
nostuvat rakennuspuuhiin.

- Asiakaskunta on val-
taosaltaan miehiä, mutta 
naisten osuus on ollut kas-
vusuunnassa. Nykyisin nai-

setkin uskaltavat tulla asioi-
maan rautakauppaan, Arvo 
tuumaili ja mainitsi nais-
ten ehkä tarvitsevan hieman 
enemmän kaupan työnteki-
jöiltä opastusta ja neuvoa.

Suoperä kertoi jäävänsä 
mielellään eläkkeelle ja an-
tavansa työpaikan nuorem-
malle. Varastotyö on ajoit-
tain raskasta ja lisäksi viime 
kesän työntekijän traagi-
nen kuoleman tapahtuma 
oli henkisesti raskas. Hän sa-
noi pitäneensä itsensä hyväs-
sä työkunnossa liikunnalla ja 
voimistelemalla.

-Eläkkeellä odottavat ke-
vyemmät hommat, mm. ki-
taransoitto, sudoku sekä 
muut kulttuuriharrastukset, 
liikuntaa toki unohtamat-
ta, tuumaa Arvo Suoperä lo-
puksi.

Rauni Räisänen,  
kuvat Heimo Turunen

Arvo Suoperä vaihtamassa vapaalle

Pitkäaikaisen työntekijän Arvo Suoperän viimeisenä työpäivänä Pudasjärven K-raudassa 
oli kahvitarjoilu. Arvolla keskustelukumppaneina kauppias Jukka Valkola ja Ryobi työka-
lujen edustaja Jaakko Rounaja Oulusta.

K-raudan henkilökunta kokoontui maanantaina 21.1. ravintola Meritaan yhteiselle aterial-
le. Arvo Suoperä edessä oikealla. 

Arvolle luovutettiin Keskuskauppakamarin kultainen an-
siomerkki yli 30 vuoden työstä samassa yrityksessä (vaik-
ka neljä eri kauppiasta). Merkkiä luovuttamassa Jaana Val-
kola.  

Pudasjärven Hirsikampuksella järjestetään Northen Future 
Expo -nimeä kantava koulutusmessutapahtuma torstaina 24.1. 
kello 10.30-15. Messut järjestää yhteistyössä Pudasjärven Hir-
sikampus ja Osao.

Messujen tarkoituksena on tarjota nuorille uutta tietoa jat-
ko-opiskelupaikoista ja yrittäjyydestä.

Messujen järjestäjinä toimivat Hirsikampuksen lukion 1. 
vuosiluokan opiskelijat osana opinto-ohjauksen kurssia. Tapah-
tuma on suunnattu 9. luokkalaisille sekä toisen asteen opiske-
lijoille. 

Luvassa on paljon mielenkiintoista tietoa maamme koulu-
tustarjonnasta, yrittäjyydestä sekä nykyteknologiasta, kuten te-
koälystä. Tarjolla on myös puffetti ja elävää musiikkia.

Messujen aikana opiskelijat saavat tutustua vapaasti itseä 
kiinnostaviin koulutusmahdollisuuksiin vierailijoiden omilla ko-
juilla, joihin kuuluu mm. Aalto-Yliopisto Helsingistä.

Tapahtumassa vierailee myös useita puhujia kuten Jani Kent-
tälä, joka jakaa oman menestyjä yrittäjän tarinansa. Lisäksi Jus-
si Wright kertoo mm. tekoälyn mahdollisuuksista oppimisessa. 

Hirsikampus tiedotus 

Nuorten koulutusmessut 
Hirsikampuksella

Yrittäjää

Uusi ura Teboil-kauppiaana
Haemme Teboil-huoltoasemallemme Pudasjärvelle

 

Oy Teboil Ab on Suomen toiseksi suurin öljy-yhtiö, joka 
markkinoi, myy ja jakelee öljy- ja energiatuotteita Suo-
messa. Tuotevalikoimaan kuuluvat liikenteen polttoaineet, 
kevyt ja raskas polttoöljy, nestekaasu, voiteluaineet ja 
autokemikaalit sekä niihin liittyvät palvelut. Teboililla on 
valtakunnallisesti kattava noin 440 liikepaikan huoltamo-, 
automaatti- ja ammattiliikenteen D-automaattiverkosto.

Lisätietoa Teboilista sekä avoimista kauppiashauistamme:
www.teboil.fi/kauppiaaksi

Itsenäisenä yrittäjänä voit vaikuttaa työhösi, vapaa-aikaasi ja elämän-
laatuusi. Teboilin huoltamokonsepti luo hyvän pohjan menestyksekkäälle 
kauppiasuralle lähialueen palvelutarjoajana. Teboil Pudasjärven palveluihin 
kuuluvat polttonestemyynnin lisäksi myymälä, kahvio ja autopesu.

Toivomme sinulta aitoa halua palvella asiakkaita. Yrittäjänä toimiminen 
edellyttää myymälä- ja kahvilatoiminnan osaamista, omatoimisuutta, 
kaupallista ajattelutapaa sekä kunnossa olevaa taloutta. Lisäksi odotamme 
sitoutumista Teboilin ketjutoimintaan sekä halua kehittyä.

Aloita ura Teboil-kauppiaana!
Lähetä hakemuksesi 28.2.2019 mennessä osoitteeseen:  
kauppiashaku@teboil.fi otsikolla ”Teboil Pudasjärvi”.

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

Tuohimaantie 12, KIIMINKI      |      Kumputie 35 as.6, JÄÄLI      |      Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

Tuohimaantie 12, KIIMINKI      |      Kumputie 35 as.6, JÄÄLI      |      Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

AKTIIVISTA TERVEYTTÄ

Tuohimaantie 12, KIIMINKI      |      Kumputie 35 as.6, JÄÄLI      |      Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI

 puh.  010  387  8150 • 0400 681 433

www.kiifys.�

to 31.1. klo 15.00-16.30 PAINONHALLINTARYHMÄ. 
Ohjaajana TtM ft Mari Halkola. Ilmoittaudu mukaan!

Puh. 010 3878 150 • 0400 681 433

PUDASJÄRVELLÄ
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Tämän kysymyksen äärellä istuimme Taisto Puurusen kanssa juo-
den kahvia, keskustelu rönsyili aiheesta toiseen käyden lähes koko 
tunneskaalan lävitse. Keskustelun ydinkysymys oli naisten ja las-
ten oikeudet sekä asema meidän suomalaisten yhteiskunnassa 
kuin myös muiden yhteiskunnissa. Yleinen ajatuksemme oli, että 
Suomessa ihmisoikeuksia kunnioitetaan verrattain paremmin kuin 
muissa maissa. Pohjana tälle pohdinnalle käytimme muun muassa 
henkilön itsemääräämisoikeutta. 

Jutustelun aikana yllyimme jopa kehumaan suomalaisen mie-
hen mentaliteettia suhteessa naisen oikeuksien kunnioittamiseen 
sekä käytökseen. Monessa maassa, ikävä kyllä, nämä asiat ovat to-
della huonossa jamassa ja sukupuolet eivät ole missään suhteessa 
samanarvoisia keskenään.

Mistä tämä johtuu, että Suomessa asiat 
ovat paremmin? 
Yhtenä merkittävänä osatekijänä on Suomen hyvin kehittynyt ja 
kehitetty lainsäädäntö. Tällaista kehitystä ei ole kaikissa maissa ta-
pahtunut ja lait, jopa uskonnosta tulevat, ovat todella vanhoja ja 
kirjoitettu aikaan, jolloin miehen ajatusmaailma on tuntunut ole-
van hyvinkin vihamielinen naista kohtaan. Suomen hyvyyttä arvioi-
dessa täytynee palata ajassa taaksepäin ja hieman raapaista pintaa 
lainsäädännöstä, joka ohjaa meidän yhteiskuntaa.

Vuonna 1906 Suomessa tehtiin merkittävä päätös, josta asiat 
ovat lähteneet rullaamaan oikeaan suuntaan. Sinä vuonna Suomi 
antoi kolmantena maailmassa ja ensimmäisenä Euroopassa naisille 
äänioikeuden osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Samalla sallit-
tiin naisille myös oikeus asettua ehdolle vaaleissa ja vuonna 1907 
eduskuntaan valittiin maailman ensimmäiset naisparlamentaarikot.

Tämän jälkeen on tapahtunut todella paljon hyviä asioita, joiden 
polku johtaa päivään 8.8.1986. Tuona päivänä Suomen lainsäädän-
töön lisättiin laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Lain en-
sisijainen tarkoitus on edistää naisen ja miehen välistä tasa-arvoa 
eteenkin työelämässä. Lain pykälistä löytyy kohtia koskien työelä-
mää. Häirintä ja syrjintä on kielletty sukupuolen perusteella. Lain 
sisällöstä löytyy myös pykäliä koskien tasa-arvoista ja kunniakas-
ta kohtelua opiskellessa, toimiessa etujärjestöissä sekä työnantajan 
ja virkavallan velvollisuus edistää tasa-arvoa yhteiskunnassamme.

Näiden asioiden ohjaamina on yhteiskuntamme kehittynyt mal-
limaaksi, josta muut yhteiskunnat ovat katsoneet mallia. Mainit-
takoon että avioliitossa olevien henkilöiden kesken raiskaus tuli 
lainsäädäntöön vuonna 1994. Ei tarvitse mennä edes kauas ajas-
sa taaksepäin ja voi todeta, ettei lainsäädäntö tai ajatuskuvat sovi 
nykypäivään.

Olemmeko tuudittautuneet  
hyväuskoisuuteen ja sinisilmäisyyteen?
Voisin todeta, että kyllä olemme ja olemme sulkeneet myös sil-
mämme ongelmilta, joita yhteiskunnassamme on ollut aina, eivätkä 
ne ole kadonneet. Puheet ovat välillä kääntyneet jopa vähättelevik-
si. Me Too -kampanja oli maailmalla leviävä todella voimakas ja tun-
teita herättävä liikehdintä. Seksuaalinen häirintä nostettiin voimak-
kaasti esille ja se oli esillä pitkään.

Todella hyvä että ”kissa nostettiin pöydälle”. Nämä ovat aito-
ja kokemuksia, jonka kokeneita täytyy kuunnella herkällä korvalla 
sekä tehdä toimia sen vähenemiseksi. Asia oli esillä todella monessa 
kahvipöydässä. Osa oli voimakkaasti Me Too -kampanjan puolella ja 
piti sitä äärimmäisen tärkeänä. Toisille asia näyttäytyi vouhottamise-
na sekä asian liioitteluna. Vaikea on kuvitella, että nämä samaiset vä-
hättelijät ovat tällä hetkellä todella voimakkaasti naisten oikeuksien 
puolella. Pikkuisen sakkaa, mutta tärkeintä on se, että yhteiskunnan 
ja kansan ajatusmaailma kehittyy parempaan suuntaan.

Suomen suurena ongelmana on ja on ollut perheenjäseniin koh-
distuva väkivalta. Tästä asiasta ei puhuta julkisuudessa paljoakaan, 
mutta asia on polttava edelleenkin. Tämän suhteen moni meistä on 
sulkenut lähes kokonaan silmänsä ja korvansa, vaikkakin tehtyjen 
tutkimusten mukaan Suomessa naisen asema on Euroopan huo-
noimpien joukossa.

Suomi on maailman turvallisimpia maita, mutta se ei ole yhtä 
turvallinen kaikille. Naisten turvallisuus on Euroopan sisäisessä ver-
tailussa häntäpäässä, tähän toki voi vaikuttaa moni asia, joka asettaa 
maamme hieman epäedulliseen valoon, mutta kiistämättä ongelmia 
on. Perheväkivallan uhreja on vuosittain tuhansia. 2010-2017 vuo-
sina luku on vaihdellut 2000-4500 uhrin välillä, joista osa on myös 
miehiä. Miksi suljemme silmämme ja salaa jopa sallimme tällaisen 
käyttäytymisen? Koska he ovat me. Yhteiskunnan ongelmia on vä-
lillä vaikeaakin nähdä ja tuomita, kun rikolliset ovat samankaltaisia 
ulkoiselta habitukseltaan. Erilaisuus sen sijaan toimii syynä ajatella, 
että en ole kuin he. Kiinnittäkäämme ihmiset huomiota myös kan-
samme ajatuksiin, työtä on paljon. 

Synnynnäisesti olemme kuitenkin kaikki samalla viivalla. Katsel-
lessani muutaman viikon ikäistä vauvaa, on helppo todeta, että sa-
malla viivalla hän on kuin on myös vaikka Espanjassa syntynyt yhtä 
terve tyttö. Koulutusjärjestelmä, yhteiskunnan tuki, ajatusmaail-
mamme ja turvallisuuden tunne luovat hänen maailmankuvansa ja 
sitä noudattaen hän myös kasvaa päivä päivältä isommaksi ja tässä 
vaiheessa eroja alkaa muodostumaan muiden maail-
man lasten kesken. Turvallisuus ja vakaa kasvuympäris-
tö toimii koko ihmisen henkisen kehityksen ja arvojen 
muodostumisen pohjana.

Antti Tihinen

Olemmeko synnynnäisesti 
parempia kuin muut?

Hirsitalo- ja huvilavalmistaja Kontio 
investoi moderniin ja 

terveelliseen hirsiasumiseen 
Kontio avaa maanantaina 
28.1. uuden tuotantolinjas-
ton hirsivalmistusta varten. 
Kyse on merkittävästä, noin 
kuuden miljoonan euron in-
vestoinnista moderniin hir-
sirakentamiseen, jolle Kon-
tio näkee kasvavaa kysyntää 
niin kotimaassa kuin vien-
timarkkinoillakin. Kontion 
investointi on myös panos-
tus PohjoisSuomeen, suoma-
laiseen puuosaamiseen sekä 
kotimaiseen, 100 prosentti-
sesti uusiutuvaan raaka-ai-
neeseen. 

Uuden Kontio Smart-
Log™ -tuotantolinjaston tu-
lee avaamaan pääministe-
ri Juha Sipilä. Pudasjärven 
alueelle uusi investointi on 
merkittävä, ja osoittaa mi-
ten vahvasti Kontio on si-
toutunut kehittämään tuot-
teitaan ja toimintojaan sekä 
toimimaan vahvana teollise-
na työnantajana alueella.

-Kontion investointi sisäl-
tää tuotantolaitteistot sekä 
tehdasrakennuksen. Inves-
toinnin seurauksena Konti-
on kapasiteetti ja tekninen 
etumatka kasvavat. Yhtiön 
kilpailukyky nousee uudel-
le tasolle ja edesauttaa me-
nestystä myös vientimark-
kinoilla. Puurakentamisen 
lisääminen ja Kontion in-
vestoinnit tukevat myös sel-
västi kestävää kehitystä ja 
vähähiilisen rakentamisen 
tavoitteita, kertoo toimitus-
johtaja Keijo Anttila.

Pudasjärvi on viime vuo-
sina ansiokkaasti profiloi-
tunut Suomen hirsipää-
kaupungiksi. Kaupunki on 
ollut edelläkävijä ja toteutta-
nut rohkeasti lukuisan mää-
rän julkisia kohteita hirrestä. 
Näistä tunnetuin on Kontion 
toimittama 800 oppilaan hir-
sikampus.

-Kontion investointi uu-
teen tehdaslinjastoon on to-
della merkittävä tapahtu-

ma Pudasjärven kaupungin 
kannalta. Samalla se on osoi-
tus siitä, että pohjoisen hy-
vin hoidettu metsä ja siitä 
pitkälle jalostetut, markki-
noiden kysynnän mukana 
kehittyvät ja korkealuokkai-
set puuteollisuuden tuotteet 
tuovat toimeentuloa meidän 
alueemme kotitalouksiin 
myös pitkälle tulevaisuu-
dessakin, toteaa Pudasjär-
ven kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen.

Terveellistä designia
SmartLog™ on tulos Kon-
tion pitkästä hirsikoke-
muksesta, uusimmasta tek-
niikasta sekä intohimosta 
moderniin hirsiarkkitehtuu-
riin. Uutta hirsirakentamis-
ta edustaville Kontio Glass 
House talo- ja huvilamal-
listoille on myönnetty De-
sign from Finland -merkki. 
Se kertoo suomalaisen desi-
ginin osaamisen ja perinteen 
yhdistämisestä.

SmartLog™ mahdollistaa 
täysin uudenlaisen ja rohke-
an lähestymistavan perin-
teiseen hirsirakentamiseen. 
SmartLog™ on markkinoi-
den edistyksellisin painuma-
ton hirsi, joka mahdollistaa 
modernit ja haastavat raken-
nustekniset ratkaisut niin 
yksityis- kuin julkisraken-
tamisessa. Yhä suurempi-
en ja vaativampien rakentei-
den toteuttaminen hirrestä 
on nyt mahdollista Kontion 
painumattoman hirren ansi-
osta.

Painumattomalle  
hirrelle kova kysyntä
Kontio vastaa SmartLogil-
la™ kuluttajien tarpeeseen 
ja markkinoiden kasvavaan 
kysyntään. 

-Uusi investointi lähes 
kaksinkertaistaa oman hir-
situotantomme kapasiteetin. 

Uudessa SmartLog™ -tuo-
tannossa on yhdistetty Kon-
tion pitkä hirsiosaaminen 
ja uusin tuotantotekniikka. 
Näin ollen tarjoamme mark-
kinoiden parhaimman rat-
kaisun painumattomalle hir-
relle omasta tehokkaasta 
tuotannosta, toteaa Kontion 
kotimaan liiketoimintajohta-
ja Jonas Lindeman.

Säästöä rakentajalle
Aidosti painumaton hir-
si tuo säästöä rakennuskus-
tannuksiin yksinkertaisem-
pien rakenteiden ansiosta. 
Se mahdollistaa minimalis-
tiset, modernit yksityiskoh-
dat ilman suuria listoja ja 
säätömekanismeja. Konti-
on SmartLog™ on testattu 
puolueettomasti ja sen kuor-
mituskestävyys ja vesitiive-
ys ovat VTT:n testituloksen 
mukaan erinomaiset.

Arkkitehtuuria,  
joka kestää aikaa
Moderni hirsirakentaminen 
on viime vuosina yleistynyt 
nopeasti. Yhä suurempi osa 
uusista omakotitaloista to-
teutetaan nyt hirrestä. Pai-
numattoman rakenteen an-
siosta Kontion SmartLog™ 
mahdollistaa myös erilaisten 
materiaalien, kuten suurten 
lasipintojen ja muiden mate-
riaalien yhdistämisen hirren 
kanssa. SmartLogilla™ voi-
daan toteuttaa hyvinkin yk-
silöllisiä ja moderneja ark-
kitehtonisia ratkaisuja, jotka 
kestävät sukupolvelta toisel-
le sekä katsetta että käyttöä. 

Kansainvälistä  
kiinnostusta
Kontion SmartLog™ -hirrel-
le on kotimaan markkinoi-
den lisäksi suurta kysyntää 
maailmanlaajuisesti. Täl-
lä hetkellä Kontio toimittaa 

Kontion hirsitalo- ja huvilavalmistustehdas on laajentunut vuosien varrella Ranua/Rovaniemelle menevän tien varteen. 
Ensi maanantaina avataan virallisesti kuuden miljoonan euron tuotantolinjarakennus. 

Suomen lisäksi rakennuk-
sia vuosittain noin kolmeen-
kymmeneen eri maahan. 
Tärkeimmät vientimaat ovat 
Venäjä, Ranska ja Japani. 
Kontion laaja hirsirakennus-
valikoima edustaa modernia 
arkkitehtuuria ja hirsiraken-
tamista.

Suomalainen hirsiraken-
tamisen osaaminen on maa-
ilmanhuippua, ja sen edis-
täminen kuuluu Kontion 
keskeisiin tehtäviin. Kon-
tio on ylpeä suomalaisista 
juuristaan. Kontio toimittaa 
maailman onnellisimman 
kansan asumistyyliä maail-
malle.

Ekologista  
rakentamista
Kontiolle maailman suurim-
pana hirsirakennusvalmis-
tajana on tärkeää, että sen 
valmistamat rakennukset 
edustavat kestävää kehitys-
tä ja ekologista rakentamis-
ta. Hirsi on sataprosentti-
sesti uusiutuva, ekologinen 
rakennusmateriaali. Konti-
on hirsirakennus on tiivis ja 
energiatehokas. Hirsi tasaa 
rakennuksen lämpötilaero-
ja ja vähentää niin lämmitys- 
kuin viilennystarvettakin 
säästäen runsaasti energiaa.

Hirsiseinän valmistus ku-
luttaa erittäin vähän energi-
aa ja samalla myös hiilidiok-
sidipäästöt ovat alhaiset. Itse 
asiassa valmistuksen yhte-
ydessä syntyy sivutuottee-
na (puru ja hake) enemmän 
puhdasta energiaa kuin mitä 
itse valmistamiseen kuluu. 
Hirsiseinä toimii hiilinielu-
na: seinään sitoutuu kym-
menkertaisesti se hiilimäärä, 
joka valmistuksen yhteydes-
sä vapautuu.

Kontio 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
25.-26.1.

MAANANTAI-TORSTAI
28.-31.1.

100

199

500

149

099
pkt

499
pkt

250250 249
kpl

169
pkt

079

299

100

595

1095

100

199
ras

795
kg

349

raj. erä

kpl

795
kg

Naudan
PALAPAISTI

Porsaan
KYLJYKSET

395
kg

595
kg1195

kg

Arla
VIILI, KEVYT 
VIILI tai 1% VIILI
200 g

100

079

500

kpl

115
ras

2 kalaa/talous

pkt

100
pkt

299

pkt

pkt

kassi

3 pkt

1195
kg

kpl

169
kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

100
pkt

179

pkt

kg

pkt

2 pkt/talous

099
kg

3 kg/
talous

pkt

2450

1990

3100

2250

1490
pari

299
pkt

2 kg/
talous

MA-TI 28.-29.1.                KE-TO 30.-31.1.

Becel
MARGARIINIT
400 g

RAUTAOSASTOLTA

Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI

Kananpojan
SISÄFILEEPIHVIT

400-500 g
naturell tai marinoidut

PE-KE 25.-30.1.

OK
SIPULITEE-
MAKKARA

800 g

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

3 pkt

HK
UUNI-
LENKKI
400 g

Eldorado
SPAGHETTI
1 kg

2 pkt

TEKSTIILIOSASTOLTA

Kuuma
GRILLI-
BROILERI

Saarioinen
VISPIPUURO

300 g

Valio
OLTERMANNI 
JUUSTO
250 g

Kananpojan
PAISTISUIKALEET

250-300 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

plo

KULTA
KATRIINA
KAHVI
500 g

Nestle
FITNESS
MUROT
350-375 g

Eldorado
MANGO-
VIIPALEET
425/230 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

PE 25.1.                  LA 26.1.

Kananpojan
KOIPIREISI
3 kpl/ras
marinoitu

Naudan luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

795
kg

Felix 
KETSUPPI 
1 kg

Vaasan
LEIPÄKASSI
5 pss erilaista
tuoretta leipää

Kantolan
CREAM CRACER 
VOILEIPÄKEKSI
400 g

BALLERINA
TÄYTEKEKSIT
190 g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA
rasvaa
max 10% 1095

kg

Punainen
PAPRIKA 

Espanja

Porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Valio
JOGURTIT
200 g

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

9990

Mustang
KAMIINA

199,- 8990

Varta
AKUT
esim. 53 Ah

69,-

KAASU-
LÄMMITIN
4,2 kW

Sievi Arktis
NAHKA-
SAAPPAAT

109,-

AVANTO-
PUMPPU

1490

Vaasan
RUISPALAT

12 kpl/660 g

KIIWI 
500 g/

ras

Navel
APPELSIINI

Egypti

2 kpl

Fazer
SUKLAA-
LEVYT
200 g

UUTTA! Pierre Robert Sport

Naisten 
ALUSASU

KERRASTO 
PAITA

KERRASTO 
HOUSUT

Miesten
ALUSASU

KERRASTO 
PAITA

KERRASTO 
HOUSUT

Lapsille 

erilaisia TOPPA-

SORMIKKAITA ja 

KINTTAITA!

Miehille ja naisille
NAHKA-
KINTAS ERILAISIA

UIMA-

ASUJA!

Syöntikypsä
MANGO
2 kpl/700 g

3 kpl

Espanjan
PARSAKAALI tai 
KUKKAKAALI
400 g

3 kpl

Bellus KIERTOILMA-
LÄMMITIN  
- 750/1250/2000w
- Termostaatti,
ylikuumemissuoja
- seinä tai lattiakiinnitys

2990
4995

Prego 
KAMIINA-
PUHALLIN 
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Pudasjärven 
lukion messut

PUDASJÄRVEN
LUKION

TEEMALIITE!

2019

Torstaina 24.1.2019, klo 10-14.30 
Hirsikampus, Pudasjärvi

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

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

Puh. (08) 821 185

21,37€
20 ml

Anis

Mustaherukka

Uutuusmaku
Sitruuna-inkivääri

Heti ensioireisiin
APTEEKKI

FluAcute Zinc+
Se lyhentää flunssan kestoa ja 

lievittää oireita

Kätevä suusuihke!

Koulutus- ja 
työelämämessut

FYSIOTERAPIAPALVELUT 
JARI JUNNA

PÄIVI JUNNA

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET p. 050 347 0261, 
0500 558 358.  Kurentie 24, Pudasjärvi 

- Fysioterapia
-  Hieronta  

(myös ilman lähetettä)
-  Akupunktio

-   Kotikäynnit  
Kureanalla ja myös 
ilta-aikoja

-   Lahjakortit

Kauppatie 4, p. 08 821 595
Tervetuloa!

KAUNEUSHOITOLA
PARTURI-KAMPAAMO

VALOKUVAAMO

Messulavalla koko päivän viimeisintä faktaa 
eri koulutusaloista, kannustusta yrittäjyyteen ja 
kurkistuksia tulevaisuuteen -viihdepuolta unohtamatta!

Tervetuloa!

10.30     Messun avajaispuhe
10.40 Näyttelyasettajien pitschaus 
10.50     Väliaika, musiikkia, kahvittelua
11.00     Tulevaisuusloikka työelämään Johanna Ollila, 
 Turun Yliopisto
11.30     Oulun Yliopisto, Liisa Repo
11.45     Väliaika, musiikkia, kahvittelua
12.00     Centria, Omapaja & Vmp -henkilöstövuokraus
12.00 (Aula) Sitoutumisesta, pelosta ja vaikeuksien 
 voittamisesta, Teemu Packalen
12.30     Tekoäly oppimisessa ja opetuksessa, OVObots
13.00    Väliaika, musiikkia, kahvittelua
13.15    Diplomi-insinöörin opinnot, Joel Lahenius, Aalto Yliopisto
13.45 Lapin Yliopisto, Anne Kautto ja Ari Vitakoski
14.00    En ikinä ala yrittäjäksi - Onneksi petin lupaukseni, 
 Jani Kenttälä, Yrittäjä, Pudasjärven lukion ylioppilas -96
14.30    Messujen loppusanat

Paikalla maamme eturivin oppilaitoksia ja työelämän, yrittäjyyden ja 
tulevaisuuden teknologian edustajia. 

K-maatalous on nyt 
Lantmännen Agro

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

Puh.  020 752 8260

100

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

Paikalla menossa mukana:
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto 
Aalto-yliopisto 
Oulun Yliopisto 
Lapin Yliopisto
Oamk
Kamk
Centria

Osao
Ovobots 
Omapaja -kevytyrittäjyys
Carrot
Vmp

- Yrittäjän tarina/Jani Kenttälä 
- Tekoäly/Jussi Wright, Ovabots
- Tulevaisuuden tutkimuskeskus/Turun yliopisto
- Diplomi-insinööriopinnot/Aalto-yliopisto

Järjestäjät:
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Messuilta odotetaan mukavaa tunnelmaa, 
onnistumista ja tekniikan sujumista 
Messuilta odotetaan mukavaa tunnelmaa, 
onnistumista ja tekniikan sujumista 
Lukiolaiset Annika Tauriainen ja Jenna Hemmilä 
haastattelivat messujen vastuuhenkilöitä ja ky-
syivät heiltä seuraavat kysymykset:

1. Mikä on tehtäväsi messujen järjestelyissä?
2. Mitä tämä kokemus on antanut sinulle?
3. Mitä odotat eniten messuilta?
4. Millä fiiliksillä messuille?

Essi Törmänen
1. Messulehden toinen vastaava, esiintyy bändissä.
2. Koulun ohella paineita, vastuuta, opettelua ja hyviä koke-

muksia tulevaisuuteen.
3. Bändin keikkaa, yliopistoihin tutustumista ja esiintyjiä.
4. Ihan hyvillä fiiliksillä!

Tino Kareketo
1. Digi- ja infratiimin vastuuhenkilö.
2. Harmaita hiuksia, iloa ja uusia ystävyyssuhteita.
3. Onnistumista ja esityksiä.
4. Hyvillä fiiliksillä!

Minnaliina Liikanen
1. Suunnitteluvastaava, tehtäviin kuului messutelttojen sijoit-

taminen saliin ja kutsukirjeen kirjoittaminen 
2. Tosi mukavaa ottaa vastuuta, on ollut kiva tehdä erilaista 

hommaa, jolla on merkitystä.
3. Kiva nähdä miten muut ovat osanneet tehdä hommansa ja 

miten tapahtuma järjestyy.
4. Hyvillä fiiliksillä, kun messuja on suunniteltu niin pitkään. 

Hienoa nähdä miten opiskelijat ovat saaneet messut jär-
jestettyä.

Eetu Haataja
1. Bränditiimin vetäjä, digipuolen hommia, sekä aikataulujen 

suunnittelu.
2. Olen ymmärtänyt sen, että vastuuta kannattaa jakaa muil-

lekin ja että ryhmän kaikkien eri osien ajan tasalla pito on 
vaikeaa.

3. Messuilta odotan onnistumista, hommien ja tekniikan su-
jumista, sekä mukavaa tunnelmaa.    

4. Hyvillä ja jännittyneillä fiiliksillä! 

Nea Karppinen 
1. Varavastuuhenkilö.
2. Paljon vastuuta ja töitä. 
3. Järjestelmällisyyttä ja sitä että kaikki toimii niin kuin on 

suunniteltu.
4. Vähän jännittää oman keikan puolesta, mutta muuten hy-

villä fiiliksillä!

Messujen järjestäminen on vaatinut lukuisia neuvotteluja ja tuumauksia. Marraskuun oppilaat ko-
koontuivat messulehtiliitteen suunnittelupalaveriin. 

Pudasjärven lukiosta hyvä pohja  
tietoturva-alan yrittäjäksi
Pudasjärven lukiosta hyvä pohja  
tietoturva-alan yrittäjäksi
Kaksi Pudasjärven lukion opiskelijaa haastattelivat Jani Ju-
hani Kenttälää, joka toimii toimitusjohtajana Badrap Oy:ssa. 
Yrityksen tavoite on yhdistää tietoturvatiedon tuottajat ja 
tiedon tarvitsijat. Kenttälä pääsi ylioppilaaksi Pudasjärvellä 
vuonna 1996. Hän kertoo, ettei ikinä ollut luokan parhaim-
mistoa, mutta pysyi mukavasti kintereillä.

Kenttälän ensimmäinen yritys oli Clarified Networks, 
jonka hän perusti yhdessä Oulun Yliopiston kollegoidensa 
kanssa vuonna 2006. 

-Clarified Networks kaupallisti Oulun Yliopiston tieto-
turvallisen ohjelmoinnin tutkimusryhmän tutkimustulokset 
monimutkaisten verkkojen tietoturvasta. Jolloin huomattiin, 
että verkkojen turvallisuus vaarantui jo tuolloin pelkästään 
siksi, että verkoista ja järjestelmistä oli tullut liian monimut-
kaisia. Lähes kukaan ei enää ymmärtänyt järjestelmien tek-
nistä toimintaa kokonaisuutena, Kenttälä kertoo.

Nykyinen yritys Badrap Oy taas tekee palvelua, joka vä-
littää tietoturvatutkijoiden havainnot yksityisille ihmisille ja 
yrityksille välittämällä tietoa IP-osoitteisiin liittyvistä ongel-
mista. Tiedon oman IP-osoitteen tietoturvaongelmista saa 
vierailemalla yrityksen nettisivulla, ja mikäli ongelmia löytyy 
saa “asiakas” ohjeet miten ongelma korjataan.

Yrittäjäksi vahingossa
-Yrittäjäksi päädyin lyhyesti sanottuna vahingossa, Kenttälä 
muistelee. 

Pienestä pitäen tietotekniikkaa harrastanut Kenttälä oli 
vielä ylioppilasvuotenaan varma, että hänestä olisi tullut psy-
kologi. 90-luvun lama oli ajamassa häntä vielä kauemmas yrit-
täjyydestä. 

-Vannoin että en ikinä ala yrittäjäksi. Toisin kävi, Kenttä-
lä naurahtaa. 

Kyllähän sieltä taustalta sitten muutama käännekohta sin-
ne yrittäjyyteen kuitenkin löytyi. Ensimmäinen löytyy jo lu-
kioajoilta, mutta sitä hän ei vielä silloin tajunnut saatuaan vie-
lä illallakin touhuta ystäviensä kanssa lukion ATK-luokassa. 
Samoihin aikoihin Pudasjärvi satsasi tietoverkkojen kehittä-
miseen. 

-Aikuiset lukiolla ja Pohjantähdessä luottivat meihin nuo-
riin ja ottivat mukaan verkkotalkoisiin. Se todennäköisimmin 

edisti yrittäjäksi päätymistä suuresti mukaan lukien se, että 
Pudasjärven lukio päätyikin olemaan yksi Suomen ensimmäi-
sistä lukioista, jolla oli Internet-yhteydet. Lisäksi Pohjantäh-
den työntekijöiltä saatu tuki auttoi myös. Eräältä kyseisen 
paikan työntekijältä kuuluikin vinkki, että netissä pääsi huris-
telemaan parhaiten Linux nimisellä ohjelmalla, joten ensim-
mäinen idea oli tietenkin yrittää saada tämä Linux lukion ko-
neisiin. Mutta Linux ei ollutkaan ohjelma vaan kokonaan uusi 
käyttöjärjestelmä. 

-Pääsimme Pohjantähden Linux-palvelimelta ihastelemaan 
WWW-aikakauden alkua. Pystyimme Mosaic-selaimella seu-
raamaan erään amerikkalaisen yliopiston kahvinkeittimen 
kahvitilannetta reaaliajassa. Nyt ollaan tulevaisuudessa’, to-
tesi Kenttälä.

Tästä eteenpäin melkein kaikki vapaa-aika meni verkko-
jen, palvelinten ja Internetin ihmeitä opetellessa.

Lopullinen suunnanvaihto yrittäjyyteen tulikin opiskeluai-
koina, kun psykologin paikat olivat tiukassa ja onnistumista 
odotellut Kenttälä opiskeli tietojenkäsittelyoppia Oulun yli-
opistossa. 

Valkoiseen taloon yhteys
-Sain osa-aikatöitä Oulun yliopiston tietoturvallisen ohjel-
moinnin ryhmässä. Odotin työltä mielenkiintoista puuhas-
telua palomuurien ja virustorjuntaohjelmien parissa. Se oli 
kaikkea muuta, sillä ryhmässä pyrittiin parantamaan ohjel-
mistojen omaa turvallisuutta, sen sijaan, että turvallisuus lii-
mataan jälkikäteen ohjelmistojen päälle muilla ohjelmistoil-
la. Vuosia myöhemmin kuulimme, että tutkimusryhmän työ 
oli aiheuttanut täsmälleen saman heräämisen Valkoisessa ta-
lossa. Silloisen presidentin kyberneuvonantaja oli kertonut, 
kuinka Oulun tutkimuksen seurauksena Valkoisessa talossa 
ohjelmistojen itsensä turvallisuus alettiin huomioida osana 
kansallista turvallisuutta. Mieleeni pesi ajatus, että maailmaa 
pystyisi ehkä muuttamaan. Tästä ei ollut enää paluuta.

Kenttälän sanojen mukaisesti hyvät ja huonot puolet yrit-
täjyydessä kävelee käsikädessä. Eikä oikein välttämättä erota 
puhuuko niin sanotuista hyvistä vai huonoista puolista. Vaik-
kapa se, että kukaan ei kerro mitä tehdä, on sekä huono että 
hyväpuoli. ”No saat itse päättää mitä teet, mutta kun mokaa, 

saa itse kantaa siitä vastuun”.
Alussa on vain ajatus. Uskot että ajatus on hyvä. Alat 

muokkaamaan todellisuutta ajatusta vastaavaksi. Kun ajatus 
ja todellisuus lopulta kohtaavat, voitontunne on mittaama-
ton. Ensimmäinen asiakas. Ensimmäinen nimekäs asiakas. En-
simmäinen kerta kun kuulet työsi vaikuttaneen jonkun tun-
temattoman elämään. On sanoinkuvaamattoman hienoa 

Saimme myös vinkin Kenttälältä, jota jokaisen pitäi-
si kuunnella; “Älä polta itseäsi loppuun. Loppuun palamisen 
huomaa vasta kun se on liian myöhäistä. Pidä lomaa, vaikka 
uskot ettet tarvitse sitä. Harrasta jotain, mikä saa sinut unoh-
tamaan työt täysin. Kiire ei kulu loppuun, sinä kulut, vaikka et 
sitä vielä uskoisikaan.”

Elämäntapa- ja  
kasvuyrittäminen
-Tunnen kaksi syytä yrittää. Elämäntapayrittäminen ja kasvu-
yrittäminen. Elämäntapayrittämisen soveltuu ihmisille, joka 
haluaa luoda itselle unelmatyöpaikan. Kasvuyrittäminen puo-
lestaan on unelmatyöpaikan ja kunnianhimon välinen komp-
romissi. Kasvuyrittäminen sopii ihmisille, jotka haluavat 
korjata jotain maailmasta. Vauraus voi olla positiivinen sivu-
seuraus, mutta en ole varma jaksaako kukaan kasvuyrittä-
mistä pelkästään vaurastumisen takia. Paras aika kokeilla kas-
vuyrittäjyyttä on nuorena, kun elämisen kulut ja velvoitteet 
ovat vielä minimissä. Jokainen kolikko minkä sijoitat yrityk-
seen, esimerkiksi minimoimalla omat 
palkkakulut, voi tulla hyvin suurel-
la kertoimella takaisin. Ota se mitä 
välttämättä tarvitset ja sijoita loput 
kasvuun. Laajasta kokemuksesta on 
toki hyötyä, mutta kun aloitat nuore-
na, ehdit yrittää monta kertaa.” 

Iijokiseudun 
ylioppilashaastatte-

lukuva -vm 96.

Jani Kenttälä saapuu
 messuille puhujaksi. 
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Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto 
Sahateollisuuden osaamisala 
Pudasjärvellä ja Kuusamossa

Valmentava koulutus – Valma

LISÄTIETOJA, 
KYSY VAPAATA OPISKELUPAIKKAA
• Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja,  
  anna.kuosmanen@osao.fi, p. 050 598 8068
• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö,  
  kaisu.mottonen@osao.fi, p. 050 573 2584
• OSAO Ovi, ovi@osao.fi, p. 040 826 6060
 
HAKEUTUMINEN OPINTOPOLKU.FI
• Yhteishaku 19.2.–12.3.2019
• Jatkuva haku 19.2.–10.5.2019
• Valma-haku 21.5.–23.7.2019
 

Haku alkaa 
19.2.2019

Ammattiin Pudasjärveltä
Puuteollisuuden koulutus myös Kuusamossa

Kevät on käsillä, ja yläkoulussa ja lukios-
sa opintojaan päättelevien on aika teh-
dä valintoja: missä opintolinjalla haluaisin 
opiskella? Minkälaiseen työhön haluaisin 
opiskelujen jälkeen valmistua? Kysymyk-
seen kannattaakin käyttää aikaa, sillä työ 
ja työelämä kattaa ajallisestikin ison osan 
ihmiselämästä. 

Täällä Suomessa olemme todella on-
nekkaassa asemassa. Kaikille annetaan 
tasapuoliset mahdollisuudet hakea op-
pilaitoksiin, ja sekä tavallisia että toinen 
toistaan upeampia opintolinjoja on tar-
jolla aikamoinen kattaus: pelkästään kor-
keakoulujen yhteishaussa on tänä kevää-
nä tarjolla 1750 eri opintolinjaa. 

Hakuaika on vapauden aikaa. Saa vih-
doin nauttia tehdyn työn tuloksista ja 
saa itsenäisesti valita koulutustarjonnas-
ta juuri sitä mikä kiinnostaa. Mutta ei ole 
ihme, jos tuon kattauksen edessä menee 
jollakin myös sormi suuhun. Mistä sitä voi 
tietää, mihin kannattaa hakea? Millä alal-
la töitä riittää? Ennen oli helpompaa; isä 
oli metsuri, ja pojasta tuli metsuri. Joskus 
tuntuu, että myös ammattien murros on 
aina vain nopeampaa. Tänä keväänä en voi 
tietää, mitä uusia työnkuvia ja koulutuksia 
parin vuoden päästä on tarjolla.  

Tänä päivänä Hirsikampuksella vietet-
tävät koulutusmessut on järjestetty juuri 
sen takia, että sinulla, jatko-opintoja miet-
tivä, olisi yksi mahdollisuus lisää viettää 
aikaa näiden kysymysten äärellä. Tutustua 
koulutusvaihtoehtoihin, kuunnella uusin-
ta faktaa työelämän suunnista ja punnita 
tulevia valintoja. Turun yliopiston Tulevai-
suuden tutkimuskeskus vie meidät myös 
aikamatkalle tulevaisuuden työelämään. 
Lehden lukija voi seurata tätä ja muita 
esityksiä päivän aikana netin välityksellä, 
jos ei pääse paikalle. Koko päivän ohjelma 
tulee suorana Youtubesta. 

Niin, ammatinvalinta on oikeastaan 

kahden asian kanssa tasapainoilua: mikä 
minua kiinnostaa ja mihin minusta on – ja 
toisaalta minkä työn tekijöille on tarvet-
ta. Siispä hanki tietoa, kuuntele sinua ko-
keneempia, mutta yhtaikaa omaa sydäntä-
si. Kiinnostavan alan lisäksi on hyvä pohtia 
millaisia olosuhteita työelämältä toivot. 
Haluatko pysyä paikkakunnalla, vai näh-
dä maailmaa? Haluatko työskennellä yk-
sin vai sosiaalisissa ympyröissä? Ulkona 
vai sisällä? Käsillä vai aivoilla? Tehdä suo-
rittavaa työtä vai kehittää uutta, mitä toi-
vot työajoilta... nämä ovat niitä ammatin-
valintakysymyksiä.

Konkreettisella hakuhetkellä joudut 
tekemään valinnan. Mikä on se kaikkein 
mieluisin opiskelupaikkatoive? Minkä lin-
jan valitsen? Se saattaa tuntua elämää 
suuremmalta kysymykseltä. Nykypäivänä 
kuitenkin aikuinen voi joutua useamman 
kerran elämässään saman valinnan eteen. 
Elämäntilanteet tai työelämän tilanne voi 
muuttua hetkessä, ja taas ollaan valinta-
tilanteessa. Pysyvän pohjan näihin vaihei-
siin antavat elämäntaitojen linjavalinnat: 
miten kohtelen itseäni ja muita ihmisiä, 
miten pidän huolta terveydestäni, mille 
asioille jaan aikaani. Kun nämä asiat ovat 
tasapainossa, voi turvallisin mielin tehdä 
myös koulupaikkavalinnat ja lähteä kokei-
lemaan siipiään omassa elämässään. 

Heta Pisilä
Opinto-
ohjaaja

Heta Pisilä 
toimii 
opinto-
ohjaajana
sijaistaen 
virkavapaalla 
olevaa 
Markku Rajalaa.

LinjavalintaLinjavalinta -Opon palsta-

Hirsikampuksen messulehteä toteuttaneet 
lukiolaiset vierailivat joulun alla Pudasjär-
vi-lehden toimituksessa Honkasenkan-
kaalla. Lehden tekijäyrityksen VKK-Medi-
an toimitusjohtaja Heimo Turunen esitteli 
toimituksen tiloja, jotka sijaitsevat Turu-
sen ja Eila Lahtisen kodin yhteydessä Kor-
pitien varressa. Pitkän lehtimiesuran omaa-
va Turunen opasti nuoria juttujen tekoon, 

kuvien ottamiseen ja ilmoitusten markki-
noimiseen. Samalla hän kertoi 47 vuoden 
yrittäjäuran kokemuksistaan mm. 20-vuo-
tiaana aloittelevan yrittäjän vaiheista. Nuo-
ret saivat myös tutustua Pudasjärvi-lehden 
taittamiseen, jota esitteli Katariina Niemi-
talo. Lukiolaisten kanssa yhteistyölehtiä on 
Pudasjärvi-lehti toteuttanut useana vuon-
na aikaisemminkin. HT

Messulehden tekoon oppeja 
paikan päällä toimituksessa
Messulehden tekoon oppeja 
paikan päällä toimituksessa

Pöydän ympärillä 
messulehden tekoa 

suunnittelemassa Miro 
Junna, Essi Törmä-

nen, Julia Hökkä, Alisa 
Heikkilä, Sara 

Valkola, Pieta Niemelä, 
Pauli Hankkila ja 

opettaja Elisa Ranua. 

Lehden taittamisen seuraaminen kiinnosti nuoria erityisesti, koneen 
ääressä alan ammattilainen Katariina Niemitalo.

Tervetuloa Hirsikampukselle  
– maailman suurimpaan 

hirsikouluun.

Hirsikampuksella järjestetään ensimmäiset 
koulutusmessut osana Kuusamon ja Koillis-
maan koulutus- ja osaaja messutapahtumaa. 
Idea Hirsikampuksen omista messuista on ol-
lut kehitteillä ja siihen on saatu ideoita eri kou-
lutusmessuilta, joissa Hirsikampusta on esitelty 
viime vuosien aikana. Hirsikampuksella on halu 
kehittyä ja kehittää Pudasjärveä koulutuskau-
punkina, jossa erityisesti peruskoulun päättävät 
nuoret näkevät mahdollisuuksia toisen asteen 
koulutukseen. Laadukas lukio ja ammatillinen 
opetus on hyvä rakentaa laadukkaan peruskou-
lun antamille tiedoille ja taidoille. Tällöin koko 
Pudasjärvi hyötyy maailman suurimman kylä-
koulun järjestämästä tapahtumasta.

Erityisen merkittäviksi nyt järjestettävän ta-
pahtuman tekee lukiolaisten osuus suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. On ollut hienoa ja luot-
tamusta lisäävää havaita nuorten aktiivisuus, 
osaaminen ja kyky ottaa vastuulleen järjestely-
tehtäviä. Olen vakuuttunut, että nuorten sekä 
opetusalan ammattilaisten verkostomaiseen 
valmistelutyöhön perustuen messupäivä on-
nistuu ja elinikäisen oppimisen näkökulma tuo 
kampuksen aulaan ja saliin eri ikäisiä oppijoita. 

Hirsikampuksella 
uskalletaan yrittää ja 

kehittää

Hirsikampuksella 
uskalletaan yrittää ja 

kehittää

Olemme saamassa tapahtumaan vieraita eri yli-
opistoista ja koulutuksen järjestäjiltä. Toivotam-
me teidät tervetulleiksi ja uskon messuvieraiden 
saavan teiltä ajatuksia, tietoa ja unelmia jatko-
opintoja ajatellen. 

 
Tervetuloa Hirsikampukselle,  

jossa uskalletaan yrittää ja kehittää!
 

Mikko Lumme
Rehtori, Pudasjärven Hirsikampus

Seuraa meitä myös somessa!
@hirsikampus 
@pudasjarvenlukio
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Lentolupakirja 
Hirsikampuksen lukiosta
Lentolupakirja 
Hirsikampuksen lukiosta

Pudasjärven lukiossa on myös ilmailulinja. Ilmailulinjal-
la käymme tutustumassa eri kohteissa eri ilmailun aloi-
hin, luemme ilmailun teoriaa, sekä tietenkin opettelemme 
lentämään lennonopettajamme Antti Korhosen johdolla. 
Reissuja on tehty mm. Helsinkiin Finnairille ja Rovanie-
melle Finaviaan tutustuen, sekä monissa muissa paikois-
sa. Kolmen lukiovuoden aikana ilmailulinjalaisilla on tar-
koituksena saada haltuun LAPL lentolupakirja. Ilmailulinja 
on startannut vuonna 2017, ja tällä hetkellä ilmailulinjalla 
opiskelee 15 nuorta eri puolilta Suomea. Jos olet kiinnos-
tunut ilmailusta tai ilmailuun liittyvistä ammateista, tämä 
linja on kuin luotu sinulle! 

Hirsikampuksen ilmailulinjalla opiskelee 15 nuorta eri puolilta Suomea. 

Haastattelimme ilmailulinjan ensimmäisen ja toisen vuo-
den opiskelijoita.

Eelis Tunturi, 
ensimmäisen vuoden opiskelija Espoosta:
Miksi hait Pudasjärven ilmailulinjalle? 
-Koska Hirsikampus oli erittäin hieno ja lentolupakirjan 
saa suorittaa ilmaiseksi.

Miten olet viihtynyt täällä?
-Olen viihtynyt hyvin ja olen saanut paljon uusia kavereita, 
sillä yhteishenki ilmailulinjalla on aivan loistava.

Onko sinulla suunnitelmia lukion jälkeen?
-Aion hakea mm. ilmavoimiin ja Suomen ilmailuopistoon, 
mutta ilmailulääkärinä toimiminen kiinnostaa myös. 

Juho Lumme, 
toisen vuoden opiskelija Rovaniemeltä:
-Hain ilmailulinjalle, koska unelmanani on päästä helikop-
terilentäjäksi Lentorukin kautta ja tämä antaa pientä ensi-
kosketusta ilmailuun.

-Opettajat ovat huippuja, lukiolaiset ovat todella kivoja, 
koulu ja sen välineistöt sekä kurssitarjotin ovat myös huip-
puluokkaa, joten ei voi muuta kuin olla tyytyväinen! 

-Suunnitelmissani on hakea asepalvelukseen lentorukkiin ja 
jos en pääse, haen opiskelemaan diplomi-insinööriksi, sil-
lä haluan suunnitella uusia koneita, esimerkiksi lentokonei-
ta ja avioniikkaa.

Löydät meidät toimistoltamme 
Hirvaskoskelta klo 9.00 - 16.00 tai  
sopimuksen mukaan.

Korentotie 61, 93270 SOTKAJÄRVI       
Puh: 044 0833132 / 044 0833130
www.suunnittelukotiin.fi    

SUUNNITELMAT
RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSET
TYÖ- JA RAKENNEPIIRUSTUKSET
ENERGIATODISTUKSET
*myös olemassa oleviin kohteisiin 
KUSTANNUSARVIOT ym.

KYSY MUITAKIN RAKENTAMISEN
PALVELUJAMME!

www.op.fi

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

PALVELEMME: 
ma, pe 8-18, ti, ke & to 8-17, la 8-16

kyläkauppa Ervasti

TERVETULOA!

Hammaslääkäri
Yleislääkäri     Erikoislääkäri

Hammaslääkäri Hannu Heikkilä
myös keinojuurihoidot (implantit)

Kauppatie 5, 2 krs, 
93100 Pudasjärvi

Puh. 08 823 380
Ajanvaraukset ma-pe 8.00-15.30

Ti 19.2. ja ti 12.3. gynekologi Liisa Karinen.
Pe 15.2. yleislääkäri, työterveyshuollon 

erikoislääkäri Olli Heikkilä.
www.arcticrock.net
info@arcticrock.net

TERVETULOA 
LEVYKAUPOILLE!

Seuraa meitä myös somessa!
www.pudasjarvi.fi/lukio

sekä facebookissa
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www.pikkusyote.fi | myyntipalvelu@pikkusyote.fi | p. 08 815 4100

Ikimuistoiset talviliikuntapäivät ja leirikoulut, 

mukavat rinteet, laadukasta majoitusta ja hyvää ruokaa

– pikkusyote.fi

Pudasjärven lukiossa aloitettiin viime 
vuonna opiskelu yli sadan oppilaan voi-
min, mukaan mahtuu siis vaikka minkälais-
ta nuorta opiskelijaa. Lukiossa tarjotaan 
mahdollisuus omannäköiseen ja -tuntui-
seen opiskeluun. Lukujärjestys muodostuu 
hyvin oppilaskohtaisesti, ja kaikki pystyvät 
panostamaan omiin vahvuuksiinsa. Valin-
naisia kursseja voi suorittaa oman kiinnos-
tuksen pohjalta melkein mistä tahansa ai-
neesta. Jos ei oman lukion kurssitarjonta 
tyydytä, on mahdollista valita myös Etälu-
kion kursseja, joissa osallistutaan eri ainei-
den tunneille internetin välityksellä. Tämä 
auttaa myös valinnaisten mahduttamisessa 
lukujärjestykseen. Lukio-opintoja voi suo-
rittaa omalla ajallaan niin kurssien kuin sti-
pendien kautta. Pudasjärven lukiossa voi 
suorittaa stipendejä muun muassa kirjalli-
suudessa, liikunnassa, kuvaamataidossa tai 
käsitöissä.

Lukiossa saa itse vaikuttaa siihen mil-
tä omat opinnot näyttävät. On mukavaa 
olla päättämässä oman opiskelunsa kulus-
ta, mutta vapaus ja vastuu aiheuttavat usein 
myös vaikeuksia arjen ja opintojen tasapai-
nottamisessa. Pudasjärven lukiossa anne-
taan hyvät eväät tämän ongelman nujerta-
miseen.

Tukea opintojen suunnitteluun saa lu-
kion erityisopettaja Tanja Lapinlammelta, 
joka kertoo oppilaiden tarvitsevan apua 
opiskelutaitoihin ja ajan hallinnointiin liit-
tyen. 

-Mielestäni se tärkein tuki [lukiolaisille] 
on opiskelutaitoihin liittyvä juttuja, miten 
opiskellaan suuria kokonaisuuksia, ja myös 
se on tosi tärkeää, että miten suunnittelee 
opintoja. Kalenterin käyttö on monella lu-
kiolaisella vielä hakusessa, eli sitä että oppi-
si niitä opintoja ja koeviikkoja suunnittele-
maan ja oppisi pitämään kiinni deadlineista, 
kertoo Lapinlampi. 

Hän myös kertoo erityisopettajan työn 
tärkeydestä, jota ei voi pitää itsestäänsel-
vyytenä, sillä harvoissa lukioissa sitä edes 
pystytään tarjoamaan. Erityisopettaja on 
tärkeä tuki oppilaille, joille hän toimii juttu-
kaverina ongelmista, jotka haittaavat opis-
kelua ja jaksamista. 

-Yleensä se alkaa juttelemalla, että mil-

tä itsestä tuntuu opiskelu ja missä näyttäi-
si olevan ongelmia. Sitten mietitään on-
gelmiin tai tiettyihin juttuihin ratkaisuja, 
joiden avulla niiden kanssa voisi elää pa-
remmin. Lukiolaisen on tärkeää löytää 
omat vahvuutensa ja panostaa niihin, La-
pinlampi painottaa. 

Oppilaat vaikuttavat myös itse ajankäy-
tön hallintaan omia opintojaan personali-
soimalla. Kursseja voi suorittaa omalla ajal-
la, ja omat harrastukset on helppo liittää 
mukaan opintokokonaisuuteen. Pudasjär-
ven lukiossa toisella vuosiluokalla opiske-
leva Ella-Mari Liukko kertoo taekwondo 
harrastuksensa tasapainottamisesta lukio-
opintojensa kanssa. 

-Tietystihän se vie aikaa, vaikka läksyjen 
tekemisestä ja kokeisiin lukemisesta, mutta 
se auttaa myös opiskelua ja keskittymistä, 
kun pääsee urheilemaan.

Urheilun Liukko kertoo antavan muka-
vasti vastapainoa opiskelulle, kun on muu-
takin ajattelemista, se auttaa sitten opiske-
lussakin. Taekwondossa Liukko on saanut 
itselleen suoritettua kursseja lukiota var-
ten.

Jos vastapainoa antavaa harrastusta ei 
löydy omasta takaa, oppilaille tarjotaan 
mahdollisuus harrastaa myös koulun sisäl-
lä. Pudasjärven lukiossa voi osallistua muun 
muassa musiikkikurssien mukana bänditoi-
mintaan, ja päästä sen kautta esittämään 
musikaalista osaamistaan. Lukion bändi on 
ollut mukana esiintymässä erilaisilla teema-
päivillä, ja päässyt järjestämään oman jou-
lukonsertin. Lukion muusikoita on näkyvillä 
Hirsikampuksella myös Northern Future 
Expo -messujen aikana.

Pieta Niemelä & Essi Törmänen

On mukavaa olla päättämässä 
oman opiskelunsa kulusta
On mukavaa olla päättämässä 
oman opiskelunsa kulusta

Alakoululaisten 
tulevaisuuden visioita 
Alakoululaisten 
tulevaisuuden visioita 
Tulevaisuuden suunnitelmat ovat monille iso ky-
symysmerkki, mutta taas toisilla on selkeät sä-
velet mitä he tulevaisuudeltaan haluavat. Haas-
tattelimme paria kymmentä Hirsikampuksen 
alakoululaista heidän tulevaisuuden suunnitel-
mistaan. Ilmeni, että jo alakoululaisilla on paljon 
ajatuksia toiveammatin suhteen. 

Tuloksien pohjalta totesimme, että vastan-
neista esimerkiksi 25 prosenttia haluaa kampaa-
jaksi ja 31 prosenttia lääkäriksi. Tästä voimme 
päätellä, että tietyt ammatit ovat suuremmassa 
suosiossa alakoululaisten keskuudessa. 

Jo nuorella iällä opimme, että omien unel-
mien eteen täytyy tehdä paljon töitä sekä kova 
työ usein palkitaan. Peruskoulusta saamme hy-
vän pohjan jatko-opintoja varten, meni sitten lu-
kioon tai ammatilliseen kouluun.  

Alakoululaiset Pieta, Sakari, Elina, Abigael, As-
maa ja Nkashama kertovat mietteistään.  
• Mikä on tulevaisuuden haaveam-
mattisi? Miksi juuri tämä? 
• Oletko ajatellut meneväsi lukioon 
tai ammattikouluun peruskoulun jäl-
keen? 

Pieta, 9, 3B 
• Tulevaisuuden haaveam-

mattini on kuraattori, 

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA
50€

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

Tarjous voimassa 31.1.2019 asti.

koska äitini työskentelee terapeuttina. Halu-
an myös auttaa ihmisiä työni kautta. 

• Olen ajatellut meneväni lukioon.  

Sakari, 6, 0B 
• En ole vielä miettinyt tu-

levaisuuden ammattiani, 
mutta olen ajatellut, että 
minusta voisi tulla rek-
kakuski. Isälläni on kol-
me rekkaa, joista tosin 

yksi on rikki. Tykkään myös isoista autoista. 
• En tiedä menenkö lukioon vai ammattikou-

luun. 

Elina, 13, 6B 
• Haluaisin lääkäriksi, 

mutta siihen ammattiin 
opiskelu on vaikeaa. 
Lääkärinä työskente-
leminen on aina kiin-
nostanut minua, koska 
haluan auttaa ihmisiä. 

Olen miettinyt myös toisena vaihtoehtona 
kuvataiteilijan uraa, sillä vapaa-ajallani har-
rastan kuvataidetta. 

• Olen ajatellut meneväni ammattikouluun. 

vas. Abigael, 10, 4B 
• Haluaisin olla opettaja, koska pidän opiske-

lusta ja tykkään opettaa muita. 
• En tiedä vielä jatko-opinnoistani. 

oik. Asmaa, 11, 4A 
• Voisin olla lääkäri, koska saisin työssäni aut-

taa muita ihmisiä.  
• En ole miettinyt jatko-opintojani. 

Nkashama, 13, 6B 
• Minulla on monia haaveammatteja, mm. traktorinkuljettaja, bussikuski, 

poliisi ja monta muuta. Haluaisin olla poliisi, koska voisin auttaa kaupun-
kia. Onko jalkapalloilija ammatti? Voisin olla myös se.  

• En tiedä mitä teen peruskoulun jälkeen.  

Toimittajina Alisa Heikkilä, Julia Hökkä ja Nea Karppinen  
lukion 1. vuosikurssilaiset 

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 

17,17 snt/min,  
tommi.niskanen@k-supermarket.fi

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Uutta K-supermarketista!

Lisätietoa/varaukset numerosta: 040 555 3639/Tommi

Paljuttaako? 
NYT VUOKRATTAVANA KAKSI 

PERÄKÄRRYPALJUA MYYMÄLÄSTÄMME!
Parhaat kylpemiskelit ovat juuri nyt!
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Lukion tutor-puheenjohtajan  
haastattelu

Virkistyspäivä Syötteellä 23.8.

Ajelimme aamulla Syötteen luontokeskukselle, jossa jakauduimme ryhmiin. Ryhmissä kier-
telimme ulkona ja sisällä rasteilla, sekä söimme eväitä makkaranpaistopisteellä. Sää oli hie-
man sateinen, mutta siitä huolimatta päivästä jäi positiivinen kokemus mieleen.

Hirsikampus valmistui ja otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin myös lu-
kio jätti Rimminkankaan koulun historiaan ja siirtyi opiskelemaan uusiin 
tiloihin. Vanhat käytännöt eivät kuitenkaan päättyneet, vaan lukion tuka-
rit eli nykypäivän tutorit jatkoivat toimintaansa.

Tänä lukuvuonna lukiomme tutorit ovat järjestäneet monenlaista toi-
mintaa kuten esimerkiksi yökoulun, ryhmäytymisleikkejä Syötteen vir-
kistäytymispäivän ja joulujuhlan. 

Koulumme pyrkii järjestämään myös yhteistä ohjelmaa opiskelun ohel-
la. Olemme muun muassa saaneet vieraaksemme monenlaisia puhujia; Ja-
mes Nikander, Pekka Hyysalo, Duudsonit, sekä Juuso Kekkonen.

Hirsikampuksen lukion muita opiskeluviihtyvyyttä lisääviä tekijöitä 
ovat pätevät opettajat, modernit opiskelutilat, sekä positiivinen yhteis-
henki. 

“Kaukana jossain on pikkuinen mäki, 

sen takana asuu Hirsikampuksen väki.” 

Johanna Pesonen, toisen 
vuoden opiskelija.

vastuu tutoreista. Järjestämme tutoreiden kanssa esimerkiksi erikoispäiviä, myyjäisiä, juhlia 
ja tapahtumia. Toiminnalla “hitsaamme” lukiolaisiamme yhteen ja luomme kotoisaa ilmapiiriä. 
“Tuomme kouluarkeen iloa pienillä asioilla”. 

3. Mitä uutta olet oppinut ollessasi mukana tutor-toiminnassa?
 - Tutoreiden ohjaaminen voi olla välillä erittäin rankkaa, mutta raskas työnteko osaa olla myös 

palkitsevaa, sillä siinä oppii erilaisia vuorovaikutustaitoja. 
      
4. Mikä muisto on jäänyt elävästi mieleen tutor-toiminnasta?
    - Minulla on paljon hyviä muistoja tutor-toiminnasta. Parhaita muistoja on          syntynyt eri-

laisissa juhlissa ja tutoreiden järjestämät herkkupäivät myös lämmittävät mieltä pitkinä päivi-
nä. 

5. Terveisiä tutoreilta tuleville lukiolaisille?  
 - Kannattaa todellakin hakea toimintaan mukaan! Sieltä saa paljon kavereita ja on mukavaa jär-

jestää tapahtumia porukalla.

Annika Tauriainen, Jenna Hemmilä & Essi Törmänen

Seuraa meitä myös somessa!
@hirsikampus @pudasjarvenlukio

Tutorit ovat järjestäneet 
monenlaista toimintaa
Tutorit ovat järjestäneet 
monenlaista toimintaa

Joulujuhlassa laulettiin yhdessä pe-
rinteisiä joululauluja.

Joulukuu 
Lukiomme valinnaisryhmä järjesti jouluisen 
konsertin 17.12. koululaisille ruokailujen ai-
kana sekä 18.12. oli varsinainen iltakonsertti 
muulle yleisölle. 

Lukiossamme pyöri tutoreiden suunnitte-
lema joulukalenteri, joka huipentui torstaina 
20.12 joulujuhlaan, jossa nähtiin mm. perintei-
nen tonttutanssi. Perjantaina pääsimme täysin 
ansaitulle joululomalle. 

Lukion yökoulu 12.10.
Kokoonnuimme lukion opiskelijoiden, heidän vanhempiensa sekä opettajien kanssa Hirsi-
kampuksen aulaan, jossa ilta polkaistiin käyntiin rehtorin tervetulotoivotuksella. Lukion tu-
torit myivät illan aikana leivonnaisia, jonka tuotto meni tulevien tapahtumien järjestelyihin. 
Vanhempainillan päätyttyä oli seuraavaksi vuorossa varsinainen lukion yökouluohjelma, jo-
hon kuului ryhmäytymistä mm. piilosta leikkien ja erilaisia esityksiä seuraten. Lämpimän 
nuotion äärellä saimme myös nauttia eväitä ja rupatella porukassa mukavia. 

Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken 
yksikön koulutustarjonta yhteishaussa  
www.opintopolku.fi (myös ylioppilaille)
 
• Rakennusalan perustutkinto,  
   maarakennuskoneenkuljettaja
• Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
• Metsäalan perustutkinto,  
   metsäkoneenkuljettaja
 
Mikäli opintosi ovat jääneet kesken, sinulla 
on mahdollista jatkaa opintosi loppuun 
edellä mainituissa perustutkinnoissa. Kysy 
vapaista opiskelupaikoista jatkavilla luokilla!
 

JATKUVA HAKU

Helmikuussa:
• Kuljetusalan ammattitutkinto,  
   metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala
 
Toukokuussa:
• Rakennusalan perustutkinto,  
   maarakennuskoneenkuljettaja
• Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
• Metsäalan perustutkinto,  
   metsäkoneenkuljettaja 
• Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
 
Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen,
p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi 

Opiskele ammattiin OSAOssa
Yhteishaku 19.2.–12.3.2019

Johanna Pesonen, 
toisen vuoden opiskelija
1. Mikä on roolisi Pudasjärven lukion tu-

toreissa? 
 - Tämä on toinen vuoteni tutor-toiminnassa. Ny-

kyään toimin tutoreiden puheenjohtajana.

2. Minkälaisia tehtäviä rooliisi liittyy?
 - Johdan lukiomme toimintaa, ja minulla on pää-



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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kiertokaari Oy (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)

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Mietin kun etin tuota hiilijalan jäläkeä, että mikähän se sem-
monen on. No ensinnä kehotettaan kaikkiin sähkölämmitteisiin 
talloihin laittammaan jonniimoinen tulisija varalämmitykseen, 
jos sattuu menemään sähköt poikki. Seuraavaksi sitte kiellet-
tään polttamasta puuta, kun ilimasto lämpennee ja saastuttaa. 
Mahtaa se meijännii pirtissä olla meleko kylymä, jos ei puita 
polta kun sattuu olemaan keskuslämmitys. Vois kait sen tuon 
vastuksen korjauttaa, va sitte caruna nauttii. Ei nauti meijän 
kustannuksella. Pakkohan tuolla kattilassa jonniimoista kytöä 
pittää, ettei ihan palellu. Eiköhän nuoki lämpökeskukset vielä 
enimmäkseen puulla ja hakkeella lämpiä. No joka tappaukses-
sa palatakseni tähän hiilijalan jäläkeen, ni nyt sen tiijän mikä se 
on. Aamulla tyhjennin tuhkat kattilasta ja saunalta. Ei ihan kaikki 
sattunu venäläiseen sinkkisankkoon, jote kumikengän pohjaan 
tarttu ja tietennii mattoon. Melekonen marmatus kuulu per-
rään. Päättelin että siinä se hiilijalan jäläki.

Urpo Turpeinen

Hiilijalan jälki

Iijoen Maalismaan vanhan uoman ja siihen laskevan Nauruano-
jan nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista on valmistunut laa-
ja raportti. Maalismaan vanha uoma sijaitsee noin 24 kilometrin 
päässä jokisuulta.   

Selvitystyössä muun muassa laadittiin vanhan uoman nykyti-
lan kuvaus, tutkittiin veden laatua, arvioitiin pohjapatojen osittai-
sen avaamisen ja vanhojen koskien osittaisen käyttöön ottamisen 
mahdollisuuksia, laadittiin kustannusarvio eri virtaamavaihtoeh-
doissa, tehtiin koekalastuksia, arvioitiin lohikaloille soveltuvien li-
sääntymis- ja poikastuotantoalueiden määrä nykytilassa sekä po-
tentiaaliset pinta-alat eri virtaamatilanteissa. Selvitys kattoi myös 
Nauruanojan pääuoman.  

-Nyt tehdyllä selvityksellä saatiin paljon lisätietoa Maalismaan 
vanhan uoman ja Nauruanojan tilanteesta. Annoimme myös eh-
dotuksia tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Yksi selkeä kehityskoh-

de on Nauruanojassa sijaitsevan nousuesteen ohittaminen, tar-
kentaa kalabiologi Arto Hautala.

Selvitystyön laati Maveplan Oy yhteistyössä Tmi Arto Hau-
talan kanssa. Työ tehtiin osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta. 
Hankkeen toimenpiteet ovat Raasakan voimalaitospadon kalatie, 
smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten istutusohjelma, lohi-
en ja meritaimenien ylisiirrot sekä toimenpiteet Raasakan ja Maa-
lismaan vanhoilla uomilla. 

Iijoen vaelluskalakärkihankkeen rahoittajia ovat maa- ja met-
sätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Tai-
valkoski, Kuusamo, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä 
Iijoen vesistön kalastusalue. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjan-
maan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke. 

Pohjois.-Pohjanmaa tiedotus 

Iijoen Maalismaan vanhan uoman 
kehittämismahdollisuuksista selvitys



LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

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

Palveluhakemisto

SUUTARIPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!

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.

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

PUDAS-
TORI

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

VUOKRATTAVANA

Puhoksella 3 kpl yksiö, 2 kpl 
kaksio, 1 kpl 3h+k+sauna, 
vuokrahinnoista voidaan kes-
kustella. P. 046 528 1053.

VUOKRATAAN Sarajärvellä
3h + k + saunavuoro sekä 2 h 
+ k + saunavuoro. P. 040 731 
2621.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta. (Asuntojen ja 
rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamis-
ta, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/kiinteistön 
myynti/ostoilmoitus on maksulli-
nen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  
tarkoitettu yksityisille henkilöille 
ja on ilmainen.  

Nordic Noir tapahtuma hehkui väreissä
Kuusamon Rukalla järjes-
tettiin viime viikonloppu-
na Nordic Noir tapahtuma, 
joka keräsi paikalle joukon 
dekkarifaneja ja tunnettuja 
kirjailijoita. Festivaali kerää 
talven pimeimpänä aikana 

linen termi, jota käytetään 
nimenomaan pohjoismaises-
ta rikoskirjallisuudesta. Eri-
tyisesti ruotsalaiset rikos-
romaanit ovat maailmalla 
tunnettuja, mutta kansain-
välisesti tunnettuja rikoskir-
jailijoita löytyy kaikista poh-
joismaista. 

Nordic Noir tapahtumaan 
osallistui 13 pohjoismaista 
kirjailija, heistä ehkä tunne-
tuimpana ruotsalainen Jens 
Lapidus. Hänet tunnetaan 

Kuvassa Yrsa Sigurdardottir (Islanti) ja Jens Lapidus (Ruotsi) keskustelevat suomalaisen 
moderaattorin Ronja Salmen kanssa. Salmi on Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja.

Ruka kylpi väreissä Nordic Noir festivaalin aikaan.

pohjoismaisia rikoskirjailijoi-
ta ja heidän lukijoitaan Ru-
kan lumiseen maisemaan 
keskustelemaan dekkareista. 

Nordic Noir (vapaas-
ti käännettynä pohjoismai-
nen musta) on kansainvä-

kirjojensa lisäksi myös muun 
muassa Advokaten TV-sar-
jan ideoijana. 

Suomalaiskirjailijois-
ta paikalla olivat Kati Hiek-
kapelto, Max Seeck ja Antti 
Tuomainen, sekä mielenkiin-
toisena lisänä tapansa pa-
rantanut pankkiryöstäjä 
ja vankikarkuri Jan Jalut-
si. Toiveissa on, että aina-
kin osa suomalaisosallistujis-
ta tulee piipahtamaan jossain 
vaiheessa kirjailijavieraana 

myös Pudasjärvellä. 
Järjestäjät olivat tyytyväi-

siä nyt ensimmäisen kerran 
järjestettyyn tapahtumaan, 
ja lupasivat jatkoa myös ensi 
vuonna.

Samanaikaisesti Nordic 
Noirin kanssa järjestettiin 
Kuusamon valofestivaalit, 
mikä toikin oman värikkään 
lisänsä tummasävyiseen 
dekkaritunnelmaan. 

Tuija Wallgren 
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

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.
Ylijäämäruuanjako ma 28.1. klo 9 Karhupajalla.
Avantouinnin kokeiluilta ti 29.1. klo 18-19, Uintipaikka sijaitsee Pietarilassa Iijoen 
rannassa lähiliikuntapaikan vieressä, osoitteessa Ritolantie 17.
Ylijäämäruuanjako ma 4.2. klo 9 Karhupajalla.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 8.2.-10.2.2019 Pikku-Syöte (kisakanslia), Syö-
tekeskuksentie.
Luontokeskuksen hiihtolomaviikot 18.2.-10.3. klo 10-16. Ohjelmassa on viime 
vuosien malliin ainakin talviurheiluvälineiden lumikenkien sekä liukulumikenkien tes-
tausta, ilmaisia elokuvia sekä askartelua.
Freestylehiihdon SM-kilpailut to-su 28.3.-31.3.2019 Iso-Syöte, Romekievarintie.

RAHOITUSINFO YRITYKSILLE
Keskiviikkona 30.1.2019  
kaupungintalon valtuustosalissa, os. Varsitie 7.

Tervetuloa Pudasjärven yrittäjät ja yrittäjiksi 
aikovat kuulemaan yritysrahoitusten mahdolli-
suuksista investointeihin ja kehittämiseen. Illan 
aikana käydään läpi tukimahdollisuuksia, pankin 
rahoitusratkaisuja sekä niitä täydentävät Finnve-
ran tuotteet. 

OHJELMA
Rahoituksen suunnittelu ja budjetointi,  
 Auvo Turpeinen
Oulun Seutu Leaderin yritystuet,  
 Pirjo Hongisto
Pudasjärven Osuuspankin rahoitusratkaisut,  
 Jonne Ivola
Finnveran rahoitustuotteet,  
 Auvo Turpeinen
Keskustelua
Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ILMOITTAUTUMINEN
auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi tai  
puh. 045 169 3997 viimeistään 25.1.2019.

pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KEHITYS OY

Jongun Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 1.2.2019 
klo 16.00 Puikkarissa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hirvijahtiin ilmoittautuminen.

Johtokunta

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

TOIVOTTU KYLPYLÄMATKA 
PÄRNUUN 29.4.-5.5.2019. 

Bussikuljetus Pudasjärveltä Helsinkiin ja laivalla 
Tallinnaan ja sieltä edelleen Pärnuun (oma bussi mukana).
Sitovat ilmoittautumiset: Hilkalle puh. 040 748 7353 tai 

sähköpostilla hilkka.tihinen@gmail.com.
Ilmoittautumiset viimeistään 30.1.2019 mennessä.

Koskenhovilla su 27.1.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Syötteen Erä ry:n
VUOSIKOKOUS

su 3.2.2019 klo 18.00 
Syötteen kylätalossa.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Sihteeri

KOSKENHOVILLA SU 3.2.2019 KLO 13.30 
ESILLÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT.

JOHTOKUNTA KOKOONTUU  KLO 12. 
TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN NÄYTTÄMÖ RY:N

KEVÄTKOKOUS

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN METSÄTILA 
PUDASJÄRVELLÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
huutokaupat.com -sivustolla ajalla 24.1.-6.2.2019.
Kohdenumero 1198597: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Kyr-
myniska-niminen tila RN:o 2:501 (615-409-2-501). Tilan pinta-ala 
on 19,56 ha ja arvioitu ainespuun määrä 245 m3. Tila rajoittuu 
Ahvenjärveen. Tilalla on voimassa ympäristötukisopimus 1,21 
ha:n alueella.
Tarkemmat tiedot ja esitteet: Kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 029 562 8425 tai internet www.oikeus.fi.
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Metsästysseura 
KIVARIN ERÄ RY:n
VUOSIKOKOUS

la 2.2.2019 klo 18.00 alkaen Ravintola 
Kurenkosken saunaosastolla.  

Kokouksen päätyttyä jatkuu hirvimiesten kokouk-
sella. Mahdollisuus saunoa kokouksen jälkeen.

Puheenjohtaja

Työpaikalle on tulossa opiskelija, ammatin vaihtoa harkitseva tai 
uusi työntekijä. Kaikkien näiden kohdalla tarvitaan työpaikka-/
harjoittelunohjaajaa, jotta työssä/työnoppiminen onnistuu kaik-
kien osapuolten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijalle laaditussa 
opiskelu-/harjoittelusuunnitelmassa on määritelty hänen oppi-
mistarpeensa eli asiat, joita opiskelija opiskelee työssä oppimal-
la. Työpaikkaohjaajan ensimmäinen tehtävä on perehtyä näihin 
oppimistavoitteisiin. Työpaikalla on keskusteltava ja päätettävä 
siitä kuka on paras mahdollinen opiskelijan tai uuden työnte-
kijän vastuullinen työpaikkaohjaaja. Tehtävään ryhtyvältä täytyy 
löytyä taidot, kiinnostus, aikaa ja mahdollisuudet ohjata opiske-
lijaa/työhön tulijaa. Ketään ei pidä pakottaa tehtävään tai teh-
tävää vain sysätä jollekin hoidettavaksi ”sivutyönä”. Esimiehen 
tulee selventää muille työntekijöille työpaikkaohjaajaksi valitun 
muuttunut työnkuva ihmettelyjen välttämiseksi. Antoisimmaksi 
toimintamalliksi on osoittautunut kaikkien työntekijöiden osal-
listuminen ohjaamiseen päävastuullisen työpaikkaohjaajan li-
säksi. 

Työssäoppimisen alkutilanteet luovat lähtökohdat onnis-
tuneelle oppimiselle. Kaikki lähtee opiskelijan/työntekijän vas-
taanottamisesta, työpaikkaan ja työtehtäviin perehdyttämisestä, 
työturvallisuusasioiden selvittämisestä sekä opiskelijan kohdal-
la työssä oppimisen jatkon suunnittelemisesta. Työpaikalla opis-
kelija oppii tekemällä todellisia työtehtäviä. 

Pääpiirteittäin työpaikkaohjaajan ohjaustyö muodostuu 
spontaaneista, satunnaisista ja epämuodollisista ohjaustilanteis-
ta ja keskusteluista sekä sovituista, tavoitteellisista ja muodol-
lisista ohjaustilanteista ja keskusteluista. Kehittävän palautteen 
antaminen ja vastaanottaminen ovat opiskelijan/työntekijän op-
pimisen ja työpaikan toimintaympäristöön sopeutumisen kan-
nalta ensiarvoisia asioita. Huolimatta siitä, että työpaikkaohjaaja 
on valmistautunut ja toiminut työssäoppimisen ja työhön pe-
rehdyttämisen osalta oikeaoppisesti haastavia tilanteita saat-
taa putkahtaa käsiteltäviksi. Työssäoppijan arkuus työtehtävien 
tekemisessä tai asiakkaiden kohtaamisessa, hänen kaikkitietä-
vä tai liian oma-aloitteinen toiminta, työpaikkaohjaajan saamat 
riittämättömät taustatiedot ohjattavasta, ohjattavan motivaati-
on puute, työpaikan pelisääntöjen kunnioittamattomuus sekä 
vaikeus ottaa rakentavaa palautetta vastaan ovat työpaikkaoh-
jaajan ammattitaitoa ja kärsivällisyyttä vaativia tilanteita selvi-
teltäväksi kaikkien parhaaksi.

Työssäoppimisen sopimus muuttui koulutussopimukseksi 
ammatillisen koulutusreformin myötä vuoden 2018 alussa. Työ-
paikalla tapahtuvassa koulutuksessa on käytössä kaksi muotoa 
oppisopimus ja koulutussopimus. Työpaikkojen ja työpaikkaoh-
jaajien asema ammattitaitoisten ihmisten koulutuksessa ja työ-
hön opettamisessa ovat entistäkin tärkeämmät.

Sointu Veivo

Työpaikkaohjaajan 
vastuullinen tehtävä

PUDASJARVI.FI

TALVIUINTIPAIKKA 
TULE KOKEILEMAAN

Tervetuloa uimaan! 

tiistaina 29.1. klo 18.00–19.00

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki/Liikuntapalvelut

Aktiiviharrastajat opastavat
Uintipaikka sijaitsee Iijoen rannassa Pietarilassa 

(Ritolantie 17) Lähiliikuntapuiston luona.

PuU:n UINTIJAOSTO 
Vuoden ensimmäiset uintikisat 
Puikkarissa su 27.1 klo 17.
Ilmoittautumiset paikan päällä ennen kisoja.
Osallistuminen maksutonta.

Tervetuloa! 

Ruuhensuon metsästysseura Ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 9.2.2019 klo 15.00 kylätalolla. 

Johtokunta

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

PUDASJARVI.FI

Teatterimatka - sunnuntaina 
31.3.2019

OULUN  TEATTERIIN
suuren näyttämön esitykseen

    

Järjestää: Pudasjärven 
kaupunki/ kulttuuripalvelut

Peppi Pitkätossu
Lippu ja matka: 

•  40€ peruslippu/ 32€ eläkeläiset/ 
25€ - alle 26-vuotiaat, opiskelijat, 
työttömät, varus- ja siviilipalvelu-
miehet

 Perheliput: 
 2 aik + 1 lasta, paketin hinta 96€  
 2 aik + 2 lasta, paketin hinta 121€
 2 aik + 3 lasta, paketin hinta 146€ 
 2 aik + 4 lasta, paketin hinta 171€ 
•  Lähtö kaupunginvirastolta klo 11.00
•  Lippuja rajoitettu määrä! Varaa 

omasi heti!

Riemastuttava koko perheen musiikkinäytelmä
Ohjaus: Merja Larivaara. Ikäsuositus 5+

Tiedustelut ja sitovat 
ilmoittautumiset kulttuuritoimis-

toon keskiviikkoon 27.2. mennessä, 
puh. 040 585 6229 tai 

040 826 6586.

klo 17.30-19.00
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Ministeri Annika Saarikko Pudasjärvellä
Sote-uudistus välttämätön Suomen tulevaisuudelle

Perhe- ja peruspalveluministe-
ri Annika Saarikko vieraili Pudas-
järvellä lauantaina 19.1. Ministerin 
kierros alkoi perjantaina tilaisuu-
della Oulussa jatkuen lauantai-
na Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. 
Sunnuntaina 20.1. ministeri vieraili 
Kuusamossa.

Hirsikampuksella pidettyyn, 
hyvin kuulijoita keränneeseen, 
yleisötilaisuuteen osallistui myös 
kahdeksan Keskustan kansanedus-
tajaehdokasta.

Ministeri Saarikko piti hyvän 
alustuksen Sipilän hallituksen lu-
paamien tavoitteiden toteutumi-
sesta.

-Tällä kaudella yli 100 000 ih-
mistä on saanut työpaikan ja val-
tion velkaantuminen on pysäytet-
ty. Tällä kaudella on rakennettu 
pohjaa seuraavan hallituskauden 
uudistuksille. 

Hän kuvasi hyvin Sote-uudis-
tuksen välttämättömyyden Suo-
men tulevaisuudelle. Suomi har-
maantuu ja palvelujen tarve 
kasvaa.

-Suomeen syntyy aivan liian vä-
hän lapsia. Viime vuonna 70 vuotta 
täyttäneille syntyi 108 000 ikätove-
ria, kun taas viime vuonna syntyi 
vain 48 000 lasta. Rehellisesti on to-
dettava, että ilman pohjoisen suur-
perheitä ja etelän maahanmuut-
tajaperheitä tilanne olisi todella 
surkea, ministeri kuvaili tilannetta.

Ministerin selkeä toive on, että 
eduskunta saattaa Sote -lainsää-
dännön maaliin tällä kaudella. In-
nostavan puheenvuoron jälkeen 
ministeri vastasi yleisön kysymyk-
siin, joita olikin runsaasti.

Ministerin jälkeen ääneen pää-
sivät kansanedustajaehdokkaat, 
joita oli paikalla Pekka Aittakum-
pu, Mikko Kinnunen, Riikka Moi-
lanen, Eija-Riitta Niinikoski, Lauri 
Nikula, Tuija Patana, Ulla Parviai-
nen ja Vesa Riekki. Liikuntaneuvos 
Seppo Sammelvuo juonsi ehdokas-
tentin varmoin ottein. Tilaisuuden 
avasi Keskusta Pudasjärven pu-
heenjohtaja Jorma Kouva. Kahvi-
tuksen järjesti Livokas ry, äänen-
toistosta vastasi Janne Moilanen. 

Kaupungilta terveisiä 
ministerille
Pudasjärven kaupunginjohta-
ja Tomi Timonen esitteli kaupun-
gin infotilaisuudessa ministerille 
Pudasjärven meneillään olevia ja 
suunniteltuja hankkeita muun mu-

Pekka Aittakumpu 
Oulu, teologian ja filosofian maisteri, seurakuntapastori
-Olin 10 vuotta lehtialalla, viimeksi päätoimittajana. Kun katson seitsemää 
lastani, ajatus on kirkas; on rakennettava Suomea, jossa jokaisesta pidetään 
huolta ja jokaisella on mahdollisuudet opiskella, tehdä työtä ja vaikuttaa. 
Maamme talous on nyt saatu kestävälle pohjalle, ja on aika parantaa hei-
koimmassa asemassa olevien tilannetta. Paikallista yritystoimintaa tulee tu-
kea kannustamalla yrittäjyyteen ja huolehtimalla ammattitaitoisen työvoi-
man saatavuudesta.

Mikko Kinnunen 
Reisjärvi, teologian maisteri erityisopettaja, kansanopiston 
rehtori. 
-Olen seitsemän lapsen isä, kolmelle ukki. Olen toiminut pappina Oulussa 
sekä 23 vuotta kansanopiston rehtorina Reisjärvellä. Kirjoitan, hoidan puu-
tarhaa ja yhteisiä asioita. Kannetaan vastuu ympäristöstämme. Kun teemme 
tämän yhdessä Suomi kukoistaa! 

Riikka Moilanen
Oulu, hallintotieteiden kandidaatti, työnhakija.
-Olen valmis kansanedustajatehtävään, jona olen toiminut vuosina 2003-
2007 ja lisäksi minulla on 27 vuoden kokemus kunnallispolitiikasta. Olen 
48-vuotias teinitytön äiti, joka on toiminut myös 10 vuotta yrittäjänä. Ha-
luan kevään vaaleissa puhua yrittäjyydestä ja työpaikoista, perusturvasta ja 
palveluista, aluepolitiikasta ja Pohjois-Suomesta. Tuleva vaalikausi tarvitsee 
edustajia, jotka käyttävät rohkeasti Pohjois-Suomen ääntä.

Eija-Riitta Niinikoski 
Nivala, teologian maisteri, kehityspäällikkö. 
-Olen kokenut yhteisten asioiden vastuullinen hoitaja ja vapaaehtoistyön 
moniosaaja, joka ratkoo yhteiskunnallisia ongelmia jämäkästi ja ihmisistä vä-
littäen. Olen idearikas ja ennakkoluuloton verkostojen luoja, jolla on mo-
nipuoliset yhteydet valmiina. Paneudun asioihin ja olen tulevaisuuden ra-
kentaja, joka uskaltaa antaa äänen myös heille, joiden ääni ei muuten kuulu. 

Lauri Nikula
Oulu, vanhempi konstaapeli, nettipoliisi. 
-Nettipoliisina olen nähnyt läheltä tuvallisuusympäristön muutoksen. Uhka 
ei enää tule yksin maalta, mereltä ja ilmasta, vaan yhä enemmän tietoverk-
koja pitkin. Tähän kehitykseen on yhteiskunnan kyettävä vastaamaan ja sii-
nä työssä haluan olla mukana. Turvallisuus ja hyvinvointi syntyy myös alu-
eellisesta tasapainosta. 

Ulla Parviainen
Kuusamo, kansanedustaja.
-Ihmisten, tiedon ja tavaroiden pitää päästä kulkemaan kaikkialla Suomessa. 
Seuraavalla kaudella tehdään tiestön 12-vuotinen investointiohjelma. Pää-
töksentekoon tarvitaan myös pitkien etäisyyksien takana asuvien ääni. Tällä 
kaudella olen päässyt erilaisiin verkostoihin ja olen innolla hakemassa valta-
kirjaa toiselle kaudelle, totesi Parviainen lyhyessä esittelyssään ennen siirty-
mistään ministerin mukana Pudasjärven kaupungin infotilaisuuteen.

Tuija Patana
Oulu, arkkitehti, Oulun Keskustanuorten puheenjohtaja. 
-Sydäntäni lähellä ovat perhe ja ystävät, liikunta ja luonto sekä vaikuttami-
nen. Minulle on tärkeää puuttua epäkohtiin ja tavoitella oikeudenmukaista 
ja kestävää yhteiskuntaa – erityisesti ympäristön, asumisen ja toimeentulon 
osalta. Jatkuva talouskasvu ja kuluttaminen eivät saa olla tärkeämpiä kuin 
ihmiskuntamme tulevaisuus.

Vesa Riekki
Pudasjärvi, metsuri.
-Jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen arkeen asuinpaikasta riippumatta! 
Kun perheissä voidaan hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin. Kun lapsiperhe saa 
tarvitsemaansa kotiapua ja ikääntyvä vanhus hoivaa kotonaan, se näkyy tur-
vallisuutena kaiken ikäisille perheen jäsenille. Minulle kaikki perheet ovat 
samanarvoisia, yksinelävä aikuinenkin muodostaa perheen. Jokaisen työikäi-
sen ja -työkykyisen tulee voida ansaita elantonsa joko toisen palvelukses-
sa tai yrittäjänä. Tulevan eduskunnan aikana tavoite tulee olla 100 000 uutta 
työpaikkaa Suomeen. Työpaikka ja verokortti luovutus työnantajalle on ih-
miselle parasta sosiaalipolitiikka! Metsät, puhdas ruoka, kaunis luonto ovat 
tulevaisuuden aarteitamme. Luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen, 
uusia innovaatiota ja käytäntöjä kehittämällä ovat tulevien vuosikymmen-
ten hyvinvoinnin takuita. Suomi kuntoon- työn on jatkuttava! 

EHDOKKAIDEN ESITTELYÄ
Kansanedustaehdokkaat esittelivät itsensä, vaaliteemojansa 
ja vastasivat yleisön esittämiin kysymyksiin.

assa Hyvän Olon Keskusta, siltä 
osin kuin sitä saattoi kesken kilpai-
lutusprosessin esitellä. Timonen 
kiinnitti huomiota sosiaalipuolen 
palveluihin esittäen samalla toi-
veen, että saataisiin viimeinkin 
päätöksiä maakunta- ja sote-uudis-
tuksesta. 

-Nythän keskustelu julkisuu-
dessa on käynyt paljolti terveyspal-

velujen saatavuuden ympärillä. Iso 
merkitys Pudasjärven kaltaisille 
maaseutukunnille on myös sosiaa-
lipalvelujen kehittymisellä, kuten 
hoiva- ja perhepalveluilla sekä en-
naltaehkäisyllä, korosti Timonen.

Heimo Turunen,  
kuvat Mari Kälkäjä, Reijo Talala, 
Janne Moilanen

Kansanedustajaehdokkaista olivat tilaisuudessa mukana Vesa Riekki, Pekka Aittakumpu, Mikko Kinnunen, 
Riikka Moilanen, Ulla Parviainen, Eija-Riitta Niinikoski, Tuija Patana ja Lauri Nikula. Ehdokkaita haastattele-
massa Seppo Sammelvuo.

Ministeri Annika Saarikkoa sekä kansanedustajaehdokkaita oli Hirsi-
kampukselle saapunut kuulemaan runsaasti väkeä. 

Ministeri Annika Saarikolle esiteltiin Pudasjärven meneillään olevia ja 
suunniteltuja hankkeita muun muassa lähiaikana rakennettavaa Hyvän 
Olon Keskusta. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Vesa Riekillä 
oli myös hyvää tietoa paikkakunnasta.
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

TALVITARJOUKSET

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

849€

ST 3262 PB
• 205 cm3

•  3,7 kW / 5 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 62 cm

ST 5266 PB
• 250 cm3

•  5 kW / 6,8 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 66 

cm
•  LED työvalot

• lämpökahvat
•  Easy Turn 

mekanismi  
helpottaa 
kääntymistä

1535€

•  342 cm3

•  7,2 kW / 9,8 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 84 cm
•  halogeenivalo
•  liipasinohjaus

1995€

SNOW POWER

5590€

TRAPPER TRAKTORIMÖNKIJÄ ERIKOISTARJOUS SAI JATKOAIKAA!
KAUPANPÄÄLLE PUSKULEVYPAKETTI JA TUULILASI! EDUN ARVO 579€!

TRAPPER 
500 T3B 

• Täystakuu 2 vuotta / 5000 
km

•  Nopeus rajoitettu sähköi-
sesti 60 km/h

•  Verovähennysoikeus 
ammattikäytössä

•  Edulliset vakuutukset
•  Karkeat 26” maastoren-

kaat vakiona

•  Levyjarrut edessä ja 
takana

•  Erillisjousitus myös takana
•  EFI-polttoaineen ruiskutus
•  Tukevat tavaratelineet 

edessä ja takana
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyö-

rästön lukko
•  Digitaalinen nopeus-, kier-

ros-, matka-, tuntimittari 
ja kello

• vinssi
•  vetokoukku

+ toimituskulut

TRAPPER 550 UTV 
T1 EPS  
lämpöhytillä ja 
lämmityslaitteella

• Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•  Soveltuu hyvin tieliikentee-

seen
•  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
•  Verovähennysoikeus ammat-

tikäytössä
•  Edulliset vakuutusmaksut
•  Ei määräaikaiskatsastuksia
•  Rekisteröity kahdelle
•  Kippaava lava helpottaa 

12590€
+ toimituskulut

TRAPPER 
CHASER 550 
EFI EPS T3B 

• Täystakuu 2 vuotta / 
5000 km

•  Rekisteröity kahdelle
•  Nopeus rajoitettu 

sähköisesti 60 km/h
•  ohjaustehostin
•  Verovähennysoikeus 

ammattikäytössä
•  Edulliset vakuutukset

•  Karkeat 26” maas-
torenkaat vakiona 
alumiinivanteilla

•  Levyjarrut edessä ja 
takana

•  Erillisjousitus myös 
takana

•  EFI-polttoaineen 
ruiskutus

•  Tukevat tavaratelineet 
edessä ja takana

•  2WD / 4WD sähköisesti 
valittavissa

•  Kytkettävä etutasaus-
pyörästön lukko

•  Pidempi maastorunko

6990€
+ toimituskulut

SINISALO PORO 
LÄMPÖHAALARI

149€

TALVIKÄSINE
•   tuulen ja 

vedenpitävä
•  lämmin kuitu-

turkisvuori

P.ORIGINAL 
LÄMPÖSAAPAS
•   alkuperäinen 

ruotsalainen
•  erittäin lämmin
•  vedenpitävä
•  kevyet

8450 39€

ENNAKKO MYYNTI!  
HUIPPUTARJOUS! 

UUTUUS MALLIN HYTTI POIKKEAA 
HIEMAN KUVASTA.

kuorman purkua
•  EFI-polttoaineen ruiskutus
•  Kaasiskunvaimentimet
•  Erillisjousitus myös 

takana
•  Kytkettävä neliveto ja etu-

tasauspyörästön lukko
•  Alumiinivanteet
•  Hyvä valikoima varusteita 

saatavilla
• Vinssi

MAKSUAIKAA JOPA 150 KUUKAUTTA!  
KOROTONTA MAKSUAIKAA

 JOPA 30 KUUKAUTTA!
KYSY LISÄÄ MONIPUOLISISTA 
RAHOITUSVAIHTOEHDOISTA!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

OHJAUSTEHOSTIN MALLI!

HUIPPU 
HAALARI 

TYÖHÖN JA 
VAPAA-
AIKAAN

ERÄ 
KUIVAUS-
RUMPUJA

350€

ERÄ 
9 KG KILON 

PESUKONEITA

350€

Kipakka pakkanen tahdit-
ti Pienkonehuolto Keskiahon 
perinteisiä Pörinäpäiviä per-
jantaina 18.1.

Kauppias Jari Keskiahon 
mukaan väkeä kävi päivän ai-
kana viitisensataa ja iltapäi-
vän puolelle käännyttäessä 
Alpo Illikaisen 200 litran kent-
täkeittiön kattilan pohja pais-
toi tyhjyyttään.

- Kauppoja tehtiin sekä 
moottorikelkoista että mön-
kijöistä, mutta varastot eivät 
ole tyhjiä vaan uusia tuottei-
ta saadaan tehtaalta sitä mu-
kaa kuin ostovoimaa riittää, 
kertoi tyytyväinen kauppias 
ja toivotti rohkeasti astumaan 
sisään myymälän puolelle 
muulloinkin kuin teemapäivi-
en yhteydessä.

Pörinäpäivät pakkassäässä

BRP:n aluepäällikkö Juha 
Mäkimartti esitteli tämän vuo-
den moottorikelkkauutuuk-
sia ja kertoi, että syvänlumen-
kelkkailu on näillä lakeuksilla 
enemmän tätä päivää. Tässä 
suurta osaa näyttelevät työ- ja 
retkikelkat, joista löytyy vään-

töä arktisilla alueilla ja upotta-
vassa lumessa liikuttaessa. 

Esittelyssä oli myös uutuu-
tena BRP:n Rovaniemen teh-
taalla suunniteltu, raskaaseen 
työhön kehitelty ja valmistettu 
450-moottorilla oleva 6-pyö-
räinen mönkijä. STK

Pörinäpäivien uutuutena oli 6-pyöräinen mönkijä.

BRP:n aluepäällikkö Juha Mäkimartti oli Pienkonehuolto Keskiahon Pörinäpäivillä esitte-
lemässä Rovaniemellä valmistettavia mönkijöitä ja Lynx-moottorikelkkoja.

UUTTA

UUTTA

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

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

UUTTA PERHEMARKETISTA:
MIESTEN:
RAAPPAHOUSU

13,90

ALUSHOUSU
Bambu

15,90

KERRASTO
100% puuvillaa

15,90

SUKKA
5-pack

5,95

FLEECE 
VÄLIASU
Sport

17,90

SUKKA
Norweger, 50% villaa

2,90

pkt

NAHKA-
SORMIKAS
Teddy

9,95

NAISTEN:
LEGGINS
velour

10,90

MICROFLEECE
OLOASU

24,90

SUKKA
10-pack

11,90
pkt

POIKIEN JA 
TYTTÖJEN 
PITKIS
solid

7,95


