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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kipinän koululla
laajennuksen 

harjannostajaiset s. 4

Julia Pätsi voitokkaana 
Taekwon-Don SM-kisassa

 s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 7.2.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta lakisääteiset tulisijojen 
ja savuhormien nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien puhdistukset
•  Ilmamäärien mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

Varaa aika 
metsäveroilmoituksen 

täyttämiseen!

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

Puh. (08) 821 185

Vietämme 112-päivää 
apteekissamme teemalla 

”Ennakointi vie vaaroilta voimat”
SPR Pudasjärven osasto paikalla 11.2. 
klo 9-15 kertomassa ensiaputaitojen 

tärkeydestä ja SPR:n Ystävätoiminnasta.

Tervetuloa!

Lääke-
kaapit ja 

ensiapulaukut 

tarjous-
hintaan!

Kaikille kävijöille 
112-teemaan liittyvä 

yllätyslahja!

• Pesuhuoneet ja saunat
• Tapetoinnit ym. sistustyöt 

UUDIS – JA KORJAUSRAKENTAMISTA
JO 25-vuotta paikkakunnalla!

SISUSTUSREMONTIT 
TALVIHINNOIN!

P. 0400 294 640, PUDASJÄRVI

Pudasjärven seurakunta 

Ohjelmassa mm. pallomeri, ongintaa, 
askartelua ja arvontaa.

YSTÄVÄNPÄIVÄTAPAHTUMA
to 14.2. klo 11-17 seurakuntatalossa

Osasta ohjelmasta peritään pieni 
maksu Yhteisvastuun hyväksi.

Tervetuloa!

Hernekeittolounas lisukkeineen
 (sis. laskiaispullakahvit) klo 11-15. 

(Aikuiset 7 €, lapset 4 €, perhelippu 15 €)
Hernekeittoa myytävänä myös kotiin vietäväksi 5 €/litra

VUOKRATTAVANA KOLMIO 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

lyhyemmäksi aikaa kalustettuna.
Tiedustelut: p. 050 501 9090.

Ammattikeittiöille:
Kylmäsavustettu 

poronpaistileike 400 g 
22,90 pkt 57,25 kg

(norm. 29,90 pkt 74,75 kg)

Sompio Lämminsavustettu 
pororouhe 12,90 kg 

(norm. 16,90 kg)

Riistakäristys 
11,90 kg 29,75/2,5 kg ltk

Sompio Hirvikäristys 
19,16 kg 47,90/2,5 kg ltk

Kartanon Palvi 1 kg 6,90 pkt

ERÄ Herkkunakki 240 g 
2 pkt 3,50 7,29 kg

ERÄ Pororyynäri 400 g 
1,99 pkt 4,98 kg

Saunapalvikylki n. 200 g 
pala 8,50 kg

Hirven ulkopaisti 28,90 kg

Poron maksa 12,90 kg

Lämminsavustettu poron 
kieli n. 150 g 25,90 kg

Savujuustoinen porobalkan 
500 g 4,99 kpl 9,98 kg

Hirvikäristys 500 g 
9,95 pss 19,90 kg

Saksanhirvikäristys 
500 g 

6,90 pss 13,80 kg

Haukku 
koiranmakkarat 

5 kpl 10,00 4,00 kg
(norm. 2,49 kpl 4,98 kg)

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri Markku Teiramaalle: 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 20.2., ke 27.2. ja ke 13.3.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Pe 8.2. liike poikkeuksellisesti suljettuna!

Ke 13.2. kehysesittelijä Aku Hukkila 
näyttämässä Bellinger kehysten 

kevään uutuuksia klo 10.30-17.00. 

Tarjoukset voimassa 16.2. asti.

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

Puh.  020 752 8260

SISÄRUUKKU SCHEURICH 
15 cm 

KELKKAKINNAS 
PITKÄMALLI

Erittäin laadukas vedenpitävä keraaminen 
ruukku sisäkäyttöön. Ruukun muoto on 
kevyesti aaltomainen ja alhaalta hieman 
kapeampi kuin yläreunasta. 

395 2700

YSTÄVÄNPÄIVÄTARJOUS!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 10.2. kello 10, Valtteri Laitila, 
Ari Kokkonen, Keijo Piirainen. Isosten tehtävään siunaami-
nen, Messun yhteydessä siunataan valmistuvat isoset teh-
täväänsä. Messun musiikki on nuorten valitsemaa, ja siinä 
käytetään virsiä ja Nuoren seurakunnan veisukirjaa. Juma-
lanpalvelus on katsottavissa suorana lähetyksenä seurakun-
nan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.

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.

Ystävänpäiväntapahtuma seurakuntakodissa 
to 14.2. kello 11-17. Hernekeittolounas kello 11-

15 (hinta 7 €/4€, perhehinta 15€). Hernekeittoa myös 
myytävänä pakattuna litran astiaan, hinta 5€/l. Ohjel-
massa lisäksi pallomeri (0,50€), askartelua, ongintaa 
(0,50€), live-jukebox, yhteislaulua, arvontaa, tapahtu-
man tuotto  yhteisvastuukeräykselle. Kello 15-17 ulko-
na myytävänä makkaraa ja mehua (1,50€).  Tervetuloa!

Kuorot: kirkkokuoro to 14.2. kello 18, Vox Margarita ke 
13.2. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 14.2. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Ystävänkammari seurakuntakodissa to 7.2. kello 12, to 
14.2. ei ystävänkammaria, tervetuloa ystävänpäiväntapah-
tumaan.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 7.2. kello 17.

Naisten Pankki Kanttorilassa to 14.2. kello 18.

Sururyhmä sinulle, joka olet menettänyt puolisosi kuo-
leman kautta. Ensimmäinen kokoontuminen on Pudas-
järven seurakuntakodilla ke 27.2. kello 17.00. Ryhmä 
kokoontuu seitsemän kertaa n. 2 h/kerta. Sururyhmässä 
voit jakaa luottamuksellisesti kokemuksia ja tunteita yh-
dessä toisten ryhmäläisten kanssa. On suositeltavaa, että 
ryhmään tullessasi läheisen kuolemasta on kulunut vä-
hintään kolme kuukautta tai enintään noin kaksi vuotta.

Alakoululaisten retki Koillismaan rovastikunnan Toi-
mintapäivään Kuusamoon 16.2. Retki on ilmainen. Il-
moittautumiset pe 8.2. kello 10 mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 08 882 3100. Ilmoittautuneille lähetetään kirje 
ennen retkeä. Lisätiedot: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 571 
4636.

Perhekerhot: Iltaperhekerho seurakuntakodissa maanan-
taisin kello 17 ja perhekerho seurakuntakodissa keskiviik-
koisin kello 10. Viikolla 7 ei kerhoja eikä parkkia, terve-
tuloa ystävänpäiväntapahtumaan to 14.2.

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: Raamattuluokka Sarakylässä Heidi 
Mannisella pe 8.2. kello 19. Ompeluseurat Yli-Livolla Pertti 
ja Taina Luokkasella pe 8.2. kello 18.30 (Arvo Niskasaari). 
Lähetysseurat seurakuntakodissa su 10.2 kello 16 (Osvald 
Carlson, Timo Kajava).

Kastettu: Eeli Heimo Aukusti Tervonen.
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 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

Rakkaamme

Aarne Olavi
RIEKKI

s. 16.11.1956
k. 14.1.2019

Lämmöllä muistaen

Eero ja Monika perh.
Arto

Tarja perh.
Sukulaiset ja ystävät

Hiljaa voimat uupui
lähdön hetki läheni.

Väistyi vaiva, tuli rauha
uni kaunis ikuinen.

Haudattu läheisten
läsnä ollessa 25.1.2019.

Lämmin kiitos osanotosta.

Niin 
ilosta kuin 
surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVILEHDESSÄ 

P. 0400 385 281 

Lähes jokainen suomalainen varmasti tun-
tee nämä sanat ja osaa liittää ne tiettyyn 
yhteyteen, eli Isä meidän rukoukseen. Raa-
mattu kertoo meille Luuk.11:1 Jeesus oli 
eräässä paikassa rukoilemassa. Kun hän 
oli lopettanut, eräs hänen opetuslapsis-
taan sanoi; ”Herra opeta meitä rukoilemaan, 
niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan”. 
Jeesus vastaa heille. Matt 6:9-13 ”Rukoil-
kaa te siis näin: Isä meidän, joka olet taivaas-
sa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon si-
nun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi 
myös maanpäällä niin kuin taivaassa. Anna 
meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen 
leipämme. Ja anna meille meidän velkamme 
anteeksi, niin kuin mekin annamme anteek-
si meidän velallisillemme. Äläkä saata mei-
tä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. 
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti”. Aamen.

Mitä sitten tarkoittaa, kun kutsumme 
jotakuta isäksi. Maailmassa on yli seitse-
män miljardia ihmistä, kuitenkin jokaisel-
la heistä on vain yksi isä. Millä edellytyk-
sellä minä ja sinä, joka luet tätä, voimme 
yhtä ihmistä seitsemästä miljardista kut-

sua isäksi. 
On vain yksi totuus, joka ei pala tu-

lessakaan ja se on, että minun ja sinun on 
täytynyt lähteä hänestä, jota kutsumme 
isäksi. Raamatun kielellä lähteä hänen ku-
peistaan.

Voisiko sanoa, että tässä on esikuva 
myöskin Taivaallisesta Isästä. Päästäksem-
me hänen lapsekseen ihmisen täytyy syn-
tyä hänestä ja sen jälkeen voimme häntä 
kutsua isäksemme. Kun olemme hänestä, 
hänen Hengestään syntyneet uudesti yl-
häältä, olemme saaneet sisimpäämme elä-
vän toivon.

1 Piet 1:3-4 ”Ylistetty olkoon meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja 
Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuk-
sen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta 
uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, 
turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoa-
mattomaan perintöön, joka on taivaissa säily-
tettynä teitä varten”.

Elävä toivomme, ylösnoussut Jeesus 
Kristus, joka istuu Isän oikealla puolella ja 
rukoilee omiensa puolesta.

Joh. 17:9,11 ”Minä rukoilen heidän puo-

lestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, 
vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle, 
sillä he ovat sinun. Minä en enää ole maa-
ilmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä 
tulen sinun luoksesi. Pyhä Isä, varjele heidät 
nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he 
olisivat yhtä niin kuin me”.

Jeesus sanoi Pietarille: Luuk 22:32 
”Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei 
uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun olet palannut 
takaisin, vahvista veljiäsi”. 

Sinäkin jonka usko on rauennut tyhjiin 
palaa takaisin Isän luokse, niin sinulla on 
esirukoilija taivaassa. 

Tälläkin hetkellä Jeesus rukoilee 
omiensa puolesta, niiden, jotka ovat syn-
tyneet Isän lapsiksi, että Isä, Poika ja lapset 
olisivat yhtä Pyhässä Hengessä.

Haluathan sinäkin tähän joukkoon, jol-
la on Taivaallinen esirukoilija!

Siunattua kevään 
odotusta!

Jouni Vikström

Isä meidän

Tulishow toi Pudasjärvelle 
kunniamaininnan Metal Angel finaalissa
Metal Angel finaali viikon-
loppu räjähti käyntiin per-
jantaina 1.2. talent osuu-
della, Brittikahvila Purrfect 
Angelin tiloissa Rovaniemel-
lä. Talent osuudessa nähtiin 
mm. burleskia, laulua, varjo-
nyrkkeilyä, tanssia, sekä pu-
dasjärveläisen Juha Merta-
lan, taiteilijanimellä JuMe:n, 
tulishow. 

-Jonkin aikaa on tullut 
harjoiteltua tulen kanssa 
esiintymistä ja ajattelin mu-
siikkitaustasta huolimatta 
kokeilla esittää jotain erilais-
ta. Tulishow rakentui viikin-
kiteeman ympärille. Nikka-
roin kotona autotallipajassa 
pyörivän tulikilven, tulimie-
kan, tulipoit sekä tulikepin, 
jonka avulla on mahdollis-
ta toteuttaa tulen nielemis-
tä ja puhaltamista. Esityksen 
taustalla soivan musiikin ha-
lusin tehdä myös itse, kertoi 
Mertala.

Lauantaina 2.2. käytiin 
itse kruunaus rock ravinto-
la Grandessa. Illan aikana oli 
monenlaisia esityksiä, mu-
siikista – freak showhun. Fi-
nalistit nähtiin vielä kerran 
lavalla omassa elementis-
sään ja lopulta oli kruunauk-

sen aika. 
Metal Angel-sijoitukset 

olivat seuraavanlaiset: Me-
tal Angel 2019 Nana Oulu, 1. 
perintösija Nea Maria, 2. pe-
rintösija Alice Von Absinthe, 
Median suosikki Miss Sassy 
Fiercej, Yleisön suosikki Ro-
xie Venom, Metallisin asen-
ne – JuMe (Juha Mertala Pu-
dasjärvi), kunniamaininta, 
joka on osoittanut ystäväl-
lisyyttä, avuliaisuutta sekä 
hyvää- ja lujaa asennetta 
koko kilpailun ajan. 

-Voittoa ei tällä kertaa tul-
lut, mutta matka oli opetta-
vainen ja mitään en ole ka-
tunut. Olen tavannut uusia 

Pudasjärveläisen Juha 
Mertalan, taiteilijanimellä 
JuMe:n, tulishow rakentui 
viikinkiteeman ympärille. 

Juha Mertala.

Kunniamaininta Pudasjär-
velle.

hienoja ihmisiä, oppinut pal-
jon uutta, uusia yhteistyö-
kuvioitakin on mahdolli-
sesti luvassa ja olen todella 
iloinen voittajien puolesta. 
Vaikka kyseessä on ollut kil-
pailu, niin kuvailisin ennem-
min ympärillä olleita ihmisiä 
isoksi ”metalli perheeksi”, 
jossa kaikki ovat tukeneet 
toisiaan ja jakaneet niin ilot 
kuin surutkin keskenään, 
kuvaili Mertala. 

Mikä Metal Angel? 
Metal Angel on räväkäm-
män tyylin malli/pr-hen-
kilö. Metal Angel- fest on 
tapahtuma, jossa etsitään rä-
väkämpää pr-henkilöä, jol-
la on valmiuksia mallina 
työskentelyyn, juontajaksi ja 
muihin edustustehtäviin. Fi-
naalin osa tuotoista lahjoi-
tettiin tänä vuonna hyvän-
tekeväisyytenä Rovaniemen 
etsivä nuorisotyölle.

Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärven yhdistys

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

Lakarin koululla ti 12.2. klo 18.00

Tervetuloa!

Turun Linnateatteri esittää:

Hulvattoman hauska Turun Linnateatterin esitys saapuu jälleen Pudasjärvelle! 
Tällä kertaa lavalla seikkailee Herra Hakkarainen. Myynnissä myös arpoja.

Aloitan hierontapalvelun
maanantaina 11.2. 

Toritie 2 Pudasjärvi 
(käynti sisäpihan puolelta)

KOULUTETTU HIEROJA MIKA LUOKKANEN

AJANVARAUKSET:
0400 998 361 
mika.luok@gmail.com

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

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

PUDASJÄRVI

LOPPUUNMYYNTI

TERVETULOA!

JÄÄKIEKKOVARUSTEET

- KELAT - VAVAT - UISTIMET

-50%ovh.

JA PALJON MUUTA!
ERÄVAATTEET YM. 

TEKSTIILEJÄ POISTOHINTAAN!

KARSKI ERÄSUKSET

17970
KOKO PAKETTI!

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

ERÄ NOPEIMMILLE!
”... näillä pysyy hyvin 

pinnalla, mutta pujottelee 
myös metsässä!”

KALASTUSVÄLINEITÄ

SALIKENGÄT
SÄHLYMAILAT

Yrittäjille tietoa rahoitus- ja tukiasioihin
Rahoitusinfo yrittäjille -ilta 
järjestettiin keskiviikkona 
30.1. kaupungintalossa. Pu-
dasjärven Kehitys Oy oli 
kutsunut tilaisuuteen yrit-
täjiä sekä yrittäjiksi aikovia 
kuulemaan yritysrahoitus-
ten mahdollisuuksista in-
vestointeihin ja toiminnan 
kehittämiseen. Illan aikana 
käytiin läpi tukimahdolli-
suuksia, pankin rahoitusrat-
kaisuja sekä niitä täydentä-
viä Finnveran tuotteita. 

Yritysneuvoja Auvo Tur-
peinen Pudasjärven Kehi-
tys Oy:stä lupasi olla tuke-
na ja apuna kaikille hyvän 
liike- tai hankeidean omaa-
ville tukien, starttirahan 
sekä rahoituskuvioiden jär-
jestelemisessä. Hän esitte-
li Finnveran rahoitus- sekä 
pankkitakauksien tarjoamat 
vaihtoehdot. Hän myös suo-
sitteli yrittäjiä tekemään 
budjetin.

-Apua annetaan niin 
aloitteleville yrittäjille kuin 
pitempään yrittäjänä toimi-
vien kehittämis- ja laajen-
nushankkeissa, hän totesi.

Tukea pieniin investoin-
teihin

Turpeinen esitteli myös 
Oulun Seudun Leaderin 
ajankohtaiset tuki- ja avusta-
mismuodot yrityksille ja yh-
distyksille. 

-Oulun Seudun Leader 
käynnistää Yhdistysten pie-
net investoinnit 3 –teema-
hankkeen alahankehaun, 
jonka teemana on toiminnan 

kehittämiseen liittyvät kone-, 
laite- ja kalustohankinnat. 
Hakukelpoisia hakijoita ovat 
toiminta-alueella toimivat 
rekisteröidyt yhdistykset ja 
seurat.

Alahankkeiden koko-
naiskustannusarvio voi olla 
1000–8000 euroa, josta tu-
kitaso on 60 prosenttia ko-
konaiskustannuksista. Tuki 
voidaan myöntää vain tuki-
päätöksen jälkeen tehdyille 
investoinneille.

Alahankkeiden on nou-
datettava Oulun Seudun 
Leaderin paikallista kehit-
tämisstrategiaa 2014–2020. 
Hankkeiden valinnasta päät-
tää Oulun Seudun Leader 

Yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saivat tietoa rahoitus- ja eri tukimahdollisuuksista. 

Rahoitusinfo -illan aikana käyttivät puheenvuoroja yritysneuvoja Auvo Turpeinen Pudas-
järven Kehitys Oy:stä, myyntijohtaja Jonne Ivola Pudasjärven Osuuspankista, asiantuntija 
Riitta Manninen TE-toimistosta ja puheenjohtaja Tommi Niskanen Pudasjärven Yrittäjistä. 

ry:n hallitus. Alahankehaku 
on auki 4.2-15.3., johon men-
nessä hankehakemus liittei-
neen tulee toimittaa, selvitti 
Turpeinen. 

Sosiaaliturvasta  
kannattaa huolehtia 
Pudasjärven Osuuspankin 
myyntijohtaja Jonne Ivo-
la selvitti pankin rahoitus-
ratkaisuja investointeihin ja 
käyttöpääoman tarpeeseen. 
Hän opasti riskien hallintaa 
ja neuvoi, miten onnistunut 
rahoitusneuvottelu sujuu. 

Pohjois-Pohjanmaan TE-
toimiston asiantuntija Riit-
ta Manninen esitteli rekry-
toinnin tuet työnantajalle ja 

aloittavalle yrittäjälle startti-
rahan. Tietoa saa te-palvelut.
fi sivulta ja Pohjois-Pohjan-
maan työ- ja elinkeinotoi-
mistosta. 

Pudasjärven yrittäjien 
puheenjohtaja Tommi Nis-
kanen kertoi Pudasjärven 
Yrittäjien olevan yrittäji-
en apuna sekä kehotti yrit-
täjiä huolehtimaan sosiaa-
liturvastaan. Hän tiedotti 
myös helmikuun loppupäi-
vinä Pohjois-Pohjanmaan 
yrittäjien järjestämästä Uut-
ta potkua bisnekseen -tilai-
suudesta, jossa käsitellään 
hankinta-asioita sekä anne-
taan neuvoja yritysten su-
kupolven vaihdostilanteis-
sa.  HT

Pudasjärven Osuuspankin käteis- ja kassapalveluiden aukiolo-
ajat muuttuvat 1.4.2019 alkaen. Pankin käteis- ja kassapalvelut 
uudistuvat vastaamaan asiakaskäyttäytymisen ja palvelukysyn-
nän muutosta. Jatkossa käteispalveluita (käteisen nosto ja tal-
letus) tarjotaan pankin konttorissa keskiviikkoisin kello 9–13. 
Muina arkipäivinä kassapalvelut toimivat kello 9–13 ilman kä-
teispalveluita.

- Aukioloaikojen muutoksella pystymme palvelemaan asi-
akkaittamme entistäkin paremmin ja nopeammin. Uudistuk-
sen myötä pystymme tarjoamaan kassapalveluasiakkaillemme 
lisäksi palveluita, jotka ovat aiemmin vaatineet yleensä ajan-
varauksen. Uudistuksen taustalla on asiakaskäyttäytymisen ja 
kysynnän muutos entistä enemmän asiantuntijapalveluihin ja 

digitaalisiin pankkipalveluihin. Haluamme vastata kysynnän 
muutokseen ja olla asiakkaiden tavoitettavissa silloin, kun se 
heille parhaiten sopii, myyntijohtaja Jonne Ivola kertoo.

Uudistuksella Pudasjärven Osuuspankki pyrkii olemaan en-
tistä helpommin asiakkaiden tavoitettavissa ja ottamaan huo-
mioon koko asiakaskunnan muun muassa enemmissä määrin 
kasvavan etäasiakkaiden ryhmän. Pankissa voi edelleen asioi-
da ajanvarauksella tiistaista torstaihin kello 8-18 sekä maanan-
taisin ja perjantaisin kello 9-16. Puhelinpalvelu sekä chat-pal-
velu palvelevat asiakkaita monipuolisesti joka arkipäivä kello 
8-22 ja lauantaisin kello 10-16.

OP tiedotus

Käteis- ja kassapalveluiden aukioloajat muuttuvat 
Pudasjärven Osuuspankissa

Tulishow toi Pudasjärvelle 
kunniamaininnan Metal Angel finaalissa
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Kipinän koulun laajennuk-
sen harjannostajaisia vie-
tettiin maanantaina 4.2. 
Aluksi tutustuttiin raken-
nustyömaahan, jossa näh-
tiin laajennuksen ja nykyisen 
koulun tilojen yhdistyvän 
taidokkaasti, kumpikin hir-
sirakenteisena. Koululta siir-
ryttiin Niemitalon Juusto-
laan juhlatilaisuuteen, jossa 
nautittiin harjannostajaisiin 
kuuluva hernekeittoateria 
täytekakkukahveineen. 

Kipinän koulu saa ny-
kyisten noin 600 neliön ti-
loihin lisää tilaa noin 450 ne-
liömetriä. Laajennukseen 
kuuluu myös uudet päivä-
kodin tilat. Kipinän nykyi-
nen hirsinen koulurakennus 
on rakennettu 89 vuotta sit-
ten vuonna 1930. Noin 1,6 
miljoonan euron laajennu-
sinvestointi tehdään myös 
hirrestä. Urakkahintaan 
kuuluu myös vanhalla osuu-
della tehtäviä töitä. Laajen-
nus valmistuu Kipinän kou-
lun ensi syksyn lukukauden 
alkuun mennessä. 

Pääurakoitsijana toimii 
Rakennusliike Asuntoin-
sinöörit Oy Pudasjärveltä, 
LVI-urakoitsija on Talepolar 
Oy, sähköurakoitsija Koil-
lissähkö Oy ja hirret on toi-
mittanut Kontiotuote Oy. 
Arkkitehtisuunnittelun on 
suorittanut Arkkitehtitoi-
misto Lukkaroinen Oy, ra-
kennesuunnittelu ja LVIA-
suunnittelu Sitowise Oy, 
sähkösuunnittelu Insinööri-
toimisto Palosaari Oy, AV-
suunnittelu AV-product Oi-
karinen Oy, geosuunnittelu 
Sweco ja rakennustöiden 
valvojana toimii WSP Fin-
land Oy. 

Kipinän alueella  
tonttikysyntää
Tilaisuuden avaussanois-
saan kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi laajennus-
hankkeen lähteneen vireille 
noin kolme vuotta sitten. 

-Vanhat ja uudet hirsira-
kenteet sopivat hyvin yh-
teen. Tulevaisuus näyttää, 
onko laajennus riittävän 

suuruinen. Tontilla on kyl-
lä tilaa tarvittaessa vielä li-
sälaajennuksiinkin, totesi Ti-
monen. 

Kipinän kylä lähikylineen 
sijaitsee Pudasjärven ja Ou-
lun kaupungin välimaas-
tossa. Alueella on ilmennyt 
tonttikysyntää rakentami-
seen, johon kaupungin tulee 
pystyä vastaamaan tulevai-
suudessa. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Anni-Inkeri 
Törmänen totesi harjannos-
tajaispäivän olevan histori-
allinen, sillä Kipinän koulun 
edeltäjä Keskikollajan kan-
sakoulu aloitti toimintansa 
99 vuotta sitten ja nykyisen 
koulun hirsirakennuksen-
kin olevan jo vuotta vaille 
90 vuoden ikäinen. Törmä-
sen mukaan Kipinän alueen 
olevan vetovoimainen nuor-
ten perheiden kannalta hy-
vin liikenneyhteyksien ja 
vaikuttavan luonnon vaiku-
tuksesta. 

-Kaupungin päätös laa-
jentaa kyläkoulua ja raken-
taa päiväkodille tilat tukevat 
tätä Kipinän alueen vah-
vuutta. 

Laajennus  
tarpeeseen
Koulutoimen edustaja-
na puhunut kaupungin vs. 
talous- ja hallintapäällik-
kö Pasi Kemppainen tote-
si koulun laajennuksen tul-
leen todelliseen tarpeeseen. 

-Oppilasmäärä on kas-
vanut nopeasti kahden 
vuoden takaisesta 39 op-
pilaasta nykyiseen 54 oppi-
laaseen. Viime lukuvuon-
na oppilaita oli hetkellisesti 
jopa 60. Koulutilojen mo-
nipuolisesta käytöstä esi-
merkkeinä Kemppainen 
mainitsi iltapäiväkerho-
toiminnan, kansalaisopis-
ton kurssit, nuorisotoimen 
liikuntapiirin ja kyläseu-
ran kokoukset. Laajennuk-
sen ansiosta kouluruokailu 
saa käyttöönsä jakelukeitti-
ön ja kouluruokalan. Tekni-
seen työhön saadaan ajan-
mukaiset tilat 1990-luvun 

laajennusosan luokkahuo-
neeseen. Kaksi uutta luok-
kahuonetta tuovat kai-
vattua lisätilaa kasvavalle 
oppilasjoukolle. Myös hen-
kilökunnalle tulee uutta ti-
laa. Lisäksi varhaiskasva-
tuksen käyttöön valmistuva 
oma tila lisää koulun moni-
käyttöisyyttä, totesi Kemp-
painen. 

Kipinän koululla laajennuksen harjannostajaiset

Koulu kylän parhaalla 
paikalla
Pääurakoitsijan Rakennuslii-
ke Asuntoinsinöörien toimi-
tusjohtaja Juha Timonen to-
tesi Kipinän kylän parhaalla 
paikalla sijaitsevan koulun 
rakennustöiden käynnisty-
neen viime vuoden heinä-
kuun helteiden aikaan. 

-Rakennustyöt ovat aika-
taulussa hyvän työsuunnit-
telun ja työmaan yhteistyön 
ansiosta. Lukuisat eri työvai-
heet sekä sisällä että ulkona 
ovat vielä edessä ennen ra-
kennuksen valmistumista.

Timonen myös kiitteli 
muun muassa koulun reip-
paita oppilaita, joille koulua 
ollaan rakentamassa. 

Kipinän koulun vaiku-
tusalueella asuva kaupun-
ginvaltuuston varapuheen-
johtaja Eero Oinas-Panuma 
kertoi Pudasjärven länsi-
laidalla olevan useita elä-
viä kyliä, joiden kehittymis-
tä edistää Kipinän koulu ja 
kyläläisten aloitteesta raken-
nettava päiväkoti. 

Kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Vesa 
Riekki muisteli, että hänen 
25-vuotisen luottamushen-

kilöuran aikana kyläkoulu-
jen rakentamishankkeita Ki-
pinän koulun laajentamisen 
lisäksi on ollut vain Saraky-
lässä liikuntahallilaajennus 
ja Hirvaskosken koululle 
vuosituhannen alussa tehty 
saneeraustyö. 

Rakennustyöntekijöiden 
puolesta puhunut kirves-
mies Tero Hemmilä mainitsi 
rakennustyön aikana pereh-
dyttäneensä 49 eri henki-
löä eri työtehtäviinsä. Kes-
kimäärin rakennustöissä on 
ollut 10 työntekijää. 

Heimo Turunen

Laajennuksen valmistuttua Kipinän koulun tilat lähes tuplaantuvat. 

Nykyisen koulurakennuksen 89 vuoden ikäistä kaunista hirsiseinää on jätetty sopivasti näkyviin laajennusosan ja uuden 
päiväkodin tiloihin. 

Työntekijät aloittivat harjannostajaisiin kuuluvan hernekeittoruokailun Niemitalon Juusto-
lassa pidetyssä juhlatilaisuudessa. 

Pääurakoitsijana toimivan Rakennustyö Asuntoinsinöörien toimitusjohtaja Juha Timonen 
kertomassa rakennustyön eri vaiheita harjannostajaisten kutsuvieraille.
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AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAI-LAUANTAI
8.-9.2.

MAANANTAI-TORSTAI
11.-14.2.

299

099

199

499695
kg

699
kg

199149 299
pkt

350
kpl

199

299

179

069

500

179

100

1195
kg

1195

raj. erä

kpl

795
kg

Irto
KARJALANPAISTI

Porsaan
KYLJYKSET

199
pkt 595

kg

895
kg

Pouttu porsaan
ULKOFILEE-
PIHVIT
1 kg
kermainen599

299

349

kpl

299
ras

2 filettä/talous

pkt

129
pss

199

pkt

pkt

pkt

1195
kg

179

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

pkt

kg

kg

199
kpl

2 kg/
talous

kpl

2 pkt/talous

pkt

pss

ras

kg

pkt

25,-

35,-

kg

995

Naudan
SYDÄN
n. 20 kg/ltk, pakste

kg

199
Naudan
KULMAPAISTI

995

2990

26,-

1450

MA-TI 11.-12.2                 KE-TO 13.-14.2.

Arla perinteiset
JOGURTIT
150 g

RAUTAOSASTOLTA

HK
UUNI-
MAKKARA 
10 kpl/800 g

Tuore Norjan
LOHIFILEE
paino

Snellman 
Maatiaspossun

UUNIFILEE
n. 1.4 kg/kpl

maustettu

PE-TO 8.-14.2.

Atria
KEVYT 9.5% 

JAUHELIHA 400 g tai 
KANAJAUHELIHA 

400 g

Oululainen
ÄITIMUORIN

HERKKULIMPPU
450 g

Knorr
KASTIKE-
AINEKSET
3x22-40 g

Marabou
SUKLAALEVYT
200 g

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

Atria MUUSI 
ATERIAT

300 g
lihapullat, nakkikas-
tike, jauhelihapihvi 
tai kanakastike ja 

riisi

Valio
OIVARIINI

600 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

pkt

FANTA
LIMSAT
1,5 l
sis. pantin 0,40

Atria kunnon arki
LIHAPIIRAKKA 
4 kpl/400 g

Fazer
RUISPUIKULAT
6 kpl/330 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana tai siivuina

PE 8.2.                  LA 9.2.

Atria
BROILERINKOIPI
3 kpl/ras
marinoitu

Pouttu
LASAGNE
1 kg

795
kg

Saludo
KAHVI
450 g

HK
SININEN
LENKKI
580 g

Hyvä
NAUTA 
JAUHELIHA

399
pkt

HK naudan
SISÄPAISTIPALA

n. 950 g

HK viljaporsaan 
LIHASUIKALE 
kermapippuri
400 g

Apetit KRUUNU-
SEKOITUS tai 
AMERIKAN-
SEKOITUS 300 g

Valio
POLAR

JUUSTOT
300 g

Tuore 
MANSIKKA 

250 g
Espanja

Vihreä 
kivetön
RYPÄLE

500 g

2 plo KANAN-
MUNAT
10 kpl

3 prk

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

TEKSTIILIOSASTOLTA

pkt

Fiskars
SNOWEXPERT 
LUMILAPIO 

Fiskars
LUMENTYÖNNIN

Apetit
RAFKIN
PIZZAT 400 g
bolognese&salami
hawaii

SEINÄKUIVALIHAKSI
KOTIMAISTA

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

ALEHINTAAN! 
ALEHINTAAN KOKO PERHEELLE 

PUSEROITA, HOUSUJA JA 
JALKINEITA

UUTUUKSIA!
Eri kouseja
THERMO
LEGGINSEJÄ

Pierre 
Robert Sport
URHEILU-
LIIVI

Naisten
KAULUK-
SELLINEN 
PUSERO
Koot: S-XXL

Pierre Robert
HOUSU

Alkaen
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Hyvinvointivaliokunta kokoontui tiistaina 22.1. Pudas-
järven, Oulun ja Helsingin viimeaikaisten tapahtumien 
johdosta kuultiin Hirsikampuksen apulaisrehtori Juha 
Pätsin, erityisopettaja Sari Poroputaan, Lakarin koulun 
vs.rehtorin Hely Forsberg-Moilasen sekä nuorisopalve-
luiden- ja hyvinvointikoordinaattori Auri Haatajan tie-
dot tapahtumien vaikutuksista kouluissa ja nuorten kes-
kuudessa. 

Hirsikampuksen, Lakarin sekä nuorisotoimen osalta 
kuultiin, että nämä valitettavat tapahtumat eivät ole ai-
heuttaneet koululla tai nuorisotoimessa erityisiä toimia 
asian käsittelyyn. Lapsille ja nuorille on tarjottu keskus-
telumahdollisuutta terveydenhoitajien, kuraattoreiden ja 
nuorisotyöntekijöiden toimesta. Vierailijoiden esityksis-
sä sekä hyvinvointivaliokunnan puheenvuoroissa nou-
si kuitenkin selkeästi esille, että seksualliseen häirintään 
puuttumisesta sekä siihen liittyvien ilmiöiden tiedotta-
miseen ja valistamiseen tulee panostaa. Moni nuori ei 
ymmärrä, missä seksuaalisen häirinnän raja menee, ja 
usein vanhempi ei ole edes tietoinen, minkälaisia yhtey-
denottoja lapsi tai nuori saa. 

Erityisopettaja Sari Poropudas esitteli valiokunnal-
le kaungin oppilashuoltoryhmän laatiman suunnitel-
man oppilaiden suojaamiseksi seksuaaliselta häirinnäl-
tä. Suunniltelma on käyty läpi kouluilla oppilaiden sekä 
vanhempaintoimikuntien kanssa. 

Koulujen edustajien huolena oli oppilashuoltotyön 
resurssien vajavuus  ja vaativuus. Kuraattoreilla ei ole 
mahdollisuutta osallistua oppilashuoltotyön kehittämi-
seen, koska akuutit yksilöasiakkaat vaativat ja tarvitse-
vat kaiken käytettävissä olevan työajan. Koulupsykolo-
gin viran pikaista täyttämistä odotetaan kipeästi. Virka 
täytetään heti kun siihen löytyy työntekijä. Opetus- ja si-
vistysjohtaja kertoi, etää koulunuorisotyöntekijän haas-
tattelut ovat menossa ja pyrimyksenä on valita tehtävään 
henkilö, turvallinen aikuinen, johon nuorella on helppo 
olla yhteydessä.

Hyvinvointivaliokunta järjestää kevään aikana tilai-
suuden, johon kutsutaan nettipoliisi Lauri Nikula puhu-
maan somessa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja 
some käyttäytymisestä. Tilaisuus toteutetaan koululaisil-
le omana tapahtumana päivällä ja vanhemmille ja muille 
asiasta kiinnostuneille iltatilaisuutena kaupungintalolla.

Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on kuntalaisten 
ja eri väestöryhmienhyvinvointitarpeiden ennakointi ja 
suunnittelu, kuntalaisten hyvinnvoinnin seuraaminen ja 
kehittäminen, kuntalais- ja asiakastyytyväisyyden seu-
ranta ja edistäminen, sekä oman toimialueensa tulevai-
suuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ennakoin-
ti. Hyvinvointivaliokunta keskusteli asiasta tulevien 
muutosten näkökulmasta huomioiden hyvinvointiva-
liokunnan erityisen uuden painopistealueen määrittä-
mistarpeen.  Hyvinvointivaliokunta valitsi yhdeksi mah-
dolliseksi painopistealueeksi erheiden hyvinvoinnin. 
Painopistealueiden pohdintaa jatketaan seuraavassa ko-
kouksessa.

Valiokunnalle esiteltiin vuoden 2018 aikana tehdyt 
ohjausesitykset sekä niiden toteutumiset. Vuoden aikana 
oli tehty 12 ohjausesitystä, joista 5 oli saatettu loppuun. 
Suurimpina saavutuksina olivat varhaiskasvatuksen pal-
velusetelin käyttöönotto 1.1.2019, suuren osallistujamää-
rän saavuttanut Vanhuspalvelut tulevaisuudessa- semi-
naarin toteutuminen 13.12.2018, koulupsykologin viran 
perustaminen ja Kiusaamisen vastaisen- työryhmän esit-
tämä koulunuorisotyöntekijän tehtävän perustaminen.

Valiokuntaan tuotiin tieto yhteydenotosta terveyskes-
kuksessa tarjottavasta henkilökohtaisesta hoidontarpeen 
arvioinnista. ja siihen liittyvistä haasteista. Valiokun-
ta keskusteli ja tarkasteli asiaa erityisesti maakunnan ja 
kunnan yhteistön näkökulmasta sote-muutoksen jälkei-
senä aikana. Todettiin, että asian käsittely liittyy olennai-
sesti kunnan palveluiden ja palvelutarpeiden uudelleen 
määrittelyyn.

Sointu Veivo
Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

Hyvinvointi-
valiokunnassa 

nykypäivää, 
tulevaa ja mennyttä

Paavo Ahonen 
– Lännen tarinoita maalauksia
Pudasjärveläisen kuvataitei-
lijan Paavo Ahonen – Lännen 
tarinoita, maalauksia näytte-
ly on esillä 4.-28.2. maanan-
tai-torstai kello 11-18, per-
jantaina kello 11 – 16 sekä 
tilai-suuksien aikana Kuusa-
motalon Kaamosgalleriassa.

Paavo Ahonen (s.1955 Pu-
dasjärvi) on Taideteollisesta 
korkeakoulusta valmistunut 
kuvataiteilija. Nyt eläkkeel-
lä oleva entinen kuvataide-
opettaja on vaikuttanut mo-
nen Pudasjärveltä lähtöisin 
olevan taiteilijan uravalin-
taan Tapani Kokosta ja Janne 
Räisäseen.

Ahosen maalausten ai-
heena ovat olleet yhteiskun-
ta, luonto ja kulttuuri ylei-
sesti. Uusissa, tänä vuonna 
valmistuneissa maalauksis-
saan Ahonen on hypännyt 
sarjakuvien maailmaan. Pää-
aiheena ovat Pohjois-Ameri-

kan intiaanit ja heidän karu 
kohtalonsa. Ahonen on tut-
kinut jo pitkään intiaaneihin 
liittyvää kirjallisuutta. Intiaa-
niteema on puheenvuoro al-
kuperäiskansojen puolesta. 
Intiaanit olivat oman aikansa 
pakolaisia. Ahonen käsittelee 
ajankohtaista aihetta kiinnos-
tavasta näkökulmasta.

Ahonen kertoo kiinnos-
tuksensa intiaanikulttuuriin 
heränneen jo varhain: ”Nuo-
rena luin kirjan Haudatkaa 
sydämenne Wounded Knee-
hen, joka muutti käsitystäni 
sarjakuvien ja elokuvien vä-
littämästä intiaanikuvasta. 
Intiaanit yrittivät taistella yli-
voimaista maahantunkeutu-
jaa vastaan. Sama toistuu niin 
monen alkuperäiskulttuurin 
kohdalla.”

Intiaanit elivät luonnon 
kanssa sopusoinnussa. Myös 
Ahonen on varsinainen luon-

toihminen. Hän kalastaa, 
metsästää ja marjastaa. ”En 
voisi kuvitellakaan asuvani 
keskustassa”, metsän keskel-
lä tauluja maalaava Ahonen 
kommentoi. Näyttelyn maa-
laukset ovat saaneet vaikut-
teita Pohjois-Amerikan inti-
aaneja kuvanneen Edward S. 
Curtisin valokuvista. Curtis 
dokumentoi intiaaneja ja hei-
dän elintapojaan 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä. Curtis 
sai nähdä kuinka uljas ja ai-
nutlaatuinen kansa vähitellen 
vaipui rappioon sen elinehto-
jen kadottua.

Ahonen haluaa haastaa it-
sensä taiteilijana yhä uudel-
leen. ”Koskaan ei voi ajatella, 
että tekisi niin kuin ihmiset 
tykkäisivät. Parempi tehdä 
kuten itse haluaa”. Taiteilija 
kommentoi uusien Tex Willer 
-tyyppisten sarjakuvamaala-
usten olevan paluuta pikku-

poikavaiheeseen, jolloin län-
nensarjakuvia tuli luettua 
ahkerasti. Paavo Ahosella on 
oma galleria Pudasjärven Pe-
täjäkankaalla. Hän maalaa 
myös tilausmuotokuvia.

Jari Säkkinen 

Marjut Järvinen aloitti kaupungin tapahtumatuottajana 
Marjut Järvinen aloitti tammikuun puolivälissä työt Pudasjär-
ven kaupungin tapahtumatuottajana. Hän on asunut useita vuo-
sia Rovaniemellä, mutta alun perin hän on kotoisin Etelä-Karja-
lasta, Joutsenosta. Asunto järjestyi Pudasjärveltä ja tutustuminen 
on alkanut uuteen kaupunkiin innolla. Ennen tapahtumatuottajan 
tehtäviä Järvinen on työskennellyt muun muassa projektitöissä, 
viestinnän ja markkinoinnin parissa sekä vastannut elämyspuis-
ton koordinoinnista. Uudessa työtehtävässä tapahtumatuotta-
jana Järvisen vastuulla tulee esimerkiksi olemaan erilaisten ta-
pahtumien koordinoiminen, kehittäminen sekä tietysti yhteistyö 
monien eri toimijoiden kanssa. Alkukevään pitää kiireisenä työ-
hön ja uuteen kotikaupunkiin tutustumisen lisäksi Rajalta Rajalle 
-hiihdon järjestelyt. Työpiste sijaitsee kaupungintalolla.

Kaupunki tiedotus 

OP Pudasjärven vuosi 2018

Vakavaraisuus vahvistui ja pankki palasi kasvu-uralle
Pudasjärven Osuuspankin toimintavuotta 2018 viitoitti erinomai-
nen luottokysyntä ja luottokannan kasvu, joka lopulta oli peräti 9,6 
prosenttia. Luottoja nostettiin noin 35 miljoonaa euroa vuoden ai-
kana eli lähes 10 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta ja oli riittävällä tasolla. Alhaisena 
pysyneestä korkotasosta huolimatta korkokatetta saatiin parannet-
tua hieman. Arvonalentumiset saamisista ja järjestämättömät saa-
miset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Talletuskanta kasvoi. 
Vakavaraisuus vahvistui ja oli erinomaisella tasolla.

Suomen talous jatkoi vuoden jälkipuoliskolla yhä hyvässä kas-
vussa. Vuonna 2018 talous kasvoi ennakkotietojen mukaan hieman 
vuotta 2017 hitaammin. Talouskasvu painottui aiempaa enemmän 
kulutukselle. Työllisyys parani selvästi, ja reaaliansiot kasvoivat. Vuo-
den lopulla kuluttajien luottamus alkoi silti rakoilla. Yritysten kan-
nattavuus koheni edelleen, mutta investoinnit kohenivat vain hie-
man. 

Asuntomarkkinoilla vanhojen asuntojen myynti väheni hieman 
edellisestä vuodesta. Kysyntä kohdistui uusiin asuntoihin, joita val-
mistui eniten sitten 1990-luvun alun. Asuntojen hinnat nousivat 
vain hieman kasvukeskusten vedolla.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 kol-
mannella vuosineljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat laski-
vat koko maassa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkau-
punkiseudulla hinnat laskivat 0,8 prosenttia ja muualla Suomessa 
0,4 prosenttia. Vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hin-
nat nousivat koko maassa 0,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hin-
nat nousivat 2,2 prosenttia, kun taas muualla Suomessa ne laskivat 
0,7 prosenttia. Pudasjärveltä ei ole saatavissa kovin luotettavia ti-
lastoja asuntokaupan kehityksestä, mutta näyttää ainakin siltä, että 
myyntiajat ovat hieman lyhentyneet piristyneen asuntokaupan ansi-
osta, mutta hintataso ei ole noussut toimintavuoden aikana.

Pankki on ollut toimintavuoden aikana hyvin aktiivinen toimi-
ja yhteiskuntavastuun merkeissä; pankki on ollut mukana työllis-
tämässä pudasjärveläisiä nuoria Kesäduuni-kampanjassa. Lisäksi 
pankin henkilökunta kokonaisuudessaan oli joulukuun alussa aut-

tamassa lasten päiväkodissa monin eri keinoin yhteensä kahden ja 
puolen viikon ajan. Tämän lisäksi pankki myönsi Sadasta toiselle ra-
hastostaan toimintavuoden aikana yhteensä 13.160 euroa yhdek-
sään eri hankkeeseen. Pankki on jo useana vuonna ollut tukemassa 
pudasjärvistä nuorisoliikuntaa, niin myös toimintavuonna, yhteis-
työssä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Omistaja-asiakkaita lisää
Liikevoitto parani 12,5 prosenttia ollen 1,534 miljoonaa euroa. Va-
kavaraisuus parani peräti 2,5 prosenttia 84,47 prosenttiin. Henkilös-
tömäärä kasvoi viiteentoista. Omistaja-asiakanta kasvoi 157:llä ollen 
6 742. 

Korkokate kääntyi lievään nousuun ja palkkiotuotot romahtivat 
IFRS9 -direktiivin jaksotussäännösten takia. Henkilöstökuluissa oli 
laskua 20,3 prosenttia. Arvonalentumiskirjausten nettomäärä oli tu-
losta kasvattava.

Liikevoittoon vaikutti erityisesti luottojen arvon alentumisten vä-
heneminen. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista ovat OP-
Osuuskunnalta saatuja osuuspääoman korkoja. Liiketoiminnan muita 
kuluja kasvatti OP Ryhmän sisäiset kehittämismaksut. Pankin liike-
voitto olisi ollut OP-bonuksilla lisättynä yli kaksi miljoonaa euroa.

Palkkiot luotonannosta ja maksuliikkeestä pienenivät. Palkkio-
tuottoihin sisältyy vähennyksenä omistajajäsenille myönnetyt OP-
bonukset.

Kasvulukuja
OP Pudasjärven tase kasvoi 4,8 prosenttia ja oli vuoden lopussa 
199,8 miljoonaa euroa. Talletukset kasvoivat 4,5 prosenttia ja olivat 
vuoden lopussa 150,2 miljoonaa euroa ja luottokanta kasvoi perä-
ti 9,6 prosenttia ja olivat vuoden lopussa 150,7 miljoonaa euroa. 
Pankki maksoi omistajajäsenille OP-bonuksia vuoden aikana 525 
000 euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 4,4 prosenttia. Uusia 
asiakkaita pankki sai vuoden aikana yhteensä 357. 

Pudasjärven Osuuspankki tiedotus
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Nuorten koulutusmessut 
Pudasjärven Hirsikampuksella
Nuorten koulutusmessut 
Pudasjärven Hirsikampuksella

Pudasjärven Hirsikampuksella järjestettiin 
torstaina 24.1. Northen Future Expo -nimeä 
kantavat koulutus- ja työelämämessut. Järjes-
täjinä toimivat Pudasjärven Hirsikampuksen 
lukion 1. vuosiluokan opiskelijat osana opin-
to-ohjauksen kurssia ja OSAO Pudasjärven 
yksikkö. 

Tapahtuma oli suunnattu 9. luokkalaisil-
le sekä toisen asteen opiskelijoille päätarkoi-
tuksena oli tarjota nuorille uutta tietoa jatko-
opiskelupaikoista ja yrittäjyydestä. 

Päivän kuluessa oli tietoa maamme koulu-
tustarjonnasta, yrittäjyydestä sekä nykytekno-

logiasta, kuten tekoälystä. Tarjolla oli myös puf-
fetti ja elävää musiikkia.

Opiskelijat saivat tutustua vapaasti itseä kiin-
nostaviin koulutusmahdollisuuksiin vierailijoiden 
omilla kojuilla, joihin kuuluivat muun muassa Aal-
to-Yliopisto Helsingistä, Turun yliopisto, Lapin 
yliopisto ja Oulun yliopisto. 

Osallistujia kiinnosti tekoälyn mahdollisuuk-
sien esittely oppimisessa. Pudasjärven lukios-
ta 90-luvulla ylioppilaaksi kirjoittanut oululainen 
tietoturva-alan yrittäjä Jani Kenttälän esityksen 
aiheena oli ”En ala ikinä yrittäjäksi – onneksi pe-
tin lupaukseni”. Hän kertoi elämäntapayrittämi-

Eräs suosittu tutustumiskoh-
de oli robotti, joka on kehitetty 
opettajien avuksi opettamiseen. 

Messuilla esiteltiin mm. Hirsikampuksen erikoisuutta ilmailulinjaa, joka 
vetänyt opiskelijoita eri puolilta Suomea ja jossa voi opetella lentämään 
ja suorittaa lentolupakirjan ilmaiseksi. 

Messukuuluttajina toimivat Henna Salo ja Eetu Haataja.

Messujen avauksen yhteydessä messuesittelijät pääsivät lavalle ja jokainen sai lyhyen esittelypuheen-
vuoron.

Miro Junna toimi messujen 
juontajana ja yhtenä organi-
saattorina aktiivisella otteel-
la. ATK opettaja Juha Kipinä oli 
puolestaan vastaamassa yhdes-
sä oppilaiden kanssa messuoh-
jelman välittämisestä youTuben 
kautta ympäri Suomea. 

Myös Hirsikampuksen aulassa oli esittelytoimintaa muun muassa Son-
ja Härkösen vetämä Luonnontuote työpaja. 

sen soveltuvan ihmiselle, joka haluaa luoda 
itselleen unelmatyöpaikan. Kasvuyrittämi-
nen soveltuu puolestaan heille, jotka halu-
avat korjata jotain maailmasta. Paras aika 
kokeilla kasvuyrittäjyyttä on nuorena, kun 
elämän kulut ja velvoitteet ovat vielä mi-
nimissä. 

YouTuben kautta messuista meni suo-
ra lähetys eri puolille Suomea muun mu-
assa Tornion lukiolla ja Turun yliopistolla 
seurattiin suoraa lähetystä. Lähetyksen te-
kemisestä vastasi neljän hengen lukiolais-
ten ryhmä ja käytössä oli useita kameroita. 

Rehtori Mikko Lumpeen mielestä Pu-
dasjärven Hirsikampuksella uskalletaan 
yrittää ja kehittää. 

-Idea omista messuista on ollut kehit-
teillä ja siihen on saatu ideoita eri koulu-
tusmessuilta. Hirsikampuksella on halu 
kehittyä ja kehittää Pudasjärveä koulutus-
kaupunkina, jossa erityisesti peruskoulun 
päättävät nuoret näkevät mahdollisuuksia 
toisen asteen koulutukseen. Laadukas lu-
kio ja ammatillinen opetus on hyvä raken-
taa laadukkaan peruskoulun antamille tie-
doille ja taidoille. 

Lumpeen mukaan erityisen merkittä-
viksi tapahtuman tekee lukiolaisten osuus 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

-On ollut hienoa ja luottamusta lisää-
vää havaita nuorten aktiivisuus, osaaminen ja 
kyky ottaa vastuulleen järjestelytehtäviä, to-
tesi Lumme. 

Messuja ideoinut opinto-ohjaaja Markku 
Rajala toivoi, että messuista tulisi vuotuinen 
perinne.

Heimo Turunen
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Nuoret toivat tulevaisuustapahtuman 
Pudasjärvelle
Nuoret toivat tulevaisuustapahtuman 
Pudasjärvelle

Pudasjärven Hirsikampuksella oli torstaina 
24.1.2019 ilmassa positiivista pöhinää ja vah-
va tulevaisuuden tuntu, kun yhteensä 17 näyt-
teilleasettajaa ja esiintyjää kokoontuivat Hir-
sikampuksen upeisiin tiloihin esittelemään 
koulutus- ja työmahdollisuuksia, robotiikkaa 
ja tulevaisuuden visioita. 

Yleisönä tapahtumassa oli pääasiassa 
9. luokkalaisia ja toisen asteen opiskelijoi-
ta omalta ja lähikouluilta, mutta olipa paikal-
le tullut myös muutamia kiinnostuneita kau-
empaakin, mm. Rovaniemeltä ja Tampereelta 
saakka. Myös alakoululaisia ja eskarilaisia, sekä 
muita Pudasjärvisiä nähtiin paikalla. 

Lukion opiskelijat  
hoitivat tapahtuman 
käytännön järjestelyt
Tapahtuman oli ideoinut lukion opinto-oh-
jaaja Markku Rajala ja se toteutettiin Pudas-
järven lukion ja OSAO:n yhteistyönä, mutta 
messujen kaikki käytännön järjestelyt toteut-
tivat Pudasjärven lukion 1. vuosikurssin opis-
kelijat. Tehtävää riitti jokaiselle noin 50 opis-
kelijalle. 

Opiskelijat hoitivat mm. yhteydenpidon 
näytteilleasettajiin, tilojen käytännön järjeste-
lyt, ohjelman suunnittelun, mainonnan, messu-
jen logon ja visuaalisen ilmeen suunnittelun, 
yhteydenpidon lehdistöön, messulehden to-
teutuksen ja mainosmyynnin, messukahvilan, 
liikennejärjestelyt ja koko tapahtuman kuvaa-
misen ja livelähetyksen maailmalle. Messujen 
aikana kukin vastasi omalla tontillaan messu-
vieraiden viihtymisestä ja päivän sujumisesta. 

Messujen johtajana toimi lukion 2. vuosi-
kurssin opiskelija Miro Junna, ja messut juon-
sivat 1. vuosikurssin opiskelijat Henna Salo 
ja Eetu Haataja. Päivän aikana saimme näh-
dä järjestäjien osalta sujuvaa asiakaspalvelua, 
mutta myös luovuutta ja tilannetajua, kun yh-
den esiintyjän peruuntuessa nuoret nappasi-
vat lennosta lavalle pari näytteilleasettajaa ja 
haastattelivat heitä visaisilla kysymyksillä päi-
vän aiheista, robotiikasta ja tietotekniikasta 
oppimisessa. 

Tulevaisuuden äärellä 
Messujen slogan oli ”Look at your future.” 
Northern Future Expon oli tarkoitus koota 
yhteen koululaisia, opiskelijoita ja työelämän 
ja oppilaitosten edustajia tulevaisuuden äärel-
le: nuoria pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ja 
meitä kaikkia kurkistamaan mitä tulevaisuu-
dessa voi olla tulossa. 

Päivän ohjelmassa vuorottelivat oppilai-
tosten ja tulevaisuuden työelämän asiantun-
tijoiden esitykset. 

Messuvieraat saivat tuntumaa päivän si-
sältöön ”pitchauskierroksesta”; päivän aluk-
si näytteilleasettajat kutsuttiin lavalle, ja jokai-
sella oli 30 sekuntia aikaa markkinoida omaa 
osastoaan. Muut esitykset tapahtuivat live-
nä ja Hirsikampuksen liikuntasalin nykyaikai-
sen esitystekniikan tukemana, mutta Turun 
yliopiston esitys ”Tulevaisuusloikka työelä-
mään” nähtiin virtuaalisesti salin isolta sc-
reeniltä. 

Oppilaitokset ja yritykset olivat rakenta-
neet hienoja ständejä, joissa he esittelivät toi-

mintaansa. Osalla oli mukanaan myös nyky-
teknologiaa: Kajaanin Ammattikorkeakoulun 
konetekniikan opinnoissa voi suuntautua ro-
botiikkaan, heidän osastollaan messuvieraat 
saivat ihmetellä robottien toimintaa käytän-
nössä. 

OSAO Taivalkoski oli tuonut mukanaan 
metsäkonesimulaattorin, joka sai suuren suo-
sion. Pudasjärven ilmailulukion oma lentosi-
mulaattori oli tällä kertaa edustamassa Edu-
ca-messuilla Helsingissä, mutta ilmailulukiolla 
oli muuten hieno osasto paikan päällä. 

Nanolääkevalmistaja, yksinkertaistaja, ro-
bottikouluttaja, lähiruokakoordinaattori – Jo-
hanna Ollila Tulevaisuuden Tutkimuskeskuk-
sesta toi etäluennollaan esille visioita siitä, 
mitä tulevaisuuden ammatit saattavat olla. 
Hän kuitenkin kannusti kuulijaa miettimään: 
mitä asioita haluan edistää maailmassa ja toi-
saalta, mitä maailmasta tai esimerkiksi Koil-
lismaalta puuttuu, mitä täällä tarvittaisiin. Sil-
lä ”muutos on ihmisten pyrkimysten tulosta” 
- voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa tu-
levaisuuteen. 

-Myös se, ettei valitse mitään, on valinta, 
Ollila totesi. 

Robotiikasta ja  
tulevaisuuden  
teknologiasta  
kansan kielellä
Yksi päivän esiintyjistä oli Lohjalainen Jussi 
Wright Ovobots -yrityksestä. Jussi oli saapunut 
paikalle pienen sinisen pöllön näköisen robo-
tin kanssa. Hän piti lavalla esityksen tekoälys-
tä, mutta hän piti myös pieniä esittelyjä esikou-
lulaisille, sillä hänen robottinsa oli suunniteltu 
avustamaan esikouluikäisten läksyn kuuluste-
lua. 

Tekoäly -sanaa näkee nykyään paljon medi-
assa, mutta Wright sanoi, että tekoälystä puhu-
taan paljon, mutta se ei oikeastaan sanana ku-
vaa mitään. Se on ennemminkin yleiskäsite sille, 
että koneelle opetetaan jotain, esim. kasvojen 
tunnistusta, puheen tunnistusta tai kuvien tun-
nistusta. Se on sitä, että kone ”oppii” jotain: 
kun koneelle syötetään esimerkiksi riittävän 
monta koiran kuvaa, lopulta kone tunnistaa uu-
den erilaisen kuvan koiraksi, vaikka ei juuri vas-
taavaa kuvaa ole aiemmin ”nähnytkään”.

Wright kertoi, että tekoälyä kehitetään täl-
lä hetkellä esimerkiksi lääketieteen tekniikan, 
opetuksen ja oppimisen, turvallisuuden ja lii-
kenteen palvelukseen. Lääketieteen alalta hän 
mainitsi, että kone pystyy nyt jo havaitsemaan 
mm. verenpaineen kasvoista. Kone rekisteröi 
kasvojen mikroliikkeitä, joita ihmissilmä ei ha-
vaitse. Tekoälyä käytetään jo myös esim. rönt-
genin apuna ja kasvainten tunnistuksessa.

Wright totesi: ” Tekoäly ei tule valloitta-
maan maailmaa, mutta se tulee olemaan erin-
omainen apuri pienillä rajatuilla alueilla. Se tu-

lee muuttamaan maailmaa samalla tavalla kuin 
autot ovat muuttaneet. Ne eivät ole syrjäyttä-
neet ihmistä, vaan ovat ihmisen palveluksessa, 
ja ihmisellä jää enemmän aikaa muille asioille.” 

Wrightin toiveena oli, että tekoälystä ja sen 
soveltamisesta puhuttaisiin enemmän ja kes-
kusteltaisiin kansan kielellä: se auttaisi myös 
suunnittelijoita kehittämään ”tulevaa apuriam-
me” siihen suuntaan kuin ihmiset itse haluavat. 

Wright otti esitykseensä mukaan messu-
yleisöä – opiskelijoita, opettajia ja myös pari 
esikoululaista. Mukana olijat saivat arvailla te-
koälyyn liittyvää sanastoa ja antaa toiveita, min-
kä asioiden palvelukseen he haluaisivat te-
koälyä. Eskarilaiset toivoivat leikkikaveria ja 
opettaja välituntivalvojaa pihalle ja kotona apua 
tavaroiden etsimiseen. Opiskelijat toivoivat 
apua videoiden editointiin ja tekstin muokka-
ukseen. 

Nuoret onnistuivat  
vastuullisessa tehtävässä
-Antakaa nuorille mahdollisuuksia, valtaa ja 
vastuuta, kannusti Pudasjärveläislähtöinen 
yrittäjä Jani Kenttälä messujen viimeisessä pu-
heenvuorossa. 

Pudasjärven Hirsikampuksen lukio antoi 
lukiolaisille opon kurssin puitteissa tällaisen 
mahdollisuuden, ja myös ison vastuun järjes-
tää nuorille suunnattu tapahtuma. Lukiolaiset 
ottivat haasteesta kopin, ja hoitivat sen laadul-
la ja tyylillä loppuun saakka. Vieraiden ja näyt-
teilleasettajien palaute oli tyytyväistä: 

-Lukiolaiset olivat hyvin aktiivisena ja hoi-
tivat asioita hyvällä asenteella. (Joel Lahenius, 
Aalto-Yliopisto) 

-Asiakaspalvelu messujen aikana oli erin-
omainen, koska oppilaat olivat heti ovella vas-
tassa ja antoivat ruokaliput, samoin tytöt ha-
kivat salista asti valokuvattavaksi aulaan ja 
huolehtivat, että koko osastomme väki pääsi 
kuvaan (Eeva Harju, Kansalaisopisto) 

-Käytännön järjestelyt olivat erinomaiset, 
oppilaat olivat aktiivisia ja avuliaita. Ympäristö 
oli ihana. Hienoa oli, että te kaikki olitte ylpei-
tä uudesta koulurakennuksesta, niin pitää ol-
lakin. (Anne Kautto, Lapin Yliopisto) 

-Tapahtuma vaikutti hienolta idealta, toi-
vottavasti pääsemme tekemään yhteistyötä 
jatkossakin. (Johanna Ollila, Tulevaisuuden tut-
kimuskeskus, Turun Yliopisto.) 

Useat näytteilleasettajat kävivät ilmaise-
massa, että haluavat olla mukana, jos tapah-
tuma järjestetään toistekin. Pudasjärvellä on 
hienot puitteet, upeita osaavia nuoria, ja päi-
vän aiheet eivät ole maantieteelliseen paik-
kaan sidottuja. Toivottavasti idea kutsua nuo-
ria ja tulevaisuuden rajapinnan asiantuntijoita 
koolle Pudasjärvelle toteutuu uudestaankin. 

Heta Pisilä, vs. opinto-ohjaaja, 
kuvat Heimo Turunen

Yleisönä tapahtumassa oli pääasiassa 9. luokkalaisia ja toisen asteen 
opiskelijoita omalta ja lähikouluilta, mutta olipa paikalle tullut myös 
muutamia kiinnostuneita kauempaakin, mm. Rovaniemeltä ja Tam-
pereelta saakka. Myös alakoululaisia ja eskarilaisia, sekä muita Pu-
dasjärvisiä nähtiin paikalla. 

Lukiolaisia odottamassa messujen avajaispuhetta. 
Jutun kirjoittaja vs. opinto-ohjaaja Heta Pisilä oikealla. 

Lohjalainen Jussi Wright Ovobots -yrityksestä oli saapunut paikalle 
pienen sinisen pöllön näköisen robotin kanssa. Hän piti lavalla esi-
tyksen tekoälystä, mutta hän piti myös pieniä esittelyjä myös kou-
lulaisille.
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Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 
Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto 
Sahateollisuuden osaamisala 
Pudasjärvellä ja Kuusamossa

Valmentava koulutus – Valma

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

Haku alkaa 
19.2.2019

Ammattiin Pudasjärveltä
Puuteollisuuden koulutus myös Kuusamossa

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

 JATKUVA HAKU

• Metsäalan perustutkinto,  
   metsäkoneenkuljettaja
 Haku alkaa 14.2, koulutus alkaa 11.3.

• Rakennusalan perustutkinto,  
   maarakennuskoneenkuljettaja
• Kaivosalan perustutkinto, kaivosmies
• Metsäalan ammattitutkinto,  
   metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
Haut alkavat 13.3, koulutukset alkavat 2.5.

Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Liisa Turvanen,
p. 040 542 4494, liisa.turvanen@osao.fi 

Opiskele ammattiin OSAOssa
Yhteishaku 19.2.–12.3.2019

Lähihoitajaksi, 
sähköasentajaksi vai 
sahaprosessinhoitajaksi 
– opiskele Pudasjärvellä
Pudasjärvellä OSAOlla al-
kaa elokuussa sosiaali- ja 
terveysalan, puuteollisuu-
den ja sähkö- ja automaa-
tioalan perustutkintojen 
opinnot. Yhteishaku on 
suunnattu tutkintoa vailla 
oleville ja jatkuvahaku kai-
kille muille hakijoille. Mo-
lemmat haut käynnistyvät 
19.2. Ammatilliseen koulu-
tukseen valmentavaan Val-
ma-koulutukseen haku on 
21.5.-23.7. Tarvittaessa suo-
raan OSAOn Pudasjärven 
yksiköstä voi kysyä vapaata 
opiskelupaikkaa jatkavista 
ryhmistä edellisten tutkin-
tojen lisäksi matkailualan ja 
liiketoiminnan perustutkin-
nosta, jos tutkinnossa tar-
vittavaa alan osaamista on 
karttunut esimerkiksi opin-
noista tai työelämästä. 

Hae yhteishaussa, jos si-
nulla ei ole tutkintoa. Yh-
teishaun aika on 19.2.-12.3. 
Yhteishaun kautta tulevil-
le on varattu hiukan enem-
män opiskelupaikkoja, joil-
la nuorten koulutuspaikat 
turvataan.  

Jatkuvahaku on suun-
nattu kaikille opiskelijoil-
le. Haku jatkuu toukokuul-
le ja hakuaika on 19.2.-10.5. 
Hakuajan päätyttyä hakijat 

haastatellaan, aiempi osaa-
minen kartoitetaan ja tarvit-
taessa opiskelijat valitaan. 
Jos tutkinnossa tarvitta-
vaa osaamista on jo entuu-
destaan, hyödynnetään se 
opinnoissa. 

Oma opintopolku
Hakutavasta huolimat-
ta tutkinnon suorittaminen 
etenee kaikilla samalla ta-
valla eli oman henkilökoh-
taisen suunnitelman mu-
kaisesti. Opiskelijoiden 
opintopolut voivat olla mo-
nella tapaa erilaisia. Valin-
naiset tutkinnon osat suun-
taavat opintojen sisältöä 
työpaikan ja opiskelijan 
kiinnostuksen mukaisesti. 
Toinen hankkii osaamista 
työelämässä enemmän kuin 
toinen esimerkiksi riippuen 
aiemmin hankituista alan ja 
työelämän taitojen osaami-
sesta. Jos opiskelija saa alan 
työpaikan opintojen aikana, 
on mahdollistaa opiskella 
oppisopimuksella työtä teh-
den. Työelämäjaksoja voi 
suorittaa ulkomailla, min-
kä mahdollistaa monella 
OSAOlta haettava opinto-
avustus. Myös lukio-opin-
tojen suorittaminen amma-
tillisten opintojen rinnalla 

on mahdollisuus.  

Alat työllistävät hyvin
Kaikilla käynnistyvien kou-
lutusten suorittaneilla työl-
listymisnäkymät ovat erit-
täin hyvät. Sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnon 
suorittavat lähihoitajat opis-
kelevat Pudasjärvellä sai-
raanhoidon ja huolenpidon 
osaamisalan. Tämä mah-
dollistaa monipuolisen ja 
laaja-alaisen osaamisen mo-
neen työpaikkaan niin Pu-
dasjärvellä kuin muillakin 
paikkakunnilla. Puuteol-
lisuuden perustutkinnon 
suorittavilla sahaprosessin-
hoitajille työtä on tarjolla 
niin Pudasjärven kuin mui-
denkin Koillismaan kunti-
en useissa alan yrityksissä. 
Hirsipääkaupungissa kun 
ollaan voi suuntautua tie-
tenkin myös hirsitalotuo-
tantoon. Sähkö- ja auto-
maatioalan perustutkinnon 
suorittavilla sähköasentajil-
la on opintojen loppupuo-
lella usein oppisopimuksia, 
joka on merkki siitäkin, että 
työntekijöistä on kysyntää.   

OSAO tiedotus  

Lähihoitajaopiskelijat esittelivät opintoja messuilla Hirsikampuksella. Vasemmalta Merja 
Kokko (opettaja), Roosa Virkkunen, Janika Nurmela ja Katariina Inkilä.

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti SYÖTETALVINENTALVINEN
Pudasjärvi-lehden teemana to 14.2.2019

VARAA 
ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!
Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
maanantaina 11.2.2019 mennessä.
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Talvi-/avantouintipaikka on 
toiminut Pietarilan lähilii-
kuntapuiston rannassa vii-
me syksystä lähtien. Viime 
kesänä kaupunki rakennutti 
Iijoen rannalle uudet puku-
suojat, joihin on voinut lu-
nastaa Puikkarista avaimet. 
Niitä on lunastettu lähes 
50 kappaletta ja avaimia on 
edelleen saatavissa. Avan-
non kunnosta vastaa Työpe-
tari ry. 

Uintiharrastajia toivotaan 
lisää ja sen aktivoimisek-
si kaupungin liikuntatoimi 
ja Pudasjärven urheilijoiden 
kuntourheilujaosto järjesti-
vät uintiin kokeilu-/tutustu-
mistilaisuuden tiistaina 29.1. 
Mukava yllätys oli, kun pe-
räti seitsemän henkilöä tuli 
kokeilemaan avantoon pu-
lahtamista, heistä nuorim-
pana Mika-isän mukana 
7-vuotias Anni Eskola pu-
lahti reippaana ensimmäistä 
kertaa avantoon ja oli valmis 
uinnin jälkeen tulemaan uu-

Avantouintiin mukavasti kiinnostusta

Mika Eskola laskeutui avantoon yhdessä 7-vuotiaan tyttä-
rensä Annin kanssa. Kokemusta kumpikin piti myönteise-
nä ja olivat valmiit tulemaan avantoon uudestaankin.

Kaupungin kivat kaupat
Lukko-Matti on semmoinen ukko, 
jonka hyppysissä kuntoon tulee rikkinäinen lukko.

Räisäsen Hautaus- ja Kukkapalvelu juu, 
siellä passikuvan ottokin onnistuu.

Pihlajan Kukka- ja Hautausliike takaa sen, 
meiltä haudalle saat kukkavihkon ja muistolauseen.

Kalusteita uusit, ihan kipeä on pää, 
silloin iloisena kiität Huonekaluliike Heikkilää.

Sähkömittari meni rikki, ”voi hyvä Isä nähköön” 
täytyy äkkiä soittaa Koillissähköön.

Telia ja Koillis-Tele, kumpikin passaa, 
molemmat kun ammattitaidolla puhelinta rassaa.

Koillis-Avain-Lukko-Suutari, semmoinenkin pitää olla, 
pohjat kenkiin ja pysyt pystyssä liukkaalla kartanolla.

Jos WC-pönttö ryppyilee niin 
silloin LVI- ja Rautatarvikkeen mies apuun kutsuttiin.

Alkon liikkeeseen jos pakko on mennä, 
toimi viisaasti, että kumoon et lennä.

Tuurintupa, nimi tuo päähän otti, 
kun ohi lipsahti lottopotti.

Sisko Illikainen

delleenkin. 
Kokeneena uimarina pai-

kalla ollut Paula Manninen 
kertoi talvi-/avantouinnin 
sopivan lähes kaikille. 

-Päähineen, käsineiden ja 
jalkineiden/sukkien käyttä-
minen on suotavaa. Veteen 
mennessä hengitä rauhalli-
sesti; vedä keuhkot täyteen 
ilmaa, puhalla rauhallises-
ti ulos. Viivy vedessä ensim-
mäisillä uintikerroilla vain 
muutama sekunti. Älä sukel-
la! Uinnin jälkeen pukeudu 
lämpimästi ja nauti lämmin-
tä juomaa, jos mahdollista, 
kuten nytkin oli tarjolla kuu-
maa mehua.

Tällaisen kokeilutilaisuu-
den järjestämistä toivottiin 
uudelleenkin ja sellaisia on 

suunnitelmissa!

Heimo Turunen, 
kuva Heino Ruuskanen

Julia Pätsi voitokkaana Taekwon-Don SM-kisassa 
– pudasjärveläiset mukana eri tehtävissä
ITF Taekwon-Don SM-ki-
sat ja järjestettiin 2.-3.2. Tam-
pereella Tesoman uudes-
sa hienossa palloiluhallissa. 
Pudasjärveläisiä lajin har-
rastajia oli jälleen mukana 
eri rooleissa. Ninna Kortes-
lahti oli tuomarina ja kisojen 
alla jalkansa loukannut Niko 
Korteslahti hoiteli Taek-
won-Do Akatemian treeni-
kavereiden kisakoutsausta 
ja Juha Pätsi hoiteli koutsa-
uksen ohella valokuvausta ja 
videointia. 

Rovaniemellä opiskele-
va, pudasjärveläissyntyi-
nen Julia Pätsi sen sijaan 
urakoi kisaamalla SM-tata-
milla menestyksekkäästi. 
Hän kirjaimellisesti puhdis-
ti pöydän voittamalla kultaa 
kaikissa lajin neljässä osa-
alueessa: liikesarjoissa, eri-
koistekniikoissa, ottelussa ja 
voimamurskauksessa.  

Tällainen saavutus on 
vertaansa vailla, koska nämä 
Taekwondo-Don eri osa-alu-
eet vaativat hyvin erilaisia 
ominaisuuksia.  

Jos jonkinlaista ontu-
vaa, mutta suuntaa anta-
vaa, vertailukohdetta haki-
si esim. yleisurheilusta niin 
olisi kova saavutus voittaa 
samoissa kisoissa suomen-
mestaruus esimerkiksi ai-
tajuoksussa, pitkänmatkan 
juoksussa, korkeushypyssä 
ja kuulantyönnössä. 

Aiempia suomenmesta-
ruuksia Pätsillä on yhdek-
sän vuoden ajalta jopa useita 
joka vuodelta niin liikesar-
joista, erikoistekniikoista 
kuin otteluistakin. Nyt voi-
tettu voimamurskauksen 
mestaruus on hänelle en-

simmäinen. Viime vuonna 
osallistuessaan ensimmäis-
tä kertaa oli saavutuksena 
pronssimitali. 

Pätsi palkittiin kisojen 
yhteydessä ITF Taekwon-
Don vuoden 2018 kilpailija-
na.  Samoin viikonlopun nel-
jän kultamitalin voittajana 
hänet luonnollisesti palkit-
tiin kisojen parhaana naiskil-
pailijana. 

Kisoja edeltävänä viikon-
loppuna Pätsi mittaili kunto-
aan Hollannissa Open Ducth 
kilpailussa. Sieltä tuli saalii-
na kansainvälisiltä kentiltä 
arvokas kultamitali 3. dan 
liikesarjoissa. Otteluissa tuli 
karsiutuminen toisella kier-

roksella. Muita lajeja ei nois-
sa kisoissa ollutkaan. 

Kauden päätavoite Pätsil-
lä on huhtikuussa Saksassa 
pidettävät MM-kisat, joissa 
hän keskittyy henkilökoh-
taisissa lajeissa erikoisteknii-
koihin ja liikesarjoihin. 

Joukkuelajeissa mukana 
ovat myös ottelut ja voima-
murskaus. Edellisistä MM-
kisoista komeilee kaapis-
sa hopeamitali liikesarjoista. 
Kevään aikana kuntoa hio-
taan vielä useilla maajouk-
kueleireillä. 

Juha Pätsi

Julia Pätsi voitti kisoissa neljä SM-kultaa.  Kaikissa mah-
dollisissa Taekwon-Don osa-alueissa: liikesarjat 3.dan, eri-
koistekniikat, ottelu alle 56 kg ja voimamurskauksessa.

Kisojen yhteydessä Pätsi palkittiin myös ITF Taekwon-Don vuoden 2018 kilpailijana.

Pätsi palkittiin myös kisojen parhaana naiskilpailijana.
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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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO 
MIKSA OY

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille autoille

Tervetuloa!

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 3, PUDASJÄRVI

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Syötteen tunturialueen mai-
semissa 22. kerran 8.-10.2. jär-
jestettävä Umpihankihiihto 
– on liikuntaa, luontoharras-
tusta, selviytymisen tarvetta 
ja sopivaa kisailuhenkeä. Tu-
levaan Pudasjärven Urheili-
joiden järjestämään kisaan on 
lähdössä mukaan 255 osallis-
tujaa (maanantai 4.2. tilan-
ne), joista yksilökisaan lähtee 
noin 30 henkeä. Perjantaina 
lähtee hiihtämään 40 henkeä 
eli he yöpyvät metsässä kah-
tena yönä.

Joka kerta osallistuneita 
on neljä Selkosten sankaria 
ja 20 kertaa täyttyy kuudella 
henkilöllä eli he saavat edellä 

22. Umpihankihiihto – luontoa, hauskuutta, hulluutta, ystävyyttä
mainitun tittelin. Raija Vilp-
pola on ensimmäinen nai-
nen palkittavana Selkosten 
sankariksi. Standartilla tul-
laan huomioimaan viisi kil-
pailijaa, joilla täytyy 15 ker-
taa. Heitä on kaikkiaan noin 
70. Umpihankineuvosarvo-
nimellä palkitaan 11 henki-
löä, joilla täytyy 10 osallistu-
miskertaa. 

Kilpailureitti on linnun 
tietä 25 kilometriä ja kaikki 
neljä lisärastia kiertäen noin 
40 kilometriä. 

Tehtävärasteilla on tehtä-
vien aiheina arviointi, luon-
non tuntemus, erätaidot ja 
ensiapu. Lunta on maastossa 

runsaasti, tosin lumi on tällä 
kertaa pehmeää ja upottavaa 
tuoden lisähaastetta matkan 
suoriutumiseen. 

Perässähiihtäjänä sun-
nuntaiaamuna on kaikilla hy-
vän peruskunnon omaavilla 
hiihtäjillä mahdollisuus tul-
la mukaan kisatunnelmaan. 
Vajaan 10 kilometrin hiihto 
tapahtuu joukkueen tai yk-
silöhiihtäjän perässä valvo-
en sääntöjen noudattamis-
ta. Maalissa tarjotaan kaikille 
hiihtäjille lämmintä mehua 
ja sen jälkeen on siirtyminen 
Pikku-Syötteelle saunaan ja 
suihkuun ja kaikille perässä-
hiihtäjille tarjotaan lounas. 

Perässähiihtäjille järjestetään 
lähtöpaikalle kuljetus Ku-

renalta sekä Hotelli Pikku-
Syötteeltä. Perässähiihtäjäksi 

voi vielä ilmoittautua kisan 
järjestäjille. 

Umpihankihiihdon lehdistötilaisuuden järjestivät Pudasjärven Urheilijoista Marko Koivula, 
Kirsi Hanhela, Paavo Ervasti ja Heino Ruuskanen.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi,  
päivittäiset 010 257 1905

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

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

Palveluhakemisto

SUUTARIPALVELUITA

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahanhoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

Alan palveluja 40 v.

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Myydään vuodesohva. Hy-
väkuntoinen, mäntypuinen 
mökkisohva. Sohvan alla vuo-
devaatelaatikko. Nouto Iso-
Syötteeltä. Tee tarjous! Voin 
lähettää kuvan tarvittessa. p. 
040 570 0593.

Kurenalla remontista vapau-
tuvat keittiön kaapistot, Fu-
turum liesituuletin, tiskipöy-
dän kansi kahdella altaalla 
ja Oras hana. Kaappien runko 
valkoinen, ovet mäntyviilua. 
Valmiiksi purettuna. Nouto 
20.2. H. 150 €. P. 0400 324 
037.

VUOKRATTAVANA
Saunallinen kaksio, muutto-
valmis. P. 0400 150 442. 

Lukijan kynästä

Iltapäivälehdessä oli juttu lumiraivosta. Osataan sitä samaa Pu-
dasjärvelläkin. Omakotinaapurini on jo vuosia kolannut oman 
tonttinsa kohdalta lumia meidän tontin kohdalle ja vastapäinen 
asuja on kolannut tien puhtaaksi meidän puolelle ennen aura-
usta. Lienee mukavaa kun lumet päätyy naapurin eläkeukolle.

Vanhus

Lumestako raivoa?

Uintikisassa uusia uimareita mukana
Tammikuun uintikisoihin 
Puikkarissa sunnuntaina 
27.1. osallistui 18 uimaria, 
mukana kilpailemassa perä-
ti viisi ensikertalaista. Hel-
mikuun uintikisat pidetään 
kuukauden viimeisenä sun-
nuntaina eli 24.2. kello 17 al-
kaen.

Tulokset:
Tytöt 5v vapaa 10m 1. Ma-
rianne Kaukko 21.2, 2. Lotta Lo-
hilahti 23.3. Pojat 5v vapaa 
10m 1. Iiro Piri 19.2, 2. Aap-
po Piri 19.3, 3. Luukas Kum-
pula 28.4.  Tytöt 6v vapaa 
10m 1. Lumi Lohilahti 15.6, 2. 
Satu Rantala 29.7.  Pojat 6v. 
vapaa 10m 1. Luca Lohi-
lahti 16.8.  Tytöt 9v vapaa 
25m 1. Ellen Kumpula 30.0, 2. 
Iiris Piri 34.8, 3. Neela Puomi-
nen 35.7.  Pojat 10v vapaa 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja raken-
nusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € 
sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille 
henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 
riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoit-
teen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimi-
tettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(0400 385 281) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos 
haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus 
on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei 
julkaista).

a 25m 1. Jere Kaukko 21.3, 2. 
Antton Kumpula 21.3.  Tytöt 
11v vapaa 25m 1. Sara Lei-
no 22.0, 2. Miila Puominen 26.5. 
Tytöt 11v selkä 25m Sara 
Leino 26.3.  Tytöt 12v va-

paa 50m 1. Emma Tumelius 
59.0. Pojat 12v vapaa 50m 
1. Mikkal Puominen 58.5.  Ty-
töt 12v selkä 50m 1. Emma 
Tumelius 58.8.  Tytöt 13v 
vapaa 50m 1. Venla Leino 

41.4.  Tytöt 13v selkä 50m 
1. Venla Leino 48.7.  Tytöt 
13v rinta 50m 1. Venla Lei-
no 58.7. 

Kuusamotalon kevätkausi sisältää monipuolisen ja värikkään 
kattauksen tapahtumia, joihin Pudasjärveltäkin on mahdolli-
suus osallistua. Kohokohta on kansainvälisen tähtiartistin John-
ny Loganin konsertti 15.2. Kuusamotalon Kaamosgalleriassa 
on helmikuussa pudasjärveläisen Paavo Ahosen taidenäyttely. 

Euroviisujen historian menestynein laulaja-lauluntekijä 
Johnny Logan on Suomen kiertueella ja esiintyy Kuusamota-
lossa 15.2. Johnny Logan on voittanut Eurovision-laulukilpailun 
kahdesti. Ensimmäisen euroviisuvoittonsa Logan saavutti 1980 
What’s Another Year? kappaleella ja toisen voittonsa hän nap-
pasi 1987 kappaleella Hold Me Now. Yhä aktiivisesti keikkaile-
va Logan on julkaissut urallaan liki kaksikymmentä studioalbu-
mia, joista viimeisin on julkaistu vuonna 2017.

Helmikuun ohjelmassa on myös muun muassa maamme 
eturivin jazzmuusikoihin lukeutuvan Aki Rissanen Trion kon-
sertti 8.2. Kari Tapio 15 kesää –laulunäytelmä on 23.2. ja siinä 
esiintyvät Marita Taavitsainen, Tiina Räsänen, Markku Uhlbäck 
ja Juse Venäläinen.  Jukka Puotila hauskuttaa yleisöä 22.2. ja 
kiertue on viimeinen iso Jukka Puotilan valtakunnallinen kier-
tue. Nuorille suunnattu TubeTour karauttaa kiertueensa Kuusa-
motaloon 13.2. Taatun tubetunnelman kruunaa tietysti Meet & 
Greet ja tubettajina nähdään Zone VD, Tomas, Ilona, Herbalis-
ti, Jennysvoices ja Ilaripro.  Kajaanin kaupunginteatterin ja Vaa-
ra Kollektiivin esitys Vieraat on 20.2. 

Kuusamotalo tiedotus

Johnny Logan tähdittää 
Kuusamotalon kevään konsertteja

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI 
 JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA 

LMAISEKSI.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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:  1.2.-31.3. joka päivä klo 10-16.
Kissoja ja kukkia - Ljudmila Riekki ristipistotöitä Pudasjärven kirjastossa 21.1. 
– 28.2. Tuulimyllyntie 4.
Pieni Enkeli - Camilla Mickwitz 9.-27.2.  Avoinna: ma-ke klo 14-20, la-su klo 13-
17, to-pe suljettu.Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 8.2.-10.2. Pikku-Syöte (kisakanslia), Syötekes-
kuksentie.
Ylijäämäruuanjako ma 11.2. klo 9 Karhupajalla.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 14.2. klo 18.
Wanhojentassiesitys pe 15.2. klo 18, Tuomas Sammelvuo -salissa.
Ylijäämäruuanjako ma 18.2. klo 9 Karhupajalla.
Luontokeskuksen hiihtolomaviikot 18.2.-10.3. klo 10-16. Ohjelmassa on viime 
vuosien malliin ainakin talviurheiluvälineiden lumikenkien sekä liukulumikenkien tes-
tausta, ilmaisia elokuvia sekä askartelua.
Freestylehiihdon SM-kilpailut to-su 28.3.-31.3.2019 Iso-Syöte, Romekievarintie.

Tuomas Sammelvuo -salille
pe 15.2. klo 18.00.

Tervetuloa katsomaan lukion

Wanhojentanssiesitystä

Vapaa pääsy!

Ala-Livon metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

Veikko Salmelalla
lauantaina 16.2.2019 klo 12.

Esillä sääntömääräiset asiat

Kosamon Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

lauantaina 16.2.2019
klo 13.00 Möykkälässä.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 12.00.

Tervetuloa! Sihteeri

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:

- 3.3.
- 17.3.

- 31.3.

LEVYTANSSIT 
klo 16.00 - 19.00

Lippu 10 € (sis. ep)

Lauantaina 9.2.

su 17.2.
Lauantaina 16.2.

POJU ennakko 15 €, 
ovelta 20 €

TUOMAALAN AVE 
PALAA JUURILLEEN 

YÖN HETKI DUO

Pudasjärven Vesiosuuskunta hoitaa Pudasjärven kaupungin 
keskustaajaman vesihuoltoa. Toiminta-alueellamme on 
4600 asukasta. 

Haemme 

TOIMITUSJOHTAJAA
Vastaat vesi- ja viemärilaitoksen johtamisesta yhdessä 
osuuskunnan hallituksen kanssa. Taloushallinnon osaa-
minen on välttämätön tehtävän menestyksellisen hoidon 
kannalta.
Lisäksi osallistut suunnitteluun, rakennuttamistehtäviin  
ja rakentamiseen sekä varallaoloon ja tarvittaessa  
päivystykseen.
Koulutuksesi tulee olla DI, insinööri tai teknikko, mielel-
lään yhdyskuntatekniikan alalta. Vesihuoltoalan kokemus 
on merkittävä etu. Jos sinulla on tutkinto joltakin muulta 
teknisen alan opintosuunnalta, on valinta mahdollinen 
mutta edellytämme hyvää perehtyneisyyttä ja  
kokemusta vesihuoltotekniikasta. 

Tarjoamme pitkäaikaisen ja vakaan työsuhteen,  
rauhallisen työympäristön ja hyvän työyhteisön. 
Sinun tulisi aloittaa työsi meillä kesällä 2019,  
viimeistään elokuussa.
Lisätietoja tehtävästä sekä yrityksestämme antaa  
toimitusjohtaja Paavo Salmela, p. 0400 176 735 .
Tietoa yrityksestä saat myös kotisivuiltamme  
pudasjarvenvesi.fi.

Hakemukset palkkavaatimuksineen 22.2.2019 mennessä 
sähköpostitse os. toimisto@pudasjarvenvesi.fi

Pudasjärven kehitysvammaisten 
tukiyhdistys ry:n    

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS    

Palvelukeskuksella 
to 28.2.2019 klo 18.30.

Tervetuloa mukaan! Johtokunta

Koskenhovilla su 10.2.2019 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

VUOSIKOKOUS 
to 21.2.2019 klo 18.00 Keijo Piiraisella,

osoite Jukolantie 26 as 2. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Johtokunta

Suomi-Venäjä Seuran 
Pudasjärven osaston

Tervetuloa!

21.02.2019 в 18 00 состоится годовое 
собрание общества "Финляндия - 
Россия" г. Пудасъярви. Собрание 

состоится по адpесу: 
Юколантие 26 - 2. На повестке дня вопросы 

по управлению. 
Добро пожаловать! 

С уважением дирекция общества г. 
Пудасъярви 

Pudasjärven taksiautoilijat ry:n    
VUOSIKOKOUS    

Hallitus

su 24.2.2019 klo 14.00
Ravintola Meritassa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikalla Pohjois-Pohjanmaan Taksiyrittäjät ry:n 

toimitusjohtaja Olli Veijola sekä 
Pohjanmaan Taksi Oy:stä Henri Möttönen.

Ohtalan Erän

HIRVIPEIJAAT
su 10.2.2019 klo 11-14 Ohtapirtissä.

Hirvimiehet

Maanvuokraajat, seuran jäsenet ja 
kyläläiset TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

Kutsumme eläkeläiset ja 
yhdistykset viettämään 

YHTEISTÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ
tiistaina 12.2.2019 kello 14.30 Palvelukeskukseen 

soiton, laulun, sketsien ja kahvittelun merkeissä.
Tervetuloa!

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n

HIRVIPEIJAAT
Aittojärven koululla su 17.2.2019 

klo 12.00 alkaen ruokailulla.

Johtokunta

Kutsuvieraat, seuran jäsenet, 
maanvuokraajat, kyläläiset sekä 

mökkiläiset TERVETULOA!

Samalla vietetään Metsästysseuran 
50-vuotisen taipaleen juhlaa.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin. 
Aineistot toimitukseen viimeistään maanantaina.

PUDASJÄRVI -lehti

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

JUHA HÄNNINEN
0400 340 359

juhahanninen@ouka.fi
www.juhahanninen.fi

Juha Hänninen kiertää 14.2.2019
seuraavilla paikkakunnilla;

KANSANEDUSTAJAEHDOKAS
JUHA HÄNNISEN

YSTÄVÄ KIERTUEYSTÄVÄ KIERTUE
Raahe, klo 9-10, Siro Asu, kahvitarjoilu
Ii, klo 12, Micropolis
Niemitalon Juustola, klo 14
Pudasjärven kirjakauppa, klo 15.30
Iso-Syöte, Romekievari, 
klo 18.45 - 19.30M
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PUDASJÄRVEN YHDISTYS RY
JÄRJESTÄÄ JÄSENILLEEN

TEATTERIMATKAN 
TAIVALKOSKELLE 

”Takinkääntäjät” näytelmään la 23.2. 
(esitys klo 15.00). 

Lähtö S-marketin linja-autopysäkiltä klo 14.00. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 15.2. mennessä 

p. 0400 772 126 Håkan Blomqvist.

Järjestäjä Suomen Keskusta r.p. Pudasjärven kunnallisjärjestö

Pahoittelemme tilannetta!

YLEISÖTILAISUUS 
PERUTTU!

Eduskunnan välikysymyksen 
vuoksi varapuhemies 

Mauri Pekkarinen perui tulonsa 
Pudasjärvelle. Perjantaille 8.2. 

ilmoitettu yleisötilaisuus on näin 
ollen peruttu.
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Willy Pogányn Kalevala-kuvituksia The American Weeklys-
sä syksyllä 1940. Pudasjärven kansalaisopis-

to järjestää luentosarjan, jos-
sa paikalliset tai paikallis-
lähtöiset henkilöt kertovat 
elämänurastaan, erikoisalas-
taan tai muusta toivotus-
ta teemasta. Avausluento 
”Sankarien maa” oli tiistai-
na 22.1. kirjastolla. Aiheesta 
selosti Kurenalla syntynyt ja 
kasvanut taiteen ja filosofian 
tohtori Sisko Ylimartimo Ro-
vaniemeltä. Julkaisemme hä-
nen luentonsa lyhennettynä. 

Sankarien maa -luennos-
sa on yhdistetty kaksi tämän 
vuoden merkkipäivää. Ns. 
Uusi Kalevala ilmestyi 170 
vuotta sitten vuonna 1849. 
Talvisodan alkamisesta puo-
lestaan tulee syksyllä kulu-
neeksi 80 vuotta. Kalevalan 
päivää vietetään helmikuun 
lopussa, sillä Elias Lönnrot 
päiväsi ns. Vanhan Kaleva-
lan esipuheen 28.2.1835. 

Kalevalasta tuli merkittä-
vä suomalaisen identiteetin 
luoja. Eepos tuki kansallista 
heräämistä ja itsenäistymis-
tä sekä innoitti kuvataidet-
ta, kirjallisuutta ja musiik-
kia. Ulkomailla julkaistiin 
Kalevalan käännöksiä ja ku-

Sankarien maa
– Kalevalan kuvituksia ulkomailla

Sisko Ylimartimo luennoi 
Kalevala -aiheesta kirjas-
tossa. 

vituksia. Suomesta luotiin 
myyttiä pohjoisena sankari-
en maana.   

Suomen käydessä talviso-
taa Neuvostoliittoa vastaan 
Kalevala nousi ulkomailla 
symboliksi pienen ja suuren, 
Daavidin ja Goljatin välises-
tä ottelusta. Kalevalan ku-
vituksilla haluttiin osoittaa 
sympatiaa Suomelle, jonka 
ulkovallat käytännössä jätti-
vät taistelussa yksin.  

Uusia Kalevala-kuvi-
tuksia julkaistiin 1939–1942  
muun muassa USA:ssa, Ita-
liassa, Saksassa, Hollannis-
sa ja Japanissa. Tekstit on 
yleensä kirjoitettu suorasa-
naisiksi lyhennelmiksi. Te-
osten alaotsikoissa toistuvat 
ilmaisut sankarien maa, san-
karieepos, sankarien tarinat. 

Myyttiä sankarien maasta 
vahvistivat myös talvisodan 
ihmettä Suomessa todista-
neet ulkomaiset sotakirjeen-
vaihtajat. Heistä kuuluisim-
pia oli Martha Gellhorn, joka 
raportoi Collier’s Weekly 
Magazinelle. ”Blood on the 
Snow”, hän otsikoi tammi-
kuussa 1940 ilmestyneen jut-
tunsa.

Toinen amerikkalainen 
viikkolehti, The American 
Weekly Magazine, julkai-
si syyskuusta marraskuu-
hun 1940 jatkotarinaa ”Ten 
Tales from The Kalevala”. 
Jutut saivat suuresti näky-
vyyttä, sillä etusivua koris-
ti Willy Pogányn värikäs ku-
vitus. Lukijoiden toivottiin 
kiinnostuvan Suomesta, jon-
ka kohtalo oli lehden mu-
kaan vielä murheellisen epä-
varma.   

Moni ulkomainen kuvit-
taja on hakenut vaikutteita 
Suomen taiteesta. Joissakin 
sankarihahmoissa jäljitel-

lään Akseli Gallen-Kallelan 
Joukahaista maalauksesta 
Joukahaisen kosto. Pogányn 
Lemminkäinen on Jouka-
hais-imitaatio. Samoin hol-
lantilainen Nico Bulder ja 
nähtävästi myös amerikka-
lainen Fritz Eichenberg ovat 
tunteneet Gallen-Kallelan 
teoksen.    

Tekstissä oleva käännös-
virhe on voinut harhauttaa 
kuvittajaa. Kalevalan alussa 
Ilmattaren polvelle laskeu-
tuu vesilintu, sotka. Mutta 
italialaisen Ezio Anichinin 
piirroksessa lintu onkin val-
tava kotka. Kääntäjän vir-
he on muuttanut sotkan kot-
kaksi. Lieneekö kuvittaja 
siten ajatellut Ilmatarta Suo-
mi-neitona, jota Venäjän kot-
ka uhkaa?

Ulkomaiset kuvittajat 
ovat viime vuosikymmeni-
nä pohtineet sitä, millaiselta 
sankarien maan tulee näyt-
tää. Amerikkalainen Barba-
ra Cooney kävi hakemassa 
Seurasaaren ulkomuseosta 
inspiraatiota satukirjaansa 
Louhesta. Hänen maannai-

sensa Carol Schwartz puo-
lestaan yhdisteli Louhi-ku-
vitukseensa vaikutteita 
Gallen-Kallelalta ja venäläi-
sen Ivan Bilibinin ornamen-
tiikasta.

Pogánysta lähtien Louhi 
ja muu Pohjolan väki nähty 
usein saamelaisina. Englan-
tilaisen Joanna Troughtonin 
kuvituksessa Louhella on 
saamelaistyylinen sarvilakki 
ja puku. Saamelaispiirteitä 
Pohjolan väellä on virolaisen 
Herald Eelman, unkarilaisen 
Tibor Szervátiuksen ja itä-
saksalaisen Herbert Hollzin-
gin kuvituksissa.

Kalevalan ulkomaiset ku-
vitukset osoittavat, kuinka 
eri kulttuurit voivat käyttää 
joustavasti sankarien maan 
eeposta. Robino Ntilan ku-
vittamassa svahilinkielises-
sä Kalevalassa toiminta on 
sijoitettu Afrikkaan.

Asiasta enemmän 
Sisko Ylimartimo: Kultia ku-
jille, hopehia tanhuville. Ku-
vittajien Kalevala. Avain 
2015.      

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
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Näytelmän oikeuksia  
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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

Tukea yhdistysten yleishyödyllisiin 
kone-, laite- ja kalustohankintoihin!
Oulun Seudun Leader käynnistää Yhdistysten pienet investoin-
nit 3 – teemahankkeen alahankehaun, jonka teemana on toi-
minnan kehittämiseen liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat.  
Hakukelpoisia hakijoita ovat Oulun Seudun Leaderin toiminta-
alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja seurat. 

Alahankkeiden kokonaiskustannusarvio voi olla 1000–8000 
euroa, josta tukitaso on 60 % kokonaiskustannuksista. Tuki 
voidaan myöntää vain tukipäätöksen jälkeen tehdyille inves-
toinneille. 

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin pai-
kallista kehittämisstrategiaa 2014–2020. Hankkeiden valinnas-
ta päättää Oulun Seudun Leader ry:n hallitus. 

Alahankehaku on auki 4.2-15.3.2019. Hankehakemus liittei-
neen tulee toimittaa 15.3.2019 mennessä. Hakemuslomak-
keet, alahankkeiden valintakriteerit sekä tarkempi ohjeistus 
löytyvät osoitteesta www.oulunseudunleader.fi

Lisätietoja Elina Hietanen p. 040 845 5618 
elina.hietanen@oulunseudunleader.fi

 Yhdistysten pieninvestoinnit 1 

Teemahanke  

Oulun Seudun Leader ry julkaisee Yhdistysten pieninvestoinnit 1 – 
teemahankkeen alahankehaun ajalle 22.2-1.4.2016 

Alahankkeina voidaan toteuttaa erilaisten rekisteröityjen seurojen ja yh-
distysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita Oulun Seudun 
Leaderin toiminta-alueella, jotka ovat kokonaiskustannuksiltaan 1 000-
8 000€ euroa. Tukitaso on 60 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 
Hanke voi sisältää yleishyödyllisiä kalusto– , laite–  tai konehankintoja, 
joita tarvitaan yhdistyksen toiminnassa. Tuki voidaan myöntää vain tuki-
päätöksen jälkeen tehdyille hankinnoille. Tukea ei myönnetä käytettyihin 
kalusto–, laite– tai konehankintoihin. 

Alahankkeiden on noudatettava Oulun Seudun Leaderin paikallista kehit-
tämisstrategiaa 2014-2020. Alahankkeiden valinnasta päättää Oulun 
Seudun Leader ry:n hallitus.  

Hankehakemus liitteineen tulee toimittaa 1.4.2016 klo 12 mennessä 
osoitteeseen Oulun Seudun Leader, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu 

Lisätietoja   

Elina Hietanen 

elina.hietanen@oulunseudunleader.fi  

tai puhelimella 040 845 5618 

www.oulunseudunleader.fi 
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJARVI.FI

PÄIVÄHOITAJAN JA 
PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIJAISUUS
Pudasjärven kaupungin varhaiskasvatus julistaa 
haettavaksi
1) Päivähoitajan sijaisuuden Pikku-Paavalin päivä-
kodissa ajalle 1.3.-31.5.2019.
2) Perhepäivähoitajan sijaisuuden lasten kotona 
tapahtuvassa perhepäivähoitodossa ajalle 1.3.-
31.5.2019.
Hakeminen 15.2.2019 klo 15.00 mennessä osoitteessa 
www.pudasjarvi.fi/rekrytointi

Varhaiskasvatus

PUDASJARVI.FI

AVOIN KESKUSTELUTILAISUUS 
KANSAINVÄLISYYS- JA 
MAAHANMUUTTOASIOISTA 
Kulttuurikeskus Pohjantähdessä  
keskiviikkona 13.2. klo 17.00

Paikalla kertomassa asioista ja vastaamassa kysy-
myksiin ainakin kaupungin, Oulunkaaren, VOK:in ja 
poliisin edustajat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

Tule viettämään ystävän kanssa 

YSTÄVÄNPÄIVÄÄ
Puikkariin to 14.2! 

Kuntoilemaan pääsee nyt 2 yhden hinnalla.

Pukukaapeissa yllätyksiä! Tervetuloa!

pudasjarvi.fi /puikkari

VIRKISTYSUIMALA PUIKKARI

Lue lehti netistä jo keskiviikkona 
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

VAUHTIA LUMITÖIHIN 

ST 5266 PB
• 250 cm3

•  5 kW / 6,8 hv
•  sähköstartti
•  työleveys 66 cm
•  LED työvalot
• lämpökahvat
•  Easy Turn meka-

nismi  

helpottaa kään-
tymistä

1535€

SINISALO PORO 
LÄMPÖHAALARI

149€

TALVIKÄSINE
•   tuulen ja 

vedenpitävä
•  lämmin kuitu-

turkisvuori

39€

HUIPPU HAALARI 
TYÖHÖN JA 

VAPAA-AIKAAN

P.ORIGINAL 
LÄMPÖSAAPAS
•   alkuperäinen 

ruotsalainen
•  erittäin lämmin
•  vedenpitävä
•  kevyet

8450

VAIHTOKONEET:

2350€

KEEWAY 
GTX 300 4X4

LUMILEVY JA VINSSI
VAIN

NÄPPÄRÄ LUMIKONE 
PIKKURAHALLA:

ERITTÄIN SIISTI: 

4450€NYT!

POLARIS 
SPORTMAN 400, 
VM. 2011, 245H, 

VINSSI JA UUSI LUMILEVY!!

TALVITARJOUKSENA KAUPANPÄÄLLE PUSKULEVYPAKETTI JA 
TUULILASI! EDUN ARVO 579€ !

TRAPPER TRAKTORIMÖNKIJÄT OVAT  SUORAAN TRAKTORIKSI TEHTAALLA VALMISTETTUJA.

5590€

TRAPPER 500 T3B 

• Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
•  Verovähennysoikeus ammat-

tikäytössä
•  Karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona
•  Levyjarrut
•  Erillisjousitus

•  EFI-polttoaineen ruiskutus
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko
• vinssi ja vetokoukku

+ toimituskulut

TRAPPER CHASER 
550 EFI EPS T3B 

• Täystakuu 2 vuotta / 5000 km
•  Rekisteröity kahdelle
•  Nopeus rajoitettu sähköisesti 

60 km/h
•  ohjaustehostin
•  Verovähennysoikeus ammat-

tikäytössä
•  Karkeat 26” maastorenkaat 

alumiinivanteilla
•  Levyjarrut •  Erillisjousitus
•  EFI-polttoaineen ruiskutus
•  2WD / 4WD sähköisesti 

valittavissa
•  Kytkettävä etutasauspyöräs-

tön lukko
•  Vinssi ja vetokoukku

6990€
+ toimituskulut

MYÖS OHJAUSTEHOSTINMALLI  
6390€ + toimituskulut

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

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

99,-

Motorola 
VALVONTA-
KAMERAT
FOCUS 68 -Wi-Fi

Maxell MUISTIKORTIT
Micro-SDHC

FOCUS 72 -Wi-Fi

FOCUS 88 -Wi-Fi

149,-

149,-

Maxell 
NAPPIKUULOKKEET

USB
HIIRI

Maxell 
MUISTITIKUT

LUMIKENGÄT

Langaton 
HIIRI+
NÄPPÄIMISTÖ

Miesten 
FLEECE
VÄLIASU

PIPO
LED-valo
Bluetooth

5,90
ALKAEN

14,90
ALKAEN

9,90
ALKAEN

9,90

29,90

59,50

ALKAEN

24,90

17,90

PAKKASALE
KAIKKI 

NEULEHANSKAT 
JA TOPPA-
KINTTAAT

ALE

-20%
Ei työhanskat ja työkinttaat

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen

kuva viitteellinen


