
OP Pudasjärven HIPPO-HIIHDOT

Sarjat tytöt ja pojat

2015 ja myöh. synt.
2014-2013 synt.
2012-2011 synt.
2010-2009 synt.
2008-2007 synt.

Suojalinnalla su 17.3.2019 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 12.3. 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 2019

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

MIELI-hankkeen 
loppuseminaari s.  6

Rimmin rääppijäiset s. 7

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 28.2.2019
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

Tmi Teijo Iinatti
040 530 9726

teijo.iinatti@hotmail.com

Nuohouspalvelut 
pudasjärvellä

vakioasiakkaat saavat automaattisen
yhteydenoton, kuten ennenkin.

uudet asiakkaat tilauksesta. 

Nuohouspalvelut 
pudasjärvellä

jatkuvat paikallisen nuohoojan toimesta, 
mm. syötteen alueen mökkien nuohoukset.

Kirppis
to-pe 7.-8.3. klo 11-15.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!peräkärryssä takkeja, puseroita ym. 1€/kpl.

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

Tieturva 1* ma 4.3. klo 8.00
Ennakoiva ajo* ti 5.3. klo 8.00

*) direktiivipäivä

Tied. OV-LaaTu Oy, 045 677 5875
Kuljetuspudas Oy, pudasjärvi

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

Puh.  020 752 8260

Lemmikkieläinruoka

Tervetuloa 
tutustumaan 
runsaaseen 
kuiva liha-

valikoimaamme
Meiltä esimerkiksi 
valmiiksi suolattua 

ja narutettua

Saksanhirvenpaistia 
14,90 kg

ERÄ Hevosenpaistia 
14,90 kg

Retkievääksi
Pororyynäri 400g 
2,49 pkt 6,23 kg

Juustoinen 
porogrillimakkara 400g 

2 pkt 5,90 7,38 kg

Jahtimakkara 800g 
2 kpl 5,00 3,13 kg

Haukku Koiranmakkarat 
500g 5 kpl 10,00 4,00 kg

ERÄ Kuivattuja Poronluita -50%

Poron Sääriluu 4 kg:n ltk 
14,95 3,74 kg (norm. 7,48 kg)

Poron Putkiluu 4 kg:n ltk 
16,95 4,24 kg (norm. 8,48 kg)

Jättipakkaukset 

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

Cocktailpyörykät 1 kg 9,90 kpl

Kypsä Savupekoni 9,93 kg 1,5 kg:n laatikko 14,90

Herkutteluun
100% Poronlihaa 

400g 
3 kpl 25,00 20,83 kg

Maalaishyytelö 
n. 1kg 7,90 kg

Lämmin savustettu 
Kalkkunan rintafi le 

13,90 kg

PUDASJÄRVI Muonamutka 2    www.kylmanen.fi

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 13.3., ke 20.3. ja ke 3.4.

Optikon näöntarkastus 0€!

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Silmälasien ostajalle 
POLAROIDUT AURINKO-

LASIT kaupan päälle!

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

Suojaa silmäsi 
kevätauringolta, 

uudet aurinkolasi-
mallistot 

saapuneet!

HUOM! Perjantaina 1.3. liike avoinna klo 9 - 15
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 3.3. kello 10, Ari Kokkonen, 
Valtteri Laitila, Keijo Piirainen, LC Hilimat avustaa. Juma-
lanpalvelus on katsottavissa suorana lähetyksenä seurakun-
nan kotisivujen kautta. Kirkkokahvit.

Iltakirkko seurakuntakodissa to 28.2. kello 19, Ari Kokko-
nen, Marko Väyrynen. Lopuksi iltatee.

Kuorot: Sarakylän kappelikuoro to 28.2. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 4.3. kello 18.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Omaishoitajat rippikoulusalissa ma 4.3. kello 11.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 7.3. kello 17.

Raamattupiiri seurakuntakodissa ti 5.3. kello 18.

Perhekerhot: Viikolla 10 ei perhekerhoja.

Päiväkerhoja ei viikolla 10 ei kerhoja.

Lapsiparkki perjantaisin kello 9.30-12 seurakuntakodilla. 
Parkkiin voivat tulla 1-5-vuotiaat. Lapsille oma välipala ja 
juoma mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille (ma kello 
12-16, muina arkipäivinä kello 8-16) Heli Tauriainen 040 
868 4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Rauni Juntti 
040 586 1217. Lapsiparkkia ei viikolla 10.

Kirkon esittelijä: Haemme reipasta, oma-aloitteista ja kie-
litaitoista nuorta kirkon esittelijäksi ajalle 24.6.-2.8.2019. 
Työaika ma-pe kello 11-17, 30 h/viikko. Palkkaus määritel-
lään kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmä 
202:n mukaan, 1230 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemuk-
set sähköpostilla 1.3.2019 kello 15 mennessä osoitteeseen 
timo.liikanen@evl.fi. Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Lii-
kanen, p. 040 820 7223.

Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Pasi Kumma-
lalla su 3.3. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 3.3. kello 16 
(Esko Mettovaara, Leo Paaso).

Kastettu: Venni Aslak Pesälä, Enna Katariina Tihinen.

Haudattu: Hilda Rauha Kerosalo 91 v, Anna Liisa Puola-
kanaho 86 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään maanantaina.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.
Laskutuslisä 3,00 €

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Päätoimittaja
Martti Turunen
0400 699 522

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

“Sitä niittää mitä kylvää” - näin sanoo van-
ha sananlasku. Tämän viikon evankeliumis-
sa Jeesus kiinnittää huomiota siihen, ettei 
yksin kylvötyö ratkaise sitä mitä niittäjä 
pelloltaan korjaa. Vain hyvään maaperään 
kylvetty siemen itää ja tuottaa tähkän. Jee-
suksen vertauksessa ihminen on pelto, jo-
hon Jumalan siemen kylvetään.

Jeesuksen kylvämä siemen on pyhä 
sana - hyvä idea. Ihmisen elämä tuottaa 
edelleen satoa, mikäli ihminen ottaa idean 
vastaan ja on sen kasvulle suotuisa ympä-
ristö. Tuottoisassa ihmisessä idea menes-
tyy ja tuottaa hyvää satoa. Nykymaailman 
sanastossa tämä voitaisiin tulkita menes-
tyksenä.

Esitän seuraavaksi kolme hyvettä, jotka 
mahdollistavat ideoiden kasvun. Mitä iki-
nä sinussa kasvaakaan se tuottaa hyvää sa-
toa, kun lannoitat kasvua hyveillä. Elämässä 
menestyminen ei ole puhdasta sattumaa 
vaan sinulla on mahdollisuus vaikuttaa sii-
hen omilla pyrkimyksilläsi.

Uskottavuus tarkoittaa sitä, että pyrit ai-
dosti elämään todeksi sitä, minkä ymmär-
rät oikeaksi. Keskityt elämässäsi tekemään 

sitä minkä ymmärrät tärkeäksi. Et yri-
tä tehdä kaikkea, mikä voisi olla kiinnos-
tavaa. Jos teet vähän kaikkea et tee kun-
nolla mitään.

Ideasi ei pääse kukoistamaan, mikä-
li se hukkuu rikkakasveihin. Uskottavuus 
on sitä, ettet teeskentele muiden ihmisten 
edessä. Ideasi ei pääse kasvamaan jos pei-
tät sen kauniilla kuorella. Uskottavuus on 
nöyryyttä. Et lupaa enempää kuin pystyt 
pitämään. Uskottavuus on luotettavuutta. 
Teet sen minkä sanot. Elät niin kuin opetat.

Sisukkuus tarkoittaa sitä, että pyrit elä-
mään ideaasi todeksi silloinkin, kun se on 
vaikeaa. Elämässä tulee vastaan monenlai-
sia vastoinkäymisiä. Elämää ei ole tarkoi-
tettu helpoksi. Välillä kohtaat onnistumisia, 
mutta usein myös epäonnistumisia.

Välillä saat osaksesi ylistystä ja toisi-
naan pilkkaa. Jos annat periksi ongelmi-
en edessä ideasi kasvu näivettyy. Älä hyl-
kää ideaasi kuivien kausien armoille. Etsi 
keino kastella sitä. Älä hylkää ideaasi rank-
kasateeseen. Etsi hennolle idealle tukikep-
pi. Älä unohda ideaasi, kun halla hiipii sy-
dämeen. Vie ideasi jonnekin lämpimään 

ja vaali sitä rakkaudella. Älä hylkää ideaa-
si, vaikka se tallataan liiskaksi. Hyvä idea 
on sitkeä kuin leskenlehti. Se virkoaa kyllä, 
kun et vain kivetä itseäsi.

Kunnioitus tarkoittaa sitä, että pyrit ot-
tamaan muut ihmiset huomioon. Kukaan 
meistä ei menesty elämässään yksin. Muilla 
ihmisillä on kuitenkin omat ideansa. He ei-
vät elä sinun ideaasi varten. Kukaan meistä 
ole siinä asemassa, että voisi arvioida onko 
yhden idea toista tärkeämpi. Älä tallo ih-
misten ideoita vaan pyri tukemaan niiden 
kasvua. Samat ihmiset ovat tukenasi, kun 
kasvatat omaa ideaasi. Välillä ihmiset käy-
vät hermoille ja joidenkin kanssa syntyy 
jopa konflikteja. Jotkut ihmiset ovat pe-
lottavia ja toisia ei meinaa millään ymmär-
tää. Kaikki me olemme kuitenkin Jumalan 
luomia otuksia. Kun suurta puutarhaam-
me lannoittaa kunnioitus, jokaisen ihmisen 
idea pääsee kukoistamaan Jumalan iloksi.

Ari Kokkonen

Sinä olet ideoiden puutarha

Iso-Syötteen rakentamishankkeet edistyvät aikataulussa
Iso-Syötteen kehityshank-
keet ovat edistyneet suun-
nitellusti, kerrottiin Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Huoneistohotelli Kide Oy:n 
järjestämässä tiedotusti-
laisuudessa keskiviikkona 
20.2. Oulussa. 

-60-huoneen ja 120-paik-
kaisen huoneistohotel-
li Kide Oy:n perustukset 
on valettu ja katto on pai-
kallaan. Nyt käynnissä on 
maalämpökaivojen, joita 
on 22 kappaletta, poraami-
nen. Pääurakoitsijana toimii 
Lehto Group, joka rakentaa 
rakennuksessa käytettävät 
elementit Oulaisten tehtaal-
laan. Ensi syksynä avatta-
van hotellin johtajaksi on 
nimitetty Tero Mäki-Asia-
la, jolla on vuosien koke-
mus hiihtokeskushotellien 
pyörittämisestä. Viimeiset 
kaksi vuotta hän toiminut 
hotellinjohtajana Lapland 
Hotel Oulussa, kertoi Te-
rentjeff.

-1400-neliöisen Lumi-
areenan työmaalla tehdään 
puolestaan nyt sokkeleiden 
muotitusta. Hirsiseinät al-
kavat nousta keväällä. Li-
säksi pysäköintialueen 
kapasiteettia ollaan kaksin-
kertaistamassa ja alueet as-
faltoidaan tulevan talvi-
kauden alkuun mennessä, 

kertoi kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. 

Tuba Food&Loudge 
ravintola- ja  
tapahtumayrittäjäksi 
Mukaan on saatu lisää 
huippuammattilaisia, kun 
Ouluun vuonna 2013 pe-
rustettu eko- ja kierrätys-
henkinen kulttuuriravin-
tola Tuba Food&Loudge 
laajentaa Iso-Syötteelle ra-
kenteilla olevan hotellin ja 
monitoimiareenan välissä 
olevaan Safaritaloon. Ra-
vintola avaa ovensa yhtä ai-
kaa huoneistohotelli Kide 
Oy:n sekä Lumiareenan 
kanssa marraskuussa 2019.

Ravintolayrittäjä Anne 
Mikkolan mukaan hampu-
rilaisten ja pizzojen ohel-
la ravintola haluaa tuoda 
saataville myös terveellisiä 
vaihtoehtoja. Raaka-aineina 
käytetään luomu-, lähi- ja 
hävikkiraaka-aineita ja me-
nulta löytyy aina myös kas-
vis- ja vegaaniruokaa.

Ravintolatoiminnan li-
säksi Tuba järjestää vuosit-
tain yli 100 tapahtumaa, ja 
myös Syötteellä tullaan jär-
jestämään eri kokoisia ta-
pahtumia ympärivuotisesti.

– Haluamme laajen-
taa Tuban konseptia vie-

den ekologisuutta ja 
kiertotalousajattelua ra-
vintolakonseptimme muo-
dossa muillekin paik-
kakunnille. Tuomme 
Iso-Syötteelle mukanam-
me tapahtuma- ja kulttuuri-
tuotannon osaamista tavoit-
teenamme vahvistaa alueen 
vetovoimaisuutta ja ympä-
rivuotisuutta yhdessä alu-
een toimijoiden kanssa, ker-
toi Mikkola.

Syötteen  
keskusvaraamo 
muuttaa
Majoitusta ja aktiviteette-
ja tarjoava Syötteen keskus-
varaamo, joka kuuluu Suo-
men keskusvaraamo Oy:n 
konserniin, muuttaa uusiin 
avattaviin tiloihin Lumi-
areenan yhteyteen. Jatkos-
sa Syötteen keskusvaraa-
mo tulee toimimaan myös 
alueen yhteisenä palvelu-
pisteenä, joka tarjoaa tietoa 
kaikista alueen palveluista 
ja harrastusmahdollisuuk-
sista.

-Mahtavaa, että matkai-
lussa jo nyt merkittävät toi-
mijat ovat löytäneet toisen-
sa ja voimme yhdessä luoda 
erityisiä elämyksiä asiak-
kaille. Jokaisella on vahva 
osaamisalue. Kun ne yhdis-

Syötteen rakennushankkeita ja yrittäjäasioita sekä hotellinjohtajan nimityksestä kertoi-
vat lehdistötilaisuudessa ravintola Rauhalassa Oulussa toimitusjohtaja Jorma Kortesoja 
Syötteen Keskusvaraamo, ravintolayrittäjä Anne Mikkola Tuba Food&Loudge, hotellinjoh-
taja Tero Mäki-Asiala huoneistohotelli Kide Oy, teollisuusneuvos Jorma Terentjeff huo-
neistohotelli Kide Oy ja kaupunginjohtaja Tomi Timonen Pudasjärven kaupunki.

tetään, voidaan asiakkaita 
palvella entistä paremmin, 
iloitsi Suomen keskusva-
raamo Oy:n toimitusjohtaja 
Jorma Kortesoja.

Tunturihotelli  
nousee tuhkasta
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen kertoi yrittäjien Juha 

ja Katariina Kuukasjärven 
päättäneen rakentaa vii-
me joulun alla palossa pa-
hoin tuhoutuneen hotelli 
Iso-Syötteen uudelleen. Ra-
kentamisaikataulu on vielä 
osittain avoinna. 

-Parhaimmassa tapauk-
sessa Iso-Syötteellä ava-
taan kaksi hotellia kaudelle 
2019-2020. Joka tapauksessa 

hotellihuoneiden määrä tu-
lee ensi kaudella olemaan 
suurempi kuin ennen hotel-
li Iso-Syötteen paloa, totesi 
Timonen.

Matti-Tapio Rissanen, 
kuva Teija Soini 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

TARJOUKSET VOIMASSA 28.2.-3.3. ELLEI TOISIN MAINITA

 
suomalainen  
pintamaustettu  
porsaan uunifilee
n. 1,4 kg

   
porkkana,  
lanttu ja  
punajuuri
1 kg, suomi

Laskiaisen
uudet klassikot

Ilman korttia 6,79 kg
595 089

kg ps 099
ps

TAROccO 
veriappelsiini
750 g (1,32/kg) italia

MARAbOU 
maitosuklaalevy
200 g (8,33/kg)

Ilman korttia 1,99 kpl (9,95/kg)

10.-
6

kpl

HK 
uunilenkki
400 g (2,50/kg) 
rajoitus: 3 pkt/talous

Ilman korttia 1,49 pkt (3,73/kg) Ilman korttia 1,79 kpl (19,89-24,86/kg)

1.- 1.-

 
Possua  

monella tapaa
KATSO RESEPTIT:

k-ruoka.fi tai  
K-Ruoka -sovellus

-12%
Plussa-kortilla

suomi

-32%
Plussa-kortilla

-44%
Plussa-kortilla

-16%
Plussa-kortilla

pkt kpl

999
kg

HäTäLä 
tuore C-leikattu 
ruodoton lohifilee
vakuumi, norja  
rajoitus: 2 fileetä/talous

voimassa to-la 28.2.-2.3.

erä

099
rs

miniluumu-
tomaatti
250 g (3,96/kg) 
espanja/marokko

MAgNUM 
jäätelöpuikot
72-90 g (11,11-13,89/kg)  
ei vegaaniset 
rajoitus: 10 kpl/talous

RIITAN HERKKU 
senttipizzat
250 g (6,76 kg)

995
nippu

tulppaani
25 kpl, suomi

169
kpl

vehnäpulla
14 kpl/700 g (4,13 kg), 
pakaste

289
pss

suomi
Jatkossa löydät 
ilmoituksemme 

torstain 
Pudasjärvi-lehdestä!
Lehti luettavissa keskiviikkoisin 

verkossa osoitteessa https://
vkkmedia.fi/pudasjarvi/  

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

      Kotiseudulle
kauppiaaksi?
R-kauppias Jenni,
Parainen

YRITTÄJÄKSI      -KIOSKILLE
PUDASJÄRVELLE?

Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta kioskitoiminnasta,
mutta nautit asiakaspalvelusta, sinulla on myynninnälkää ja

yrittäjän asennetta. Osaat johtaa ihmisiä ja pystyt
kannustamaan tiimisi loistotuloksiin. Saat parhaalla
liikepaikalla toimivan valmiin kioskin asiakkaineen,

laitteineen ja järjestelmineen - avaimet käteen periaatteella.
Tarvitsen vain pienen kokonaisrahoituksen.

Käy kurkkaamassa aiheesta lisää sivuiltamme ja
ilmoittaudu samalla vaikka webinaariin.                                               

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi
rekrytointi@r-kioski.fi p.020 5544 098

Ystävyyttä ja yksinäisyyttä käsiteltiin SPR:n ystäväillassa
Punaisen Ristin Pudasjär-
ven osasto järjestämään ys-
tävänpäiväiltaan torstai-
na 14.2. Palvelukeskuksessa 
osallistui tuvan täydeltä vä-
keä. Ohjelmassa oli perintei-
seen tapaan tietokilpailua, 
laulua, pieniä esityksiä, her-
nepussinheittoa, tikkakilpai-
lua, kahvittelua sekä reddie 
kids:n lapset olivat tehneet 
kaikille ystävänpäiväkortit! 

Ystävyyden merkitykses-
tä jokainen osallistuja sai kir-
joittaa oman mielipiteensä, 
jotka laput liimattiin muis-
titaululle. Lapuissa kävijät 
totesivat mm. että Ystävyys 
on toisen huomioonottamis-
ta, parasta toveruutta, lähei-
syyttä, luotettavuutta, tuke-
mista, ihana hetki porista, 
luottamista, mukana kulke-
mista, toisen muistamista, 

Sirkka Alatalo tikan heittovuorossa. 

Toivo Holappa Jaurakkajärveltä heittämässä tarkkuutta 
hernepusseilla. Pirjo Stenius (oikealla) avusti ja Raija Käl-
käjä kirjasi suorituksesta 29 pistettä.

Ystävänvälittäjänä toimiva Arja Panuma kokosi muistitau-
lulle ystävyydestä ja yksinäisyydestä osallistujien kirjoit-
tamia kokemuksia. 

välittämistä, kahvittelua yh-
dessä. Välittäminen oli yli-
voimaisesti eniten lapuissa 
esillä.

Yksinäisyydestä kirjoi-
tettiin; yksinäisyys tuntuu 
kuin olisi pimeässä, eikä va-
loa näy, ikävältä, sairaalta, 
pitkältä, kaipaa toista, vaka-
valta, surulliselta, joskus hy-
vältäkin, tylsältä ja synkältä. 
Monessa lapussa oli tuo, että 
ilman ystäviä aika on pitkä.

Punaisella Ristillä on al-
kamassa maaliskuussa avoin 
ikäihmisten iltapirtti kerran 
kuukaudessa (ilmoitetaan 
lehdessä).

Ystävätoiminta on hiljal-
leen käynnistynyt. Osalla ys-
tävätoiminnan kurssin käy-
neistä on henkilökohtainen 
ystävä, jonka luona vierailee 
mahdollisuuksien mukaan. 

Osa ystävistä on sitten mah-
dollisuuksien mukaan muis-
sa tapahtumissa. Jokainen 
oman elämäntilanteen mu-
kaan osallistuu. 

-Olemme käyneet ystävä-
porukalla myös laulamassa 
eri asumispalveluyksiköissä. 

Ystäviä on koulutettu noin 
20. Kaikilla ei ole mahdolli-
suutta olla nyt mukana toi-
minnassa. Suunnitteilla on 
myös uusi ystäväkurssi ke-
väällä, kertoi ystävävälittäjä-
nä toimiva Arja Panuma. HT

Kotiruoka-
Lounas

7,90€

Niemitalon
Leipäjuusto 1/2

Niemitalon Juustolan 
Lounas-Kahvila
Hetekyläntie 8, Pudasjärvi

Avoinna:
Ma-La 9-16

Su 11-16

Erä!
alk. 2,50€
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Pudasjärven kaupunginhal-
litus esittää tiistaina 26.2. pi-
tämässään kokouksessa kau-
punginvaltuustolle, että se 
hyväksyy Pudasjärven kau-
pungin ja Kuntarahoitus 
Oyj kanssa tehdyn puiteso-
pimuksen Hyvän Olon Kes-
kuksen rakentamiseksi. Pui-
tesopimuksesta puuttuvat 
liitteet ja mukana olevat liit-
teet tarkennetaan varsinai-
sessa kiinteistöleasingsopi-
muksessa Kuntarahoituksen 
kanssa, kun investointivai-
heen toteuttaja on valittu. 
Alustavan aikataulun mu-
kaan Hyvän Olon Keskuk-
sen rakennustyöt alkavat tu-
levana kesänä heinäkuun 
alussa ja rakennus valmistuu 
elokuun loppuun mennessä 
2021. Kuntarahoitus rahoit-
taa suunnitteluvaiheeseen 
liittyvät suunnittelukustan-
nukset puitesopimuksen mu-
kaisin ehdoin ja edellytyksin.

Lisää rahaa 
rakennusten  
purkuihin
Pudasjärven kaupunginval-
tuusto on aiemmin hyväk-
synyt kiinteistöohjelman 
vuosille 2015-2022 rakennus-
massan hallitun poistami-
sen ohjauksen. Hyväksyttiin 
vuoden 2019 teknisten pal-
veluiden talousarvioon 750 
000 euron lisämäärärahava-
raus Kurenalan koulun, en-
tisen Komulaisen talon ja 
Oikopolun rakennuksen pur-
kukustannuksiin. Pudasjär-
ven Vuokratalot Oy on käyn-
nistänyt hirsikerrostalojen 
suunnittelun ajatuksenaan 
toteuttaa ne Oikopolun ja 
Kauppatien väliselle tontille, 
jossa purettavat Komulaisen 
talo ja Oikopolun rakennuk-
set sijaitsevat. 

Kaupunki mukana 
hankkeissa
VAHVAKSI -hank-
keen tavoitteena on luo-
da uusia ennaltaehkäiseviä 
hyvinvointi- ja työllisyyspal-
veluketjuja erityisesti osatyö-
kykyisten työllistymiseksi. 
Pudasjärven kuntastrategias-
sa 2017-2027 on yhtenä pää-
tavoitteena 500 uuden työ-

paikan luominen. Hankkeen 
tavoitteena on saada kolmen 
vuoden aikana mukaan toi-
menpiteisiin 100 osatyöky-
kyistä henkilöä. VAHVAKSI 
–hankkeeseen rekrytoidaan 
projektipäällikkö ja -työnteki-
jä. Päätettiin myöntää tämän 
vuoden kuntarahoitusosuu-
den 22 688 euroa katettavak-
si kehittämisrahastosta ja ni-
mesi kaupunginhallituksen 
edustajaksi ohjausryhmään 
Paavo Tihisen. VAHVAK-
SI –hankkeen rahoitushake-
mus tulee jättää Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle 1.3. 
mennessä.

ProAgria Oulu/ Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset ry 
on käynnistänyt hankkeen 
Pohjoisen maisemahelmet 
– yhteistyöllä elinvoimaa 
Pohjois-Pohjanmaan perinne-
maisemista. Yhteistyötahoina 
hankkeessa ovat PSK-Aikuis-
opisto, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen luonnonsuo-
jeluyksikkö ja Metsähalli-
tuksen Pohjanmaan luonto-
palvelut. Hankkeen kesto on 
1.5.2019-31.12.2021. Hank-
keen erityiskohteena ovat Na-
tura 2000-verkoston alueel-
la olevat ja valtakunnallisesti 
arvokkailla maisema-alueil-
la olevat kohteet. Päätettiin 
osallistua hankkeeseen 2 000 
euron rahoitusosuudella.

Pudasjärvellä Syö-
te on linjattu Pohjois-Poh-
janmaan matkailuelinkei-
non kehittämisstrategia 
2020 -dokumentissa yhdek-
si Pohjois-Pohjanmaan kär-
kimatkailukeskukseksi. 
Hankkeessa tehtävät työt 
on toteutettava 1.3.2018-
30.9.2019 välisenä aikana. 
Pudasjärven investointioh-
jelmaan on varattu 1,5 miljoo-
nan euron määräraha hank-
keen toteuttamiseen. Tuen 
osuus on puolet määrärahas-
ta. Kaupunginhallitus nime-
si hankkeen ohjausryhmään 
kaupunginhallituksen edus-
tajaksi Jorma Kouvan sekä 
kehittämisjohtaja Pietiläisen 
tilalle Pekka Pitkäsen. Esite-
tään samalla Syötteen mat-
kailuyhdistykselle, että se ni-
meäisi po. alueen yrittäjistä 
varsinaisen ja varaedustajan 
ohjausryhmään.

Kesätyösetelit  
nuorille
Pudasjärven kaupunki tu-
kee jokaisen pudasjärveläi-
sen nuoren työllistymistä 
maksamalla 50 euroa yhdis-
tykselle tai yritykselle kah-
den viikon työsuhteesta, lu-
kuun ottamatta kaupungin 
ja Oulunkaaren kuntayh-
tymän työpaikkoja. Kaikil-
le pudasjärveläisille nuorille 
jaetaan 50 euron kesätyöse-
teli yhteistyössä oppilaitos-
ten ja 4H –yhdistyksen kans-
sa. Nuori saa bruttopalkkaa 
kahden viikon työnjaksolta 
(60 h) vähintään 345 euroa. 
Pudasjärven kaupunki on 
kilpailuttanut koululaisten- 
ja nuorten kesätyökampan-
jan järjestämisen ja toteut-
tamisen. Sopimustoimijaksi 
kaupunginhallitus valitsi 4H 
-yhdistyksen. 

Työterveyshuoltopal-
velua
Oulunkaaren kuntayhtymä 
tuottaa työterveyshuoltopal-
veluja jäsenkuntien alueel-
la jäsenkunnille ja kuntayh-
tymälle sekä alueen muille 
työnantajille. Oulunkaaren 
Työterveys Oy pitää helmi-
kuun aikana yhtiökokouk-
sen, joka on samalla yhtiön 
perustamiskokous. Yhtiöko-
kouksessa päätetään lisäjä-
senten valitsemisesta yhtiön 
hallitukseen sekä varajäsen-
ten nimeämisestä. Kaupun-
ginhallitus nimesi Eija Ikosen 
yhtiökokousedustajaksi Ou-
lunkaaren Työterveys Oy:n 
yhtiökokoukseen ja hallinto-
johtaja Seija Turpeisen kau-
pungin edustajaksi yhtiön 
hallitukseen ja kaupungin-
johtaja Tomi Timosen henki-
lökohtaiseksi varajäseneksi.

Kulttuurityöryhmä on pe-
rustettu kaupunginhallituk-
sen päätöksellä 29.8.2017 ja se 
on toiminut ja kokoontunut 
säännöllisesti. Kulttuurityö-
ryhmä esitteli toimintaansa 
kaupunginhallitukselle. Kau-
punginhallitus päätti, että 
seuraavaan kaupunginhalli-
tuksen kokoukseen tuodaan 
päätettäväksi kulttuurityö-
ryhmän esitykset. RR

Hyvän Olon Keskuksen rakennus-
vaihe voi alkaa jo heinäkuun alussa

Helmikuun uintikisaan osallistui 18 henkilöä. 

Pudasjärven urheilijoiden 
Uintijaosto järjesti uintikisat 
sunnuntaina 24.2. Puikka-
rissa. Osallistujia oli yhteen-
sä 18. Maaliskuun uintikisat 
pidetään ovat sunnuntaina 
31.3 kello 17.
Tytöt 5v vapaa 10m 1. Lotta Lo-
hilahti 22.6. Pojat 5v vapaa 10m 1. 
Iiro Piri 22.1, 2. Aappo Piri 23.8. Tytöt 
6v Vapaa 10m 1. Satu Rantala 22.9. 
Pojat 6v Vapaa 10m 1. Luca Lohi-
lahti 18.5, 2. Eemeli Ylilehto 30.8. Ty-
töt 6v Vapaa 25m 1. Vilma Kettunen 
42.3, 2. Lumi Lohilahti 46.4 Pojat 8v 
Vapaa 25m 1. Severi Lauri 51.4. Ty-

Uintikisat 
Puikkarissa

töt 9v Vapaa 25m 1. Iiris Piri 30.9. 
Pojat 9v Vapaa 25m 1. Topi Ket-
tunen 20.2, 2. Eetu Haapola 35.5, 3. Antti 
Kokko 48.7. Pojat 10v Vapaa 25m 
1. Matias Harju 30.7. Tytöt 11v Va-
paa 25m 1. Sara Leino 21.8.  Pojat 
11v Vapaa 25m 1. Elias Ylilehto 22.1, 

2. Ossi-Matias Kettunen 24.3.  Tytöt 
11v Selkä 25m 1. Sara Leino 24.9.  
Tytöt 12v Vapaa 50m 1. Ronja Yli-
lehto 49.7.  Tytöt 13v Vapaa 50m 
1. Venla Leino 41.3.  Tytöt 13v Selkä 
50m 1. Venla Leino 48.4. Tytöt 13v 
Rinta 50m 1. Venla Leino 1.00.6. 

LC Hilimat ystävänpäivävierailulla 
Yläkartanossa
Hilimat järjestivät perintei-
sen ystävänpäivätapahtuman 
14.2. Yläkartanossa. Aluk-
si juontaja Pirkko Polvi toi-
votti kaikki osallistujat ter-
vetulleiksi ja kertoi lyhyesti 
Hilimojen toiminnasta. Eija 
Ahonen lauloi ”Ystävän lau-
lun” ja johdatteli ”Nuotiotun-
nelmaan”. Ohjelmien välillä 
oli yhteislauluja, joita vanhus-
ohjaaja Arja Panuma säesti ja 
laulatti.

Marita Laakkonen esit-
ti laulut ”Huomenta aamu” 
ja ”Huopikkaat” sekä Anna-
Mari Kaskisen runon ”Iloi-
nen talitintti”. Sen jälkeen 
Pirkko Polvi kehotti muis-
telemaan omaa kouluai-
kaa ja koulumatkaa ja esit-
ti V.A.Koskenniemen runon 
”Koulutie” sekä Seija Musta-
nevan ”Kuinka mukava on 
opettaa”.

Yhteislaulun jälkeen vuo-
rossa olivat arvoitukset. Jo-
kaisesta oikeasta vastauksesta 
sai kettukaramellin, ja eni-
ten oikeita vastauksia tiennyt 
palkittiin vielä suklaarasialla. 
Tämä onnekas oli Salli Siira.

Pirkko Polvi kehotti kuu-
lijoita ajattelemaan kesää ja 
kaunista paikkaa ja lausui 
Eino Leinon runot ”Noctur-
ne” ja ”Rauha”.

Hilimat ovat aikojen saa-
tossa lahjoittaneet Yläkarta-
noon hernepusseja ja reikä-

laudan. Nyt leikittiin Laiva on 
lastattu -leikkiä ja kokeiltiin 
tarkkuusheittoa reikälautaan. 
Eija ja Marita huolehtivat her-
nepusseista ja laudasta.

Lopuksi laulettiin yhtei-
sesti vielä pari laulua ja sen 
jälkeen oli kahvi. Hilimat oli-
vat lahjoittaneet tilaisuuteen 
perinteisesti juustoleipiä.

Vilkasta toimintaa
Viime kuukausikokouksen 
11.2. LC Hil,imat piti Hir-
vaskosken kartanossa. Siellä 

Oskari ja Anna-Riitta Holm-
ström kertoivat kartanon 
historiasta ja vastasivat in-
nokkaiden kuulijoiden ky-
symyksiin. Hilimat osallistui 
helmikuun lopulla veteraani-
keräyksen kahvitukseen ku-
ten muinakin vuosina.

Hyvän Olon Messut jär-
jestetään lauantaina 4.5. Siel-
lä esiintyvät Joel Hallikainen 
ja pellet Nelli ja Niilo. Luvas-
sa on vaate- ja tuote-esittelyjä 
sekä messuravintola. HT

Pirkko Polvi lausui runoja kehottaen samalla ajattelemaan 
kesää ja entisiä kouluaikoja.

Hilimat ilahdutti Yläkartanon väkeä ystävänpäivävierailulla.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

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

PERJANTAi-lAuANTAi
1.-2.3.

mAANANTAi-ToRsTAi
4.-7.3.
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099

100 100
pss

199
ras

200100 199599
pkt

299

100

199

499

269

199

100

795
kg

300

raj. erä

kg

995
kg

Naudan
PAlAPAisTi

Naudan
PAisTiJAuhE-
lihA 499

kg595
kg1195

kg

Kariniemen
bRoilERiN PAisTi-
suikAlE 250-300 g 
naturell tai 
marinoitu 199

295

099

pkt

199
kg

2 kalaa/talous

pkt

pkt

100

pkt

199
pkt

pkt

795

JAuhElihA
sikA-NAuTA

pkt

169
pkt

2 kg/
talous

pkt
pkt

kg

pkt

kg

pkt

25,-

35,-

pkt

pkt

100

300

pkt179

2 pkt/talous

995

2990

1995

3990

750 6990

mA-Ti 4.-5.3.                  kE-To 6.-7.3.

PARsAkAAli
400 g
Espanja

RAuTAosAsTolTA

Arla perinteiset
JoguRTiT
150 g

Vanttauskosken
tuore
kiRJolohi

Kananpojan
filEEsuikAlEET

250-300 g 
naturel, hunajamarinoitu 

tai mango

PE-To 1.-7.3.

HK
kAbANossi

gRillimAkkARA
360-400 g

Valio
JoguRTiT

200 g

2 prk

Marabou
suklAAlEvyT
200 g

Meira
sAludo
kAhvi
500 g

4 pkt

HK
buRgERi 
100 g

Old El Paso
ToRTillA

8 kpl/326 g

HK tuore
hERNEkEiTTo

450 g

Vaasan
REviTTy
lEiPä
350 g

pkt

Snellman tosi murea
PAlvi-, koRPPu- tai 
kEiTTokiNkku
200 g

Kantolan
kAuRAkEksi
300 g

HK
bAlkAN
mAkkARA-
TANko 500 g

PE 1.3.                  lA 2.3.

Porsaan
kylJyksET

Naudan luuttomat
kEiTTolihA-
PAlAT

169
kg

Saarioinen
PizzAT
200 g

Prego
TuhkAimuRi  
1200 W

3995

Kultamuna
vAPAA 
kANANmuNA 
6 kpl

Kariniemen
bRoilERiN 
koiPiREisi
3 kpl/ras
marinoitu 995

kg

Valio
APPElsiiNi-
TäysmEhu

1 l

Tuore
muikku
pyyntivaraus

Kotimainen
TuoRE
kuRkku

mETsuRi
mooTToRisAhA
sis. 2 kpl oregon teräketjua

8990

Kariniemen
kananpojan
sisäfilE-

PihviT
400-500 g

TomAATTi
Espanja

PAPRikA
mix
300 g

Espanja

Valio
voi 500 g
normaali-
suolainen

10 kpl

Mustang
kAmiiNA

199,-

Varta
AkuT
esim. 53 Ah

69,-

PE-Ti 1.-5.3.
PullaPirtin 
lAskiAis-
PullAT

2 kpl

TAlous- JA TEksTiiliosAsTolTA

ras

Fiskars
sNowExPERT 
lumilAPio 

Fiskars
lumENTyöNNiN

iRTo-
kARkiT

Saarioinen
lAuANTAi-
mAkkARA
200 g

Timco 24L/2Hp
komPREssoRi
tuotto 206L/min

9900

Nuohous-
sETTi

1395

Chempioil
hydRAuliikkA-
ölJy 20 l
32 ja 46

3995

5 prk

Marli
smooThiET
2,5 dl

Kantolan
cREAm cRAcER 
voilEiPäkEksi
400 g

Eldorado
PikANuudEliT
60 g

10 prk

2 pkt

PoisTo- 

koREisTA

PoisTohiNTAAN

kENkäosAsTolTA

Miesten
NAhkA-
soRmikAs

2 Täkkiä
2 TyyNyä
sETTi

OMO
PyykiNPEsu-
JAuhE 
8.4 kg jättipakkaus

Miesten
TAlviNilkkuRi
camel

Lasten
TAlvi-
kENkiä

Naisten
sTRollERs
nauhalla

Miesten
sTRollERs

tarrallaKenkiin
liuku-
EsTEiTä

15,-Alkaen

Alkaen

NAsTAkENkiä

69,-
Alkaen

Alkaen

pkt

249
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MIELI-hankkeen loppuseminaari

Monikulttuurisuus on rikkautemme ja 
kansainvälisyys on mahdollisuutemme

Mieli-hankkeen loppusemi-
naari järjestettiin maanantai-
na 18.2. Pohjantähdessä. Se-
mi-naaripäivänä käytiin läpi 
hankkeen kaksi vuotista tai-
valta ja konkreettisia tulok-
sia. 

Loppuseminaari päivään 
oli suunniteltu info-pisteet, 
joissa maahanmuuttajat oli-
vat esittelemässä yhdessä 
vastuuhenkilöiden kanssa eri 
toimintojen tuloksia. 

Vertaistuesta oli kerto-
massa Suomen Pakolais-
avun pääkaupunkiseudun 
aluekoordinaat-tori Petri Ko-
mulainen ja hänen lisäkseen 
kokemuksestaan sekä ver-
taistukiryhmä jäsene-nä että 
ohjaajana toimisesta kertoi-
vat Abdulhusen-j Sahira Sa-
hib (Sivi) sekä Elie Kamoy. 

Mieli-hankkeen toimin-
nallisista ryhmistä oli Kan-

Mieli-hankkeen loppuseminaaripäivän ohjelmaan kuului seminaariluentoja sekä hank-
keen työn tuloksia esitteleviin infopisteisiin tutustumista. Edessä projektipäällikkö Johan-
na Hemmilä, projektityöntekijä Tarja Hemmilä, vertaisohjaajat Abdulhusen-j Sahira Sahib 
(Sivi) ja Elie Kamoy Mukini.

Seminaariväkeä kiinnosti puutyökurssin aikaansaannokset.  

salaisopiston puutyöryhmän 
tuotoksia esittelemässä maa-
hanmuuttajat ja puutyönope-
ttaja Esa Viuhkola. Seminaa-
riväkeä kiinnosti erityisesti 
puutyökurssin aikaansaan-
nokset.  

Psykoedukatiivista mal-
lia oli esittelemässä tunneille 
osallistuneita maahanmuut-
taja nuoria sekä projekti-
työntekijä Tarja Hemmi-
lä. Lisäksi info-pisteessä 
esiteltiin Mielenhyvinvoin-
nin esitettä, jotka oli kään-
netty kuudelle eri kielelle. 
Yhdessä pisteessä esiteltiin 
Pudasjärven kaupungin uu-
sien työntekijöiden, erityises-
ti maahanmuuttajia työssään 
kohtaaville, sähköistä pereh-
dytysopasta, joka tulee kaik-
kien saataville sähköiseen 
muotoon kaupungin sivuille 
maalis-huhtikuun aikana.

Yhteisen vastuun  
ottamista ja  
kantamista
Alkupuheessa nostettiin 
esiin maahanmuuttajien hy-
vinvointiasiat ja traumataus-
tat, mitkä ilmenevät erilai-
sina ja eritasoisina oireina. 
Erityisesti pakolaistaustaiset 
maahanmuuttajat ovat kun-
taan tullessa aina jonkinlai-
sessa kriisissä. Eri ikäisten 
maahanmuuttajien pahoin-
vointi ja syrjäytyminen on 
noussut erityisesti tämän ja 
viime vuoden aikana laajaan 
keskusteluun. Niin maahan-
muuttajien kuin kantasuo-
malaisten syrjäytyminen on 
vakava yhteiskunnallinen 
ongelma, jonka torjumiseksi 
kaikkien tulee yhdessä teh-
dä töitä. Tähän tarvitaan yh-
teisen vastuun ottamista ja 

kantamista. 
Pudasjärven kaupunki on 

tehnyt maahanmuuttotyö-
tä jo reilut kymmenen vuot-
ta. Pudasjärven kaupungin 
vastuun ottaminen maahan-
muuttajien hyvinvoinnis-
ta näkyy maahanmuuttoon 
liittyvän kehitystyön ja eri 
hankkeiden tukemisen kaut-
ta. Lisäksi Pudasjärvellä tu-
etaan kotoutumista kunnan 
ja kolmannen sektorin toimi-
joita osallistavan budjetoin-
nin kautta. 

Kaupungin strategiaan 
on kirjattu tahtotila ”Mo-
nikulttuurisuus on rikkau-
temme ja kansainvälisyys on 
mahdollisuutemme” sekä 
kiteytetty kaupungin arvo 
”Rakastettavuus. Eri-lai-
suudesta voimaa. Arvoste-
taan erilaisuutta, joka vah-
vistaa uudistumiskykyä. 
Osoitetaan kunnioitusta ja 
avarakatseisuutta vieraita 
kulttuureita ja tapoja koh-
taan. Pudasjärvi on edistyk-
sellinen paikka asettua ja ko-
toutua”. Nämä arvot ovat 
olleet Mieli-hankkeen kanta-
va voima.

Mieli-hankkeessa pureu-
duttiin maahanmuuttajien 
mielenterveyden ja -hyvin-
voinnin edistämiseen ja tu-
kemiseen sekä tehtiin ensi-
sijaisesti ruohonjuuritason 
työtä, järjestettiin mm. 21 eri 
koulutusta, joihin osallistui 
noin 100 henkilöä.

Maahanmuuttajien tietoa 
mielenterveydestä ja mie-
lenhyvinvointiin vaikutta-
vista eri tekijöistä ja heidän 
tietouttaan itseavun mah-

dollisuuksista lisättiin hank-
keessa psykoedukatiivisen 
mallin sekä erilaisien toimin-
nallisten ryhmien kautta.

Vertaistukiryhmä
Mieli-hankkeessa aloitettiin 
uutena marraskuussa 2018 
maahanmuuttajille suunnat-
tu informatiivinen vertaistu-
kiryhmä, jonka tavoitteena 
oli ja on, että maahan muut-
taneiden tietous ja ymmär-
rys suomalaisen yhteiskun-
nan toiminnasta lisääntyy ja 
kokemus suomalaiseen yh-
teiskuntaan kuulumisesta 
vahvistuu. Perusperiaattee-
na on ihmisen tukeminen 
kohti aktiivista toimijuutta. 

Hyvin toimiva yhteis-
kunta tarvitsee kaiken ikäi-
siä ja kaikenlaisia ihmisiä 
– myös maahanmuuttajia. 
Heidän resurssejaan, osaa-
mistaan ja tietojaan tulee 
pystyä hyödyntämään tule-
vaisuudessa entistä enem-
män. Yhteiskunta voisi suh-
tautua tulijoihin uutena 
reservinä, isoina joukkoina 
potentiaalisia, työikäisiä ih-
misiä tai lasten ja nuorten 

kohdalla tulevia aktiivisina 
kuntalaisina ja veronmak-
sajina. Kuntien tulisi luoda 
perhe- ja ystävyysverkosto-
ja nykyistä aktiivisimmin. 
Verkostoja rakentuisi luon-
tevasti esimerkiksi päi-
väkotien, koulujen ja työ-
yhteisöiden tai vaikkapa 
harrastusten ympärille. Jär-
jestöyhteistyö on ollut ja on 
aktiivista esimerkiksi 4H:n ja 
Fc Kurenpoikien sekä SPR:n 
toimijoiden kanssa kotoutu-
mi-sen saralla.

Mieli-hanke on ollut 
omalla sarallaan edellä kä-
vijä maahanmuuttajien mie-
lenterveyden tukemises-
sa Pudasjärvellä. Tästä on 
kaupungin hyvä jatkaa ke-
hitystyötä maahanmuutta-
jien mielenterveyden, hy-
vinvoinnin ja kotoutumisen 
tukemisessa. Pohja on nyt 
valettu, nyt on aika kaupun-
gin jatkaa maahanmuutto-
työhön liittyvää kehitystyö-
tä kohti seuraavaa vaihetta. 

Johanna Hemmilä, pro-
jektipäällikkö, Mieli-hanke
Kuvat Heimo Turunen

Koulutuksella eväitä seurakunnan vapaaehtoistyöhön
Pudasjärven seurakunta on 
mukana Erasmus-rahoittei-
sessa Eu-hankkeessa. SA-
RAH - hanke on kaksivuo-
tinen yhteistyöhanke neljän 
maan välillä. Hankkeen pää-
hakijana on Saksa, jonka 
kumppaneina ovat Unkari, 
Suomi ja Viro. Hankkeen ta-
voitteena on sosiaalisen syr-
jäytymisen ehkäisy maaseu-
dun alueilla. 

Pudasjärven seurakunta 
on kehittämässä hankkeen 
aikana vapaaehtoistoimin-
taa muun muassa etsimällä 
kylistä avainhenkilöitä, jot-
ka voivat tuoda seurakun-
taan kyläläisten toiveita, 
odotuksia ja tarpeita. Tällä 
tavalla pyritään hankkeen 
tavoitteiden mukaisesti pa-
rantamaan tiedonkulkua 
seurakunnan työntekijöiden 
ja kylien välillä.

Helmikuun puolenvä-
lin viikonloppuna hankkeen 
puitteissa järjestettiin koulu-

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa työnkijöinä olivat mukana diakoni Marko Väyrynen, 
diakoni Helena Koivukangas, diakonissa Marjatta Karvola, kouluttaja Irene Nummela, seu-
rakuntapastori Ari Kokkonen ja diakonissa Heidi Keränen.

tusta seurakunnan vapaaeh-
toisille. Koulutus toteutettiin 
Hilturannan leirikeskukses-
sa ja kouluttajana toimi va-
paaehtoistyön asiantuntija 
Irene Nummela kirkkohalli-
tuksesta. Koulutukseen osal-
listui suuri joukko Koil-
lismaan rovastikunnan eli 
Kuusamon, Taivalkosken ja 
Pudasjärven seurakuntien 
vapaaehtoistyöntekijöitä. 
Koulutuksessa käsiteltiin va-
paaehtoistoiminnan periaat-
teita ja eri elämäntilanteissa 
olevien ihmisten kohtaamis-
ta. Hyvät vuorovaikutustai-
dot ovat vapaaehtoistyössä 
tarpeen, kun vastaan tulee 
lähimmäinen, joka käy elä-
mässään läpi kriisitilannetta. 
Vapaaehtoistyössä kohda-
taan usein myös muistisai-
raita lähimmäisiä. Tällöin on 
tärkeää muistaa, että sairaus 
on vain pieni osa ihmistä, ei 
koko ihminen. Tämänkaltai-
set oivallukset valmentavat 

toimimaan tilanteissa, joita 
ei jokapäiväisessä elämässä 
välttämättä tule vastaan.

Koulutus huipentui seu-
rakuntakodilla jumalan-
palvelukseen, jossa kaik-
ki vapaaehtoiset siunattiin 
ja lähetettiin palvelemaan 
tehtävissään. Vapaaehtoi-
set lauloivat alttarilla virren, 
Päivä vain ja hetki kerrallan-
sa, joka liikutti monia kuuli-
joita. Jokainen koulutukseen 
osallistuja sai todistuksen 
osallistumisesta. Osallistujat 
kertoivat viihtyneensä vii-
konvaihteen koulutukses-
sa ja saaneensa monenlaisia 
”eväitä” vapaaehtoistyöhön.    

Vapaaehtoisten ohel-
la seurakunnan työntekijät-
kin tarvitsevat koulutusta, 
että he pystyvät tukemaan 
vapaaehtoisia mahdolli-
semman hyvin.  Perjantai-
na Nummela kouluttikin 
Pudasjärven seurakunnan 
henkilökuntaa. Koulutus 

antoi runsaasti ideoita, joi-
den pohjalta vapaaehtois-
toimintaa voidaan jatkos-
sa kehittää. Nummela kertoi 
esimerkkejä siitä, miten va-

paaehtoistoimintaa on muu-
alla Suomessa kehitetty. Yh-
dessä pohdittiin myös sitä 
millaisia vaatimuksia tule-
vaisuuden vapaaehtoistoi-

minta asettaa seurakunnille 
ja niiden työntekijöille.

Pudasjärven seurakunta
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Rimmin rääppijäiset

Pudasjärven kaupunki piti 
torstaina 21.2. Rimminkan-
kaan tyhjennetyllä koululla 
huutokaupan jäljellä olevis-
ta tavaroista.

Myyntipöytien antiin 
päästiin tutustumaan kym-
meneltä ja varsinainen huu-
tokauppa aloitettiin kaupun-
ginjohtaja Tomi Timosen 
avaussanojen saattamana 
klo 12. Aurinkoisena pak-
kaspäivänä väkeä oli kym-
menittäin ja tavara vaihtoi 
nopeassa tahdissa omista-
jaansa. 

Pääsääntöisesti huuto-
kauppatavarat olivat kah-
desta koulukiinteistöistä 
peräisin olevaa uutta sekä 
käytettyä jäämistöä. 

Astiat myytiin koreittain 
tai pöydittäin. Isommat, ku-
ten kalusteet ja koneet kap-
paleittain - saattoipa siinä 

Pöydät notkuivat tilbehööristä, jotka myytiin joko pöydittäin tai koreittain.

Sirkka Pohjolainen nautti 
auringon paisteesta ja nuo-
tiotulen lämmöstä.

Kirjureina ja rahastajina toimivat Arja Lamminkangas, Outi Karjalainen, Niina Outila sekä 
Marjut Järvinen. Irina Hallikainen toimi muistitikkuna että kaikki huudot tulivat merkatuik-
si, sillä meklari kopsautteli huudot hyvin nopeassa tahdissa pöytään.Alpo Turpeinen ei omien sa-

nojensa mukaan jäänyt tupa-
koimaan huutojen kanssa.

Jarmo Eskola ja Karhupajan nuoret toimivat kipinämikkoi-
na makkaranpaistossa sekä lämpimien juomien tarjoilussa. 
kylkiäisenä mennä jokunen 
pienempi kapine.

Ovella iloiset Karhupajan 
Lilja Parviainen ja Niina Si-
montaival tarjosivat tulijoille 
ilmaisia arpoja, joista kym-
menen onnekasta voitti kau-
pungin lahjoittaman tuote-

palkinnon.
Kaupunki tarjosi huu-

tokauppaväelle ilmaiseksi 
kahvia, lämmintä mehua ja 
nuotiomakkarat, joista huo-
lehtivat Karhupajan nuoret 
Jarmo Eskolan johdolla. Oi-
vana tukikohtana toimi syk-

syllä 2017 Kurenalan kou-
lulta tuotu roskakatoksen 
puolikas, josta Työpetarin 
miehet tekivät Unelmateh-
taan pihapiiriin laavuraken-
nelman nuotiopisteineen.

Terttu Salmi

lumenpudotukset 
katolta

urakkatyönä.
Vakuutukset kunnossa.

p. outila oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Lukijan kynästä

Olen jättänyt eroilmoituksen 18.2.2019 Keskustan kunnallis-
järjestön hallituksesta ja sihteerin tehtävistä. Keskustan kun-
nallisjärjestön hallitus laati samana päivänä kokouksessaan 
tiedotteen liittyen vastaanottokeskusta koskevaan kuntalais-
aloitteeseen. Tässä asiakohdassa jääväsin itseni, enkä osallis-
tunut tiedotteen laatimiseen. Minulla ei ole tiedotteen kanssa 
mitään tekemistä. Tiedotteessa annetaan ymmärtää aloitteen 
tekijöiden olevan sekä rasisteja, että lietsovan tarpeetonta 
pelkoa virheellisillä väittämillä. On hyvä muistaa, ettei Keskus-
tan kunnallisjärjestön hallitus ole sellainen oikeusaste, joka 
päättää, ovatko aloitteen tekijät syyllistyneet rikokseen. Pide-
tään mielipiteet ja faktat erillään.

Mirka Väyrynen

Mielipiteet ja 
faktat erillään

Kuntalaisaloite vastaanottokeskuksen lakkauttamiseksi Pu-
dasjärvellä on saanut kovat kierrokset paikallisessa politiikas-
sa.

Kaupunginvaltuuston kuusi valtuutettua on tehnyt kunta-
laisaloitteen vastaanottokeskuksen lakkauttamiseksi kunnas-
samme. Aloite on saanut ymmärrettävästi ristiriitaisen vas-
taanoton kuntalaisilta. Kaupunginhallitus otti välittömästi 
asiaan kantaa ja laati tiedotteen paikallislehtiin, jossa perus-
teltiin vastaanottokeskuksen olemassaoloa Pudasjärvellä. Li-
säksi päätettiin pitää yleinen keskustelu- ja tiedotustilaisuus 
kuntalaisille Pohjantähdessä vastaanottokeskukseen liittyvis-
tä asioista.

Tiedostustilaisuuden asiantuntijat alustivat hyvin vastaan-
ottokeskukseen toimintaa ja miten se näkyy Pudasjärvel-
lä. Mielestäni tiedotustilaisuus oli tarkoitettu kyselytunniksi 
kuntalaisille ko. asiasta ja alustajat vastaavat esitettyihin kysy-
myksiin. Kuitenkin useat valtuutetut omissa puheenvuoroissa 
puolustivat voimakkaasti tehtyjä päätöksiä ja vastaanottokes-
kuksen olemassaoloa Pudasjärvellä. Tämä osaltaan latisti kes-
kustelun ja hiljensi kyselijät. 

Aloitteen on jo nyt allekirjoittanut riittävä määrä kunta-
laisia ja se tulee aikanaan etenemään valtuuston käsittelyyn. 

Tätä aloitetta on puitu myös Pudasjärven Keskustan kun-
nallisjärjestön sisäisissä keskusteluissa ja kokouksissa. Käy-
dyissä keskusteluissa ei ole juurikaan perehdytty aloitteen 
sisältöön, vaan allekirjoittaneita on arvosteltu ja esitetty eri-
laisia motiiveja aloitteen tekemisen johdosta. Keskustan ar-
vomaailmaan kuuluu toisten kunnioitus, oikeus olla erimieltä 
asioista ja sivistynyt käyttäytyminen. Tämän asian tiimoilta on 
tapahtunut liikaa ylilyöntejä ja nyt meillä järjestönä on mietin-
nän paikka. Minulle järjestön puheenjohtajana on esitetty ko-
vaa kritiikkiä siitä, miten olen tiedottanut asiasta.

Viime kunnallisjärjestön kokouksen jälkeen sihteeri ilmoit-
ti luopuvansa tehtävästä ja hän jätti eroilmoituksen. Tein itse 
saman johtopäätöksen torstaina 21.2. ja ilmoitin hallitukselle 
jättäväni paikkani välittömästi. Järjestömme nykyinen toimin-
tatapa ja ilmapiiri on sellainen, että se ei mahdollistanut jatkaa 
tässä vastuunalaisessa tehtävässä. 

Tulen osallistumaan jatkossakin kunnallisjärjestön kokouk-
siin valtuutettuna ja Keskustan Sarakylän py:n puheenjohta-
jana.

Yhteistyöllä eteenpäin 
Jorma Kouva 

Jorma Kouvalla 
Ratkaisun paikka 

Yhteisöllisyysvaliokunta aloitti toiminnan käyden läpi 13.2. koko-
uksessa uusimuotoisen valiokunnan roolin, tehtävät ja tavoitteet. 
Esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Tomi Timonen. Kokouksessa 
olivat mukana kaikki yhteisöllisyysvaliokunnan jäsenet. 

Vuoden alusta alkaen Pudasjärvellä on toiminut kolme valio-
kuntaa: Elinympäristövaliokunta, hyvinvointivaliokunta ja yhteisöl-
lisyysvaliokunnan, jonka esittelijänä toimii aiheesta riippuen kau-
punginjohtaja, hallintojohtaja tai henkilöstöpäällikkö. 

Yhteisöllisyysvaliokunnan tehtävät ovat elinvoimaisuuden ja 
työllisyyden vahvistaminen ja kehittäminen, kuntalaisten osalli-
suuden edistäminen ja kuntademokratian toimivuuden varmista-
minen, asumisviihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisten tapahtumi-
en valmistelu, yhteisöjen avustuksia ja yhteisöjen tai/ja yksilöiden 
palkitsemista koskevien asioiden valmistelu, kumppanuus- ja yh-

teisöverkostojen yhteistyön laajentaminen, osallistuvan budje-
toinnin ohjaus- ja koordinaatiotehtävä koko organisaation tasolla 
sekä oman toimialueensa tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavien 
tekijöiden ennakointi. 

Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat keskeisesti elinvoi-
maan. Puheenjohtaja kiitti kaupunginjohtajaa yhteisöllisyysvalio-
kunnan tehtäväkentän asian avaamisesta. Kokonaisuus on hyvä ja 
siihen on koottu keskeiset toimintakentät. 

Yhteisöllisyysvaliokunta ohjeistaa kaupunginhallitusta merkit-
semään jatkossa pöytäkirjaan, mikäli asiaan on saatu valiokunnan 
ohjausesitys. 

Kaupunki tiedotus 

Yhteisöllisyysvaliokunta aloitti toiminnan
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Toisen seurakuntapastorin viran täyttäminen laitettiin vireille
Kirkkoneuvosto piti koko-
uksen maanantaina 25.2. 
Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto oli päättä-
nyt lakkauttaa kappalaisen 
viran 1.6.2019 alkaen ja val-
tuuttanut kirkkoneuvoston 
käynnistämään seurakunta-
pastorin viran rekrytoinnin. 
Tuomiokapituli täyttää seu-
rakuntapastorin virat lähtö-
kohtaisesti avoimen haku-
menettelyn kautta. Valtteri 
Laitila hoitaa kappalaisen 
virkaa ja Ari Kokkonen vs. 
seurakuntapastorin virkaa. 
Päätettiin pyytää tuomio-
kapitulia ryhtymään toi-
miin toisen seurakuntapas-
torin viran täyttämiseksi. 
Pastorin työalavastuuna on 
diakonia- ja lähetystyö sekä 
diakoniatyöntekijöiden lä-
hiesimiehenä toimiminen, 
osallistuminen rippikou-
lutyöhön ja hyvät viestin-
tä- ja vuorovaikutustaidot. 

Virantäytön valmistelutyö-
ryhmään kuuluvat kirk-
koherra, talouspäällikkö, 
kirkkovaltuuston puheen-
johtajat sekä kirkkoneuvos-
ton varapuheenjohtaja. 

Kirkkoneuvosto on va-
linnut Timo Niskasen ta-
louspäällikön virkaan 
1.9.2019 alkaen. Valintapää-
töksen mukaan hän toimii 
vs. talouspäällikkönä huh-
tikuun alusta lähtien. Vir-
kaan valitulla Timo Nis-
kasella on työkokemusta 
taloushallinnon alalla yli 
20 vuotta. Kirkkoneuvos-
to vahvisti talouspäällikön 
palkan ja arvioi KirVESTE-
Sin soveltamisohjeita 6-12 
kuukauden jälkeen viran-
toimituksen alkamisesta. 
Timo Niskanen aloittaa työ-
hön perehtymisjakson 18.3, 
ja vs. talouspäällikkönä 1.4. 

Seurakunnan taloudesta 
vastaava viranhaltija vaih-

tuu 1.4. lukien ja näin ol-
len olisi tarkoituksenmu-
kaista, että yhtä aikaa ei 
tapahtuisi muutosta myös 
tilintarkastusyhteisön suh-
teen, koska BDO Oy:lle on 
muodostunut jo pitkältä 
ajalta tuntuma ja näkemys 
sekä aineisto seurakuntam-
me taloushallinnosta ja sen 
hoidosta. Neuvosto esit-
tää valtuustolle, että tilin-
tarkastusyhteisönä jatkaisi 
BDO Oy. 

Seurakunnan hallin-
non ohjesäännön mukaan 
kirkkoneuvosto nime-
ää viestintäryhmän, jon-
ka tehtäviin kuuluu seu-
rakunnan viestinnän eri 
osa-alueiden kehittäminen, 
sosiaalisen median kana-
vien, kotisivujen ja perin-
teisen lehtiviestinnänkin 
osalta. Viestintäryhmä vas-
taa myös seurakunnan 
joululehden toteutukses-

ta. Työntekijöistä siihen 
kuuluu Timo Liikanen ja 
Valtteri Laitila. Neuvosto 
nimesi ryhmään Reeta Jyl-
hänlehdon, Arvo Niskasaa-
ren, Pirkko Polven ja Elisa 
Ranuan. Ryhmää täyden-
netään vielä kevään aikana. 

Seurakunnan 380-vuo-
tisjuhlaa vietetään 7.4.2019. 
Juhlassa on tarkoitus muis-
taa seurakunnan luotta-
mushenkilöitä ja työnteki-
jöitä Kirkkopalvelut ry:n 
myöntämin seurakunta-
työn ansiomerkein. Seu-
rakuntatyön ansiomerkit 
annetaan tunnustuksek-
si pitkäaikaisesta toimin-
nasta seurakuntatyössä tai 
muussa kristillisessä toi-
minnassa. Päätettiin, että 
ansiomerkkitoimikunta 
myöntäisi anomansa an-
siomerkit Pudasjärven seu-
rakunnan luottamushenki-
löille ja työntekijöille.

Hilkka Parkkisennie-
mi on jättänyt kirkkoneu-
vostolle avustusanomuk-
sen kirjahankkeeseen, joka 
käsittelee kotirintaman 
naisten työtä. Kirjaa toi-
mittavassa työryhmässä 
on hänen lisäkseen Paavo 
Pikkuaho ja Raija Nieme-
lä. Avustusanomuksessa 
todetaan, että naisten ase-
ma aihealueeseen liittyen 
on jäänyt vähälle huomiol-
le ja siitä on vähän julkais-
tua kirjallisuutta. Kirjan ta-
voitteena on tuoda esille 
myös yhdistys- ja järjestö-
työn merkitys paikkakun-
nalla. Neuvosto päätti kes-
kustelun pohjalta jättää 
avustusasian tässä vaihees-
sa pöydälle odottamaan 
yksityiskohtaisempaa 
suunnitelmaa hankkeen to-
teutuksesta. Kirjahankkeen 
teema todettiin tärkeäksi, 
ja avustusasiaan palataan 

myöhemmin.  
Seurakunta on hankki-

nut tietosuojavastaavan 
palvelut Oulun hiippakun-
nan yhteiseltä tietosuoja-
vastaavalta, sopimus on 
voimassa 28.2.2019 saakka. 
Oulun hiippakunta ei jatka 
tietosuojavastaavan palve-
luita seurakunnille 1.3. al-
kaen. Neuvosto päätti, että 
hankitaan seurakunnan tie-
tosuojavastaavan palvelu 
1.3- 31.8.2019 LapIT Oy:ltä.

Päätettiin hakea yhdes-
sä Pudasjärven Vanhusten-
taloyhdistys ry:n kanssa 
vuokraoikeuden lakkaut-
tamista 2 500 neliömetrin 
määräalasta pappilaraken-
nuksineen ja annettiin teh-
täväksi Pudasjärven seu-
rakunnan talouspäällikölle 
hakea vuokraoikeuden lak-
kauttamista Maanmittaus-
laitokselta. RR

Kansanedustaja, VTT Paavo 
Väyrynen vieraili lauantaina 
23.2. Pudasjärvellä Halla Ca-
feessa. Kysymys ja vastaus-
tunti -tilaisuudessa esittäytyi-
vät myös Seitsemän Tähden 
liikkeen neljä kansanedusta-
jaehdokasta Pohjois-Pohjan-
maan vaalipiiristä. 

Väyrynen oli käynyt päi-
vän aikana jo Torniossa ja Ro-
vaniemeltä sekä jatkoi vielä 
matkaa Kuusamoon. Yhte-
nä tavoitteena kierroksella 
oli saada lisää kansanedus-
tajaehdokkaita. Lauantaihin 
mennessä oli nimetty koko 
maassa 122 ehdokasta. Puo-
lueella oli tavoitteena täy-
si lista Pohjois-Pohjanmaalla 

Paavo Väyrynen on vieraillut Pudasjärvellä useasti aikai-
semminkin. Tällä kerralla hänen mukanaan olivat kansan-
edustajaehdokkaat Jorma Laatu Haukipudas, Veli Mietti-
nen Siikalatva, Timo Siekkinen Oulunsalo ja Ari Lindström 
Kempele.

Väyrynen toiveikas Seitsemän Tähden liikkeen vaalimenestyksestä

Alijäämähyvitys pelastaa metsätalouden tappiollisen verovuoden?
Niin metsäverotuksesta 
kuin muista ajankohtaisista 
metsä, metsävakuutus-se-
kä pankkiasioista keskuste-
liin Pudasjärven Osuuspan-
kin ja Mhy Koillismaan 
järjestämässä metsäveroti-
laisuudessa maanantaina 
25.2. Paikalla oli liki 30 asi-
asta kiinnostunutta metsän-
omistajaa. Hyvä ilta!

”Kun minulla ei ole met-
sätuloja, niin mitäpä se hy-
vvää tehä mehtäveroil-
moitusta. Mistäpä niitä 
menoja vähentää”, kuulee 
usean metsänomistajan pe-
rustelevan itselleen metsä-
veroilmoituksen jättämättö-
myydestä. Näinhän asia ei 
todellakaan ole!

99,9 prosentilla met-
sänomistajista on met-
sätalouden menoja, kun 
asiaa pikkuisenkaan miet-
tii. Jokavuotiset metsään 
kohdistuvat tarkistus-
käynnit aiheuttavat mat-
kakuluja, metsäasioiden 

hoitaminen aiheuttaa pu-
helinkuluja, valveutuneella 
metsänomistajalla on met-
sävakuutus ja saattaapa tul-
la joku metsäalan lehtikin. 
Metsäpalstalle menevät tie-
kunnan perusmenot ovat 
jokavuotisia. Eikö näin?

Mikäli verovuoden met-
sätalouden menot ovat suu-
remmat kuin tulot, muo-
dostuu metsätalouden 
tappiollinen pääomatulo. 

ja jopa kaksi kansanedustaja-
paikkaa. Sen hän sanoi perus-
tuvan Väyrysen viime presi-
dentin vaalien äänimäärään 
Pohjois-Pohjanmaalla, joka 
toisi reilusti kaksi kansan-
edustajaa. 

Väyrynen esitteli viime 
kesänä perustamaansa Seitse-
män tähden liikkeen vaalitee-
moina: Suomen Itsenäisyys, 
puolueettomuus, hallittu 
maahanmuutto, köyhän asi-
alla oleminen – riittävästä 
perusturvasta huolehdittava 
sekä aluepolitiikka. 

Kansanedustajaehdokas 
Ari Linström kuvasi tilaisuu-
den ja kertoi laittavansa ja-
koon YouTubessa. 

Pohjois-Pohjanmaalta lau-
antaihin mennessä nimetyistä 
seitsemästä ehdokkaasta Pu-
dasjärvelle olivat saapuneet:

opettaja veli Miettinen 
Siikalatvalta, joka kertoi toi-
mivansa kunnallispolitiikassa 
Siikalatvan kunnassa. Vaali-
teemoina hänellä oli kiusaa-
misen kukistaminen kouluis-
sa, lapsiperheiden arvostus, 
vanhusten hoivan huomioi-
minen sekä yhteiskunnan va-
rojen käyttö julkishallinnos-
sa. 

Teollisuusrakentaja Timo 
siekkinen Oulunsalosta ker-
toi päämääränään olevan 
kantaväestön oikeuksien ja 
etuuksien muuttaminen vä-

hintään samalle tasolle kuin 
maahanmuuttajilla. 

Työnhakija ari lindsröm 
Kempeleestä piti tärkeänä 
köyhyyden poistamista, työn 
jakamista sekä hallitsematto-
man maahanmuuton torju-
mista. 

verosihteeri Jorma laa-
tu Haukiputaalta kertoi toi-
mineensa yli 20 vuotta Vero-
hallinnon työssä ja sen vuoksi 
erityisesti hän haluaa syven-
tyä kansalaisten verotusasi-
oihin. Muina teemoina hän 
nosti esille mm. toisen asteen 
koulutus maksuttomaksi, ko-
timaisen energian tuotannon 
vahvistamisen ja polttoaine-
veron poistaminen diesel au-

toilta. Pudasjärvelle on per-
heellä paljon yhteyksiä, sillä 

aviovaimo Iida on lähtöisin 
Pudasjärven Pintamolta. HT

Ajankohtaista metsäveroasiaa kuultiin metsäveroillassa Osuuspankin kokoushuoneessa. 

Metsäveroillan puhujina olivat toimitusjohtaja Pertti Purola 
OP Pudasjärvi, vakuutusasiamies Mikko Ylitalo Pohjola ja 
johtaja Antti Härkönen Mhy Koillismaa. 

Ensisijaisesti tappio vähen-
netään muista pääomatu-
loista. Mikäli muita pää-
omatuloja ei ole – kuten 
suurimmalla osalla ihmisis-
tä – syntyy alijäämähyvitys. 
Alijäämähyvityksen mää-
rä on verovuoden tappios-
ta pääomavero%-suuruinen 
eli 30 prosenttia. Alijäämä-
hyvitys huomioidaan auto-
maattisesti verottajan auto-
maattisesti verovelvollisen 

joko palkka- tai eläketulon 
verosta. Huomaa – siis ve-
roista!

Esimerkki
Verovuonna metsätalous 
on tuottanut verotuksellis-
ta tappiota 2000 euroa. Ve-
rovelvollisella ei ole mui-
ta pääomatuloja lainkaan. 
Alijäämähyvityksen mää-

rä on 2000 eurosta 30 pro-
senttia eli 600 euroa. Tämä 
600 euroa vähennetään suo-
raan verovelvollisen ansio-
tai eläketulon veroista.

Mikäli on tilanne, että 
palkka- tai eläketulot ovat 
niin pienet, ettei niistä ole 
mennyt veroa tai veron 
määrä ei riittävän suuri, 
tappio jää odottamaan seu-

raavat 10 vuotta. Sitten se 
häviää pois. Seuraavan 10 
vuoden aikana on syytä olla 
metsätuloja, jolloin tappion 
voi hyödyntää. Ja sen järjes-
täminen on vain tahtokysy-
mys?

Antti Härkönen, 
kuva Heimo Turunen
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

HAUTAUSTOIMISTO JA  KUKKAKAUPPA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

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

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

MaaraKENNus puuruNEN Oy

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MaJOiTusTa KOKOus- Ja JuhLaTiLOJa 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com  040 703 8097

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

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Vaativaa kuntoutusta ja valmennusta

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-iKKuNaT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 
EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

PUDASTORI

Ota yhteys pankkiisi

Roininen Suvi, päivittäiset  
pankkiasiat 010 257 1905

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

Wuolijoki Heikki,  
sijoitus 010 257 1936

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

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

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

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

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

VUOKRATTAVANA
Korennolla heti vapaana 2 h + 
k 55 m2, 2 h + k 42 m2, 1 h 25 
m2. P. 0400 512 997.

VuokRaTTaVana kolmio 
78 m2 keskustassa. 
Mahdollisuus vuokrata myös 

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

MYYDÄÄN

Moottorikelkka Skidoo Trap-
per 500 GL, vm-87. Uudella 50 
cm telamatolla. Hp 2250€. P. 
040 542 5061.

Keskustan Pudasjärven kun-
nallisjärjestössä puheenjohta-
jan ja sihteerin eroilmoitusten 
vuoksi otimme yhteyttä kun-
nallisjärjestön varapuheenjoh-
taja Eero Hyttiseen Puhokselle. 

Hän kertoi, että asiaa käsi-
tellään ensi maanantaina 4.3. 
kunnallisjärjestön johtokun-

nassa ja sovitaan tehtävien jär-
jestelyistä. 

-Nyt on tärkeintä tehdä 
koko Keskustan voimin vaa-
lityötä oman pitäjän kansan-
edustajaehdokkaan hyväksi 
päämääränä saada Vesa Riek-
ki eduskuntaan, totesi Hytti-
nen.  HT

Keskitytään vaalityöhön – 
henkilökysymykset myös 
ratkaistaan

VUOKRATAAN
Halutaan vuokrata Oulusta 150 kilometrin säteellä rantatont-
ti, joka lunastetaan mahdollisesti myöhemmin. Järvenrantatontti 
enemmän hakusessa kuin jokitontti, alueena mielellään Pudasjär-
vi, Puhos, Puolanka, Taivalkoski. H. max. 10000€-20000€, p. 044 
0300 404.
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

Taksi piipponen Oy

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

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

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

Taivalkosken Teatteri esittää 

Käsikirjoitus

Ohjaus ja sovitus

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

www.taivalkoskenteatteri.�i

TAIVALKOSKEN 
KUNTA
Kansalaisopisto

TAIVALKOSKEN   
TEATTERILLA

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

Näytelmän oikeuksia  
valvoo Suomen  
näytelmäkirjailijaliitto.

Markku Hyvönen

Sini-Sisko  
Calamnius

Kauppatie 11, Taivalkoski

TAKINKÄÄNTÄJÄ

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

ESITYSAJAT:

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

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

Opettajana Satu Ruohomäki

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

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

os. Koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: 
Tuula Kemppainen 
p. 040 702 6478.

Pohjavesialueiden rajaus- ja luokitus-
muutokset Pudasjärven kaupungissa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet
uudelleen vesien- ja merenhoidon järjestämisestä määrätyn
lain (1263/2014) ja asetuksen (929/2016) mukaisesti.

Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä 1.3. – 2.4.2019 
Pudasjärven kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa
Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa osoitteessa Veteraanikatu 1, Oulu. Kuulutus ja
siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä myös sähköisesti  verkko-
osoitteessa:
www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu >Pohjaveden suojelu
> Pohjavesialueet > (valitse) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja mahdollisia
lisätietoja kuultavana olevista asioista. Kannanotot Pudasjärven
kaupungin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
pyydetään toimittamaan viimeistään 2.4.2019 mennessä ELY-
keskuksen kirjaamoon osoitteella Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu tai sähköpostilla
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Mielipiteeseen
pyydetään liittämään diaarinumero POPELY/1857/2017. 

ely-keskus.fi

Tervetuloa joukolla
LASKIASTAPAHTUMAAN

su 3.3. klo 12.00-15.00
Maarit ja Raimo Tapojärven rannassa, 

Körkönniementie 28.
* Mäenlaskua, omat mäenlaskuvälineet mukaan
* Jäällä myös hoijakka
* Lapsille ajelua moottorikelkalla

MYYTÄVÄNÄ:
* Makkaraa nuotiolla: voi paistaa itse tai valmiiksi paistettuna 

* Laskiaispullaa, kahvia, kaakaota
Järjestää: Siuruan kylä Ry

lippu 5 €, sis. ep.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Aukioloajat: 

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

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

päIvätaNSSIt  
sunnuntaisin 

maaliskuussa:
3.3., 7.3. ja 31.3.
klo 16.00 - 19.00

Tanssista vastaa

äSSät
klo 21.00

Perjantaina 1.3.

Keskiviikkona 6.3.

Lauantaina 
9.3.Lippu 12 € sis. ep.

tIEtOvISa klo 19.00
EROtIc 
NIghtTU

LO
SS

A:

 sääntömääräinen 
vuosikokous
la 16.3.2019 klo 14.30 
Luontokeskuksella.

Esillä sääntömuutosasiat ja kaivosasia.
Tervetuloa! Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13.00
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

puu:n uiNTiJaOsTO 
Lasten tunnelmauintia Puikkarissa
ti 5.3. klo 18.-19.30.
Vaatimuksena 25 m:n uimataito tai mukana
tulee olla uimataitoinen yli 15-vuotias.

Tervetuloa! 

Kansanedustaja ja 
Kokoomuksen varapuheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie 

Iso-Syötteellä

Kansanedustajan kyselytunti 
Tunturi Marketin kahvilassa

(Romekievarintie 1, 93280 Syöte)
lauantaina 2.3. kello 16-17

Tervetuloa!

M
ak

sa
ja

: T
ul

ev
ai

su
ut

ta
 ra

ke
nt

am
as

sa
 ry

Tavataan  
hiihtolomaviikolla
Pudasjärvi, la 2.3.
klo 11-12, S-market 
klo 12-13, K-supermarket
Kahvitarjoilu 

Iso-Syöte, ti 5.3.
klo 12-14, Makkaratarjoilu

Taivalkoski, ke 6.3.
klo 16-17, Jalavan pirtti 
klo 17-18, S-market,
Jalavassa kahvitarjoilu

Rohkea. Innostava. Välittävä.

M
ak

sa
ja

: S
am

in
 tu

ki
ry

hm
ä

Tavataan  
hiihtolomaviikolla
Pudasjärvi, la 2.3.
klo 11-12, S-market 
klo 12-13, K-supermarket
Kahvitarjoilu 

Iso-Syöte, ti 5.3.
klo 12-14, Makkaratarjoilu

Taivalkoski, ke 6.3.
klo 16-17, Jalavan pirtti 
klo 17-18, S-market,
Jalavassa kahvitarjoilu

Rohkea. Innostava. Välittävä.

M
ak

sa
ja

: S
am

in
 tu

ki
ry

hm
ä

pe 1.3. klo 9.00
MEDIPUDAKSEN etäpäivä klo 9-12. 

Voit varata ajan: puh. 044 978 6084 tai 050 561 8765.
Paikalla myös StressiPiste, 

jalkahoidot ja hieronnat.
Lisäksi verenpaineen ja verensokerin mittaus.

Ruokailumahdollisuus!

Tervetuloa joukolla 
mukaan!

Korpisen Kyläseura ry:n
Turpeisenvaarantie 1150

Virkistyspäivät

Seuraavat virkistyspäivät pe 5.4.

puDasJärVEN 
ELäKELäisET ry

KEVäT-
KOKOus 

palvelu-
keskuksessa 

tiistaina 12.3.2019 
kello 14.30.

Esillä yhdistyksen 
säännöissä 7 §:ssä 

mainitut asiat. 
Ottakaa mukaan vuoden 

2018 kuntokortit.
Tervetuloa!      

 Kahvitarjoilu

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

PUDASJARVI.FI

MAHDOLLISUUS OSALLISTUA 
HIRSIKERROSTALOALUEEN ASE-
MAKAAVAN SUUNNITTELUUN
Pudasjärvi on jo kuuluisa hirsirakentamises-
taan – hyvistä syistä, kuten rakennusten käyt-
täjät tietävät. Uudet hirsiset kerrostalot kau-
nistavat keskustaa, antavat viihtyisät puitteet 
kodeille ja ovat ekologisia.
Kaupungin vuokrataloyhtiö suunnittelee uusia hir-
sikerrostaloja Pudasjärven keskustaan, Kauppatien, 
Varsitien ja Oikopolun rajaamalle alueelle. Hanke 
poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta raken-
nusoikeuden, kerrosluvun ja Sivakkaojan puisto-
alueen osalta.

Kaavoituksen yleisötilaisuus järjestetään Pudasjär-
ven kaupungintalolla 5.3.2019 klo 17:30. Tilaisuudes-
sa esitellään kaavaluonnoksia ja osallisilla on mah-
dollisuus esittää mielipiteitään hankkeesta. 

Lisäksi kaavaluonnos pidetään nähtävänä 28.2. – 
22.3.2019 Pudasjärven kaupungin teknisellä osas-
tolla, osoite Varsitie 7 Pudasjärvi sekä interne-
tissä, osoitteissa www.pudasjarvi.fi. Mahdolliset 
asemakaavan muutosta koskevat mielipiteet on 
toimitettava nähtävänä pidon aikana kirjallisesti, 
os. Pudasjärven kaupunki, PL 10, 93101 Pudasjärvi 
tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi. Lisätietoja 
antavat maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 
0400-389972 ja kaavan laatija arkkitehti Kaisa Mäki-
niemi, puh. 040 5870 940 kaisa.makiniemi@sweco.fi.

Pudasjärvellä 22.2.2019 
Kaupunginhallitus

MÄENLASKUTAPAHTUMA 
Ma 4.3.2019 klo 11-13 
Rajamaanrannan lähiliikuntapuistossa
Kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut järjestä-
vät mäenlaskun ja vapaamuotoisen ulkoilun lisäksi  
muun muassa lumilabyrintin, lumiaarteen etsintää, 
lumikenkäilyä, tandem-sukset sekä erilaisia kisailuja. 
PuU:n Voimistelujaosto paikalla myymässä makkaraa, 
mehua, kahvia ja pullaa.
Paikalla saattaa työtilanteestaan riippuen vierailla 
myös poliisiauto, paloauto ja ambulanssi.

Tapahtuma jatkuu klo 13-15 Mursunlammella (Pietari-
lan rannassa) nuorisotoimen järjestämien pilkkien ja 
muun mukavan parissa.

KANSALAISOPISTON LUMENVEISTOKURSSI
Startti laskiaiseen ja hiihtolomaan 
Rajamaan rannassa 3.-5.3.2019!
Nyt perheet, työkaverit, ystävykset ym. oppimaan 
lumenveistoa ja pitämään hauskaa!
• laskiaissunnuntai 3.3. klo 10 - 17
• maanantaina 4.3. klo 10 - 15
• laskiaistiistaina 5.3. klo 10 - 15
1 hlö / 10 €, ryhmä 2 - 5 hlöä 15,00 €. 
Ei veistos- tai tuntimäärärajoituksia. 
Opettajana Veikko Laakso.

Ilmoittautumiset 1.3. klo 16.00 mennessä ja lisätiedot 
https://opistopalvelut.fi/pudasjarvi/

Tervetuloa mukaan!

VAPAATA AIKAA

PUDASJARVI.FI

Ystävänpäivätapahtuma 
yhteisvastuun hyväksi
Seurakunnassa järjestettiin ys-
tävänpäivätapahtuma 14.2., 
jossa oli päivän aikana run-
saasti monipuolista ohjelmaa. 
Tarjolla oli lounaaksi herne-
keittoa ja sitä haettiin myös 
astioissa kotiin. Lapsille oli 
pallomeri, askartelua, kasvo-
maalausta ja ongintaa. Live-
jukeboxissa Kirjapajan Toivon 
Veisukirjasta sai esittää toive-
lauluja, joita esittivät Keijo Pii-
rainen ja Marko Väyrynen. Li-
säksi oli yhteislaulutuokioita, 
arvontaa ja vielä illan suus-
sa myytiin ulkona grillimak-
karoita. Päivän lopuksi kassa 
näytti 2000 euron tuottoa yh-
teisvastuun hyväksi. HT

Grillimakkaraa lipaskeräystä Yhteisvastuun hyväksi
Yhteisvastuun lipaskeräys näkyy perjantaina 1.3. keskustan katuku-
vassa. Kauppojen ja liikenneasemien ovilla on vapaaehtoisia lipas-
kerääjiä aamusta iltaa. Tämän lisäksi perjantaina on torilla makka-
ran ja mehun myyntiä Yhteisvastuun hyväksi kymmenestä kahteen.

Yhteisvastuukeräys käynnistyi helmikuun alussa. Tänä vuonna 
kerätään varoja vähävaraisten lasten ja nuorten koulutukseen Suo-
messa ja ulkomaiden katastrofialueilla. Seurakunta järjestää yhteis-

työkumppaneiden kanssa erilaisia tapahtumia Yhteisvastuukassan 
kartuttamiseksi. Pari viikkoa sitten pidetty Ystävänpäivätapahtuma 
toi Yhteisvastuulle noin 2000 euroa. Pudasjärvellä on tavoitteena 
kerätä tänä vuonna Yhteisvastuulle vähintään 10 000 euroa.  Tule ja 
osallistu Yhteisvastuun tapahtumiin, tuet hyvää asiaa!

Seurakunnan tiedotus

Askartelu- ja piirtämisen 
pisteessä Tiina 

Peltoniemi ja lapset Anton 
5v ja Iiris 3v. 

Marko Väyrynen ja Keijo Piirainen soittivat toivemusiikkia Livejukeboxissa. 

Tiina Inkeroinen seuraa, 
kuinka Taimi Karvonen saa 
rahan pudotettua vesisaa-
vin pohjalla olevaan lasiin. 
Seuraavana oli vuorossa 
Vilho Kosamo. Rahan pu-
dotuksessa onnistuneiden 
kesken arvottiin Kotipiz-
za lahjakortti Pudasjärven 
Nesteelle. 

Ulla Salmela osallistumassa arvontaan sekä esitti Ystävänpäivä -laulun toivelaulunaan 
maksulliseen Livejukeboxiin. Rauni Kukka oli jo laulutoivomuksen esittänyt. Niitä otta-
massa vastaan Marita Laakkonen, Hilkka Liikanen ja Annikki Ylitalo. 

Lääkäriasema jalkautuu 
Korpisen kylätalolle

Korpisen kylältä kuuluu 
aivan kummia. Lääkäri-
asema Medipudas Oy jal-
kautuu Korpisen kylätalol-
le pitämään ensimmäisen 
etäklinikkapäivän perjan-
taina 1.3. Lääkäri Ilona Ri-
tolan vastaanotolle voi 
varata ajan kyläseuran sih-
teeri Liisa Törmäseltä tai 
Medipudaksen kautta. 

Sairaanhoitaja Vesa-
Matti Ritola mainitsi, että 
vastaavia etäklinikkapäi-
viä voitaisiin pitää harvak-
seltaan riippuen palvelun 
kysynnästä. Klinikka toi-
misi nyt alkuun muutaman 
tunnin tarpeen mukaan. 
Lääkäriasema Medipudak-
sella on monipuoliset pal-
velut ja hyvät kotisivut, 
joiden kautta saa hyvää tie-
toa.  

- Olemme tämmöisis-
tä etäpäivistä aiemmin pu-
huneet Liisa ja Veikko Tör-
mäsen kanssa ja nyt siihen 
on mahdollisuus, koska 
vastaanottotilana voimme 
käyttää hiljattain ulkora-
kennukseen valmistunut-
ta monitoimitilaa. Lisäksi 
olemme tarkistaneet alue-
hallintovirastolta, että näin 
voimme toimia, Ritola ker-
toi.   

Lääkäriasema Medi-
pudas Oy on toiminut 
Kurenalla vuoden ajan 
Kauppatiellä samassa ta-

lossa Pudasjärven aptee-
kin kanssa. Medipudas 
syntyi Korpiselle muutta-
neen Ritolan lääkäri-sai-
raanhoitajapariskunnan 
haaveesta perustaa oma 
lääkäriasemansa, joka on 
saanut hyvän vastaanoton 
niin pudasjärveläisten kuin 
lomalaisten parissa. Vas-
taavanlaista etäklinikka-
palvelua tuskin on tarjolla 
monellakaan muulla paik-
kakunnalla.

Korpisen kyläseura on 
järjestänyt jo vuosien ajan 
lähipalveluja kyläläisille, 
jotta kaikkia palveluja ei 
tarvitsisi lähteä etsimään 
50 kilometrin päästä. Ky-
lätalon tiloissa pidettävi-
en virkistyspäivien aika-
na kyläläiset ovat voineet 
käyttää parturi-kampaajan 
Silja Liikasen palveluksia 
sekä Pirjo Leinon antamia 
hyvinvointipalveluja hie-
rontaa ja jalkahoitoja. Dia-
konissa Kyllikki Syrjäpa-
lo on puolestaan auttanut 
seuraamaan verenpainen 
ja verensokerin arvoja mit-
taamalla verenpaineen ja 
verensokerin kerran kuu-
kaudessa. Kylätapahtuman 
tavoitteena on palvella ky-
läläisiä järjestämällä eri 
palveluja ja ruokailumah-
dollisuus sekä lisätä sosiaa-
lista kanssakäymistä har-
vaan asutulla kylällä. RR
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00
Ranuan Kenkätalo

LOPPUUNMYYNTI 

KIIHTYY.....

KaiKKi 
KesäKeNgäT,  

AsUsTeeT,
ALUsAsUT  

Loput TALvI-
KeNgäT, LAUKUT, 
vYöT, LOMPAKOT, 

sUKAT, LAKIT

-80% -70%
KUMI-
KeNgäT jA 
KäsINeeT  -50% ALe!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

AKTIIVISEEN ULKOILUUN
SiniSalo Poro 
lämPöhaalari

149€

HUIppU 
HAALArI 

TyöHöN jA 
VApAA-
AIKAAN

P.original 
lämPöSaaPaS
•   alkuperäinen 

ruotsalainen
•  erittäin lämmin
•  vedenpitävä
•  kevyet

8450

JalKinEiDEn 
KUiVaaJa      

28€
PErinTEiSET 
lUmiKEngäT 
•   kotimaista käsityötä

69€

KoTimainEn 
VilJamaa-

lämPöPUSEro     

40€

rAjOITETTU ErÄ!
hEllY hanSEn 
DrY KaSTrUP- 

TEKninEn alUSaSU

79€

LAAjA VALIKOIMA 
LÄMpö- jA 

TyöKÄSINEITÄ!

(poolo + housut)

MIKA FLÖJT

Tutustu Mikaan www.mikaflojt.fi

* Tietoa            
* Taitoa
* Rohkeutta
* Ymmärrystä Sinun asiallesi

asiamieheksesi
eduskuntaan!
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Pudasjärven 
S-marketilla 
pe 1.3. klo 15-17 

Ansaitset selvästi parasta.
○  Mistä päihdeongelma johtuu? 
○  Miten päihdeongelma vaikuttaa läheisiin? 
○  Kuinka päihdeongelmaisen saa hoitoon? 
○  Miten läheinen saa apua?

Todistetusti toimivan Rehappi-hoidon avulla jo yli 1 000 suomalaista  
on selvinnyt päihdeongelmasta. Tervetuloa maksuttomaan infotilaisuuteen!

Rehapin päihdeterapeutti Esa Yli-Hallila luennoi näistä aiheista:

Kaupungintalolla 6.3. alkaen klo 18
Varsitie 7, Pudasjärvi
vapaa pääsy ○ kahvitarjoilu

Lisätietoja: 

www.rehappi.f i
020 155 00 00

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

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

ALKAEN

4,95 kpl
10,-

LAsiNpEsuNEstE
5 l, -18°C

LiuKuEstE 
KENKiiN

scholl Velvet
KyNsiEN-
hoitosEtti

scholl Velvet
VAihto-
ViiLAt

tV:N 
yLEisKAuKosäädiN
samsung, LG, philips

tALipALLo
jättisankko

LumiLiNKo
5.5 hp

moottorikelkan
tALousrEKi

moottorikelkan
tuKKirEKi

AhKiot

10,-

14,90

4,90

18,90

7,95

499,-

395,-

395,-

29,90

rAjoitEttu Erä!

3 kpl

3,95 kpl

3 kpl

Kuva viitteellinen


