
nro 5 2018

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Niinistö ylivoimainen
myös Pudasjärvellä s. 3

Juhlallinen urheilugaala:
Seppo Sammelvuo 

PoPLin kunnia-
puheenjohtajaksi s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 2.2.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Kela-kyydit 
0100 86 500

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

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA 

SUOMALAISELLE 
KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- tai 
pakettiauton katsastus

59€
sis. päästömittaukset

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-to klo 7.30-18.00
                          pe klo 7.30-17.00

Suoraan ilman ajanvarausta tai:
puh. 0400 164 654

Nettiajanvaraus:
www.haapalehdonkatsastus.fi

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)

Tuttu hinta, laajemmat ja 
paremmat aukioloajat!

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi 
alkaa ma 12.2.2018 klo 17 

Tervetuloa!

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUSPALVELUT 
Pudasjärvellä

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

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

K-maatalous on nyt 
Lantmännen Agro

TERÄKETJU-
ÖLJY HAKKI 
10 L 
46CST

1395
astia

Laadukas 
kierrätysöljystä 
valmistettu 
teräketjuöljy. 
Yleislaatu 46 CST.

KRAFFT 
LEISURE 
PELLETS 
20 KG
Krafft Leisure Pellets on 
luotettava ja tasapainoi-
nen täysrehu useimmille 

1495
säkki

hevostyypeille. Sopii 
kevyessä ja normaalis-
sa rasituksessa työs-
kenteleville hevosille.

Pudasjärven yhdistys

Liput: 5 euroa / henkilö. 
MLL: n jäsenkortilla 3€ ja 
alle 2-vuotiaat ilmaiseksi

Tervetuloa!

TATU JA PATU 
TYÖN TOUHUSSA

Turun Linnateatteri esittää lastennäytelmän 

TATU JA PATU 
TYÖN TOUHUSSA
Lakarin koululla pe 9.2. klo 18.00

Tervetuloa!

LIIKUNTAPALVELUIDEN 
KEVÄTKAUSI 2018

Kaupungin liikuntapalveluiden tarjonta käynnis-
tyy maanantaina 5.2. alkaen. Meidät löytää myös 
Facebookista ja Instagramista nimellä Luonnos-
taan liikkuva.

MAANANTAISIN
klo 11:00 - 12:00: Hyvinvointipassijumppa (Hyvin-
vointipassin ostaneille jumppa Tuomas Sammel-
vuo -salilla)
klo 12:00 - 13:00: Ohjattu kuntosalivuoro Puikkarin 
kuntosalilla (normaalit kuntosalimaksut)

TORSTAISIN
klo 10:00 - 11:30: Perhepeuhula (ilmaista hauskaa 
toimintaa lapsiperheille Tuomas Sammelvuo -sa-
lilla)
klo 12:30 - 13:30: Hyvinvointipassijumppa (Hyvin-
vointipassin ostaneille jumppa Tuomas Sammel-
vuo -salilla)
klo 13:30 - 14:30: Ohjattu kuntosalivuoro Puikkarin 
kuntosalilla (normaalit kuntosalimaksut)
klo 15:00 - 16:00: Alakoululaisten vuoro (toimintaa 
alakouluikäisille Tuomas Sammelvuo -salilla)
klo 16:00 - 17:00: Perheiden touhutunti (alle kou-
luikäisille ja vanhemmille erilaisia leikkimielisiä 
pelejä, leikkejä ja temppuratoja)

www.pudasjarvi.fi

LIIKUNTAPALVELUT

TERVETULOA!

%

Rekisteröintejä
Vakuutuksia

Kilpa-auton katsastuksia

%

Tuulimyllyntie 2 (Teboilin kiinteistö), 
93100 Pudasjärvi. Puh. 0400 997 689.
Avoinna ma-pe klo 9-16

www.katsastusteam.fi

Paikallinen Katsastus 
Team palvelee sinua

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke  7.2., ke 14.2. ja ke 21.2.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

SILMÄLASIEN ostajille 
AURINKOLASIT tai 

TOISET SILMÄLASIT 
kaupan päälle!

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
 Huom! Liike auki: vk 6 ma 5.2. klo 9-14, ti-to 6.2.-8.2. klo 9-17, pe 9.2. suljettu. 
Vk 7 ma 12.2. liike suljettu, ti-to 13.2.- 15.2. liike auki klo 9-17, pe 16.2. liike suljettu.

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

Ma 12.2. ja ma 5.3. gynekologi Liisa Karinen, 
Ti 13.2. (täynnä), ja ti 27.2. työterveys-

huollon erikoislääkäri Olli Heikkilä
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 4.2. kello 10, toimittaa Juha 
Kukkurainen, avustaa Kyllikki Syrjäpalo,  kanttorina Jukka 
Jaakkola. Yhteisvastuukeräyksen avaus. Kirkkokahvit.
Messu Sarakylän kappelissa su 4.2. kello 10, toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa diakoniaharjoittelija Tiina Honka-
nen, kanttorina Keijo Piirainen, kappelikuoro. Kirkkokahvit 
ja yhteisvastuukeräyksen avaus. Messu on katsottavissa 
suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.
Kuorot: kirkkokuoro to 8.2. kello 18, eläkeläisten musiikki-
piiri ke 7.2. kello 13.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 6.2. kello 18.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 5.2. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10–13.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 5.2. kello 11.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Kaiken kansan sauvakävely  ti 6.2. kello 17.15, kävelylen-
kin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lopuksi hiljen-
nymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman sauvoja.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 8.2. kello 17.30.

YHTEISVASTUUKERÄYS 2018
Keräys alkaa sunnuntaina 4.2., jolloin on jumalanpal-
velusten jälkeen listojen jako ja pieni info kerääjille. Yh-
teisvastuun vuoden 2018 teemana on riittävän ravinnon 
turvaaminen köyhyydessä eläville ihmisille maailman ka-
tastrofialueilla ja Suomessa.
Kerääjiä tarvitaan jälleen kerran kuljettamaan keräyslis-
toja ovelta ovelle. Olitpa sitten jo kauan listan kanssa kul-
kenut tai vasta kerääjäksi harkitseva – sinut Kukkuraisen 
Juha haastaa mukaan yhteisiin talkoisiin ja hakemaan it-
sellesi keräyslista.

Rovastikunnallinen kuulo- ja näkövammaisten retkipäi-
vä Kuusamossa ke 21.2. Lähtö seurakuntakodilta kello 7.30  
ja paluu n. 16.30. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon ke 
7.2. mennessä p. (08) 882 3100. Omavastuu 10 €.
Hetekylässä Juustolassa aloitetaan päiväkerho 3-5 vuoti-
aille lapsille keskiviikkoisin kello 10–12.  Ensimmäinen ker-
hopäivä on ke 31.1. Ilmoittautuminen ja lisätiedot lastenoh-
jaajilta 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 (Kerttu) tai 040 
868 4730 (Heli).
Perhekerho seurakuntakodissa keskiviikkoisin kello 10–
13 ja iltaperhekerho seurakuntakodissa maanantaisin kel-
lo 17–19.
Lapsiparkki seurakuntakodissa  maanantaisin kello 13–15 
ja perjantaisin kello 9.30–12.00,  ilmoittautumiset lastenoh-
jaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 (Kerttu) tai 
040 868 4730 (Heli).
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Kerttu ja 
Jouni Luokkasella pe 2.2. kello 18.30 (Timo Lyytikäinen). 
Käsityöilta Sarakylässä Esa Kelahaaralla pe 2.2. kello 19 ja 
lauluseurat Iivari Jurmulla su 4.2. kello 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 4.2. kello 16 (Seppo Leppänen, Jukka Jaakkola).
Kastettu: Iippo Hannes Aukusti Herukka.
Haudattu: Mauno Valdemar Seiteri 82 v, Mirja Kaarina 
Luokkanen 81 v, Katri Annikki Timonen-Nissi 81 v, Tiina 
Marjatta Törrö 51 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Rakkaamme

Mauno Valdemar
SEITERI
s. 14.6.1935 Pudasjärvi
k. 11.1.2018 Pudasjärvi

Aamun tullen sydän sammui.
Loppui vaivat maalliset.
Kauniit muistot meille jäivät.
Suru suuri sanaton.

Kaivaten puolisoa, isää, pappaa ja 
isopappaa

Eila 
Jouni ja Airi perh
Tuula ja Erkki perh
Jouko ja Carita perh
Jukka ja Päivi perh
Jarkko ja Leena perh
Lastenlapset
Lastenlasten lapset
Sisko ja veljet perh
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 26.1.2018 läheisten läsnäollessa.

Kynttilänpäivä – Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Tulevana sunnuntaina (4.2) on kynttilänpäi-
vä. Valon määrä lisääntyy nopeasti talven 
edetessä kohti kevättä. Aamut ovat yhä va-
loisampia ja illalla pimeä tulee myöhempään. 
Valo saa luonnon vähitellen heräämään uu-
teen kasvuun. Raamatussa on monia kohtia, 
joissa puhutaan valosta ja maailman valke-
udesta. Johanneksen evankeliumissa kerro-
taan, että valo loistaa pimeydessä, pimeys 
ei ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Ju-
malan lähettämä, hänen nimensä oli Johan-
nes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan va-
losta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän 
itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja 
hän oli (1.Joh.1:5-8). Johannes oli todista-
ja ja sanansaattaja, joka ennakkoon kertoi 
ihmisille: Hän on se, josta sanoin: Minun jäl-
keeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut 
ennen minua (1.Joh.1:15).  Maailmaan oli tu-
leva Kristuksen valo, joka on loistava kaikil-
le ihmisille. Vanha Simeon temppelissä ylisti 
Jumalaa, koska hän oli saanut nähdä pienen 
Jeesus-lapsen. Simeon sanoi: Minun silmäni 
ovat saaneet nähdä sinun pelastuksesi, jonka 
olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka 
koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka lois-
taa kansallesi Israelille (Luuk.2:30-32).

Ensi sunnuntaina käynnistyy myös kir-

kon yhteisvastuukeräys. Keräyksen tuotol-
la torjutaan nälkää ja köyhyyttä kotimaas-
sa ja ulkomailla. Tänä vuonna Suomessa 
keräyksen tuotolla tuetaan taloudellisesti 
vaikeassa tilanteessa olevia ihmisiä yhteis-
työssä Kirkon diakoniarahaston ja paikallis-
seurakuntien kanssa. Ulkomailla keräysva-
roista 60 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun 
katastrofirahastoon. Varoilla autetaan kata-
strofien ja konfliktien aiheuttamissa hätäti-
lanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä ja turva-
taan heille muun muassa riittävän ravinnon, 
välttämättömien perustarvikkeiden ja puh-
taan veden saanti sekä mahdollisuus ter-
veydenhoitoon ja majoitukseen. Lapsille ja 
nuorille pyritään järjestämään mahdollisim-
man pian paluu kouluun. Aikuisille järjes-
tetään mm. maanviljelystaitoja parantavaa 
koulutusta perheen toimeentulon tukemi-
seksi.

Epäonnen kohteeksi voi joutua kuka ta-
hansa. Työttömyys, onnettomuudet ja sai-
raudet voivat kohdata meitä. Sodat, erilaiset 
luonnon ääri-ilmiöt kuten myrskyt, tulvat, ja 
kuivuus sekä niiden aiheuttamat taudit ko-
ettelevat ihmisiä niin kotimaassa kuin ulko-
mailla. Ilmastonmuutoksen arvioidaan vai-
kuttavan jopa 500 miljoonan pienviljelijän 

elämään koko maailmassa. Nälänhätä on 
todellisuutta monissa Afrikan ja Lähi-Idän 
maissa. Rakkauden kaksoiskäsky kehottaa: 
Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyis-
tä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on 
tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseä-
si (Matt 22:37-39). Kultainen sääntö, eli lä-
himmäisen rakastaminen on arjessa toteu-
tettava periaate, jossa kehotetaan ihmistä 
tekemään vastavuoroisesti toisille samaa 
kuin mitä haluaisi itsellensä tehtävän. Kaik-
ki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, teh-
kää te heille (Matt 7:12). Diakonia on kirkon 
ja kristittyjen palvelutyötä. Se on tekemis-
tä ja olemista auttavina käsinä, jalkoina ja 
kuuntelevina korvina toisten hyväksi. Myö-
tätunto yksin ei riitä, tarvitaan myös tekoja. 
Yhteinen vastuumme on toivon valon tuo-
minen sorrettujen ja heikommassa asemas-
sa olevien ihmisten elämään. Pienistä aut-
tamisen ja rakkauden teoista muodostuu 
suuri ja vahva virta, joka tavoittaa lähimmäi-
sen lähellä ja kaukana.

Kyllikki Syrjäpalo

Talvi 1942, jatkosota oli käynnissä. Lähistöllämme oli savotta, poikaset 
ja vanhat vaarit tekomiehinä. Vanhoja olivat hevosetkin. Nuoret ja ter-
veet isäntineen olivat sotarintamalla.

Pakkasaamuyöstä ajoivat vettä varsitielle, jotta oli hyvä keli vetää 
tukkikuorma joko ensin haroa tienvarteen metsästä.

Aamulla tehtiin hevoselle ape sellurouheesta, kellertävää paperisilp-
pua paperisäkistä apelootaan. Vedellä kasteltiin ja ripaus ruisjauhoa rou-
heeseen. Kyllä se hiukan kaurajauholle tuoksahti, sellu. Heiniä puri lisäk-
si, hevonen, vanha ja laiha raukka. Eipä voimat riittäneet, väsy tuli. Sillä 
lailla kuski ropsi hevosta suitsiperillä, kettingillä, kangilla voimaa hevolle!

Naapurin vaivainen ikämies ja alaikäinen veljeni saivat yhdessä teh-
dä päiväläisen hommia, saivat rahaa. Piti siivota jäätieltä hevosenkakka-
rat ja jäälohkareet ym

Saivat palkan lisäksi kerran kuussa ”lisäannoksen”. Siinä oli sokeria 
noin 100 grammaa, tupakkiaski sekä punaista mehujauhoa. Olipa joku 
pala pakettileipää ja vastiketta 250 grammaa kahvia varten. Hevosmies 
sai elintarvikekortin kansanhuollosta, jolla sai joitain kiloja enemmän 
ruisjauhoja hevoselle appeeksi. Isännän piti maksaa tietyöt.

Veljeni ja mies jakoivat annokset, tupakit sai naapuri.
Eräänä kuutamoiltana maamon kanssa hiihdimme taloon, jossa 

työnjohtaja kortteerasi. Lisäannoksen hakuun. Talonväki ja työnjohta-
ja söivät iltasta. Odotimme.

Piisissä oli tuli, laipiosta roikkui öljylamppu. Eipä paljon valottanut. 
Pirtti oli iso. Toinen talo oli lähellä.

Pirtinovi aukesi, kaksi sotaherraa tuli sisälle:
– Hyvää iltaa taloon
– Iltaa, työnjohtaja vastasi
– Miten olis, saisimmeko mekin ruokaa? Joitakin meitä on.
– Ei riitä kun omaa porukkaa on paljo, vanhaisäntä sanoi.
Miehet menivät ulos. Hetken päästä tulivat takaisin, mukana oli iso, 

koppalakkinen mies. Edestä olan yli leveä vyö selän taakse. Oliko punai-
nen vai musta, en ole varma.

– Hyvää iltaa. Mieheni kysyi teiltä iltapalaa meille – emme ole syö-
neet koko päivänä. Niin saisimmeko ruokaa?

Ei vastausta.
– Tiedän, teillä on perunoita. Keitetään kuoripotut, leipäpala ja jo-

tain juomaa. Tiedän, että teiltä ei ole yhtään miestä sotarintamalla – jä-

tämmekö teidän kohdalta linjan auki? Tiedätte varmaan kuka sieltä tu-
lisi. Annatteko ruokaa?

Ei vastausta.
– Tehdäänkö vaihtokauppa? Annatte ruokaa, me annamme bensaa. 

Sakemannilla on bensaa. Vaihdetaanko?
Ei vastausta.
– Mitä sanotte, jos tuikkaamme bensaa taloon ja tulen?
Ei vastausta.
Me puikkasimme ulos toisen talon nurkan suojasta ja seurasimme. 

Miehet tulivat ulos. Sotilaita laskeusi kuorma-autosta, jossa oli pres-
su suojana.

– Nouskaa pojat autoon, emme saa ruokaa. Mennään Pintamolle, 
siellä saamme ruokaa (Mistähän Pintamo, ja miksi sinne, mistä tiesivät?)

Sotilaat kääntyivät, osalla keppi, toisella kaksi. Itkivät ja voihkivat.
– Haenko bensa-astian, sytytänkö talon, kysyi yksi.
– Ei, emme sitä tee. Mars matkaan!
Menivät. Kalpea, pyöreä kuu, kylmä, valaisi. Ei se lämmittänyt po-

loisia.
Nuori isäntä ja työnjohtaja tulivat ison, kuuden hevosen tallin ta-

kaa. Meinasi jo pelottaa, sanoivat. Työnjohtaja haroi talikolla isosta puu-
ammeesta mauste- ja suolasilakoita paperipussiin. Toiseen ne toiset li-
säannokset.

En tiedä, tuliko uni talon väelle?
Kerran, nälkäaikaan, oli kerjäläismummo pyytänyt talosta leipäpalaa, 

eikä annettu. Mummo oli sanonut lähteissään, että kyllä teillä leipä riit-
tää, sekä hullut omasta takaa.

Ja näin on ollut siltä osin nykyisinkin.
Muitakin ennustuksia talo on kokenut ja ihmiset. Kysyin kerran sil-

loin sotavuosina nuorelta emännältä: Miksi ette antaneet ruokaa soti-
laille?

Sain vastauksen, jota en ymmärtänyt. Eikä varmaan emäntäkään.
– Ne on ku mustalaiset. Kun saavat, ovat aina lisää 

kerjäämässä!
Nämä olivat rintamamiehiä, sanon.

Kirjoittanut Aili Ojala 

Rikkailta ei leipää sotilaille

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

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI
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OLLAAN
PORUKALLA

Niinistö ylivoimainen 
myös Pudasjärvellä 

Sauli Niinistö sai vakuuttavan kannatuksen seuraavalle 
presidenttikaudelle myös Pudasjärveltä. Kuva Niinistön 
Pudasjärven vierailulla marraskuussa 2013.

Presidentinvaaleissa Sauli 
Niinistö jatkaa toiset kuusi 
vuotta Suomen president-
tinä ylivoimaisella 62,7 % 
kannatuksella. Näin pre-
sidentin vaali ratkesi en-
simmäisellä äänestyskier-
roksella. Pekka Haavisto 
sai toiseksi eniten ääniä 
eli 12,4 %, Laura Huhta-
saari 6,9 %, Paavo Väyry-
nen 6,2 %, Matti Vanhanen 
4,1 %, Tuula Haatainen 3,3 
%, Merja Kyllönen 3,0 % ja 
Nils Torvalds 1,5 %. 

Pudasjärvellä kävi pre-
sidentinvaaleissa äänestä-
mässä 4140 (v. 2012 4638) 
äänioikeutettua. Äänes-
tysikäisiä on 6404 (7453), 
joten äänestysprosentiksi 
tuli 64,6 (66,8), joka on 2,2 
prosenttiyksikön verran 
alle edellisten presidentin-
vaalien kuusi vuotta sitten. 
Äänestysprosentti on kui-
tenkin huomattavasti alle 
valtakunnallisen äänes-

tysprosentin 69,9 (72,4). 
Ylivoimaisesti eniten 
Pudasjärveltä sai ääniä 
Sauli Niinistö 2361 eli 57 
%. Matti Vanhanen sai 
557 ääntä, joka oli 13,5 
%. Viimekertainen ääni-
kuningas Pudasjärvel-
lä Paavo Väyrynen sai 
526 ääntä, 12,7 %, Lau-
ra Huhtasaari 276 6,7 %, 
Pekka Haavisto 204 4,9 
%, Merja Kyllönen 163 
3,9 %, Tuula Haatainen 
50, 1,2 % ja Nils Torvalds 
3 ääntä, 0,1 %. 

Äänestysalueista ak-
tiivisimmin käytiin ää-
nestämässä viimekertai-
seen tapaan Sarakylässä 
71,1 % (71,8). Kurenalan 
alueella äänestyspro-
sentti oli 65,0, He-
tekylä-Kipinä 63,1, 
Syöte-Iinattijärvi-Hir-
vaskoski 63,1, Ervasti- 
Jaurakka-Puhos 61,9 ja 
Siurua 61,7 %. HT

KOKO PERHEEN 
LASKIAISTAPAHTUMA

Lakarin koulun 
Kodin ja koulun päivä: 

Ohjelmassa on mm. mäenlaskua, 
hiihtoa, lumikenkäilyä, taitorata, 
skuuttikisa ja muita lumileikkejä.

Kodassa saa paistaa 
makkaraa ja tarjolla on myös 
kuumaa kaakaota ja mehua.

Omat välineet mukaan.

Pakkasrajaa ei ole, joten vaatetus sään mukaan.
Koulupäivän vuoksi paikalla on n. 300 ihmistä. 

Tästä johtuen pyydämme toisia ihmisiä huomioimaan  
kyseisen tapahtuman mäessä ja sen läheisyydessä 

autojen parkkeerauksen vuoksi.  

Jyrkkäkoskella la 10.2. klo 10-13

Järjestäjä: Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö

YLEISÖTILAISUUS 
ON PERUTTU

Kunnallisjärjestö 
pahoittelee tilannetta.

Liikenne- ja 
viestintäministeri 

Anne Berner ei vierailee 
sairastumisen vuoksi 

Pudasjärvellä perjantaina 2.2. 

Suomen asia on meidän 
– Vanhaselle tukea 
Pudasjärvellä
Presidenttiehdokas Mat-
ti Vanhasen pudasjärvi-
set tukijoukot Keskustan 
Pudasjärven kunnallisjär-
jestöstä olivat perjantai-
na 26.1. liikkeellä tarjoten 
grillimakkaraa ja mehua K-
supermarketin seinustal-
la. Tellalle oli varattu vii-
me hetken vaalityöhön 400 
grillimakkaraa ja lisää oli 

puhe hakea kaupan sisäl-
tä, jos alkavat loppua. Itse 
ehdokas oli samaan aikaan 
kampanjoimassa pääkau-
punkiseudulla, mutta usko 
tukijoukoissa oli kova eh-
dokkaan vaalimenestyk-
seen. Vanhasen kerrottiin 
vaativan Suomelta aktiivi-
sempaa otetta rauhanväli-
tyksessä, kritisoivan Suo-

men ulkopolitiikkaa liian 
kapea-alaiseksi ja haluavan 
edesauttaa demokratiake-
hityksen ja ihmisoikeuksi-
en edistämistä maailmassa, 
terrorismin ennaltaehkäi-
syä ja ilmastonmuutoksen 
torjumista. HT

Matti Vanhasen tukijoukot tarjoilivat makkaroita K-supermarketin seinustalle pystytetys-
sä teltassa. Vasemmalta Raimo Tervonen, Mari Kälkäjä, Marja Lantto, Urpo Puolakanaho 
ja Mirka Pääkkö.

Lue lehti netistä http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/  jo torstai-iltana!
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Hyvinvointivaliokunta ko-
koontui keskiviikkona 24.1. 
Kokouksessa vieraili Poh-
jois-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveydenhuolto osana tu-
levaisuuden maakuntaa eli 
PoPSTer -hankkeen ja Ke-
hite5tään ikäihmisten koti-
hoitoa ja vahvistetaan kai-
kenikäisten omaishoitoa eli 
I&O-kärkihankkeen edusta-
jia. 

PoPSTer-hankkeessa luo-
daan mallit ja toimenpide-
ohjelma siitä, millä tavalla 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
järjestetään ja tuotetaan Poh-
jois-Pohjanmaalla 1.1.2020 
alkaen valmisteilla olevan 
lainsäädännön edellyttämäl-

lä tavalla. Lapsi- ja perhei-
den palvelukokonaisuuk-
sien (LAPE) muutosagentti 
Tuomo Lukkarin mukaan 
palveluiden kehittämisen 
perusajatuksena on tukea 
olemassa olevia rakenteita. 
Neljä keskeistä kehittämis-
kohdetta LAPE-hankkees-
sa ovat varhaiskasvatus ja 
koulu lapsen ja perheen tu-
kena, erityis- ja vaativam-
mantason palveluiden, per-
hekeskus toimintamallin ja 
toimintakulttuurin kehittä-
minen.

Yhtenä keskeisenä haas-
teena on lasten ja nuor-
ten osallistaminen. Lapset 
ja nuoret kokevat tilasto-

jen valossa osallisuuden ja 
vaikuttamisen olevan heik-
koa. Lapsi- ja nuorisoval-
tuustojen lisäksi tulisi osal-
listaa kaikkien ikäryhmien 
lapsia ja tämä työskente-
ly tulisi aloittaa jo päiväko-
ti-ikäisistä unohtamatta eri-
tyisryhmiä. Ikäihmisten ja 
omaishoitajien palvelujen 
(I&O) kehittämisen muuto-
sagentti Rita Oinakesen mu-
kaan I&O-hankkeen yhtei-
nen toimintasuunnitelma 
sisältää kolme kokonaisuut-
ta, jotka ovat kuntouttava ja 
toimiva kotihoito, kaiken-
ikäisten omais- ja perhehoi-
to sekä palveluohjausmalli. 
Kuntien tehtävänä on kunta-

laisten hyvinvoinnin edistä-
minen. Muutos on toteutet-
tava siellä, missä ikäihmiset 
asuvat eli kunnissa. Kunta-
laisten osallistaminen on tä-
hän mennessä ollut yleisesti 
ottaen vähäistä. 

Muiden kuntien I&O-
kehittämisen tuloksia ovat 
mm. toimintamallit eri su-
kupolvien kohtaamiselle, 
digitaalisuuden käyttö eri 
toimintamalleissa, palvelun-
tuottajien etsiminen, kah-
vi- ja digikummitoiminta, 
sosiaalisuuden edistämisen 
malleja, arjen helpottamisen 
ja avustamisen malleja, koti-
kuntoutusmalleja sekä etsi-
vä ikäihmistyö.

Hyvinvointivaliokun-
ta arvioi toimintaansa vuo-
den 2017 toimintakertomus-
ta varten. Arvioon lisättiin 
oman toiminta-alueen tule-
vaisuuden kehitykseen vai-
kuttavien tekijöiden enna-
kointi ja koulukiusaamisen 
kokonaisuuten perehtymi-
nen.Vuoden 2018 koulutus-
suunnitelmaan lisättiin luot-
tamushenkilöiden koulutus 
liittyen luovuuden proses-
siin luottamushenkilöillä. 

Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön ja Kuntaliiton vir-
kamiehiä vieraili viime vii-
kolla Pudasjärvellä. Vieraille 
esiteltiin valiokuntamallia ja 
uusien opetussuunnitelmien 

käyttöönottoa. Keskustelus-
sa todettiin, että koko Suo-
messa on ollut haasteita uu-
sien opetussuunnitelmien 
käyttöönotossa. Vierailijoi-
den palautteen mukaan Pu-
dasjärvellä kannattaa jatkaa 
innovatiivisten ja uusien toi-
mintatapojen kehittelyä. 

Valiokunnan jäsen Mau-
no Ruokangas toi esille kun-
talaisen on esityksen koirala-
tujen tekemisestä Kurenalle. 
Hän mainitsi, että Syötteen 
alueella koirat ovat sallittu-
ja hiihtoladuilla. Valiokunta 
ohjestaa Kurenalan alueen 
tilanteen selvittämistä.

Sointu Veivo

Hyvinvointivaliokunnan kokouksessa asiantuntijoita 

Asiantuntija Riitta Manninen kertoi TE-toimiston palve-
luista yrittäjälle ja työnantajalle. 

Yritystoiminnasta kiinnostunut ja yritystoimintaa suun-
nitteleva löytää tietoa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston 
nettisivulta kohdasta ”Asioi meillä, Aloittava yrittäjä”. TE-
palveluja ovat yrittäjyysinfot ja yrittäjävalmennukset, yrit-
täjäkoulutus työvoimakoulutuksena sekä starttiraha. Työ-
voimakoulutuksissa oli nyt haussa esimerkiksi luonto- ja 
ympäristöalan yrittäjäkoulutus, jossa on lähijaksoja Pudas-
järvelläkin. Yritysneuvontapalvelua Pudasjärven alueelle 
tarjoavat Oulunkaari ja ProAgria - linkit palveluihin ovat 
te-toimiston sivulla.  

Yrittäjästä työnantajaksi -palvelusta saa tietoa ja val-

miuksia toimia työnantajana, eri rekrytointitavoista ja -ka-
navista sekä erilaisista mahdollisuuksista ostaa työtä, ali-
hankintaa tai vuokrata työvoimaa. 

Työnantajalle on rekrytointipalveluja, rekrytoinnin tuki-
muotoja sekä henkilöstön kehittämiseen liittyviä palveluja. 
Te-palveluihin (myös Eures-palvelu) voi ilmoittaa avoimen 
työpaikan tai etsiä työntekijäehdokkaita CV-netistä. Op-
pisopimuskoulutus tai yhteishankintakoulutus ovat vaih-
toehtoja nykyisen tai uuden henkilöstön kouluttamisessa. 
Työttömän työnhakijan kohdalla voi tulla kysymykseen 
palkkatuki tai lyhyt rekrytointikokeilu ennen työsuhdetta. 
Te-toimistolle jätetään ilmoitus, jos yritys on kiinnostunut 
tarjoamaan työkokeilumahdollisuuden työttömälle. 

Työnantajan palvelut ja yhteystiedot löytyvät Pohjois-
Pohjanmaan TE-toimiston sivulta kohdasta ”Asioi meillä, 
Työnantaja”. Oma asiointi -verkkopalvelussa voi ilmoit-
taa Katso-tunnisteella työpaikan tai työkokeilumahdolli-
suuden, hakea palkkatukea jne. Yhteyttä te-toimistoon voi 
ottaa verkossa, puhelimitse tai sähköpostilla - tai sovitaan 
tapaaminen. TE-toimiston tapahtumakalenterissa voi olla 
yrittäjää kiinnostavia infoja, verkostoitumistilaisuuksia tai 
muita tapahtumia. Tutustu ja hyödynnä myös ELY-kes-
kuksen Yritysten kehittämispalvelua, linkki löytyy te-toi-
miston nettisivulta. 

 

TE-toimistosta monipuolisia palveluja 

Paikallisten palveluiden 
säilyttämiseksi ja kunti-
en elinvoimaisuuden yllä-
pitämiseen tarvitaan uusia 
yrityksiä ja kehittymistä. In-
vestointeja pohtiville yrit-
täjille ja työnantajille tar-
jottiin apua Uutta potkua 
bisnekseen -infotilaisuudes-
sa torstaina 25.1 ravintola 
Meritassa. Illan aikana saa-
tiin käytännönläheistä tietoa 
maaseuturahaston yritys-
tuista sekä hankerekisteris-
tä, jonka kautta näkee valta-
kunnan tasolla toteutuneita 
yrityshankkeita. 

Tilaisuuden järjestäjänä 
olivat ProAgria Oulun/Maa- 
ja kotitalousnaisten Ou-
lun seudun BiotalousLeader 

Uutta potkua bisnekseen 
- asiaa yritystukien mahdollisuuksista

ja YritysAgro II -hankkeet 
edustajinaan yritysasiantun-
tija Noora Huotari ja ruo-
ka-asiantuntija Kaisa Myl-
lykangas. Mukana oli myös 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jistä julkisista hankinnoista 
kertonut hankinta-asiamies 
Tiina Talala ja TE-toimiston 
Pudasjärven toimipistees-
tä asiantuntija Riitta Man-
ninen. Pudasjärven Yrittäjät 
ja kaupungin kehittämistoi-
mi olivat tilaisuuden järjes-
telyissä mukana. 

Maaseuturahaston 
yritystuet yrittäjän 
apuna 
Huotari ja Myllykangas 

kertoivat, että Maaseutura-
haston yritystuet tarjoavat 
mahdollisuuksia aloittavil-
le, laajentaville ja toimin-
taansa kehittäville yrityk-
sille. Kaikki maaseudun 
yritykset voivat hakea yri-
tystukia hankintoihin, esi-
merkiksi maatilatuotteiden 
tai luonnon keruutuottei-
den jatkojalostamiseen tai 
uusien koneiden ja laittei-
den investointiin. Yritysten 
perustamista ja investoin-
teja tuetaan, jotta maaseu-
dulle syntyisi lisää yritys-
toimintaa ja työpaikkoja. 
Kaikki maaseudun yritys-
tuet ovat jatkuvasti haet-
tavissa ELY-keskuksen tai 
paikallisten Leader-ryhmi-

en sähköisen HYRRÄ-pal-
velun välityksellä. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien hankinta-asia-
mies Tiina Talala muistutti 
yrittäjiä julkisesta sektoris-
ta asiakkaana. Tänä päivä-
nä julkisten hankkijoiden 
tarjouspyynnöt ovat entis-
tä paremmin kaikkien yrit-
täjien ulottuvilla. Tähän 
on johtanut tarjouspyyn-
töjen avoin julkaiseminen 
sähköisissä kilpailutusoh-
jelmissa. Pudasjärven kau-

punki on jo pitkään julkais-
sut myös pienhankinnat 
avoimena www.pienhan-
kitapalvelu.fi nettisivul-
la. Samoilta sivuilta löytyy 
myös muiden kuntien tar-
jouspyynnöt.

Yrittäjille, jotka painivat 
julkisten hankintojen kans-
sa, velotuksetonta apua 
tarjoaa Pohjois-Pohjan-
maan Yrittäjien hankinta-
neuvonta. Neuvonta kuu-
luu veloituksetta kaikille 
yrittäjille, myös maaseutu-

yrittäjille.
Illan puhujat tarjosi-

vat myös apuaan yritys-
kohtaisista keskustelusta 
sopimisesta tai kartoi-
tuksesta aloittavalle tai ke-
hittämistä suunnittelevalle 
yritykselle. Kartoituksessa 
arvioidaan liikeideaa, ke-
hittämistarpeita ja juuri ky-
seisen tilanteen tukimah-
dollisuuksia. 

Heimo Turunen

Kaisa Myllykangas Oulun Maa- ja kotitalousnaisista, Tiina Talala Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjistä ja Noora Huotari ProAgrian BiotalousLearista/YritysAgro II -hankkeesta olivat yrit-
täjäillan alustajina. 

Pudasjärvet yrittäjät saivat kuulla ajankohtaista asiaa avustuksista ja tuista sekä TE-toi-
miston palveluista. 
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TEKSTIILIOSASTOLTA

PERJANTAI-TIISTAI 2.-6.2.
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3 prk

299
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1990 1490
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MAANANTAI 5.2.

Atria
KÄRISTEMAKKARA

1 kg

Malviala
COCTAILPIIRAKKA

44 kpl/2000 g

Valio
EDAM 
JUUSTO
350 g 

TIISTAI 6.2.

PE-TI 2.-6.2.
Pouttu
KINKKU-
MAKKARA- 
TANKO 800 g

Kotivaran
MEETVURSTIN
KANTAPALAT 
1 kg

Pfanner
MULTIVITAMIINI 
MEHUJUOMA 
2 l

Stocmos
SEKAMEHU-
TIIVISTE 
2,5 l

JÄÄVUORI-
SALAATTI

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Risella
PUURORIISI
1 kg

Sunpride 100%
ANANAS-

TÄYSMEHU
1 l

Riitan Herkku
LEIPÄJUUSTO

110 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

HK BROILERIN
KOIPI-
REISI 
3 kpl 
marinoitu

Atria
GOTLER-
MAKARA 
palana

PERJANTAI 2.2.

Atria 
kunnon arki
BURGERI
110 g

Säkylän
TUORE
ISO MUIKKU
pyyntivaraus

KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g
Espanja

RAUTAOSASTOLTA

JAUHELIHA
SIKA-
NAUTA

LAUANTAI 3.2.

Hyvä 
NAUTA
JAUHE-
LIHA
rasvaa 10% 

Valio
PLAYA
VIILIS
200 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

HK viljaporsaan
LIHA-
SUIKALE
400 g
kermapippuri

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI

2 kalaa/talous

Naudan
PALAPAISTI

Tuore PORSAAN
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Atria
HERKKULENKKI
450 g

NUOHOUS-
SETTI

1290

1995

Mustang
KAMINA

199,-

ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

Champin 5w40
TÄYSSYNTTEET-
TINEN ÖLJY 5 l

1995

Salla
SÄILYTYSLAATIKKO/
PENKKI
KANNELLA 
100x33x42 cm

4995

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

Providus
NESTEKAASU-
POLTINSARJA
piezo-sytytys

39,-

JÄÄTUURA

1890

Minneolas
MANDARIINI

Fazer
PURKKIJÄÄTELÖ
480 ml
fazerina, dumle tai
salmiakki

Suomalainen
KERÄKAALI

Pulla Pirtti
RUNEBERGIN-

TORTTU
2 kpl/200 g

Naudan luuttomat 
KEITTO-
LIHA-
PALAT

OSALLISTU 
ARVONTAAN!

ARVONNASSA STIGA LUMIPOTKULAUTA

Naisten ja miesten
FLEECE-
TAKKI
vetuketjutaskut

Lasten
NEULEPUSERO
hajakokoja

1090 ERÄ!

ERÄ!

2190

Naisten
NEULETAKKI
Alkaen

KEVÄTUUTTA!
Naisten
NEULEPUSERO
70% viskoosi, 
30% nylon

Novita naisten
PITKÄHIHAINEN 
PUSERO
95% puuvillaa, 5% elast,

Novita miesten
PUSERO
100% puuvillaa

790

Black Horse
POIKIEN PITKÄT-

ALUSHOUSUT
65% polyesteri, 35% puuvillaa

koot: 104-170 cm

Black Horse
POIKIEN KERRASTO

100% puuvillaa. koot: 92-170 cm

Arvonta suoritetaan la 10.2.2018

Nimi:

Osoite

Puh.

"
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Runsas hirvikanta Kuopusjärven Metsästysseuran alueella
Kuopusjärven Metsästys-
seura piti sunnuntaina 28.1. 
Metsälän kylätalolla Met-
säpirtillä vuosikokoukset. 
Ensin johtokunta käsitte-
li vuoden 2017 toiminnan 
ja tuloksen ja teki kuluval-
le vuodelle toimintasuunni-
telman. Sen jälkeen pidetys-
sä seuran vuosikokouksessa 
seuran puheenjohtajaksi va-
littiin jatkamaan Juha Viuh-
kola, varapuheenjohta-
ja viime kauden aktiivinen 
metsästyksenjohtaja Mat-
ti Vähäkuopus. Sihteerinä 

ja taloudenhoitajana jatkaa 
Jukka Särkelä. Talkoovetä-
jinä toimivat Matti Vähä-
kuopus ja Teuvo Kelahaa-
ra. Kämppäisäntänä, seuran 
kämpän kunnosta huolehtii, 
Mauno Kuopusjärvi.

Jotta tiedetään riistakan-
nan muutokset jatkossa-
kin, valittiin Kalevi Särkelä, 
Matti ja Paavo Vähäkuopus 
suunnittelemaan ja teke-
mään toimiva riistakolmio 
”laskentapohja” – vuosittain 
tapahtuvalle riistakannan 
laskennalle.

Kuopusjärven Metsästyseura piti 28.1. vuosikokouksen leppoisassa hengessä keskustel-
len.

Seuran jäsenmaksu pää-
tettiin säilyttää entisenä 10 
eurona. Yleisesti todettiin 
alueelle jääneen runsaan hir-
vikannan. Taimikkoalueita, 
tämän talven lumituhojen li-
säksi, tulevat hirvet verotta-
maan enempi talven aikana.

Keväällä katsotaan, pys-
tytäänkö käytössä olevat riis-
tapellot muokkaamaan, ovat 
märkiä sateisena vuonna ja 
onko tarvetta tehdä riista-
peltoja. Nuolukivisijoittelul-
la pyritään ohjaamaan hir-
vien kulkua pois taimikoilta 
ja että ne myös pysähtyisi-
vät ajoittain muuallakin kuin 
luonnonsuojelualueella.

Päätettiin taas syksyllä 
ennen joulua, järjestää perin-
teiset ” hirvipeijaat” kyläta-
pahtumana maanvuokraajil-
le ja kylän asukkaille. 

Vuoden 2018 hirviporuk-
kaan tulevien tulee ilmoit-
tautua 15.4.2018 mennes-
sä sihteeri Jukka Särkelälle. 

Päätökset ja toimintaratkai-
sut tehtiin leppoisesti kes-
kustellen. 

O.K

Tällaisia metsästysseurojen vuosikokousjuttuja 
toivotaan runsaasti eri puolilta Pudasjärveä 

– voivat olla myös ilman valokuvaa. 

Toimitus

Syöpäkerholla vilkasta toimintaa
Pudasjärven Syöpäosas-
ton, entinen nimi Syöpä-
kerho, vuosikokouksessa 
sunnuntaina 28.1. Palvelu-

keskuksella todettiin yh-
distyksellä olleen vilkasta 
toimintaa. Säännöllisen toi-
minnan muodostaa kerhon 

Liiketoiminnan perustutkinto alkaa Pudasjärvellä syksyllä
OSAOn Pudasjärven yksi-
kössä alkaa uutena koulu-
tuksena liiketoiminnan pe-
rustutkinto ensi elokuussa. 
Tutkinnosta valmistutaan 
merkonomiksi. Koulutuk-
seen otetaan kaiken ikäi-
siä opiskelijoita. Peruskou-
lunsa päättävät ja tutkintoa 
vailla olevat hakevat yh-
teishaussa 14.-28.3.2018. 
Muut opiskelijat hakevat 
jatkuvassa haussa, joka on 
avoinna ympäri vuoden. 
Molemmat haut löytyvät 

Opinpolku.fi-palvelussa. 
Tutkinto antaa erin-

omaiset valmiudet työs-
kennellä monella eri alalla, 
jossa tarvitaan asiakaspal-
velua ja markkinointia niin 
kasvotusten kuin verkos-
sakin. Mikäli olet kiinnos-
tunut matkailualasta, voit 
suorittaa tutkinnon ohes-
sa myös matkailuainei-
ta ja suuntautua erilaisiin 
matkailualan työtehtäviin. 
Opiskelijan on mahdollis-
ta suorittaa kaksoistutkin-Merkonomi on hyvä asiakaspalvelija ja markkinoija.

to tai lähteä vaihtoon ulko-
maiseen yritykseen.  

Jatkuva  
haku moneen  
koulutukseen 
OSAOssa Pudasjärven yk-
sikössä on jatkuva haku 
Puuteollisuuden perustut-
kintoon, sahaprosessinhoi-
taja (entinen prosessiteol-
lisuuden perustutkinto), 
Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkintoon, sähkö-

asentaja sekä Valmaan, 
joka valmentaa ammatil-
liseen koulutuksen suorit-
tamiseen. Uuden amma-
tillisen koulutuksen lain 
myötä tutkinnoissa on mm. 
valinnaiset tutkinnon osat 
lisääntyneet ja monipuo-
listuneet, mikä tekee tut-
kinnot niin yrityksille kuin 
opiskelijoillekin mielen-
kiintoisemmaksi.  

OSAO tiedotus 

kokoontuminen joka kuu-
kauden viimeinen sunnun-
tai. Teatteriretki oli maa-
liskuussa, osallistuttiin 
Hyvän Olon messuille sekä 
joulumyyjäisiin liikunta-
hallilla. Torilla järjestettiin 
kesällä yhteislaulutilaisuus 
yhdessä Suopunki-yhtyeen 
kanssa sekä käytiin lau-
lamassa vanhuksille usei-
ta kertoja eri vanhusyksi-
köissä. Erityisen mieluista 
vanhuksille oli, kun joskus 
myös Suopunki-yhtye oli 
säestämässä lauluja. Kah-
vitustapahtumia oli K-su-
permarketissa, apteekissa 
ja torilla. Pikkujoulu ruo-
kailuineen sai jäseniltä eri-
tyisen paljon myönteistä 
palautetta. 

Perinteinen Ruskaretki 
suuntautui Kuopion Rau-
halahteen sekä Valamon 
luostariin. Retket ovat vuo-
sittain olleet erityisen suo-
sittuja. Pohjois-Savoon 
suuntautuneella retkellä-
kin oli mukana 52 henkeä. 
Tämän vuoden ruskaretki 
on päätetty järjestää kesä-
kuussa Ahvenanmaalle. 

Yhdistyksen puheenjoh-
tajana on toiminut Kaisa 
Manninen, sihteerinä Ritva 
Kinnula sekä johtokunnan 
jäseninä Anelma Outila, 
Sanni Nissi ja Aino Timo-
nen-Nissi, joka toimii myös 

rahastonhoitajana. 
Kuluvan helmikuun 

kerhoon sunnuntaina 25.2. 
on lupautunut vierailijak-
si kirkkoherra Timo Liika-
nen. Naurujoogaan osal-
listutaan torstaina 5.4. 

Vuosikokouksessa toimi puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Manninen ja 
sihteerinä yhdistyksen sihteeri Ritva Kinnula. 

Kokouksessa hyväksytyssä toimintakertomuksessa oli 
mainittu mm. Pikkujoulu, johon osallistui 70 henkeä. 

Vuosikokouksen osallistujia

Vuosittaista teatteriretkeä 
suunnitellaan myöhem-
min. HT
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoon-
tui maanantaina 22.1. Kirk-
koneuvostolle annettiin tie-
doksi tilannekatsaus kirkon 
energiakorjauksista. Kirk-
koneuvoston viime vuo-
den lokakuussa hyväksy-
miin suunnitelmiin on niin 
Museovirasto kuin Pohjois-
Pohjanmaan museokin an-
taneet puoltavan lausunnon. 
Joulukuussa Kirkkohallituk-
selle lähetettyyn rakennus-
avustushakemukseen saa-
daan päätös viimeistään 
huhtikuussa. Rakennustoi-
mikunnan ehdotukseen pe-
rustuen, kirkkoneuvosto hy-
väksyi WSP Finland Oy:n 
tarjouksen kirkon energia-
korjausten rakennuttami-
sesta, hankkeen valvonnasta 
ja vastaanottomenettelyis-
tä. Lisäksi kirkkoneuvosto 
edellytti, että WSP Finland 
Oy ilmoittaa hyvissä ajoin, 
mikäli tarjouksen hinta-ar-
viot ylittyvät ja perustelee 
mahdollisten ylitysten syyt. 

Uusi EU-tietosuoja-ase-
tus astuu voimaan 25.5. 
Asetuksen myötä jokaisen 
seurakunnan tulee nime-
tä riippumaton tietosuoja-
vastaava. Kirkkoneuvosto 
päätti järjestää Pudasjärven 
seurakunnan tietosuojavas-

taavan tehtävät tuomiokapi-
tulin suosituksen mukaisesti 
osallistumalla Oulun hiip-
pakunnan palkkaaman tie-
tosuojavastaavan palkkaus-
kustannuksiin jäsenmäärän 
suhteessa. Pudasjärven seu-
rakunnan osalta kustannuk-
set vuositasolla ovat noin 1 
200 euroa. 

Vuoden takaisessa kiin-
teän ja irtaimen omaisuu-
den tarkastustilaisuudessa 
keskusteltiin mm. omakoti-
tonttien voimassaoloajois-
ta ja nykyisten sopimusten 
vuokratasosta. Koska vuok-
rasopimusten vuokratason/
mahdollisen myyntihinnan 
määrittäminen vaatii huo-
lellista valmistelua, kehoit-
taa kirkkoneuvosto nyt lä-
hiaikoina esille tulevissa 
omistajanvaihdoksissa pi-
täytymään nykyisissä vuok-
rasopimuksissa ja asiaan 
palataan sitten lähempänä 
vuokrasopimuksen päätty-
misajankohtaa.

E A Hiltulan rahaston va-
roja on ollut sijoitettuna ja si-
joitukset ovat erääntyneet 
11.1.2018. Rahaston varo-
ja päätettiin sijoittaa Varain-
hoito Maltti -rahastoon 50 
000 euroa ja Varainhoito Va-
rovainen rahastoon 50 000 
euroa. RR

Tietosuojavastaavan 
tehtävät ostetaan 

Oulun hiippakunnalta

Uusia asukkaita Pudasjärvellä juttusarja
Pudasjärvi-lehdessä on meneillään juttusarja Pudasjärvelle muuttaneista uusista asukkaista. 

Nyt esittelyvuorossa on Esa Nurmela.

Esa Nurmela on viihtynyt Pudasjärvellä
Pudasjärven Lämpölai-
toksella työskentelevä Esa 
Nurmela muutti Ranualta 
Pudasjärvelle parisen vuot-
ta sitten. Lämpölaitoksella 
hän tekee korjauksia ja kai-
kenlaisia huoltotöitä. Hän 
on opiskellut sahateolli-
suuden prosessihoitajaksi 
ja sähköasentajan opinnot 
ovat myös kohta valmiina. 

Esa arvostaa työtään, 
jonka hän kokee tärkeäksi. 
Työyhteisön jäsenten keski-
näistä vuorovaikutusta hän 
pitää arvokkaana ja hyvänä 
asiana.  

- Pudasjärvellä on ollut 
kaikin puolin positiivinen 
meininki, ja olen saanut 
paljon uusia tuttuja ja hyviä 
ystäviä, Esa kertoo kotiutu-
misestaan Pudasjärvelle.

Pudasjärvi on hänen 
mielestään mukava ja viih-
tyisä paikka asua, koska 
palvelut ovat lähellä. Muu-
tettuaan Pudasjärvelle hän 
on kokenut saavansa mu-
kavan vastaanoton.

Esan avovaimo Tuula 
Haverinen työskentelee Pu-
dasjärven Kansalaisopis-
tossa. Esa oli erään kerran 

mennyt katsomaan tans-
sikurssitoimintaa, koska 
hänkin halusi oppia tans-
simaan. Hän oli hämmäs-
tynyt samoin kuin tanssin-
opettajakin, että hän oppi 
tanssimaan parin tunnin ai-
kana. 

- Sinähän osaat tanssia, 
tanssinopettaja sanoi mi-
nulle. Siitä olin hyvin on-
nellinen, sillä olin oppinut 
ihan vahingossa tanssi-
maan, Esa tuumaa.

Tuula ja Esa ovat ta-
vanneet tanssin merkeis-
sä Jyrkkäkoskella nelisen 
vuotta sitten. Esan tärkein 
harrastus on tanssiminen 
sekä harrastaa kuntoilua 
ja on mukana Pudasjärven 
Nuorisoseuran jäsenenä. 
Lisäksi hän harrastaa ka-
lastusta ja metsästystä. Hän 
kuuluu Ranuan Teerivaa-
ran metsästysseuraan. 

Tuula ja Esa ovat nyky-
ään kansalaisopiston tanssi-
kurssin vetäjiä. He toivovat, 
että kurssilla olisi paljon 
kävijöitä. He toivottavat 
kaikki tervetulleiksi tanssi-
kurssille, jossa pääsee opet-
telemaan eri tansseja. 

Esa Nurmela osallistui viime vuoden helmikuussa Kuren-
tanssitapahtumaan parinaan Minna Karppinen. 

Esa Nurmela vasemmalla osallistumassa Pudasjärven 
Nuorisoseuran Iijoen tanssijoiden toimikunnan kokouk-
seen. 
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Lukijan kynästä

Veikkauksen Jokeripalkinnon sai luokanopettaja Kirsi Alahäivälä. Mukana kuvassa myös 
Seppo Sammelvuo, kukat jakanut Satu Niemelä ja RAY:n pohjoisen alueen myyntipäällik-
kö Tapani Kippo. 

Juhlallinen urheilugaala: 
Seppo Sammelvuo PoPLin kunniapuheenjohtajaksi

Pohjois-Pohjanmaan Urhei-
lugaalaa vietettiin perjantai-
na 26.1. Oulussa. Paikalla oli 
150 juhlavierasta. Pudasjär-
veltä juhlaan osallistui reilut 
10 henkeä. Urheilugaalassa 
palkittiin vuoden 2017 urhei-
lussa ja liikunnassa ansioitu-

neita henkilöitä ja eri tahoja. 
Lumilautailija Enni Rukajär-
vi, Rukan Lumilautailijat va-
littiin Pohjois-Pohjanmaan 
vuoden 2017 parhaaksi ur-
heilijaksi. Hän saavutti lumi-
lautailun big air MM-kilpai-
luissa hopeaa.

Ollin Oivallus -hankkeen puuhahenkilö Veeti Kiuru käyttä-
mässä kiitospuheenvuoroa. 

Kunniapuheenjohtaja Seppo Sammelvuo (oik) vierellään 
kunniajäseneksi kutsuttu Kärppien aikaisempi toimitusjoh-
taja Juha Junno. 

PoPLin ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin liikuntaneuvos Seppo Sammel-
vuo. Taustalla kukat jakanut Satu Niemelä sekä PoPLin nykyinen puheenjohtaja Jukka Uk-
kola. 

PoPLin historian ensim-
mäiseksi kunniapuheenjoh-
tajaksi kutsuttiin liikunta-
neuvos Seppo Sammelvuo 
Pudasjärveltä. Sammelvuo 
on toiminut Pohjois-Pohjan-
maan Liikunta ja Urheilu 
ry:n hallituksessa sen perus-
tamisesta 1995 lähtien ja vii-
meiset 12 vuotta yhdistyk-
sen puheenjohtajana. Tämän 
vuoden alusta hän luopui 
puheenjohtajuudesta omas-
ta pyynnöstään. 

Ensimmäistä kertaa valit-
tiin unelmien liikuntakunta. 
Tittelin sai Utajärvi. Kovina 
haastajina olivat Pudasjärvi 
ja Liminka. 

Veikkauksen Jokeri-pal-
kinnon kohteen valitsi tänä 
vuonna liikuntaneuvos Sep-
po Sammelvuo, joka luovutti 
500 euron suuruisen palkin-
non suunnistavalle Laka-
rin koulun luokanopettajalle 
Kirsi Alahäivälälle. Hän on 
aloittanut ja kehittänyt usei-
ta vuosia Pudasjärven Ur-
heilijoiden naperosuunnis-

tusta. 
Kuntapalkinnot luovutti-

vat muun muassa Taivalkos-
ki ja Pudasjärvi. Taivalkoski 
muisti mäkihypyn maail-
manmestaria Tapio Räisästä. 

Pudasjärven kaupunki 
palkitsi vuoden liikuntate-
kona Ollin oivallus -hank-
keen. Pärjänsuon ja lähi-
seudun nuorilla on koulun 
lopettamisen jälkeen ollut 
puute yhteisistä harrastusti-
loista. Jääurheiluun on ollut 
kiinnostusta, mutta kenttä-
olot ovat olleet vähintäänkin 
puutteelliset. Ollin oival-
lus -hankkeen ansiosta Pu-
dasjärven Pärjänsuolle saa-
tiin luistelukenttä. Nuoret 
itse hakivat avustusta ja sai-
vat Nuorisoleader-rahaa 500 
euroa sekä OP Pudasjärvel-
tä 100-vuotisjuhlarahastos-
ta avustuksen, joiden turvin 
kentälle saatiin hankittua 
maalit ja valaisimia sekä jää-
kiekkovarusteita mm. jää-
kiekkokypärät. Tulevaisuu-
dessa tavoitteena on saada 

kiekkokaukalo. 
-Ollin oivallus -hanke 

on Pudasjärven kaupun-
gin mielestä erinomainen 
esimerkki nuorten omas-
ta toiminnasta harrastusten-
sa eteen. Tällä palkinnolla 
haluamme kannustaa nuo-
ria edelleenkin omatoimi-
suuteen, totesi palkinnon 
luovuttanut liikunta- ja hy-

vinvointipalvelujen koordi-
naattori Ismo Miettinen. 

Palkinnon noutivat hank-
keen nimikkohenkilö Olli 
Seppälä sekä puuhaihmiset 
Reetta ja Veeti Kiuru. 

Heimo Turunen, 
kuvat Terhi Taikavaara, 
Kirsi Kipinä,  
Marko Koivula

TYTÖT-elokuvaa filmataan Pudasjärvellä
Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 30.1. 

BusinessOulun yhteydes-
sä toimiva North Finland 
Film Commission edesaut-
taa tv- ja elokuvatuotantojen 
toteuttamista Pohjois-Poh-
janmaalla mm. tyttöjen kas-
vutarinaa käsittelevän ko-
timaisen pitkän TYTÖT 
-elokuvan tuotantoa. Elo-
kuvaan ollaan etsitty viime 
vuonna näyttelijöitä ja avus-
tajia Pudasjärveltä. Keskei-
simmät elokuvan kuvaukset 
kuvataan paikkakunnalla, 
jotka on suunniteltu aloitet-
tavaksi helmikuun puolivä-
lissä. Kuvausten arvioidaan 
kestävän 25 päivää. Tuotan-
toyhtiö on Silva Mysterium 
ja ohjaaja Maria Monosen 
esikoisteos.

Elokuvatuotanto tulee 
hyödyntämään Pudasjärven 
alueen yritysten palveluita ja 
lisää Pudasjärven tunnettui-
suutta kautta Suomen, joten 
päätettiin tukea Silva Mys-
terium –tuotantoyhtiön TY-
TÖT–elokuvan tuotantoa 15 
000 eurolla. Määräraha va-
rataan kehittämisrahastos-
ta ja valtuutetaan kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen 

neuvottelemaan sopimus 
tuotantoyhtiön kanssa Pu-
dasjärven saamasta vasti-
neesta.

Terveysasema  
siirtyy osittain  
tilapäistiloihin
Terveysasemalle on teh-
ty saneerauksia vuosien 
varrella, mutta osa henki-
löstöstä oireilee edelleen. 
Kaupunki on päättänyt uu-
den hyvinvointikeskuksen 
suunnittelun aloittamises-
ta. Terveysasemalla toimi-
va henkilöstö tarvitsee 10 
toimistotilaa siihen saak-
ka, kunnes uusi hyvinvoin-
tikeskus valmistuu. Tek-
ninen toimi on pyytänyt 
tarjoukset tilaelementtien 
vuokraamisesta ja koke-
mus vastaavista tehtävis-
tä oli Teijo-Talot Oy:llä pa-
ras. Tilaelementit päätettiin 
vuokrata kokonaistalou-
dellisesti edullisemmal-
ta toimittajalta Teijo-Talot 
Oy:ltä. Optiokaudesta teh-
dään erillinen päätös. Ti-
laelementit ovat tilaajan 
käytössä helmi-maaliskuun 
2018 aikana.

Metsähallituksen kanssa 
on neuvoteltu maanvuok-
rasopimus Iso-Syötteen 
hiihtokeskuksen paikoi-
tusalueen maapohjan 
vuokraamisesta kaupun-
gin hallintaan. Kaupun-
ki on rakentanut ja pitä-
nyt yllä pysäköintialuetta 
hiihtokeskuksen perusta-
missopimuksen mukaises-
ti. Maapohja on kuulunut 
rinneyhtiön vuokra-aluee-
seen. Pysäköintialuetta on 
tarvetta kunnostaa ja val-
tion avustuksen saaminen 
edellyttää maapohjan hal-
lintaoikeutta. Hyväksyttiin 
rinneyhtiön ja Metsähalli-
tuksen sopima uudelleen-
rajatun alueen vuokrasopi-
mus. 

Henkilökunnan  
lomamökkihanke 
etenee
Kaupunginhallitus päät-
ti käyttää vuoden 2017 ti-
linpäätöksessä henkilöstön 
virkistysrahaston varoja 102 
530 euroa kaupungin pal-
veluksessa olevan henkilö-
kunnan käyttöön tulevan 
hirsisen lomamökin kustan-

nuksiin. Päätös saatetaan 
valtuustolle tiedoksi vuo-
den 2017 tilinpäätöksen yh-
teydessä.

Caruna Oy on pyytänyt 
Pudasjärven kaupungilta 
virallista lausuntoa Pudas-
järvi – Ranua voimajohto-
hankkeesta reitteineen. Uusi 
voimajohto on tarpeellinen 
muun muassa Ranuan kun-
nan sähkönjakelun varmis-
tamisen kannalta. Kesällä ja 
syksyllä 2017 tehdyn ympä-
ristöselvityksen johtopää-
töksenä arvioidaan hank-
keen vaikutukset maa- ja 
metsätalouteen, asutukseen 
ja loma-asutukseen, virkis-
tyskäyttöön ja porotalouteen 
vähäiseksi. Lausunnossa Ca-
runa Oy:lle todettiin, ettei 
kaupungilla ole huomautet-
tavaa suunnitellusta voima-
johtohankkeesta ja annettiin 
reitille suostumus. 

Vanhus- ja vammaisneu-
voston jäseneksi edesmen-
neen Paavo Lohvansuun 
tilalle jäljellä olevalle toimi-
kaudelle nimettiin Tuomo 
Väyrynen ja varajäseneksi 
Ritva Peltola.

Mielipidemittaukset näyttivät selvän suunnan ja ehdokkaiden 
kannatusprosentit. Gallupit tehdään aina suurissa asutuskes-
kuksissa. Jos yksi kysely olisi tehty esimerkiksi Pudasjärvellä, 
lähtöasetelma olisi selvästi muuttunut. Gallupit ohjaavat lii-
kaa varsinkin nuoria äänestäjiä. Moni haluaa äänestää henkilöä, 
jolla on ennakkoon suurin kannatus. Presidentti Sauli Niinis-
tö olisi voittanut vaalin joka tapauksessa, mutta vasta toisella 
kierroksella. Mielipidetulos muotoutuu missä ja keneltä kysy-
tään. Haluaisin nähdä sellaiset vaalit, että gallupit olisivat kiel-
letty. 

Niinistö on hoitanut ulkopolitiikan hyvin. Kotimaassa oli-
si petraamista, pitäisi joskus jyrähtää, kun hallitus tekee sel-
viä virheitä. Viimeisimpänä virheenä on työttömien aktiivimalli. 
Siihen en mene syvemmälle, koska siitä on uutisoitu laajasti ja 
paljon. Presidentillä on porvaritausta, ehkä ei siksi käytä isän-
nän ääntä. Arvojohtajalla pitäisi kuitenkin puuttua pahoihin yli-
lyönteihin. 

Ensi vuonna ovat eduskuntavaalit. Mielenkiinnolla odotan, 
millainen hallitus tulee sitten maan asioita hoitamaan.

Hyvin pyyhkii. Liikemies Kyösti Kakkonen sanoi 
telkkarissa, että Suomessa ei ole köyhiä eikä rik-
kaita.

Mauno Ruokangas

Presidentin 
vaalissa ei nähty 
yllätyksiä
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PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!SEKALAISTA

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

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

Meiltä:

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

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

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

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

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

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

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

NUOHOUSPALVELUT

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman
Annetaan toimiva 20 tuuman 
Sanyo putki-tv ja digiboxi kau-
kosäätimineen. Kuvia p. 040 
592 5242, näyttö/nouto p. 040 
578 1361.

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  akupunktio
-  nikama- ja nivelkäsittelyt

PÄIVI JA JARI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 / 0500 558 368 

HIERONTAA JA FYSIOTERAPIAA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudas-
torin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten vuokraus ei ole myymistä/
ostamista/lahjoittamista, maksu 22 
€ sis. alv:n. Myös asunnon/raken-
nuksen/kiinteistön myynti/ostoil-
moitus on maksullinen, 22 € sis. 
alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yk-
sityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max 
n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhtey-
denottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisis-
tä teksteistä veloitamme. Teksti on 
toimitettava sähköpostilla: lehti@
pudasjarvi-lehti.fi tai paperille sel-
keästi kirjoitettuna osoitteeseen: 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuk-
sella 1.12.2017-31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Tähtihetkiä - jorma luhdan valokuvia 9.1.-28.2.  Kulttuurikeskus Pohjantähti, 
Teollisuustie 1, Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, 
to-pe suljettu.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 
10.-16. Keskiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Äijien k14-reissu ouluun la 3.2. klo 11-18. 
Futsalin Kakkosen peli Kurenpojat - MBKU pelataan su 4.2. klo 15 Tuomas 
Sammelvuo -salissa. 
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Toimintatorstai to 8.2. klo 10-19 Tuomas Sammelvuo -sali. Klo 10-11.30  Per-
hepeuhula (ilmainen). Klo 12.30-13.30 Hyvinvointipassijumppa (passin ostaneille).
Klo 13.30-14.30 Ohjattu kuntosalivuoro (Puikkari, kuntosali). Klo 15-16 Alakoulu-
laisten vuoro (ilmainen). Klo 18-19 Perheiden touhutunti (ilmainen).

YLEINEN 
VUOSIKOKOUS

La 10.2.2018 klo 12.00
Siuruan Työväentalolla.

Vasemmistoliiton 
Siuruan osasto ry:n

Tervetuloa!                   Johtokunta

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

Kutsumme eläkeläiset ja järjestöt viettämään  
YHTEISTÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ 

tiistaina 13.2.2018 kello 14.30 
palvelukeskukseen
soiton, laulun, sketsien ja 

kahvittelun merkeissä.
Tervetuloa!

Yli-Siuruan 
Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS
lauantaina 10.2.2018 klo 14.00 

Hirvipirtillä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Koskenhovilla su 4.2.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

Kipinän Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS
lauantaina 10.2.2018 klo 13 

Niemitalon Juustolassa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Huom! Osallistujien kesken arvotaan 
n. 2 kg hirvipaisti. Tervetuloa!

Johtokunta

Pudasjärven kaupunki hakee

KEITTIÖAPULAISTA
Hirsikampuksen valmistuskeittiölle.

Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi/keittioapulainen

www.pudasjarvi.fi

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA

PUDASJARVI.FI

ASEMAKAAVAN VOIMAANTULO
Valtuusto on kokouksessaan 14.12.2017 § 68 hyväk-
synyt Iso-Syötteen asemakaavan osittaisen muu-
toksen. Muutos koskee kortteleita 55a ja 55b sekä 
niihin liittyvää puistoaluetta. 
Valtuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuk-
sella.

Pudasjärvellä 2.2.2018 
Kaupunginhallitus

MLL:n Pudasjärven yhdistys 
järjestää perjantaina 9.2. kel-
lo 18 Lakarin koululla Turun 
Linnateatterin näyttelijöiden 
Sami Markuksen ja Jaakko 
Loukkolan teatteriesityksen 
Tatu ja Patu työn touhussa. 
Linnateatterin uutuusnäytel-
mä koko perheelle on kiertä-
nyt Suomen eri työ- ja esiin-
tymispaikkoja syksystä 2017 
lähtien. 

Näyttelijöiden roolihah-
mot Tatu ja Patu kertovat to-
tuuden työnteosta – miksi 
työtä tehdään ja missä. Vel-
jekset uppoutuvat eri ammat-
tien ihmeelliseen maailmaan 
omaan

outolalaiseen tapaansa. 

Mitä saakaan harjaantunut 
ammattilainen aikaan Patun 
hiuksista? Entä taivuttaako 
karski metallimies pitkään 
valssattuaan kaiken tangok-
si? Pätkä- ja silpputyön eri-
tyisasiantuntijat havainnol-
listavat ammattien synnyn ja 
kertovat juhlavasti arjen san-
kareista. Mukana on myös 
palomies!

Lyömätön parivaljakko 
taas vauhdissa!

Aittojärven kyläseura ry:n 

VUOSIKOKOUS
Kyläkolossa 

to 8.2.2018 klo 18.00
Sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

Aittojärven koululla, Kyläkolossa 
su 11.2.2018 klo 14.00.

Sääntömääräiset asiat.
Päätetään toimitilojen rakentamisesta

sekä rakennusaikataulusta.
Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.

Johtokunta

Keskustan Sotkajärven 
paikallisyhdistyksen toinen ylimääräinen

YLEINEN KOKOUS 
to 8.2.2018 klo 18 Hirvaskosken koululla. 

Asiana yhdistyksen lakkauttamisen loppuselvitys. Sekä 
lakkautettavan yhdistyksen jäsenien mahdollisuus siirtyä 

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen jäseniksi. 
Tervetuloa! Johtokunta

Rajamaan rannassa talvi-
uimareille oleva avanto on 
jälleen käytössä perjantai-
na iltapäivästä alkaen. Voi-
makkaan supan kertymisen 
vuoksi avannon paikkaa on 
hieman siirretty eli avattu 

uuteen paikkaan. Toivotaan, 
että avanto pystytään pitä-
mään avoinna talviuimareit-
ten iloksi.

Työpetarin väki

Avanto jälleen uintikunnossa

Kaiken tasoisessa johtami-
sessa kokonaisuuden hal-
linta ja ymmärtäminen ovat 
ensisijaisia niin henkilöstö-
asioiden, henkilöstöjohtami-
sen, hallinnon, käytännön, 
yhteistoiminnan, tiedotta-
misen kuin päätöksenteon 
hoitamisessa. Johtamisessa 
voidaan erottaa tyypillisim-
min kaksi johtamistyyliä, ih-
misten johtaminen (leader-
ship) ja asioiden johtaminen 
(management). Psykody-
naamisen ajattelun mukaan 
johtajan on pyrittävä ym-
märtämään sekä omaa että 
johdettavien psyykkistä, 
tunnevaltaista ajattelumaa-
ilmaa. Onnistuakseen joh-
tajan tehtäviä hoitavan on 
ymmärrettävä selkeästi dis-
sonanssin (ristiriidan) ja di-
versiteetin (moninaisuuden) 
merkitys.

Positiiviseen johtajuu-
teen suuntaa antaa yksi-
lön ja organisaation saman-
suuntainen ajatus työhön 
liittyvästä kohottavasta ja 
kehittävästä asenteesta/tun-
teesta, kokemus oikeudel-
lisuudesta ja oikeudenmu-
kaisuudesta. Positiivisen 
johtajuuden toimintatapaan 
kuuluu monimuotoinen 
kommunikaatiotaito, proak-
tiivinen tiedottaminen, toi-
mivien suhteiden luominen 
sekä neuvottelevan ilmapii-

rin muodostaminen. Empii-
rinen kokemus on osoitta-
nut, että alaisten käsitykset 
psykologisesta turvallisuu-
desta ja koetut psykologiset 
sopimukset vaikuttavat esi-
miesten ja työntekijöiden ra-
kentavan yhteistoiminnan 
onnistumiseen.

Työnantajalle/esimie-
helle on määritelty direktio-
valta, joka ei kuitenkaan voi 
olla mielivaltainen, vaan se-
kin edellyttää yhdenver-
taista kohtelua, muutoksis-
ta etukäteen neuvottelua ja 
sopimista, työsuojelulain-
säädännön sekä useiden 
muiden ohjeistusten noudat-
tamista. Integriteetti, luotta-
mus, on yksi hyvän johtajan 
tai esimiehen tärkeimmistä 
ominaisuuksista. Integriteet-
ti on punainen lanka, joka 
yhdistää esimiehen toimin-
nan yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Työntekijällä on puo-
lestaan oltava alaistaidot, 
jotka sisältävät vastuullisen 
vaikuttamisen työntekijän 
roolissa. Alaistaidot eivät 
liity työn muodollisiin vaa-
timuksiin vaan työntekijän 
asenteisiin työtä, työyhtei-
söä ja esimiestään kohtaan. 
Useimmiten esimieskin on 
jonkun alainen, joten hänen-
kin on hallittava alaistaidot.

Sointu Veivo

Johtaminen ja 
johdettavuus ovat 
taitolajeja

9.1.-28.2.2018
Jorma Luhta TÄHTIHETKIÄ

Jorma Luhta

TÄHTIHETKIÄ
Taidehuone Pohjantähti  

28.2.2018 saakka 

Avoinna 
ma-ke 13-20 
la-su 13-17

to-pe suljettu

KUUSAMON MUIKKUA 
PUDASJÄRVEN TORILLA 

PE 9.2. klo 8.30-11.00 
P. 044 013 1493

Linnateatterin uutuusnäytelmä koko perheelle 

kiertää Suomen eri työpaikkoja – tai ainakin 

esiintymispaikkoja – syksystä 2017 lähtien.

TTatu ja Patu tarvitsevat esiintymistilan, jolla on 7 

metriä leveyttä ja 5 metriä syvyyttä. Kiertueella 

meininki nousee usein kattoon, joten korkeutta 

saisi olla noin 3 metriä.

Yhden esityYhden esityksen hinta on 960 €. Yhden esityksen 

katsojamäärä on korkeintaan 200 ja esityksen 

kesto on noin 45 minuuttia. Useamman esityksen 

setit edullisemmin. Kysy lisää!

Tiedustelut ja tilaukset voi kilautella numeroon 

040 689 0048 tai viestittää osoitteeseen 

janne.jamsa@linnateatteri.fi.

LYÖMÄTÖN PARIVALJAKKO TAAS VAUHDISSA!

Tatu ja Patu kertovat nyt totuuden työnteosta – miksi työtä tehdään ja missä. 

Veljekset uppoutuvat eri ammattien ihmeelliseen maailmaan omaan 

outolalaiseen tapaansa.

MiMitä saakaan harjaantunut ammattilainen aikaan Patun hiuksista? Entä 

taivuttaako karski metallimies pitkään valssattuaan kaiken tangoksi? Pätkä- ja 

silpputyön erityisasiantuntijat havainnollistavat ammattien synnyn ja kertovat 

juhlavasti arjen sankareista. Mukana myös palomies!

Kevät 2018 nyt 

myynnissä!

Dramatisointi ja ohjaus: 

Sami Rannila

Musiikki: Kari Mäkiranta

Lavastus: Niina Suvitie

Puvustus: Anniina Kuula

Maskeeraus: 

Minna Pilvinen

TTekniset omituisuudet: 

Marko Korkeaniemi

Tatuna lavalla pyörii 

Sami Markus ja Patuna 

hyörii Jaakko Loukkola
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Maalaisliiton Sotkajärven 
paikallisosaston perustava 
kokous pidettiin Mummulan 
talossa 20.8.1950. Osaston 
ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi valittiin metsäteknikko 
Toivo Alavahtola. Johtokun-
taan valittiin Paavo Ruotti-
nen, Iikka Paasovaara, Eino J 
Riekki, Veikko Pohjolainen, 
Osmo Holmström ja Augus-
ti Törrö. (kännykkä kuva en-
simmäisetä pöytäkirjasta). 

Kokouspöytäkirjojen 
kautta, seitsemän vuosikym-
menen ajalta, näkyy selkeästi 
maalaisliiton vahva toiminta 
Hirvaskoski-Sotkajärvi alu-
eella erityisesti osaston his-
torian viitenä ensivuosi-
kymmenenä. Kokouksia on 
tuolloin pidetty säännölli-
sesti, ja kokouksissa on otet-
tu jämerästi kantaa kylä-
alueen ja kunnan asioihin. 
Väkeä on noina aikoina ko-
kouksissa ollut tuvan täydel-
tä. Osaston jäsenmäärä on 
ollut suurimmillaan -80-lu-
vulla, tuolloin jäsenmäärä 
on ollut noin.150, nyt jäse-
niä on 50. Sotkajärven osas-
to on ollut aktiivinen kaik-
kina vuosikymmeninä mm. 
kansanedustajaehdokkaiden 
valintaan liittyvissä vaiheis-
sa. Kansanedustajia on usein 
ollutkin vieraina osaston ko-
kouksissa. (lehtileike ilmoi-
tuksesta v.1957)

Poijula mukaan
Sotkajärven osasto, myö-
hemmin yhdistys, on toi-
minta-alueeltaan ollut laaja. 
Poijulan paikallisosasto yh-
distyi Sotkajärven osastoon 
vuonna 1983. Näin toimin-
ta-alueen viimeiset kolme 

vuosikymmentä on kattanut 
Poijula-Hirvaskoski-Park-
kilanharju-Ervasti alueen. 
Yhdistys on ollut aktiivi-
nen kunnallisissa- ja seura-
kunnan asioiden hoitami-
sessa. Osasto on nimennyt 
toimintansa aikana jokai-
siin paikkakunnalla suoritet-
tuihin kunnan- ja seurakun-
nan vaaleihin ehdokkaansa.  
Sotkajärven alueelta on ol-
lut tullut valituksi molem-
piin toimielimiin lukuisia 
luottamushenkilöitä. Kun-
nanvaltuutettuina on olleet 
mm. Lauri Jokikokko, Ant-
ti Ruottinen, Lauri Lant-
to, Matti Holmström, Kari 
Mäntykenttä, Paula Manni-
nen ja Sakari Poijula. Nykyi-
sessä kaupunginvaltuustos-
sa on yhdistyksen jäsenistä 
valtuutettuna edelleen Paa-
vo Kortetjärvi ja Vesa Riekki. 
Lukuisat osaston jäsenet Poi-
jula-Hirvaskoki-Ervasti alu-
eelta ovat toimineet eri luot-
tamustehtävissä kaupungin 
ja seurakunnan vastuullisis-
sa tehtävissä monissa eri toi-
mielimissä. Sitä luottamus-
ta, minkä kuntalaiset ovat 
aina osoittaneet alueen luot-
tamushenkilöille vuorol-
laan, on hoidettu tosissaan. 
Kun vastuuta osoitetaan ja 
annettaan, sitä myös on ar-
vostettu.

Muutos  
järjestötyöhön  
osallistumisessa
1990 luvun lopulla alkoi nä-
kymään selkeästi muutos ih-
misten osallistumisessa po-
liittiseen järjestötyöhön. 
Tämä muutos koettiin todek-
si myös Sotkajärven paikal-

lisyhdistyksen toiminnassa. 
Alueen väestön ikärakenne 
oli kyllä hyvä, nuoria per-
heitä oli asettunut asumaan 
kyläalueelle kymmenittäin. 
Hirvaskosken koulua laajen-
nettiin, jääkiekkokaukaloita 
rakennettiin ja ylläpidettiin. 
Ihmisillä oli monenmois-
ta toimintaa eri toimijoiden 
kanssa. Vaikka yhdistykses-
sä oli vielä tuolloin jäseniä 
runsaasti, niin lakisääteisiin 
kokouksiinkaan ei saatu jä-
seniä liikkeelle. Asioita alet-
tiin seuraamaan ja myös hoi-
tamaa uusia reittejä myöten. 
Ihmisille tuli koko ajan uu-
sia mahdollisuuksia seurata 
aikaa ja yhteiskuntaa. Koko-
uksissa istumisen tilalle oli 
tullut monet kehittyneet tek-
niset välineet, joiden kautta 
ollaan ajan sykkeessä koko 
ajan mukana. Television ja 
radion tarjonta lisääntyi po-
litiikan seuraamisen kannal-
takin valtavasti. Internet ja 
sen kautta kehittyneet medi-
at lähtivät pitkin harppauk-
sin kehittymään. Tuli vallit-
sevaksi käytännöksi se, että 
yhteisiä asioita seurataan 
omalla ajalla ja näin myös 
yhteydenpito oman kunnan 
päättäjiin oli tullut helpoksi. 
Koettiin, että suoraja nopea 
palaute tai toive valtuutetul-
le on paras tapa toimia.

Runsaasti väkeä  
tilaisuuksissa
Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana Sotkajärven pai-
kallisyhdistys on järjestänyt 
muutamia yleisötilaisuuk-
sia. Yksi huomiota saanut 
tilaisuus oli kevään 2011 
eduskuntavaalien alla Hir-
vaskosken koululla järjestet-
ty Keskustan kansanedusta-
jaehdokkaiden vaalipaneeli, 
johon osallistui lähes kaikki 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
ehdokkaat. Ja väkeä oli sa-
lin täydeltä. Toinen suuren 
väkimäärän liikkeelle saa-
nut tapahtuma järjestettiin 
yhdessä muiden kylällä toi-
mivien yhdistyksien kanssa 

Pitkän toimintaperinteen omaavaa 
Keskustan Sotkajärven paikallisyhdistyksen 

toiminta on hiljentynyt siinä määrin, että 
meneillään on yhdistymisprosessi Kurenalan 

paikallisyhdistykseen. Pyysimme puheenjohtaja 
Vesa Riekkiä toimittamaan yhdistyksen 

toimintahistoriasta tietoa, johon pyyntöön Riekki 
heti innostui ja toimitti katsauksen yhdistyksen 

merkittävästä ja pitkästä toiminnasta.

Keskustan Sotkajärven yhdistyksellä 
pitkä toiminnallinen perinne

elokuun lopulla 2010. Tee-
malla -Luonnollista kasvun 
voimaa- kokoonnuttiin Hir-
vaskoskelle, Iijokivarren 
Halmeniemeen. Väkeä oli 
kauniina sunnuntaipäivä-
nä Halmeniemen lammaske-
doilla satamäärin. 

Politiikka ei enää yksin lii-
kuta vaalien välissä ihmisiä, 
mutta ajankohtaisilla ja alu-
eelle sopivilla teemoilla väki 
vielä lähtee liikkeelle. Pai-
kalle myös ajeli häkäpönt-
töautolla eräs diplomi-in-
sinööri Kempeleestä. Juha 
Sipilä oli käynnistämässä 
tuolloin poliittista uraan-
sa Keskustan jäsenvaali eh-
dokkaana. Ja kun Juha oli 
paikalla, niin päivän aikana 
puhuttiin pääosin energias-
ta, luonnonvaroista ja niiden 
käytön tuomista mahdolli-
suuksista. Nykyinen päämi-
nisteri sai silloin mullan ja 
lampaanlannan tuoksuisen 

evästyksen poliittiselle ural-
leen. 

Nyt yhdistyksemme pi-
täessä viimeistä kokous-
taan, välitän kiitoksensanat 
kaikille yhdistyksen jäsenil-
le ja toiminnassa eri vuosi-
kymmenten aikana mukana 
olleille. Kunnioittava muis-
to jo edesmenneille jämeril-

Eduskuntavaalien vaalipaneelin yleisöä Hirvaskosken koululla maaliskuussa 2011. 

Mirja Vehkaperä, Juha Sipilä, Antti Rantakangas, Niilo Keränen, Sanna Isola ja Tuomo Hänninen olivat tentattavana Alpo 
Laakkosen ja Vesa Riekin vetämässä vaalipaneelissa maaliskuussa 2011 Hirvaskosken koululla.

Häkäpönttöautollaan (kuvassa taustalla) eri yhdistysten 
yhteisesti järjestämään Halmeniemen tapahtumaan elo-
kuussa 2010 saapunut Keskustan jäsenvaaliehdokas Juha 
Sipilä Kempeleestä kysyi ja ihmetteli: ”Miksi vain puhutaan 
bioenergian käyttöönotosta, mutta ei tehdä mitään?

le kotikyliemme miehille ja 
naisille. Heille, jotka silloin 
olivat valmiita vastuuta kan-
tamaan ja rakensivat meille 
hyvän maan ja kotiseudun. 
Sinä työssä aikaisemmat su-
kupolvet täyttivät sen mitä 
aikoinaan lupasivat.

Vesa Riekki 



12 TPnro 5PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti2.2.2018 2.2.2018nro 5

Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

ALEKIIHTYY

-20%-30%KAIKKI 
PIPOT JA 
KARVALAKIT

KAIKKI 
KINTTAAT

LOPUT TARJOUS 
ASUSTEET TASARAHALLA

5 € 10 € 15 € 20 €

LOPUT MIESTEN JA NAISTEN 
RIEKERIN 

TALVIKENGÄT

-50%
normaalihinnasta normaalihinnasta

-50%
LOPUT 

NAISTEN 
SAAPPAAT

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

Puh. (08) 821 185

RELA TABS
Mansikka, 

Raikas sitruuna 
60 tabl.

25,90€
(norm. 31,16)

34,90€
(norm. 41,85)

RELA TABS
Raikas omena

90 tabl.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

OP Pudasjärvi lahjoittaa kesätyöpaikan 25 nuorelle kesällä 2018. 
Pudasjärven kaupungin alueella toimivilla yleishyödyllisillä 

yhdistyksillä on mahdollisuus palkata nuori kesätöihin pankin tuella.

Yhdistys!
Palkkaa nuori kesätöihin 
OP Pudasjärven tuella!

Yhdistys voi palkata 15-17 –vuotiaan 
nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi. 
OP Pudasjärvi maksaa yhdistykselle 
nuoren palkan, 360 euroa. Yhdistys 
hoitaa käytännön palkanmaksun sekä 
lisäksi lakisääteiset kulut. 

Yhdistys (esim. kyläyhdistys, vanhain-
kotiyhdistys, urheiluseura) voi palkata 
nuoren esimerkiksi kesäkerhon apu-
ohjaajaksi, taloustöihin, vanhusten vi-
riketoimintaan tai vaikka ulkoalueiden 
hoito- ja kunnossapitotöihin. Kesätyö 
voi ajoittua kesä-elokuulle 2018. Työ 
voi jaksottua useaan eri jaksoon ja 
laskennallinen työaika on yhteensä 60 
tuntia. Viikkotuntimäärä enintään 30.
Yhdistysten hakuaika päättyy 

31.3.2018 tai kunnes kiintiö on 
täynnä.
Yhdistyksen tulee lähettää vapaamuo-
toinen hakemus sähköpostitse 
mikko.kahkonen@op.fi.
Hakemuksessa tulee olla yhdistyksen 
yhteystiedot sekä nuoren tehtävänku-
vaus. Valinnasta ilmoitetaan yhdistyk-
sille viimeistään viikolla 14.  

Nuorten hakuaika päättyy 28.4.2018
Nuoret löytävät kesätyöpaikkoja tar-
joavien yhdistysten nimet pankin 
Facebook-sivuilta viikolta 15 alkaen. 
Yhdistykset haastattelevat ja valitse-
vat työntekijänsä huhti-toukokuun 
aikana.

Yhdessä hyvää tulee.


