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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Yksityinen Touhula-päiväkoti 
rakennetaan hirrestä 

Pudasjärven keskustaan s. 3

Kontio SmartLog 
-tuotantolinjasto-halli 
vihittiin käyttöön s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 31.1.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

ILMAINEN OPTIKON  
NÄÖNTUTKIMUS 
SILMÄLASIEN OSTAJALLE0€

VARAA AIKA OSOITTEESTA SILMÄASEMA.FI 
TAI SOITA 08 822 416

Nyt silmä- tai aurinkolasien ostajalle mitkä tahan-
sa linssit puoleen hintaan. Lisäetuna toiset silmäl-
asit -50 %. Myymälämme ovat pullollaan herkulli-
sia uutuuksia, joten nyt  ostoksille! Tarjous koskee 
uusia tilauksia ja on voimassa 3.3.2019 asti.

KAIKKI LINSSIT 

-50 %      Myös  
  aurinkolasi- 
       linssit

PUOLITIMME  LINSSIEN

e-passilla 

normaali- 

hintaiset 

hieronnat!

HIERONTAA
Tomi Illikainen opiskelijatyönä 

ajalla 4.-8.2. ja 18.-22.2. 
-50 % 

normaalihinnasta. 
HIEROJA KARI KÄRKI

p. 040 590 0965
Kauppatie 5, Pudasjärvi, karih.karki@gmail.com

SAVUSIIKAA JA – LOHTA
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Maanantaina 4.2.
klo 10.00–16.00

• Pesuhuoneet ja saunat
• Tapetoinnit ym. sistustyöt 

UUDIS – JA KORJAUSRAKENTAMISTA
JO 25-vuotta paikkakunnalla!

SISUSTUSREMONTIT 
TALVIHINNOIN!

P. 0400 294 640, PUDASJÄRVI

Ammattikeittiöille:

Sompio Lämminsavustettu 
pororouhe 1 kg 

12,90 kg (norm. 16,90 kg)

Herkkugrillimakkara 1,5 kg 
6,90 pkt 4,60 kg

Sompio Poronkäristys 
lastu 24,90 kg 

62,25/2,5 kg ltk

Riistakäristys 
lastu 11,90 kg 

29,75/2,5 kg ltk

Poron keittoluut 
1 kg 8,90 pss

Kylmäsavustettu 
poronpaistileike 400 g 

22,90 pkt 57,25 kg 
(norm. 29,90 pkt 74,75 kg)

Hirvikäristys 500 g 
2 pss 15,00 15,00 kg

Poron maksa 12,90 kg

Savukassler 9,90 kg

Savuluut n. 500 g 7,90 kg

Veripalttu 7,90 kg

Poromeetwursti n. 550 g 
9,95 kpl 18,09 kg

Kyröläinen -20 % 
5,52 kg (norm. 6,90 kg)

Saunapalvikylki 
n. 1 kg 8,50 kg

Kotimainen 
herne 500 g 

4 pss 3,00 1,50 kg

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

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

Puh.  020 752 8260

KUKKAMULTA 
BIOLAN 10 L

KYLVÖ- JA 
TAIMIMULTA KEKKILÄ 

LUONNONMUKAINEN 10L
Biolan 
Kukkamulta 
on tarkoitettu 
kaikille ruukku- 
ja viherkasveille. 
Se on valmis-
tettu erilaisista 
turvelaaduista 
sekä hiekasta ja 
on lisäksi väki-
lannoitettu.

Kaikkiin kylvöihin 
ja taimikasvatuk-
seen tarkoitettu 
luomumulta, 
jonka ilmava 
rakenne ja ra-
vinteet tukevat 
kasvua pienestä 
siementaimesta 
jatkokasvatuk-
seen.

150
/ pss 450

/ pss

LORD NELSON SIEMENET OVAT SAAPUNEET!

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

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 20.2., ke 27.2. ja ke 13.3.

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 ostajalle 
POLAROIDUT 

AURINKOLASIT 
kaupan päälle!

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

Tarjous voimassa kun ostat normaalihintaiset kehykset ja linssit. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 3.2. kello 10, Ari Kokkonen, 
Keijo Piirainen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja yhteisvas-
tuukeräyksen aloitusinfo. Jumalanpalvelus on katsottavissa 
suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta. 

Messu Sarakylän kappelissa su 3.2. kello 13, Ari Kokko-
nen, Keijo Piirainen, kappelikuoro. Kirkkokahvit ja yhteis-
vastuukeräyksen infotilaisuus.

Iltakirkko seurakuntakodissa to 7.2. kello 19, Valtteri Lai-
tila, Keijo Piirainen. Iltakirkko on lyhyt jumalanpalvelus, 
jossa hiljennytään Sanan, rukouksen, ehtoollisen ja musii-
kin äärelle.  Iltatee.

Kuorot: kirkkokuoro to 31.1. kello 18, Vox Margarita ke 
6.2. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 31.1. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 4.2. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 5.2. kello 18.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 4.2. kello 11.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 7.2. kello 17.

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

Lapsiparkki maantaisin kello 13-15 ja perjantaisin kello 
9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 1-5-vuoti-
aat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumi-
set lastenohjaajille (ma kello 12-16, muina arkipäivinä kel-
lo 8-16) Heli Tauriainen 040 868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 
040 743 4896, Rauni Juntti 040 586 1217.

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 3.2. kello 
16 (Mikko Tuohimaa, Valtteri Laitila). Ompeluseurat Yli-Li-
volla Taina ja Pertti Luokkasella pe 8.2. kello 18.30 (Arvo 
Niskasaari). Raamattuluokka Sarakylässä Heidi Mannisella 
pe 8.2. kello 19.

Kastettu: Noel Oskari Luokkanen, Otto Kalle Eino Kale-
vi Korvala.

Haudattu: Rauno Juhani Törrö  70 v,  Matti Kalervo Har-
ju 58 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

Päätoimittaja
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

Juho (Jussi)
NISKA
s. 7.3.1929 Pudasjärvi
k. 8.1.2019 Pudasjärvi

Lämmöllä muistaen
Vintturin lapset perheineen
ystävät ja tuttavat

Siunaus on toimitettu 19.1.2019. Lämmin kiitos kaikille 
osanottajille. Kiitos myös kaikille Jussia hoitaneille.

Mikään ei ole sen mukavampaa kuin kat-
sella pientä vauvaa. Ihan sellaista reilun 
puolen metrin mittaista muutaman viikon 
ikäistä ihmisalkua. ”Voi sentoki, kun on söpö! 
Tui tui.” Aika pitkälti noilla sanoilla vauvaa 
puhuttelemme. Sitten osoitetaan kysymys 
puolittain vauvalle ja puolittainen vanhem-
mille: ”Kummankohan suvun näköä sinussa 
on enemmän?” Siinä sitten arvuutellaan ja 
vertaillaan niin vanhempien kuin isovan-
hempien nenän, silmien ja leuan kokoja, 
asentoja ja muotoja vauvan kehon osiin.

Me emme tiedä kumman sukuun, Mari-
an vai Joosefin, Jeesuksen nenä tuli enem-
män. Sen tiedämme varmasti, että itsensä 
näköinen Jeesus ainakin oli. Niin kuin lop-
pujen lopuksi jokainen vauva ja isompikin 
ihminen ovat. Mutta Jerusalemin temppe-
lissä Jeesus -vauva tunnistettiin oitis kaksi 
tuhatta vuotta sitten. Tunnistaja mittaillut 
Jeesuksen nenää, silmiä tai muitakaan ke-
hon osia vanhempiin. Hän tiesi heti, kuka 
tämä pieni poikavauva oli.

Maria ja Joosef toivat reilun kuukau-
den ikäisen Jeesus-vauvan juutalaisperin-
teen mukaisesti pyhitettäväksi. Tämä py-
hittäminen oli kirjattu juutalaisten Isoon 
kirjaan, jossa määrättiin esikoiset tuota-
vaksi temppeliin pienen uhrilahjan kera. 
Nuoren pariskunnan uhrilahja oli pienin 

mahdollinen, kaksi kyyhkystä. Varat olivat 
niukat. Onneksi ihmisarvoa ei mitata ra-
hassa, eikä kyyhkysissä. Kun nuori perhe 
tuli temppeliin, he kohtasivat siellä vanhan 
miehen. Miehen nimi oli Simeon. Simeon 
oli saanut Jumalalta vakuutuksen, että hän 
tulee näkemään ”Herran Voidellun” ennen 
kuolemaansa. Joskus vain asiat menevät 
jännällä tavalla kohdalleen Jumalan johdat-
telemana. Niinpä Simeon oli temppelissä 
juuri oikeaan aikaan. Hän tiesi heti nähdes-
sään köyhän perheen kuusiviikkoinen poi-
kavauvan, että äitinsä sylissä oleva tuhisija 
on kauan odotettu Messias.

Simeon otti lapsen syliin, ylisti Juma-
laa ja lausui ääneen syvämietteisen ennus-
tuksen pienen lapsen tulevaisuudesta ja 
merkityksestä. Joosef ja Maria taatusti ih-
mettelivät, että mitä tämä heille tuikitun-
tematon mies oikein puhuu. Kun Simeon 
oli asiansa posmittanut, tuli kolmihenkisen 
perheen luokse vielä iäkäs nainen. Hän 
oli nimeltään Hanna. Hanna oli viettänyt 
temppelissä lähes koko elämänsä sen jäl-
keen, kun hän oli jäänyt nuorena leskek-
si. Hänkin hehkutti riemuissaan Jeesuk-
sen merkitystä, ei ainoastaan vanhemmille, 
vaan kaikille temppelissä olleelle väelle.

Perheeseen ja sukuun syntyvä vauva 
on aina suuri asia, josta ollaan iloisia, yl-

peitä ja kiitollisia. Jokainen pieni vauva kir-
kastaa elämäämme omalla olemassaolol-
laan. Samanmoisia tunteita kokivat Joosef 
ja Maria Jerusalemin temppelissä ja vielä 
myöhemmin kotonaan Nasaretissa. Toki 
Jeesus-vauvan kirkkaus oli erityistä, kuten 
hyvin ymmärrämme. Jokaisesta pienestä 
nyytistä kasvaa aikuinen ja jokaisella on 
oma polkunsa kuljettavana ja tehtävä teh-
tävänä yhteiseksi hyväksi, jos kirkasotsai-
sesti asiaa haluaa ajatella. Jeesuksen polun 
katsominen vaatii maanpäällisen elämän 
loppusuoralla jo laadukkaita aurinkolase-
ja, koska sen verran valovoimaista toimin-
taa siellä on katsottavana ja ihmeteltävä-
nä. Jeesus eli ihmiselämän, jolla oli valtava 
merkitys opetuksineen, tunnustekoineen 
ja pääsiäisen ihmeen myötä. 

Kiitämme elämämme kirkastajia, pieniä 
vauvoja. Heistä kasvaa isoja aikuisia, joil-
la jokaisella on erityinen tehtävä. Yhdellä 
nasaretilaisella poikavauvalla oli aikuiseksi 
kasvettuaan aivan erityisen erityinen teh-
tävä. Kiitos siitä.

Marko Väyrynen
diakoni, 
Pudasjärven seurakunta

Elämän kirkastajat

Valtakunnallinen Yhteis-
vastuukeräyksen avaus on 
ensi sunnuntaina 3.2. Ke-
räyksen suojelijana toimii 
presidentti Sauli Niinistö. 
Vuodesta 1950 alkaen jär-
jestetyllä keräyksellä on 
autettu ihmisiä niin Suo-
messa kuin ulkomaiden 
katastrofialueilla. Tänä 
vuonna Yhteisvastuuke-
räys tukee vähävaraisten 
lasten ja nuorten koulutta-
mista. 

Pudasjärvellä pidetään 
Yhteisvastuun avauspäi-
vänä jumalanpalvelus ja 
Yhteisvastuu -info seura-
kuntatalolla ja Sarakylän 
kappelissa. Yhteisvastuu-
infon jälkeen voi ilmoittau-
tua lipas- ja listakerääjäk-
si. Pudasjärvellä olemme 
asettaneet tämän vuoden 
Yhteisvastuukeräyksen ta-
voitteeksi vähintään 10 000 
euroa. Suurin osa viime 
vuosien keräysvaroista on 

saatu lipas- ja listakeräyksil-
lä keskustassa ja sivukylillä.

Tämän vuonna toteute-
taan Kurenalan suuri lipas-
keräyspäivä perjantaina 1.3., 
jolloin keskustamme kau-
poissa ja liikeasemilla olisi 
tarkoitus olla lipaskerääjiä 
koko päivä aamusta iltaan. 
Tämän päivän toteuttami-
seen tarvitaan noin 50 vapaa-
ehtoista lipaskerääjää, jolloin 
voitaisiin keräystä tehdä kat-
keamattomana kaikilla ke-
räyspisteillä. Tämän lisäk-
si kevään aikana järjestetään 
mm. Ystävänpäivätapahtu-
ma ja Yhteisvastuukirppis 
sekä muita tapahtumia Yh-
teisvastuun hyväksi.

Jos olet kiinnostunut toi-
mimaan lipas- tai listake-
rääjänä, niin ilmoittaudu 
kirkkoherranvirastoon. Var-
sinkin Kurenalan megalipas-
keräyspäivään tarvitsemme 
paljon kerääjiä noin tun-
nin keräysvuoroihin. Osal-

listumalla keräykseen autat 
myös paikallisia ihmisiä, sil-
lä paikkakunnallamme ke-
rätyistä varoista saamme 20 
prosenttia seurakunnan dia-

Pudasjärven seurakunnan Yhteisvastuun keräyspäällik-
könä toimii Marko Väyrynen.

Yhteisvastuukeräys 2019 
alkaa ensi sunnuntaina

koniatyön avustustyöhön.

Marko Väyrynen

Entisaikaan äidit ompeli lapsilleen vaatteet,
monet oli siinä hommassa taitavia.

Sota-aikaan kun oli pula kankaista,
käännettiin vanhoja vaatteita,
joista ommeltiin lapsille pitovaatteita.

Usein yhdisteltiin monenlaisia kankaita
samaan vaatteeseen ja hyvin kelpasi.

Lyyti ja Liisa

Ompelu

Pudasjärvi-lehti julkaisee 
Ystävänkammarissa kirjoitettuja runoja.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Yksityinen Touhula-päiväkoti 
rakennetaan hirrestä Pudasjärven keskustaan

Yksityinen Touhula-päi-
väkoti rakennetaan hirres-
tä Pudasjärven keskustaan 
Varsitien varteen Pikku-
Paavali päiväkodin viereen. 
Rakentajana toimii Limin-
gan Tupoksessa pääkontto-
riaan pitävä Siklatilat Oy. 
Liiketoimintajohtaja, diplo-
mi-insinööri Perttu Aikkila 
kertoi rakennuksen olevan 
kooltaan noin 500 neliömet-
riä, josta löytyy tilat noin 60 
lapselle. Päivähoitopalve-
lun tuottajana on yksityinen 
yritys Touhula Varhaiskas-
vatus Oy, jolle Siklatilat Oy 
vuokraa tilat. Vastaavanlai-
sia Touhula-päiväkoteja on 
eri puolilla Suomea. 

Aikkilan mukaan kiin-
teistö valmistuu loppuke-
sästä, ja toiminta käynnistyy 
elokuun aikana. Päiväko-
dista tulee hirsirakenteinen 
ja siinä käytetään luonnon-
mukaista ja hyväksi koettua 
puumateriaalia. Perustaja-
urakoitsija Siklatilat Oy on 
tehnyt hirsikaupat Kontio-
tuotteen kanssa, joka toimit-
taa hirret asennettuina.

- Rakennushanke työllis-
tää mahdollisuuksien mu-
kaan myös pudasjärveläisiä. 
Talotekniikan toteutus on 
johdettu Siklatilat Oy:n ta-

lotekniikkayksikön kautta, 
Aikkila mainitsi.

Siklatilat Oy kuuluu Sik-
la-konserniin, johon kuuluu 
useita yrityksiä. Siklatalot 
Oy on yksi Suomen suurim-
mista pientalotoimittajista ja 
Siklatilat Oy on puolestaan 
erikoistunut asunto- ja toi-
mitilatuotannon lisäksi kou-
lujen sekä hoiva- ja päiväko-
tien rakentamiseen. Lisäksi 
konserniin kuuluu konser-
niyhtiöitä palveleva taloele-
menttitehdas, Siklaelemen-
tit Oy. 

Siklan pääkonttori sijait-
see Limingan Tupoksessa. 
Toimipisteitä konsernilla on 
lisäksi Vantaalla, Keraval-
la ja Lempäälässä. Sikla tun-
netaan luotettavana kump-
panina, jonka vahvuutena 
on sitoutunut ja ammattitai-
toinen henkilöstö läpi koko 
ketjun suunnittelusta tuo-
tantoon.    

Uusi päiväkoti tulee varhaiskasvatuksen tarpeeseen 
Pudasjärven kaupungin 
opetus- ja sivistystoimen 
johtaja Juha Holapan mu-
kaan paikkakunnalla on tar-
vetta yksityiselle päiväkodil-
le, koska kaikki kunnalliset 
hoitopaikat ovat täynnä. Sen 
vuoksi on jouduttu perus-
tamaan väliaikaisiakin var-
haiskasvatusyksiköitä vuok-
ratiloihin. Valmisteilla oleva 
päiväkoti ei poissulje jo ai-
emmin tehtyjä palvelusopi-
muksia yksityisten kanssa.

Varhaiskasvatuksen osal-
listumisaste on Pudasjär-
vellä Holapan mukaan aika 
matala noin 50 prosentin 
paikkeilla. Se tarkoittaa sitä, 
että vain puolet tai vähem-
män varhaiskasvatukseen 
oikeutetuista lapsista on var-
haiskasvatuksen piirissä. 

- Valtakunnallinen tavoi-
te on, että Pudasjärvelläkin 
päästäisiin yli 90 prosenttiin, 
ja siinä tapauksessa varhais-
kasvatuksen paikkoja tarvit-
taisiin lähes kaksinkertainen 
määrä verrattuna aikaisem-
paan, Holappa sanoi.

Varhaiskasvatuksesta pu-
huttaessa tarkoitetaan aivan 
pienistä lapsista aina esikou-
luikäisiin, joilla oleva var-
haiskasvatusoikeus päättyy 

koulun alkamiseen. Var-
haiskasvatuksesta perittä-
vä maksu suhteutetaan van-
hempien tuloihin. Mikäli 
perheestä on useampi lapsi 
hoidossa, silloin on mahdol-
lisuus saada maksua huojen-
nettua sisaralennuksella. 

- Mikäli lapsi on yksityi-
sessä päiväkodissa, silloin 
perheellä on mahdollisuus 
saada kaupungin palvelu-
seteli, koska yksityinen kor-
vaa kunnallista varhais-
kasvatusta. Palvelusetelillä 
kompensoidaan se, että asi-
akkaalle ei tule sen suurem-
paa maksua kuin mitä tulisi 
kunnallisessa. Näin turva-
taan samansuuruiset maksut 
kunnalliseen ja yksityiseen 
päiväkotiin.

Holapalla ei ollut viimeis-
tä tietoa, paljonko on viime 
vuonna syntynyt vauvoja 
Pudasjärvelle. Syntyvyydes-
sä on ollut paljon vuosittain 
vaihtelua, on liikuttu 60 ja 
100 välillä. Holapan mukaan 
Pudasjärvellä on tällä hetkel-
lä varhaiskasvatuksen osalta 
erittäin hyvä tilanne.

- Jos kaupunki alkaisi 
tuottamaan vastaavan mää-
rän varhaiskasvatuspaikkoja 
kuin mitä nyt yksityinen pal-

veluntarjoaja tekee, niin se 
vaatisi kaupungilta valtavan 
investoinnin. Tämä helpot-
taa meidän tilannettamme 
kovasti ja olemme tyytyväi-
siä siitä, että Pudasjärvi al-
kaa kiinnostaa yksityisiä 
palveluntuottajiakin, Holap-
pa kiteytti ajatuksensa.     

Pudasjärven kaupungin 
tekninen johtaja Eero Tala-
la kertoi Touhula-päiväko-
din valmistuvan kaupungin 
vuokratontille. Pudasjärven 
Lämpö Oy toimittaa päivä-
kotiin lämmön ja Pudasjär-
ven Vesi vedet ja viemärijär-
jestelmän. 

Teemana  
seikkailu ja kieli 
Touhula Varhaiskasva-
tus Oy:n seikkailu- ja kieli-
painotteiseen Pudasjärven 
Touhula-päiväkodin henki-
lökunnan rekrytointi aloi-
tetaan maaliskuussa ja hoi-
topaikkahakemuksen voi jo 
nyt tehdä touhula.fi sivu-
jen kautta. Palvelupäällikkö 
Heli Mönttisen mukaan Tou-
hulassa on käytössä palvelu-
seteli ja tulojen mukaan mää-
räytyvä päivähoitomaksu 
sekä sisaralennus. Yritykses-
sä on kovasti odotettu, että 

pääsevät laajentamaan toi-
mintaansa pohjoiseen. 

-Pudasjärvelle valmistu-
va hirsiseen päiväkotiin tu-
levat tilat kolmelle lapsiryh-
mälle, yhteensä 60 lapselle ja 
noin 10 työntekijälle, Möntti-
nen kertoi. Hän mainitsi, että 
Touhula päiväkoteja on täl-
lä hetkellä valtakunnallises-
ti noin 180 ja niissä kaikissa 
on jokin Touhulan kuudesta 
teemasta. Pudasjärvellä tee-
mana ovat seikkailu ja kieli. 
Lapsi oppii ymmärtämään, 
että elämän seikkailu lähtee 
hänestä itsestään. Seikkailu 
on kokemus yhdessäolosta, 
yhteen kuulumisesta ja on-
nistumisesta osana yhteisöä. 

- Lapsi harjoittelee toimi-
mista eri ympäristöissä, ko-
keilemaan taitojaan ja teke-
mään itse, kuten esimerkiksi 
korjaamalla tavaroita ja miet-
timällä niiden uusiokäyttöä. 
Lapsen mielenkiintoa suun-
nataan hyvän tulevaisuuden 
rakentamiseen sekä erilai-
suuden, luonnon ja lähiym-
päristön arvostamiseen, pal-
velupäällikkö tarkentaa.

KIelikylpyjä englanniksi
Touhula Pudasjärvessä lap-
set oppivat palvelupäällikön 

mukaan myös englantia kie-
lisuihkutuksen tai kielikyl-
vyn avulla. Vieraan kielen 
oppiminen lapsena on mah-
dollisuus, jonka positiiviset 
vaikutukset ulottuvat läpi 
koko elämän. 

- Kehitämme lasten vuo-
rovaikutustaitoja lukuhetki-
en, lorujen ja laululeikkien 
kautta. Eläytyminen, leikki, 
huumori sekä hyvien tapo-
jen opettelu vahvistavat las-
ten kielen käyttötaitoja.

Touhulassa luodaan lap-
sille onnellista lapsuutta, tu-
etaan lapsen oppimista, kas-
vua ja hyvinvointia. Työn 
keskiössä on lapsen etu. 
Kannustava, avoin ja kehit-
tävä toimintakulttuuri aut-
taa tavoitteiden saavuttami-
sessa. 

Touhulassa toimitaan 
Mönttisen mukaan kokopäi-
väpedagogiikan periaatteel-
la. Lapsi viettää suuren osan 
päiväkotipäivästään pien-
ryhmissä.

- Näemme koko päivä-
kotipäivän arvokkaana ja 
merkityksellisenä, ja hyö-
dynnämme arjen tilanteet 
oppimiseen ja kasvatukseen. 
Toimintaa suunnitellessam-
me otamme huomioon kaik-

ki päiväkodin tilat sisällä ja 
ulkona, kuten myös päivä-
kodin ulkopuoliset ympäris-
töt. Innostamme lapsia liik-
kumaan monipuolisesti ja 
luovasti pitkin päivää. Tou-
hulassa tehdään yhteistyö-
tä paljon myös vanhempien 
kanssa esimerkiksi järjestä-
mällä vanhempien kahvi-
tuksia kuukausittain, palve-
lupäällikkö Heli Mönttinen 
kertoi Touhulan toiminnas-
ta.

Rauni Räisänen

Palvelupäällikkö Heli Mönt-
tinen odottaa mielenkiin-
nolla yksityisen päiväkodin 
avaamista Pudasjärvelle. 

Varsitien varrelle ns. 
Hartsun tontille kohoavaan 
hirsiseen päiväkotiin tulee 
tilat 60 lapselle ja noin 10 

työntekijälle. Kuva 
rakentajan toimittama 

3D-havainnekuva. 

Valmiina olevalle 
perustukselle Kontion 

Pudasjärven tehdas 
toimittaa hirret 
asennettuina. 
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Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on aloittanut muovipakka-
usten keräyksen K-Supermarket Pudasjärven Rinki-ekopisteellä. 
Rinki kerää tällä pisteellä myös kartonki- ja lasipakkauksia sekä 
pienmetallia. Lisäksi pisteellä on säiliöt paperin keräystä varten. 

- Kaupan yhteydessä olevalle ekopisteelle pakkausjätteet on 
kätevä palauttaa kauppareissun yhteydessä. Pudasjärvellä muo-
vipakkauskeräys on otettu ilolla vastaan, kertoo Ringin aluepääl-
likkö Harri Patana.

Kotitaloudet voivat tuoda Rinki-ekopisteeseen Ringin valta-
kunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä. Ohjeet 
on julkaistu osoitteessa Rinkiin.fi/lajitteluohjeet. Ne ovat myös 
keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa. 

Vaaralliset aineet tai niiden jäämiä sisältävät pakkaukset 
(esim. öljykanisterit) eivät kuulu pakkausjätteen keräykseen.

-Pahvipuristin paalaa pahvit tiiviiksi, mutta syöttöaukko ko-
neeseen on turvallisuuden takia kapea, ettei sinne kukaan pääse. 
Siksi pahvit mahtuvat sinne vain taiteltuna. 

Koneen vihreää nappia tulee painaa, kun laittaa pahvit sisään 
niin kone työntää ne tiiviiksi konttiin. Näin kone on käyttöval-
mis seuraavalle asiakkaalle, ohjeistaa kauppias Tommi Niskanen.

Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä ja asiattomien 
sotkujen siivoaminen on myös kallista. Paikallisten asukkaiden 
palaute pisteiden toiminnasta on tärkeää Ringille, jotta pisteet 
pysyvät siisteinä. 

Ringistä toivotaan ilmoitettavan heti, jos pakkausjätteen ke-
räyssäiliö on täynnä. 

-Ethän jätä jätteitä maahan, sillä muut pisteellä kävijät seu-
raavat esimerkkiäsi ja alue roskaantuu nopeasti. Palautetta voi 
antaa Ringin maksuttomaan asiakaspalveluun numeroon 0800 
133 888 ja sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi. 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastaa lainsäädännön 
mukaisen kotitalouksien pakkausjätteiden keräysverkoston yl-
läpidosta koko Suomen alueella. Kaikkien Rinki-ekopisteiden si-
jainnit Suomessa on julkaistu osoitteessa Rinkiin.fi/rinki-ekopis-
teet. 

Rinki tiedotus

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on aloittanut muo-
vipakkausten keräyksen K-Supermarket Pudasjärven 
Rinki-ekopisteellä. Rinki kerää tällä pisteellä myös kar-
tonki- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Lisäksi pis-
teellä on säiliöt paperin keräystä varten.

Muovipakkaukset 
kiertoon nyt myös 

Pudasjärvellä

Kaupunki myy tontin ym. 
verkkohuutokaupalla

Pudasjärven kaupunki lähtee tehostamaan vapaa-ajantont-
tien, kiinteistöjen ja muun käytetyn irtaimen myyntiä Huu-
tokaupat.comin kautta. Kaupungilla on tällä hetkellä verkko-
huutokaupassa myynnissä grillikioski, henkilönostimia sekä 
vapaa-ajantontti Syötteeltä. 

Huutokaupat.comin myyntiasiantuntija Petteri Paananen 
kertoo, että julkisen sektorin kannattaa hyödyntää Huuto-
kaupat.comin valtakunnallista näkyvyyttä arvo-omaisuuden 
myynnissä: ’’Ostajien tavoittaminen vain paikallisella näky-
vyyden ei ole riittävää, mutta toisaalta kuntien pienet mark-
kinointibudjetit ovat sanelleet reunaehdot. Huutokaupat.co-
missa vieraillaan kuukausittain yli kolme miljoonaa kertaa, 
joten meidän kautta kunnat saavat edullisesti aivan eri luo-
kan näkyvyyden.’’

Huutokaupattavan grillikioskin huutoaika päättyy 28.2., 
vapaa-ajan tontin 15.3. sekä nostimien 15.2. ja 23.2. Lopulli-
sen myyntipäätöksen tontista tekee Pudasjärven kaupungin-
hallitus, grillikioski ja nostimet myydään eniten tarjoavalle.

Huutokaupat.com tiedotus

Pärjänsuolla Kuokantie 36 
Veeti ja Reetta Kiurun pi-
hapiiriin talkootyönä ra-
kennettu jääkiekkokaukalo 
avattiin paukkupakkasissa 
virallisesti käyttöön perjan-
taina 25.1. 30 asteen pakka-
sesta huolimatta kaukaloon 
uskaltautui luistelijoita ja 
ulkoilusta nautittiin myös 
pulkkamäessä, jossa nähtiin 
vauhdikkaita laskuja, eikä 
pakkasen purevuutta juuri 
päällepäin nähnyt

Paikalla käyneelle noin 
150 henkilölle tarjottiin kah-
via sekä grillimakkaroita. 
Kahvia kuluikin mukavas-
ti, yhteensä viisitoista litraa. 
Mehut, ketsupit ja sinapit 
jäätyivät lopulta, vaikka nii-
täkin tiheään tahtiin käytet-
tiin. Illan kruunasi lopuksi 
näyttävä ilotulitus. 

Tilaisuudessa puheen-
vuoron käyttivät Veeti 
Kiuru, pankinjohtaja Pert-
ti Purola sekä Pudasjärven 
kaupungin puolelta Ritva 
Kinnula. Puheessaan Kiu-
ru kertoi, että hanke aloi-
tettiin kaksi vuotta sitten 
Ollin Oivallus -luistinken-
tän rakentamisella. Hän 
kiitti projektin yhteistyö-
kumppaneita, eri yrityk-
siä, kaupunkia sekä talkoo-
laisia. Tämän mittaluokan 
projekti on vaatinut paljon 
työtä ja se on yhdessä teh-
ty. Lopputuloksesta saam-
me kaikki nauttia liikkumi-
sen merkeissä, ei pelkästään 
pärjänsuolaiset, vaan kaikki 
ovat tervetulleita. 

Kinnula korosti puhees-
saan, että kaupungin kehit-
tämis- ja toimintatuet ovat 
haettavissa parasta-aikaa 
tammikuun loppuun asti 
ja niitä mielellään myönne-

Takavuosien huippukiekkoilija Markus Seikola, jääkiekkokaukalon puuhamies Veeti Kiuru 
ja urheilua monin tavoin harrastava ja tukeva Pertti Purola Pudasjärven Osuuspankista ta-
kanaan nyt avattu jääkiekkokaukalo. 

Juhlalliset kaukalon avajaiset Pärjänsuolla 
– pakkanen jäi toiseksi

Markku Harju jututtaa Mar-
kus Seikolaa, aiheena tie-
tenkin jääkiekko.

Nuotion ääressä yleisö sai 
lämmitellä ja paistaa mak-
karaa.

Kello 20 kaukalon valot sammuivat ja huomio kiinnittyi ilo-
tulitukseen.

tään erilaisiin projekteihin, 
jotka kylillä aikaansaavat 
toimintaa, luovat yhteisöl-
lisyyttä ja tukevat hyvin-
vointia. On ihan tutkittu 
juttu, että yhden euron si-
joitus näihin erilaisiin hank-
keisiin poikii lopulta kuusi 
takaisin.

Paikalle oli saapunut 
myös takavuosien huippu-
kiekkoilija Markus Seikola, 
jota avajaisväellä oli mah-
dollisuus jututtaa ja nimi-
kirjoituksetkin kelpasivat. 
Markus on kiekkoillut SM-
liigassa TPSssä, Ilvekses-
sä ja Pelicanseissa. Myös 
Ruotsin Elitserien tuli tu-
tuksi. Markuksen mieles-
tä hyvinkin saattaa olla, 
että Pärjänsuolta ponniste-
taan kotimaisen jääkiekon 
huipulle, taikka jopa NH-
Lään asti. Markuksen tie 
Suomikiekon huipulle al-
koi Laitilan kaupungista 
Suontakan kylästä. Laitila 
on asukasluvultaan saman-
kokoinen pikkukaupun-
ki kuin Pudasjärvi. Kylällä 
oli myös oma kaukalo, jos-
sa ensimmäiset hokkarin 

piirrot aikanaan otettiin. 
Markus kannustikin har-
joittelemaan luistelua ja pe-
laamaan paljon pelinäke-
myksen kehittämiseksi.

Kello 20 kaukalon valot 
sammuivat ja huomio kiin-
nittyi ilotulitukseen. Näyt-
tävä ohjelmanumero sai 
osakseen yleisön seasta mu-
kavia kommentteja ja eri-
toten lapset olivat riemuis-
saan. Ilotulituksen jälkeen 

Osallistujia oli yli 150, joista merkittävä osa lapsia.

suurin osa osallistujista 
suuntasi autoa ja kotia koh-
ti, nuoriso sen sijaan asette-
li luistimet jalkaan ja käyn-
nisti porukalla vielä reilun 
tunnin kestäneen jääkiek-
ko-ottelun.

Jutun koonnut Heimo 
Turunen Pertti Purolan ja 
Mirka Väyrysen tekstien 
pohjalta.
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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) 

ALE HINTAAN!

PERJANTAI-LAUANTAI
1.-2.2.

MAANANTAI-TORSTAI
4.-7.2.
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100

099099
pkt

100
pkt

100159 199
pkt

199
ras

099

299

395

169

129

595 499
kg

1195
kg

095

raj. erä

kg

995
kg

Snellman kunnon
KARJALANPAISTI
500 g

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

299
pkt595

kg

499
ras

Atria perhetilan
OHUTLEIKE
300-380 g

399

249

100

pss

199
ras

2 filettä/talous

pkt

189
pss

100

pkt

kpl

pss

2 pkt

249
pkt

300

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

300

100

pkt

kg

pkt

pss

2 pkt/talous

pkt

2 kg/
talous

pkt

pss

2 pkt/talous

500

2 pkt/talous

3990 3990

1690

1990

890

990

ras

kg

MA-TI 4.-5.2.                    KE-TO 6.-7.2.

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA

Arla
VOI 500 g
normaali-
suolainen

Tuore 
Norjan
LOHIFILEE

HK
LIHAPYÖRYKÄT

360 g tai JAUHELIHA-
PIHVIT 330 g

PE-TO 1.-7.2.

HK Amerikan
PEKONI

170 g
original

Valio hyvä 
suomalainen
ARKIRAASTE

170 g

Leksands
NÄKKI-
LEIPÄ
1040 g

Eldorado
CORN FLAKES
375 g

KENKÄOSASTOLTA

PullaPirtti
OHRARIESKA
 3 kpl/450 g

Oolannin
UUNIRAPEAT

RANSKA-
LAISET

500 g

2 prk

IRTO-
KARKIT

Kultarypsi
MARGARIINI

400 g 60%

2 ras
HK tuore
HERNE-
KEITTO
450 g

pss

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 l

Mantinga
VALKOSIPULI-
VOIPATONKI
175 g

Risella
PUURORIISI
1 kg

Snellman tosi murea
PALVI-, KORPPU- tai 
KEITTOKINKKU
200 g

PE 1.2.                  LA 2.2.

Kananpojan
PAISTI-
SUIKALE
250-300 g

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

795
kg

Leivon 
PIKKULEIPÄ-
PUSSI 
600 gg

Oululainen
PEHMO 
VIIPALEET
450 g, kaura tai vehnä

Kantolan
KAURAKEKSI
300 g

Sunpride 100%
ANANAS-
TÄYSMEHU
1 l

Porsaan
KYLJYKSET

595
kg

Espanjan
APPELSIINI

HK UUNI-
MAKKARA 
10 kpl/
800 g

Tuore
MUIKKU
pyyntivaraus

Carman 
AUTON 
PUOLIPEITE

1095

HK
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA

400 g

Kivetön 
TUMMA tai 

VIHREÄ 
RYPÄLE 

500 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

KANAN-
MUNAT
10 kpl

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

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

2990

PE-TI 1.-5.2.
PullaPirtin 

RUNE-
BERGIN-
TORTTU

4 kpl

TEKSTIILIOSASTOLTA

Naisten ja miesten
TALVIKENKIÄ

Lasten
TALVIKENKIÄ

Alkaen Alkaen

Miesten
HUPPAREITA

Miesten
BOXERIT

Miesten
NEULEITA

Naisten
TREENIHOUSUT
hajakokoja

Alkaen

Alkaen

Alkaen

NOVITAN

LANKOJA 

UUSISSA KEVÄÄN 

VÄREISSÄ!

NOVITA MUUMI-

KÄSITYÖLEHTI 

SAAPUNUT!

pkt
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Leijonilta tukea partiomajan ostamiseen

Pudasjärven Mesikämme-
net ry partiolippukunnalla 
on ollut vuodesta 1983 läh-
tien partiomaja Hamppu-
lammen rannalla Pudasjär-
ven kirkon seudulla. Maja 
on sijainnut UPM-Kymme-
nen vuokramaalla. Metsä-
yhtiön toivomuksesta läh-
ti liikkeelle viime vuoden 
puolella hanke, jonka seu-
rauksena lippukunta teki 
suuren päätöksen ostamal-
la majan maa-alueen lippu-
kunnalle 10 000 euron hin-
nalla. 

LC Pudasjärvi oli jo alus-
sa hirsisen majan rakenta-
misessa mukana ja myö-
hemmin pitänyt monet 

talkoot majan kunnon yllä-
pitämisessä ja monena ke-
sänä on hommattu myös 
toiminnassa tarvitut polt-
topuut. Näin oli luonnol-
lista, että leijonat päättivät 
olla myös mukana majan 
ostamisessa tekemällä vii-
me vuoden puolella majan 
ostamiseen 2000 euron lah-
joituksen. Lisäksi leijonat 
onnistuivat saamaan valta-
kunnallisesta Punaisen su-
lan keräyksestä toiset 2000 
euron lahjoituksen partio-
lippukunnalle. Lahjoituk-
sen kävi luovuttamassa LC 
Pudasjärven presidentti 
Pentti Kinnunen lauantaina 
20.1. partion lippukunnan 

Lahjoitusta luovuttamassa LC Pudasjärven presidentti Pentti Kinnunen. Vastaanottajina 
lippukunnan puheenjohtaja Johanna Niskasaari ja toimintaryhmien ohjaaja sekä lippu-
kunnan sihteeri Tiina Inkeroinen. 

Partiolaisten Nuoska leirille osallistui 22 henkeä. Ohjelmaan kuului muun muassa lettujen 
paistamista grillikodassa, paistopuuhissa Pihla Perttu. Kodalla mukana myös leirin vetä-
jistä Johanna Niskasaari ja Arja Pätsi.

Leijonat maalasivat partiomajan talkootyönä pari vuotta sitten ja on tehnyt vuosien varrel-
la muitakin huolto- ja kunnostustöitä majassa ja sen ympäristössä. 

Osuuspankilla menestysvuosi takana 
- talviset kakkukahvit asiakkaille
Pudasjärven Osuuspank-
ki tarjosi asiakkaille talviset 
täytekakkukahvit perjan-
taina 25.1. Toimitusjohtaja 
Pertti Purola ja myös muu 
henkilökunta kävivät jutut-
tamassa asiakkaita päivit-
täisen työnsä lomassa. 

-Tässä ovat samalla pe-
rinteiset joulukahvit, koska 
ne jäivät jotenkin jouluna-
jan kiireiden keskellä tarjo-
amatta. Mukavasti on ollut 
iloisella mielellä olevaa vä-
keä liikkeellä kylmästä il-

Sarakylästä kahvilla kävivät 
Jurmun maatalousyrittäjä-
perheestä Juhani, 
Sirpa ja Henri. 

Kahvitarjoilusta vastasi Pudasjärven Urheilijat monipuo-
liseen seuran ja pankin yhteistyösopimukseen kuuluva-
na palveluna. Tarjoiluvuorossa olivat Pudasjärvelle paluu-
muuttaja Yrjö Hemmilä, aktiivi talkoolaiset Kauko Tervonen 
ja Esko Törmänen sekä toiminnanjohtaja Marko Koivula.

Nuoska-viikonloppuleirillä 
Hilturannassa. 

Lippukunnan puheen-
johtaja Johanna Niskasaari 
hallituksen jäsen Tiina In-
keroinen kertoivat leijoni-
en yhteistyön vuosien var-
rella olevan tärkeä. Pienelle 
lippukunnalle partioma-
jan ostaminen on suuri voi-
mainponnistus. Yksityisen 
lainarahan turvin se onnis-
tui ja lainaerien maksami-
seen on jo varauduttu.

Heimo Turunen

masta huolimatta, kertoi 
Purola.

Hänellä oli meneillään 
pankin viime vuoden tilin-
päätösasiat ja sen merkeis-
sä on ollut tilinpäätöskoko-
uksia. 

-Pankki on kasvanut hie-
nosti, etenkin kasvua on ol-
lut luottopuolella. Tällaisia 
lukuja on tilinpäätökses-
sä mukava katsella, myhäi-
li Purola.

Pankki on rekrytoimas-
sa uutta väkeä töihin, peräti 

kolme työpaikkaa on avoin-
na. 

-Tavoitteena on saada 
hyviä ja päteviä hakijoik-
si. Erityisesti toivotaan, että 

hakijoissa olisi pudasjär-
veläisiä. Sijoitusneuvojan 
paikkaa ollaan juuri täyttä-
mässä. Kahden asiakkuus-
neuvojan hakuaika on tam-
mikuun loppuun saakka, 
Purola mainitsi. 

Heimo Turunen

KANSALAISOPISTO 
TIEDOTTAA
Kaiken kansan kun-
nonkohotuskurssi tors-
taisin klo 16.45-17.45, 
alkaa to 7.2. Puikkarin 
kokoushuone.
Kurssi sisältää ravin-
toon ja liikuntaan liitty-
vää ohjausta. Jokaiseen 
kertaan kuuluu oh-
jattua liikuntaa, myös 
osallistujien toiveiden 
mukaan. Sopii nuorista 
senioreille, niin miehil-
le kuin naisille.
Jokainen osallistuu 
edellytystensä, lähtöti-
lanteensa ja voimiensa 
mukaan. Tavoitteena 
on kohentaa kuntoa ja 
hyvinvointia tutustu-
malla monipuolisesti 
eri liikuntalajeihin ja 
saamalla ravintoneu-
vontaa. Tarkoituksena 
on myös virkistyä ja 
saada iloista mieltä!
Kurssin alussa ja  
lopussa kuntotestaus.
Kurssimaksu 28 euroa.
Opettaja  
Paula Manninen.
Lisätietoa ja 
ilmoittautuminen 
https://opistopalvelut.fi/
pudasjarvi 
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Kontion painumaton SmartLog-hirsi mahdollistaa täysin 
uudenlaisen ja rohkean lähestymistavan hirsirakentamiseen

Kontiolla vihittiin maa-
nantaina 28.1. uusi Kontio 
SmartLog -tuotantolinjas-
to hirsivalmistusta varten. 
Vihkimisen suoritti nauhan 
leikkaamisella pääministeri 
Juha Sipilä yhdessä PRT-Fo-
rest konsernin toimitusjoh-
taja Mika Rytkyn ja Kontion 
toimitusjohtaja Keijo Antti-
lan kanssa. Tilaisuuteen oli 
kutsuttu noin 100 hengen ar-
vovaltainen joukko, muka-
na myös useita kansanedus-
tajia eri puolilta maakuntaa. 
Puheiden jälkeen oli tehdas-
kierros ja linjaston esittely 
tehtaanjohtaja Tapio Antto-
sen johdolla. Musiikkia esitti 
maailmallakin palkittu pop-
kanteletar Ida Elina. Juhla-
kahvien aikana oli vilkasta 
keskustelua ja kuulumisten 
vaihtamista eri puolilta maa-
ta tulleiden kutsuvieraiden 
kesken. 

Sipilän mukaan halli-
tus on edistänyt puuraken-
tamista osana byrokrati-
an purkua ja pyrkinyt puun 
käytön lisäämiseen. 

-Vaikka uudistuksia on 
tehty, on rakentamismää-

räyksissä edelleen kohtia, 
joilla puurakentamista voi-
taisiin helpottaa. Ilmastoys-
tävällinen puurakentaminen 
on syytä asettaa tulevalla 
vaalikaudella etusijalle jul-
kisissa rakennushankkeissa. 
Norja on jo tämän päätöksen 
tehnyt. 

-Suomen metsät kasvavat 
reilusti enemmän kuin niitä 
käytetään. Metsien käyttöä 
voidaan lisätä kestävällä ta-
valla. Tarvitsemme satsauk-
sia tutkimukseen, tuoteke-
hitykseen ja metsänhoitoon. 
Arvostan suuresti metsiä hy-
vin hoitavia metsänomista-
jia, puunkorjuuta ja kulje-
tusta tekeviä ammattilaisia, 
metsäteollisuuden työnte-
kijöitä ja niitä huippuosaa-
jia, jotka kehittävät puupoh-
jaisista raaka-aineista uusia 
huipputuotteita, mainitsi Si-
pilä. 

Pääministerin mielestä 
puurakentamisen lisäyksen 
hyödyt ovat kiistattomia. Li-
sääntyvästä puurakentami-
sesta hyötyy ihmisten ter-
veys, ilmasto ja kotimainen 
yrittäjyys sekä työllisyys.

Suuremmat ja  
vaativimmat rakenteet 
mahdollisia
Kontion edustajat kertoi-
vat puheissaan kysees-
sä olevan merkittävästä 
investoinnista moderniin hir-
sirakentamiseen, jolle Kon-
tio näkee kasvavaa kysyntää 
niin kotimaassa kuin vienti-

Käyttöön vihitty uusi 3300 neliömetrin Kontio SmartLog -tuotantolinjasto-halli koneineen on Kontion historian suurin yk-
sittäinen investointi, arvoltaan noin kuusi miljoonaa euroa. 

Pääministeri Juha Sipilä vihki uuden tuotantolinjastohallin 
leikkaamalla halliin viritetyn nauhan. Häntä avustamassa 
toimitusjohtaja Keijo Anttila ja PRT-Forest konsernin toimi-
tusjohtaja Mika Rytky. 

Juhlaan osallistui noin sadan hengen kutsuvierasjoukko. 

Pääministerillä oli kysyntää keskustelukumppanina. Pudasjärven kaupungin edustajia yh-
teisessä kuvassa Sipilän kanssa.

Juhlakahvipöytä oli hirsinen ja tukeva.
Juhlatilaisuuteen kuuluneeseen tehdaskierrokseen ja linjaston esittelyyn kuului mm. pai-
numattoman hirsirakenteen esittely. 

markkinoillakin. SmartLog™ 
mahdollistaa täysin uuden-
laisen ja rohkean lähestymis-
tavan perinteiseen hirsira-
kentamiseen. SmartLog™ on 
markkinoiden edistyksellisin 
painumaton hirsi, joka mah-
dollistaa modernit ja haas-
tavat rakennustekniset rat-
kaisut niin yksityis- kuin 
julkisrakentamisessa. Yhä 
suurempien ja vaativampi-
en rakenteiden toteuttaminen 
hirrestä on nyt mahdollista 
Kontion painumattoman hir-
ren ansiosta.

-Kontion historian suurin 
yksittäinen kuuden miljoonan 
euron investointi sisältää tuo-
tantolaitteistot sekä tehdas-
rakennuksen. Investoinnin 
seurauksena Kontion kapa-
siteetti ja tekninen etumatka 

kasvavat. Yhtiön kilpailuky-
ky nousee uudelle tasolle ja 
edesauttaa menestystä myös 
vientimarkkinoilla. Puura-
kentamisen lisääminen ja 
Kontion investoinnit tukevat 
myös selvästi kestävää kehi-
tystä ja vähähiilisen rakenta-
misen tavoitteita, kertoi toi-
mitusjohtaja Keijo Anttila.

Kontio tuntee puun
Tilaisuuden avajaispuhees-
saan emoyhtiö PRT-Forest 
konsernin toimitusjohta-
ja Mika Rytky sanoi Konti-
on tuntevat puun, erityisesti 
pohjoisen tiheäsyisen män-
nyn.

-Käyttämämme mänty 
kasvaa puhtaassa Suomen 
luonnossa lähellä napapiiriä. 
Puun ydin on tiheää ja kes-

tävää, joten arktisesta män-
nystä rakennetut hirsitalot 
kestävät elämää useiden su-
kupolvien ajan. 

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Tomi Timonen tote-
si Kontion investoinnin uu-
teen tehdaslinjastoon olevan 
todella merkittävä tapahtu-
ma Pudasjärven kaupungin 
kannalta. 

-Samalla se on osoitus sii-
tä, että pohjoisen hyvin hoi-
dettu metsä ja siitä pitkäl-
le jalostetut, markkinoiden 
kysynnän mukana kehitty-
vät ja korkealuokkaiset puu-
teollisuuden tuotteet tuovat 
toimeentuloa meidän alu-
eemme kotitalouksiin myös 
pitkälle tulevaisuudessakin. 

Heimo Turunen
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Jari Junnalla 60v merkkipäivä
Fysioterapiahoitoyrittäjyyttä yli 30 vuotta

Imatralta neljä vuotta sitten 
Pudasjärvelle muuttanut fy-
sikaalisen hoitolaitoksen 
AkuFysion yrittäjä Jari Jun-
na vietti viime perjantaina 
25.1. 60-vuotismerkkipäivää 
työn merkeissä. Merkkipäi-
vää hän vietti viikonloppu-
na perheen ja lähisukulais-
ten parissa. 

Jari Junna toimii yrittä-
jänä yhdessä vaimonsa Päi-
vin kanssa Kurentiellä lähel-
lä terveyskeskusta. Joskus he 
saavat asiakkaita tien toisel-
ta puolen suoraan lääkärin 
pakeilta. AkuFysio on mai-
nosnimi, joka kertoo yrityk-
sen palveluista, kuten aku-
punktiosta ja fysioterapiasta, 
joita käytämme hoidoissa.

Yritys tarjoaa monipuoli-
set fysioterapiapalvelut, jois-
ta fysioterapeutti Jari Jun-
nalla on reilun 35 vuoden 
kokemus. Itsenäisenä yrit-
täjänä hän on toiminut yli 
30 vuotta, josta hänelle Pu-
dasjärven Yrittäjät luovut-
ti vuonna 2015 timanttisen 
yrittäjäristin. Vuodesta 1994 
lähtien Päivi-vaimo on ollut 
mukana yritystoiminnassa. 

Hän on erikoistunut hieron-
taan ja lymfahoitoihin. 

Jari Junna sanoi etenkin 
iäkkäiden ihmisten vaivojen 
ja ongelmien olevan peräi-
sin heidän työhistoriastaan. 
Miesten tyypillisimmät sel-
kävaivat johtuvat raskaista 
töistä, samoin naisten niska- 
ja hartiavaivat. 

- Asiakkaistani suurin osa 
on työikäisiä ihmisiä, joilla 
on töissä kova kiire ja stressi 
sekä henkinen paine. Ei näy-
tä hyvältä, jos ei ehditä pi-
tää edes juttutuokiota työka-
vereiden kanssa, Jari Junna 
mainitsi huolestuneena ny-
kyajan elämänmenosta.

Nuortenkaan tulevaisuus 
ei Junnan mukaan näytä hy-
vältä, jos jo nuorena joutuu 
käymään lääkärissä ja fysio-
terapiassa niska-, hartiavai-
vojen takia. Nuorten fyysiset 
ongelmat johtuvat fysiote-
rapeutin mukaan kännyköi-
den ja tietokoneiden ääressä 
huonossa asennossa istumi-
sesta. 

Junna sanoo liikunnan 
olevan hyvää lääkettä itse 
kullekin. Hän tietää liikun-

nan merkityksen ihmisen 
keholle ja mielelle. Hän on 
nuorena harrastanut kilpa-
juoksua, joka on iän mukana 
vaihtunut hyötyliikuntaan.

- Harrastan kalastusta 
ja metsästystä sekä tieten-
kin omakotitalossa asumi-
seen liittyviä piha- ja muita 
hoitotöitä. Pakko on liikkua 
jollakin tavalla jokaisena 
päivänä. Siihen tuli uutta 
näkökulmaa syntymäpäi-
välahjaksi saadulta kuntoi-
lurannekkeelta, josta näkee 
monipuolisesti päivän lii-

Jari Junna vietti 60-vuotismerkkipäivää työn merkeissä. 

Koko perhe koolla, kun Lappeenrannassa opiskeleva van-
hin poika Niko käväisi merkkipäivänä Pudasjärvellä. Ku-
vassa Jari, Päivi, Miro ja Niko Junna. 

kunnat, kalorin kulutukset 
sekä mm. yöunen määrän 
ja laadun, hän kertoi omasta 
liikunnastaan. 

Junnan perheellä on Ku-
renalan kodin lisäksi oma-
kotitalo Sarakylässä, jos-
sa perhe viettää viikonloput 
ja muun vapaa-aikansa. Pu-
dasjärvelle muuttaminen oli 
Jari Junnan mukaan erittäin 
hyvä elämäntapamuutos ja 
ratkaisu, jota yrittäjäperhe 
lähti aikoinaan hakemaan. 
Erityisesti luonto ja sen tar-
joamat metsästys-, kalastus- 

ja luonnossa eri tavalla liik-
kumismuodot ovat vetäneet 
perhettä puoleensa. Perheen 
pojista nuorin Miro on luki-
oikäinen ja asuu vanhem-
piensa kanssa. Vanhempi 
poika Niko opiskelee diplo-

mi-insinööriksi Lappeenran-
nassa ja on kiinnostunut 
yrittäjyydestäkin. 

Heimo Turunen

Viime kesäkuussa partu-
ri-kampaajaksi valmistunut 
Noora Torvinen aloitti par-
turi-kampaaja yrittäjänä tam-
mikuun alusta Saletin tiloissa 
vuokratuoliyrittäjänä. Työs-
sään hän saa loihdittua hiuk-
siin tyyliä ja persoonallisuut-
ta.

Valmistuttuaan kesän 2018 
kynnyksellä parturi-kampaa-
jaksi Noora Torvinen pääsi 
töihin Kauppatiellä sijaitse-
vaan Parturi-Kampaamo Sa-
lettiin. Hän tykkäsi työstään 
ja tuona aikana hän sai sol-
mittua asiakassuhteita mu-
kavasti. Noora mietiskeli eri 
mahdollisuuksia harjoittaa 
uutta ammattiaan yrittäjänä 
jo opiskeluaikana. 

Noora kertoi, että koska 
alalta on vaikea saada palk-
katyötä, moni parturi-kam-
paaja harjoittaa ammattiaan 
ns. vuokratuolilla emoyrityk-
sen tiloissa. Hän kertoi teh-
neensä samanlaisen ratkaisun 
ja toimineen jo tämän vuoden 

alusta Saletin tiloissa vuok-
ratuoli-periaatteella. Käytän-
nössä se merkitsee sitä, että 
Noora on yrittäjä ja huoleh-
tii kaikista yrittäjyyteen liitty-
vistä asioista ja velvollisuuk-
sista.

- Parturi-kampaajan am-
matti on ollut minulle sel-
lainen haave jo lapsuudesta 
lähtien. Olen esimerkiksi ty-
kännyt ja osannut tehdä eri-
laisia lettejä jo ennen ammat-
tikouluun menoani. Haluan 
tehdä työtä, jossa voin käyt-
tää luovuuttani, ja sen vuok-
si tykkään parturi-kampaajan 
työstä, Noora mainitsi liittyen 
alan valintaan.

Yrittäjänä olemisen eduk-
si hän sanoo sen, että nyt 
hän saa itse suunnitella työ-
aikansa ja nauttia sen myö-
tä tulevaa vapauttaan. Noora 
vaikuttaa äärimmäisen tyyty-
väiseltä valintaansa, ja hänes-
tä huokuu ammattinsa osaa-
minen, positiivisuus sekä 
innostuneisuus. Nooran valt-

tikorttina ovat nuoruus, kiin-
nostuneisuus alan muoti-il-
miöistä ja -tyyleistä, joita hän 
seuraa tarkasti. 

Hän pitää siitä, että ny-
kynuoret uskaltavat kokeil-
la erilaisia leikkausmalleja 
ja -värejä. Hiustyylillä voi il-
maista persoonallisuuttaan 
rohkeasti, ja hiuksethan ovat 
kasvava luonnonvara. Muu-
tamien kuukausien sisällä 
tyyliä voi taas muotoilla uu-
delleen.

- Tämän hetkistä hius-
muotia ovat leikkauksissa 
esimerkiksi erilaiset polkka-
tukat. Väreissä mm. luonnol-
linen, pehmeä sävymaailma 
sekä pastelliset sävyt, kuten 
vaaleanpunainen ja laventeli. 
Hiusten viimeistelyssä käy-
tetään ”huolimattoman huo-
liteltua” tyyliä, eli hiuksia ei 
laiteta liikaa tiettyyn asen-
toon. 

Rauni Räisänen,  
kuva Heimo Turunen

Hiuksiin tyyliä ja persoonallisuutta

Noora Torvinen toimii Saletissa parturi-kampaamo yrittäjänä. Yrityksessä on myös alan 
tuotteita myytävänä.

Ice Skating Tour -koko per-
heen luisteluillassa keski-
viikkona 23.1. Suojalinnan 
kaukalossa oli 11 urhe-
aa luistelijaa koko tapahtu-
man ajan. Lisäksi yksi äiti 
oli rohjennut tulla lasten 

kanssa. Muuten pakkanen 
piti yleisön poissa tapahtu-
masta. 

Luisteluliiton, kaupun-
gin liikuntapalvelujen ja 
MLL:n Pudasjärven yhdis-
tyksen järjestämässä tapah-
tumassa MLL:n hallituksen 
väkeä oli tarjoamassa läm-
mintä mehua ja grillimak-
karaa. Lämmin kaakao tar-
jottiin Ice Skating Tourin 

puolesta. 
Päivällä Hirsikampuk-

sen oppilaita osallistui kou-
lulaisluisteluun. Muut etu-
käteen ilmoittautuneet 
koululuokat Hirvaskoskel-
ta ja Lakarilta jättivät luiste-
lun väliin kovan pakkasen 
vuoksi. 

Hely Forsberg-Moilanen, 
kuva Inka Kipinä. 

Ice Skating Tour pakkasiltana

Lämmin mehu, kaakao ja 
makkarat maistuivat 
pakkasella luistelijoille 
erityisen hyviltä. 
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MYYDÄÄN

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

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi,  
päivittäiset 010 257 1905

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

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset 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

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PUDASTORIILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

VUOKRATAAN
Kuopiosta muuttava 6-henki-
nen perhe etsii uudehkoa / 
remontoitua vuokra-asuntoa 
läheltä keskustaa. Luottotie-
dot kunnossa. Ei tupakoida, ei 
lemmikkejä. Tarve mh 3-4 ja 
reilu 100 m2. P. 045 633 9486.

FuzziBunz yhden koon 
taskuvaipat 20 kpl, joissa 
kaksi erikokoista mikrokui-
tuimua, nepparikiinn, sääd. 
kuminauhat+varakuminauhat. 
Vihreä, minttu, t.sin, vaal.
sin, viininp. 4 kpl/väri. Käytet-
ty muutaman kerran. Kaupan 
päälle ImseVimse puuvill.lisäi-
mut 10 kpl. 220 € P. 040 716 
0728.

Keräilijän postimerkki- ja ko-
likkopaketit myynnissä Topito-
rin myyntipöydällä, Kauppatie, 
Pudasjärvi. 

Pyhäkylässä moottorikelkka 
Yamaha ET340 VM-88, kaikki 
toimii, vain pakki puuttuu, kevyt 
pilkkikelkka rekisterissä, 450 €. 
P. 0400 124 961.

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

KURSSITASOT JA TUNTIJAKO:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

15.2. Hidas valssi (A+A-J), Rumba (J)
8.3.   Fusku (A+A-J), Hidas valssi (J)
5.4.  Tango (A+A-J), Fusku (J)
26.4. Cha-Cha (A+A-J), Tango (J)
17.5. Bugg (A+A-J), Cha-Cha (J)

os. Koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: 
Tuula Kemppainen 
p. 040 702 6478.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kaut-
ta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole 
myymistä/ostamista/lahjoittamista, 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. 
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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.
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.
Ylijäämäruuanjako ma 11.2. klo 9 Karhupajalla.
Wanhojentassiesitys pe 15.2. klo 18, Tuomas Sammelvuo -salissa.

Poijulan Erä ry:n
VUOSIKOKOUS
su 10.2.2019 klo 13.00

Poijulantie 23 (ent. Poijulan koulu) 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Sihteeri

Yli-Siuruan 
Metsästysseura Ry:n 
VUOSIKOKOUS

su 10.2.2019 klo 11.00 Hirvipirtti.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat. Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 670 430

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

TAKINKÄÄNTÄJÄ

ENSI-ILTA Pe 8.2.2019 klo 19.00
MUUT ESITYSAJAT:
Su 10.2.  klo 15.00
Pe 15.2.  klo 19.00
La 16.2.  klo 15.00
Su 17.2.  klo 15.00
Pe 22.2.  klo 19.00
La 23.2.  klo 15.00

Su 24.2.  klo 15.00
Ke 6.3.  klo 19.00
Pe 8.3.  klo 19.00
La 9.3.  klo 15.00
Su 10.3.  klo 15.00

Ala-Siuruan Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS 

su 10.2.2019 klo 12.00 metsästysmajalla.
Esillä sääntömääräiset asiat ja jäsenasiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.00.
Tervetuloa! Puheenjohtaja

 

Liput:
p. 040 860 8800, ma-to klo 11-18, 

Verkkomyynnissä lippujen hintaan 

Väliaikatarjoilut: Ravintola Kuksa 

www.kuusamo.fi/tapahtumakalenteri

KUUSAMOTALON OHJELMA KEVÄT 2019 

Liput: Kuusamotalo
puh. 040 860 8800, ma-to klo 11-18, 
pe klo 11-16 sekä tuntia ennen
tilaisuutta.
Ticketmaster, www.ticketmaster.fi
Verkkomyynnissä lippujen hintaan
lisätään käsittelymaksu!
Väliaikatarjoilut: Ravintola Kuksa
Avoinna myös tuntia ennentilaisuutta, 
ennakkotilaukset puh. 040 821 7212

Pe 8.2. klo 19  
Revontulijazz  
Aki Rissanen Trio
La 9.2. klo 18  
Viihdekuoro Kuusanka:  
30v. Juhlakonsertti  
”Mitä se hyvejää”
Ke 13.2. klo 17  
TubeTour
Pe 15.2. klo 19  
Johnny Logan
Ke 20.2. klo 9.30  
Kajaanin Kaupunginteatteri 
ja Vaara Kollektiivi: Vieraat
Pe 22.2. klo 19  
Jukka Puotila
La 23.2. klo 19  
Kari Tapio  
laulunäytelmä 15 kesää
La 26.2. klo 18  
Huilu- ja pianokonsertti
To 28.2. klo 18.30  
Oppilaskonsertti 
Pe 15.3. klo 19  
Esko Rahkosen  
muistokonsertti
La 16.3. klo 18  
Venäläistä Kansanmusiikkia 
ja -tanssia
To 21.3. klo 12  
Kuhmon Kamarimusiikki: 
Maailman ympäri tunnissa
Pe 22.3. klo 19  
Kuoliaaksinaurattaja &  
Kuplettielvyttäjä -iltamat
La 23.3. klo 19  
Golden ABBA Show
Ke 27.3. klo 9.30  
Teatteri Mukamas:  
Hölmöläiset
To 28.3. klo 18.30  
Oppilaskonsertti

Pe 29.3. klo 19 Lauri Tähkä
Ke 3.4. klo 19  
Johanna Rusanen & Pami 
Karvonen, Kohti Valoa
Pe 5.4. klo 19 Antti Railio
Ke 10.4.- to 11.4. klo 18 
Kuusamo-opiston tanssinäy-
tös –Yhden talon tarina
To 25.4. klo 18.30  
Oppilaskonsertti
La 27.4.  
Kansallinen veteraanipäivä
Su 28.4. klo 15  
Benny Törnroos ja Muumit
Ke 8.5. klo 18.30  
Musiikkihupaelma:  
Eero Schorederus ja  
Renne Karppinen
To 9.5. klo 18  
Suuri Senioritanssinäytös 
To 16.5. klo 18.30  
Oppilaskonsertti
Ti 21.5. klo 18  
Riitta ja Ti-Ti Nalle:  
Meno päällä konsertti
To 23.5. klo 18  
Oppilaskonsertti

TERVETULOA!

Rajaseutu ry:n 
hanketuki 

Pudasjärven 
yhdistyksille 

haettavissa 15.3. asti!

Katso lisätiedot ja ohjeet 
www.rajaseutu.fi tai 

soita meille 
010 271 6400.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Tervetuloa!
ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20  • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

KURENKOSKEN 
ILTAPÄIVÄTANSSIT 

sunnuntaisin 
Helmi-maaliskuussa:

- 17.2.
- 3.3.

- 17.3.
- 31.3.

LEVYTANSSIT 
klo 16.00 - 19.00

Lippu 10 € (sis. ep)

Lauantaina 9.2.

su 3.2.
Lauantaina 16.2.

POJU ennakko 15 €, 
ovelta 20 €

TUOMAALAN AVE 
PALAA JUURILLEEN 

YÖN HETKI DUO

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Kuren Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

su 10.2.2019 klo 12 Kuren kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

lauantaina 9.2.2019 klo 14.00
Aittojärven koululla.

Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Puheenjohtaja

Aittojärven kyläseura ry:n 

VUOSIKOKOUS
tiistaina 12.2.2019 klo 18.00

Aittojärven koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Järjestäjä Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö
Lämpimästi tervetuloa!

YLEISÖTILAISUUS

Tilaisuus järjestetään 
Liepeen pappilassa (Liepeentie) 

klo 11.30-13.30. Paikalla myös 
kansanedustajaehdokas Vesa Riekki.

Aloitamme kahvitarjoilulla klo 11.00. 

Eduskunnan varapuhemies 
Mauri Pekkarinen 

vierailee Pudasjärvellä 
pe 8.2.2019.

Pärjänsuon metsästysseura ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
la 9.2.2019 klo 12.00 Hirvihallilla.   

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

KIRPPIS
ma-ti 4.-5.2. klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

PUDAS-
JÄRVEN 
TORILLA

KUUSAMON 
KALAA

TI 5.2. 
KLO 8.30-10

SÄÄVARAUS. 
P. 044 013 1493/

VILJO KARJALAINEN

Reserviupseerit ry ja 
Reserviläiset ry 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET 
KEVÄTKOKOUKSET  

ti 19.2.2019 klo 18.00 
vanhalla meijerillä Ranuantie 249.

Mahdollisuus tutustua Pudasjärven Ampujat ry:n 
toimintaan.

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Vesan vaalikiertue etenee Pudasjärvellä seuraavasti:
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

PUDASJÄRVEN KURENALAN 
ETELÄISEN OSAN KORTTELEIDEN 12 
JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS
Pudasjärvi on jo kuuluisa hirsirakentamisestaan – 
hyvistä syistä, kuten rakennusten käyttäjät tietävät. 
Uudet hirsiset kerrostalot kaunistavat keskustaa, 
antavat viihtyisät puitteet kodeille ja ovat ekologisia.
Kaupungin vuokrataloyhtiö suunnittelee uusia hir-
sikerrostaloja Pudasjärven keskustaan, Kauppatien, 
Varsitien ja Oikopolun rajaamalle alueelle. Hanke 
poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta raken-
nusoikeuden, kerrosluvun ja Sivakkaojan puisto-
alueen osalta. 
Tällä kuulutuksella ilmoitetaan kaavoituksen vireille 
tulosta ja asetetaan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma nähtäväksi 1.2.2019 alkaen Pudasjärven 
kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa 
sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. 

Pudasjärvellä 24.1.2019 
Kaupunginhallitus

ke 6.2. klo 17 Iin terveysasemalla (Asematie 169 C2)

Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä
Pudasjärvellä kaupungintalolta (Varsitie 7).

Oulunkaari hakee lisää perhehoidosta kiinnostuneita 
henkilöitä kaikkien jäsenkuntien alueelle. Seuraava 
perhehoidon valmennusjakso aloitettaneen jo helmi-
kuussa. Valmennuksessa on mahdollisuus kouluttau-
tua sekä lasten että ikäihmisten perhehoitajaksi. 

Ikäihmisten perhehoito:
sari.vitikka@oulunkaari.com, 050 3950 504
Perhepalvelujen perhehoito:
tuula.tolkkinen@oulunkaari.com, 040 8266 480 

Infotilaisuus perhe-
hoitajana toimimisesta

oulunkaari.com

Kaupunginhallitus kokoon-
tui tiistaina 29.1. Kaupun-
ginhallitus ja -valtuusto ovat 
kokouksissaan hyväksyneet 
Hyvän Olon Keskuksen tar-
veselvityksen, johon on kir-
jattu: ”Hyvän Olon Keskuk-
sella pyritään Pudasjärven 
kaupungin toimesta tuke-
maan hyvinvointia luomalla 
uusia mahdollisuuksia toi-
mintatapoja mm. keilahallin 
avulla”. Keilahalliyrittäjää 
on haettu lehti-ilmoituksil-
la ja netti-ilmoituksilla. Ti-
latyöryhmä on ohjeistanut, 
että keilahalliyrittäjää hae-
taan ilman anniskeluoikeut-
ta suunnitellun keilahallin 
tiloissa. Muutamien yhtey-
denottojen ja haastattelun 
perusteella kynnyskysy-
mykseksi on noussut annis-
keluoikeuden puuttuminen. 
Kaupunginhallitus linja-
si keilahalliosion jatkosta ja 
esitti valtuustolle, että kei-
lahalliosio poistetaan tarve-
selvityksestä ja Hyvän Olon 
Keskuksen suunnittelua jat-
ketaan ilman keilahalliosio-
ta.

Lausunto  
Hirsikampukselta
Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto on pyytänyt 
Pudasjärven kaupungin-
hallitukselta lausuntoa ja 
selvitystä Uskonnottomat 
Suomessa ry:n tekemän kan-
telun perusteella. Kante-
lukirjoituksen tapahtumat 
ovat sijoittuneet syysluku-
kauden viimeiselle työpäi-
välle. Hallitus päätti antaa 
rehtori Mikko Lumpeelta 
saadun selvityksen kantelun 
kohteena olevasta koulupäi-
västä ja sen tapahtumista. 
Lausuntonaan se totesi, että 

Pudasjärven Hirsikampuk-
sella ja muilla Pudasjärven 
kouluilla noudatetaan ope-
tushallituksen laatimia oh-
jeita. 

Koululaiskuljetusten 
sopimuskautta  
jatkettiin
Kaupunginhallitus on tou-
kokuussa 2016 päättänyt 
koululaiskuljetusten järjes-
tämisestä sopimuskaudel-
le 1.8.2016-31.7.2019. Pää-
tettiin käyttää päätökseen 
liittyvää optiota ja jatketaan 
koululaiskuljetussopimus-
ta 31.7.2020 saakka. Nykyi-
sellä sopimuskaudella pal-
velu on ollut sopimuksen 
mukaista eikä lukuvuodelle 
2019 - 2020 ole odotettavissa 
sellaista muutosta, joka edel-
lyttäisi kuljetuspalvelun kil-
pailuttamista. 

Vauvarahakäytäntöä 
jatketaan
Kaupunki on maksanut vau-
varahaa vuodesta 2009 läh-
tien, jolloin kaupunki täytti 
370 vuotta. Alun perin sum-
ma oli 370 euroa. Sitä on ko-
rotettu eurolla joka vuosi, 
paitsi viime vuonna koro-
tus oli 100-vuotisen itsenäi-
syyden kunniaksi 100 euroa. 
Tänä vuonna vauvarahan 
suuruudeksi päätettiin edel-
lisien vuosien pohjalta 480 
euroksi. 

Henkilöstöpäällikön 
virkaan 35 hakemusta 
Kaupunginhallitus perus-
ti viime marraskuussa hen-
kilöstöpäällikön viran, joka 
sijoittuu hallintotoiminnan 
toiminta-alueelle henkilös-
tö- ja tukipalveluihin. Mää-

räaikaan mennessä saapui 
35 hakemusta. Henkilöstö-
päällikön viran jatkotoimis-
ta päätettiin siten, että haas-
tattelut pidetään 11.2 ja 12.2. 
Haastatteluun kutsuttiin Tii-
na Pääkkönen, Kai Korho-
nen, Satu Sainila, Salla Ki-
velä, Heli Huhtamäki, Harri 
Mikkonen, Tea Myllykorpi 
ja Sanna Laihola-Baas.

Country- 
työllistymishanke
Phoenix Oy on toteutta-
nut menestyksekkäästi 
Maaseuturahaston rahoi-
tuksella maahanmuutta-
jien Country-työllisty-
mishanketta. Nyt he ovat 
valmistelemassa Maaseu-
turahastolle pidemmän ja 
laajemman hankkeen ha-
kemusta helmikuun 2019 
loppuun mennessä. Päätet-
tiin osallistua Phoenix Oy:n 
valmistelemaan Count-
ry jatkohankkeeseen ja va-
rata kuntarahaosuutta. 
Osallisuushankkeen yhte-
yshenkilöksi nimettiin Pu-
dasjärven Kehitys Oy:n 
nimeämän edustajan ja kau-
punginhallituksen edusta-
jaksi osallisuushankkeen 
ohjausryhmään nimettiin 
Irina Hallikainen.

Ostolomituksen  
hakeminen muuttunut
Maaseutuelinkeinojen ke-
hittämistukiin on varat-
tu kaupungin talousarvi-
ossa vuonna 2019 yhteensä 
121 730 euroa. Maatalous-
yrittäjät voivat hakea tukea 
kuitteja vastaan kuluvan 
vuoden aikana syntynei-
siin ja erikseen määritel-
tyihin kohteisiin. Aiemmin 
Muhoksen kunta haki os-

tolomituksen tuen keski-
tetysti kaupungilta, mutta 
nykyään maatalousyrittäji-
en pitää itse hakea tuki. Hy-
väksyttiin ostolomitusten 
tukihakemusten jättöajan 
jatkamisen 28.2. saakka. 
Muiden maaseutuelinkei-
nojen kehittämistukihake-
musten osalta viimeinen 
jättöpäivä pysyy ennallaan 
eli 31.12. mennessä.

Valiokuntiin  
vastuuhenkilöt,  
johtajasopimus ja 
tonttikauppa
Nimettiin valiokuntien 
vastuuviranhaltijat: Hy-
vinvointivaliokunta ope-
tus- ja sivistysjohtaja Juha 
Holapan, elinympäristöva-
liokunta tekninen johtaja 
Eero Talala, yhteisöllisyys-
valiokunta vastuu asioiden 
perusteella kaupunginjoh-
taja Tomi Timonen, hallin-
tojohtaja Seija Turpeinen ja 
tuleva henkilöstöpäällikkö.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen kanssa laaditus-
sa johtajasopimuksessa on 
määritelty kaupunginjohta-
jan tehtävät, edellytykset ja 
palvelussuhteen ehdot, jot-
ka päivitettiin.

Pudasjärven Kehitys Oy 
on aloittanut toimintansa 
vuoden 2018 lopulla. Tomi 
Timonen on Pudasjärven 
Kehitys Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja. Yhtiökoko-
uksiin kaupungin edusta-
jaksi nimettiin Vesa Riekki. 

Törrön tilasta päätettiin 
myydä Tauno Siliämaalle 
hänen vuokraamansa noin 
kahden hehtaarin hevostal-
lin tontti 3200 eurolla. RR

Keilahalli tippui pois 
Hyvän Olon Keskuksen suunnittelussa

Seurakuntaan vastuuryhmät 
aikaisempien johtokuntien tilalle
Kirkkoneuvoston ensim-
mäisessä kokouksessa maa-
nantaina 28.1. nimettiin työ-
alojen vastuuryhmät sekä 
edustajia eri työryhmiin toi-
mikaudelle 2019-2020. Vas-
tuuryhmät ovat toiminta-
ryhmiä, jotka toteuttavat 
rajattuja tehtäviä yhdessä 
työntekijöiden kanssa. Vas-
tuuryhmät eivät tee hallin-
nollisia päätöksiä, vaan kes-
kittyvät työalan toiminnan 
ideointiin, suunnitteluun ja 
toteutukseen. Ohjesäännön 
mukaan vastuuryhmään ni-
metään työalan työntekijöi-
den lisäksi vähintään viisi 
jäsentä, luottamushenkilöi-
tä on oltava vähintään sama 
määrä kuin työntekijöitä.

Yleinen seurakuntatyö 
Sirkku Fali, Sari Nieminen, 
Antti Niemitalo, Veli Niku-

la, Eliisa Ojala ja Aimo Pie-
tilä. 

Kasvatustyö Kirsi Ala-
häivälä, Mervi Kesti, Pekka 
Kinnunen, Jouni Piri, Suvi 
Puhakka ja Heikki Turves. 
Nuorten asiantuntijaedusta-
jaksi nimettiin Essi Törmä-
nen ja Annika Tauriainen.

Diakoniatyö Suvi Kipi-
nä, Jouni Koivukangas, Elmi 
Kouva, Kari Mikkola, Tapa-
ni Ollila, Seija Perttu, Mauno 
Ruokangas, Tuula A. Tolkki-
nen ja Mirka Väyrynen. 

Lähetystyö Håkan Blom-
qvist, Aune Ekdahl, Fan-
ni Hemmilä, Marko Koivu-
la, Martta Koskela, Vuokko 
Loukusa ja Kari Stenius.

Sarakylän kappelityö-
ryhmä Elina Jylhänlehto, 
Kaisa Nivala, Paavo Sarajär-
vi, Katja Särkelä ja Timo Vä-

häkuopus.
Viestinnän työryhmä ni-

metään 25.2. kirkkoneuvos-
ton kokouksessa. 

Talouden tasapainotta-
mistyöryhmän työskentelyä 
päätettiin jatkaa. Ryhmään 
valittiin Esko Ahonen, Tert-
tu Puurunen, Jorma Alata-
lo ja Sirkku Fali. Työnte-
kijöiden edustajina toimii 
työsuojeluvaltuutettu Tei-
ja Mustonen, pääsopijajär-
jestön luottamusmies Kei-
jo Piirainen, talouspäällikkö 
ja kirkkoherra, joka toimii 
myös ryhmän puheenjohta-
jana.

Rakennustoimikunta 
Terttu Puurunen (pj.), Esko 
Ahonen, Anna-Maaria Jaak-
kola, Veli Nikula ja Erkki 
Honkanen. Virkansa puo-
lesta rakennustoimikuntaan 

kuuluvat seurakuntamesta-
ri, talouspäällikkö ja kirkko-
herra.

Kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajat Tai-
na Vainio (pj.), Ilmari Lohi-
lahti ja Päivi Pohjanvesi. Va-
rajäseninä Jouni Piri, Urpo 
Ervasti ja Sirkka Pankinaho.

Seurakunnan edustajat 
maanmittaustoimiston suo-
rittamissa toimituksissa: 
Jorma Alatalo, varalla Elmi 
Kouva.

Ylimmän johdon palk-
kaustyöryhmä Anna-Maa-
ria Jaakkola (pj.), Esko Aho-
nen ja Terttu Puurunen.

Seurakunnan työnteki-
jöille vuokrattujen asuntojen 
vuokrat vahvistettiin vuo-
den 2019 alusta lukien. RR

Pe 8.2. klo 13-17 Iin Micropoliksessa, Piisilta 1  

Tulepa kuulemaan yritysten kasvutarinoita, asiantun-
tijoiden ohjeita viennin käynnistämiseen erityisesti 
Ruotsin markkinoille sekä vinkkejä kasvun rahoituk-
seen! 
Inspiroivan iltapäivän aikana verkostoidutaan osallis-
tujien kesken. 
Viennin kasvutarinansa kertovat:
• Lapin kasvien ja villiyrttien jalostaja

Arctic Warriors Rovaniemeltä
• Suomen suurin taitto-ovien valmistaja

Findoor Oy Iistä
• kuusamolainen Muoviton talo, joka on ainoana 

suomalaisena talotehtaana valittu siirtämään 
Ruotsin kaivoskaupunkeja Kiirunaa ja Jällivaaraa

Asiantuntijan puheenvuorot:
• Ruotsin markkinamahdollisuudet mikroyrityksille,  

Viexpo Vaasasta
• ELY-keskuksen palvelut kasvua hakeville

pk-yrityksille, Lapin ELY-keskus
Ilmoittaudu heti, paikkoja rajoitetusti. Tilaisuus on 
maksuton, kahvitarjoilu. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 6.2. mennessä arja.
packalen@oulunkaari.com tai 050 566 4179.
Puheenvuorot ovat nähtävissä myös netissä:
facebook.com/MicroENTRE.

JÅHAN NYT ON MARKKINAT! 
VIENTI-ILTAPÄIVÄ

MIKROYRITTÄJILLE  

OK#Kasvuverkosto  
Oulunkaaren ja Koillismaan

kasvu- ja vientikokeiluverkosto -hanke
Oulunkaaren ja Koillismaan

kasvu- ja vientikokeiluverkosto -hanke
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

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

Multivita plus
250 tabl. 

24,00€
(norm. 26,64€/

200 tabl.)

Multivita Juniori 
MIX 250 tabl. 

22,00€
(norm. 24,30€/

200 tabl.)

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

ALE JATKUU...

KAIKKI MIESTEN JA 
NAISTEN

KAULUSPAIDAT  

10€

PIIKKIPOHJA-
KENGÄT

20€
alk.

LEGGINSIT 

7,90€
(ovh. 11,50€)

MIESTEN 
NIPPUSUKKA 

2,90€
(ovh. 4,90€)

3 paria

MYYMÄLÄSSÄ LISÄÄ TARJOUKSIA......

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

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

549,-

LUMILINKO
5,5 HP

29,90

AHKIOT

599,-

Hitachi
TIMPURIN COMBO
18 V, sis. porakone DS-
18DBSL, isk.ruuvinväännin 
WH18DBDL2, pöyrösaha 
C18DBAL, 2x5,0 Ah akku + 
laturi, laukku. Takuu 3-vuotta,

395,-

Moottorikelkan
TALOUSREKI

199,-

HALLILÄMMITIN
15 kW, XK 15A

29,90

RAKENNUS-
LÄMMITIN

495,-

Moottorikelkan
TUKKIREKI

499,-

Hitachi KAIRAPAKETTI
sis. porakone, DS18DBL2, 
jääkaira 150 mm

VAHA-
KANKAAT JA 
KOSTEAN-

TILAN
MATOT 

SAAPUNEET!

UUDET!

ALKAEN

279,-

HALLILÄMMITIN
20 kW, XK 20A

ALKAEN

Kuntalaisaloite.fi –sivustolle 
on tehty 24.1.2019 kuntalais-
aloite, jossa esitetään, että 
Pudasjärvellä oleva turva-
paikanhakijoiden vastaan-
ottokeskus tulee lakkaut-
taa ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanottaminen lopettaa. 
Aloitteessa perusteet lak-
kauttamiselle liittyvät ennen 
kaikkea Oulussa tapahtunei-
siin alaikäisten seksuaaliri-
kosepäilyihin ja vastaavien 
tapahtumien ennaltaehkäi-
semiseen Pudasjärvellä.

Aloitteen tekemisen jäl-
keen kaupungin johtoon ja 
keskeisiin luottamushen-
kilöihin on otettu yhteyttä 
ja ihmetelty aloitteessa esi-
tettyjä monien mielestä vir-
heellisiä käsityksiä ja myös 
osin sitä, että aloitteen teki-
jöinä olevat vastuuhenkilöt 
ovat valtuutettuja ja merkit-
tävässä asemassa toteutta-
massa kaupunkistrategiaa ja 
sen linjauksia.

Kaupunginhallituksessa 
29.1.2019 käytiin asiasta esi-
tyslistan ulkopuolella laaja 
keskustelu, jonka päätteeksi 
kaupunginhallitus valtuutti 
kaupunginjohtajan, kaupun-
ginhallituksen puheenjohta-
jan ja kaupunginvaltuuston 

puheenjohtajan valmistele-
maan asiasta tiedotteen, jos-
sa linjataan asian jatkokäsit-
telyä käydyn keskustelun 
pohjalta.

On ensinnäkin todettava, 
että Pudasjärven kaupun-
ki jatkaa myönteistä ja posi-
tiivista kaupunkistrategian 
mukaista kansainvälistymis-
työtä ja osana sitä maahan-
muuttonäkökulman koros-
tamista, ellei valtuustossa 
asiasta toisin päätetä. Maa-
hanmuuttotyön ympärillä 
olevat palvelut ovat kaupun-
gissa merkittävä työllistäjä ja 
keskeiset linjaukset palvelu-
jen järjestämisessä tehdään 
kaupunginhallituksessa ja –
valtuustossa normaalin laa-
dukkaan valmistelun poh-
jalta. Vaikeistakin asioista 
pitää pystyä keskustelemaan 
ja päätösvaihtoehtojen todel-
liset seuraukset ymmärtä-
mään.

Kaupunki ei missään ta-
pauksessa hyväksy minkään 
ihmisryhmän syyllistämistä 
yksilöiden tekojen perusteel-
la. Elämme demokraattises-
sa ja ihmisoikeuksia kunni-
oittavassa yhteiskunnassa, 
jossa ketään ei tuomita etu-
käteen ilman oikeuskäsitte-

lyä. Emme hyväksy myös-
kään sitä, että tarpeetonta 
pelkoa lietsotaan kuntalais-
ten keskuudessa virheellisil-
lä väittämillä ja yleistyksillä.

Oikean tiedon lisäämi-
seksi ja avoimen keskuste-
lun mahdollistamiseksi on 
tässä tilanteessa paikallaan 
järjestää julkinen keskuste-
lutilaisuus, jossa saadaan eri 
alojen asiantuntijoilta tietoa 
maahanmuutosta ja turva-
paikanhakijoista sekä heidän 
kotoutumisestaan Pudasjär-
vellä. Tilaisuus on tarkoitus 
alustavasti järjestää keski-
viikkona 13.2. kello 17 myö-
hemmin ilmoitettavassa pai-
kassa.

Toivomme tilaisuuteen 
aktiivista osallistumista sekä 
tosiasioihin pohjaavaa ja 
avointa keskustelua.

Pudasjärven 
kaupunginhallitus
Tomi Timonen, 
kaupunginjohtaja
Anni-Inkeri Törmänen,
kaupunginhallituksen  
puheenjohtaja
Mari Kälkäjä, 
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja

Oikeaa tietoa maahanmuutosta, 
turvapaikanhakijoista ja heidän 
kotoutumisestaan 


