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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Remontti valmis 
– Puikkarissa päästään 

uimaan s. 3

Vihkiäisjuhla ja avoimet 
ovet LumiAreenalla s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 30.1.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Teemme VESIKATTO- ja 
ULKOVERHOUSTYÖT,

IKKUNA- ja OVIASENNUKSET 
ammattitaidolla.

Hyödynnä kotitalousvähennys. 
Ilmainen arviointi. Soita ja kysy lisää.

HONKA-TEK KY
Markku Honkanen P. 040 742 0449

honkatek@gmail.com

Puikkarin remontti on valmis 
ja allasosasto avataan  
lauantaina 1.2.2020!
Puikkarin aukioloajat 
Ma 12.00 - 20.00
Ti 6.15  - 20.00
Ke 12.00 - 20.00
To 6.15 - 20.00
Pe 12.00 - 18.00
La 12.00 - 18.00
Su 12.00 - 18.00 

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 19.2., ke 11.3. ja ke 1.4.

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

MONITEHOLASIEN 
OSTAJALLE 

polaroidut aurinkolasit
kaupan päälle! 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

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

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

Avoinna: ma-to klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu.

Yksiteholasien 
ostajalle ohennetut 

1.6 linssit huippu 
pinnoitteilla 

kehyksen hinnalla!

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

Alkaen

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
puh. 020 752 8260, ark. 8-17  la 9-14  www.k-rauta.fi

10-.

YLEISPUUKKO BAHCO 1446 
RUOSTUMATON TERÄS
Luja yleispuukko, ruostumatonta terästä. 
Mukava kahva ja varma ote. 
Täysi pituus 220 mm. 
Terän pituus 100 mm. 

3
KPL

KAUPAN PÄÄLLE
LASIPINTOjEN 

PUHdISTUSAINE 
0,75L2995

PYYKINPESUjAUHE 
BIO LUvIL COLOR 8 Kg
Myös sensitive.
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lumenpudotukset 
katolta

urakkatyönä.
Vakuutukset kunnossa.

p. outila oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

MA 3.2.

ElokuvA-
iltA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
vAkooJAt  

vAlEPuvuSSA
DUBATTU

-K7/4- 8€ 
● Klo 19.00 

tERÄSlEiDit
 -K7/4- 10€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

Ma -Ti  klo 14.00-20.00 •Ke klo 14.00-01.00 •  
To klo 14.00-20.00 • Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Avoinna:

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan!

TU
LO

SS
A:

Lauantaina 1.2.

Lauantaina 15.2.

CHORalE

KaRaOKE 
& WINttI
Liput ennakosta 
pe 31.1. asti 14 € 
ja ovelta 18 €

ROXEttE 
IN mEmORIal

V

Lue Pudasjärvi-lehti netistä: 
www.vkkmedia.fi

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

SYÖTETALVINENTALVINEN

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
maanantaina 10.2.2020 mennessä.

Pudasjärvi-lehden 
teemana to 13.2.2020

VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € 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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Pudasjärven seurakun-
nassa on ollut vuodesta 
2018 kirkkoväärtejä avus-
tamassa jumalanpalve-
luksessa. Kuluvan alku-
vuoden vuoroja jaettiin 
sunnuntain messun 19.1. 
jälkeen kirkkokahvien yh-
teydessä. Messun toimit-
ti kirkkoherra Timo Lii-
kanen, kanttorina toimi 
Jukka Jaakkola ja ehtool-
lisen jakamisessa avusti 
Sirkku Fali ja kirkkoväär-
tinä toimi Suvi Kipinä. 

Liikanen kertoi kirkko-
väärtin olevan jumalan-
palveluksessa avustava 
seurakuntalainen. Teh-
täviin kuuluu kirkkovie-
raiden tervetulotoivotus 
ja virsikirjojen jako, raa-
matuntekstien lukemi-
nen, muistokynttilän sy-
tyttäminen esirukouksen 
yhteydessä sekä koleh-
dinkanto. Mikäli jumalan-
palveluksessa on ristikul-
kue, kirkkoväärti toimii 
ristinkantajana. Useimmi-
ten kirkkoväärtinä ovat 

Kirkkoväärtivuoroja varattiin

Edellisen viikon sunnuntaina 19.1. messun toimitti kirkkoherra Timo Liikanen. Kirkkoväär-
tinä toimi Suvi Kipinä, joka on sytyttämässä muistokynttilää. 

olleet seurakunnan luot-
tamushenkilöt, lisäksi 
ovat tehtävässä palvelleet 
myös rippikoululaiset ja 
isoset. Kirkkoväärtinä voi 

toimia yksin tai yhdessä 
jonkun toisen kanssa. Seu-
rakunnan uuden strategi-
an yhtenä suuntaviivana 
on rakentaa seurakunta-

laisia laajasti osallistavaa 
yhteistyön kulttuuria, jo-
hon myös kirkkoväärtitoi-
minta kuuluu.  HT

Rakkaamme

Esko Antero
SIIRA
s. 15.10.1933 Pudasjärvi
k. 20.1.2020 Pudasjärvi

Kaipauksella muistaen
Tuomo ja Anja
   Piia ja Dan
   Petri ja Saana
   Pasi ja Kristiina
Sylvi-sisko perh.
muut sukulaiset ja ystävät

Jäi jälkeesi kotipiha hiljainen
sen puut ja pensaat lintuineen.
Ei polulla enää kulkijaa,
vain muistot siellä asustaa.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme
siunataan Pudasjärven kappelissa la 15.2.2020 klo 12.00

jonka jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodissa.
Lämmin kiitos Kurenkartanon henkilökunnalle

isän hyvästä hoidosta.

Ensi sunnuntaina on kynttilänpäivä. Kynt-
tilänpäivä ei juurikaan muuten painotu 
kirkkovuodessa - mutta se muistuttaa 
meitä siitä, että keskiajalla kaikki vuoden 
aikana kirkossa käytettävät kynttilät siu-
nattiin tuolloin.

Kun pieni lapsi kastetaan, silloin polte-
taan kastekynttilää. Elämän päätepistees-
sä, kuoleman kohdatessa poltetaan kynt-
tilää muistopöydällä ja haudoilla. Näiden 
kahden ääripään välissä kynttilät palavat 
eri juhlatilaisuuksissa, syntymäpäiväkak-
kujen päällä tai muuten vaan luomassa 
tunnelmaa. Kynttilän liekki, joka pimeyt-
tä valaisee kuvaa myös hyvyyttä, totuut-
ta, kauneutta. 

Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaa-
pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. 
Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, 
ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Hen-
ki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema 
kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt 
Herran Voidellun. Hengen johdatukses-
ta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen 
vanhemmat toivat lasta sinne tehdäk-
seen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, 
hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Juma-
laa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palveli-
jasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvan-
nut. Minun silmäni ovat nähneet sinun 
pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoil-
le valmistanut: valon, joka koittaa paka-

nakansoille, kirkkauden, joka loistaa kan-
sallesi Israelille. (Luuk. 2: 25-32)

Evankeliumin mukaan Jeesus oli vasta 
40 päivän ikäinen, joten hänen syntymä-
päiväkakussaan ei palanut yhtään kyntti-
lää. Simeon taas oli jo hyvin vanha mies. 
Hän tiesi, että viimeinen syntymäpäivä-
kynttilä hänen kohdallaan oli jo sytytetty. 
Seuraavaa ei enää sytytetä, sillä Simeon 
odotti jo elämänsä päättyvän. Sitä ennen 
hän oli odottanut jotakin erityistä hyvin 
pitkään ja nyt tuo odotus oli päättynyt. 
Mutta mitä vanha Simeon oli odottanut? 
Jumala oli luvannut hänelle, että ennen 
hänen kuolemaansa, hän tulee näkemään 
sen lapsen, josta tulee suuri kuningas ja 
pelastaja. Tuo päivä oli Simeonin elämän 
onnellisin päivä, koska tuo ilo ei koske-
nut vain häntä itseään, vaan kaikkia maa-
ilma ihmisiä. 

Kun Simeon kohtasi Jeesuslapsen. 
Hän tiesi, että lapsi on Jumalan kirkkaus, 
puhtain ja kaunein valo maan päällä, jon-
ka on määrä valaista kaikki ihmiset hy-
vyydellään. Siinä valossa jokaisen varjo 
tulee näkyviin – myös se mikä meissä on 
pahaa, paljastuu. Jeesus on siksi erityinen, 
ettei hän loista vain Jumalan valoa, vaan 
hän myös johdattaa meidät siihen valoon 
ja paikkaan, mikä on meidän kotimme eli 
Jumalan valon valtakuntaan. Hän johdat-
taa meidät sinne varjostamme huolimat-

ta, sinne me kuulumme. Lopulta hänen 
valonsa kirkkaus laajenee niin, että mei-
dän varjomme häviää. Kaikki mikä on ol-
lut pahaa, annetaan anteeksi. Kun pää-
semme perille – silloin emme ole enää 
vain valon loisteessa vaan keskellä valon 
lähdettä. Eikä mitään pahaa jää jäljelle. 

Pyhän Hengen johdattamana vanha 
Simeon oli oikeassa paikassa ja näki pe-
lastuksen, jonka Herra on luvannut kai-
kille kansoille. Tämän tapahtuman jäl-
keen Simeon oli elämänsä päättyessä 
hyvin onnellinen. Kynttilänpäivän sano-
ma kertoo siis maailman valosta – valos-
ta, joka loistaa ihmisille Jeesuksen kaut-
ta. Sinulla kristittynä on tuo valo sisälläsi. 
Sait sen, kun sinut kastettiin. Jeesuksen 
seuraajina olemme valon lapsia. Kun py-
rimme totuuteen, hyvyyteen ja oikeu-
denmukaisuuteen, olemme oikealla va-
lon tiellä.

Ensi sunnuntai, kynttilänpäivä on eri-
tyisen tärkeä päivä myös siksi, että silloin 
avataan vuoden 2020 Yhteisvastuukerä-
ys, jonka tuotolla tuetaan vanhemmuutta 
Suomessa ja maailman katastrofialueilla.   

Helena Koivukangas, 
diakoni

Valon tiellä

Messu seurakuntakodissa su 2.2. kello 10, Oskari Holm-
ström, Helena Koivukangas, Keijo Piirainen. Kirkkokahvit 
ja yhteisvastuukeräyksen aloitus. Messua voi seurata suora-
na videolähetyksenä seurakunnan YouTuben kautta.
Messu Sarakylän kappelissa su 2.2. kello 10, Eva-Maria 
Mustonen, Eeva Leinonen, Jukka Jaakkola. Kirkkokahvit ja 
yhteisvastuukeräyksen aloitus. 

       Yhteisvastuukeräyksen aloitus su 2.2. kello 10  
           seurakuntatalolla ja Sarakylän kappelissa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit, arpajaiset Yhteis-
vastuun hyväksi (arvotaan yksi tuotekori, arvan hinta 
1€/kpl) ja lyhyt puheenvuoro tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräyksestä. Sunnuntaina voi ilmoittautua kahvitilai-
suuden yhteydessä mukaan Yhteisvastuukerääjäksi. Tar-
vitsemme sekä ”ovelta ovelle” -kerääjiä että lipaskerääjiä 
Kurenalan lipaskeräyspäivään pe 28.2. Lisätietoa (myös 
YV-kerääjäksi ilmoittautumiset) Yhteisvastuukeräyk-
sestä: 040 752 4387/Marko Väyrynen tai marko.vayry-
nen@evl.fi.

Suomalainen Messu seurakuntakodissa su 2.2. kello 14, 
Lasse Heikkilän Suomalainen Messu-konsertti. Tilaisuudes-
sa esiintyvät Vox Margarita -kuoro, Marko Väyrynen, Mark-
ku Kemppainen, Sari Turunen, Aira Siuruainen-Kalliola, 
konsertin johtaa Keijo Piirainen. Tilaisuudessa kerätään ko-
lehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Kirkkokyyditysten käytäntöä on muutettu tämän vuoden 
alusta, kyliltä kustannetaan neljä kirkkomatkaa vuodessa, 
omavastuu 5 euroa/matka.
Iltakirkko seurakuntakodissa to 30.1. kello 19, Timo Lii-
kanen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro. Iltatee.
Kuorot: Vox Margarita ke 5.2. kello 18, Sarakylän kappeli-
kuoro to 30.1. kello 18, kirkkokuoro to 30.1. ja to 6.2. kel-
lo 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 5.2. kello 13.
Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 3.2. kello 11.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 6.2. kello 17.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 3.2. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa ma 3.2. 
kello 17. Perhekerho seurakuntakodissa ke 5.2. kello 10-
12.30
Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-12, 
parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoitoon, 
pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset lasteno-
hjaajille.
Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä Iivari 
Jurmulla pe 31.1. kello 19 ja lauluseurat Janne Kummalalla 
su 2.2. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 2.2. kello 16 (Sa-
muli Leppänen, Mikko Tuomimaa).
Kastettu: Elsa Adele Kujala, Ruusa Mimosa Alho.
Haudattu: Eino Ilmari Mertala 79 v.

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ P. 040 1951 732 
Niin ilosta kuin surusta
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA 
TO-SU 30.1.-2.2.   
ELLEI TOISIN MAINITA

Nyt myös 
karkkisankoja!

Rajoitettu erä! ERÄ!

Myös paisteja 
saatavilla!

Seinäkuiva-
lihaksi!

HK   
naUdan  
jaUheliha 10 %
 1 kg

HäTäLä  
lOhifilee
vakUUmipakaTTU,  
a-leikaTTU, nOrja 

795
kg

1.-

hedelmÄ-ÄmpÄri
appelsiini navel, egypti ja  

idared Omena, puola,  
n. 6,5 kg (n. 0,77/kg) 

5.-ÄmpÄri

Rajoitus 2 kg/talous Rajoitus 3 kpl/talousIlman korttia 3,15 kpl (12,60/kg)

kpl

kilOn raSia
erÄ -35%

 Rajoitus 3 rs/talousRajoitus 2 fileetä/talous

3
rs

499
kg

 
irTOmakeiSeT -68%

399
SankO

1 SankO/aSiakaS
vOimaSSa niin 

kaUan kUin
SankOja riiTTÄÄ!

1299
kg

Yksittäin 2,95 pkt (5,90/kg)

VALIO 
vOi
nOrmaaliSUOlainen
500 g (4,50/kg)
rajOiTUS 2 pkT/TalOUS

450
2
pkt

VALIO OLTERMANNI
jUUSTOT
250 g (4,00/kg)

Meillä paistettu! Viikon paistoleipä! 

299
rOUhepehmOpalaT

450 g (6,64)

KPL

  
virike  
kananmUnia
m10 580 g (1,72/kg)

3.-
Ilman korttia 1,55 rs (2,67/kg)

199
kg

kOTimainen
naUdan

SydÄn

Remontti valmis – Puikkarissa päästään uimaan
Viime vuoden alussa 
20-vuotista toimintaa juhli-
nut virkistysuimala Puikka-
rin allasosasto avautuu lau-
antaina 1.2. puolilta päivin 
pitkän, viime kesäkuusta al-
kaneen, remontin jälkeen. 
Remontin urakoi pudas-
järveläinen Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit Oy. 

Uimalan toiminta jatkuu 
avauspäivän jälkeen nor-
maalien talviaukioloaiko-
jen mukaisesti. Myös ohjatut 
ryhmät ja koulujen uinnin-
opetus alkavat maanantai-
na 3.2. 

Puikkarin kävijämäärä 
on ollut vuositasolla reilut 
50 000, luku pitää sisällään 
myös kuntosalikävijät. Ui-
malassa voi harrastaa moni-
puolista vesiliikuntaa. Tällä 
hetkellä suosittua on muun 
muassa vesijuoksu ja siihen 
on upeat puitteet. Altaan 
toinen pää on syvyydeltään 
neljä metriä. 

Puikkari uimahalli kuu-
luu laajarunkoisten raken-
nusten rakenteellisen tur-
vallisuuden tarkastamisen 
piiriin. Tarkastamista ohjaa-
va laki tuli voimaan vuonna 

2015 ja koskee rakennuksia, 
jotka ovat rakennettu ennen 
lain voimaan tuloa. Uima-
hallin osalla tarkastus vaa-
ti alaslaskurakenteen purka-
misen betonipalkkilinjoilta 
sekä altaiden tyhjentämisen, 
jotta palkkien tarkastus voi-
tiin tehdä koko jännevälil-
tä. Uimahallin pääaltaan 
yläpuolisten viiden palkin 
kunto tutkittiin ja puurima-
rakenteiden kiinnitykset tar-
kastettiin. Työn tekemiseen 
täytyi rakentaa rakennuste-
lineet, jotka yhdistettiin kul-
kusillalla sekä rakennettiin 

Allasosaston laattojen korjaustyöt ja siivoustyöt päästiin 
tekemään joulukuussa.

Kahdeksan kuukautta kestänyt remonttityö on valmis ja uimaan päästään lauantaina 1.2. 

porrasnousu. Rakennusteli-
neiden kohdalla allasraken-
teet suojattiin kovalevyllä. 

Alaslaskukatot on nyt 
korjattu kauttaaltaan ja vaih-
dettu 30 000 hapon kestävää 
ruuvia. Altaisiin vaihdettiin 
laattoja sekä uudet lauteet 
isoihin saunoihin. Suihkuti-
loihin on lisätty käsisuihkut 
sekä tehty myös pienempiä 
korjauksia. Remontin aikana 
hallilla tehtiin myös normaa-
lit vuosihuoltoon ja korjauk-
siin liittyvät työt.

Alaslaskukattojen kor-
jaustyö saatiin valmiiksi 
marraskuun loppuun men-
nessä, jonka jälkeen puret-
tiin rakennustelineet. Allas-
osaston laattojen korjaustyöt 
ja P1-tason siivoustyöt pääs-
tiin tekemään joulukuussa. 
Uimahallitekniikan käyn-
nistäminen sisältäen altai-
den täyttötyöt tehtiin tam-
mikuussa. 

Uimahallivastaavan Aini 
Seppäsen mukaan kuntosa-
li ja Puikkarin asiakaspal-
velupiste ovat olleet avoin-
na arkipäivinä ja lauantaisin, 
jolloin on voinut käydä päi-
vittämässä kuntosalin kul-
kulätkiä ja kulkea kuntosa-
lilla hyvinvointipassilla ja 
kertamaksuilla. Suuri osa 

henkilökunnasta oli lo-
mautettuna. Kaikki pääsivät 
aloittamaan työt viimeistään 
lokakuussa. Syyskuussa  
aloitettiin ryhmienohjauk-

set, yksilöohjaukset, tulevan 
kauden suunnittelu sekä pe-
rehdytyskansion ja pelas-
tussuunnitelman päivityk-
set. HT
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Katri Kulmuni ja Pekka Aittakumpu 
kaiken kansan tavattavissa

Keskustan puheenjohtaja, 
valtiovarainministeri Kat-
ri Kulmuni ja kansanedusta-
ja Pekka Aittakumpu olivat 
kaiken kansan tavattavissa 
perjantaina 24.1. K-Super-
marketin pihalla Pohjois-
Pohjanmaan ja Pudasjärven 
Keskustan järjestämässä ti-
laisuudessa.  Kulmunin, Ait-
takummun ja tilaisuuden 
juontajan Vesa Riekin puhei-
den lisäksi tilaisuudessa oli 
Keskustan paikallisten puu-
haihmisten avonuotiolla jär-
jestämä grillimakkaratarjoi-
lu ja arpamyyntiä. Puheiden 
jälkeen Kulmunin puheil-
le oli jonoksi saakka ihmi-
siä tuomassa esille asioitaan. 
Ministeri jatkoi tilaisuudes-
ta matkaa Syötteelle Lumi-
Areenan vihkiäisjuhlaan. 

Kulmuni kertoi seuran-
neensa Pudasjärven esi-
merkillistä hirsi- ja puura-
kentamista sekä kaupungin 
pyrkimyksiä olla puuraken-
tamisen edelläkävijänä. 

-Puu on erikoinen raa-

ka-aine, josta voi tehdä mel-
kein mitä tahansa. Rakenta-
misessa se on perinteinen, 
mutta nykyajan teknolo-
gia on mahdollistanut mm. 
öljypohjaisen muovin kor-
vaamista puulla. Ilmastojen 
hiilipäästöissä puu on Suo-
messa avainasemassa. Ny-
kyajan biotekniikalla puus-
ta voidaan tehdä myös öljyä, 
totesi Kulmuni. 

Hän otti kantaa myös 
työllisyyden hoitamiseen ja 
näki tärkeänä Keskustan ole-
misen hallituksessa. 

-Hallituksen tavoitteena 
on, että yhä useampi pysyi-
si ja tekisi työtä. Hallituksen 
tavoitteen oleva parantu-
va työllisyys ja 30 000 nyt ja 
myöhemmin toiset 30 000 
uutta työpaikkaa parantavat 
taloutta, jolla pystytään hoi-
tamaan muun muassa ties-
töä kuntoon. Keskustan on 
pystynyt hallituksessa pa-
rantamaan lapsiperheiden ja 
eläkeläisten asemaa sekä on-
nistuneella aluepolitiikalla 

viemään Suomea eteenpäin. 
Pudasjärven Hetekyläs-

tä syntyisin oleva, nykyisin 
Kiimingissä asuva, kansan-
edustaja Pekka Aittakumpu 
korosti myös työn merkitys-
tä ja että työllisyyttä kasvat-
tamalla taataan kansalaisil-
le perusturva. Aittakumpu 
jakoi käyntikortteja ja toivoi 
osallistujilta viestejä, jois-
sa mainittuja asioita hän voi 
hoitaa kansanedustajana. 

Tilaisuuden juontanut 
Vesa Riekki toivotti ministe-
rin ja kansanedustajan terve-
tulleeksi Pudasjärvelle. 

-Ministerin vierailu paik-
kakunnalla on harvinaista 
herkkua, ja senkin takia an-
namme erityistä arvoa tä-
män päivän vierailulle Pu-
dasjärvellä ja Syötteellä. Hän 
muistutti Keskustan pu-
heenjohtajalle, että Keskus-
ta on ollut Pudasjärven po-
liittinen kantava voima koko 
sen yli satavuotiaan histori-
an ajan ja toiminta jatkuu sa-
mankaltaisena. Jotta puolu-

Kerttu Simu muisti persoonallisella lahjalla kansanedustajaa ja ministeriä.

K-Supermarketin pihalle oli saapunut runsaasti yleisöä. Nuotio paloi grillimakkaroiden 
paistamiseen.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni toi eduskunnan ja hallituk-
sen terveiset ajankohtaisista asioista. 

een kannatus vahvistuu ja 
ihmisten luottamus politiik-
kaan säilyy, Keskustalta tar-
vitaan hyviä ja kauaskan-
toisia linjauksia ja päätöksiä 
niin eduskunnan kuin myös 

kuntapäättäjien taholta, to-
tesi Riekki. 

Riekki, Eero Hyttinen 
ja Heikki Putula luovutti-
vat ministerille Pudasjärvel-
tä muistoksi Kynttilätalon 

hienon Kynttiläkuusi asetel-
man ja Puhoksen muikkua.

Heimo Turunen

Sydänyhdistyksen toiminta uudelleen käyntiin Pudasjärvellä
Sydänyhdistyksen toimin-
ta aloitettiin uudelleen Pu-
dasjärvellä viime vuoden 
lopulla lakkautetun yhdis-
tyksen tilalle. Uuden yhdis-
tyksen perustava kokous pi-
dettiin maanantaina 27.1. 
seurakuntakodissa. Nimek-
si tuli Pudasjärven alueen 
Sydänyhdistys ry. Läsnä oli 
18 henkilöä, jotka lähes kaik-
ki ilmoittautuivat myös uu-
den yhdistyksen jäseniksi. 
Yhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittiin Heimo Turu-
nen ja sihteeri-rahastonhoi-
tajaksi Leena Rantala. Muut 
hallituksen jäsenet valitaan 
tiistaina 4.2. pidettävässä ko-
kouksessa, joka on samalla 
yhdistyksen ensimmäinen 
kerhokokoontuminen. 

Maaliskuusta lähtien 
kuukausittainen kerho ko-
koontuu entiseen tapaan 
joka kuukauden ensimmäi-
nen maanantai seurakun-

takodissa. Vuodesta 1990 
lähtien toimineen ja viime 
vuoden lopulla lakkautetun 
Pudasjärven Sydänyhdis-
tyksen jäsenet toivotetaan 
tervetulleeksi uuden yhdis-
tyksen toimintaan. Jäsenyys-
asiassa voi ottaa yhteyttä pu-
heenjohtajaan tai sihteeriin. 

Perustavassa kokouk-
sessa vierailijana ollut lää-
käri Terttu Ahonen antoi 
hyviä käytännön neuvoja 
oman terveyden huolehti-
miseen. Hän suositteli liik-
kumaan säännöllisesti, huo-
mioimaan riittävän levon 
ja pyrkimään pitämään hy-
vän mielen. Ylipainoisille oli 
neuvona, että jo pienelläkin 
painonpudotuksella on ter-
veyttä edistäviä vaikutuksia. 
Ruokailuissa hän muistutti 
lautasmallista, jossa on puo-
let kasviksia ja innosti koti-
maisten marjojen nauttimi-
seen. HT

Sydänyhdistyksen toiminnan uudelleen käynnistäjiä Pudasjärvellä oli mukava joukko. Tiedusteluja ja kiinnostusta toi-
mintaan osallistumisesta on ollut myös runsaasti. 
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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) 
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PE-To 31.1.-6.2.

Navel 
APPELsIINI

Arla perinteiset
JogURTIT
150 g

Kivikylän
vANhANAJAN 
NAkkI
380 g

HK LIhA-
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3 pkt
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LEIväT
280-320 g
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Vihkiäisjuhla ja avoimet ovet
LumiAreena lisäämässä ympärivuotismatkailua Syötteellä

Pudasjärven kaupunki jär-
jesti perjantaina 24.1. jou-
lukuussa 2019 Syötteelle 
valmistuneen hirsisen Lu-
miAreenan vihkiäisjuhlan. 
Vihkimisen suoritti valtion-
varainministeri Katri Kul-
muni. Kutsuvierastilaisuu-
den ohjelmassa oli juhlavia 
puheenvuoroja, nauhan leik-
kaus, elävää musiikkia sekä 
paikallisia herkkuja sisältä-
vä juhlaillallinen. 

Vihkimiseen liittyi myös 
kaikelle kansalle avoimet 
ovet lauantaina 25.1. Koko 
perheen tapahtumassa tu-
tustuttiin LumiAreenaan ja 
Syötteen yrittäjiin sekä hei-
dän palvelutarjontaansa. 
Esiintymässä oli Oulun Täh-
tisirkus ja musiikilla viih-
dytti lapsia ja aikuisia 28 
henkinen UPOUusi Puhal-
linorkesteri. Avajaisvieraille 
oli kahvitarjoilu. Kaupunki 
järjesti ennakkoon ilmoittau-
tuneille linja-autokuljetuk-
sen Kurenalta Syötteelle ja 
takaisin. 

Vihkiäisjuhlaviikonlop-
puna Iso-Syötteen rinteil-
lä oli Lumilautaliiton kan-
sallinen kilpailu QKLS Tour 
(slopestyle & big air). KIDE 
Hotellin edessä oli lapsil-
le tarkoitettu lumilautara-
ta. Lisäksi oli paljon haus-
koja esiintymisiä perheille 
mm. Syötteen Eräpalveluil-
ta oli paikalla huskyja. KIDE 

Hotellissa oli myös avoin-
ten ovien päivä, jolloin sai 
tutustua hotellin ja sen huo-
neisiin. 

Pudasjärven kaupun-
gin omistamaa LumiAree-
naa kuvailtiin ensimmäi-
seksi tämän tyyppiseen 
käyttötarkoitukseen raken-
netuksi moderniksi hirsira-
kennukseksi maailmassa. 
LumiAreenaan kuuluu yh-
teensä noin 1400 neliömet-
rin tilat, jotka pitävät sisäl-
lään muuntautuvaa salitilaa 
sekä kunto- ja vapaapaino-
salin, kaupungin turisti-in-
fon, Syötteen Keskusva-
raamon palveluineen sekä 
vaihtuvan pop-up-myymä-
län. LumiAreenassa ja sen 
yhteydessä olevassa uudis-
tuneessa Safaritalossa toimii 
Oulussa jo tunnettu ekohen-
kinen ravintola Tuba, joka 
hoitaa LumiAreenassa jär-
jestettävien tilaisuuksien ja 
tapahtumien catering-pal-
velut. LumiAreenan yhte-
ydessä sijaitsee myös mar-
raskuun alussa avattu KIDE 
Hotelli, jolla on kuntosali, 
sauna- ja kokoustiloja sekä 
muita tiloja tässä kiinteistö-
kokonaisuudessa. Ravintola 
Tuba hoitaa myös KIDE Ho-
tellin asiakkaille aamiais- ja 
ruokapalvelut. Hotelli, ra-
vintola ja LumiAreena sii-
hen kuuluvine yrityksineen 
ja palveluineen muodosta-

vat yhdessä erinomaisen ja 
ympärivuotisen palvelu-
kokonaisuuden. Kokonai-
suuteen kuuluu oleellisesti 
myös kaupungin viime ke-
sänä aloittama ja ensi kesä-
nä valmistuva infrahanke eli 
Iso-Syötteen matkailukes-
kuksen pysäköintialueen ra-
kentaminen.

Juhlapuheissa korostet-
tiin LumiAreenalla olevan 
Syötteen ympärivuotisuu-
den kehittämisessä keskei-
nen rooli liikunta-, kon-
sertti-, juhla- ja erilaisten 
tapahtumatilaisuuksien jär-
jestämiseksi vuodenajas-
ta riippumatta. Rakennus 
mukautuu jopa 500 hen-
kilön tilaisuuksien näyttä-
möksi, jonka uskotaan hou-
kuttelevan Syötteelle uusia 
kävijäryhmiä. Esimerkiksi 
yritysseminaareille on ollut 
jo kysyntää ja nyt Syötteellä 
ovat ensiluokkaiset puitteet 
niiden järjestämiseen. Isoja-
kin ryhmiä on nyt myös ai-
kaisempaa helpompi majoit-
taa.

Hohtavat hanget  
toivottivat  
tervetulleeksi
Valtionvarainministeri Kat-
ri Kulmuni lausui ilonsa, 
kun valkeat ja puhtaat lumi-
hanget hohtivat auringon 
säteillä hänen saapuessaan 
lumettomasta Helsingistä 
Pudasjärvelle ja Syötteelle.

-Lumi, luonto, avo- ja 
takkatuli sekä hiljaisuus 
ovat monille maailman eri 
kolkilta saapuville matkaili-
joille aivan uutta ja ihmeel-
listä. Ne kokemukset takaa-
vat matkailijoille todelliset 
elämykset, jotka vetävät en-
tistä enemmän ihmisiä näil-
le seuduille.

Kulmuni kehotti kaikkia 
tekemään töitä, että Suomi 
menestyisi ja menisi eteen-
päin. Hän sanoi matkailun 
työllistävän Suomessa noin 
140 000 henkilöä.

LumiAreenalla oli kaikelle kansalle avoimet ovet lauantaina puolen päivän jälkeen. Kävijöi-
tä oli mukavasti. Kuva Juho Niemelä. 

-Matkailun kasvun myö-
tä osaavan työvoiman saa-
tavuus on viime vuosina 
noussut monien matkailu-
yritysten kasvun esteeksi. 
Työvoiman saatavuuden 
turvaaminen on ehdotto-
man tärkeää ja liittyy kes-
kusteluun matkailun ym-
pärivuotisuudesta. Työ- ja 
elinkeinoministeriö käyn-
nisti vuonna 2018 matkai-
lualan työvoiman kohtaan-
non toimenpideohjelma 
Matkailudiilin, jonka ta-
voitteena oli löytää ratkai-
suja alalla vallitsevaan työ-
voimapulaan. Hankkeen 
tuloksia ja parhaita onnis-
tumisia tullaan ottamaan 
käyttöön alan työvoimapu-
lan helpottamiseksi ja nii-
tä voidaan skaalata ja ottaa 
käyttöön myös muilla työ-
voimapulasta kärsivillä toi-
mialoilla, kuten rakentami-
sessa, totesi Kulmuni.

Lumiareenan juhlavieraiden pöydät oli nimetty uittoon ja metsätalouteen kuuluvista nimis-
tä, joiden merkitystä pohdiskeltiin pöydissä. 

Jorma Kortesoja kiitteli 
Syötteen Keskusvaraamon 
tiloja toimiviksi. 

Jorma Terentjeff kiitteli kau-
pungin päättäjiä hyvästä 
yhteistyöstä Syötteen mat-
kailualueen kehittämisessä. 

Katri Kulmuni suorittamassa avajaisiin perinteisesti kuuluvaa nauhan leikkaamista kaupunginjohtaja Tomi Timosen ja 
opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holapan avustaessa. Airueina toimivat Heli Huhtamäki ja Ulla-Maija Paukkeri.  

Anne Mikkola kertoi Lumi-
Areenan hyvästä akustii-
kasta.

Kulmuni kertoi arvosta-
vansa yrityksiä, jotka uskal-
tavat investoida. Syötteellä 
on löytynyt tällaisia yrityk-
siä, kaupunki siinä muka-
na. Vihkiäisjuhlatilaisuus 
on tästä yhtenä hienona esi-
merkkinä. Juhlapuhuja toi-
vottikin alueen toimijoiden 
pääsevän entistä suurem-
piin saavutuksiin. 
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Puurakentaminen 
lisääntymässä
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi huomioineen-
sa myönteisenä Marinin hal-
litusohjelmassa mainittua 
puurakentamisen edistämi-
sen pyrkimystä, puuraken-
tamisen palomääräyksien 
keventämisen selvittämistä 
ja puun rakentamiskäytön 
kaksinkertaistamista. 

-Tätä hallitusohjelmassa 
esitettyä, erityisesti julkis-
ta rakentamista koskevaa ta-
voitekokonaisuutta, on Pu-
dasjärvellä noudatettu jo 
useamman hallitus- ja edus-
kuntakauden ajan. Terveh-
dyspuheessani ei ole mah-
dollisuutta mennä aiheeseen 
syvemmälle, mutta totean, 
että Pudasjärvi on mielel-
lään ja ylpeänä jatkossakin 
suunnannäyttäjänä puura-
kentamisen edistäjänä sekä 
paremman sisäilman ja il-
mastotekojen edelläkävijä-
nä, totesi Timonen. 

Hän oli laajentamassa nä-
kökulmaa myös matkailun 
puolelle ja lupasi tehdä yh-
dessä töitä sen eteen, että 
suomalainen matkailu kehit-
tyy kestävästi ja ekologises-
ti kohti vähähiilisempää tu-
levaisuutta.

Ennakkoluuloton  
tien näyttäjä
Pudasjärven kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Mari 
Kälkäjä mainitsi juhlapu-
heessaan Pudasjärven ole-
van ennakkoluuloton tien-
näyttäjä. 

-Kaikessa kaupungin 
toteutuksessa huomioi-
daan aitojen materiaalien ja 
luonnonmukaisten toimin-
tatapojen hyödyntäminen. 
Omintakeisuus ja paikalli-
suus ohjaavat valintapää-
töksissämme. Pudasjärven 
tunnetaan kehitysmyön-
teisyydestä ja rohkeudesta 
katsoa eteenpäin sekä hyö-
dyntää uusia keinoja menes-
tymisessä, mainitsi Kälkäjä. 

LumiAreenan yritys-
toimijat teollisuusneuvos 
Jorma Terentjeff, ravinto-
layrittäjä Anne Mikkola ja 
Syötteen Keskusvaraamon 
yrittäjä Jorma Kortesoja kiit-
tivät kaupungin virka- ja 
luottamushenkilöitä ennak-
koluulottomasta, päättäväi-
sestä ja hyvästä yhteistyöstä. 

-Meille tuotiin neuvot-
teluissa selvästi esille, että 
LumiAreena tulee, jos ra-

Juhlan järjestelyistä vastasivat Pudasjärven kaupungin 
palvelumuotoilija Ulla-Maija Paukkeri ja tapahtumatuottaja 
Heikki Heikura, joka toimi myös juhlan juontajana. 

Mari Kälkäjä kuvaili Pudasjärveä ennakkoluulottomaksi 
suunnannäyttäjäksi.  

Kaupunginvaltuutetuilla oli perjantaipäivänä valtuustoseminaari Pikku-Syötteellä, josta 
siirtyivät illaksi Iso-Syötteelle LumiAreenan vihkiäisjuhlaan. Kuvassa Vesa Riekki, Sointu 
Veivo, Paula Soronen ja Mirka Väyrynen. 

Katri Kulmuni kuuntelemassa kiinnostuneena Syötteen 
kuulumisia alueen perusyrittäjä Atte Särkelältä.

kennatte hotellin. Nyt suun-
nitellut hankkeet ovat toteu-
tuneet, sanoi Terentjeff. 

 -Olemme saaneet uusina 
toimijoina suurta apua toi-
silta alueen matkailuyrittä-
jiltä sekä Pudasjärven Kehi-
tys Oy:ltä. Samoin lähiruoan 
valmistukseen raaka-ainei-
den toimittajia on löytynyt 
paikkakunnalta yllättävän 
paljon ja monipuolisesti. Lu-
miAreena on alkuajan koke-
musten perusteella akustii-
kaltaan huippuluokkaa, joka 
edesauttaa huippuartistien 
tilaisuuksien järjestämises-
sä ja yleisömenestyksen saa-
vuttamisessa, totesi ravinto-
layrittäjä Anne Mikkola. 

-Toimintamme on laajen-
tunut ja henkilökuntamme 
on tuplaantunut LumiAree-
nan uusien toimitilojen myö-
tä. Kiinteistöjen rakentami-
sen aikana olemme saaneet 
yrittäjinä osallistua päätök-
sentekoon ja meitä on kuun-
neltu, josta suuri kiitos, mai-
nitsi matkailuyrittäjä Jorma 
Kortesoja. 

Pöydissä  
uittoperinteen nimet
Tilaisuuden organisaattorei-
na toimineet tapahtumatuot-
taja Heikki Heikura ja pal-
velumuotoilija Ulla-Maija 
Paukkeri olivat järjestelleet 
juhlavieraiden istumajärjes-
tyksen. Pöydät oli nimetty 
uitto- ja metsätaloudesta tu-
tuilla nimillä; kymppi, tuhto, 
ponttuu, otva, lanssi, keksi, 
kaussi, jorkale, honka, po-
kara. Nimien käyttötarkoi-
tusta oli pöydissä mukava 
pohtia. Matkailuyrittäjä Juha 
Kuukasjärvi muisteli, että oli 
osallistunut Iijoen viimei-
seen uittoon vuonna 1988. 
Uittomiehen tehtäviin kuu-

lui valmistaa itse oma kek-
si, joka oli yhtenä pöydän ni-
menä.

Keittiömestari Jari Rop-
ponen esitteli illan juhla-
menuun. Alkuruokana oli 
Syötteen korvasienikeittoa 
ja tryffelikermaa. Pääruoka-
na oli Hätälän loimulohta 
ja Murasen tilalta karitsan-
paistia ja rosmariinikastiket-

ta, kuusenkerkkäjuureksia ja 
paahdettuja perunoita. Jäl-
kiruokana oli valkosuklaa-
lakkaleivos. Lakat (hillat) oli 
poimittu Syötteen alueelta.  

Juhlan juontajana toimi 
Heikki Heikura. Musiikkia 
esitti Trio Harri Sarkkinen 
Oulusta. 

Heimo Turunen

Hotelli Iso-Syötteen yrittäjät Katariina ja Juha Kuukasjär-
vi, joka kertoi olleensa mukana Iijoen viimeisessä uitossa 
vuonna 1988. 

Lasse Heikkilän 
Suomalainen Messu 

-konsertti
Suomalaista sielunmaisemaa kansanmusiikin keinoin luotaava 
Suomalaisen messu esitetään tulevana sunnuntaina 2.2. seu-
rakuntakodilla. Suomalaisen messun juhlaversiossa kerrotaan 
kansan syvien rivien tarinaa matkalla Venäjän suuriruhtinaskun-
nasta yhdistyneen Euroopan pohjoiseksi ulottuvuudeksi. Lau-
lujen välillä pysähdellään katselemaan muutamia valikoituja his-
toriallisia valokuvia ja koitetaan tavoittaa niitä tunteita, jotka 
ovat kansaamme historian käänteissä ravistelleet. Talvisodasta 
on nyt kulunut 80 vuotta. Suomalaisen messun lauluista monet 
ovat syntyneet sodanjälkeisen sukupolven tuntemuksista, jota 
isien ja äitien kokemukset sodasta ovat heissä saaneet aikaan. 
Suomalaiseen messuun tuotetaan luontokuvista ja historialli-
sesta aineistosta koostuva kuvatausta, joka tuo luonnon kes-
kelle kirkkosalia ja linkittää laulut ja niihin liittyvät tunteet itse-
näisen Suomen historiaan. Konsertissa esiintyvät Vox Margarita 
-kuoro, Marko Väyrynen, Markku Kemppainen, Sari Turunen ja 
Aira Siuruainen-Kalliola. 

Konsertin johtaa Keijo Piirainen. Myös yleisö pääse laula-
maan yhdessä. Tilaisuus alkaa kello 14 ja siinä kootaan kolehti 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Seurakunta tiedotus 

Venäläisiä säveliä 
vuosikymmenten varrelta 

kirjastolla
Kirjastolla kaikuvat pääasiassa tutut, mutta myös hiukan vie-
raammatkin venäläiset sävelet vuosikymmenten varrelta tors-
taina 6.2. kello 17.30 alkaen. Keijo Piirainen ja Markku Kemp-
painen sekä kansalaisopiston mieslaulajat esittävät musiikkia 
sekä suomeksi että venäjäksi. Yleisö voi yhtyä myös muutamiin 
lauluihin, koska sanoja heijastetaan seinälle. Laulujen kaari ulot-
tuu Tsaikovskista Vysotskiin ja moni laulu on suomalaisille hy-
vin tuttu.

Mukana on myös vieraita Komin tasavallasta. Syktyvdinin 
kulttuurin ja historian museon johtaja Vladimir Muravjev ja 
Syktyvdinin piirin kirjaston varajohtaja Ljudmila Muravjeva tu-
levat tulkkinsa Sergei Gabovin kanssa paikalle.

Luvassa on musiikillisesti ja kulttuurillisesti monipuolinen ja 
kiinnostava ilta. Vetäjänä toimii Suomi-Venäjä -seuran Pudasjär-
ven osaston puheenjohtaja Marja-Leena Törrö.

Paikalla on tarjoilua pienin venäläisin maustein ja tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. Tilaisuuden järjestää Pudasjärven kaupun-
ki yhteistyössä paikallisen Suomi-Venäjä -osaston kanssa. MK

Roxette In Memoriam 2020 
kiertue Kurenkoskessa

Kurenkoskessa lauantaina 1.2. pysähtyy Roxette In Memoriam 
2020- kiertue, joka on koostettu kunnioittamaan Roxetten 
upeaa muistoa, musiikkia ja ylivoimaista taidetta. Ikimuistoiset 
hetket eivät kuole koskaan, ja siksi Roxette Ultimate- tribuut-
tiduo perustettiin 2019 antamaan parastaan yleisölle ja katso-
jille, perustajina Roxette-fanit itsekin. Lämminhenkiset ammat-
timuusikot Mari Varjovirta ja Jari Viitaniemi eivät jätä yleisölle 
muuta mahdollisuutta, kuin kokea kylmiä väreitä ja nousta tans-
simaan. Jarin käsitellessä ammattimaisesti kitaraansa, Mari tul-
kitsee laulua niin että unohtaa, millä vuosikymmenellä ollaan ja 
ketkä ovat lavalla. Valot, kitarat ja ikimuistoiset hitit vievät vielä 
kerran autenttiseen Roxette- kokemukseen. 

Mari valittiin myös alkuvuodesta Suomen Pop-kuningatta-
reksi FinnRadion yleisöäänestyksessä ylivoimaisesti, The Look, 
Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, Joyride, Dres-
sed for Success, Dangerous, Fading Like a Flower, Sleeping in 
My Car Bändi, jota emme koskaan unohda Kyyneleistä rockiin. 

Roxette In Memorium -tour 2020  
by Roxette Ultimate
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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

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/

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.

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

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)

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

TOIMIPISTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, 
kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, juurikoskenkatu 4, 84100 Ylivieska.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSyHTIöIDEN   
 TyöT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSyHTIöIDEN HyVÄKSyMÄ KOLARIKORJAAMO

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti tiistaina 28.1. 
Kaupunki on pyytänyt tar-
joukset kaupungin talous- ja 
taajamametsien hoitotyöstä. 
Tarjoukset jättivät Mhy Koil-
lismaa ry sekä A-metsä ja tie 
Oy. Päätettiin solmia kaupun-
gin metsien hoitosopimus ko-
konaistaloudellisesti edulli-
semman palveluntuottajan 
mhy Koillismaa ry:n kanssa. 
Sopimus on voimassa vuoden 
2022 loppuun saakka ja op-
tiovuoden 2023 osalta päätös 
tehdään puolta vuotta ennen 
varsinaisen sopimuskauden 
päättymistä.

Syötteen asioita
KimmoKaava/DI Kimmo 
Mustonen on laatinut maan-
omistajien aloitteesta luon-
noksen Kovalammen ran-
ta-asemakaavan osittaisesta 
muutoksesta Syötteen Ko-
valammen pohjoisrannal-
le. Muutettavan kaava-alueen 
pinta-ala on noin 1,7 hehtaa-
ria. Luonnoksen mukaan alu-
een rakennusoikeus kasvaa 
320 kerrosneliömetriä. Osalli-
sia kaavahankkeessa ovat alu-
een maanomistajat ja ne joi-
den asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisilla ja yhteisöillä, 
joiden toimialaa suunnittelus-
sa käsitellään. Päätettiin kuu-
luttaa kaavoituksen vireille 
tulo ja asettaa kaavaluonnos 
sekä siihen sisältyvä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma 
nähtäville sekä pyytää kaava-
luonnoksesta sekä osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmas-
ta tarvittavat lausunnot.

Metsähallitus pyytää Pu-
dasjärven kaupungin lausun-
toa Syötteen kansallispuiston 
järjestyssäännön luonnokses-
ta, joka aikaisempaan järjes-
tyssääntöön verrattuna kiellot 
ovat säilyneet ennallaan. Mää-
räyksiä on jonkin verran tar-
kennettu. Merkittävänä muu-
toksena on talvipyöräilyn 
salliminen pysyvän lumipeit-
teen aikana muualla kuin huol-
letuilla hiihtoladuilla ja lu-
mikenkäilyyn tarkoitetuilla 
reiteillä. Kaupunginhallituk-
sella ei ollut huomautettavaa 
järjestyssäännön luonnoksesta.

Hyvän Mielen  
Lastenhoitopalvelut
Kaupunki on päättänyt ottaa 
käyttöön varhaiskasvatuksen 
palvelusetelijärjestelmän vii-
me vuoden alusta alkaen var-

haiskasvatuspalveluita yk-
sityisiltä palveluntuottajilta 
hankittaessa. Samalla on hy-
väksytty palvelusetelijärjes-
telmän menettelytapaohjeek-
si palvelusetelin sääntökirja. 
Sen mukaan palvelusetelijär-
jestelmän piiriin hyväksyttä-
vistä varhaiskasvatuksen yk-
sityisistä palveluntuottajista 
päättää kaupunginhallitus. 
Hyvän Mielen Lastenhoitopal-
velut Oy/Lorulinnan ryhmis, 
12-paikkainen ryhmäperhe-
päiväkoti, on toimittanut ha-
kemuksen varhaiskasvatuksen 
palvelusetelituottajaksi tämän 
vuoden alusta alkaen. Päätet-
tiin hyväksyä varhaiskasva-
tusyksikkö Lorulinnan ryhmis 
varhaiskasvatuksen palveluse-
telituottajaksi ehdollisesti si-
ten, että päätös astuu voimaan, 
kun ryhmäperhepäiväkodin 
käyttöönottotarkastus on tehty 
ja pelastusviranomaisen, ter-
veydensuojeluviranomaisen ja 
kaupungin lausunnot on saa-
tu ja toiminta voidaan niiden 
puolesta aloittaa.

Hirsikampus
Kaupunginhallitus edellytti 
viime kokouksessaan tarkem-
paa selvitystä Hirsikampuk-
sen johtamisjärjestelmästä ja 

rehtorien tehtäväkuvista en-
nen kuin koulun hallinnos-
sa avoimeksi tulevaa virkaa 
ryhdytään täyttämään. Koko-
uksessa esiteltiin katsaus reh-
torien tämänhetkiseen teh-
tävänjakoon ja järjestelmän 
kehittämiseksi tehtyjä toimen-
piteitä, jotka merkittiin tietoon 
saatetuiksi.

Perusopetuksen ja lu-
kion työajat lukuvuodel-
le 2020-21 päätettiin sel-
laisiksi kuin koulut olivat 
ehdottaneet eli vaihtoehdon 
1 mukaisiksi. Syyslukukau-
della loma on 19.10.-24.10. 
ja joululoma 20.12.-6.1.2021. 
Kevätlukukaudella talvilo-
ma on 8.3.-14.3.2021, pääsiäi-
nen 2.4.-5.4.2021 ja helatorstai 
13.5.2021.

Lainatakauksia 
Pudasjärven Vuokratalot Oy 
on päättänyt Hirsikerrostalo-
hankkeen, Kauppatie 10 uu-
diskohteeseen korkotukilai-
nan ottamisesta. Päätettiin 
esittää kaupunginvaltuustol-
le, että se myöntäisi omavel-
kaisen takauksen korkotuki-
lainalle. Vuokratalojen tulee 
hakea kiinnitykset rakennus-
hankkeen kiinteistöihin ja luo-
vuttaa panttikirjat kaupungille 

vastavakuudeksi.
Edelleen esitetään valtuus-

tolle, että se hyväksyy Pu-
dasjärven Vuokratalot Oy:lle 
tehtävän 920 000 euron vas-
tikkeettoman pääomasijoituk-
sen (SVOP), joka sijoitetaan 
sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon. Pääomasi-
joitus rahoitetaan nostamalla 
samansuuruinen lisälaina. Li-
säksi omistaja edellyttää, että 
Vuokratalot sitoutuu myy-
mään liikehuoneistot omakus-
tannushintaan kohtuullisessa 
ajassa tarjouksen saatuaan, jol-
loin kaupungin sijoitus palau-
tuu omistajalle.

Kaupunginvaltuustolle esi-
tetään, että se myöntäisi Ou-
lunkaaren Työterveys Oy:lle 
takauksen 200 000 euron li-
miitille omistusosuutensa suh-
teessa. Kaupungin omistus-
osuus on 73 460 euroa.

Kaupunginvaltuustolle esi-
tetään, että se hyväksyy in-
vestointiohjelman muutokset 
vuodelle 2020 ja suunnittelu-
vuosille 2021 ja 2022 koski-
en kiertoliittymän osalta aika-
tauluja ja kustannusten siirtoa 
siten, että kokonaiskustan-
nukset ovat raamissa jo hyväk-
sytyn investointiohjelman mu-
kaisena.

Vauvaraha,  
tuulivoimahanke ja 
ilmoituslehdet
Vauvarahaa on maksettu vuo-
desta 2012 lähtien. Kuluvalle 
vuodelle hyväksyttiin vauva-
rahaa 481 euroa vuoden 2020 
aikana syntyneistä pudasjär-
veläisistä vauvoista.

Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton tavoitteena on käynnis-
tää vuoden 2020 aikana kehit-
tämishanke, jossa päivitetään 
tuulivoimaa koskevat maa-
kunnalliset tavoitteet, kehite-
tään tuulivoimarakentamisen 
sijainninohjausta sekä lisätään 
tuulivoiman suunnitteluun 
liittyvää osallistumista ja vuo-
rovaikutusta. Kaupunginhal-
litus hyväksyi hankkeen oma-
rahoitusosuuden kattamiseen 
vuosille 2020 ja 2021 Pudasjär-
ven kaupungin osuudeksi esi-
tetyn 2500 euroa.

Kaleva 365 Oy:n tarjouk-
sen mukaisesti ehdotetaan 
kaupunginvaltuustolle, että 
kaupungin ilmoitukset jul-
kaistaisiin Iijokiseudussa ja 
Pudasjärvi-lehdessä aikaisem-
pien vuosien tapaan.

Pudasjärvi-lehti

Kaupungin metsien hoito jatkuu Mhy Koillismaan kanssa
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PUDASTORI
Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoil-
moitukset ovat hinnaltansa 12,10 
€ + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset ovat jatkossakin sen 
17,74 € + alv + pienlaskutuslisä. 
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. nume-
rosi tai osoitteen. Teksti on toimi-
tettava sähköpostilla: vkkmedia@
vkkmedia.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpi-
tie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistat-
han ilmoittaa myös nimesi toimi-
tukselle (ei julkaista).

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

Remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910 
Graber Soile 010 257 1939

Sijoitus 
Kaisa Soronen  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922
Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

Metsäpalvelu tuomaala oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

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

Siisti yksiö keskustassa Kure-
nalla. Rauhallinen taloyhtiö ja 
heti vapaa. Luottotiedot tarkis-
tetaan. P. 0400 687 997.

VUOKRATAAN Sarakylällä 
RT kolmio (3h + k) ja RT yk-
siö (1h+kk). P. 040 731 2621.

VUOKRATTAVANA

Suomen työmarkkinat ovat ajautuneet ikävään asetelmaan, jos-
sa työtaisteluita on nähty niin työntekijöiden toimesta, kuin myös 
työnantajien toimesta. Tähän tilanteeseen on lähdetty ajautumaan 
jo vuonna 2016. Silloinen Suomen tasavallan hallitus antoi kovat 
uhkaukset ammattiliitoille, jotta he alkaisivat sopimaan; työajan pi-
dennyksistä, palkkatason jäädyttämisestä, lomarahojen leikkaami-
sesta ja työnantajamaksujen osittaisesta siirtämisestä työntekijöil-
le. Oman lusikan löi soppaan EK vuonna 2017, jolloin se ilmoitti 
irtisanovansa keskusjärjestöjen väliset sopimukset.

Tästä seurasi työmarkkinakierros, jossa työantajat järjestäytyi-
vät ”verivalasopimuksella” ja hallitus antoi oman tukensa työnan-
tajien vaatimuksille. Tes-kierrokset käytiin varsin sekavissa mer-
keissä, olihan asetelma uusi Suomen sopimuskulttuurissa. Vuonna 
2017 uutisoitiin EK:n aloittaneen sodan työntekijöitä edustavien 
tahojen kanssa, mutta jälkikäteen voi todeta, että rooli on ollut 
lähinnä tulenjohtaja. Nyt on edessä työehtosopimusneuvottelut, 
jossa myös työntekijöiden edustus on varautunut laajaan rinta-
maan ja se ei tunnu käyvän millään vastapuolen neuvottelijoille.

Kiky sopimuksen tarkoitus oli alun perin osallistaa kaikki mu-
kaan talkoisiin. Kuitenkin kävi niin kuin sopii odottaa, että ainoat 
pakkokeinot kohdistuivat työntekijöihin ja ison rahan ihmiset viit-
tasivat kinttaalla oman osuuden toteuttamiseen. Eipä ollutkaan ta-
sapuoliset talkoot. Toinen huomionarvoinen asia on alkuperäisten 
tavoitteiden varsin valju toteutuminen. Kiky solmittiin siksi, että 
sen arvioitiin lisäävän työllisyyttä ja kilpailukykyä yrityksissä. On 
kuitenkin tilastollisesti osoitettu, että osinkojen suhteen Suomen 
kaikkien aikojen huippu osinkovuosi osuu 2019 keväälle, jolloin ja-
kovaraa oli arvioiden mukaan yli 13 miljardia euroa. Näyttääkin 
vahvasti siltä, että suurimpien yritysten läpi virrannut raha on pää-
tynyt suoraan omistajien taskuun, lisäämättä sen enempää työlli-
syyttä. Ehkä kilpailukykyä voidaan ajatella myös osakkeen omistaji-
en voittojen maksimointina.

Tämän palkkakierroksen suhteen sävelet ovat selvät. Palkko-
jen täytyy nousta sen verran, että ostovoiman kutistuminen saa-
daan pysäytettyä ja käännettyä nousuun. Se ei ole paljon, mutta se 
on valtaa pitävien taskusta pois, joten siitä taistellaan. Kaiken tä-

män päälle työnantajien edustajat ovat lyöneet neuvottelupöytään 
pitkän listan heikennyksiä, jotka kohdistuvat niin palkkoihin kuin 
myös työehtoihin. Listalta löytyvät; pekkaset -50 prosenttia, lo-
marahojen leikkaaminen, palvelusvuosilisän leikkaaminen, sairas-
ajanpalkan leikkaaminen, ylityötuntien muuttaminen normaalitun-
neiksi, arkipyhien vähentäminen ja kaikkien lisien leikkaaminen. On 
helppo todeta, että tämä ei työntekijöille käy. Meidän taskut ovat 
tyhjät!

Paperin valmistuksen osapuolilla on ollut kovin miekkailu pääl-
lä. Silmäänpistävää oli paperin työnantajan edustajan vertaus Suo-
men ja Puolan palkkatasosta. Siinä on iso ero, mutta se ei ole ver-
tailukelpoinen, kun otetaan huomioon elinkustannukset maiden 
välillä. Ei kukaan suomalainen halua tai pysty tekemään töitä sil-
lä palkalla, joka maksetaan Euroopan palkkaparatiiseissa. Osa sa-
noo, että Suomessa paperin valmistuksen työntekijät tienaavat lii-
kaa. Minä sanon, että se on hyvä, jos kotimaan kulutukseen riittää 
rahaa, jolla he voivat ostaa vaikka mökin Syötteelle. Ja mitä tasai-
semmin tulot jakautuvat, sitä paremmalla pohjalla on myös kulu-
tus kotimarkkinoilla.

Näyttää siltä, että ainoastaan kaksi varmaa asiaa tämän vuoden 
työmarkkinapöydissä on se, että työtaisteluita tulee pitkin vuot-
ta ja loppuen lopuksi sopimukset aina saadaan tehtyä. Nyt on kui-
tenkin työntekijöiden aika osoittaa yhtenäisyyttä ja tukea meidän 
neuvottelijoille.

Meidän täytyy myös muistaa, että emme saa tehdä tyhjäksi ai-
kaisempien sukupolvien ponnisteluita työehtojen parantamiseksi. 
Metalliliitto ja sen jäsenet taistelivat meille lomarahat 1971, jolloin 
lakko kesti 7 viikkoa ja osa työntekijöistä ja heidän perheistään 
näki konkreettisesti nälkää.

Ilman sitoutumista ja tukea työehtojen puolusta-
miseen, tulemme ajautumaan jatkuvaan ostovoiman 
syöksynkierteeseen. Pysytään yhtenäisinä ja torju-
taan palkan leikkaukset!

Antti Tihinen 

Viimeinen ase, joka laukee on lakko

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen järjestämät kuukausittaiset 
Muistikahvilat jatkuvat tiistaina 11.2. Pudasjärvellä. Ensimmäi-
sellä kerralla tutustutaan biopankin toimintaan, kun vieraaksi 
saapuu Tero Rajatie Pohjois-Pohjanmaan Biopankki Borealik-
sesta. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus luovuttaa oma ve-
rinäyte kansanterveyttä edistävään tutkimustyöhön. Muisti-
kahvilat ovat kaikille avoimia maksuttomia tilaisuuksia, joissa 
mielenkiintoisten aiheiden lisäksi voit tulla tapaamaan Muisti-
yhdistyksen työntekijää. Useilla kerroilla mukana on myös kun-
nan muistihoitaja. Tapahtumat järjestetään seurakuntatalolla 
kello 14 kuukauden toisena tiistaina.

Riikka Heikkinen

Muistikahvilatoiminta jatkuu

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

taksi Piipponen oy

Syötteen taksi palvelee
0200 964 46 (1 € / puh. + ppm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 17.00.

FC Kurenpoikien 
vuoSikokouS

Tervetuloa!

to 6.2.2020 klo 18.00
Ravintola Meritassa.

Johtokunta

Poijulan Erä ry
HIRVIPEIJAISET

su 9.2.2020 klo 13.00. Pintamon 
leirikeskuksessa, Pintamontie 264.

 Maanvuokraajat, 
seuran jäsenet ja kyläläiset 

perheineen tervetuloa! Hirviporukka

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 6. 
päivänä helmikuuta 
2020 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 31.1.2020 
alkaen internetissä 
osoitteessa www.pu-
dasjarvi.fi. Kokouksen 
tarkastettu pöytäkir-
ja pidetään nähtävä-
nä keskustoimistossa 
11.2.2020 klo 12.00-
15.00 sekä kaupungin 
yleisessä tietoverkossa 
11.2.2020 alkaen.

Pudasjärvi 24.1.2020 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.
 pidetään keskiviikkona 12.2.2020 

Palvelukeskuksessa klo 17 ja käsiteltävänä ovat 
sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan kerhopäivän 
ajankohdasta, uimahallimaksusta sekä tulevasta retkestä.

PuDASJÄRvEN 
SYÖPÄoSAStoN 

vuoSikokouS 

Pudasjärven syöpäosaston johtokuntaTervetuloa!

www.oulunseudunkilpi.com
oulun Seudun kilpirauhasyhdistys ry

kilPiRAuhASSAiRAiDEN
vERtAiStuki-/JÄSENillAt 

PuDASJÄRvEllÄ

Vetäjänä 6.2. Marjo Väisänen Oulusta
oskilpirauhasyhdistys@gmail.com

Kahvitarjoilu ja arpajaiset!
Tervetuloa juttelemaan Kilpis asioista!

kokoontuu torstaisin 6.2. ja 2.4. klo 17–19
Palvelukeskuksessa, kauppatie 25.

Pudasjärven JHL:n jäseniltaa pidetään 
11.2.2020 Työkeskuksessa alkaen klo 16.00.

Paikan päällä aluetoimistolta Sirpa ja Risto, 
jotka avustavat omien jäsensivujen 

salasanojen teossa tai päivityksessä klo 19.00 asti. 
Tervetuloa kahvittelemaan ja 

päivittämään omat jäsensivut. 

JÄSENiltA 
JHL:n jäsenille

Hallitus

ohtalan Erä ry:n 
vuoSikokouS 

la 8.2.2020 klo 12.00 Ohtapirtissä.   
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus kokoontuu klo 11.
Tervetuloa! Sihteeri

Pudasjärven urheilijat
Tervetuloa mukaan Umpihankihiihtoon 
- perässähiihtäjäksi su 9.2.2020.
Paikalle mennään linja-autolla, hiihdetään n. 9 km, 
keittoruokailu ja linja-autolla tullaan myös pois. 
tarkemmat ohjeet sähköpostilla ilmoittautumiset:
marko.koivula@pudasjarvi.fi tai 0400 771 118
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi tai 0400 346 097

Juuri perustetun 
Pudasjärven alueen Sydänyhdistyksen

Heimo Turunen puheenjohtaja, Leena Rantala sihteeri
Ps. Lakkautetun Pudasjärven Sydänyhdistys ry:n jäsenet, olette 

tervetulleita jäseneksi ja mukaan toimintaan. Tule kerhoon tai 
ota yhteyttä Heimo 0400 385 281, Leena 050 559 9066. 

kERho JA JÄSENkokouS
ti 4.2.2020 klo 13 seurakuntakodin rippikoulusali.
Asioina mm. hallituksen ja toiminnantarkastajan valinta, 

toimintasuunnitelman 2020 tarkistaminen, retkiasiaa,
Arvontaa, kahvitarjoilu!

Tervetuloa uudet ja entiset jäsenet sekä 
toiminnasta/jäsenyydestä kiinnostuneet!

su 9.2.2020 klo 13.30 koskenhovilla. 
esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 12.00. 
tervetuloa!

PuDasJärven näYttämö rY:n

kevätkokous

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 27.1. Seura-
kunta oli päättänyt myydä 
Liepeen pappilan ja kantto-
rilan. Kirkkovaltuuston pää-
tökseen perustuen molem-
pien myynti on tapahtunut 
Kiertonetin julkisen sekto-
rin internetin huutokauppa-
paikassa. Viimeisen huu-
don kanttorilasta teki Pertti 
Heikkinen 15 401 eurolla 
ja Liepeen pappilasta kor-
keimman huudon Jari Luk-
karila 148 000 eurolla. Kirk-
kovaltuustolle päätettiin 
ehdottaa, että kanttorila ja 
Liepeen pappila myytäisiin 
kyseisille henkilöille. Myyn-
tipäätökset tulee lähettää 
tuomiokapituliin lausunnol-
le ja edelleen alistettavaksi 
Kirkkohallitukseen. Valtuu-
tettiin kirkkoherra ja talous-
päällikkö allekirjoittamaan 
kauppakirjat.

Seurakunnan toimin-

nassa on noudatettava ta-
lousarviota; kaikkia vas-
tuuhenkilöitä kehotetaan 
tutustumaan talousarvioon, 
sen perusteluihin, täytän-
töönpano-ohjeisiin ja esit-
telemään ne hallintoelimil-
leen. Vastuuhenkilöiden ja 
hallintoelinten tulee valvoa 
tehtäväalueidensa määrära-
hojen kulutusta ja suunnitel-
mallista käyttöä. Jos tehtävä-
alueella on useita käyttäjiä, 
on työalan vastuuhenkilön 
sovittava käyttäjien kanssa 
määrärahojen käytön tark-
kailusta. Hyväksyttiin ta-
louspäällikön ehdotus, että 
kirkkoneuvosto saattaa vuo-
den 2020 talousarvion työ-
aloille täytäntöön pantavak-
si perustetekstissä, sisäisen 
valvonnan ohjeessa, han-
kintaohjeessa sekä liitteessä 
mainituilla ohjeistuksilla.

Seurakunnan omista-
missa asunnoissa asuvien 
työntekijöiden vuokrat ovat 

määräytyneet Verohallituk-
sen vuosittain määräämien 
luontoisetuarvojen mukaan. 
Vahvistettiin työntekijöil-
le vuokrattujen asuntojen 
vuokrat vuoden alusta luki-
en.

Vuoden 2019 kirkollisve-
rotulot olivat noin 1 160 000 
euroa, johon sisältyi noin 65 
000 euron lisäys aikaisempi-
en vuosien verotuksen oikai-
suerinä. Tuloverojen toteu-
tuma oli näin ollen selvästi 
parempi kuin syksyn ennak-
kolaskelmien perusteel-
la arvioitiin. Toteutuneen 
vuoden 2019 verotulojen 
pohjalta ja päivitetyn poistu-
neiden jäsenten tilaston poh-
jalta on tehty uusi ennuste 
verotuloista ja alijäämäen-
nusteesta. Näiden pohjalta 
sekä kanttorilan ja Liepeen 
pappilan myyntitulot huo-
mioiden alijäämäennus-
te vuodelle 2020 on noin 50 
000 euroa ja vuodelle 2021 

noin 80 000 euroa. Talous-
päällikön ehdotuksesta tam-
mikuussa aloitettavien tuo-
tannollisen ja taloudellisten 
menettelyn henkilöstökus-
tannusten säästötavoitteeksi 
asetettiin enintään 80 000 eu-
roa aikaisemman 120 000 eu-
ron säästötavoitteen sijaan. 

Kirkolliskokousedusta-
jien maallikkovaali 1.5. al-
kavalle nelivuotiskaudel-
le toimitetaan tiistaina 11.2. 
Neuvosto esittää kirkko-
valtuuston suorittavan kir-
kolliskokouksen maal-
likkoedustajien vaalin 
kirkkovaltuuston kokouk-
sessa 11.2. Samalla taval-
la esitetään toteutettavak-
si hiippakuntavaltuuston 
maallikkojäsenten vaali 1.5. 
alkavalle nelivuotiskaudel-
le. 

Pudasjärvi-lehti

Liepeen pappilan ja kanttorilan
kaupat toteutumassa

Vanhemmuuden tukeminen 
Yhteisvastuukeräyksen 

teemana
Valtakunnallinen Yhteisvastuukeräyksen avaus on ensi sunnun-
taina 2.2. Keräyksen suojelijana toimii presidentti Sauli Niinis-
tö. Vuodesta 1950 alkaen järjestetyllä keräyksellä on autettu 
ihmisiä niin Suomessa kuin ulkomaiden katastrofialueilla. Tänä 
vuonna Yhteisvastuukeräyksen teemana on vanhemmuuden 
tukeminen. 

Pudasjärvellä pidetään Yhteisvastuun avauspäivänä juma-
lanpalvelus ja Yhteisvastuu -info seurakuntatalolla ja Sarakylän 
kappelissa. Infon jälkeen voi ilmoittautua lipas- ja listakerääjäk-
si. Pudasjärvellä on asetettu tämän vuoden Yhteisvastuukerä-
yksen tavoitteeksi vähintään 10 000 euroa. Suurin osa viime 
vuosien keräysvaroista on saatu lipas- ja listakeräyksillä kes-
kustassa ja sivukylillä.

Tämän vuonna toteutetaan Kurenalan suuri lipaskeräyspäi-
vä perjantaina 28.2., jolloin keskustan kaupoissa ja liikeasemilla 
on lipaskerääjiä koko päivän ajan. Päivän toteuttamiseen tarvi-
taan noin 50 vapaaehtoista lipaskerääjää, jolloin voitaisiin ke-
räystä tehdä katkeamattomana kaikilla keräyspisteillä. Kevään 
aikana järjestetään mm. Laskiaispäivätapahtuma ja muita tapah-
tumia Yhteisvastuun hyväksi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan lipas- tai listakerääjänä, niin 
ilmoittaudu kirkkoherranvirastoon. Varsinkin Kurenalan lipas-
keräyspäivään tarvitsemme paljon kerääjiä noin tunnin keräys-
vuoroihin. Osallistumalla keräykseen autat myös paikallisia ih-
misiä, sillä paikkakunnallamme kerätyistä varoista saamme 20 
prosenttia käyttää parhaalla katsomallamme tavalla vanhem-
muuden tukemiseen kotipitäjässämme.

Marko Väyrynen
Yhteisvastuun keräyspäällikkö

Pärjänsuon Metsästysseura ry:n
vuoSikokouS 

Hirvihallilla la 8.2.2020 klo 10.   
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Johtokunta kokoontuu klo 9.00.
Tervetuloa! Sihteeri
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Kinky Carnivalin ja Tuban yhteistyö
Kiusoittelevaa stripteasea ja naisellisen koristeellisia  

esiintymisasuja Iso-Syötteellä

Ensimmäinen Kinky Car-
nivalin burleski-iltama pi-
dettiin lauantaina 25.1. 
LumiAreenan yhteydessä si-
jaitsevassa Ravintola Tubas-
sa Iso-Syötteellä. (Burleskilla 
tarkoitetaan näyttämöviih-
dettä, johon kuuluu perintei-
sesti tanssia, kiusoittelevaa 
stripteasea ja naisellisen ko-
risteellisia esiintymisasuja).  

Paikalle oli saapunut 
koko ravintolan täydeltä vä-
keä. Yleisön joukossa oli pal-
jon myös burleskin ensiker-
talaisia. Esiintyjinä yleisöä 
viihdyttivät kuuden esityk-
sen verran Macy Macab-
re, Ruby La Rouge ja Lala 
L’More. Illan juonsi yksi Ou-
lun tunnetuimmista ja ra-
kastetuimmista burleski-
juontajista, Eva Euforia. 
Pickupin, eli lava-avusta-
jan roolia toimitti Dona Cat-
nip. Esityksessä nähtiin niin 
perinteisempää dramaat-
tista burleski-ilmaisua kuin 
humoristisempaakin an-
tia. Yleisö otti hyvin vastaan 
alueella vielä hieman tunte-
mattoman taiteenlajin.

Yhteistyö ravintola Tu-

ban kanssa lähti liikkeel-
le jo muutama vuosi sitten, 
kun Rauhalasta ja sittemmin 
Voimala 1889:stä ja Tubasta 
muodostui Oulussa tärkeä 
yhteistyökumppani paikalli-
sille burleskin tekijöille. Kun 
puheet Iso-Syötteen uudes-
ta hotelli- ja ravintolahank-
keesta levisivät isomman 
yleisön tietoon paikallisen 
median kanssa, otimme yh-
teyttä Tuban ravintoloitsi-
jaan Anne Mikkolaan. Aiem-
man yhteistyön pohjalle oli 
helppo suunnitella sopiva 
ohjelmakokonaisuus myös 
Iso-Syötteen Tuban kevättal-
ven ohjelmistoon.

Seuraavan kerran bur-
leskia tullaan näkemään 
Iso-Syötteen Tubassa 15.2. 
kun paikalle saapuvat Lala 
L’More, O’Detta Opium ja 
Salomé Shangri-La. Laval-
le tuodaan jälleen kuusi Iso-
Syötteellä ennennäkemätön-
tä esitystä, jotka tarjoilevat 
burleskia monipuolisesti jo-
kaiseen makuun. 

Kinky Carnival  
burlesque – yleistä 
tietoa ja historiaa
Kinky Carnival Burlesque 
on oululainen ammattimai-
sesti burleskia tekevä 16 jä-
senen ryhmä ja rekisteröity 
yhdistys. Yhdistys perustet-
tiin vuonna 2016, ja sen koko 
ja jäsenistö on vaihdellut 
vuosien aikana jonkin ver-
ran – tällä hetkellä yhdistyk-
sen alkuperäisiä jäseniä on 
jäljellä kolme. Lala L’More, 
Bang Bang Baileys ja Miss 
Blueberry Pie viettävätkin 
tänä vuonna viidettä juhla-
vuottaan burleskitaiteilijoi-
na. Mukana on ollut myös 
miehiä, sekä muulla tavalla 
sukupuolensa määritteleviä 
henkilöitä. Kinky Carniva-
lin vahvuus ja ylpeys onkin 
aina ollut ryhmän runsas di-
versiteetti. Sukupuolella, iäl-
lä, etnisyydellä tai muilla ul-
koisilla seikoilla ei ole tässä 
porukassa merkitystä, vaan 
asenne ratkaisee.

Siinä missä alun perin 
KCB oli pienen porukan 
harrastajaporukka, on sii-
tä nyt tullut Oulun alueen 
aktiivisin burleskitapahtu-
mien tuottaja ja oululaisten 
burleskin tekijöiden vah-
va ja monipuolinen yhteisö. 
Toimintaan kuuluu yhteis-
ten treenien lisäksi työpa-
jojen järjestäminen Oulun 
alueella, sekä keikkailu ym-
päri Suomea niin ryhmä-
nä kuin sooloartisteina. Ak-
tiivisimmat keikkailijamme 
tekevät useaa keikkaa kuu-
kaudessa, joskus jopa viikos-
sa. Ryhmässämme on myös 
yksi burleskin ammattilai-
nen Lala L’More, joka luot-
saa yhdistyksen lisäksi omaa 
yritystään More Burlesque-
ta. Yhdistys ja yritys toimi-
vat sulassa sovussa yhteis-
työtä tehden.

Järjestämme viikoittai-
sia treenejä jäsenillemme ja 
luomme yhteisöllisesti, mut-
ta myös omatoimisesti bur-
leskinumeroitamme. Koska 

Syötteellä esiintyneestä esiintyjäkaartista ryhmäkuva yl-
häältä vasemmalta Macy Macabre, Pohjolan Emerita, Ruby 
La Rouge, Dona Catnip, Lala L’More ja Eva Euforia. 

yhdistyksen sihteeri Eva 
Euforia ja puheenjohtaja 
Lala L’More. 

Iso-Syötteellä nähtiin niin perinteisempää dramaattista burleski-ilmaisua kuin humoristi-
sempaakin antia.

opetuksen saaminen Poh-
jois-Suomessa on haastavaa, 
olemme hyvin pitkälti itse-
oppineita. Meitä on kuiten-
kin käynyt koko ryhmän his-
torian saatossa opettamassa 
Suomen burleskiskenen le-
gendat Lou Lou D’Vil, Bet-
tie Blackheart, Gigi Praline 
ja Pepper Sparkles. Yhdistys 
käyttääkin varojaan pääasi-
allisesti jäseniensä ammatti-
taidon kehittämiseen.

Tällä hetkellä Kinky Car-
nivalin julkisiin esiintymi-
siin kuuluvat kiinteästi Lala 
L’Moren tuottamat kuu-
kausittaiset Kinkkuklubit ja 
tänä vuonna neljättä kertaa 

Oulun Ilonassa järjestettä-
vä Pohjois-Suomen burleski-
festivaali Kaamos Kabaree. 
Kinkkuklubien ja Kaamos 
Kabareen antiin ovat kuulu-
neet Kinky Carnivalin omi-
en jäsenten lisäksi kotimai-
set huippuluokan taiteilijat 
sekä viime vuosina ulko-
maalaiset vahvistukset. Py-
rimme tuomaan Ouluun esi-
tyksiä, joita täällä ei muuten 
nähtäisi. Oulun alueen mer-
kittävimmät keikkapaikat 
ovat 45 Special, Viihdemaa-
ilma Ilona ja Voimala 1889.

Mette Niskanen,  
kuvat Jukka Dahl 

Työpanokseen mahdollisuus oman kykymme mukaan
Paikallista työllistymiseen 
liittyvää tietoa ja palvelutar-
jontaa osatyökykyisyyteen 
liittyen esiteltiin keskiviik-
kona 22.1. seurakuntakodil-
la. Vahvaksi-hanke ja seura-
kunta järjestivät yhteistyössä 
hartaushetken, maukkaan 
keittolounaan, hankkeen ja 
diakoniatyön esittelyn sekä 
kuulijoille mahdollisuuden 
ideoida ja ehdottaa tarpeel-
lisia toimintamalleja ja kei-
noja osatyökykyisten ihmis-
ten työpaikan löytämiseen, 
lisäkoulutukseen ja neuvo-
jen saamiseen. Osallistujina 
olivat muun muassa Karhu-
pajan nuoret, jotka kävivät 
kuuntelemassa hankkeesta 
tarjottua tietoa.

-Jokainen meistä on jos-
kus osatyökykyinen. Työ-

kyky on riippuvainen ter-
veydestä, koulutuksesta, 
elämäntilanteestasi ja työn 
vaatimuksista. Jos henkilöllä 
on käytössä vain osa työky-
vystä eikä hän pysty vastaa-
maan työnsä vaatimuksiin 
hän on osatyökykyinen. 
Osatyökykyinen voi kun-
toutua tai kouluttautua työ-
hön ja työtä voidaan myös 
räätälöidä sopivaksi. Jokai-
sella meistä pitäisi olla mah-
dollisuus hyödyntää oman 
kykymme mukainen työpa-
noksemme, esiteltiin Vah-
vaksi-hanketta.

Ammatti- ja  
kesätyötapahtuma 
Perinteinen nuorten ammat-
ti- ja kesätyötapahtuma jär-

jestettiin tiistaina 14.1. Oulun 
teatterilla, jonne Karhupajan 
nuoret tekivät retken. Tapah-
tuma tarjosi nuorille mahdol-
lisuuden tutustua esillä ol-
leiden koulutuspaikkojen, 
työnantajien ja ammattilais-
ten tiedonannon monipuo-
liseen tarjontaan. Osa nuo-
rista teki tuttavuutta eläviin 
lainakirjoihin eli eri ammat-
teja edustaviin ihmisiin. Näi-
den kanssa nuoret saivat 
mahdollisuuden keskustel-
la kyseisen ammatin työn-
teon arjesta ja keinoista tä-
hän ammattiin pääsemiseksi. 
Urakahvilasta muutama nuo-
ri haki neuvoja ja ohjausta 
ammatinvalintaansa, tarjol-
la oleviin koulutusmahdolli-
suuksiin, opintojensa suun-
nitteluun, kesätyönhakuun ja 

työhakemuksen tekoon. Ke-
sätyötreffit pisteessä nuoret 
saivat kysellä ja keskustel-
la kesätyöpaikoista, harjoit-
telupaikoista ja työpaikoista 
yleensä. Työnantajat antoivat 
kullan arvoisia vinkkejä näi-
den paikkojen etsimiseen ja 

hakemiseen.
Paikalla järjestetyt tietois-

kut ja työnäytökset toivat 
esille monenlaisia näkökul-
mia työn hakemiseen, teke-
miseen ja yrittäjyyteen in-
nostaen. Työnäytökset olivat 
tilaisuuden vetonauloja. Jois-

sain esittelypisteissä nuoret 
saivat itse kokeilla erilaisten 
koneiden käyttöä ja töiden 
käytännön tekemistä.

Sointu Veivo,  
kuva Eeva Leinonen

Paikallista työllistymiseen liittyvää tietoa ja palvelutarjontaa osatyökykyisyyteen liittyen 
esittelemässä projektityöntekijä Sini Kauppila, työtoiminnan ohjaaja Arja Lamminkangas 
ja projektipäällikkö Aili Jussila. 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

PALVELEMME: MA-PE klo 9-19, LA klo 9-18, SU klo 11-18

NyT hURJA 
TAlVI AlE! 

KAIKKI lOpUT
TAlVIKENgÄT

-30%
(ei turvakengät)

tarjous voimassa to-su 30.1.-2.2.2020.

lASKIAISRIEhAN
KUNNIAKSI

hallilämmitin
15 kW Xk15a    20 kW Xk20a

199,-

starttilaturi 
180 a, CrX 314

159,-
motip jarru 
Cleaner 12 kpl

35,-

aWD kuumailmapuhallin 
2000 W, aWD 5006

24,90
paristokäyttöinen pumppu 
diesel, vesi, adblue, glykoli meg 35222

12,-

sellukuituliina
6 rullaa

24,90

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

299,-

- pUlKAT
- lIUKURIT
- RATTIKElKAT

- TwISTERIT
- SNOwROcKET
- VETOAhKIOT

hENKIlöAUTON 
KUOMUKÄRRy
150x350 cm
- laidan korkeus 50 cm
- sisäkorkeus 150 cm
- kipillä

1990,-

MATKAlAUKUT

-15%

-30%


