
OP Pudasjärven HIPPO-HIIHDOT

Sarjat tytöt ja pojat

2014 ja myöh. synt.
2013-2012 synt.
2011-2010 synt.
2009-2008 synt.
2007-2006 synt.

Suojalinnalla la 24.3.2018 klo 13.00
Kisoissa 

arvontaa sekä 
kioski!

Kisa hiihdetään vapaalla tyylillä. Kaikille hiihtäjille mitalit 
sekä mehua. Sarjojen parhaat kisailijat palkitaan.

Tervetuloa viettämään 
mukavaa ulkoilupäivää koko 

perheen voimin!

Nähdään 
kisoissa!

Ilmoittautumiset tiistaihin 20.3. kello 18.00 mennessä 
sähköpostitse puhiihto@gmail.com. Ilmoita lapsen nimi, sarja ja
 syntymävuosi ilmoittautuessasi. Ilmoittakaa, mikäli sisarukset 

hiihtävät samoilla välineillä. Ei jälki-ilmoittautumisia!

Kisat järjestää OP 
Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven 
Urheilijoiden kanssa.

nro 9 2018

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kauneushoitola kodin 
yhteyteen Jukolantiellä 

s. 6

Tiikerinsilmä oppilas-
työnä Puikkariin s. 8 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 2.3.2018
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

KIIPEILEVÄ METSURI TEKEE 
PIHAPUIDEN KAATOJA.

Vakuutukset kunnossa.

MYÖS LUMENPUDOTUKSET KATOLTA

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Kela-kyydit 
0100 86 500

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

"

PUDASJÄRVEN 
TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

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

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

Pudasjärven luontaistuote Oy
Puistotie 2 Pudasjärvi

P. 040 524 2545
Avoinna: ma–pe 9–17

Terveydenhoitajan mittaukset 
torstaina 8.3. klo 9.00–17.00!
Verenpaine, - sokeri, hemoglobiini, CRP tulehdusarvo, 
keliakia ja helikobakteeritesti, PEF (uloshengityksen huippuvirtaus).
Kolesteroli (kok. kolesteroli päivä tai paastoarvo), Eritelty kolesteroli 
(kok. kol. + HDL + LDL+TC/HDL suhde + trigly) paastoarvo= ravinnotta 12h, 
korkeintaan lasi vettä.
Kehonkoostumusmittaus (paino, painoindeksi, rasva%, lihas ja luumas-
sa%, vesi% sisäelinrasva=keskivartalolihavuusluokitus, kehon fyysinen ikä) 
Koostumusmittaukseen tulijat miel. Klo 11.00 jälkeen.
VOIT VALITA YHDEN TAI USEAMMAN MITTAUKSEN TARPEESI 
MUKAAN, KYSY EDULLINEN PAKETTITARJOUS! Puh. 040 564 4390.

Tervetuloa mittauttamaan arvosi!

Tarjouksia! 
Tuotteita 
jopa -50%

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Liike suljettu to 1.3. lähtien 
vesivahinkoremontin ajaksi! 

P. 040 821 1819

Liike aukaistaan uudestaan 
mahdollisimman pian loppukeväästä 

huhti-toukokuussa! 

© 2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP).

ARVOSTA CAN-AM-LISÄVARUSTEITA 
TAI -VAATTEITA

 
ASIAKASETUNA
700€:n
VOIMASSA 20.4.2018 SAAKKA

OSTAESSASI VM. 2018 OUTLANDER 450 T3 
-TRAKTORIMÖNKIJÄN.

80x107_Can-Am_ORV_Promotion_SCANDI_ATV_FI.indd   1 07/02/2018   12:08:11

Hae rahoitusta www.pienkonehuolto.fi

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi ● Puh. (08) 822 007 ● www.pienkonehuolto.fi

Jari Keskiaho 
040 516 0430
Sami Kaivorinne 
040 560 5993

7490,-
Alkaen

+ tk 400,-

© 2018 Bombardier 
Recreational Products Inc (BRP).

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

Puh.  020 752 8260

TUHKAIMURI NUTOOL 
18 L 500 W

PUUBRIKETTIKLAPI 
MIX HOT 5KPL

Ruostumaton 18 l:n 
säiliö. Tehokas 
paperinen suodatin 
ja metallinen 
karkeasuodatin. 
Liitäntäjohto 4,5 m 
ja imuletku 1,5 m.

2490

495

• Paino 10 kg
• Yhden brikettiklapipalan koko 95 x 300 mm
• Paketissa on 5 brikettiklapipalaa
• Pakkauksen koko 95 x 300 x 475 mm
• Kuristemuovipaketti
Hot-Brikettiklapi Mixin käyttökohteita ovat 
ala- tai yläpalokeskuskattilat, varaavat takat, 
valurautatakat, kiertoilmatakat, avotakat, 
saunankiukaat, nuotiot, grillit ym.

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla 

to 8.3. klo 9-16

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

LOPPUUNMYYNTI:
kaikki pois -20%

pe 23.3. 
klo 10-14 torilla.

Tervetuloa!

METSÄPÄIVÄ

Meillä myös anniskeluoikeudet, pe-la klo 02 saakka. 

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

ARKISIN KLO 10.30-14.00
Lounas 9,50 €, Keittolounas 7,00 € 

sis. salaatin, leivät ruokajuomat, kahvin/teen ja jälkiruuan

NOUTOPÖYTÄLOUNAS

Pe 2.3. Sipulikeitto (l,g), 
Sweet & sour-kanaa (l,g), 
Pizzapuffet, Aprikoosikiisseli (l,g)

Ma 5.3. Aurajuustokeitto (l,g), 
Mantelikala (l,g), Savuporokiusa-
us (l,g), Mangokiisseli (l,g)

Ti 6.3. Pinaattikeitto (l,g), 
Makaronilatikko (l), 
Burgundinpata (l,g), 
Marjapuuro (l)

Ke 7.3. Thai-lohikeitto (l,g), 
Uunimakkara (l,g), Pizzabuffet, 
mansikkarahka (l,g)

To 8.3. Hernekeitto (l,g), 
Riistakäristys (l,g), Pizzabuffet, 
Pannaria (l,g)

Pe 9.3. Herkkusienikeitto (l,g), 
Kolmen juuston mureke (l,g), 
Pizzapuffet, 
Kahvi, Tee & Voisilmäpulla (l,g)

Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 4.3. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Timo Liikanen, Keijo Piirainen.
Yhteisvastuu: Tule keräämään Yhteisvastuun 
lipaskeräystä! Keräyspäivät ovat pe 2.3. ja pe 
9.3. Ilmoittaudu Eevalle (eeva.leinonen@evl.fi / 
0400 866 480) tai Tiinalle (tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 
571 4636).
Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 6.3. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10-13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 5.3. kello 18.
Omaishoitajat seurakuntakodissa to 5.3. kello 11.
Kaiken kansan sauvakävely tiistaisin kello 17.15, kä-
velylenkin jälkeen kahvia/teetä tarjolla Kanttorilassa, lo-
puksi hiljennymme hartauteen. Voit kävellä myös ilman 
sauvoja.
Naisten Pankki Kanttorilassa to 8.3. kello 18.
Viikolla 10 ei päiväkerhoa, lapsiparkkia eikä perhe-
kerhoa.
Lapsiparkki seurakuntakodissa maanantaisin kello 13–
15 ja perjantaisin klo 9.30–12.00, ilmoittautumiset las-
tenohjaajille p. 040 743 4896 (Emmi), 040 586 1217 
(Kerttu) tai 040 868 4730 (Heli).
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Heidi 
Mannisella su 4.3. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 
4.3. kello 16 (Urpo Illikainen, Samuli Leppänen).
Kastettu: Eemi Joeli Luokkanen. 
Haudattu: Tauno Tolkkinen 81 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

Kevättalven auringonpaisteen kimal-
lus hangella viettelee paatuneimmankin 
sohvan ystävän ulos, suksien kanssa tai 
ilman niitä. Täällä Pudasjärvellä on kak-
si hiihtomaisemaa, jotka mielestäni ovat 
ylitse muiden. Toinen, Iijoen rantaa kul-
keva jäälatu, jossa on päässyt nauttimaan 
avarassa rantamaisemassa huikaisevasta 
auringonvalon määrästä, on jäätilanteen 
vuoksi jäänyt vielä tänä vuonna kokemat-
ta. Toinen on rannattomat, aavat ja mit-
taamattoman laajat suot.

Suolla hiihtäminen olisi tavallisilla 
kuntoilijan välineillä kovin työlästä ilman 
sinne piirtyneitä valmiita reittejä, moot-
torikelkan jälkiä. Niitä myöten on helppo 
suunnata kohti kilometrien päässä siintä-
vää suon toista reunaa, matkalla luonnon 
muovaamia käkkärämäntyjä ja tykkypui-
ta ihaillen. Joskus tuuli on tehnyt teppo-
sensa kulkijalle ja lumi on peittänyt val-
miin reitin. Silloin tuntee jo muutaman 
suksenmitan jälkeen lumen upottavan ja 
tietää eksyneensä reitiltä. Tuntuu hyvältä 
palata takaisin kantavan kelkanuran pääl-
le ja jatkaa matkaa kohti päämäärää. Voi-
matkin tuntuvat riittävän taas paremmin. 

Vähän matkan päästä, kun katsoo taak-
seen, näkee virhevalintansa reitillä sel-
västi. Voi vain hymähtää itsellensä, jotta 
mitenkä sitä noin eksyi, valmiilta uralta. 
Välillä valmis reitti näyttää tekevän edes-
sä päin laajalta näyttävän mutkan ja aja-
tus suoraan oikaisemisesta houkuttelee. 
Jo kokeilu upottavassa hangessa kuiten-
kin riittää osoittamaan, että kelkkaural-
la kulkeminen on sittenkin oikaisemista 
turvallisempi valinta. Matkan varrella voi 
viettää keidashetkiä eväsrepun kanssa 
toisen kulkijan jättämällä nuotiopaikalla 
tai metsärimmen suojassa. Missään muu-
alla eivät eväät maistu samalta kuin kirk-
kaassa kevätauringossa, nietosten kes-
kellä!

Samanlaista se elämäkin on. Valmiik-
si piirretty reitti on edessämme, mutta 
välillä se peittyy arjen kiemuroihin. Tun-
tuu siltä, että suunta on aivan hukassa. 
Matkanteko käy yli voimien. Reitille pa-
laaminen tuntuu työläältä, joskus epäon-
nistumiseltakin. Pettymys saattaa vaivata 
mieltä pitkään ja arki tuntuu tavallistakin 
arkisemmalta. Epäilyttää koko ajatus joh-
datuksesta. Mutta muutaman viikon, kuu-

kauden tai vuoden kuluttua arvioituna 
– taaksepäin katsottuna - kuljettu reit-
ti osoittautuu oikeaksi ja hyväksi. Oli se 
sittenkin oikea suunta! Joskus taas tule-
vaisuus näyttää ylivoimaisen mutkaiselta 
ja mieli viipyy oikoteiden miettimisessä. 
Elämä palauttaa kuitenkin kulkijan viitoi-
tetulle reitille. 

Elämässä ei laturetken eväsreppu yk-
sin riitä. Matkaevääksi tarvitaan Jumalan 
sana, Vapahtajamme sovitustyön viitoit-
tama reitti. Sen varassa latu jatkuu hori-
sontin yli. Oma kotikirkko on hyvä eväs-
paikka, missä voi jumalanpalveluksissa 
levätä ja miettiä, mihin latu vie ja mikä 
sen suunnan määrää. Ja vaikka auringon 
valo kevättalven hangilla näillä korkeuk-
silla onkin huikaisevan kirkas - joskus 
polttavakin - ei se elämässä ainoaksi va-
loksi riitä. Elämän ladulla tarvitaan avuksi 
päämäärästä loistava valo. Armon ja tai-
vaallisen kirkkauden valo. Sitä kohti on 
hyvä jatkaa matkaa.

Terttu Puurunen

Mihin latusi vie?

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

Nyt esittelyvuorossa on OP Pudasjärven yritysrahoituspäällikkö Jonne Ivola. 

OP Pudasjärven yritysasia-
kaspäällikkönä työskente-
levä Jonne Ivola on muutta-
nut Pudasjärvelle vajaa viisi 
vuotta sitten Rovaniemeltä. 
Perheeseen kuuluu aviopuo-
liso Veera, joka työskentelee 
luokanopettajana Hirsikam-
puksella sekä lapset 4-vuo-
tias Urho ja kohta 2-vuotias 
Vilja. 

Lapsuutensa ja nuoruu-
tensa Jonne on asunut Kii-
mingissä ja työskenteli siel-
lä nuoruudessaan muun 
muassa koulunkäyntiavus-
tajana Kiiminkijoen ala-as-

Rovaniemeltä Pudasjärvelle

MTK Pudasjärven viime syyskokouksessa Jonne Ivola esitteli OP Pudasjärven palveluja 
maatalousyrittäjille. 
teella. Opiskelut sujuivat 
Rovaniemellä, josta Jonne 
siirtyi Sallan Osuuspankkiin 
töihin. 

Pudasjärvellä Ivola on 
työskennellyt Osuuspankis-
sa lakimiehenä. Kesäkuusta 
2017 lähtien hän on toiminut 
yritysasiakaspäällikkönä, 
jossa hoitaa yritys-, maa- ja 
metsätalous- asiakkuuksia. 

-Pudasjärvellä on muka-
va asua. Palvelut ovat riittä-
vät, joskin erikoisliikkeissä 

voisi olla nykyistä monipuo-
lisempi valikoima. Siinä ym-
märrän kuitenkin yritysten 
edellytysten toimia olevan 
melko haasteellisia, totesi 
Ivola.

Hän toivoisi lääkäripäi-
vystystä Pudasjärven terve-
ysasemalla myös kello 16 jäl-
keen ettei tarvitsisi täältä asti 
lähteä Oulun yhteispäivys-
tykseen.

Matkustelu ja liikunta 
on Ivolan perheen yhteinen 

harrastus. 
- Toivoisin uusia kamp-

pailulajeja lapsille Pudasjär-
vellä, sillä Urho on näyttänyt 
kiinnostuksensa lajiin. 

Kalastusharrastukseen 
Jonnella kuuluu miespo-
rukalla tehty kalastusretki 
pohjoiseen. 

-Luonto rauhoittaa ja an-
taa voimaa arkisten aherrus-
ten hoitamiseen. ARHJonne Ivola luonnon paris-

sa lastensa Viljan ja Urhon 
kanssa.

PE 9.3.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 12.00 

SUPERMARSU
-S- LIPPU 8€
● Klo 14.00  

COCO
-K7/4- 8€

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 16.00 
VELJENI VARTIJA

-K12/9- LIPPU 10€
● Klo 18.00  

VARASTO 2
-K7/4- 10€

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Hierontaa, 
niksau-
tukset

p. 040 325 2971

Pop Up tulee Syötteelle 
myös vko 17, 26.-28.4.

P. 0400 685 889, Jaana Pohjola-Malmberg
PIETAN PUOTIPIETAN PUOTI

pe 2.3. - pe 9.3.

Pietan Puoti 
Pop Up 

Syötteellä Pärjänkievarilla 

PALJON UUTUUKSIA 
-30% Masai

ERÄ tuotteita 10€/kpl

PUOTI PULLOLLAAN 
KEVÄTUUTTA!
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

ILMOITUS PUDASJÄRVEN  
OSUUSPANKIN JÄSENILLE
Pudasjärven Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että var-
sinainen edustajiston kokous pidetään 10.4.2018 kello 
15.00. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mu-
kaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioi-
den lisäksi Pudasjärven Osuuspankin hallituksen ehdotusta 
sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen  
pääasiallinen sisältö:

• Muutetaan 18 §:n 4 kohta seuraavasti: ”merkittävä tie-
doksi keskusyhteisön ohjeistuksen mukaisesti hallinto-
neuvostossa käsiteltävät ohjeet.” Pykälässä mainitaan 
hallinto-neuvoston tehtävät.

 
Kokousasiakirjat 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdo-
tus sääntöjen ja vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsen-
ten nähtävänä 28.2.2018 alkaen pankin pääkonttorissa 
osoitteessa Toritie 1, 93100 Pudasjärvi. Lisäksi asiakir-
jat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla  
www.op.fi/pudasjarvi. 

Pudasjärvellä 28.2.2018

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Henri Pätsi valittiin ympäristöjohtajaksi
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokousti tiistaina 27.2. 
Ympäristöjohtajan virkaan 
Oulunkaaren ympäristöpal-
velujen toimialueelle valit-
tiin Henri Pätsi ja varalle Ari 
Aalto. Alueellisen yksikön 
jäseninä ovat Pudasjärven li-
säksi Iin, Utajärven ja Vaa-
lan kunnat. Lisäksi tuote-
taan Oulun seudulle entisen 
Yli-Iin kunnan alueen eläin-
lääkintähuollon palvelut.

Palvelu- 
urakoitsijoiden  
valintoja
Kilpailutuksen pohjal-
ta kaupungin alueiden ja 
kiinteistöjen piha-aluei-
den palvelu-urakka päätet-
tiin antaa Kiinteistöhuolto 
Riekki Oy:lle ajalle 1.6.2018-
1.6.2023. Samalle ajalle lii-
kunta- ja ulkoilualueiden 
ylläpidon palvelu-urakan 
voitti Kuljetuspudas Oy. Sii-

vouspalvelujen (muut ra-
kennukset) ylläpitopal-
velujen palvelu-urakka 
siivouspalvelujen (muut ra-
kennukset) ylläpidon pal-
velu-urakan sai Lassila & 
Tikanoja Oyj ja siivouspal-
velujen (sote) palveluntuot-
tajaksi valittiin ISS Palvelut 
Oy. Syötteen alueen yllä-
pidon palvelu-urakka an-
nettiin Syötteen Maansiirto 
Oy:lle. Kiinteistöjen hoidon 
ylläpitopalvelujen palve-
lu-urakan sai Lassi la & Ti-
kanoja Oyj.

Kiinteistökauppa 
Osuuspankin kanssa
Kaupunki oli neuvotellut 
kiinteistökaupan Pudasjär-
ven Osuuspankin kanssa. 
Puistovuorelan tila on ase-
makaavassa Naamangan-
tien katualuetta ja määräala 
Reinonpuistosta on osa ker-
rostalokorttelia torin laidal-

la. Määräala liittyy kaupun-
gin omistamaan Tori –tilaan. 
Määräala on rajattu niin, että 
rakennuspaikalle 5 jää riittä-
västi rakennusoikeutta kat-
tamaan rakennuspaikalla 
olevan rakennuksen käyt-
tämän rakennusoikeuden. 
Kauppahinnaksi oli neuvo-
teltu 5 500 euroa. Hallitus 
hyväksyi kaupan.

Kaupungin henkilöstö- 
ja koulutussuunnitelma hy-
väksyttiin vuodelle 2018. 
Kaupunginhallitus ohjeis-
ti yhtiökokousedustajaa Pu-
dasjärven Lämpö Oy:n hal-
lituksen jäsenten valinnassa 
siten, että hallitukseen ni-
mettäisiin Tomi Timonen, 
Eero Talala, Antti Tihinen, 
Aune Ekdahl ja Marja Lant-
to.

Toiminta-alueitten käyt-
tösuunnitelmat ja koulujen 
työsuunnitelmien muutok-
set hyväksyttiin lukuvuo-

deksi 2017-2018. Lausunto 
Opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle annettiin lausunto 
liittyen luonnokseen halli-
tuksen esityksestä eduskun-
nalle lukiolaiksi ja laiksi 
ylioppilastutkinnon järjestä-
misestä annetun lain muut-
tamisesta. Pudasjärven 
kaupunki suhtautuu myön-
teisesti lukiolain ja ylioppi-
lastutkinnon järjestämistä 
koskevan lain muutoksiin. 
Samalla kaupunki esittää 
kuitenkin huolensa siitä, että 
onko yleissivistyksen käsi-
tyksen muutokseen ja ke-
hitykseen kiinnitetty lain-
valmistelussa riittävästi 
huomiota, jotta varmistetaan 
jatkumo aina perusopetuk-
sesta korkeakouluopintoihin 
ja varmistetaan näkemyk-
sen siirtyminen myös ope-
tussuunnitelmatasolle saak-
ka. RR

Vuosi 2018 on alkanut kai-
kin puolin lumisissa mer-
keissä Pudasjärvellä. Vuosi 
aloitettiin Lumiukko haas-
teella ja nyt on meneillään 
Pudasjärven kaupungin, Ki-
vapuhe-hankkeen sekä Hy-
vän mielen paikkojen jär-
jestämä kaikille suunnattu 
Lumenveistoviikko, joka al-
koi maanantaina 26.2. Jääsy-
dänten teko -työpajalla sekä 
lumimuottien täyttämisellä 
ja päättyy lauantaina 3.3. Lu-
miveistospuiston avajaisiin 
kello 11 - 14 entisellä Hart-
sun tontilla, joka sijaitsee 
Puistotien varressa kaupun-
gintalon ja Pikku-Paavalin 
päiväkodin välissä. Hyisen 
viikon päätteeksi lauantai-
päivään kuuluu myös Koko 

Lumitaidetta Kurenalla
kansan nyyttärikestit kau-
pungintalolla.

Lumiveiston tekniikoi-
ta opastivat ylöjärveläinen 
Juha Käkelä sekä pudasjär-
vinen Veikko Laakso.

Käkelä kertoi kiertävänsä 
laajaltikin Suomea niin lumi-
, jää- kuin puuveistoksienkin 
saloja ja niksejä neuvomassa.

Laakso puolestaan sanoi 
keskittyvänsä enemmänkin 
Lapin hiihtokeskuksiin ja 
erilaisiin elämyskohteisiin. 

Oheisohjelmia ja tarjoilu-
ja oli myös järjestetty. Tiistai-
na työpajatyöskentely jatkui 
ja illaksi pääsi koko perhe 
viettämään riehakasta lumi-
leikkeilyä Rajamaanrantaan. 
Keskiviikkona, torstaina ja 
perjantaina oli aamupäivät 

tarkoitettu koululaisryhmil-
le sekä kello 19 saakka kai-
kille oli ohjattua opastusta. 
Keskiviikkona tarjottiin her-
nerokkaa. Lämmintä mehua 
ja makkaranpaistoa oli kes-
kiviikosta perjantaihin.

Joka päivä täytettiin 
isompia ja pienempiä lumi-
muotteja jotta veistopintaa 
löytyy kaikille halukkaille.

Materiaalia kyllä muot-
tien polkemiseen piisasi!

Terttu Salmi

Työpäivän päätteeksi sisätiloista lumiveistoon tarvittavan 
työkalun varteen oli kiiruhtanut myös kehittämistoimen 
osastosihteeri Sinikka Mosorin.

Sydämellinen karhu nauttii 
keväisestä auringosta.

Lumiveiston saloihin opettivat Veikko Laakso ja Juha Kä-
kelä.

Kuivikon kotitila 
EI YHTEENSATTUMIEN 

VUOKSI PÄÄSE PAIKALLE  
Iso-Syötteen myyntikojuille

makkaran myyntiin.

Kuivikon kotitila/T:mi Marko Kälkäjä, Siuruantie 1825 Pudasjärvi

 Lampaantaljoja, makkaraa ja kokonaisia karitsan ruhoja
varattavissa puh. 040 529 2317.

 

Erkki Salmela 
Teoksia vuosilta 1979 - 2016 

Taidehuone Pohjantähti 

 

Teollisuustie 1, Pudasjärvi 

3.3. - 4.4.2018 

Ma - Ke   13 – 20 
 

To - Pe  suljettu 

 

La - Su 13 - 17 

HURJASTI
UUTUUKSIA!

HUOM!

Joululahjat
Askartelu-
tarvikkeet,
Pelit, Lelut,
Tuliaiset,
Matkamuistot
...ja Paljon
Muuta!

*) ei käsitöistä, 
eikä paikallisista 

tuotteista.

Kanta-
asiakkaana 
saat aina  *) 

norm.
hintaisista 

ALENNUKSEN!

Joulu 

lähenee...

www.aarrekauppa.net

S-Marketissa  
Pudasjärvellä
puh. 050-3868 660
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14
Matkahuolto Ma-Pe 10-17

Lahjat
Askartelu-
tarvikkeet,
Pelit, Lelut,
Tuliaiset,
Matkamuistot
...ja Paljon Muuta!

OSALLISTU 

YLLÄTYS-

ARVONTAAN!
HIIHTOLOMAKSI mm.
* Puuhapakkauksia
* Pelejä
* Aurinkolaseja
* Leluja
* Kivoja Tarjouksia! ym.

TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!
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Koulukiusaamisesta tietoa 
Hyvinvointivaliokunnassa

ROMEKIEVARINTIE 2
93280 SYÖTE

+358 44 202 3595
INFO@ROMEKIEVARI.FI

TO 8.3.
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

Ammattiin Pudasjärveltä
Merkonomi – alkaa elokuussa
Liiketoiminnan perustutkinto 

Sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sahaprosessinhoitaja 
Puuteollisuuden perustutkinto 
(entinen prosessiteollisuuden pt)

Valmentava koulutus VALMA

LISÄTIETOA
• Anna Kuosmanen, opinto-ohjaaja,
   anna.kuosmanen@osao.fi,  
   p. 050 598 8068.
• Kaisu Möttönen, opintopäällikkö, 
   kaisu.mottonen@osao.fi, p. 050 573 2584.

 
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 

www.opintopolku.fi
• yhteishaku 20.2.–13.3.2018

www.osao.fi/koulutuskalenteri
• jatkuva haku – hae vaikka heti

Hyvinvointivaliokunnassa 
22.2. kuultiin koulukuraat-
toreita ja kouluterveyden-
hoitajia. Kokouksen alus-
sa puheenjohtaja kertoi 20.2. 
Oulunkaaaren kuntien val-
tuutetuille järjestämästä sote-
asioiden kyselytunnin an-
nista. Tilaisuuksia tullaan 
järjestämään jatkossa ja ne 
koettiin tarpeelliseksi hyvin-
vointivaliokunnan jäsenten 
lisäksi kaikille muillekin val-
tuutetuille. 

Koulukuraattorit Jon-
na Puhakka ja Suvi Kipinä 
sekä kouluterveydenhoitajat 
Irja Luokkanen, Sari Niemi-
nen ja Kristiina Tolonen ker-
toivat näkemyksiään koulu-
kiusaamisesta Pudasjärvellä. 
Asiantuntijoiden kokemus-
ten ja terveyskyselyjen tilas-
tojen perusteella todettiin, 
että Pudasjärvellä koulukiu-
saamista esiintyy valtakun-
nallista keskiarvoa vähem-
män, mutta vastaavasti osa 
kiusaamistapauksista on to-
della vakavia ja pitkäkestoi-
sia. Tyttöjen kiusaaminen 
alakoulussa on yleisempää 
kuin poikien ja liittyy useim-
miten kaverisuhteisiin. Ki-
Va-koulu -toimintamalli on 
käytössä eriasteisesti eri kou-
luilla. KiVa-tiimin tapaan toi-
mivat kuraattori ja kouluter-
veydenhoitaja. Yläkoulussa 
on käytössä sovittelu, joka 
vastaa pitkälti KiVa-kou-
lun neuvottelumenetelmää. 
Huoltajien on tärkeä saada 
tietoa koulukiusaamisen en-
naltaehkäisystä sekä koulu-
kiusaamiseen liittyvistä toi-
mintatavoista. Huoltajien 
rooli ja asenteet ovat tärkeitä 
kannustamisessa kertomaan 
kiusaamisesta kouluilla, jotta 
kiusaamiseen voidaan puut-
tua. Huoltajien on tärkeää 
osallistua tilaisuuksiin (van-
hempainillat), joissa kou-
lukiusaamisesta kerrotaan. 
Opettajille on hyvä tarjo-
ta työkaluja, keinoja ja mah-
dollisuuksia kiusaamiseen 
puuttumiseen ja selvittelyyn 
esimerkiksi koulutuksen, 
ajankäyttöjärjestelyn tai talo-
udellisen korvauksen avulla. 

Hyvinvointivaliokunta 
ohjeistaa opetus- ja sivistys-
johtajaa selvittämään miten 
opettajia voidaan motivoida 
KiVa-koulu -toimintamallin 
pitkäjänteiseen käyttöönot-
toon ja KiVa-tiimin jäsenik-

si. Opetus- ja sivistysjohta-
jaa ohjeistettiin selvittämään 
opettajien näkemyksiä sii-
tä, minkälainen koulutus tai 
muu tuki nähdään tarpeel-
liseksi koulukiusaamiseen 
puuttumisen, selvittelyn ja 
ennaltaehkäisyn näkökul-
masta.

Hirsikampuksen  
tilajärjestelyistä  
kysymyksiä
Opetus- ja sivistysjohtaja ker-
toi vanhempien vetoomuk-
sesta liittyen Hirsikampuk-
sen oppilaiden siirtämiseen 
koulun sisällä eri tiloihin. 
Vanhemmat ovat huolis-
saan siitä, että pieniä oppi-
laita siirretään isojen oppi-
laiden tiloihin. Vanhempien 
keskuudessa on aiheuttanut 
hämmennystä, kun asiasta 
on tiedotettu vanhempainil-
lassa sellaisten henkilöiden 
toimesta, jotka eivät ole olleet 
täysin selvillä siitä, mistä asi-
assa on kyse. 

Osa opettajista on tehnyt 
aloitteen, jossa ehdotetaan 
lukion siirtämistä alakoulun 
siipeen ja vastaavasti 5. ja 6. 
luokkien siirtämistä lukion 
tiloihin, yläkoulun siipeen. 
Esityksen taustalla on tavoite 
lukion profiloitumisesta eril-
liseksi oppilaitokseksi ylä-
koulusta. 

Asian valmistelu ja kuu-
lemiset ovat kesken, eikä 
asiasta ole tehty päätöksiä. 
Koulujen luokkajärjestelyt 
ovat koulun sisäisesti pää-
tettäviä asioita. Hyvinvoin-
tivaliokunta ohjeistaa Hir-
sikampuksen rehtoritiimiä 
toteuttamaan tilamuutosta 
osallistamalla laajasti työnte-
kijöitä, oppilaita ja huoltajia.

Käsisuihkuja  
Puikkariin
Kokouksessa käsiteltiin 
19.10.2017 aloitetta virkistys-
uimala Puikkarin kehittämi-
sestä. Talous- ja hallintopääl-
likkö kertoi, että käsisuihkuja 
on mahdollista asentaa mies-
ten puolelle kaksi ja naisten 
puolelle kolme kappaletta. 
Tilastojen ja työntekijäpalaut-
teen mukaan Puikkarissa ei 
ole ruuhkaa. 

Hyvinvointivaliokuntaa 
on pyydetty selvittämään 
koirien ulkoiluttamisen mah-
dollisuuksia Kurenalan alu-

een laduilla. Talous- ja hal-
lintopäällikkön selvitystyön 
mukaan kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta on teh-
nyt päätökset 2.5.2005 ja 
31.1.2006, joissa hiihtoharras-
tus koirien kanssa mahdollis-
tetaan Pudasjärven taajaman 
ja Jyrkkäkosken kunnoste-
tuilla laduilla ja kuntopoluil-
la edellyttäen, että koirat pi-
detään kytkettyinä ja asiasta 
tiedotetaan kyltillä. 

Talous- ja hallintopäällik-
kö on selvittänyt hyvinvoin-
tivaliokunnan pyynnöstä 
perhepäivähoitajien palkka-
usta tapauksissa, joissa osa 
tai kaikki hoidettavissa ole-
vista lapsista on sairauslo-
malla. Selvityksen mukaan 
perhepäivähoitaja saa lasten 
sairausloman ajalta normaa-
lipalkan. Mikäli poissaolo 
kestää pidempään työnteki-
jä on mahdollista siirtää mui-
hin työpisteisiin. Työntekijäl-
lä on mahdollisuus käyttää 
tällaisissa tilanteissa vuosi-
lomia. Lomautukset ovat ää-
rimmäisiä keinoja ja erittäin 
harvinaisia.

Valiokunnassa käsitel-
tiin kysymystä kodinhoitaji-
en työautojen käyttöönotos-
ta työajojen suorittamiseksi. 
Oulunkaaren hallituksessa 
asia on ollut usein esillä ja 
työautojen käyttöönottoon 
liittyvistä järjestelyistä on 
kerrottu Oulunkaaren kyse-
lytunnilla. Selvityksen mu-
kaan enää ei ole olemassa 
kodinhoitajien vakioreittejä, 
esimerkiksi Sarakylä tai Hir-
vaskosken reitit. Kierros voi 
alkaa periaatteesta mistä ta-
hansa kaupungin alueelta ja 
voi joka kerta olla erilainen. 
Reitti optimoidaan käytössä 
olevalla tietokoneohjelmalla.

Talous- ja hallintopäällik-
kö kertoi hyvinvointivalio-
kunnan ohjeistaman lukio-
laisten asumisen ja opiskelun 
tukemiseen liittyvän kyselyn 
olevan kyselyn kohteilla vas-
tattavana. 

Pentti Kortesalmi ehdot-
ti paikallislehtien edustajien 
pyytämistä hyvinvointiva-
liokunnan kokoukseen. Ta-
voitteena tiedon jakaminen 
valiokunnan työskentelystä, 
käsittelyssä olevista, käsitel-
lyistä ja käsittelyyn tulevista 
asioista.

Sointu Veivo

Karhupajan nuorilta  
löytyy intoa ja virtaa
Kirpakkaa pakkasta ja kyl-
mää tuulta säikähtämättä 
Karhupajan nuoret lähtivät 
Kivapuhe-hankkeiden järjes-
tämään lumenveistoviikon 
ensimmäisenä toimijaryhmä-
nä ns. Hartsun parkkipaikal-
la Pudasjärven keskustassa. 
Tehtäväksi muotoutui heti 
lumimuottien kokoaminen 
ja lumen polkeminen tiiviiksi 
jalustaksi tuleville veistotöil-
le. Kauhatraktori toi lumen 
muottiin ja nuoret tallasivat 
lumen tiiviiksi massaksi kuin 
viininpolkijat konsanaan. Jos 
oli ollut tullessa kylmä, ei ol-
lut enää tämän jalkatyön jäl-

keen. Eräs nuori vertasikin 
hommaa umpihangessa tar-
pomiseen.

Lumen tiivistämisen jäl-
keen jokainen nuori sai veis-
tää puukolla jääpalikasta 
oman taiteellisen näkemyk-
sensä mukaisen sydämen. 
Bricella, Janne ja Satu kiitteli-
vät mukavia ja asiantuntevia 
taiteilijoita Veikko Laaksoa ja 
Juha Käkelää hyvästä ohja-
uksesta uudenlaisen luovan 
työn opettamisesta. Nuorten 
kivaksi kokema tilaisuus aut-
taa kaiken kansan tapahtuma 
käyntiin kertoi porukan hy-
västä yhteishengestä ja ener-

gisyydestä. Nuoret totesivat 
palautteissaan: ”paikan pääl-
lä aika kului nopeasti, mu-
kavaa oli! Todella mukavia 
ihmisisä. Jäi todella hyvät fii-
likset sieltä. Oli ihanaa puu-
kottaa jäätä. Todella makea 
homma oli auttaa.”

Viikko huipentuu lauan-
taina 3.3. pidettävään Lumi-
veistospuiston avajaisiin ja 
Kaiken kansan nyyttärikes-
teihin. 

Karhupajan nuoret ja 
yksilövalmentaja 
Sointu Veivo

Karhupajan porukka käynnistämässä Lumiveistotapahtumaa.
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TEKSTIILIOSASTOLTA

SEINÄKUIVALIHAKSI
Kotimainen
NAUDAN
SYDÄN
n. 20 kg/ltk, pakaste

199
kg

Kotimainen
NAUDAN
KULMAPAISTI

995
kg

129

195

PERJANTAI-LAUANTAI 3.-4.3.

795

189 299
pkt

100
kpl

249
pss

029

399
kg

kpl

200

1195
kg

100

199

269

099
pkt

159
raspkt

100

400

399

pkt

pkt

100
pkt

1195
kg

499
kg

kpl

raj. erä

699
kg

kg

pkt

2 pkt/talous

795
kg

Hyvä NAUTA
JAUHE-
LIHA
rasvaa 
max 10%

pkt

100
pss

MAANANTAI-TORSTAI 5.-8.3.

495

100

199
ltk

pkt

129
ras

pss 079
pss

595
kg

rove

10 kpl

3 kpl

20 kpl/talous

2 kg/talous

1190

360

1000
3 kerää

Tai 1 kerä 3,60 kpl

1890
3 pkt

Yksittäin 1,49 pkt

KE-TO 7.-8.3

Hk Viljaporsaan
SISÄFILE

n. 650 g
marinoitu

SOKERI-
MUNKKI

PE-T0 2.3.-8.3.

Mummon Aidot
POIMU RANSKAN-
PERUNAT
450 g

HK HERKKU-
MAKSA-
MAKKARA 
500 g

Atria perhetilan
KANAN
FILEESUIKALEET
250-300 g

Eldorado
PISARA-

TOMAATTI
250 g

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

HK Ohuen Ohuet
LEIKKELEET

300 g

Saarioinen
PIZZAT

200 g
kinkku, jauhelita tai 

metvursti

PE-LA 2.-3.3.
Atria MAKSA-, LIHA-
MAKROONI tai
LIHAPERUNASOSE-
LAATIKKO 350-400 g

Vaasan 
HOTDOG

SÄMPYLÄT 
12 kpl/324 g

RAUTAOSASTOLTA

KANAN-
MUNAT
10 kpl

MA-TI 5.-6.3.

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Tuore
norjalainen
LOHIFILEE

2 filettä/talous

Porsaan
KYLJYS

1995

Mustang
KAMINA

199,-
ÖLJYTÄYTTEISET 
LÄMPÖPATTERIT
Esim. 600 W

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

Champion 5w40
TÄYSSYNTEET-
TINEN ÖLJY 5 l

1995

Gern Pro
HIOMAHIIRI

25,-

PARSAKAALI
400 g, Espanja 

HK
BURGERI
100 g

Valio
JOGURTIT
200 g

Alkaen

HK
UUNI-
LENKKI
400 g

HK  Popsi
PERHENAKKI

600 g

129

100

prk

PE-TO 2.-8.3.

Filipinos
SUKLAA-
KEKSIT
135 g

Porsaan SAVUKUUTIO 
tai SAVUSUIKALE
230 g

Flora
VANILJA
2.5  dl

Novita RULLA 
NEULELANKA
100 g

Apetit PERUNA-SIPULI 
SEKOITUS
500 g

Arla 
perinteiset
JOGURTIT
150 g

KYMPPI
MÄMMI

700 g
Conference
PÄÄRYNÄ

1 kg rasia

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA 
palana

HK NAUTA 
JAUHE-
LIHA 
400 g
10%

Porsaan TALOUS-
KYL-
JYKSET

Knorr
KASTIKE-
AINES 
3 pss/ltk

5 prk

1495

279,-
AHKIOT AHKIO VETOAISALLA

2120x92x750 mm

Alkaen

JÄÄTUURA

1890

KOKO PERHELLE
ERILAISET UIMA-ASUT!

Naisten
RAITAPAITA

Miesten
COLLEGE-
HUPPARI
vetuketjulla

Miesten
COLLEGEHOUSUT
resorilahje
vetoketjut taskuissa

Novita JUHANI 
SUKKALANKA
75% kierrätysvilla
25% polyamidi

2890
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Atte Särkelän vaiherikas elämäntarina tallennettu kirjaksi
Syötteellä -50 luvulta lähti-
en taksi- ja matkailuyrittäjänä 
toiminut Atte Särkelä on to-
teuttanut pitkäaikaisen haa-
veensa saada vaiherikkaasta 
elämästään kertovan kirjan. 
Nyt kirja ”Kohti ärjännettä” 
on valmiina. Samalla kylällä 
asuvan Erkki Riihiahon kir-
joittamassa ja jyväskyläläisen 
Lasse Ahosen toimittamas-
sa kirjassa on peräti 400 sivua 
ja runsaasti valokuvia. Kirjan 
on kustantanut Ahosen yri-
tys UFO-Finland ry. Kirjan 
nimessä ärjänne on paikalli-
nen sanonta tarkoittaen koh-
ti haasteellista tai kohti vaike-
aa tehtävää tai työtä.

Kirjan julkistaminen ta-
pahtuu Syötteellä Aten ko-
dassa maanantaina 5.3. kello 
12, jonne Atte kutsuu kirjan 
julkistamiskahville sukulai-
sia, kyläläisiä, pudasjärveläi-

siä yrittäjiä sekä kaikkia, kuka 
vaan on kirjasta kiinnostunut. 
Kirjoja on julkistamistilaisuu-
den jälkeen Atella saatavana 
42 euron hintaan. Kirjaa on 
myös myynnissä mm. Syöte-
keskuksella, Luontokeskuk-
sella, Syötekylän kaupassa, 
Hotelli Iso-Syötteellä ja Pu-
dasjärven kirjakaupassa. 

Atte Särkelän muistelma-
kirjasta saa hyvän läpileik-
kauksen siitä, miten ennen 
korpimainen syrjäkylä on sel-
vinnyt ja kehittynyt erilaisista 
murrosvuosista lähtien talvi-
sodan aikaisista tapahtumis-
ta aina 2000 vuosiluvun al-
kupuolelle menestyväksi 
kyläyhteisöksi.

Atte oli -70 luvulta lähtien 
ufojen ensimmäisiä näkijöi-
tä ja etenkin niiden julkisuu-
teen tuojia. Selvisi että outoja 
valoilmiöitä on nähty ennen-

kin Syötteen seudulla, mut-
ta niistä ei isommin puhut-
tu.   Outoja valoilmiötä alkoi 
näkymään ympäri Suomen, 
mutta Syötteiden maisemis-
sa ja lähikylissä niitä näkyi 
hyvin runsaasti. Syötteelle 
näytti muodostuvan todelli-
nen ufo-keskittymä.  Kylälle 
vaelsi kaikenlaista tutkijaa ja 
dosenttia asiaa selvittämään. 
Lehdistö ja televisio kiinnos-
tuivat asiasta ja tulivat paikal-
le kuvaamaan ja juttuja teke-
mään. Alkoi muodostumaan 
Syöte ja Syötteen seutu käsi-
te entisen Vaarankylän tilal-
le ja jotka tulivat pian tutuksi 
kautta maan. Outoja valoilmi-
öitä näkyy edelleenkin, mut-
ta ei niin runsain mitoin kuin 
huippuaikoina, kerrotaan kir-
jassa, jossa on runsaasti valo-
kuvia oudoista valoilmiöistä. 

Nyt reilut 80-vuotias taksi- 

Atte Särkelä ja Erkki Riihiaho ovat saaneet valtavan, neljä vuotta kestäneen, elämänkerta-
kirjan kirjoittamistyön valmiiksi.

ja matkailuyrittäjä Aten työ-
tahti on rauhoittunut, mutta 
paikallaan mies ei jouda ma-
koilemaan vieläkään. Kirjan 

tekovaiheessa, värikästä ja 
monivivahteista elämäänsä 
taas kerran taaksepäin katsel-
lessaan Atte huokaisi. 

– On kait sitä kerinny olla 
monenlaista votakkaa! 

Heimo Turunen

Kauneushoitola kodin yhteyteen Jukolantiellä
Kosmetologi Senjan kaune-
ushoitola avasi jälleen oven-
sa torstaina 1. maaliskuuta. 
Äitiyslomalta töihin palan-
nut SKY-kosmetologi Sen-
ja Latvala ilmoitteli jo jokin 
aika sitten hoitolansa muut-
tavan. Uusi tila remontoitiin 
yhteen oman kodin kamariin 
osoitteessa Jukolantie 18.   

Kohta neljätoista vuotta 
alalla toiminut Senja on ollut 
yrittäjänä joulukuusta 2011 
lähtien. Hän on monelle pu-
dasjärveläiselle tuttu kosme-
tologi, sillä Senjan kauneus-
hoitola toimi useita vuosia 
Jukolantie neljässä. 

-Uudet tilat ovat toki pie-
nemmät kuin entiset, mutta 
nätit ja näppärät. ’’Kruusoo-
huoneeksi’’ se ehdittiin jo 
perhepiirissä ristiä, Etelä-
Pohjanmaalta lähtöisin ole-
va Senja naurahtaa ja jatkaa 

- Muutossa hoitovalikoi-
ma hieman muuttuu ja hin-
nasto samoin, mutta pe-
rushoidot säilyvät kyllä. 
Edelleen teen mm. jalkahoi-
toja ja erilaisia kasvohoitoja.

Jalkahoidot suosittuja
Ihmiset hakevat kosmeto-
logilta apua moniin ongel-
miinsa, kuten niska-, har-

Olipa tarpeesi sitten ihon ongelmien hoito tai arjesta kar-
kaaminen, tervetuloa rentoutumaan pieneen ''kruusoohuo-
neeseeni'', toivottaa kosmetologi Senja.

tia- ja päänvaivoihin. Niihin 
kosmetologi Senjan hoitova-
likoimasta sopivat loistavas-
ti kuumakivi- ja intialainen 
päänhieronta. Kuumakivi-
hieronta rentouttaa lihaksia 
ja elvyttää verenkiertoa sekä 
vilkastuttaa aineenvaihdun-
taa. Intialainen päänhieron-
ta poistaa stressiä, auttaa nis-
kavaivoihin ja muun muassa 
jännityspäänsärkyihin.

Talvisin pakkanen ja kyl-
mä tuuli koettelevat kaikki-
en ihoa ja sitä kannattaakin 
hoitaa ja suojata. Ihon kui-
vuus voi vaivata niin aikuista 
kuin nuortakin ihoa. Tähän ja 
muihin iho-ongelmiin kuten 
ryppyihin tai akneen kannat-
taa hakea apua ajoissa. Aina-
kin kerran vuodessa jokainen 
saisi käydä kosmetologilla 
hoidattamassa ihoaan. Näin 
pysyy selvillä oman ihon 
kuulumisista. Kosmetologi 
on ihoasioiden asiantuntija ja 
osaa hoitamisen ja puhdista-
misen lisäksi katsoa kullekin 
ihotyypille sopivat ja laaduk-
kaat hoitotuotteet.

Kevään korvalla uudis-
tavien kasvohoitojen rinnal-
la jalkahoidot ovat suosittu 
hoito kaiken ikäisten ja eten-
kin paljon hiihtävien ja liik-

kuvien parissa. Kovettumien, 
känsien ja varpaankynsien 
ongelmien hoitoon kosmeto-
logi Senjalta löytyy välineet 
ja laitteet, joilla saa kovettu-
mat pois, kynnet leikattua ja 
hiottua ja jalat hoidettua kai-
kin puolin kuntoon. Myös 
väsyneille tai hikoileville ja-
loille löytyy virkistäviä tuot-
teita, Senja kertoo. 

Senjalta myös kynsi- ja 
ripsistudion palvelut
-Moni tulee kauneushoito-
laan senkin vuoksi, että ny-
kyisin halutaan olla huoli-
tellun näköisiä. Kulmien ja 
ripsien hoitaminen on arki-
päivää, samoin ripsien pi-
dennykset. Ne helpottavat 
naisten arkea, koska aamui-
sin ei tarvitse käyttää aikaa 
ripsivärin kanssa tuhertami-
seen. Naiset suosivat myös 
geelikynsiä, jotka kestävät 
hyvin arjen touhuissa sekä 
kestolakkausta, joka antaa 
joustavampaa tukea omalle 
kynnelle, kertoo Senja. Nä-
mäkin palvelut siis löytyvät 
kosmetologi Senjan hoito-
valikoimasta. Senja vinkkaa 
geelikynsistä olevan apua 
myös mm. kynsien purijoille.

Pysyäkseen hyvänä sekä 

ripsipidennykset että geeli-
kynnet ja kestolakat on huol-
latettava keskimäärin kuu-
kauden välein. Huoltoväli 
on aina yksilöllinen. Se riip-
puu oman kynnen tai ripsen 
kasvamisnopeudesta sekä 
omista elämäntavoista ja jopa 
työstä, sillä esimerkiksi työ, 
jossa joutuu pesemään paljon 
käsiä tai näpyttelemään tie-
tokonetta vauhdittaa kynnen 
kasvua paljon. 

Töihin paluu ilahduttaa
Uuteen hoitolaansa kosme-
tologi Senja toivottaa ilolla 
tervetulleiksi niin uudet kuin 
entisetkin asiakkaansa. Vuo-
si sitten sairaslomalle ras-
kauden yhteydessä ilmen-
neiden terveysongelmien 
vuoksi jäänyt Senja iloitsee 
töihin paluusta. 

-Onhan se ihanaa päästä 
taas töihin asiakkaita hem-
mottelemaan, Senja sanoo. 

Hoitola on auki sopimuk-
sen mukaan maanantaista 
lauantaihin. Maaliskuussa 
hän tekee töitä lähinnä iltai-
sin. 

-Kunhan saamme ’’rin-
sessan’’ hoitoon huhtikuun 
alussa, niin sitten palaan päi-
vätöihin, Senja kertoo ja tuu-

masi kalenterin alkaneen jo 
täyttyä. 

Varsinaisia liikkeen ava-
jaisia Senja ei tähän toviin 
ennätä pitää, mutta hoitotar-
jouksia töihin paluun kun-
niaksi on. Ja lisäksi maalis-
huhtikuun aikana hoidoissa 
käyneiden kesken arvotaan 
tuotepaketteja. 

Hoitolan kuulumisia voi 
seurailla facebookissa ja 

Terapeutti Tommy Hellsten Hyvän Olon Messuilla
Hyvän Olon Messut avaa 
perinteisesti Pudasjärven ke-
sän tapahtumakauden tou-
kokuun 5. päivänä 2018 
liikuntahalli Tuomas Sam-
melvuo -salissa kello 9 – 15. 
Silloin ihmisillä on mah-
dollisuus tutustua erilaisiin 
tuotteisiin, kuunnella ja kat-
sella monipuolista ohjelmaa 
ja viettää messuilla vaikka 
koko päivä.

Messujen järjestäjä LC Hi-
limat on kutsunut messuil-
le luennoitsijaksi terapeutti-
kirjailija-psykologi Tommy 

Hellstenin, jonka esitelmiä 
on kuunneltu ja tuotantoa 
luettu eri vuosikymmeni-
nä. Naistenlehdistä olemme 
voineet lukea hänen elämäs-
tään.

Viime vuonna messuilla 
kiinnosti sekä aikuisia että 
lapsia vatsastapuhuja Sari 
Aalto eläimineen, joista tun-
netuin on Simpanssi-Anssi. 
Tänä vuonna hänellä on uu-
det ohjelmat molempiin esi-
tyksiinsä. Hän jakaa nimikir-
joituksia, ja kaverikuvat ovat 
mahdollisia.

Tommy Hellsten on vierail-
lut Pudasjärvellä aikaisem-

minkin mm. vuonna 2014 
yrittäjien ja seurakunnan 
yhteisessä tilaisuudessa 

Hilturannassa.

Tämän kevään muoti ja 
värit kiinnostavat ihmisiä. 
Muotinäytöksessä näemme 
tuoreen muodin värejä ja 
asuja oman kaupunkimme 
väen esittelemänä. Salin vit-
riineissä on nähtävänä erilai-
sia pitsejä.

Messuarpojen palkintoi-
na on ostokortteja paikka-
kunnan eri liikeisiin oman 
valinnan mukaan. Arpo-
ja voi ostaa etukäteen Hili-
moilta ja parista liikkeestä 
sekä lauantaina liikuntahal-
lilta. Poliisilaitos on arponut 

voittonumerot etukäteen, 
voittajat julkistetaan messu-
paikalla.

Tuoteostosten ja ohjel-
man lomassa voi käydä ruo-
kailemassa tai kahvikuppo-
sella Hilimojen kahvilassa. 
Myytävänä on lapinukon-
juhlakeittoa lisukkeineen ja 
herkullisia, omatekoisia le-
vonnaisia.

LC Hilimat tekee pal-
jon hyväntekeväisyystyötä. 
Se jakaa mm. joulun aikaan 
ostokortteja vähävaraisille, 
lahjoittaa stipendejä eri kou-

luille sekä tukee nuoria har-
rastajia ja tapahtumia. Mes-
suilta saatu tuotto auttaa 
tässä työssä. Kaikki menee 
pudasjärveläisten hyväksi.

Pirkko Polvi

instagrammissa. Aikoja hoi-
toihin voi varata soittamalla 
tai tekstiviestillä. Myös face-
bookin ja sähköpostin kautta 
se onnistuu. Hoitojen aikana 
Senja ei vastaa puhelimeen, 
vaan soittaa takaisin heti 
kun ennättää.  

-Ja ne vuosi sitten käyttä-
mättä jääneet lahjakortit saa 
vielä käyttää, Senja muistut-
taa hymyillen. RR
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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

VANILJAKIERRE 
5 kpl/250 g

2,79
pss

10 KPL

ERÄ
TOPPATAKKEJA

-50%

9,95

5 KPL

ELONA
KAURALEIPÄ

450 g

1,69

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA

400 g

1,99

VENÄLÄINEN 
MEETVURSTI 

200 g

1,99

HIILLOS 
GRILLIMAKKARA

400 g

1,79
pss ras pkt pkt

Stiga
LIUKURI

1,99
Stiga
LASKIJA

6,95
Stiga
PULKKA

9,95
Stiga
MINISUKSET

9,95

TUPLA-
LIUKURI

5,90
VAUVA-
PULKKA

19,90
Stiga
RATTIKELKAT

49,90
Stiga
SUKSISETTI 90 cm

29,95

Hiihtäjän
VETOAHKIO 
+ AISAT + VYÖT

199,-
LUMILAUTA

59,00
Lasten
LUMILAPIOT

2,50
Lasten
LUMIKOLA

9,95

LINNUN-
PÖNTTÖ

9,99
TALITANKO 1 kg

10,00
TALIPALLO-
ÄMPÄRI 
sis. 30 kpl/astia

10,00
10 kg
AURINGON-
KUKANSIEMEN 10 kg

9,90

RETKI
KASULÄMMITIN

34,90
PORAKAIRA 
130 mm

69,95
MOOTTORIKELKAN 
TALOUSREKI

399,-
MOOTTORIKELKAN
TUKKIREKI

495,-

+ tk + tk

Alkaen

39,95
110 cm

Alkaen 2 ÄMPÄRIÄ

säkki

Miesten
FLANELLIPAITA
Alkaen

Miesten
COLLEGEPAITA 
musta tai harmaa

19,90

Miesten
VERKKAHOUSUT

14,90
Miesten
KERRASTOT

21,90
Alkaen

Naisten Brandtex
NEULETAKKI

49,95

18,60

Naisten
LEGGINSIT

6,95

MEILTÄ:
PALJUKÄRRYN 

VUOKRAUS Arkena 70 €/vrk
Viikonloppu 150 €. Viikko 250 €

Naisten
COLLEGEPAITA

Polaris 340 cc
TOURING 1990,-

Tayga 550 cc
MOOTTORI-
KELKKA
TOURING

5990,-
Tayga 250 cc
MOOTTORI-
KELKKA
TOURING

3990,-
UUSI! vain 1 kpl UUSI! vain 1 kplERÄ KÄYTETTYJÄ
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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!

Tiikerinsilmä oppilastyönä Puikkariin

Hirsikampuksen 9.-luok-
kalaiset taiteilijat pääsivät 
torstaina 22.2. näkemään 
kättensä töitten tuloksen 
Puikkarin kuntosalin sei-
nällä.

Opettaja Mika Sälevä on 
vetänyt Hirsikampuksella 
kuvaamataidon valinnaisai-
neena graffiti-kurssia, jossa 

kyseinen teos syntyi Pudas-
järven kaupungin liikunta-
toimen tilaustyönä. Oppilai-
ta kurssilla oli viisi ja tämän 
työn tekemiseen meni puoli 
vuotta, sillä valinnaisainei-
siin käytettäviä tunteja on 
vain muutama viikossa.

- Kuntosalin valkoisil-
le seinille piti saada jota-

kin ilmettä ja pari vuot-
ta keskustelimme Mikan 
kanssa vaihtoehdoista sekä 
toteutuksesta. Tämän graf-
fiti-kurssin myötä saimme 
upeaa taidetta salin seinään, 
kertoi uimahallivastaava 
Aini Seppänen.

Teos valmistui neljälle 
eri puulevylle. Työvaihei-
ta oli useita, alkaen levy-
jen esikäsittelystä ja pääty-
en kiinnitettynä kuntosalin 
seinään. 

Opettajan ja oppilaitten 

kertoman mukaan tilaajal-
le meni useampi piirroseh-
dotus, mutta yhteistuumin 
päädyttiin tähän raikkaa-
seen Tiikerinsilmään.

Taiteilijatytöt Oona Lasa-
la, Pieta Niemelä, Tanja Po-
sio, Tanja Särkelä sekä Tinja 
Takkinen eivät olleet mietti-
neet työllensä nimeä, mut-
ta kun taideteos nähtiin ko-
konaisuutena seinällä, se sai 
osuvasti nimekseen Tiike-
rinsilmä.

- Työ valmistettiin kou-

lulla sekatekniikalla maala-
ten, töpäten ja viivapiirrok-
sena käyttäen työvälineinä 
pensseliä, tussia sekä hie-
man myös aerosolimaalia, 
luetteli opettaja Sälevä.

Nämäkin peruskoulun-
sa päättävät lahjakkaat nuo-
ret ovat edellisellä viikolla 
olleet uravalintojen edessä, 
kun on pitänyt päättää jat-
ko-opinnoista. Kaikilla ty-
töillä oli suunnat selvinä, 
osa jäi paikkakunnalle ja osa 
suuntaa opintonsa muualle.

Kiitoksena tehdystä työs-
tä tytöt siirtyivät vielä tilaa-
jan tarjoamalle pizzalou-
naalle ja kuntosali täyttyi 
toimintatorstain ohjatus-
ta ryhmästä, joka on kaikil-
le avointa kuntoilua alkaen 
kello 13.30.

Tällä kertaa ohjaajana 
toimi opintojensa ohella lii-
kuntatoimessa työskentele-
vä Inka Kipinä.

Terttu Salmi

Uutta ilmettä Puikkarin kuntosalin seinällä herättää iloa ja 
ihastusta.

Opettaja Mika Sälevä sekä toteutuksesta vastanneista paikalla olleet Tanja Posio, Pieta Niemelä ja Tinja Takkinen.

Aktiiviset kuntoilijat Jouko Keskiaho sekä Raija Anttonen 
ovat iloisia kuntosalin saamasta uudesta, raikkaasta il-
meestä.
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

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

Meiltä:

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

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

METALLIROMUN KERÄYS

JÄTEHUOLTO

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

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

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

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

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

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

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT
AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

Koillis
AVAIN•LUKKO•SUUTARI

Palvelemme: 
ma-pe 

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

- Suutarintyöt
- Avainpalvelu
- Lukot, helat

- Teroituspalvelu
- Nahan hoitotuotteet
- Kyltit ja kaiverrukset

- Tarvike- 
  myynti

NUOHOUSPALVELUT

-   fysioterapia ja hieronta 
(myös ilman lääkärin lähetettä)

-  akupunktio
-  nikama- ja nivelkäsittelyt

PÄIVI JA JARI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 / 0500 558 368 

HIERONTAA JA FYSIOTERAPIAA

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

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

MYYDÄÄNPUDAS-
TORI

ILMOITA ILMAISEKSI! Siisti omakotitalo keskustan 
tuntumasta, 117 m2. P. 050 468 
4692.
Myydään Nissan Qashqain 
kattotelineet vm. 2008 mallin 
koriin. P. 040 514 1673.

VUOKRATAAN HALLITILAA 
n. 60 neliöä kylmänä tai lämpimänä, 

hyvä autonrassauspaikka, iso piha.                                         

VUOKRATAAN TOIMISTOTILAA 
n. 30 neliöä voi vaikka yöpyä. Kalustettuna. mm kahdet 

sängyt, tilava parkkipaikka, mahtuu vaikka rekka-auto.     
Heti vapaat. Puh. 040 809 2120.

TYÖSUORITUKSIA

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Kurenalla seniorisarjan koivu-
sänky 90x200 cm + turvalaita. 
p. 040 531 5692.
Takuussa oleva kotikokki mikro 
sekä puisilla käsinojilla oleva 
lepotuoli. P. 040 964 7087.

VUOKRATTAVANA
Tarjotaan vuokralle rivitalokolmio (3 h+k+s), 80 m2. Vuokra 700 €, 
sis. lämpö ja autopaikka. Myös myynti mahdollinen. P. 040 820 
3241.

LÖYDETTY

Koira odottelee 
omistajaansa 
Pudasjärven 

löytöeläinkodilla. 
Toivottavasti omistaja 

löytyy näin! 

Löytöeläinkoti 
Kirsi Keskitalo 
0400 908 456.

SEKALAISTA
Otan leikattuja kissoja hoitoon 15 
€ vuorokausi. Korkeintaan kaksi 
kissaa kerrallaan omien kissojeni 
kavereina. Tuotava ennakkoon 
vuorokaudeksi ennen hoitojak-
soa, jotta näen pärjäävätkö kes-
kenään. Kokeiluvuorokausi on 
ilmainen. P. 045 357 4399
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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
PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

KEVÄTKOKOUS 
 palvelukeskuksessa 

tiistaina 13.3.2018 kello 14.30.
Esillä yhdistyksen 7 §:n määräämät asiat. 

Mukaan kuntokortit vuodelta 2017. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!

Valokuvia pohjoisesta Tiina Törmäsen valokuvia Syötteen luontokeskuksella 1.12.2017-
31.3.2018 klo 10-16. Erätie 1, Syöte.
Hyvän mielen paikassa kirjastolla juttuseuraa, askartelua ym. kivaa ma-pe klo 10.-16. Kes-
kiviikkoisin tietokone-Info klo 10.-13.30.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Puikkarin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
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.
Kivapuhe-viikko la 3.3. klo 11.00-14.00 Koko kansan yhdenvertainen nyyttäribrunssi kau-
pungintalolla. Klo 15.00 ja 18.00 Pudasjärvi U.F.O. -musiikkiteatteriesitys Tuomas Sammelvuo 
-salissa.
Mäenlaskutapahtuma ma 5.3. klo 12-15 Rajamaanranta, Kauralantie.

Teollisuusliiton Pudasjärven ao:827 
jäsenillä

MAHDOLLISUUS 
HOMMATA DIMEX HUPPARI 

35 € omavastuulla.
Malli 4127. Tilaukset maaliskuun 29 pv mennessä 

p. 040 552 4281. 

Pudasjärven kehitysvammaisten 
tukiyhdistyksen   

YLEINEN KOKOUS    
Palvelukeskuksessa 

tiistaina 19.3.2018 klo 18.30.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 18.00. Tervetuloa!

Koskenhovilla su 4.3.2018 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa!  

KUULUTUS    
CARUNA OY

Caruna Oy on käynnistänyt uuden Pudasjärvi-Ranua 110 kV 
voimajohdon suunnittelutyöt Koillismaan alueen suurjän-
nitteisen jakeluverkon käyttövarmuuden parantamiseksi ja 
siirtokapasiteetin kasvattamiseksi.

Maanmittauslaitos on 05.10.2017 päivätyllä päätöksellään 
MML 2987/03 04/2017 antanut luvan suorittaa voiman-
siirtojohdon suunnan määräämiseksi maastotutkimuksia 
Pudasjärven kaupungin ja Ranuan kunnan alueella.

Ilmoitamme aloittavamme kevään aikana maastotutki-
mukset Pudasjärven sähköasemalta – Ranuan sähköase-
malle liittyvän 110 kV voimansiirtojohdon suunnan mää-
räämiseksi. Tutkittavan voimansiirtojohdon reitin pituus 
on noin 92 km. 

Ennen maastotöiden aloittamista informoimme niitä 
maanomis-tajia, joitten maa-alueita hanke koskee ja kar-
toitustyön päätyttyä kuulemme vielä kaikkia maanomista-
jia hankkeeseen liittyvistä asioista.

Espoossa 14 päivänä helmikuuta 2018
CARUNA OY

VUOSIKOKOUS 
pidetään Pytkynharjun kahvilassa 

la 17.3.2018 klo 15.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

Ranuantien varrelle sijoittu-
van Nivankankaan alueen 
kaavaan liittyvää ideointia 
suoritettiin maanantaina 26.2. 
kaupungintalolla. Näiden 
kuntalaisten kuulemis- ja ide-
ointitilaisuuksien tarkoitus 
on saada kuntalaisten mieli-
piteitä, jotta voitaisiin saada 
tulevasta kaavasta sellainen, 
että se olisi uusien rakentaji-
en mielestä mahdollisimman 
viihtyisä ja vastaisi tulevai-
suuden tarpeisiin. Swecol-
ta oli tehtyä kyselyä esittele-
mässä arkkitehdit Johanna 
Lehto ja Riitta Yrjänheikki. 
Noin 50 ihmistä oli käynyt 
antamassa vastauksia kysy-
myksiin netin välityksellä. 
Suhteessa eniten, jotka ovat 
vastanneet kyselyyn, ovat 
iältään 30 – 40 vuotiaita. Ky-
sely on avoinna ainakin 4.3. 
saakka osoitteessa www.pu-
dasjarvi/nivankangas. Lisäk-
si nuoret ovat jo aikaisemmin 
ottaneet kantaa eri kyselyssä 
siihen, millainen tulevaisuu-
den kaava Nivankankaalle 

Nivankankaan kaavan 
ideointia yleisötilaisuudessa

Vasemmalta oikealle Aila Ryhänen, Riitta Yrjänheikki, Jo-
hanna Lehto, Kari Salmela, Markku Mattinen, Jorma Kouva 
ja Kaisa Nivala pohtimassa alueiden käyttöä.

pitäisi olla sisällöltään. Nuor-
ten näkemykset on myös otet-
tu jo huomioon, vaikka hei-
dän osallistumista toivotaan 
edelleen tähän netissä tapah-
tuvaan kyselyyn. Yleisökyse-
lyssä tuli esiin samoja asioi-
ta, joita kuntastrategiassa on 
ollut teemoina. Luonnonmu-
kaiset rakennusmateriaalit, 
ekologisuus, viihtyisä asuin-
ympäristö, elinvoima, jousta-
vat yhteydet, kookkaat tontit 
sekä puhdas luonto.

Tilaisuuteen olisi toivot-
tu enemmänkin ihmisiä ihan 
kartan ääreen miettimään 
mitä asioita tulisi alueelle si-
joittaa. Yhdessä ideoitiin ja 
todettiin että villejä asioita 
voi esittää ja katsotaan voiko 
niitä sitten kaavaan sijoittaa. 
Liikenneyhteyksiä pohdittiin. 
Hevosille ja muille mahdolli-
sille lemmikeille katsottiin so-
pivia paikkoja ja kortteleita. 
Yritystonttien paikkoja mie-
tittiin ja sitä mitä yritystoi-
mintaa alueella voisi olla niin, 
että se olisi sopusoinnus-

sa muun asumisen kanssa. 
Myös tee se itse -henkilöille 
mietittiin alueita sekä puutar-
han hoidosta kiinnostuneille. 
Veneilypaikkoja ja mahdollis-
ta maauimalaa pohdittiin.

Vielä ehtii mukaan kerto-
maan meille, millaisen asuin-

alueen sinä haluaisit ja millai-
sesta ympäristöstä ja tontista 
unelmoit. Myös mahdolliset 
energiaratkaisut kiinnostavat 
meitä.

Tekninen ja  
ympäristötoiminta

Kaupunki edistämässä 
yrittäjämyönteistä ilmapiiriä
Pudasjärven kaupungin elin-
voimaohjelman valmistelutyö 
on käynnissä. Elinvoimavalio-
kunnassa keskusteltiin ohjel-
man sisällöstä keskiviikkona 
21.2. Pudasjärven Osuuspan-
kissa pidetyssä kokoukses-
sa. Ohjelman painopisteet 
ovat yritysmyönteisen ilma-
piirin synnyttäjä, lähiruoan ja 
luonnontuotteiden hyödyn-
täjä, viihtyisä keskusta ja elä-
vät kylät, luontokaupunki ja 
hirsipääkaupunki, luonto-
matkailun ja elämysmatkai-
lun keskittymä, omaleimaista 
mainetta ja brändiä rakenta-
massa sekä osaamisen uudis-
taja. 

Elinvoimavaliokunnan 
mukaan Pudasjärven kau-
punki antaa ohjelman kaut-

ta elinvoimalupauksen: kau-
punki ottaa toiminnassaan 
huomioon yritysvaikutukset 
ja luo yrittäjämyönteistä ilma-
piiriä sekä tarjoaa yrityksille 
laadukkaat neuvontapalvelut. 
Kaupunki kehittää elinym-
päristön viihtyisyyttä ja luo 
edellytyksiä yritysten toimin-
taympäristön kehittämiselle. 
Kunta pyrkii edistämään pai-
kallisten tuotteiden ja palve-
lujen käyttöä sekä edesauttaa 
elinvoimaohjelman konkreet-
tisten toimenpiteiden toteut-
tamista. 

Elinvoimavaliokunta kävi 
myös keskustelua lähiruoasta, 
jolla on kaupunkistrategiassa 
merkittävä painoarvo ja toimi-
alan kehittämiseen halutaan 
panostaa. Lähiruokatuotan-

non kehittämiseksi konkreet-
tisia kehittämistoimia ja mah-
dollisuuksien mukaan erillisiä 
yrityskentän tarpeisiin perus-
tuvia kehittämishankkeita tul-
laan jatkossa valmistelemaan 
kaupungin toimesta. Näitä 
kootaan esimerkiksi seuraa-
vien kokonaisuuksien ympä-
rille: kehitetään teurastamon 
toimintaa ja lihanjalostus-
mahdollisuuksia, selvitetään 
mahdollisuuksia paikallisen 
leipomotoiminnan käynnistä-
miseen, sekä kalajalosteiden 
tuotantomahdollisuuksien ja 
luonnontuotteiden käytön ke-
hittämiseen. Näissä toimis-
sa avainasemassa ovat yrityk-
set, joten yrittäjien aktiivista 
osanottoa hankkeisiin toivo-
taan. Elinvoimavaliokunta 

esittää, että tämän kokonai-
suuden eteen päin viemiseen 
haetaan AIKO rahoitusta Poh-
jois-Pohjanmaan liitolta. Alu-
eelliset innovaatiot ja kokeilut 
(AIKO) -rahoitus on kansalli-
nen aluekehitykseen kohden-
nettu määräraha. Keskiössä 
ovat alueiden uusiutumista 
edistävien kehittämisproses-
sien vauhdittaminen, kump-
panuuksien edistäminen sekä 
toimintatapojen uusiutumi-
nen tavoitteena elinkeinojen 
toimintaympäristön kehitty-
minen. AIKO-rahoitusta koh-
dennetaan kasvua edistäviin 
aloitteisiin sekä uusien kehit-
tämisprosessien vauhdittami-
seen. 

Elinvoimavaliokunta 

   Pudasjärven 
   Sotaveteraanit ry:n 
VUOSIKOKOUS 
pidetään ti 13.3.2018 klo 18 

Pudasjärven seurakuntatalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Diaesitys Takaisin kotiin -marssitapahtumasta. 
Tervetuloa! Hallitus

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

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

La 3.3.

Ennakkolippu 17€, Ovelta 22€ 
klo 03.00 alkaen 5€

DJ SASH

Tervetuloa!

La 10.3.
JUHANI 
GROUP 
TANSSI-ILTA

TU
LO

SS
A:

Pe 23.3.
JARKKO 
HONKANEN & 
TAIGA

La 17.3.
ILPO 
KAIKKONEN

KIRPPIS
ti-ke 6.-7.3. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

PERINTEINEN TALVIPÄIVÄ 
Kempeleen Pyrinnön majalla hiihtokeskus 
Köykkyrissä perjantaina 16.3. kello 12.00.
Hiihtokilpailut naisille, miehille ja viestit 3-henkilön 
joukkueille sekä sauvakävely. Tyyli on perinteinen.

Lähtöaika ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen 10.3.2018 mennessä Leenalle 

puh. 050 559 9066 tai e-mail leena.r45@gmail.com.

PILKKIKILPAILUT keskiviikkona 
Pyhäjärven kirkonkylän pappilan rannassa 

keskiviikkona 28.3. kello 11.00–14.00.
Ilmoittautuminen 19.3.2018 mennessä Leenalle 

puh. 050 559 9066 tai e-mail leena.r45@gmail.com.

TEATTERIRETKI Taivalkoskelle 
8.4.2018 kello 15.00 Rovasti Reiska ja 

sekalainen seurakunta.
Ilmoittautuminen Leenalle 28.3.2018 mennessä 

puh. 050 559 9066 tai e-mail leena.r45@gmail.com.  
Lähdemme kello 13.30 S-marketin pysäkiltä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN 
YKSITYISTEIDEN TIEKUNTIEN 
AKTIVOINTI ON KÄYNNISTYNYT
Pudasjärven kaupungin teknisen toimen aloitteesta 
on käynnistetty ns. valtionavullisten yksityisteiden 
tiekuntien aktivointi ja yksiköiden uusiminen, joilla 
on kaupungin kanssa kunnossapidon hoitosopimus. 

Kaupungin toimesta valmistellaan ja kutsutaan 
kokoon tiekunnan toiminnan käynnistämiseen 
liittyvä 1. kokous. Kokouksessa käsitellään tar-
vittaessa hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten 
sekä puheenjohtajan valinta tai toimitsijamiehen /  
varatoimitsijamiehen valinta, uudet tieyksiköt sekä 
muut vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Kaupungil-
la on kaksi henkilöä töissä valmistelemassa uusia 
tieyksikköluetteloita. Tiekunnat, jotka eivät ole toi-
mineet vuosikymmeniin, voivat ilmoittaa haluk-
kuutensa tiekunnan toiminnan käynnistämiseen 
yhdyskuntatekniikan päällikölle Pekka Pitkäselle 
puh. 050 444 1044 tai sähköpostilla pekka.pitkanen@ 
pudasjarvi.fi  Työntekijät työskentelevät näillä näky-
min heinäkuun 14 päivään 2018 saakka, joten haluk-
kaiden kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian.

Terveisin
Pekka Pitkänen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

PUDASJARVI.FI

Pudasjärveltä olevan Biopojat Oy:n 
(konkurssissa, Y: 2300900-8) 
VELKOJAT JA VELALLISEN 
EDUSTAJA KUTSUTAAN 
VELKOJAINKOKOUKSEEN, 
joka pidetään 19.3.2018 kello 13.00 alkaen 
Asianajotoimisto Kari Kantakoski Oy:n 
(puh. 020 711 8580, kari.kantakoski@kantakoski.fi) 
toimitiloissa osoitteessa 
Kirkkokatu 4 A 40, 90100 Oulu.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suorite-

tuista toimenpiteistä,
2.  päätetään konkurssipesään kuuluvat omaisuuden 

realisoinnista ja jo suoritettujen toimenpiteiden hyväk-
symisestä,

3.  päätetään mahdollisesta erityistilintarkastuksesta,
4.  päätetään mahdollisista velkomus- ja takaisinsaanti-

kanteista ja jo suoritettujen toimenpiteiden hyväksy-
misestä,

5.  päätetään velallisyhtiön kirjanpidon loppuun tekemi-
seen liittyvän laskun vaatimista toimista,

6.  päätetään pesänhoitajan palkkiosta,
7.  päätetään konkurssipesän hallinnon ja kirjanpidon 

tarkastuksesta,
8.  käsitellään muut mahdollisesti esiin tulevat asiat.
Oulussa, 28.2.2018
Kari Kantakoski
asianajaja, Oulu
Oulun käräjäoikeuden määräämä
Biopojat Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto kokoontui 
maanantaina 26.2. Oulun 
hiippakunnassa toteutetaan 
piispan vaali tämän vuoden 
elokuussa piispa Samuel 
Salmen siirtyessä eläkkeelle. 
Pudasjärven seurakunnas-
ta saa olla kahdeksan maal-
likkovalitsijaa, joina tulevat 
toimimaan Seppo Leppänen, 
Anna-Maaria Jaakkola, Arvo 
Niskasaari, Tuulikki Tihi-
nen, Esko Ahonen, Vuokko 
Loukusa, Eija Ikonen ja Tert-
tu Puurunen. Lisäksi äänioi-
keutettuja ovat Pudasjärven 
seurakunnan papit. Kaik-
kiaan Oulun hiippakunnan 
piispan vaalissa on 1126 ää-
nioikeutettua. 

Seuraavat seurakunta-
vaalit järjestetään sunnun-
taina 18.11, jota ennen toi-
mitetaan ennakkoäänestys. 
Vaalilautakunnan jäsen-
ten kelpoisuuksien suhteen 
on tullut uusia säännöksiä 
mm. esteellisyyteen on tullut 
muutoksia. Vaalilautakun-
nan puheenjohtajaksi nimet-
tiin kirkkoherra Timo Liika-

nen ja jäseniksi Pekka Törrö, 
Terttu Salmi, Silja Puurunen 
ja Heikki Turves. Varalle va-
littiin Antero Kokko, Marja-
Leena Tykkyläinen, Terttu 
Määttä, Elvi Räisänen, Sinik-
ka Pietilä, Paavo Kortetjärvi 
ja Soili Kortetjärvi. 

Kokouksessa annettiin ti-
lannekatsaus kirkon energia-
korjaukseen, joka on eden-
nyt suunnitelmien mukaan. 
Kirkkoon tullaan rakenta-
maan maalämmitykseen 
perustuva vesikiertoinen 
lämmitysjärjestelmä sekä 
tehdään hirsirakenteiden tii-
vistyskorjauksia. Maalämpö 
tullaan ottamaan kirkon lä-
helle porattavista porakai-
vannoista. Rakennusurakat 
kilpailutetaan alkukesästä 
ja työt suoritetaan syksyke-
sällä. 

Talouspäällikkö Mai-
re Puhakka antoi myös kat-
sauksen kirkkohallituksen 
päätöksestä verotulojen täy-
dennyksien jakoperusteiden 
muutoksesta kuluvalle vuo-
delle. Päätöksen mukaan 
Pudasjärven seurakunnan 

Kirkkovaltuutetut Iivari Jurmu, Veli Nikula, Ilmari Lohilahti 
ja Mauno Ruokangas osallistumassa tämän vuoden ensim-
mäiseen kirkkovaltuuston kokoukseen.

Seurakunta valmistautuu piispan 
valitsemiseen ja seurakuntavaaleihin

verotulojen täydennys pu-
toaa noin 120 000 euroa ver-
rattuna aikaisempien vuosi-
en tasoon. Tämän johdosta 
kirkkoneuvosto on asetta-
nut talouden tasapainotta-
mistyöryhmän, joka tulee et-
simään ratkaisuehdotuksia 
seurakunnan talouden pitä-
miseksi tasapainossa. 

Kirkkoherra Timo Liika-
nen piti lopuksi tilastokat-
sauksen vuodelta 2017. Sen 
mukaan seurakunnan jäsen-
määrä oli vuoden vaihtees-
sa 7197, jossa on vähennystä 

edellisvuoteen 103 henkeä. 
Kirkkoon kuului väestöstä 
noin 89 prosenttia. Se on py-
synyt lähes samana useim-
pien vuosien ajan. Kastet-
tuja oli viime vuonna 63 ja 
kuolleita 110 henkeä. Seura-
kuntaan muutti 281 henkeä 
ja poismuuttoa oli 317. Kirk-
koon oli liittynyt 11 henkeä 
ja eronnut 29. Päiväjumalan-
palveluksiin osallistui keski-
määrin 110 henkeä. HT

Kurenalan kyläyhdistys ry. 
oli tällä kertaa puheenjoh-
tajan roolissa, kun Kyläneu-
vosto kokoontui helmikuun 
viimeisenä päivänä kaupun-
gintalon kokoushuone Ota-
vassa. Paikalla oli parikym-
mentä edustajaa eri puolilta 
pitäjää.

Kokouksen avasi Ku-
renalan kyläyhdistyksen 
puolesta Tuomo Jokikokko 
ja sihteerinä toimi Panuma-

järvi ry:n edustaja Aili Jus-
sila.

Paikalla kyliä edustivat 
Aittojärven kyläseura ry., 
Ervastin kyläseura ry., Jon-
gun alueen kyläyhdistys ry., 
Kollajanniemen kyläyhdis-
tys ry., Kurenalan Kyläyh-
distys ry., Panumajärvi ry., 
Pintamon kyläseura ry., Sa-
rakylän alueen kyläseura ry. 
sekä uutena Siuruan kylä ry. 

Kylätoimijoitten esittely-
kierroksen jälkeen kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen 
toi kaupungin kuulumiset ja 
terveiset kylien edustajille, 
jälleen toimitettavaksi omil-
le kylille.

Kaupunginjohtaja kiitte-
li toimivia Pudasjärven ky-
liä ja totesi, että ilman kyliä 
kaupunkimme ei olisi näin 
valtakunnallisestikin huo-
mioitu eikä kylätoiminta 
hoituisi ilman kylillä olevia 
aktiivisia talkoolaisia. Eri-
tyisen iloisena Timonen otti 
vastaan uuden kylätoimijan, 
Siuruan kylä ry:n, jolta kai-
ralta hän itsekin on lähtöisin.

Kyläneuvosto aloitti uuden vuoden

- Pudasjärvi on valtakun-
nan tasolla ihan kärkikas-
tia, totesi Timonen ja lupasi 
seuraavaan Kyläneuvoston 
kokoukseen tuoda kättä pi-
dempää tietoa muun muas-
sa valmistelussa olevasta hy-
vinvointisetelistä. 

Timonen sanoi kaupun-
gin talouden olevan vakaa, 
vaikka suuria investointeja-
kin on tulossa.

Erityisasiantuntija Mari 
Juntunen kertoi Kiertokaa-
ri Oy:n toiminnasta ja tarjo-
si kyläseuroille yhteistyöku-
viota jätepisteitten yleisen 
siisteyden huolehtimises-
ta. Kiertokaari Oy on valmis 
tarjoamaan kylätoimijoil-
le jätepisteiden ympäristön 
silmälläpidosta pientä kor-
vausta. Juntunen oli halu-
kas tulemaan kylittäin kerto-
maan laajemmalle porukalle 
heille edullisimmasta jäte-
huollosta.

Esa Erkkilä valotti vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun ti-
laa Pudasjärvellä sekä SPR 
ystävätoimintaa. Erkkilä pe-

rään kuulutti kyläseuroja 
yhteistoimintaan VAPEPA:n 
kanssa. 

- Tarvitaan eri kyläkul-
milta vapaaehtoisia etsintä-
partioihin sekä myös kylä-
seurojen toimitiloja erilaisiin 
koulutuksiin ja muuhun 
huoltoon, sanoi Erkkilä.

Kokouksen päätteek-
si sihteeri kertoi tietoa Ke-
hittämis- ja toimintatukiha-
kemuksista. Hakemuksia 
on määräaikaan mennes-
sä saapunut kaupungille re-
kisteröidyiltä yhdistyksiltä 
77 kappaletta ja 46 kappa-
letta yksityisiltä tai rekiste-
röimättömiltä yhdistyksiltä. 
Työryhmä valmistelee tuki-
hakemukset huhtikuun en-
simmäiseen kaupunginhal-
lituksen kokoukseen, jonka 
jälkeen niistä ilmoitetaan yh-
distyksille.

Seuraava Kyläneuvos-
ton kokous pidetään Siuru-
an Työväentalolla 6.6. kello 
18 alkaen.

Terttu Salmi

Esa Erkkilä luennoi Vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun 
sekä SPR ystävätoiminnan 
tärkeydestä.

Mari Juntunen Kiertokaa-
ri Oy:stä toivoo vahvaa 
yhteistyötä kyläseurojen 
kanssa.

Kyläneuvoston kokouksessa oli parisenkymmentä osallistujaa.
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Paikalla ovat Metsähallituksen Tapio Ojala 
ja Rakennuspalvelu Tolosen Ilkka Tolonen.

Tervetuloa tutustumaan Metsähallituksen 
laajaan tonttivalikoimaan ja 

Rakennuspalvelu Ilkka Tolosen 
rakentamaan paritaloon Syötteellä.

Esittely 9.3.2018 klo 11–17.00

Tontista se 
kaikki alkaa!

www.rakennuspalvelutolonen.fi

Esittelymökki on Iso-Syötteen 
Ollukan tontilla 76/3, Pikkutalvikintie

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

ALEN LOPPURYSÄYS

-50%
LASTEN, NAISTEN, JA MIESTEN TALVIKENGÄT.

NAISTEN VAATTEITA.
NAISTEN JA MIESTEN TOPPAHOUSUJA.

KÄSINEITÄ JA PIPOJA.

ALENNETUISTA 
HINNOISTA

VIELÄ
PUOLET POIS

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

Puh. (08) 821 185

60 kaps.

45€
(norm. 47,59)

Tarjous on voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää 
enintään 31.3. saakka

To 8.3. 
Naistenpäivänä 

kaikki 
kosmetiikkahyllyn

tuotteet

-10%

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230
Palvelemme: joka päivä klo 9.00-18.00 1 % CB

1 SP

Joka päivä hyvää ruokaa
NOUTOPÖYDÄSTÄ:

AAMIAINEN klo 9.00-11.00
LOUNAS klo 11.00-15.00

PIZZAT 
OVAT SAAPUNEET!

Keittiö avoinna 
joka päivä 

klo 10.00-17.30.

Keittiöstä maukkaat
pizzat, hampurilaiset ja 

muut grilliannokset.

Palvelemme:
Joka päivä klo 9-18 Tervetuloa!


