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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hirsiset jätekatokset 
aluekeräys- ja 

kyläpisteille s. 6

Pudasjärven lukiossa
värikästä toimintaa s. 7-9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 23.2.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

ACIFORT 
TURVA-
SAAPPAAT 
KOOT 39-45

TALIPALLOSANKO 
OSKU 30x90 g
2,7 kg

3490
pari 595

pkt

Sisältää vehnää, 
siemeniä, 
eläinrasvaa ja 
mineraaleja.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 28.2., ke 7.3. ja ke 14.3. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

VETERAANIKERÄYS 
PUDASJÄRVELLÄ

ke 28.2. klo 15.30-20.
Kerääjinä Kainuun prikaatin varusmiehiä. 

Keräystuotto käytetään 
sotaveteraanien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

Eero Ahonen keräysvastaava
puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!

Pohjois-Suomen 
Kattoasennus

LAADUKKAAT PELTIKATOT JÄRKIHINTAAN!
Weckman kattopellit. Kysy talvitarjousta 

esim. kesämökkien kattoasennuksiin.
Tarvittaessa asennuksiin liittyvät 
kirvesmiestyöt ja lisäeristystyöt.

Puh. 044 975 0606 Matti Nyström
matti@pohjois-suomenkattoasennus.com

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

TO 1.3.
KLO 15: KAPTEENI KASKELOTTI 
KLO 22: SIMODEUS

MA-KE: KLO 10-19
TO: KLO 10-24 (KEITTIÖ -21)

PE-LA KLO 10-02 (KEITTIÖ -21)
SU: KLO 10-19

OLLAAN
PORUKALLA

LammaLoven 
VASIKAN LÄMMINSAVULIHAA 

MYYNNISSÄ 
S-Marketin parkkipaikalla 

pe 23.2. klo 15.30-16.00. -Mirka Pääkkö

Su 25.2. klo 12-16
La-su 3.-4.3.  

klo 11-17
La-su 10.-11.3. 

klo 11-17
Myynnissä myös
grillimakkaraa ja 

vohveleita.
Tervetuloa 

herkuttelemaan!

Kuivikon 
kotitila MYY 
MAUSTEISTA 

LAMMAS-
MAKKARAA 

myyntikojusta
(eturinteiden tuntumassa) 

Hiihtokeskus 
Iso-Syötteellä. 

Kuivikon kotitila/T:mi Marko Kälkäjä
Siuruantie 1825 Pudasjärvi

040 529 2317
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 25.2. klo 10, toimittaa 
Timo Liikanen, saarnaa Tuomo Törmänen, kanttorina 
Keijo Piirainen, Vox Margarita-kuoro avustaa. Messu on 
katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta. Koillismaan rovastikunnan miesten-
päivä.
Kuorot: Vox Margarita ke 28.2. kello 18, kirkkokuoro to 
22.2. ja to 1.3. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 1.3. 
kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.
Yhteisvastuu: Tule keräämään Yhteisvastuun 
lipaskeräystä! Keräyspäivät ovat pe 23.2., pe 
2.3. ja pe 9.3. Ilmoittaudu Eevalle (eeva.leino-
nen@evl.fi / 0400 866 480) tai Tiinalle (tiina.inkeroi-
nen@evl.fi / 040 571 4636).
Diakonian vastaanotto torstaisin klo 9.15-11, voit 
myös varata sopivan  ajan puhelimitse  Eeva Leinonen 
0400 866 480 tai Helena Koivukangas 040 175 8597.
Ystävänkammari seurakuntakodissa to 1.3. kello 12.
Kaiken kansan sauvakävely tiistaisin kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lo-
puksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman 
sauvoja.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 1.3 kello 17.
Seurakunnan kyläilta Hetepirtillä pe 23.2. kello 18. Oh-
jelmassa askartelua, laulutuokio, hartaus, leikkimielisiä 
kisailuja, makkaranpaistoa, kahvitarjoilu sekä arpajaiset 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi, arvan hinta 2 €.
Talvileiri 3.-6. luokkalaisille Hilturannassa 3.-4.3. (la-
su). Ilmoittautumiset ma 26.2. kello 14. mennessä kirk-
koherranvirastoon 08 882 3100. Leiri on ilmainen. Lisä-
tiedot tiina.inkeroinen@evl.fi tai 040 571 4636.
Iltaperhekerho ma 26.2. kello 17 ja perhekerho ke 
28.2. kello 10 Liepeen väentuvassa, ulkoilua ja mak-
karanpaistoa.
Lapsiparkki seurakuntakodissa  maanantaisin kello 
13–15 ja perjantaisin kello 9.30–12.00,  ilmoittautumiset 
lastenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).
Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 
pidetään seurakuntakeskuksen isossa kahviossa maa-
nantaina 26.2.2018 kello 16.30. Kokouksen asialista on 
yleisesti nähtävänä 16.2.–26.2.2018  kirkkoherranviras-
tossa, Varsitie 12, viraston aukioloaikoina. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoher-
ranvirastossa 1.3.2018–31.3.2018 viraston aukioloai-
koina. Pudasjärvellä, 15. päivänä helmikuuta 2018 Arvo 
Niskasaari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Arto Nurmelalla pe 
23.2. kello 19, vuosikokous Sarakylän koululla su 25.2. 
kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 25.2. kello 16  (Ka-
levi Haapalahti, Timo Jurvelin).
Kastettu: Joose Kaspar Pesälä.
Haudattu:  Aura Rautio 93 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Ilmoitusmyynti
Aki Niemitalo
040 820 2575
myynti@vkkmedia.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Hengittämistä & kukkapurkkeja
Laskimme juuri vauhdilla paastonaikaan. 
Tulevana sunnuntaina hiljennämme vauh-
tia, muistelemaan Jeesuksen toiminnan 
ydintä, kuinka hän paransi sairaita, ar-
mahti syntisiä ja taisteli pahuutta vastaan. 
Jeesus rukoili paljon ja kulki rukoillen 
koko tiensä, aina Ristille saakka. Jumalan 
poika opetti meille esimerkillään, kuinka 
rukous ja usko kuuluvat yhteen ja että 
molemmissa on kyse elävästä yhteydes-
tä Jumalaan. Elämämme seikkailun kes-
kellä saamme aina kertoa kaikki ilomme, 
surumme, pelkomme ja toiveemme ru-
kouksessamme Jumalalle. Rukoillessam-
me saamme ikään kuin istua Taivaallisen 
Isämme syliin ja kuiskata asiamme suo-
raan Hänelle.

Rukouksen taito on vaikea, se vaatii 
ahkeraa harjoittelua ja harjoittamista. In-
himillisestä luonteestamme johtuen ru-
kouksemme nousee usein hyvinkin it-
sekkäältä pohjalta - tarvitsemme jotain 
ja pyydämme sitä. Joskus Jumala ei tunnu 
vastaavan, ainakaan siten, kuin toivomme. 
Tästä saatamme jopa suuttua, ja epäil-
lä kuuluuko äänemme Taivaaseen saak-
ka. Meidän tulee kuitenkin luottaa siihen, 
että Herra näkee sydämiimme ja tietää, 

mitä kulloinkin tarvitsemme. Raamatus-
sa Jumala lupaa ”Minä johdatan heitä, kun 
he kulkevat rukoillen” (Jer.31:9). Rukouk-
sessa meidän täytyy jättäytyä Jumalan ar-
mon varaan ja Jeesuksen tavoin rukoilla 
”Tapahtukoon sinun tahtosi” -sanoilla.

Hengitätkö - rukoiletko? Olen joskus 
lukenut hyvän vertauksen, rukous on sie-
lun hengitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kuten ruumiimme kuolee, jos lakkaam-
me hengittämästä, niin uskomme kuolee, 
jos lakkaamme rukoilemasta. Hengitä ja 
rukoile - sielusi pysyy elossa!

Diakoniopiskelijana olen saanut tilai-
suuden perehtyä rukoukseen ja saanut 
rakentaa suhdettani Jumalaan. Olen op-
pinut kertomaan Hänelle kaikki elämäni 
asiat, aina kukkapurkkiin saakka. Rukouk-
seni ei aina ole tietoista tai suunnitel-
tua, se nousee monesti yksinkertaisena 
pyyntönä tai kiitoksena. Olen havain-
nut tärkeän asian, rukousta voi opiskel-
la ja harjoitella. Vaikka Jumala ei aina tun-
nu vastaavan, niin luotan siihen, että hän 
kuulee nekin huoleni, iloni ja riemuni, joi-
ta en osaa sanoiksi pukea. Hän kuulee 
jopa sydämeni huokauksen. 

Harjoitteluni kotiseurakuntani dia-

koniatyössä on loppusuoralla. Olen kii-
tollinen näistä kymmenestä viikosta, jol-
loin olen saanut olla rukoilemassa monen 
tärkeän asian puolesta, monien ihmisten 
keskellä. Kun olen epävarma rukoukses-
tani, olen löytänyt seuraavasta vanhasta, 
Francois de Fénelon (1651-1715) kirjoit-
tamasta, rukouksesta rohkaisua. Haluan 
rukoilla sen kanssasi. 

Herra, en tiedä
mitä minun pitäisi pyytää.
Vain sinä tiedät, mitä tarvitsen.
Sinä rakastat minua paremmin
kuin itse osaan itseäni rakastaa.
Isä, anna lapsellesi sitä,
mistä hän ei edes tiedä,
miten sitä sinulta anoisi.
En uskalla edes pyytää.
Annan vain sinulle sydämeni
ja avaan sen sinulle.
Katso hätääni, jota en edes itse tunne.

Tiina Honkanen
Diakoniaopiskelija

Oulunkaaren tietohallinto-
päälliköksi on valittu 

Marko Ojala Pudasjärveltä
Oulunkaaren yhtymähal-
lituksen tekemän valinnan 
perusteena on Ojalan vah-
va kokemus ja perehtynei-
syys sekä kunnallisen että 
seudullisen tietohallinnon 
ja ict-palvelujen johtami-
seen ja hankintoihin. Ojala 
valittiin tehtävään 18 haki-
jan joukosta. Marko Ojala 
toimi aikaisemmin Oulun-
kaarella tietopalveluesi-
miehenä.

Tietohallintopäällikön 
tehtävänä on tunnistaa or-
ganisaation (kuntayhty-

mä ja kunnat) toiminnan 
tietoteknisiä tarpeita ja et-
siä ratkaisuja toiminnan 
vaatimuksiin, vastata jär-
jestäjän roolissa ict-pal-
veluiden tuotannosta ja 
hankinnasta sekä vastata 
organisaation tietoturva-
työstä. Lisäksi tietohallin-
topäällikkö osallistuu Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
kehittämistyöhön yhteis-
työssä kuntayhtymän joh-
toryhmän, järjestämiskes-
kuksen ja kehittämistiimin 
kanssa.

Pudasjärvi U.F.O. musiikkiteatteriesitys 
tuo kansainvälisen esiintyjäjoukon
Vanhan lukion liikuntasa-
lissa on menossa teatteri-
harjoitukset. Tulijan yllättää 
ovelle asti sointuva musiik-
ki ja positiivinen energia, 
joka kumpuaa kansainväli-
sestä esiintyjäjoukosta suo-
mea äidinkielenään puhuvia 
ja kieltä oppivia. Kysees-
sä on Pudasjärvi U.F.O. mu-
siikkiteatteriesityksen har-
joitukset. Ensiesitykset 
koululaisnäytöksinä ovat 
keskiviikkona 28.2 Tuomas 
Sammelvuo -salissa, yhden-
vertaisuutta edistävällä Ki-
vapuhe-viikolla. Sen jälkeen 
esityksiä on perjantai-iltana 
2.3. ja lauantaina 3.3. kaksi 
esitystä. 

Pudasjärvi U.F.O. on esi-
tys luonnon ja kulttuurien 
kohtaamisesta. Käsikirjoitus 
tarttuu niin kuviteltujen kuin 
todellistenkin tarinoiden 
kautta vakaviinkin aiheisiin, 
kuten ennakkoluuloihin ja 
rasismikokemuksiin. Esityk-
sessä mukana olevat pudas-
järveläisnuoret Janette, 15 ja 
Eidmohammad, 17 ovat tu-
tustuneet esitystä varten 
kootun draamaryhmän myö-

tä. Kysyttäessä nuorilta syi-
tä lähteä mukaan tällaiseen 
projektiin, kertoo Janette ha-
lunneensa sivistää itseään:

-Tarkoitan sillä sitä, että 
kun tässä ryhmässä on mui-
takin kuin vain kantaväestön 
ihmisiä.

Kaikille ryhmässä olevil-
le yhteistä on rohkeus ja halu 
esiintyä, mutta jokaisella on 
myös omat toiveensa ja unel-
mansa esityksen suhteen. 

-Tämä on ensimmäinen 
kerta minulle tällaisessa esi-
tyksessä. Kokemus on ollut 
tosi hyvä, kertoo jalkapal-
loa vapaa-ajallaan harrasta-
va Eidmohammad ja jatkaa: 
”Ryhmässä on päässyt tutus-
tumaan uusiin ihmisiin ja sa-
malla oppii lisää suomea”. 

Esityksen ohjaaja San-
na-Maija Karjalainen ker-
too ryhmän oppineen koko 
ajan uusia taitoja ja teatterin 
monitaitaja lisää, että esiin-
tymistaitojen lisäksi täs-
sä ryhmässä toki myös juu-
ri suomenkielen oppiminen 
onkin osalle ryhmästä iso jut-
tu. Janetten mielestä projek-
tissa kivointa on ollut ihmi-

set ja tietysti näytteleminen!
Minkälaisia terveisiä 

nämä valovoimaiset nuoret 
haluavat lähettää tuleville 
katsojille? 

-Hyvä, jos ihmiset tulevat 
katsomaan tämän esityksen. 
Ehkä he voivat oppia jotain 
maahanmuuttajista ja siitä, 
miksi me olemme tulleet tän-
ne, Eidmohammad kertoo 
ajatuksistaan. Janette toivoo 
esityksen tuovan ihmisille 

Pudasjärvi U.F.O. musiik-
kiteatteriesitys on osa 
Kivapuhe-viikkoa, jonka 
tavoitteena on tuoda kä-
sittelyyn vihapuhetta ja 
edistää yhdenvertaisuutta. 
Esityksen suositusikäraja 
on 11-vuotta. Liput 8/10€. 
Osa esityksen tuotoista 
suunnataan Nuorten tuki 
ry:lle, nuorten monipuo-
lisen harrastamisen tuke-
miseksi.

hyvän mielen ja iloa ja hän 
toivottaakin kaikki ilomielin 
tervetulleeksi!

Siiri Sarias 

Draamaryhmä on harjoitel-
lut viime syksystä asti.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven kaupun-
ki sai tunnustusta lasten ja 
nuorten liikuntaan ja ter-
veyden edistämiseen liit-
tyneestä työstä. Suomen 
Palloliiton Pohjois-Suomen 
palkintogaalassa lauantai-
na 17.2. Oulussa Pudasjär-
ven kaupungille luovutettiin 
jalkapalloilun olosuhdeteko 
-palkinto huomionosoituk-
sena Suojalinnan tekonurmi-
kentän rakentamisesta. Sen 
ansiosta pudasjärveläisten 
jalkapalloharrastajien har-
rastusolosuhteet siirtyivät 
tämän päivän vaatimusta-
solle mm. ulkoharrastuskau-
si jatkuu usealla kuukaudel-
la. HT

Jalkapalloilun olosuhdeteko 
-palkinto Pudasjärven kaupungille

Pudasjärven kaupungin palkintoa oli ottamassa vastaan kaupunginhallituksen vara-
puheenjohtaja Vesa Riekki. Palkintoa olivat luovuttamassa piirijohtaja Esa Saajanto 
ja Pohjois-Suomen piirin puheenjohtaja Petteri Haapala. Oikealla juhlagaalan juontaja 
Klaus Kulju.  Kuva Juha Hänninen.

Muumipeikko 
Aaponkujalla
Herätimme Muumipei-
kon talviunilta uuden 
vuoden aattona. Aapon-
kujan kulkijoiden seu-
raaminen on ollut sille 
niin kiinnostavaa, että 
se päätti valvoa koko tal-
ven. Muumipeikon he-
rättivät Eero Moilanen ja 
Pirkko-Liisa Luhta.

Kaupungin puolelta on toivottu kuntalaisten tekevän 
lumiukkoja kyläkuvan kaunistukseksi. Pudasjärvi-leh-
destä on toivottu niitä lähetettävän lehden sivuille

Kansalaisopisto järjestää 
yleisöluennon masennuk-
sesta Hirsikampuksen ala-
aulassa ke 28.2. kello 18.

Mitä masennus on, mi-
ten sen kanssa voi elää, 
miten siitä voi toipua ja 
miten masennukseen tu-
lisi suhtautua? Luennol-
la käsitellään masennuk-

sen tunnistamista ja hoitoa 
sekä läheisten ja vertaistu-
en merkitystä. Pudasjär-
veläinen Heikki Höyhtyä 
puhuu avoimesti asiasta, 
josta vieläkin vaietaan lii-
an usein.

Tule mukaan kuuntele-
maan ja keskustelemaan! 
Luento on maksuton. PK 

Yleisöluento 
masennuksesta

Tule mukaan maistelemaan 
pudasjärveläisten loihti-
mia herkkuja ja tuo tarjolle 
omatkin kulinaristiset luo-
muksesi Koko kansan nyyt-
täribrunssin yhteiseen ruo-
kapöytään Pudasjärven 
kaupungintalolle lauantaina 
3.3. kello 11-14.  

Samalla voit vierailla jää- 
ja lumiveistospuiston avajai-
sissa entisen Hartsun park-
kipaikalla kello 11-14. 
Avajaisissa pääset 
ihailemaan paikallis-
ten taitureiden teke-
miä lumi- ja jääveis-
toksia sekä lukemaan 
pudasjärvisten toisil-
leen kirjoittamia kan-
nustusviestejä. 

Vatsa täynnä ja 

veistoksista hullaantuneena 
voit sitten siirtyä katsomaan 
taianomaista Pudasjärvi 
U.F.O. -musiikkiteatteriesi-
tystä Tuomas Sammelvuo 
-saliin kello 15 tai kello 18. 
Esitys käsittelee pudasjär-
veläisten tarinoita ja saman-
laisuutta musiikin, tanssin ja 
draaman keinoin. 

Kaupunki tiedotus

Hiihtoloma alkaa 
Koko kansan nyyttäreillä

Juulia Luokkasella 
hyvinvointituotteiden jälleenmyyntiä 

Juulia Luokkanen esittelee, että Diffuuserin avulla eteeris-
ten öljyjen aromaterapian vaikutuksen saa leviämään ko-
din jokaiseen huoneeseen.

Pudasjärveläinen Juulia 
Luokkanen perusti reilu vuo-
si sitten yrityksen ja toimii 
kansainvälisen Young Li-
ving-yrityksen hyvinvoin-
tituotteiden itsenäisenä jäl-
leenmyyjänä. Juulia kertoi 
tutustuneensa kyseisiin tuot-
teisiin jo reilu kolme vuotta 
sitten ja todenneensa ne hy-
viksi ja toimiviksi niin omas-
sa kuin lastensa voinnissa.

- Minulle tuli palava halu 
kertoa toisillekin Young Li-
vingin tuotteista, koska olen 
huomannut niiden toimivan 
myönteisesti omassa arjes-
samme. Verkostomarkkinoin-
tiyrityksen perustamiselle 
on tosi matala kynnys, koska 
yrittäjän ei tarvitse tehdä iso-
ja investointeja, kuten yrittä-
jäksi ryhtyvä yleensä joutuu 
tekemään, Juulia Luokkanen 
kertoi jälleenmyyjäyrittäjän 
merkittävästä pluspuolesta. 

Juulia kertoi olevansa kol-
men lapsen äiti ja jälleen-
myyntityö sopii hyvin per-
heenäidin kotitöiden oheen. 
Hän voi suunnitella työn-
sä perheen ehdoilla. Hän 
käy mielellään esittelemässä 
Young Living -tuotteita eri-
laisissa tapahtumissa, mes-
suilla, työpaikoilla ja vaikka-
pa kotikutsuilla. Hän myös 
liittyi tämän vuoden alku-
puolella Pudasjärven Yrittäji-
en jäseneksi.

- Pudasjärven lisäksi lii-
kun aika laajalla alueella naa-
purikaupunkien ja -pitäji-
en puolellakin. Lisäksi olen 
mukana messuilla aina pää-
kaupunkiseutua myöten, hän 
kertoi toimenkuvastaan, jos-

ta hän tykkää ja nauttii. Olen 
saanut osallistua ulkomaille 
koulutuksiin ja päässyt kah-
delle palkintomatkallekin, 
selvittää Juulia. 

Amerikasta alkunsa saa-
neen Young Living -yrityksen 
perustuotteita ovat eteeriset 
öljyt, joihin Juuliakin kertoi 
alkuun tutustuneensa. Nämä 
puhtaat, laadukkaat öljyt so-
pivat myös leivontaan ja ruo-
anlaittoon. Jo muutamalla 
tipalla vaikkapa piparmint-
tuöljyä saa loihdittua leivon-
naisiin ihastuttavia makuja. 

Öljyjä on useita erilai-
sia ja niitä voi käyttää mo-
nella tavalla kuten urheilus-
sa, koulu- tai työtehtäviin 
keskittymisessä, siivoukses-
sa, hieronnassa, kauneuden-
hoidossa jne. Koska ne ovat 
puhtaasti tuotettuja, niissä 
on hyvinvointia ja terveyttä 
lisääviä ominaisuuksia. Dif-
fuuserin avulla eteeristen öl-
jyjen aromaterapian vaiku-
tuksen saa leviämään kotinsa 
jokaiseen huoneeseen.

Jokainen on varmaan tun-
tenut nenässään vaikkapa 
mäntymetsän rauhoittavan 
tuoksun. Eteeriset öljyt ovat 
muutakin kuin niiden hie-
no tuoksu. Valikoiduista kas-
veista saatavat tehokkaat uut-
teet ja öljyt pitävät henkisen 
ja psyykkisen terveyden ja 
tunne-elämän tasapainossa.

Juulia kertoi, että Young 
Living -merkin alla on myös 
kauneustuotteita, joista uu-
simpana ihoa eheyttävät mi-
neraalimeikit. Kauneuden-
hoitotuotteet eivät sisällä 
terveydelle eikä ympäristölle 

haitallisia kemikaaleja vaan 
ne koostuvat turvallisista 
luonnon ainesosista. 

Kodinhoitotuotteiden-
kaan ei tarvitse olla Juulian 
mukaan vahvoja "myrkky-
jä", vaan puhtaan ja myrkyt-
tömän ympäristön saa Young 
Livingin luonnollisilla ko-
dinpuhdistusaineilla. Tuote-
merkin alla on tuotteita ko-
dinpuhdistusaineista aina 
hammastahnaan asti.

Tiede on kaiken Young Li-
vingin toiminnan kulmakivi. 
Yhtiön koulutettu tieteellinen 
henkilökunta kehittää huip-
puluokan menetelmillä uusia 

tuotteita. Ne ovat tunnettuja 
kaikkialla maailmassa. Juu-
lia nauttii työstään ja haluaa 
olla jakamassa kokemuksiaan 
ja kertomassa kokonaisvaltai-
sista hyvinvointiin vaikutta-
vista tuotteista. 

-Nautin ihmisten tapaami-
sesta ja auttamisesta. Halu-
an tehdä tätä, koska jokainen 
ansaitsee voida paremmin. 
Mikä olisi parempaa palau-
tetta työstä, kun ihmiset kiit-
tävät lopun ikää siitä, että 
olen kertonut heille tuotteis-
ta. Koen tekeväni merkityk-
sellistä työtä, toteaa Juulia. 
RR

Pudasjärven kaupunki laatii 
vaihtoehtoisia suunnitelmia 
Ranuantien varressa sijaitse-
van Nivankankaan kehittä-
miseksi. Tavoitteena on luo-
da uudenlainen asuntoalue, 
missä tontit ovat normaalia 
isompia ja näin mahdollista-
vat asukkaille monenlaisen 
harrastustoiminnan omalla 
tontillaan. Myös hirsiraken-
taminen on yksi ideoitavis-

Osallistu Nivankankaan 
asuinalueen suunnitteluun 

ta aiheista. 
Kerro meille, millaisen 

asuinalueen sinä haluisit 
ja millaisesta ympäristös-
tä ja tontista unelmoit. Kau-
punkilaisille ja muillekin 
kiinnostuneille järjestetään 
ideointitilaisuus kaupun-
gintalolla maanantaina 26.2. 
kello 18.

Kaupunki tiedotus 
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Helmikuun kesselikirje
Vuoden alusta otin käyttöön vihon, johon merkitsen erikseen Vie-
nan Karjalasta tulevat avunpyynnöt. Aiemmin ne ovat olleet kir-
joitettuna päiväkirjassani, mutta niitä on ollut vaikea joskus löytää 
ja pitää mielessä, mikä pyyntö on täytetty. Avunpyyntöjä tulee ta-
saiseen tahtiin; suoraan ihmisiltä, yhdyshenkilöiden tai venäläisen 
Vkontakten kautta. Alkuvuoden aikana olemme täyttäneet jo 80 
pyyntöä! Apua on annettu mm: talvitakkeja, haalareita, suksipaket-
teja, pyörätuoli, vanna, potta, kyynärsauvoja, teräskattiloita, poltto-
puita, päiväkerhomaksuja maksettu suoraan pankkiin, käsipyyhkei-
tä, luistimia, vauvanvaatepaketteja, syöttötuoli, maalia, 46-numeron 
talvikengät, inhalaattori, kahdelle ystävälapselle vaatepaketit, lumi-
lapio.. Tämä kaikki työllistää. Pudasjärveltä ei kaikkea saa, niin täy-
tyy mennä Oulun kirpputoreilta etsimään. Yhtenä lauantaina tässä, 
kiertelin seitsemän kirpputoria. En löytänyt Oulustakaan sitä mitä 
etsin, mutta onneksi eräälle Aleksi-pojalle löysin hyvät talvikengät 
tänne Pudasjärvelle.

Viime vuoden loppupuolella tuli avunpyyntö Kalevalan lasten-
kodin työntekijöiltä. 

– Voisiko Kesseli antaa remonttiapua Dimitri Ridalin kotiin. Isä 
kasvattaa poikaa. Poika on tällä hetkellä meillä täällä lastenkodissa. 
Asuntoon pitäisi laittaa uudet tapetit, maalata katto ja lattiat sekä 
korjata uunia. 

Kesselin hallitus teki hyvän päätöksen. Matkustin Kalevalaan ja 
lastenkodin työntekijän, Natalian kanssa kävimme ostamassa kai-
ken tarpeellisen paikallisista kaupoista. Veimme tavarat lastenkodil-
le odottamaan remontin alkamista. On hienoa, että voimme näin 
tehdä yhteistyötä lastenkodin kanssa. – Me kontrolloimme remon-
tin edistymistä. Annamme materiaalit ensin yhtä huonetta kohden 
ja sitten seuraavaa. Käymme katsomassa ja otamme valokuvia sit-

ten, kun työ on valmis, kertoi Ludmila. 
Tämä on hyvä systeemi.
Toisen työntekijän, Ludmilan kanssa kävimme aiemmin katsomas-

sa kyseistä kotia. Eipä ollut kovin siistiä. Isä polttaa tupakkaa sisällä. 
– Jos autamme teitä remontissa, niin teidän täytyy mennä polt-

tamaan ulos tupakkaa. Muuten remontista ei ole mitään hyötyä, sa-
noin Nikolaille. 

Otin muutamia valokuvia. Divanilla oleva tyyny oli aivan musta. 
– Meillä olisi antaa teille sopivia lattiamattoja ja keittokattiloita. 
Pudasjärveltä Lea Rauduskoski lahjoitti useita mattoja ja muuta-

man kattilan, jotka sitten on toimitettu perille. Poika Nikolai oli mei-
dän mukana. Hän oli menossa kouluun. Oli ihan tyytyväinen, ehkä 
noin 14-vuotias. Olihan kuitenkin jo talvi ja pojan jaloissa rikkinäiset 
lenkkarit. Sukka vain loisti toisen kengän läpi.

– Olisiko sinulla mukana kenkiä Konjalle? 
– No, eipä ole, mutta voidaan mennä kaupan kautta kouluun. 
– Katsokaa ensin torilta. Menimme torille ja Kolja sai itse valita 

mieleisensä talvikengät.
Hintakaan ei ollut ihan mahdoton, vain 1500 ruplaa eli noin 21 

euroa. Maksoin kengät Kesselin puolesta. On se kuulkaa mukavaa, 
kun voi auttaa Kesselin puolesta hädässä olevia ihmisiä. Kiitos kaikil-
le jäsenille avustanne. Muistattehan, että jäsenmaksut menevät 100 
prosenttisesti avustamiseen! Siksi jokaisen jäsenen maksama jäsen-
maksu on äärettömän tärkeä tässä työssä. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 15 vuotta, kun Kesseli ry perustet-
tiin Pudasjärven ammattioppilaitoksen auto-osaston toimistossa. Vir-
ve Seiteri, Jarmo Eskola ja allekirjoittanut olivat pähkäilemässä silloin 
sääntöjä. Kesseli voi antaa pyydettäessä fyysistä, psyykkistä, sosiaalis-
ta, hengellistä ja kulttuurista apua Vienan Karjalassa tai Koillismaalla. 

Olkaa aktiivisia 
vuoden 2018 jäsen-

maksun maksamisessa:
Jäsenmaksu 10 €/hlö/

vuosi, perheeltä 20 € ja 
yrityksiltä 50 €/vuosi. 
Tili FI33 5360 0420 0467 01 
(johon myös avustussuori-
tukset). Tiliotteeseen: nimi, 
osoite, puh ja sähköposti-

osoite.
Kutsu myös uusia jäseniä. 

Nikolai-poika oli aivan ih-
meissään. Hän oli vaikea 
kuvitella ja uskoa, että 
me saisimme isän kanssa 
lahjaksi remontin.

Dimitri itse teki remonttia kodissaan. Lastenkodin työnteki-
jät valvoivat työn edistymistä vaihe vaiheelta. Nyt on hyvä.

Tässä talossa tarvittaisiin naista, joka pitäisi paikat siis-
tinä.

Tatjana Kovalenko ja Anna Vlasova lähettivät terveisiä 
Pudasjärven kaupungin suuntaan, että ottaisivat yhteyt-
tä. Onhan Pudasjärvi Pääjärven kylän ystäväkunta! An-
nan löytää Facebookista.

Tämän merkkivuoden kunniaksi olemme hallituksessa päättäneet 
pitää 1.5. eli vappuna 15v-juhlat Wauvasta Waariin Wapputapahtu-
man yhteydessä. Olemme kutsuneet Vienan Karjalasta, Vuokkinie-
men kylästä Kataja-nimisen lauluryhmän. Jännityksellä odotamme 
mitä he kutsuumme vastaavat.

Ape Nieminen 
puheenjohtaja 

Käytiin Siperiassa - Tuomas Sammelvuon kotimaisemissa
Suomen miesten lentopallo-
maajoukkueen päävalmenta-
ja, Pudasjärven kasvatti, Tuo-
mas Sammelvuo toimii jo 
toista kautta myös Venäjän 

Superliigassa pelaavan Kuz-
bass Kemerovon päävalmen-
tajana. Oli aika käydä katso-
massa, että mitä poika oikein 
puuhailee ja minkälainen 

Ravintolat olivat viihtyisiä ja ruoka maukasta.  Kuvassa isä 
Seppo, Tuomas ja kakkosvalmentaja Claudio Rifelli.Keskustori lasiveistoksi-

neen ja värillisine patsai-
neen oli näkemisen arvoi-
nen.

Hymy on herkässä voitetun pelin jälkeen niin Tuomaalla 
kuin isällä ja äidilläkin.

Ortodoksinen kirkko on 
tosi komea.

paikka Kemerovo on.
Kemerovo sijaisee keski-

sessä Siperiassa, on alueen 
pääkaupunki. Asukkaita on 
550 000 ja etäisyys Moskovas-
ta 3500 kilometriä. Aikaero on 
viisi tuntia Suomeen. Keme-
rovon alueella on maailman 
suurimpiin kuuluva hiilikent-
tä, Kuzbass. Suosituimmat ur-
heilulajit ovat jääpallo ja len-
topallo, joiden pääsponsori 
ja omistaja on tämä Kuzbass. 
Lentopallojoukkueessa pelaa 
liberona Suomen Lauri Ker-
minen.

Sanotaan, että Siperia opet-
taa ja se mielletään yleensä ne-
gatiivisesti. Meidät se yllätti 
positiivisesti. Hotelli oli hyvä, 
ihmiset ystävällisiä, ruoka hy-
vää, marketeissa tavaraa run-
saasti ja hintataso huokea jne. 
Venäjän superliigan kaksi pe-
liä olivat elämyksiä, joita har-
voin saa kokea. Varsinkin vii-
meinen peli, jossa Kuzbass 
kukisti sarjakakkosen, Belgo-
rodin, oli tosi huikea. Kannat-
ti käydä. 

Mervi ja Seppo  
Sammelvuo

Pelihalli oli komea ja tapahtuma hienosti järjestetty, tunnel-
ma aivan huikea.
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KEMIKALIO-OSASTOLTA

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

SEINÄKELLOJA 
RUNSAS 

VALIKOIMIA

129

299

PERJANTAI-LAUANTAI 23.-24.2.

499

100 100
kpl

169
pkt

299
pkt

100

695
kg

pss

499

699
kg

100

199

269

100
pkt

199
pktpss

079

325
pkt

kg

139

kg

pkt

099
pkt

1195
kg

595
kg

pkt

levy

raj. erä

159
kg

pkt

pkt

2 pkt/talous

299
pkt

Tamminen
WIENERLEIKE
2 kpl/
300 g

pkt

pkt

100
pkt

MAANANTAI-TORSTAI 26.2.-1.3.

2 prk

2 kg/talous

100

499
kpl

249
pss

195
pkt

pkt

299
kg

299
ltk

kg

3 kg/
talous 349 595

kg

795
kg

100
kpl 129

kpl

195

295

070
pss

995
/m

490

KE-TO 28.2.-1.3

Atria Perhetilan
KANAN

FILEELEIKE
450g

merisuola chili tai
grillimaustettu

Oululainen
PEHMO-
VIIPALEET 450 g
kaura tai vehnä

PE-T0 23.2.-1.3.

Atria
BALKAN-
MAKKARAT 
200 g

Marabou
SUKLAA-
LEVYT
200 g

Atria perhetilan
BROILERIN 
FILEESUIKALEET
250-300 g

Atria
KYTÖSAVU

MEETVURSTIT
175-200 g

Fazer
PULLAVA
TÄYTEPITKO
400-420 g

Riitan Herkku
LEIPÄJUUSTO

110 g

Atria
HIILLOS

GRILLIMAKKARA
400 g

PE-LA 23.-24.2.
KANAN-
MUNAT
10 kpl

HK PULLAT JA 
MUUSI, LIHAPULLA-

PANNU tai 
KEBAB&RIISI 

480 g

RAUTAOSASTOLTA

Wasa Sport
NÄKKI-
LEIPÄ
550 g

MA-TI 26.-27.2.

Tuore
SILAKKA-
FILEE
pyynti-
varaus

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Kotimainen
tuore
KIRJOLOHI
kokonainen
2 kalaa/talous

HK Kariniemen 
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/ras
marinoitu

NUOHOUS-
SETTI

1290

1995

Mustang
KAMINA

199,-
ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

Champion 5w40
TÄYSSYNTEET-
TINEN ÖLJY 5 l

1995

Salla 
SÄILYTYSLAATIKKO/
PENKKI KANNELLA 
100x33x42 cm

4995

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

Providus
NESTEKAASU-
POLTINSARJA
piezo-sytytys

39,-

JÄÄTUURA

1890

Navel
APPELSIINI

Valio
OLTERMANNI
JUUSTOT
250 g

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

Kankaanpään
KAURALASTU
PIKKULEIPÄ
300 g

Kultarypsi
MARGARIINI
400 g

Makea
FRISEE-

SALAATTI

129

199

pkt

PE-TO 23.2.-1.3.

Vaasan
DONITSI 
6 kpl/200 g

Porsaan
ETUSELKÄ 
tai LAPA

Atria
ATRILLI 
GRILLIMAKKARA 
400 g

Pepsodent
HAMMASTAHNA
super fluor, xylitol, 
2-teho
50 ml

Oman talon 
JAUHELIHA 
SIKA-
NAUTA

Valio Hyvä Suomalainen
ARKIJUUSTO 1,25 kg 
tai ARKIGOUDA
1 kg

Vaasan
HOTDOG 
SÄMPYLÄT
12 kpl

HK Popsi
PERHE-
NAKKI
600 g

Valio Hyvä 
suomalainen

ARKI 
RUOKAKERMA

2 dl 10%
Kotimainen

TUOREKURKKU

Weetos
SUKLAAMURO
375 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA 
palana

Hyvä NAUTA 
JAUHE-
LIHA 
rasvaa 
max 10%

Atria 
OHU-
KASET 
400 g

Pepsodent
HAMMAS-
HARJAT
extra soft, soft, 
medium

Xpert
KUKKA-
MULTA
10 litraa

MUKI

4 Living
SIEMENET

KURA-
MATTO

LUKULASIT
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Lakarin koulun koulupäivä Jyrkkäkoskella
Vietimme mukavan koulu-
päivän lauantaina 10.2. las-
kiaismäessä Jyrkkäkoskella 
koko koulun kanssa. Muka-
na oli myös vanhemmat ja 
sisaruksia. 

Osa koulun väestä meni 
jo aamulla aikaisin koulul-
le keittämään lämpimät kaa-
kaot ja mehut valmiiksi asi-
oihin. Kaakao oli niin hyvää 
pullan kera, nam! Tarjoilu 
pelasi katoksessa ja nuotiol-
la saimme herkutella myös 
valmiiksi paistetuilla mak-
karoilla. Nuotiomestareina 
toimi opettajia ja avustajia. 
Osalla oli omia eväitä muka-
na, mutta niin hyvältä mais-
tui makkarat ja mehu mäen-
laskun lomassa.

Mäessä oli kova meininki 
päällä. Saimme laskea pul-
killa, kelkoilla, liukureilla, 
säkeillä ja olihan siellä vaik-
ka mitä vempaimia. Paras-
ta kuitenkin oli, että kaverei-
ta oli kaikille ja hauskaa oli. 
Lumi vain pöllysi.

Pitihän sitä vähän myös 

kisailla. Köydenvedossa ty-
töt voittivat niukasti pojat. 
Girlpower! Sitten järjestet-
tiin aikuiset vastaan lapset ja 
kyllä oli tiukka kisa siinäkin.

Toisen kerran vietimme 
tätä laskiaispäivää, onkohan 
tästä tulossa perinne…

3A:sta Silja, Mariel, Min-
na, Severi, Tomi, Eemeli, 
Lassi ja Eetu.

Päivä oli hauska ja 
mukava
Lauantaina oli laskiaispäi-
vä Jyrkkäkoskella. Siellä oli 
mukavaa. Siellä oli tarjol-
la kuumaa kaakaota, me-
hua, pullaa ja makkaraa. Sin-
ne tuotiin oma laskuväline ja 
sinne sai tuoda myös omat 
eväät. Sitten me menimme 
laskemaan kavereiden kans-
sa mäkeä. Päivä oli hauska ja 
mukava.

Emmi, Maiju ja Amalia 3B 

Pudasjärven jätehuoltopal-
velusta vastaava Kierto-
kaari Oy on sopinut Oulun 
seudun Ammattiopiston Pu-
dasjärven yksikön kanssa 
hirsisten jätekatoksien val-
mistamisesta Pudasjärven 
aluekeräys- ja kyläpisteille. 

Viime syksyn ja alku-
talven aikana on valmistu-
nut ensimmäinen jätekatos, 
jota esiteltiin keskiviikkona 
21.2. ammattiopiston vuon-
na 2009 valmistuneessa pro-

Paikkakunnan teeman mukaan:

Hirsiset jätekatokset aluekeräys- ja kyläpisteille 
sessihallissa. Ensi kesään 
mennessä sahateollisuuden 
prosessihoitajalinjan ensim-
mäisen ja toisen luokan op-
pilaat ovat valmistaneet 
lisää katoksia ja kaikki Kier-
tokaaren tilaamat 20 katosta 
ovat valmiina kahden vuo-
den kuluessa. 

Kiertokaaren erityisasi-
antuntija Mari Juntusen mu-
kaan hirrestä valmistetuilla 
jätekatoksilla halutaan ottaa 
huomioon paikkakunnan 

hirsiteema ja tukea samal-
la paikkakunnalla toimivan 
ammattiopiston opiskelua, 
jossa ollaan myös kiinnostu-
neita hirsirakentamisesta ja 
sen opiskelusta. 

- Tällä projektilla saadaan 
yhteneväistä ilmettä kylä- ja 
aluekeräyspalveluihin Pu-
dasjärven hirsi-imagoa nou-
datellen, totesi Juntunen. 

Tämän hetken suunnitel-
mien mukaan katokset pu-
namullataan, räystäslaudat 
maalataan valkoisiksi, sisä-
osat kyltitetään sekä keräy-
sastiat uusitaan ja merkitään 
hyvin.

Uudet katokset korvaavat 
entisiä, paikoitellen jo huo-
nokuntoisia katoksia. Siir-
rot alkavat, kun lumiaika on 
ohi.

Opettajat Jari Ruutikai-
nen ja Hannu Kinnunen ker-
toivat idean hirsikatoksista 
lähteneen liikkeelle OSAOn 
viime vuoden syysmarkki-
noilta. 

-Hirsisten jätekatoksien 
valmistus tukee hyvin am-
mattiopiston prosessilinjan 
opiskelua, jossa paikkakun-
nan imagon mukaan ollaan 
kiinnostuneita hirsiraken-
tamisen oppimisesta. Vii-

me syksynä otettiin opistol-
la käyttöön uusi salvoslinja, 
jota käyttäen myös hirsika-
tokset valmistetaan. Tulevai-
suuden suunnitelmissa on, 
että puu pystytään ottamaan 
käyttöön pyöreästä puusta 
lähtien; kenttäsirkkelillä sa-

haus, kuivaus, muotohöylä-
ys ja uudella salvoskoneella 
lopullinen muoto, kertovat 
Ruutikainen ja Kinnunen. 

He kehuvat opiston pro-
sessihallin loistavaa työym-
päristöä nykyaikaisine ko-
neineen. 

Tällä hetkellä prosessi-
linjalla opiskelee 23 opiske-
lijaa. Yhteishaku on alkanut 
ja elokuussa tulee jälleen uu-
sia opiskelijoita keväällä val-
mistuneiden tilalle. 

Heimo Turunen

Opettaja Hannu Kinnunen esittelee mielellään opistolle vii-
me syksynä hankittua uutta salvoskonetta, joka mahdollis-
taa omalta osaltaan monipuolisen hirsirakentamisen opis-
kelun. 

Ensimmäistä hirsikatosta esittelemässä sen valmistaneet ensimmäisen ja toisen vuosi-
kurssin opiskelijat Justiina Manninen, Laura Pähtilä, Julia Kamppila, Nuutti Huotari, Arttu 
Runni ja Jere Pihlaja. Vasemmalla Kiertokaaren käyttöpäällikkö Markku Heinonen ja lehto-
ri Jari Ruutikainen sekä oikealla Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen ja ohjaa-
ja Hannu Kinnunen. 
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Pudasjärven 
lukio 2018

PUDASJÄRVEN
LUKION

TEEMALIITE!

Pudasjärven lukion 
Erasmus 2017-2019
Pudasjärven lukion 
Erasmus 2017-2019

Pudasjärven lukio on päässyt mukaan Erasmus-projektiin kaudelle 2017-2019. 
Projektissa mukana olevat koulut ovat Pudasjärven lukio, Skanderborg Gymnasi-
um Tanskasta, Sortland Videregående skole Norjasta ja Borgarholtsskoli Islannis-
ta. Projektin toimintasuunnitelmaan kuuluu vierailuviikko kaikkien kumppanimai-
den kouluihin. Pudasjärven lukio sai toimia ensimmäisenä isäntänä, kun saimme 
kouluumme vieraita tammikuussa viikolla 3.

Projektin teemana on motivaatio. Kah-
den vuoden aikana opiskelijoiden tehtä-
vänä on pohtia motivaation merkitystä 
koulussa, opiskelussa ja yhteiskunnas-
sa toimimisessa. Tähän liittyen pidim-
me vierailuviikon aikana useita esitelmiä 
ja työstimme aihetta yhdessä erilaisil-
la ryhmätöillä.

Kaikille maille yhteisenä ennakkoteh-
tävänä oli pohtia stereotypioita. Jokai-
nen maa oli tehnyt videon, jossa esi-
teltiin yleisimpiä ennakkoluuloja muista 
projektiin osallistuvista maista. Suoma-
laiset tunnetaan muissa Pohjoismaissa 
mm. saunasta ja Lordista.

Vierailu ei pitänyt 
sisällään pelkästään 
opiskelua ja työpa-
joja vaan ehdimme 
myös kisailla mai-

den kesken. Järjes-
timme Olympialaiset 
yhteistyönä nuoriso-
toimen kanssa. La-

jeina olivat lumi-
kenkäviesti, hiihto 

ja mäen laskeminen. 
Tiukan kisan jälkeen 
voittajaksi julistet-
tiin Suomen jouk-
kue. Ja kaikilla oli 

niin mukavaa.

Projekti saa jatkoa huhtikuussa, kun lukiosta lähtee 2 
opettajaa ja 6 opiskelijaa Norjaan Sortlandiin edustamaan 
kouluamme. 

Lukion kakkosluokkalaiset antoi-
vat abeille ”vauhtia” keskiviikko-
na 14.2. järjestetyissä potkijaisissa. 
Potkijaisiin sisältyi kosolti erilaisia 
leikkejä ja tehtäviä koulun salissa. 
Abien piti esimerkiksi läpäistä este-
rata, tanssia yleisön edessä ysäri-
hittien tahtiin, imitoida opettajia, 
leikkiä norsunhäntää ja tunnustella 
”laatikoiden arvoituksia”.

Potkijaiset:Potkijaiset:
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Pudasjärven lukiossa 
värikästä toimintaa
Pudasjärven lukiossa 
värikästä toimintaa
Pudasjärven lukiossa on 
ollut lukuvuonna 2017-
2018 vauhdikas tekemi-
sen meininki. Syksyllä 
käynnistyi ilmailulinja, 
jonka viisi opiskelijaa suo-
rittavat lukio-opintojen-
sa ohella lentolupakirjan. 
Ilmailualan kurssien ke-
hittämistä on jatkettu, jot-
ta ensi vuonna aloittavat 

Lukiolaiset olivat mukana kaupungin koululaisten Suomi 
100 -spektaakkelin suunnittelussa ja esityksissä.

Pudasjärven lukiolaiset vierailivat jou-
lukuussa Sodankylän kaamoksessa tu-
tustumassa Oulun yliopiston geofysiikan 
observatorioon. Retki oli yhteinen Tai-
valkosken lukion kanssa ja liittyi ensim-
mäistä kertaa lukiossamme tarjottuun 
astrofysiikan kurssiin.

Lukiogaala
Joulukuisena perjantai-il-
tana juhlittiin Pudis-lu-
kiota näyttävästi lukiog-
aalassa. Keskiyöhön asti 
jatkuneeseen tapahtu-
maan osallistui noin 200 
vierasta, jotka saivat seu-
rata tasokasta ohjelmaa 
sekä nauttia juhlavasta 
tarjoilusta. 

ilmailulukiolaiset saavat 
opetusta uuden opetus-
suunnitelman hengessä.

Suomi 100  
-spektaakkeli
Suomen juhlavuosi 2017 
näkyi myös lukiollam-
me monin tavoin. It-
senäisyysjuhlan spek-
taakkeli toteutettiin 

yhteistyönä Hirsikam-
puksen yhtenäiskoulu-
laisten sekä Pudasjärven 
muiden koulujen oppilai-
den kanssa. Lukiolaiset 
vastasivat esityksen teat-
teripuolesta, ja yleisö pää-
si heidän mukanaan sa-
dan vuoden aikamatkalle 
seitsemän veljeksen seu-
rassa. 

Tanskaan , 
Norjaan ja 
Islantiin
Lukiomme on suuntau-
tunut vahvasti ulospäin. 
Käynnissä on Erasmus-
projekti, jossa on teemana 
opiskelumotivaatio. Yh-
teistyökumppaneina pro-
jektissa ovat koulut Skan-
derborgista Tanskasta, 
Sortlandista Norjasta ja 
Reykjavikista Islannista. 

Tammikuussa saimme 
viikoksi vieraita yhteis-
työkouluista. Ohjelma si-
sälsi retken Rovaniemelle, 
esitelmiä, yhteisiä pro-
jektitöitä,  Suomi-olym-
pialaiset ja muuta muka-
vaa tekemistä. Projektiin 
osallistuvat lukiolaiset 
majoittivat vieraat kotei-
hinsa, ja pitkin viikkoa 
saimme todella hyvää pa-
lautetta opiskelijoidem-
me vieraanvaraisuudesta. 

Huhtikuussa on kuuden 
koulumme opiskelijan 
vuoro matkustaa viikoksi 
Norjaan.

Lähikuntiin
Yhteistyötä on tehty myös 
lähikuntalaisten kanssa. 
Toteutimme esimerkiksi 
astrofysiikan kurssin yh-
teisesti Taivalkosken lu-
kion kanssa. Kurssi si-
sälsi yhteisen retken 
Sodankylän tähtitieteelli-
seen observatorioon sekä 
Syötteelle tähtitorniin. 
Teimme myös molempien 
lukioiden matemaattisten 
aineiden opiskelijoiden 
kanssa retken Oulun yli-
opistolle ja tutustuimme 
siellä muun muassa fysii-
kan ja kemian opintoihin.

Brysseliin
Eu:n alueen yhdeksässä 
maassa järjestetty inno-
vaatioleiri pidettiin Suo-
men osalta Oulun yli-
opistolla keskiviikkona 
17.1.2018 ns. innovaa-
tiopäivänä. Tilaisuuteen 
osallistui reilut kolme-
kymmentä opiskelijaa 
maakunnan alueelta  eri 
toisen asteen oppilaitok-
sista.  Pudasjärven Hir-
sikampuksen lukiolta 
haasteeseen vastasivat yk-
kösvuosikurssin opiske-
lijat Aapo Ekdahl, Miro 
Junna, Juho Lumme ja 

Jere Räisänen.
Tämän innovaatiolei-

rin palkintona oli pää-
tösseminaari Brysselissä 
(yhdelle ryhmälle), joka 
tällä kertaa osui Hirsi-
kampuksen opiskelijatii-
mille. Aapon, Miron, Ju-
hon ja Jeren idean esittely 
Brysselissä on merkittävä 
tapahtuma, ja sen vuoksi 
kannustusjoukkoihin läh-

tevät mukaan myös opis-
kelija Sakari Jokikokko ja 
apulaisrehtori Eeva Har-
ju sekä opinto-ohjaaja 
Markku Rajala.

Kööpen- 
haminaan
Pudasjärven lukion yri-
tystiimi Login 360 Ny 
lähtee palkintomatkal-

le Kööpenhaminaan 12.-
16.5.2018. Matkalle osal-
listuu koko yritystiimi: 
Salome Ervasti, Minna 
Uusi-Illikainen, Essi Iso-
mursu, Silja Vasara, Lau-
ra Savela, Jere Ranua, 
Tuulianna Tuohimaa ja 
Aapo Hirvasniemi. Lisäk-
si matkalle lähtee lukion 
opettajista Tanja Lapin-
lampi ja Elisa Ranua.

Palkintomatkan vie-
railukohteita ovat oppi-
laitokset, yritykset sekä 
muut yhteisöt.

Tapahtumaan liittyvistä yksityiskohdista on 
saatavilla lisäinfoa seuraavasta linkistä:
https://nuoriyrittajyys.fi/2018/why-europe-matters/
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Lukion talviliikuntakurssi 
Iso-Syötteellä keväällä 2017
Lukion talviliikuntakurssi 
Iso-Syötteellä keväällä 2017

Välillä pientä 
kisailua ja vauhtia riitti. 

Jälleen kerran parit näyttivät upeilta ja tanssit sujuivat hy-
vin. Tanssipareja oli tänä vuonna 7 kpl. 

Wanhojen päivää vietettiin perinteisesti vanhojen tanssien 
merkeissä perjantaina 16.2. 

Wanhojen päivä:Wanhojen päivä:

Toiminnantäyteisen viikon viimeisenä päivä-
nä ykösen saivat vuorostaan kyytiä, ja kako-
set juhlivat uutta valtaansa Wanhojen tans-
seilla. Aamupäivästä toivotettiin ykköset 
kunnolla tervetulleiksi Pudasjärven lukioon...

Penkkarit:Penkkarit:
Penkkari-
päivänä 
perintei-
sesti kan-
nettiin abit 
yksitellen 
penkkari-
auton 
kyytiin.

Odotetua karkkisadetta jälleen 
luvassa.
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K-Supermarket Pudasjärvi avattiin täysin uudistettuna

K-Supermarket Pudasjär-
vi avattiin torstaina 22.2. 
lattiasta kattoon uudistet-
tuna. Nauhan leikkauksen 
suorittivat yhdessä kaup-
piaiden Hannele ja Tommi 
Niskasen kanssa Pudasjär-
ven kaupungin kehittämis-
johtaja Jorma Pietiläinen ja 
K-ryhmän Pohjois-Suomen 
ketjupäällikkö Tanu Tom-
puri. 

Paikallisen perheyrityk-
sen valttikortteja ovat sy-
välle juurtunut yhteistyö 

Nauhan leikkausta seurasi 
runsaasti asiakasyleisöä.

Asko Kuukasjärvi käytti itsepalvelukassaa. Hän kertoi saa-
neensa noin kuukausi sitten kaupan henkilökunnalta opas-
tusta kassan käyttämiseen ja sen jälkeen käyttäneensä sitä 
säännöllisesti. Jos vain kassa on vapaana, kuljen ostosten 
kanssa sitä kautta, sanoi Asko. 

Nauhan leikkauksen suorittivat yhdessä kauppiaiden Hannele ja Tommi Niskasen (sylissä 
Otso 4v) kanssa K-ryhmän Pohjois-Suomen ketjupäällikkö Tanu Tompuri ja Pudasjärven 
kaupungin kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen.

paikallisessa yhteisössä 
sekä paikkakunnalla ylivoi-
maisen laaja, 14 500 tuot-
teen valikoima.

-Kauppa on remontis-
sa uudistettu kokonaan, ja 
se on selvästi aiempaa tila-
vampi. Remontissa on pa-
nostettu myös energiate-
hokkuuteen, ja kalusteet ja 
tekniikka ovat uusinta uut-
ta. Tuotevalikoimaa meiltä 
löytyy Pudasjärvellä ylivoi-
mainen noin 14 500 tuotteen 
valikoima, sanoo kauppias 

Tommi Niskanen.
K-Supermarket Pudas-

järven valttikortti on vahva 
paikallisuus.

-Paikallisen yrityksem-
me vahvuus on yhteistyö 
muiden paikallisten yritys-
ten ja tuottajien kanssa. Asi-
akkaamme arvostavat suu-
resti paikallisia tuotteita, ja 
etsimmekin jatkuvasti uu-
sia yhteistyökumppaneita 
lähialueilta, Tommi kertoo.

Avajaispäivän jälkeen 
avajaishulina jatkuu siten, 

että perjantaina kaupal-
la jaetaan ilmapalloja kello 
10 alkaen ja kello 16 alkaen 
jaetaan 500 kukkakimppua. 
Lauantaina ohjelmassa on 
kahvitarjoilu kello 10 alka-
en.

Niskaset ovat toimineet 
perheyrityksensä puitteis-
sa kauppiasyrittäjinä jo yli 
15 vuoden ajan, viidellä eri 
paikkakunnalla. 

-Nautimme työstämme 
ja uskomme tulevaisuuteen 
yrittäjinä, Tommi Niskanen 
sanoi. HT

TubeTour tapahtuma hirsikampuksella
Lapsille ja nuorille suunnattu 
TubeTour kiertue rantaantui 
lauantaina 17.2. Hirsikam-
pukselle. Tapahtuman 400 
lippua oli loppuunmyyty ja 
osoitti näin, että tämän suun-
taisia tapahtumia tarvitaan 
jatkossakin paikkakunnal-
la. Suurin osa osallistujista 
oli paikkakuntalaisia, mutta 
osallistujia oli tullut paikalle 

myös Oulusta, Muhokselta, 
Utajärveltä, Kuusamosta, Po-
siolta ja Ranualta.

Esiintyjät ottivat ylei-
sönsä mukaansa heti alussa 
vauhdikkaaseen esitykseen-
sä ja pitivät heidät mukanaan 
koko ohjelman ajan kysele-
mällä heidän mielipiteitään 
sekä avustamaan esiintyjiä 
vastailemalla erilaisiin kysy-

Ensimmäiset tapahtumaan tulijat olivat jo hyvissä ajoin 
paikalla.

Esiintyjät Joona ”ZoneVD”, Eric  ”Lakko”, Maiju ”Mansikka”,  Iina-Katariina,  Sita Salmi-
nen,  Juuso ”Herbalisti” Sali täyttyi innokkaista osallistujista.

myksiin.
Tapahtuma jakaantui kah-

teen osaan.  Ensiksi nähtiin 
kolmeosainen lavashow, jos-
sa ensiksi keskusteltiin tu-
bettajien kanssa heidän uras-
taan tubettajina. Toisessa, 
trivial- osassa tubettajat ot-
tivat mittaa toisistaan inter-
net- ja historian aihealueissa. 
Kolmannessa, tubespecial-

osiossa, esiintyjät askaroivat 
erilaisten haastetehtävien pa-
rissa

Toinen, meet & greeting 
osio järjestettiin aulassa, jos-
sa katsojat pääsivät yksitel-
len yhteiskuvaan esiintyji-
en kanssa ja saivat mukaansa 
pienet lahjat esiintyjiltä ta-
pahtuman päätteeksi. 

Paikalla oli myös Pudas-
järven nuorille suunnatut 
Valpas- ja Kivapuhe hank-
keet.

Tapahtumassa avustivat 
SPR ensiapupäivystys sekä 
Pudasjärven Urheilijoiden 
järjestyksenvalvonta- ja lii-
kenteenohjausryhmät.  ERH



10 11nro 8PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti23.2.2018 23.2.2018nro 8

Vähäkuopus ja 
Illikainen taitavat valssin 

Pintamon kyläseuran talol-
la järjestettiin lauantain 17.2. 
tanssien yhteydessä vals-
sin tanssimisen kilpailu, jo-
hon osallistui seitsemän pa-
ria. Parhaimmaksi valssin 
taitajaksi tuomarit valitsi-
vat parin Teija Vähäkuopus 
ja Mika Illikainen. Palkinto-
pokaalin kävivät kumarta-
massa myös parit Merja Nis-
kala ja Veikko Sarajärvi sekä 
Hilkka Kokko ja Esa Nurme-
la.

Illan musiikista vasta-
si suomussalmelainen tans-
siorkesteri Pohjolan Yö. 
Kaikki parit osallistuivat 
kahden valssin tanssimi-
seen, jonka jälkeen jatkoi vii-
si paria. Jälleen tanssittiin 
kaksi valssia, josta tuomarit 
valitsivat kolme paria kah-
den valssin finaaliin, johon 
päässeiltä vaadittiin näin 
myös hyvää kuntoa; kuusi 
valssia peräkkäin. 

Pakkasesta huolimatta 
paikalla oli satakunta tans-
sijaa. Iijoen Tanssijat jär-
jestivät Kurenalta ilmaisen 
linja-autokuljetuksen. Tai-
valkoskelta saapuneet tans-

Kyläseuran puheenjohtaja Sauli Juurikka ojentamassa 
voittopokaalia Teija Vähäkuopukselle ja Mika Illikaiselle. 
Pokaalit kädessään myös parit Merja Niskala&Veikko Sara-
järvi ja Hilkka Kokko&Esa Nurmela. Taustalla vasemmalla 
kilpailun tuomarit Esa Huovinen Pintamolta, Eero Väisänen 
ja Esko Koivula Taivalkoskelta sekä pisteet laskenut Pirk-
ko Holappa. Kilpailun johti Paavo Holappa ja illan orkeste-
rina oli Pohjolan Yö. 

Valssikilpailuun osallistui seitsemän tanssiparia. 

Mika Illikainen ja Teija Vähä-
kuopus valssin pyörteissä. 

Erkki Moilanen 
Työtakomon uusi työntekijä
Erkki Moilanen aloitti Pu-
dasjärvellä TyöTakomon uu-
tena koordinaattorina keski-
viikkona 21.2. Aikaisemmin 
hankkeen koordinaattori-
na toiminut Tomi Illikainen 
siirtyy Kontiotuotteen pal-
velukseen asiakasvastaavak-
si 12.3. alkaen. 

TyöTakomo-hankkeen 
uuden koordinaattorin 
paikka oli nopeasti haus-
sa sen jälkeen, kun tieto Il-
likaisen siirtymisestä mui-
hin tehtäviin tuli tiedoksi. 
Koordinaattorin paikkaa 
haki 23 henkilöä. Valituk-
si kovatasoisessa kaartis-
ta tuli Erkki Moilanen, joka 
on kotoisin Ylikiimingistä. 
Pudasjärvi on Erkille tuttu 
kunta jo aikaisemmista työ-
pesteistä. Viimeisin työpes-
ti Pudasjärvellä Erkillä päät-
tyi viime elokuussa, jolloin 
hän toimi Etsivä nuoriso-
työntekijänä määräaikaises-
sa työsuhteessa. Myös silloin 
Erkki teki yhteistyötä pu-

Työtakomohankkeessa nyt lopettava Tomi Illikainen ja 21.2. 
työt aloittanut Erkki Moilanen.

sijat kiittelivät Pintamo-
laisten aktiivista tanssien 
järjestämistä, koska Taival-
koskella pääsee nykyään 
aika harvoin tanssimaan. 

Tanssikisan johtanut Paa-

vo Holappa kuulutti, että 
Pintamolla jatketaan sään-
nöllistä tanssitoimintaa 
myös talven aikana ja huhti-
kuussa on tulossa humppa-
kisat. HT

dasjärveläisten hankkeiden 
ja työllistämisyksikön työn-
tekijöiden kanssa. TyöTako-
mon toimintakin tuli jo osit-
tain siinä vaiheessa Erkille 
tutuksi. Nyt hänellä on uute-
na työntekijänä helppo aloit-
taa työt, koska asiat on jär-

jestetty siten, että Tomi ehtii 
olla puolitoista viikkoa Erk-
kiä perehdyttämässä ennen 
kuin siirtyy lomalle.

Työtakomo tiedotus
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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

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

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

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 

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!

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

KONEPAJA

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
040 752 3293

www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

TILOIHIMME ESTEETÖN KULKU

FYSIOTERAPIA          TOIMINTATERAPIA          ALLASTERAPIA          PUHETERAPIA

coronariakuntoutuspalvelut.fi    Lisätietoja 010 525 8801

JUKOLANTIE 1, PUDASJÄRVI

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

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!

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

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

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

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

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

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

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti
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VUOKRATAAN

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Palveluhakemisto

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

MAANRAKENNUSTA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Kettumäki Oy
Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym. 

haettuna tai toimitettuna, 
myös suursäkeissä. Kivikorit piha- ja 

maisemointirakentamiseen.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fitoimisto@kettumaki.fi

PUDAS-
TORI

MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
matti.sarajarvi@gmail.com

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

NUOHOUSPALVELUT

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

Uudet asiakkaat tilauksesta. 

NUOHOUS-
PALVELUT 
Pudasjärvellä

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
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 yhteydenot-
toa varten puh. numerosi tai osoitteen. 
Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 
veloitamme. Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Halutaan vuokrata omakotitalo 
tai isompi rivitalo asunto, missä 
mahdollista pitää pihalla koi-
raa. P. 040 130 5948, veze82@
hotmail.com.

Myytävänä siisti rivitalokaksio 
42 m2. P. 040 515 4972.

Ari-Pekka Timlin on nimi-
tetty LähiTapiola Pohjoi-
sen maatila-asiantuntijak-
si 12.2.2018 alkaen. Uudessa 
tehtävässään Timlin toimii 
LähiTapiolan maatila-asi-
akkaiden elämänturvaajana 
Oulun seudulla ja Pudasjär-
vellä, asemapaikkanaan Mu-
hoksen toimisto.

- Maatilan poikana aihe 
on tuttu jo lapsuudesta lähti-

Ari-Pekka Timlin LähiTapiola 
Pohjoisen maatila-asiantuntijaksi

en ja kokemusta maatilallis-
ten arjesta minulla on myös 
töiden kautta usean vuo-
den ajalta. Tänä päivänä mo-
nia maatilayrittäjiä huolettaa 
erityisesti oma jaksaminen, 
ja siihen me LähiTapiolassa 
haluamme tarjota ratkaisu-
ja muun muassa suurimpiin 
riskeihin ennakolta varautu-
malla. Omassa tehtävässäni 
haluan varmistaa, että maa-

tila-asiakkaiden vakuutus- 
sekä riskienhallinta-asiat 
ovat ajan tasalla ja että asiak-
kailla on parhaat varainhoi-
don palvelut, Timlin kertoo.

Timlin on aikaisemmin 
työskennellyt vakuutusalal-
la vakuutusedustajana sekä 
asiantuntija- ja esimiesteh-
tävissä muun muassa maa-
tilaliiketoiminnan korvaus-
ten parissa.

Timlinin nimitys on osa 
LähiTapiolan maatilava-
kuuttamisen uudistamista, 
jossa panostetaan jatkossa 
entistä enemmän asiantun-
tijapalveluiden tarjoamiseen 
maatila- ja metsävakuutus-
asiakkaille.

LähiTapiola tiedotus 

Ui kesäksi kuntoon -kampanja maaliskuussa
Suomen uimaliitto järjes-
tää 27. Ui kesäksi kuntoon 
kampanjan 1.-31.3. Virkis-
tysuimala Puikkari on jäl-
leen mukana kampanjassa, 
jossa kerätään minuutteja ja 
kilometrejä uiden, vesijuos-
ten ja -jumpaten. Uimahal-
lit kilpailevat leikkimielises-
ti keskenään eri kokoisten 
uimahallien sarjoissa. Kol-
me parasta uimahallia pal-
kitaan pienten, keskisuurten 
ja suurten uimahallien sar-
joissa. Kampanjan tavoittee-
na on tukea uimahallien toi-
mintaa ja lisätä uimahallien 
näkyvyyttä sekä aktivoida 
uusia kävijöitä halleihin. 

Vuonna 2017 kampanjaan 
osallistui valtakunnallisesti 

yli 17 000 henkilöä, uintikilo-
metrejä kertyi yli 70 tuhatta 
ja vesiliikuntatunteja reilut 
62 tuhatta!

Puikkari sijoittui valta-
kunnallisesti uinnissa sijalle 
10 ja vesijuoksussa/ -jumpis-
sa historiallisesti kolmannel-
le sijalle! Tästä on hankala 
enää parantaa, mutta yrite-
tään yhdessä! 

Osallistujat saavat suori-
tuskortin, johon omat suo-
ritukset voi merkitä. Kort-
tia voi säilyttää uimahallilla 
tai kotona ja kampanjan pää-
tyttyä kortit voi palauttaa ui-
mahallille.

Voita itsesi ja haasta ka-
verisi mukaan osallistumaan 
kampanjaan mukaan! Osal-

listu sinäkin uimalla, vesi-
juoksemalla ja -jumppaamal-
la kilometrejä ja minuutteja 
Puikkarille. Samalla kasva-
tat kuntoasi kesävesille! Ota 
tavoitteeksi vaikka edellisen 
vuoden tuloksen parantami-
nen tai yritä parantaa omaa 
uinti-/vesijuoksutekniik-
kaasi. 

Uiminen ja  
vesiliikunta edistävät 
terveyttä
Aktivoi aivoja, vähentää 
stressiä, vaikuttaa edullises-
ti rasva-aineenvaihduntaan, 
lisää vastustuskykyä, hi-
dastaa ikääntymismuutok-
sia, parantaa mielialaa, unen 

laatua, lihaskuntoa, sydän-
terveyttä, verenkiertoa sekä 
ruoansulatusta, vähentää 
rintasyövän ja eturauhassyö-
vän riskiä, ylläpitää nivelten 
liikkuvuutta, ehkäisee tyy-
pin 2 diabetesta, auttaa pai-
nonhallinnassa ja lisää kestä-
vyyskuntoa. 

Uinnin ja  
vesiliikunnan  
terveysvaikutukset
Vedessä liikkuminen on 
ihanteellista liikuntaa niin 
aloittelevalle kuin aktiivi-
harrastajalle. Vesi ei rasi-
ta niveliä, mutta tarjoaa te-
hokkaan vastuksen. Kunto 
kohenee uimalla, vesijuok-

semalla sekä -jumppaamal-
la. Eri uintiliikunnan muo-
dot sopivat kaiken ikäisille, 
ovat nivelystävällisiä sekä 
soveltuvat erinomaisen hy-
vin painonhallintaan.

Aini Seppänen 

VUOKRATTAVANA

Saunallinen RT-kolmio 
75,5 m2, vuokra 700 €/

kk+vesi+sähkö. 
P. 0400 585 136/

kiinteistöneliö

Korennolla paritalon puolikas 3 
h + k + s, 73 m2, heti vapaa. P. 
0400 512 997. 
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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

Oulun seudun ulosottovirasto
MYYDÄÄN OMAKOTITALOKIINTEISTÖ 
PUDASJÄRVELLÄ

Kohde on ulosmitattu ja se myydään internet-huutokaupalla 
www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 23.2.-12.3.2018
Kohdenumero 737961: Pudasjärven kunnassa sijaitseva Kes-
kitalo -niminen tila RN:o 38:148 (615-409-38-148). Tilan pinta-
ala on 0,1580 ha. Tilalla sijaitsee puurakenteinen vuonna 1964 
rakennettu yksikerroksinen omakotitalo, jonka rakennusala on 
161,7 m2. Rakennuksessa on öljyllä ja sähköllä toimiva vesikes-
kuslämmitys. Rakennusta on remontoitu vuonna 2005, jolloin ra-
kennuksen ikkunat, ulko-ovet ja keittiön kaapistot on uusittu sekä 
kosteat tilat remontoitu. Tilalla olevat sähkö- sekä vesi- ja viemä-
riliittymät kuuluvat myytävään kohteeseen.
Kohteen esittely: keskiviikkona 28.2.2018 kello 10.00-10.30. 
Tarkemmat tiedot ja esitteet: kihlakunnanulosottomies 
Ritva Honkanen puh. 02956 28425 (ark. 8.00-16.15) tai internet 
www.oikeus.fi. 
Olli Heikkilä
kihlakunnanvouti

Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuksella 1.12.2017-
31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Tähtihetkiä - jorma luhdan valokuvia 9.1.-28.2.  Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 
1, Näyttely on avoinna seuraavasti: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 10.-16. Kes-
kiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Tangotunti ja levytanssit Pikku-Syötteen hotellilla pe 23.2. klo 18-21. Lisätietoa Pikku 
Syötteen hotellin nettisivuilta.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Pudis-puulaaki (kaukalopallo) la-su 24.-25.2. Suojalinnan kaukalo, Urheilutie 2.
Kivapuhe-viikko ma 26.2. klo 10-14 Jääsydänten teko -työpaja Hartsun parkkialueella. Klo 
15-19 Elävä kirjasto Pudasjärven kirjastolla. Klo 17.30 Kiehumispiste –elokuva Nuokkarissa.
Kivapuhe-viikko ti 27.2. klo 10-14 Jääsydänten teko -työpaja Hartsun parkkialueella. Klo 17-
19 Lumijalkapalloa! Klo 17–20 Koko perheen lumirieha Rajamaan rannassa.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta ti 27.2. klo 18 Vähäkuopuksella.
Kivapuhe-viikko ke 28.2. klo 10-14 Lumenveisto-työpaja koululaisryhmille Hartsun parkkialu-
eella. Klo 16-19 Lumenveisto-työpaja kaikille Hartsun parkkialueella. 
Klo 9.30 ja 13.00 Pudasjärvi U.F.O. -musiikkiteatteriesityksen koululaisnäytökset ja ensi-ilta Tuo-
mas Sammelvuo -salissa.
Heikki Höyhtyän kaikille vapaa yleisöluento masennuksesta ke 28.2. klo 18 Hirsikam-
puksen ala-aula. Järj. Kansalaisopisto.
Kyläneuvoston kokous ke 28.2. klo 18´Kaupungintalo, Otava (valtuustosali), Varsitie 7.
Kivapuhe-viikko to 1.3. klo 10-14 Lumenveisto-työpaja koululaisryhmille Hartsun parkkialu-
eella. Klo 16-19 Lumenveisto-työpaja kaikille Hartsun parkkialueella. Klo 17-20 Tyttöjen vihapu-
he -ilta Nuorisotalolla, k-13, ilmainen. 
Kivapuhe-viikko pe 2.3. klo 10-14 Lumenveisto-työpaja koululaisryhmille Hartsun parkkialu-
eella. Klo 16-19 Lumenveisto-työpaja kaikille Hartsun parkkialueella.  lo 15-18.20 Vihapuheesta 
vapaa street-tanssikurssi Tuomas Sammelvuo -salin ryhmäliikuntatila, ilmainen. 18-21 Nuorten 
järjestämää iltaohjelmaa Nuokkarissa. 
Klo 19. Pudasjärvi U.F.O. -musiikkiteatteriesitys Tuomas Sammelvuo -salissa.

MONIKULTTUURINEN  
KOHTAAMINEN -KOULUTUS

PUDASJARVI.FI

Ke 14.3.2018 klo 12-16,  
Pudasjärven kaupungintalo
Kouluttajina Vuolle Opistosta Mowliid Ibrahim, Janne 
Rahikainen ja Minna Ylilehto.

Koulutus on maksuton.

Ilmoittautumiset 7.3.2018 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi 
p. 040 356 4612

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

Maahanmuuttajien kanssa toimiville

Pudasjärven Kajastus ry:n
KEVÄTKOKOUS

pidetään Osviitassa, Kauralantie 3
Pe 2.3.2018 klo 16.15.

Hallitus kokoontuu klo 15.15. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset kevätkokouksen asiat. 

Pullakahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Noin 90 prosenttia energia-
alan vaikuttajista näkee ve-
sivoiman tärkeänä osana 
Suomen sähköjärjes-telmää 
tulevaisuudessa. Vesivoi-
man toimintaedellytykset 
halutaan turvata ja uusiu-
tuvaa energiaa halutaan tu-
kea teknologianeutraalisti. 
Pohjolan Voiman teettämän 
selvityksen mukaan ener-
gia-alan vaikuttajat antavat 
vahvan tukensa vesivoimal-
le ja kotimaiselle säätövoi-
man tuotannolle.

Vesivoima on vaikuttaja-
selvityksen mukaan aurin-
ko-, tuuli- ja bioenergian jäl-
keen neljänneksi suosituin 
sähköntuotantomuoto. Vas-
taajista yli 60 prosenttia piti 
kotimaisen säätövoiman, 
kuten vesivoiman lisäämis-
tä tärkeimpänä keinona va-
rautua tuotannon ja kysyn-

nän vaihteluihin. 
-Viimeaikaisten tutki-

musten tulokset tunnusta-
vat vesivoiman keskeisen 
roolin. Tätä mieltä ovat sekä 
päättäjät, kansalaiset että 
Pohjolan Voiman vesivoi-
mayhtiön PVO-Vesivoiman 
vaikutusalu-een ihmiset, to-
teaa toimitusjohtaja Lauri 
Virkkunen Pohjolan Voima 
Oyj:stä. 

Suomessa tuotetusta säh-
köstä nykyisin noin 20 pro-
senttia ja uusiutuvilla tuo-
tetusta sähköstä yli puolet 
tuotetaan vesivoimalla. Ve-
sivoima onkin tärkein uu-
siutuvan energian lähde 
Suomessa. Se vastaa keski-
määrin jopa yli 70 prosen-
tista vuorokauden sähkön 
tuotannon ja kulutuksen ta-
sapainottamisesta eli sää-
döstä. Energia-alan vaikut-

tajatutkimuksen tulokset 
suhtautumisesta vesivoi-
maan ovat saman suuntaisia 
kuin Energiateollisuus ry:n 
vuodenvaihteessa julkaise-
man kansalaisten suhtautu-
mista sel-vittäneen energia-
barometrin tulokset.

-Aurinko- ja tuulisäh-
kön kasvu korostaa säh-
kön tuotannon ja kulu-
tuksen tasapainottamisen 
tärke-yttä. Tulevaisuudes-
sa sähköjärjestelmän tasa-
painottamiseen osallistuvat 
vesivoiman tuotannon li-
säksi kulutuksen joustami-
nen ja kehittyvät varastoin-
tiratkaisut. Kaikilla näillä 
keinoilla on oma paikkansa 
sähköjärjestelmän tasapai-
nottamisessa, jatkaa Virk-
kunen.

Energia-alan vaikuttajat 
haluavat myös turvata vesi-

voiman toimintaedellytyk-
set. Tärkeimpinä keinoina 
he pitävät sähkömarkkinoi-
den markkinaehtoisuuden 
vahvistamista (41 %).  Lä-
hes puolet kaikista vas-taa-
jista ja tutkijoista jopa yli 
70 prosenttia on sitä mieltä, 
että tukea tulisi antaa tekno-
logianeutraalisti kaikille uu-
siutuville energialähteille. 

Vahva kannatus myös 
paikallisesti
PVO-Vesivoiman Taloustut-
kimuksella teettämän tuo-
reen yrityskuvatutkimuksen 
mukaan vesivoiman toimin-
ta-alueen asukkaat suhtau-
tuvat myönteisesti vesivoi-
maan. Selkeä enemmistö 
mieltää vesivoi-man erin-
omaiseksi sähkön tuotanto-
tavaksi. Kaksi kolmasosaa 
on myös sitä mieltä, että ve-

sivoiman osuutta sähkön 
tuotannossa voisi lisätä. 

-Vaikka ympäristövai-
kutusten hallinnassa vesi-
voimatuottajilla nähdään 
paljon vastuuta, mielikuva 
vesivoimasta sekä yhtiös-
tämme ja sen tavasta hoitaa 
ympäristö- ja yhteiskunta-
vastuuta on tutki-muksen 
perusteella kuitenkin varsin 
myönteinen, toteaa PVO-Ve-
sivoima Oy:n toimitusjohta-
ja Pertti Pietinen.

Aula Research selvit-
ti Pohjolan Voiman toi-
meksiannosta suoma-
laisten energia-alan 
vaikuttajien nä-kemyksiä 
energiajärjestelmän tulevai-
suudesta. Haastattelutut-
kimuksella lähestyttiin 367 
keskeistä energiapolitii-
kan päättäjää ja vaikuttajaa 
eduskunnasta, puoluetoi-

mistoista ministereiden esi-
kunnasta, ministeriöistä, vi-
rastoista, työmarkkina- ja 
etujärjestöistä, tiede- ja tut-
kimusorganisaatioista sekä 
ener-gia-alaa seuraavas-
ta mediasta. Tutkimukseen 
vastasi 31 % siihen kutsu-
tuista henkilöistä. 

Taloustutkimuksen to-
teuttamassa PVO-Vesivoi-
man yrityskuvatutkimuk-
sessa lähestyttiin puolestaan 
vesivoiman toiminta-alueen 
asukkaita ja kysyttiin heidän 
käsityksiään energia-alasta, 
vesivoimasta ja PVO-Vesi-
voimasta. Kyselytutkimuk-
sen vastaajina oli kattava sa-
tunnaisotos toiminta-alueen 
15 - 79 vuotiaista kuntalai-
sista.  

Pohjolan Voima tiedotus

Energia-alan vaikuttajat:
Vesivoima välttämätön osa suomalaista energiajärjestelmää

VUOSIKOKOUS 
torstaina 1.3.2018 seurakutatalolla.
Hallituksen kokous klo 16.00. Yleinen kokous klo 18.00 

alkaen Maamiesseuran kokouksella ja kahvituksella.  
Tervetuloa! 

Pudasjärven 
Maa-ja kotitalousnaisten

Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 25.2. klo 13  Pasi Markkanen ja 
 Päivi Tuokkola
Su 4.3. klo 13
Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Pudasjärven kylän 
Osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
lauantaina 10.3.2018 klo 15.00 

Ravintola Kurenkosken kabinetissa.
Asiat: Sääntömääräiset. Hallitus

TEHOKÄVELY su 25.2. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

VALTUUSTON  
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään kaupungin-
talolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 1. 
päivänä maaliskuuta 
2018 alkaen klo 16:00. 
Luettelo kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 
on nähtävänä 23.2.2018 
alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja 
internetissä osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastet-
tu pöytäkirja pidetään 
nähtävänä keskustoi-
mistossa 6.3.2018 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 19.2.2018 
Mari Kälkäjä 

valtuuston puh.joht.

KYLÄNEUVOSTON 
KOKOUS

Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan kylien ja 
järjestöjen kuulumisia keskiviikkona 28.2. klo 
18.00 Pudasjärven kaupungintalolle (Varsitie 7).

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
• Tilaisuuden avaus ja kyläyhdistyksen esittely, 

Kurenalan Kyläyhdistys ry
• Kokouksen sihteerin valinta
• Kuulumiset kyliltä – kylien edustajien pu-

heenvuorot ajankohtaisista asioista kylittäin
• Kaupungin kuulumiset, kaupunginjohtaja 

Tomi Timonen
• Kiertokaaren ja kylien yhteistyö, erityisasian-

tuntija, Mari Juntunen, Kiertokaari Oy
• Muut asiat sekä seuraavan kyläneuvoston 

ajankohta ja paikka

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lisätietoja: Aili Jussila, p. 050 430 2198
Kurenalan Kyläyhdistys ry, Pudasjärven kaupunki

www.pudasjarvi.fi

KEHITTÄMISTOIMINTA

PUDASJARVI.FI

OSALLISTU NIVANKANKAAN 
ASUINALUEEN SUUNNITTELUUN
Pudasjärven kaupunki laatii vaihtoehtoisia suunni-
telmia Ranuantien varressa sijaitsevan Nivankan-
kaan kehittämiseksi.

Tavoitteenamme on luoda uudenlainen asuntoalue, 
missä tontit ovat normaalia isompia ja näin mahdol-
listavat asukkaille monenlaisen harrastustoimin-
nan omalla tontillaan. Myös hirsirakentaminen on 
yksi ideoitavista aiheista.
Kerro meille, millaisen asuinalueen sinä haluisit ja 
millaisesta ympäristöstä ja tontista unelmoit.
Kaupunkilaisille ja muillekin kiinnostuneille järjes-
tetään ideointitilaisuus kaupungintalolla maanan-
taina 26.2. klo 18:00. 
Muistathan, ideointiin liittyvään kyselyyn on vas-
tausaikaa 4.3. saakka. Kysely löytyy osoitteesta  
www.pudasjarvi/nivankangas 

Tekninen  ja ympäristötoiminta

Leinoselle mäkihypyn 
SM-kultamitali

Pudasjärveläinen Ola-
vi Leinonen jatkaa sin-
nikkäästi mäkihyppyhar-
rastusta. Ounasvaaralla 
sunnuntaina 18.2. järjeste-
tyssä veteraanien SM- ki-
soissa hän sai kultamita-
lin HS-32 mäessä sarjassa 
M60. Hypyt kantoivat 21 
ja 20,5 metriä.

Toiseksi hyppäsi Pui-
jon Hiihtoseuraa edusta-
va Teuvo Kärkkäinen sa-
manpituisilla hypyillä. 
Olavi voitti kultamitalin 
parempien tyylipisteiden 
ansiosta.

Maaliskuussa pidetään 
veteraanien MM-kilpailut 

Slovenian Planitsassa, jonne 
Olavikin on ilmoittautunut. 
Toivotaan siellä taas hänelle 
menestystä!

Pudasjärven Urheilijain 
mäkikoulu jatkuu taas. Uu-
tena valmentajana toimii 
paikkakunnalle muutta-
nut Stefan Karjalainen. En-
tinen mäkihyppääjä Jaakko 
Lukkari on myös lupautu-
nut auttamaan valmennuk-
sessa.

Harjoituksia pidetään 
Jyrkkäkosken hyppyrimä-
ellä tiistai ja torstai iltoina. 

Ikävänä asiana on taas il-
mennyt pulkalla laskijoiden 
aikaansaamat vauriot hyp-

pyrin alastulorinteessä. 
Kysymys lienee enempi 
ajattelemattomuudesta, 
kuin tahallisesta vahin-
gonteosta. 

Jokainen pulkkaura 
voi aiheuttaa hyppysuk-
sen kanttaamisen ja saa-
da aikaan pahimmillaan 
vakaviin loukkaantumi-
siin johtavia kaatumisti-
lanteita. 

Makijaoston puolesta 
toivomme, että pulkka-
laskijat pysyisivät heille 
tarkoitetuilla rinteillä.

Paavo Ervasti

Uusia mukana uintikisassa
Pudasjärven Urheilijoiden 
Uintijaoston helmikuun uinti-
kisat pidettiin Puikkarissa 18.2. 
ja tällä kertaa osallistujia oli 
kahdeksan. Onneksi oli kaksi 
ihan uutta kisaajaa, talviloma-
laisia Etelä-Suomesta.

Jokainen kahteen uintiki-
saan osallistuva saa uimalasit 
ja kolmeen kevään uintikisaan 
osallistuneet palkitaan huhti-
kuun kauden päätöstilaisuu-
dessa pokaaleilla ja loput saa-
vat suorituksistaan mitalit.

Uintikisoihin osallistuvat 
saavat myös hyvänä etuutena 
yhden ilmaisen uintikerran vii-
kossa.

Seuraavat uintikisat pide-
tään sunnuntaina 25.3. kello 17 
alkaen. 
Tervetuloa mukaan kaikki en-

tiset ja uudet uimarit!

PuU Uimajaosto

Tulokset:
Pojat 4v. vapaa 10m 1. Iiro Piri 21.2, 2. 
Aappo Piri 26.1. Pojat 7v. Vapaa 10m 
1. Severi Lauri 25.6. Tytöt 8v. Vapaa 

25m 1. Iiris Piri 38.4. Pojat 8v. Vapaa 
25m 1. Ahti Tuomainen 28.5. Pojat 9v. 
Vapaa 25m 1. Jere Kaukko 23.9. Po-
jat 10v. Vapaa 25m 1. Leo Tuomainen 

20.7. Tytöt 14v. Vapaa 100m 1. Sofia 
Harju 1.52.1. Tytöt 14v. Rinta 50m 
1. Sofia Harju 1.11.8. Tytöt 14v. Selkä 
50m 1. Sofia Harju 1.04.3.

PUDASJARVI.FI

KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTI-
LAISUUS KAAVOITUKSESTA
Pudasjärven kaupunki on varautunut kuluvan vuo-
den talousarviossa mm. Siuruanjoen rantayleiskaa-
voitukseen. Kaavoitus on herättännyt kysymyksiä, 
epätietoisuutta ja vastustusta.
Siuruanjoen rantayleiskaavoituksesta sekä muista 
kaavahankkeista järjestetään keskustelu- ja tiedo-
tustilaisuus lauantaina 10.3.2018 klo 12.00 Pudasjär-
ven kaupungintalolla, os. Varsitie 7.
Tilaisuudessa esiin tulleet kysymykset ja niihin 
annetut vastaukset julkaistaan internetissä  
www.pudasjarvi.fi.

Tekninen  ja ympäristötoiminta

Seurakunta valmistautuu piispan ja 
seurakunnan vaaliin
Oulun hiippakunnassa toi-
mitetaan tänä vuonna piis-
pan vaali Samuel Salmen il-
moitettua jäävänsä eläkkeelle 
1.11.2018 alkaen. Ensimmäi-
nen vaalipäivä on 15.8, ja 
mahdollinen toinen vaali-
päivä 3.9., jollei kukaan eh-
dokkaista saa ensimmäisessä 
vaalissa yli puolia annetuista 
äänistä.

Piispan vaalissa äänioike-
utettuja ovat kaikki hiippa-
kunnan papit ja lehtorit, joi-
ta Oulun hiippakunnassa on 
yhteensä 563. Lisäksi äänioi-
keus on yhtä monella maal-
likkovalitsijalla. Kirkkoval-
tuustojen maallikkojäsenet 
valitsevat maallikkovalitsijat 
kirkkovaltuuston kokoukses-
sa. Pudasjärven seurakunnal-

la on oikeus asettaa kahdeksan 
maallikkovalitsijaa piispan 
vaaliin. Neuvosto esittää kirk-
kovaltuustolle jäsenten va-
litsemista. Maallikkovalitsi-
jaksi voidaan valita henkilö, 
joka on vaalikelpoinen seura-
kunnan luottamustoimeen, eli 
kristillisestä vakaumuksesta 
tunnettu 18 vuotta täyttänyt 
seurakunnan jäsen, joka ei ole 
vajaavaltainen.

Seurakuntavaalit pidetään 
vuonna 2018 marraskuun 3. 
sunnuntaina, eli 18.11. Ennak-
koäänestys järjestetään tiis-
taista lauantaihin 6.- 10.11. 
Kirkkoherranvirasto ei ole 
enää pakollinen ennakkoää-
nestyspaikka, vaan vaalilauta-
kunta määrää ennakkoäänes-
tyspaikat. Vaalilautakunnan 

jäsenen, vaalitoimitsijan ja 
avustajan kelpoisuussäännös-
ten mukaan seurakuntavaa-
leissa ehdokkaana oleva ja hä-
nen läheisensä eivät enää voi 
toimia näissä tehtävissä. Kirk-
koneuvosto ehdottaa, että 
kirkkovaltuusto valitsee vaali-
lautakunnan. Vaalilautakunta 
tulee asettaa viimeistään 31.5. 

Kirkkohallituksen täysis-
tunto on 12.12.2017 on teh-
nyt muutoksen verotulojen 
täydennyksen jakoperustei-
siin. Päätöksen mukaan saa-
ristoseurakuntien ja harvaan 
asuttujen seurakuntien eri-
tyiskriteereistä luovutaan. 
Seurakunta asettuu jatkos-
sa asukastiheytensä ja vä-
kilukunsa mukaiseen tasoi-
tusryhmään. Pudasjärven 

seurakuntaan on tähän men-
nessä sovellettu harvaan asut-
tujen seurakuntien erityiskri-
teereitä ja tästä käytännöstä 
luopuminen tarkoittaa, että 
Pudasjärven seurakunnan 
verotulojen täydennys pu-
toaa noin 120 000 euroa ver-
rattuna aikaisempien vuosi-
en tasoon. Kirkkoneuvosto 
päätti perustaa talouden ta-
sapainottamistyöryhmän ja 
nimesi työryhmään kirkko-
herran, talouspäällikön ja 
työntekijäedustajien lisäksi 
luottamushenkilöiden edus-
tajiksi Esko Ahosen, Arvo 
Niskasaaren, Veli Nikulan ja 
Terttu Puurusen. Työryhmän 
tehtävänä on lähteä etsimään 
ratkaisuehdotuksia talouden 
pitämiseksi tasapainossa. RR

Lue lehti netistä
http://vkkmedia.fi/pudasjarvi/
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

2 PKT

pkt pkt

RUISREIKÄLEIPÄ 
100 % ruis

330 g

1,00
pss

DONITSIT
6 kpl/200 g

1,99

LIHAPYÖRYKÄT 360 g 
tai JAUHELIHAPIHVIT 

330 g

1,00
pss

BURGER
100 g

3,99

VALKOSIPULI-YRTTI
PERUNASALAATTI 

300 g

1,29
ras

PUNAINEN
LENKKI 

500 g

1,59

UUTUUS!

10 KPL

9,90

AURINGON-
KUKANSIEMEN 10 kg

9,95

PULKKA
kotimainen

49,90

Stiga
RATTIKELKAT

399,-

Moottorikelkan
TALOUSREKI

10,00

TALITANKO
1 kg

1,99

LUIKURI
kotimainen

199,-

Väinö
LATUHÖYLÄ

495,-

Moottorikelkan
TUKKIREKI

10,00

TALIPALLO
ÄMPÄRI 
sis. 30 kpl/astia

34,90

Stiga
SNOW KICK

199,-

Hiihtäjän
VETOAHKIO
+ VETOTARVIKKEET

495,-

Mönkijän
LUMENPUSKULEVY

9,95

Lasten
kotimainen
LUMIKOLA

39,90

Stiga
SNOW FREE

169,-

Moottorikelkan
AHKIO + AISA

Woozo
METSÄSUKSET
2,5 tai 2,75 metriä
sis. sukset, siteet, sauvat

säkki

5 KPL

2 ÄMPÄRIÄ

Alkaen

VAIN 4 kpl jäljellä

Alkaen

149,-
setti

Upea iso
SISUSTUSTAKKA

295,-

ERÄ
TALVIKENKIÄ

-50%
KOTILAATIKKO
2 kpl/pkt

10,00
2 PKT


