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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hirvien kaatoluvat 
vähintään entisellään, 

voivat jopa nousta s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 27.2.2020
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

lumenpudotukset 
katolta

urakkatyönä.
Vakuutukset kunnossa.

p. outila oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Lauantai 29.2. klo 11.00
• Kilpailun avaus
• Kuuma sarjan alkuerät
• Yleisen sarjan alkuerät
Sunnuntai 1.3. klo 11.00
• Kilpailun avaus
• Yleisen sarjan välierät
• Kuuman sarjan välierät
• Juniorisarja
• Yleisen sarjan finaalit
• Kuuman sarjan finaalit

Järjestää: Team Kopero

Pääsyliput 5 €. 
Alle 16 vuotiaat ilmaiseksi.

Käteismaksu.

LapsiLLe 

poroajeLua!

Sunnuntaina iLmainen 
Linja-autokyyti 

S-marketin pysäkiltä klo 
10.30 ja 10.45

Kyyti takaisin kisojen 
päätyttyä!

kisatanssit lauantaina 
klo 22 Hotelli Kurenkoskessa.

Arvonnassa molempina päivinä 
PORON VASA. Arpa 2 € / kpl

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

järjestää 

ulkotaPahtuman 
tiistaina 3.3.2020 klo 12.00 alkaen

s-marketin edustalla. 
makkaratarjoilu! 

tervetuloa juttusille!

Tomi Illikainen
Hieronta- ja Liikuntapalvelut  

Tomi Illikainen 
•  Klassinen hieronta
•  Urheiluhieronta 
•  Faskia- eli lihaskalvohieronta 
•  Passiivinen venyttely lihastekniikalla 
• Kineesioteippaus
•  Henkilökohtaista liikunnan ohjausta

Ajanvaraukset: 040 148 0553

Maksuvälineenä 
käy nyt myös

Suksien voitelupalvelu! 

Kauppatie 5, Pudasjärvi

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 11.3., ke 1.4. ja ke 22.4.

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

MONITEHOLASIEN 
OSTAJALLE 

polaroidut aurinkolasit
kaupan päälle! 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

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

Yksiteholasien 
ostajalle ohennetut 

1.6 linssit huippu 
pinnoitteilla 

kehyksen hinnalla!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Alkaen

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Avoinna: ma-ke klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu. 
To-pe 27.2.-28.2. liike poikkeuksellisesti suljettu.

MAVERICK TRAIL

ALKAEN 12 990 €

®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 
Kuvassa näkyvä ajoneuvo voi sisältää lisävarusteita. 

YMPÄRIVUOTISEEN 
KÄYTTÖÖN
TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ HAUSKUUTTA JA 
KÄYTÄNNÄLLISYYTTÄ. T-LUOKAN AJOKORTTI 
RIITTÄÄ. 

MAVERICK TRAIL

ALKAEN 12 990 €

®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 
Kuvassa näkyvä ajoneuvo voi sisältää lisävarusteita. 

YMPÄRIVUOTISEEN 
KÄYTTÖÖN
TÄYDELLINEN YHDISTELMÄ HAUSKUUTTA JA 
KÄYTÄNNÄLLISYYTTÄ. T-LUOKAN AJOKORTTI 
RIITTÄÄ. 

NYT KELKKAILEMAAN!

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi.  Puh. (08) 822 007

VAIHTOLAITTEET:
OLEMME MUKANA 

POROKISOISSA 

LA-SU 29.2.-1.3.

KELKAT:  Vm. Hinta Huom!
TYö:    
Winha 550 siisti  1981 1950:- 
Lynx 3900 GL SYNCRO -91 403-GU 1991 2200:- 
Lynx FOREST FOX 2003 aj.10820km 284-EK 2003 3700:- 
Yamaha RS VIKING Prof.Dual Range -11 aj.6300km  549-LZ 2011 6600:-
Lynx 49 RANGER 600 E-TEC -15  aj.7485km 146-ZY 2015 8200:- ALV väh.kelp.

TOURINg:    
Polaris  EDGE TOURING DELUXE 550F 788-FS -06 aj.3400ml 2006 3400:- 
URHEILU:    
Yamaha OVATION 340cc -93 865-XY 1993 1200:- 
Arctic cat F8 SNO PRO -12 799-IY aj.4500km 2012 4900:- 
Lynx XTRIM 600 E-TEC 2011 aj.10500 711-NI 2011 5200:- ALV väh.kelp.

Ski-doo SUMMIT SP 600 E-TEC 154 -14 aj.8000km 354-GX 2014 6900:-
Ski-doo SUMMIT SP 600 E-TEC 154” 2016 aj.10185 977-PR 2016 7900:- ALV väh.kelp.

Lynx RAVE RE 600 E-TEC RS-KIT  -17 aj.7800km  391-PU 2017 8200:- 
Ski-doo SUMMIT SP 850 E-TEC 165” 2017 aj.6200km 112-PS 2017 8990:- ALV väh.kelp.

Polaris  AXYS SKS 800 146” 2018 aj.4604km  550-ÄS 2018 9400:- ALV väh.kelp.

MöNKIJÄT:   
Can-am OUTLANDER DPS 500 EFI 2013 aj. 9088km 2013 5200:- ALV väh.kelp.

Can-am OUTLANDER 650 XT -16 aj.2700km 2016 6890:- ALV väh.kelp.

Honda TRX500FA  3046km/355h Lumisarjalla 2009 6900:- 
Polaris  SPORTSMAN 570  2932km 536-ABI traktorimönkijä 2017 7400:- 
Can-am OUTLANDER PRO 570 T3B aj.1199km  
 640-CAX 60kmh traktori 2018 9200:- 
Can-am OUTLANDER MAX  570  XT T3B ABS 80kmh traktori 2019 10900:- ALV väh.kelp.

MUUT:    
Rammy  SNOWBLOWER 120 ATV- mönkijän lumilinko 2014 2500:- 
Nokka FOREST PRO PLUS 1042 hydr.kärry kuormaajalla 2017 12500:- ALV väh.kelp.

+ tk 400€

KIrppIS
ma-ti 2.-3.3. 

klo 11-15

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

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

ÖLJYLÄMMITIN MINI GOODIY 
500W 5 LAMELLIA

RAKENNUSPUHALLIN PROF 2KW IPX4 230V
20-.

Pienikokoinen minilämmitin 
on helppo sijoittaa kodin 
tai mökin eri tiloihin. Sopii 
mainiosti huonekohtaiseen 
lämmittämiseen. Varustettu 
termostaatilla ja ylikuumene-
missuojalla. 

Rakennuspuhallin on 
valmistettu teräksestä ja 
siinä on lämpöä eristävä 
kahva. Termostaatissa on 
kaksi tehoaluetta: 1,0 kW ja 
2,0 kW. Vastus on ruostu-
matonta terästä. Varustettu 
ylikuumenemissuojalla. 3995

2595

Pannu on kuumana ja hiillos hehkuvana 

koko tapahtuman ajan!

Pudasjärven 
metsäpäivä 2020

Tule tapaamaan metsäalan toimijoita 
perjantaina 24.4. Pudasjärven 

Torille klo 10-14. 

KuuSamon muIKKua ja 
SIIKaa ym. KaLaa 
PudAsjärven toriLLA 

Pe 28.2. KLo 13-14.
p. 044 013 1493/VILjo KarjaLaInen

SääVarauS
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 70,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Toimitus
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Messu seurakuntakodissa su 1.3. kello 10, Oskari Holm-
ström, Eva-Maria Mustonen, Keijo Piirainen. Messua voi 
seurata suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisivu-
jen kautta.
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro to 27.2. kello 18, kirkko-
kuoro to 27.2. kello 18, nuorisokuoro to 27.2. kello 16, elä-
keläisten musiikkipiiri ke 4.3. kello 13.
Ystävänkammari to 27.2. vieraana apteekkari Terttu Puu-
runen - ajankohtaista apteekista.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 2.3. kello 11.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 2.3. kello 18.
Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kel-
lo 10-13.
Varhaisnuorten talvileiri Hilturannassa 7.-8.3. Leiri on 
tarkoitettu 3.-6. luokkalaisille. Leirin hinta on 10€ ja se 
maksetaan käteisellä paikan päällä. Leirillä puuhataan yh-
dessä ulkona ja sisällä yhteisleikkien, kisailujen ja käsillä te-
kemisen merkeissä. Välillä hiljennytään yhteiseen hartau-
teen. Leirille mahtuu 25 ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset 
viimeistään pe 28.2. kello 14 mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 08 882 3100 / pudasjarvi.srk@evl.fi.
Varhaisnuorten leivontapäivä to 5.3. kello 12-16 seu-
rakuntakodin keittiöllä. 1.-6. luokkalaisille. Leivotaan yh-
dessä sämpylöitä ja pikkuleipiä. Mukaan oma essu, 2 kan-
nellista rasiaa ja sisäkengät tai croksit. Päivään mahtuu 15 
leipojaa. Ilmoittautumiset pe 28.2. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 08 882 3100 / pudasjarvi.srk@evl.fi. Leivon-
tapäivän järjestää yhteistyössä seurakunnan ja kaupungin 
nuorisopalvelut.
Kevätkirppis ja vohvelikahvila yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi seurakuntakodissa ma 16.3. kello 17-20. Pöytäva-
raukset to 12.3. mennessä Rauni Juntti 040 586 1217, vii-
kolla 10 varuksen voi jättää tekstiviestillä, pöytävuokra 5 € 
ohjataan yhteisvastuukeräykseen.
Perhekerhot: seuraava iltaperhekerho seurakuntakodissa 
ma 9.3. kello 17.  Viikolla 10 ei kerhoja.
Lapsiparkki pe 28.2. kello 9.30-12, ilmoittautumiset Rau-
nille 040 586 1217, viikolla 10 ei parkkia.
Rauhanyhdistykset: Hirvaskosken ry:n vuosikokous ja 
seurapuhe Soili ja Paavo Kortetjärvellä pe 28.2. kello 18 
(Eero Illikainen). Seurat Kurenalan ry:llä su 1.3. kello 16 
(Eero Österberg, Erkki Ilvesluoto). Raamattuluokka Saraky-
lässä Antti Kummalalla pe 28.2. kello 19 ja lauluseurat Sa-
rakylässä Iivari Jurmulla su 1.3. kello 19.
Kastettu: Aava Ilona Kurvinen.
Haudattu: Juha Rainer Seppänen 83 v.

Viime sunnuntaina vietettiin laskiaissunnun-
taita. Sunnuntain suomenkielinen nimi tulee 
paastoon laskeutumisesta. Sunnuntain lati-
nankielinen nimi esto mihi (= ole minulle) 
on puolestaan saatu päivän vanhan antifonin 
alkusanoista: 

Herra, sinuun minä turvaan.
Älä milloinkaan hylkää minua.
 Sinä olet vanhurskas, pelasta minut!
 Kuule minua, riennä avukseni!
Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta,
vuorilinna, johon minut pelastat.
 Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani.
 Sinä johdatat ja ohjaat minua, 
 sillä sinä olet minun Jumalani.
Sinä päästät minut verkosta,
jonka viholliset ovat virittäneet eteeni.
 Sinä olet minun turvani!
  Sinun käsiisi minä uskon henkeni.
Herra, sinä lunastat minut vapaaksi,
sinä uskollinen Jumala. (Ps. 31: 3)

Paasto kristillisessä mielessä tarkoittaa 
yksinkertaisten elämäntapojen ja itsekieltäy-
myksen aikaa. Paastonajan sunnuntait ovat 
yleensä tavallista arkea, kevättalven sun-
nuntaipäiviä. Valon lisääntyminen luonnossa 
kääntää ihmisen mieltä talven pimeästä koh-
ti kevättä. Paastonaikana seurakunta viettää 
katumuksen ja rukouksen aikaa, jolloin val-
mistaudutaan pääsiäispyhien suruun ja iloon.

Jeesuksen julkisessa toiminnassa on saa-
vutettu käännekohta. Vaellus Jerusalemiin, 
kohti kärsimystä ja kuolemaa, alkaa. Mutta 
juuri tällä tiellä Ihmisen Poika kirkastetaan. 
Jumalallinen rakkaus voittaa antaessaan it-
sensä alttiiksi kuolemaan asti. Tarvitsemme 
silmiemme avautumista, jotta näkisimme, 
miten Jeesus kärsii meidän puolestamme ja 
koko maailman puolesta. 

Luterilaisena kristittynä pysähtyy poh-
timaan paaston sisältöä ja sen merkitystä. 
Millainen on oikeanlainen paasto? Profeetta 
Jesaja kirjoittaa paastosta seuraavasti: 

Minua he ovat etsivinään päivästä päivään 
ja kyselevät tietoa minun teistäni

niin kuin kansa, joka noudattaa vanhurs-
kautta eikä ole hylännyt Jumalansa säätämää 
oikeutta. He pyytävät minulta oikeudenmu-
kaisia tuomioita, he pyytävät Jumalaa puolel-
leen ja sanovat: ”Miksi sinä et huomaa, kuinka 
me paastoamme? Etkö näe, kuinka me kuri-
tamme itseämme?”

Näen kyllä! Paastopäivänäkin te ajatte 
omia etujanne, te ahdistatte niitä, jotka raa-
tavat puolestanne. Te ette enää pidä sellais-
ta paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin.

Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, 
tuollaista itsenne kurittamisen päivää?

Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin 
rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, 
makaatte maan tomussa, sitäkö te kutsut-

te paastoksi, Herran mielen mukaiseksi päi-
väksi?

Toisenlaista paastoa minä odotan: että 
vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen 
hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat 
kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat 
kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun 
hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa 
veljeäsi.

Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin 
aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi kasvavat 
umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edel-
läsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi.

Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun 
huudat apua, hän sanoo: ”Tässä minä olen.” 
(Jes. 58: 2-9)

Paastonaika on matka kohti ristin ja ylös-
nousemuksen pääsiäistä. Tällä matkalla on 
hyvä hiljentyä muistelemaan Kristuksen kär-
simystietä ja rukoilla:

Herra, niin usein kuljemme paaston 
läpi puolella sydämellä.
Avaa sydämemme muistamaan, 
että ihminen ei elä ainoastaan leivästä
vaan Jumalan sanasta.
Anna sanan vaikuttaa meissä uskoa
ja rakkautta lähimmäisiämme 
kohtaan. Aamen.

Kyllikki Syrjäpalo

Jumalan rakkauden uhritie ja paastonaika

Jari Särkelä

50 v
merkeissä

pannu kuumana 
pe 28.2. klo 14 alkaen.

Tervetuloa!
Lakisuontie 29, Syöte.

Paavo Ervasti aktiivisesti vapaaehtoistyössä

Poliisiasemalla Pudasjärvellä 
eri tehtävissä lähes 40 vuot-
ta työskennellyt ja vuonna 
2013 eläkkeelle siirtynyt Paa-
vo Ervasti vietti 70-vuotis-
juhlaa lauantaina 15.2. Eläke-
päivillä on riittänyt puuhaa 
Pudasjärven urheilijoiden va-
paaehtoistoiminnassa. Eri-
koisosaamista hänellä on mä-
kihyppypuolella, jossa hän 
toimii muun muassa hyppy-

tuomarina. Ervasti metsäs-
tysseurassa on aktiivista toi-
mintaa ja Ervastissa oleva 
synnyinpaikka ja siihen kuu-
luvana metsätyöt ovat mie-
luista puuhaa kesäaikaan. 

Merkkipäiväjuhlassa Pik-
ku-Syötteellä lähiperheen jä-
senet esittivät yhteisen on-
nittelun, samoin veljillä ja 
sisarilla oli yhteinen onnitte-
luohjelma. Pudasjärven ur-

Pudasjärven urheilijoiden onnitteludelegaatiossa mukana 
ollut liikuntaneuvos seppo sammelvuo onnitteluvuorossa. 

Mäkihypyn maailmanmestari tapio räisänen ojensi onnit-
teluna elämänkertakirjansa. 

heilijat olivat saapuneet on-
nittelukäynnille suurella 
joukolla. Lisäksi onnittelupu-
heenvuoroja käyttivät työka-
verit poliiseista, Ervastin met-
sästysseura ja Sotaveteraanit. 
Mäkihypyn maailmanmesta-
ri Tapio Räisänen Taivalkos-

kelta käytti puheenvuoron. 
Musiikkia esitti vävy Ant-
ti Junttila ja lapsen lapsi Eli-
na lauloi Jaakon säestyksellä. 
Merkkipäivän viettäjällä oli 
myös mielenkiintoinen ”ku-
via elämän varrelta” -esitys. 
HT

Pudasjärvi tunnetaan monista hienoista, ennakkoluulottomista ja 
rohkeista kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten päätöksistä 
ja toiminnoistaan. Osaamme tarvittaessa katsoa pelottomasti, kriit-
tisesti ja harkiten tulevaisuuteen. Välttämättömät kuntalaisten hy-
vinvointia ja elinvoimaa palvelevat kaupungin pito- ja vetovoimaa 
kasvattavat hankkeet rakentamisen, yrittäjyyden ja monen muun 
asian hoitamisessa kunnan yleisen ja yhteisen kehittämisen alueil-
la ovat voimavaramme.

Viime lauantai-illan SuomiLove- ohjelmassa Pudasjärvi sai maan-
laajuista herkullista julkisuutta humanitaarisesta työstään. Pudasjär-
vellä tukea, koulutusta ja kannustavaa kohtelua saanut maahanmuut-
tajanuori Ali kiitti erityisesti ja vahvasti Hirsikampuksen opettajaa 
Ville Eromata pyyteettömästä ja periksiantamattomasta työstään 
maahanmuuttajan elämässä eteenpäin kannustamisessa. Saimme 
kaikki Villen ohella ja ansiosta positiivisen sulan hattuihimme. Me 
kaikki pudasjärviset olemme kuntamme käyntikortteja ja esitteitä 

puheissamme toisille ihmisille, tekemisissämme ja asioiden esittä-
mistyyleissämme kotona ja kauempana sekä tarinoissamme Pudas-
järvestä maailmalla. Alin mainio kiitospuhe Villelle ja sen jakaminen 
TV-ohjelman välityksellä kaikelle Suomen kansalle on erinomainen 
esimerkki siitä mihin meillä kaikilla muillakin on hyvät ja täydet mah-
dollisuudet, jos vain rohkeutemme ja myönteinen tahtomme riittää.

Sointu Veivo

Huikeat Kiitokset Upeat  Ali ja Ville!

 Sydämellinen kiitos Teille kaikille, jotka kunnioititte

Esko Antero SIIRAN
muistoa ja otitte osaa suruumme.

Omaiset

puu 25. SyÖTeHIIHTo
la 4.4. klo 9 SyÖTe

Start Luppovesi - www.pudu.fi/syotehiihto
tietoa tapahtumasta ja siellä ilmoittautuminen.

Kaikkien osallistujien arvonnan pääpalkinto
21 v. FAT BIKE maastopyörä. Hiihto, sauna,

suihku, keittolounas, munkkikahvit, osallistumis-
mitali, parhaat kilpasarjoissa palkitaan ja kaik-
kien kesken arvonnassa palkintoja yli 50 kpl.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 27.2.-1.3. ELLEI TOISIN MAINITA

Piristystä 
päivään

5.- 2
rs

Ilman korttia2,99 rs (9,97-11,96/kg)

kg

SUOMI

pUnajUUri,  
lanTTU Tai pOrkkana
1 kg, SUOmi

079
pS

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

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

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

 

irTOmakeiSeT
rajOiTUS 
2 kg/TalOUS599

kg

kg

TUOre kOkOnainen
benella Siika
kaSvaTTaja SavOn Taimen, 
SUOmi

1595
Voimassa to-la 27.-29.2.

Voimassa to-la 27.-29.2.
1099

kg

 

TUOre lOhifilee
vakUUmipakaTTU a-leikaTTU, 
nOrja 
rajOiTUS 2 fileeTä/TalOUS

 

Orri  
mandariini
eSpanja

199

K-superparketin
kenkä pOp-Up mYYmälä!

erä naiSTen kenkiä 
hUrjaan hinTaan!

pari20.-   - 25.-
(Ovh. 49,90-69,90€)

Laadukkaat laSTen legOT 
nyt valikoimassamme!

KarInImen

kananpOjan  
fileeSUikaleeT
250-300 g (8,33-10,00/kg)

-16%
Plussa-kortilla

rUiS-
limppU

500 g (3,79/kg)

199
kpl

Meillä paistettu! 
Viikon 

paistoleipä! 

Avoimet ovet Touhula päiväkodissa
Touhula päiväkodissa vie-
tettiin avoimien ovien päi-
vää tiistaina 18. helmikuuta. 
Aamupäivän aikana vieraili-
jat saivat tutustua päiväko-
din tiloihin ja osallistua päi-
väkodin toimintaan. Lapsille 
oli tehty liikuntarata, joka oli 
hyvin suosittu. 

Lisäksi lapset saivat tu-
tustua aistimökkiin; lapsi sai 
kosketella, haistaa ja tunnus-
tella eri materiaalia

Vierailijat saivat myös tu-
tustua päiväkodin teemoi-
hin, mikä näkyykin päi-
väkodissa monella tapaa. 
Teemojen toteutumisesta oli 
kuvattu myös video, jon-
ka vierailijat saivat katsoa.  
Lapset esittivät siinä mm. 
englanniksi opeteltuja lau-
luja. Vierailijat olivat hyvin 
tyytyväisiä näkemäänsä ja 
kokemaansa aamupäivään 
päiväkodissa. Vierailijoille 
oli kahvi- ja hedelmätarjoi-
lu sekä lapsille jaettiin ilma-
palloja. 

Päiväkodin johtaja Mervi 

Kesti kertoi päiväkodin ole-
van kolmiryhmäinen. Hän 
kertoi päiväkodissa olevan 

vielä hyvin tilaa. Kolman-
nen ryhmän täyttö on juuri 
meneillään. HT

Päiväkodin johtaja Mer-
vi Kesti esitti videon, jos-
sa tutustuttiin päiväkodin 
teemoihin. videota katso-
massa vierailulla riina-äi-
din kanssa ollut viisi vuoti-
as elvi Lauhikari. 

vierailijoille tarjottiin kahvit, jonka jälkeen he saivat tutus-
tua päiväkodin tiloihin ja osallistua päiväkodin toimintaan.

Kampanja on uudistanut nimensä, aiemmin uitiin kesäksi kuntoon. 
Viime vuonna kampanjaa ei pidetty, mutta aiempina vuosina on ak-
tiivisesti oltu mukana. Puikkarissa kampanja käynnistyy sunnuntaina 
1.3 ja kestää maaliskuun loppuun saakka. Lisäksi kampanja pidetään 
tänä vuonna myös lokakuussa.

Uutuutena Puikkarissa pääsee kuukauden ajan kokeilemaan vir-
tuaalivesijumppaa. Näytöstä löytyy hallin aukioloaikoina 20 erilais-
ta vesijumppaohjetta. Myös näistä jumpista saa minuutteja kerät-
tyä suorituskorttiin.

Kampanjan tarkoituksena on aktivoida uusia sekä entisiä kävijöi-
tä uimahalleihin ja pitää esillä uintiliikunnan hyötyjä. Uintikampan-
jaan osallistuvat keräävät kuukauden ajan metrejä uiden ja minuut-
teja vesijuosten ja –jumpaten. Kuukauden päätteeksi uimahallien 
tulokset kootaan yhteen ja palkitaan valtakunnallisesti aktiivisim-
mat uimahallit. Puikkari palkitsee myös aktiivisimmat vesiliikkujat.

Tule sinäkin ja osallistu kampanjaan mukaan ja kasvata kuntoa 
kesävesille!

Uimahallilta löytyy suorituskortteja, joihin omat suoritukset 
voi merkitä. Korttia voi säilyttää uimahallilla, jolloin osallistuu myös 
viikkoarvontoihin. Suorituskorttia voi säilyttää myös kotona, kun-
han muistaa palauttaa kortin Puikkarin palvelupisteeseen kampan-
jan päätyttyä.

Kampanjan löydät myös facebookista, jossa voi halutessaan olla 
vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Facebook: uiela-
masikuntoon.

Tehdään yhdessä jälleen hyvä kampanja ja kerrytetään metrejä 
ja minuutteja Puikkarille!

Puikkari tiedotus 

Ui Elämäsi kuntoon  
-kampanja maaliskuun ajan

Päiväkoti touhulan lapsia päivittäisissä askareissa Koray demir, Livia Leppänen ja jan-
na Lauri.
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Onko Pudasjärvellä niin ahdas ilmapiiri, että yhteisten asioiden 
edustaja ja puolestapuhujan ei saa hengittää ja elää vapaasti?

Vaalikuume alkaa kasvamaan ja samalla alkaa kuulumaan myös 
minuun kohdistettua haukkumista. No on toki niin, että haukku ei 
haavaa tee, ja se kertoo lähinnä siitä, että olen onnistunut omassa 
toiminnassaan - kun ihmiselle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin turvau-
tua toisen nimittelemiseen. Saako Pudasjärvellä edustaa omaa valta-
virrasta erottuvaa aatetta? 

Vasemmistoliitto tavoittelee yhteiskuntaa, jossa jokainen yksilö 
elää vapaana ja voi kehittää itseään rajoittamatta muiden vapautta. 
Kaikkien vapaus voi toteutua vain demokraattisessa ja tasa-arvoi-
sessa yhteiskunnassa. Tähän peilaten on helppoa todeta, että kom-
munisti on todella tunkkainen nimitys vasemmistoliittolaisten koh-
dalla.

Kansalaisen vapaa ja tasa-arvoinen elämä on tärkeä arvo! Nämä 
ovat minullekin tärkeitä arvoja, jotka heijastuvat epäilemättä myös 
kasvatukseen. Lapseni tulevat kasvamaan sellaisessa ympäristössä, 
jossa ei pakkosyötetä (suggeroida) alitajuntaan ajatuksia toisten ih-
misten huonoudesta tai alempiarvoisuudesta. Lapset imevät itseen-
sä vanhempien käytöksestä ajattelu- ja toimintamalleja. Mikäli oma-
ajattelu ei herää myöskään aikuisuudessa, nämä suggestiot kulkevat 
hänen mukanaan koko elämän. 

Yhteiskuntamme kaipaa ymmärrystä, empatiaa ja avoimuutta. 
Käpertymällä omiin ahtaisiin ajatusmaailmoihimme, käännymme 
väistämättä henkisesti sisäänpäin. Käpertyminen nostattaa suoja-
muurin ympärillemme, aiheuttaa ahdistusta, pelkoa ja vihaa. Näiden 
tunteiden kielteinen vaikutus on ilmiselvä ja negatiivisten tunteiden 
vahvistaminen ei edistä minkään yhteisön toimintakykyä.

Ajatelkaamme siis itse ja kasvattakaamme lapsemme avoimessa 
- omaan ajatteluun kannustavassa ympäristössä!  
Se on kaikkien etu nyt ja tulevaisuudessa.

Ystävällisin terveisin 
Antti Tihinen 

Vapaa ja tasa-arvoinen 
elämä on tärkeä arvo

Pudasjärven Kehitys Oy:n yrityspalvelutiimi vah-
vistuu entistä monipuolisemmaksi ja ottaa edel-
leen ennakkoluulottomasti vastaan kaikenlai-
set kehittämisideat. Matkailun yrityskehittäjäksi 
valittiin Jukka Koutaniemi, joka aloittaa työnsä 
maaliskuun alussa vierailemalla paikallisissa yri-
tyksissä. 

Hän tarjoaa omaa osaamistaan alueen yritys-
ten käyttöön niin matkailun, digitalisaation kuin 
näkyvyydenkin edistämiseksi. 

Kuusamossa syntyneenä ja Oulussa opiskel-
leena Koutaniemi on kulkenut tuhansia kertoja 
Pudasjärven kautta. Nyt hän pääsee tutustumaan 

syvemmin paikkakunnan luontoon, ihmisiin sekä 
yrityksiin. Luonto ja matkailu ovat olleet hänel-
le sekä hänen perheelleen hyvin tärkeitä. Aikai-
semmin Koutaniemi on toiminut muun muassa 
Ely-keskuksessa ja ProAgrialla yritysasiantunti-
jana. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden 
diplomi-insinööri, ja monipuolisissa yritysten 
kehittämiseen liittyvissä tehtävissä hän on työs-
kennellyt yli 20 vuoden ajan.

Pudasjärven Kehitys Oy toivottaa Jukka Kou-
taniemen tervetulleeksi kehittämistiimiinsä!

www.pudasjarvenkehitys.fi

Matkailun yrityskehittäjäksi Jukka Koutaniemi 

jukka Koutaniemi.

PoroCupin ensimmäisissä 
karsinta-ajoissa Rovaniemel-
lä 22. – 23.2. pudasjärveläi-
set Alatalon veljekset Jere 12 
vuotta ja 10-vuotias pikkuveli 
Joni nappasivat kotiin tuomi-
sina kaksoisvoiton.

Nuorempi juniori voitti 
kultaa ja vanhempi toi tästä 
kisasta hopeaa. 

Junnujen kisailut ovat 
katsomisen arvoista menoa, 
kun pienet ja kevytrakentei-
set lapset ja nuoret viilettävät 
suksilla poron koparoitten is-
kiessä vimmatusti kenttään. 
Mitä kevyempi kilpailija on 
kyseessä, sitä helpompi on 
veturilla edetä. 

Pudasjärven Cupissa 
juniorit vauhdissa 
sunnuntaina
Tulevana lauantaina ja sun-

nuntaina Pudasjärven Lento-
kentällä käydään toinen Po-
roCup pudotusajokarsinta, 
jossa kalastetaan pisteitä maa-
liskuun viimeisenä viikonlop-
puna käytävään Inarin Poro-
kuninkuusajoihin.

Juniorisarjaan on ilmoit-
tautunut ennätysmäärä osan-
ottajia. Kotikentällä kisaile-
vat myös voitokkaat Alatalon 
veljekset! Junnut pysyttelevät 
joko kapeilla hiihtosuksilla tai 
leveämmillä laskettelusuksil-
la. Rata on kilometrin mittai-
nen, eli sama matka kuin ai-
kuisilla. Useamman vuoden 
kisailleet juniorit pääsevät jat-
kamaan parilähtöihin, aloitte-
lijat kisaavat yksin.

- Näihin nuorten poroajoi-
hin tarvitaan paitsi fyysistä 
kuntoa, myös kodin ja perheen 
tukea sekä lasten innostamista. 

Tämä on koko perheen asia! Il-
man hyvää ruokaa, puhtaut-
ta ja kuljetuskalustoa, lapset 
ja nuoret eivät pääsisi kulke-
maan kisoista toisiin. Tämä, 
kuten kaikki muukin ulkolii-
kunta on erittäin hyvä vasta-
paino koulutyölle, summasi 
Janne Alatalo.

Pudasjärvellä nämä vii-
dennet PoroCup kisajärjeste-
lyt alkoivat jo vuosi sitten ja 
ratavalmisteluja on tehty ihan 
alkutalvesta lähtien. Kisaval-
mistelut alkavat siitä, kun jär-
jestävä seura hakee edellisenä 
vuonna Suomen Porokilpaili-
jat ry:ltä kilpailujen järjestämi-
seen lupaa. Kattojärjestö tekee 
valinnat, tarkastaa paikat sekä 
järjestävän yhdistyksen toi-
mintaedellytykset.

Talkootyötunteja on ker-

Alatalon veljekset kaksoisvoittoon Rovaniemellä

Kultamitalistipari joni ja Hylsy lähtevät tavoittelemaan sa-
manlaista sijoitusta kotikentällä ensi sunnuntaina. jere ja Hektor varmistivat rovaniemellä, että kirkkaimmat 

palkinnot tulivat siurualle.

tynyt tähän mennessä satoja 
viikonvaihteen kisojen järjes-
telyihin. Kun on viikko aikaa 
kilpailuihin, ehtii tunteja tul-
la kymmenittäin lisää, sekä lo-
puksi vielä kaiken purkutyö.

Team Kopero on järjestänyt 
myös erilaista oheisohjelmaa 
sekä ilmaisen linja-autokul-
jetuksen sunnuntaina S-mar-
ketin pysäkiltä lentokentälle 
ja takaisin. Kulkeminenkaan 
ei näin ollen ole esteenä tulla 
kannustamaan aikuisten vä-
lieriä sekä finaaleja ja ennen 
kaikkea junioreitten kovata-
soista kisaa!

Ruokaa, kahvia ja arpoja 
saa ostaa kisateltasta. Arpajai-
sissa on mahdollisuus voittaa 
elävä poronvasa! 

Terttu Salmi

Hietala Pudasjärven Urheilijoiden varapuheenjohtajaksi
Pudasjärven Urheilijoiden 
uudeksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin Esa Hietala hal-
lituksen järjestäytymiskoko-
uksessa helmikuun alussa. 
Sihteerinä toimii toiminnan-
johtaja Marko Koivula. Pu-
heenjohtajana toimii syysko-
kouksessa tehtävään valittu 
Kirsi Hanhela. Hallitukses-
sa on puheenjohtajan lisäk-
si kuusi jäsentä ja heillä va-
rajäsenet. Lisäksi hallituksen 
kokouksiin osallistuvat jaos-
tojen puheenjohtajat. Koko-
uksessa vahvistettiin myös 
eri toimikuntien kokoonpa-
not. 

Alkuvuoden toiminnas-
sa oli päätapahtumana 7.-
9.2. Syötteellä järjestetyt 
Umpihankihiihdon MM-ki-

sat, joissa oli 268 osallistu-
jaa. Tuuritupa toimii arki-
sin Osuuspankin talossa. 
Samoissa tiloissa sijaitsee 
myös urheiluseuran toimis-
to. Tuurituvassa saa veikka-

uksen kaikki palvelut, pela-
taan pelikoneilla ja kahvio 
palvelee. 

Tulevina tapahtumi-
na ovat muun muassa Syö-
tehiihto 4.4. Startti ja maali 

ovat Luppovedeltä ja kilpai-
lutoimistona toimii Lumi-
Areena. 

Seuralla on menossa 
75-vuotisjuhlavuosi. Juhlaa 
vietetään 25.4. HT

Hallituksen järjestäytymiskokoukseen osallistuivat Kauko tervonen, esa Hietala, janne 
Majava, Kirsi Hanhela, Paavo ervasti, Marko Koivula, jaana valkola, Heino ruuskanen 
sekä kuvan ottanut Heimo turunen.

Kurenpojilla takanaan 
kaikin puolin positiivinen 

toimintavuosi
Kurenpoikien yleinen vuo-
sikokous pidettiin Ravintola 
Meritassa torstaina 6.2. Koko-
uksessa hyväksyttiin toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2020 sekä myönnet-
tiin johtokunnalle tili- ja vas-
tuuvapaus. Mennyt vuosi oli 
kaikin puolin positiivinen. Toi-
mintaan on saatu mukaan uu-
sia junioreita ja edellisvuoden 
pallokerhosta on muodostu-
nut nuorin P7- joukkue uusine 
valmentajineen. Pelaajakehitys-
polkua on kehitetty ja tulosta-
kin on saatu aikaiseksi. Yhteis-
työ alueen muiden toimijoiden 
kanssa on ollut kiitettävän hy-
vää. 

Taloudellisen tuloksen to-
dettiin monipuolisen toimin-
nan ja talkoilun ansiosta ol-
leen erinomainen. Toiminnan 
kehittämistä voidaan jatkaa 
eikä vuosikokous nähnyt tar-
vetta korottaa toimintamaksu-
ja. Toimintamaksu on edelleen 
30 euroa/vuosi/pelaaja, ja per-
heen maksukattona säilytetään 
90 euroa/vuosi. Toimintamak-
suun sisältyy jäsenmaksu. Il-
man toimintaa osallistumista 
jäsenmaksu on 10 euroa. 

Kehitettäviksi painopiste-
alueiksi seura linjasi pienene-

vien ikäluokkien haasteeseen 
vastaamiseen, matalan kyn-
nyksen toiminnan säilyttämi-
sen sekä tiedottamisen kehittä-
misen. Haasteisiin ja toiminnan 
kehittämiseen vuosikokous va-
litsi seuratoiminnan johtamista 
jatkamaan Toni Niemelän pu-
heenjohtaja, Teemu Torvisen 
varapuheenjohtaja, Olli-Pek-
ka Kokon sihteeri (varalle Si-
nikka Hemmilä) ja Markku 
Lehmikankaan rahastonhoita-
ja. Johtokunnan jäseniksi valit-
tiin Lilja Kettunen (varalla Jen-
ni Ylilehto), Sami Myllymäki 
(Ntambwe Kabengele), Juha 
Kipinä (Anuliina Sarajärvi) ja 
Teija Niemelä (Harri Kujala). 

Huomionosoitukset seural-
le jatkuvat. Aiemmin seura on 
saanut kiitosta Vuoden osal-
lisuus-palkinnon saajana ko-
touttavasta työstään sekä Pu-
dasjärven kaupungin kanssa 
Vuoden olosuhdeteosta ja Vuo-
den liikuntateko-palkinnon 
yhteistyösopimuksesta Ou-
lun Tervareiden kanssa. Seu-
ran aktiivitoimijat Toni ja Tei-
ja Niemelä saivat Palloliiton 
Pohjois-Suomen piirin gaalas-
sa huomionosoituksen Vuoden 
Respect seuratoimijoina. HT

vuosikokoukseen kokoonnuttiin ravintola Meritan kabi-
nettiin.
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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 
28.-29.2.

MAANANTAI-ToRsTAI
2.-5.3.

100

099

799

395

199

0991295
kg

Snellman 
porsaan
ULkofILEE
n. 1.6 kg/kpl 
maustettu

Naudan
PALAPAIsTI

599
kg

795
kg 595

499

279

349
kg

599
pkt

ltk

795
kg795

kg

kg

ras

2 pkt/talous

pss

199
pkt

495100

2  kg/
talous

2 kalaa/talous

pkt

HK viljaporsaan
hERkkUPAIsTI 
n. 1.2 kg/kpl

179
kg

pkt

ras

pkt kpl

4995

39,-

2595

895

4995

49,-

4990

650

250

450

990

75,-

795

300

300

239

149

kannu

rove

229

300
prk

plo

895
kg

199
pkt

179
pss

100
pss

695
kg

199
pkt 199

pkt

100
ras

149
ras

kAAsULäMMITIN 
4,2 kW

8990

MA-TI 2.-3.2.             kE-To 4.-5.3.

kANAN-
MUNAT
10 kpl

RAUTAosAsToLTA

Kananpojan
fILEEPIhvIT

1 kg
miedosti suolattu tai 

hunajamarinoitu

PE-To 28.2.-5.3.

Punainen
PAPRIkA

Espanja

Kuuma
gRILLATTU 
bRoILERI
kokonainen

AvAIMENTEko JA 

LUkkoTARvIkkEET

Kananpojan
PANERoIdUT
NUggETIT
200 g

Malvia
cocTAIL-
PIIRAkkA
44 kpl/2000 g

kg

Kinnusen myllyn
vEhNä-
JAUho
2 kg

25,-

35,-

Fiskars
sNowExPERT 
LUMILAPIo 

Fiskars
LUMENTyöNNIN

10 kpl

hIIhToLoMILLE

Atria
hIILLos gRILLI-

MAkkARAT
400 g tai 

MAkkARA-
PIhvIT 320 g

JAUhELIhA
sIkA-NAUTA

HK 
kAbANossI
gRILLIMAkARA
360-400 g

PE 28.2.       LA 29.2.

Hyvä
NAUTA
JAUhELIhA

Porsaan
kyLJyksETSnellman tosi murea

PALvI-, koRPPU- 
tai kEITTokINkkU  
200 g

Nero
PILkkIAhkIoT

L-Koko 100x52x26cm

XL-Koko 120x60x25cm 

1990

28,-
35,-

M-Koko 85x45x22cm

Nero
kELkkA-AhkIo
210x80cm

299,-

ProMaster
RUUvIMEIssELI-
käRkIsARJA
28-osaa

10,-

2 prk

HK
bURgER

100 g

HK Poprilli
gRILLI-

MAkkARA 
400 g

Master lock
AvAINsäILö-
koTELo

3490

AvANTo-
PUMPPU

1490

Mummon
RANskAN-
PERUNAT
750 g

Vihreä
kEsä-

kURPITsA
Espanja

IRTo-
kARkIT

rasvaa
max
10%

Stiga
RATTIkELkAT

Atom
LUMIPoTkULAUTA

Big snow tube
ILMATäyTTEINEN 
LIUkURI

Stiga Pazer
PULkkA

Stiga
LUMILAUTA

Stiga
MäENLAskU-
MATTo

kAIRAT

Jasu
PILkkIvAPA + 
sIIMA ja 
vIEhELUkko

Orthex
LIUkURI

sohJokAUhAT

Apaja
JääNAskALIT
pillillä

Ahti jääraketti 
vERkoN-
UITToLAITE

Alkaen

Alkaen

Alkaen

PILkkIJäT hUoM! 

MAdoT JA ToUkAT

Nissen Soba
NUUdELIPURkkI
90 g

Stocmos
sEkAMEhU-
TIIvIsTE
2,5 l

Filipinos
sUkLAAkEksIT
135 g

Olvi
LIMsAT
0,95 l
sis. pantin

Kymppi
MäMMI
770 g

Del Monte
ANANsMURskA
230/147 g

Herkkumaa
vIIPALEkURkkU
360/670 g

Kotimainen
tuore
kIRJoLohI  

Classic
JääTELö-
PUIkko  
4x65 g, karamellirae

Myllyn Paras
PIzzATAIkINA
320 g, pakaste

HK
MEETvURsTIT
200 g

Vaasan
LoUNAssäMPyLäT 
8 kpl/320 g
tumma tai vaalea

Vähärasvainen
PoRsAAN
LIhAkUUTIo

Atria
ohUkAIsET

400 g

Kultarypsi
MARgARIINI 

400 g 60%

2 pkt

4 prk
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Viisikymmentä vuotta 28.2. 
täyttävä maansiirtoyrittäjä 
Jari Särkelä Syötteeltä tote-
aa ajan kuluneen taaksepäin 
katsottaessa, jos ei ihan huo-
maamatta, niin hirveän no-
peasti kuitenkin. 

–Siinä se on aika men-
nyt. Vastahan sitä oltiin sil-
loisen Vaarankylän, nykyi-
sen Syötekylän ala–asteella 
koulupoikana ja nyt täyttyy 
viidesvuosikymmen. Mo-
nenlaista tapausta ja ihmistä 
on matkalla eteen sattunut. 
Ammatinvalintakin meni 
uusiksi ennen kuin se ehti al-
kaakaan, Jari muistelee.

Jari Särkelä lipsahti 
maansiirtopuolen yrittäjäk-
si osittain vahingossa. Vuon-
na 1986 juuri koulunsa lo-
pettaneena Särkelä pyrki ja 
tuli valituksi Talonrakenta-
jan linjalle ammattikouluun. 
Pauli Särkelällä oli kuskeista 
pulaa ja hän alkoi houkutel-
la Jaria hommiinsa, ensin ke-
sänajaksi ja sitten kesän ai-
kana alettiin puhumaan, että 
jos Jari alkaisikin vakituisek-
si kuskiksi. 

– Kesä meni koneiden 
kanssa touhutessa ja työ-
tä makustellessa. Syötteel-
lä rakennettiin silloin paljon 
ja rakennushommia kuulos-
ti olevan tarjolla valita asti 
myös muualla. Siinä kesän 
aikana puhuttiin asiat sille 
mallille, että soitin syyspuo-

Jari Särkelä 50v:
Yrittäjän arki on välillä raskas, 

mutta ammattia en vaihtaisi 
lella ammattikoululle, että 
en ota opiskelupaikkaa vas-
taan ja jatkoin konehommis-
sa, Särkelä muistelee alkuai-
kojaan konehommissa.

Jari Särkelä ja Pauli Särke-
lä perustivat Syötteen Maan-
siirto Ky:n vuonna 1993. 

–Silloiseen kalustoon 
kuului pari kaivinkonet-
ta ja traktoria sekä tiehöylä 
ja kuorma-auto. Saatiin töi-
tä Syötteeltä, mutta kierret-
tiin myös pitäjällä sekä kau-
empanakin urakoimassa. 
Hyvän suhdanteen aikana 
oli varaa uusia ja kasvattaa 
kalustoakin kysynnän mu-
kaan. Vuonna 2006 Syötteen 
Maansiirron omistuspoh-
jaa alettiin suunnitella uu-
destaan ja 2007 tapahtunees-
sa yrityskaupassa Syötteen 
Maansiirto Ky siirtyi koko-
naan minun omistukseen ja 
muuttui samalla osakeyhti-
öksi, Särkelä kertailee yrittä-
jäksi siirtymistään.

Yrityskaupassa Jari Sär-
kelän nimiin siirtyi koko sil-
loinen Syötteen Maansiirron 
kalusto ja muutama vakitui-
nen renki.

Yrittäjäksi ryhtyminen 
ei ole Jari Särkelää kadutta-
nut, vaikka taival ei aina niin 
helppo ole ollut. Raskas vas-
tuu ja monet muut, vaikeat-
kin asiat ovat vuosien saa-
tossa mietityttäneet joskus 
yön seudutkin, mutta kai-

kesta on selvitty. 
– Yrittäjän arki on välillä 

raskasta, mutta myös antoi-
saa ja minulla on hyvä työn-
sä osaava henkilökunta. Am-
mattia en vaihtaisi, jos saisin 
nyt uudelleen valita mitä al-
kaisin tekemään. Tässä am-
matissa on päässyt tutustu-
maan ihmisiin ja näkemään 
asioita laajemmin. Saa olla 
myös kiitollinen, että terveys 
on säilynyt eikä ole tarvin-

Jari Särkelä Syötteen Maansiirto Oy
Perustettu v. 1993.
Osakeyhtiöksi v. 2007.
Jari Särkelälle kultainen yrittäjäristi v. 2015
Pudasjärven Vuoden Yrittäjä v. 2016
Yrityksessä monipuolinen kalusto, työssä noin 20 henkilöä

jari särkelä on ajanut maansiirtokoneita vuodesta 1986 
lähtien eli yli 30 vuoden ajan.

nut sairastella. 
Syntymäpäivää juhliste-

taan perjantaina 28.2. kel-
lo 14 alkaen kakkukah-
veilla. Maalis-huhtikuussa 
mennään viikon mittaisel-
le lomalle lämpimään sekä 
perinteiselle hiihtovaellus-
reissulle Lappiin. Siinäpä ne 
juhlat sitten on juhlittukin, 
Jari toteaa.

Pudasjärvi-lehti 

Ikäihmisten iltamat 
sai hyvän suosion
Punaisen Ristin Pudasjärven 
osasto järjesti ikäihmisten il-
tamat ystävänpäivänä 14.2. 
Palvelukeskuksella. Musii-
kista vastasi Suopunki-or-
kesteri, solisteinaan Anel-
ma Outila ja Risto Puhakka. 
Punainen Risti on järjestä-
nyt vuosien ajan ystävänpäi-
vätapahtuman eri teemoil-
la. Ikäihmisten iltamat olivat 
ensimmäistä kertaa. Run-
sas osallistujajoukko yllät-

ti myönteisesti tapahtuman 
järjestäjät. Kaikille oli vapaa 
pääsy. 

Tanssin lisäksi oli moni-
puolinen ja ilmainen tarjoilu-
pöytä, verenpainemittausta 
sekä Punaisen Ristin toimin-
nan esittelyä. Pudasjärven 
osastolla täyttyy marraskuus-
sa 70 vuotta, joten kuluva 
vuosi on osaston juhlavuosi. 
70-vuotisjuhlaa vietetään ensi 
marraskuussa. HT

sPr:n väki kertoi osaston toiminnasta ja mukaan sai ot-
taa myös monipuolisesta toiminnasta kertovaa esitemate-
riaalia. 

ikäihmisten iltamien saama suosio yllätti myönteisesti jär-
jestäjät. 

suopunki-orkesteri vastasi ikäihmisten iltamien musiikista. 

Nyt pääsee hiihtämään entisen Virtalan koulun valaistulle ladulle. 
Siurualla latu-ura raivattiin ja kunnostettiin viime syksynä talkoo-
voimin kaikkien kyläläisten käyttöön. Siuruan Kylä ry:n pyynnöstä 
Virtalan koulun nykyinen omistaja Matti Hankkila on lupautunut pi-
tämään latu-uraa auki talvisin.

Mikäli tulee kauempaa autolla, sen saa parkkeerata koulun piha-
alueelle. Jos suunniteltu hiihtohetki menee iltaan, eikä valot ole pääl-
lä, niin ne saa kytkettyä päälle koulurakennuksen keskioven vieres-
sä olevasta kellokytkimestä.

Siuruan Kylä ry järjestää hiihtokilpailut Virtalan koululla lauantai-
na 29.2. kello 12 alkaen. Omat sarjat ovat lapsille ja aikuisille. Lisäksi 
kisaillaan neljän hengen joukkueissa lumikenkäilyn voitosta. Kisapai-
kalla on kahvioteltta, josta voi ostaa muun muassa kahvia, kaakaota, 
lettuja, makkaraa ja hampurilaisia. Arpajaiset on myös luvassa. Terve-
tuloa suurella joukolla kisailemaan, kannustamaan kaveria tai muu-
ten vain viettämään aikaa ja tapaamaan kyläläisiä ja tuttuja.

Siuruan kylä ry

Virtalan koulun uusi valaistu 
latu hyvässä kunnossa

Valtuustoseminaarissa todettua:
Talous on kohtuukunnossa – tulevaisuus vaatii 

kuitenkin pikaisia toimenpiteitä
Valtuustoseminaarissa maa-
nantaina 24.2. kuntien, Kevan 
ja Suomen valtion omistaman 
rahoituslaitoksen, Kuntarahoi-
tuksen, edustajat Antti Luo-
to ja Janne Karaus kävivät läpi 
Pudasjärven kaupungin tule-
vaa taloutta eri olettamuksiin 
perustuen. Olettamuksia oli-
vat vuoden 2020 talousarvion 
750 000 euron säästötoimenpi-
teiden toteutuminen, sote-kus-
tannusten kehitys, lainakan-
nan kehitys ja tuloveropohjan 
kehitys. Olettamusten pohjal-
ta muodostettiin talousnäkyä 
vuoteen 2029 saakka. Jos mi-
tään muutoksia tulo- tai me-
nokertymään ei tehdä, niin yli-
jäämä on käytetty ja talous on 
vuodesta 2023 eteenpäin nega-
tiivinen.

Veropohjassa ja tuloissa tu-
lisi tapahtua positiivisia muu-
toksia. Veroprosentin 0,5 % 
nosto vuonna 2021 tuottaisi 
laskennallisesti 800 000 euron 
lisätulot, mutta verovähennys-
ten vuosi se ei välttämättä to-
teudu täysimääräisenä. Meno-
rakennetta on välttämätöntä 
keventää ja jo vuoden 2020 ta-
lousarviossa asetetut säästö-

toimenpiteet, 750 000 euroa, 
on syytä saada toteutettua täy-
simääräisinä.

Oulunkaaren kuntayh-
tymän talouden tasapainot-
tamisryhmältä täytyy tulla 
konkreettisia toimenpiteitä, 
millä sote-kustannuksia voi-
daan sopeuttaa tulopohjaan. 
Oulunkaaren tulisikin vastata 
pikaisesti nouseviin sote-kus-
tannuksiin. Kaupungin on to-
della haasteellista ottaa kan-
taakseen sote-kustannusten 
nousua tällä tasolla, millä se 
on ollut viime vuodet. 

Valtuustoseminaarissa lin-
jattiin, että kaupungin talous-
ohjelman valmistelu on tällä 
hetkellä kaupungin johtavien 
viranhaltijoiden työjärjestyk-
sessä tärkein tehtävä. Talous-
ohjelman valmistelua valtuus-
tolle johtaa kaupunginjohtaja. 
Kaupungin talouden sopeut-
tamistarve on näillä tuloilla ja 
menoilla 2-3 miljoonaa euroa. 
Sopeuttamistarve varmistuu, 
kun talousohjelman valmiste-
lu kevään aikana etenee. Val-
tuustoseminaarissa linjattiin 
myös, että talousohjelma tulee 
voimaan useammassa eräs-

sä lähivuosille kohdennettu-
na. Koko sopeuttamistarvet-
ta emme pysty toteuttamaan 
kerralla vuoden 2021 alusta.  
Hyvä tavoitetaso on 58 M€:n 
toimintakate, eli käyttötalou-
den kuluista jäisi tämä summa 
katettavaksi verotuloilla ja val-
tionosuuksilla.

Valtakunnallisesti vertail-
tuna Pudasjärven taloustilan-
ne on kohtuullisella tasolla.  
Tulevaisuus vaatii kuitenkin 
pikaisiakin toimenpiteitä, jot-
tei varsinaisiin vaikeuksiin 
jouduta. Kuntarahoituksen 
edustajien mukaan kaupungin 

talousarvio ja talouden suun-
nitelmavuodet ovat kohtalai-
sella tasolla. Paljon on kiinni 
meistä itsestämme, kuinka hy-
vin näemme taloudellisia ke-
hittämisen mahdollisuuksia 
toiminnassa ja voimme niiden 
kautta tuleviin talouden haas-
teisiin vastata.

Mari Kälkäjä  
kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja 
Anni-Inkeri Törmänen
kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja

Kuva Heli Huhtamäki.
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

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

TERVETULOA!

Oletko ostamassa, myymässä tai 
vuokraamassa asuntoa tai kiinteistöä?

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

Ota yhteyttä: Riikka Niemitalo p. 0400 457 758

MEIlTÄ MyöS VEIKKAUSpAlVElUT!

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

VUOKRATTAVANA Sarakylässä rivitalosta 
YKSIÖ ja KAKSIO. Heti vapaa!

TEKSTIIlISSÄ KEVÄT UUTUUKSIA!
lOpUT

NAISTEN
yöASUT

-50%
Uusia
vahakankaita

4,95
/metri

Uusia
kosteantilan-
mattoja

4,95
/metri

miesten
t-paidat

10,-
3 Kpl

pUlKAT, lIUKURIT, 
RATTIKElKAT, TwISTERIT, 

SNOwROcKETIT JA VETOAhKIOT

-30%

aUringon-
kUkansiemen
10 kg

8,95

Biolan
komposti ja 
hUUssikUivike 
40 litraa

9,95

linnUnpönttö
vahvistettu suuaukko

9,90

prego
kahvinkeitin
650 W

9,95

adler
hiUsten-
kUivain

9,95

prego
pölynimUri

49,-

mustang
sähkö-
savUstin
1100 W

49,-
prego
mikroaalto-
UUni
700 W, hopea

69,-

levyhissi
max korkeus
3,35 metriä

199,-

/säkki

/säkki

TyöNTöVARRET

-15%-15%
NIVElAKSElIT 
+ TARVIKEET
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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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

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

KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIPALVELUT

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

tuulimyllyntie 2 
(teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

FYSIOTERAPIA - TOIMINTATERAPIA - PUHETERAPIA

CORONARIA.FI

VARAA AIKA

010 525 8801

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

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

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

LAKI- JA VAKUUTUSPALVELUA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

AsiAnAjotoimisto 
EijA HEikkinEn oy

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

jP AutoMAALAAMojP AutoMAALAAMo
• vAKuutusyHtiöiden   
 työt
• vAHinKotArKistuKset
• LAsinvAiHdot jA 
  -KorjAuKset

• KoLAriKorjAuKset
• AutoMAALAuKset
• trAiLerin vuoKrAus
• iLMAstoinnin HuoLLot

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

vAKuutusyHtiöiden HyväKsyMä KoLAriKorjAAMo

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Pudasjärven kaupungin-
hallitus päätti kokouk-
sessaan 25.2. antaa luvan 
rahoitushakemuksen jättä-
miseen Osallisuudella työ-
kykyä- hankkeelle ja varasi 
vuodelle 2020 kuntarahoi-
tusosuudeksi 77 918 euroa, 
katettavaksi kehittämisra-
hastosta. Vuosille 2021-2023 
varataan hallintotoiminnan 
talousarvioon vuosina 2021-
2022 142 628 euroa/vuosi ja 
vuodelle 2023 47 614 euroa.

Hankkeen kokonaiskus-
tannusarvio on 1 827 956 eu-
roa. ESR- ja valtionrahoitus-
ta haetaan 80 prosenttia (1 
408 365 euroa), kunnan ka-
tettavaksi jäädessä yhteen-
sä 343 288 euroa.  Hanke 
toteutetaan usean yhdistyk-
sen yhteistyönä. Vastuuyh-
distyksenä toimii Livokas 
ry ja hankkeessa toimivat 
myös Pudasjärven 4H-yh-
distys ry, Työpetari ry, Jon-
gun alueen kyläyhdistys ry, 
Syötteen kyläyhdistys ry ja 
Korpisen kyläseura ry sekä 
muut Pudasjärvellä työllis-

tävät yhdistykset. Hanke 
on valmisteltu yhteistyössä 
Pudasjärvellä työllistävien 
yhdistysten ja Pudasjärven 
kaupungin työllisyyspalve-
luiden kanssa, ottaen huomi-
oon aiemmissa ja meneillään 
olevissa työllistämishank-
keissa kehitetyt toimet ja toi-
mintamallit.

Hankkeessa parannetaan 
heikossa työmarkkina-ase-
massa olevin henkilöiden 
työllistämisvalmiuksia tar-
joamalla heille töitä Livolla, 
Kurenalla ja muilla Pudas-
järven kylillä toimivissa yh-
distyksissä, kotitalouksissa 
ja yrityksissä. Palkkatuella 
työllistämisen (50 henkilöä/
vuosi) lisäksi hankkees-
sa järjestetään työnteki-
jöille heidän osallisuuden 
kokemusta parantavaa ryh-
mätoimintaa, osaamistaso-
aan kohottavia koulutuk-
sia, sekä moniammatillista 
yksilö- ja ryhmävalmennus-
ta. Hanke tuottaa asiakkail-
le motivaatiota, osaamista 
ja kokemuksia, jotka autta-

vat vahvistamaan omia voi-
mavaroja, hakeutumaan 
jatkokoulutuksiin ja työllis-
tymään avoimille työmark-
kinoille. Maahanmuuttajien 
osalta on tarpeen parantaa 
työelämävalmiuksia ja työl-
listymistä, lisätä osallisuut-
ta sekä eri väestöryhmien 
välistä vuorovaikutusta Pu-
dasjärvellä. Tällä hetkel-
lä suurin osa Pudasjärvelle 
tulleista maahanmuuttajis-
ta muuttaa täältä jossain vai-
heessa pois. Hankkeen 
tavoitteena on osaltaan vai-
kuttaa siihen, että maahan-
muuttajataustaiset asukkaat 
viihtyisivät paremmin Pu-
dasjärvellä ja tuntisivat kau-
pungin aidosti kodikseen.

Alueellinen  
työllistämishanke
Alueellisen työllistämis-
hankkeen omarahoitus-
osuuksiin kaupunginhalli-
tus varasi vuodelle 2020 11 
756 euroa kehittämisrahas-
tosta, sekä päätti varata vuo-
delle 2021 17 734 euroa ja 

vuodelle 2022 15 734 euroa 
hallintotoiminnan talousar-
vioon. Hankkeessa ovat mu-
kana Kuusamo, Taivalkoski, 
Pudasjärvi ja Posio. Hanke-
suunnittelun lähtökohtana 
on ollut kohtaantohaasteet, 
kasvava pula osaavasta työ-
voimasta, haasteet työttömi-
en tavoittamisessa. Lisäksi 
aktiivinen työssäkäyntialue 
halutaan Koillis-Suomes-
sa nähdä nykyistä/virallis-
ta määritelmää laajempana. 
Tiiviimpi yhteistyö mahdol-
listaa palvelujen kehittämi-
sen ja osaajien löytämisen 
alueella. Tavoitteena on vas-
tata kohtaantohaasteisiin ja 
parantaa yritysten osaavan 
työvoiman saatavuutta ra-
kentamalla mielikuvaa yh-
tenäisestä työssäkäyntialu-
eesta.

Kiinteistöpäällikön 
virka
Kiinteistöpäällikön virkaan 
on määräaikaan mennes-

sä hakenut seitsemän hen-
kilöä. Nykyinen kiinteis-
töpäällikkö Kari Rissanen 
siirtyy projektipäällikön teh-
täviin siitä hetkestä, jolloin 
uusi kiinteistöpäällikkö ot-
taa viran vastaan. Rissanen 
toimii projektipäällikkö-
nä eläköitymiseensä saak-
ka, vastuualueenaan kau-
pungin meneillään olevat ja 
suunnitellut rakennushank-
keet. Pääosa työpanoksesta 
kohdistuu Hyvän Olon kes-
kuksen hankkeeseen.

Maakauppa  
Luokkavaarasta
Kaupunginhallitus päät-
ti ostaa Rintelä tilasta mää-
räalan Syötteen Luokka-
vaarasta hintaan 160 000 
euroa. Määräala on tilan it-
senäinen palsta, joka ra-
joittuu kaupungin omista-
maan tilaan Luokkavaara. 
Määräalan koko on noin 61 
hehtaaria. Määräala on osoi-
tettu Syötteen yleiskaavas-

sa osittain loma-asuntoalu-
eeksi (noin 13 hehtaaria) ja 
osittain maa- ja metsätalo-
usalueeksi (noin 48 hehtaa-
ria), jolla on ulkoilun ohjaa-
mistarvetta. Määräalalle on 
yleiskaavan rajauksen mu-
kaisesti mahdollisuus tu-
levaisuudessa kaavoittaa 
Luokkavaaran asemakaavaa 
laajentaen noin 20 uutta lo-
marakennuspaikkaa ja Syö-
tekeskuksen asemakaavaa 
laajentaen noin 20 raken-
nuspaikkaa. Tilan puuston 
arvo on 147 138 euroa, jos-
ta uudistushakkuusta kerty-
vän puuston arvo on 118 994 
euroa. Kulujen jälkeen tilan 
metsätaloudelliseksi arvok-
si on saatu 99 500 euroa. Va-
paa-ajan tonttien kysyntä on 
tällä hetkellä kasvussa, mikä 
näkyy myös Luokkavaaras-
sa. Tarjotun alueen käyttö 
lomarakentamiseen ei toteu-
tune kuitenkaan lähitulevai-
suudessa.

Pudasjärvi-lehti

Heikossa työmarkkinatilanteessa olevien palveluihin panostetaan
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PUDAS-
TORI

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

RAKENTAMINEN, REMONTIT

VAKUUTUS- JA 
PANKKIPALVELUA

rAKennusPeLtityöt, ListAt, 
PiiPunPeLLit, KAttoturvAtuotteet

-IKKunaT ja oVeT
myynti, asennus ja rahoitus

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

remontti palvelu pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ rakennuspeltityöt
[ ikkuna- ja oviasennus 
[ sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

VARAOSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

jyrkkäkoski oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

majoITuSTa KoKouS- ja juHLaTILoja 

● Hotelli iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Suora yhteys pankkiisi

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

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

Sijoitus 
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

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

Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 
verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

PAINOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

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

metsäpalvelu Tuomaala oy
pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P ojitus
P nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä! RAKENNUSPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA

•	 Uudisrakentaminen
•	 Kylpyhuoneet	ja	saunat
•	 Vahinkokorjaukset

info@syoterp.fi						www.syoterp.fi

Syötteen Rakennuspalvelu Oy
Puh. 040 175 4008

•	 Kuntoarviot	ja	
kosteusmittaukset

Palveluhakemisto

MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pu-
dastorin kautta, Pudastorin nor-
maalit kirpputorimyynti- /ostoil-
moitukset ovat hinnaltansa 12,10 
€ + alv. Kiinteistö- ja tonttikaupat 
/ vuokraukset sekä kuvalliset il-
moitykset ovat 17,74 € + alv + 
pienlaskutuslisä. Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa 
varten puh. numerosi tai osoit-
teen. Teksti on toimitettava säh-
köpostilla: vkkmedia@vkkmedia.
fi tai paperille selkeästi kirjoi-
tettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. Muistathan 
ilmoittaa myös nimesi toimituk-
selle (ei julkaista).

Myydään tai vuoKrAtAAn 
3h+k, Naamangantie 3 B 18. P. 
040 659 3303.

MYYDÄÄN Citroen Xantian 
(sopii myös Peugeot) neljällä 
pultilla, kevytmetallivanteilla 
olevat uudet kesärenkaat, 
sekä peltivanteilla olevat uudet 
talvirenkaat. P. 040 372 0074

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

Duuriseiska viihdytti ystävänpäivätansseissa
Kemijärveläinen Tanssiyh-
tye Duuriseiska tanssitti Iijo-
en Tanssijoiden järjestämissä 
ystävänpäivätansseissa lau-
antaina 15.2. Suojalinnalla. 
Tanssit aloitettiin Ilta Skans-
sissa -valssilla ja ennen puol-
ta yötä tanssit päättyivät 
valssilla Tähti ja Meripoika. 
Duuriseiska on keikkaillut 
nykyisellä viiden henkilön 
kokoonpanolla vuodesta 2013 
lähtien. Jokaisella oli toki 
tanssiorkesteri kokemus-
ta pitkältä ajalta. Ohjelmis-
to, jota uusitaan koko ajan, 
on laadittu monipuoliseksi, 
jotta mahdollisimman moni 
tanssijoista viihtyisi parketil-

la. Pudasjärvellä orkesteri on 
vieraillun aikaisemmin muun 
muassa viime kesänä Pinta-
mon tansseissa. 

Väliajoilla oli myös muuta 
ohjelmaa. Arto Liekolan joh-
dolla oli ensimmäisellä tauol-
la kantritanssiesitys ja toisella 
tauolla hän veti kantritanssin 
opetustuokion. Seuraaval-
la tauolla oli Nea Tuomaalan 
ja Pekka Karisaaren taitavia 
tanssiesityksiä ja vielä viimei-
sellä tauolla käytiin leikki-
mielinen tanssikilpailu, johon 
osallistujat otettiin tanssiylei-
sön joukosta. Kisaamassa oli 
neljä tanssiparia, jotka tanssi-
vat tangon. Kaikki parit voit-

tivat; arvosteluperusteina 
oli paras tunnelma, letkeim-
mät lanteet, tulisin tango ja 

pöyristyttävin pisto.
Iijoen tanssijoiden kioskis-

ta sai ostaa pullakahvit sekä 

virvokkeita. Tansseihin osal-
listui liki 100 henkilöä. HT

duuriseiska esiintyi ystävänpäivätansseissa suojalinnalla. Basso ja laulu Kari Kumpula, 
kitara ja laulu esa Kallinen, rummut jari nyyssönen, soolokitara jarmo tolppanen ja kos-
kettimet tapani Kiemunki. 

Pekka Karisaarella ja nea tuo-
maalalla oli tanssinäytös toisella 
väliajalla. 

Kantritanssia opeteltiin ensimmäisellä väliajalla Arto Lie-
kolan johdolla. 

Kioskilla palveluvuorossa tuula Kemppainen, jenni 
Kemppainen ja tuula Haverinen. 

OSTETAAN

Ostetaan Kantokoukku. P. 
040 827 7974.
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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!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
puh. 0400 244 195, rytinki, pudasjärvi

Taksi piipponen oy

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

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

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

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Avoinna:

Lauantaina 29.2.

KARAOKE  jA 
WINTTI

ÄSSÄT

Lauantaina 7.3.

PETRI 
NygåRd
Lippu koko talo 18 € 
ennakosta pe 6.3. 
saakka. Lippu ovelta 23 €.

WINTTI avoinna, ei karaokea!

POROKISA-
TANSSIT

Tanssittaa klo 21.00 alkaen

lippu 12 € sis. ep.

lippu 5 € sis. ep.
KARAOKE  jA WINTTI

pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

LIIKUNNALLISTA  
HIIHTOLOMAOHJELMAA 
Ma 2.3.2020 klo 11.00-14.00 
Mäenlasku- ja luistelutapahtuma Rajamaanran-
nassa. Kaakao- ja pullatarjoilu 100:lle ensimmäi-
selle
To 5.3.2020 klo 10.30-12.00 
Perhepeuhulassa liikunnallista toimintaa 
0-12-vuotiaille. Tuomas Sammelvuo –sali 
To 5.3. klo 14.00-15.30 
Lomaviikon salibandy alakoululaisille Tuomas 
Sammelvuo –salissa. Ilmoittautuminen ja jouk-
kueiden teko paikanpäällä.

Liikuntapalvelut ja Karhupaja

Pudasjärven 
sos.dem.työväenyhdistys 

Pudasjärven sosiaalidemokraattisen 
työväenyhdistyksen 

sääntömääräinen

johtokunta

kevätkokous 
lauantaina 14.3.2020 klo 14.00 

Pudasjärven kauPungintalo. 
kahvitarjoilu. tervetuloa!

Kuntotanssit Koskenhovilla ti 3.3. klo 18-20. Osm 3 €. Järjestää 
Iijoen Tanssijat/Pudasjärven Nuorisoseura ry.
Hirvenhiihdot (ei aikaa) Liekokylän Hirvipirtillä su 8.3. klo 12.

eLäKeLIITon  puDaSjärVen  
yHDISTyS  ry:n  

KeVäTKoKouS
tiistaina 17.3.2020 klo 14.30 

Palvelukeskuksessa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, 

mm. 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pudasjärvellä 22.2.2020  Pudasjärven eläkeliiton Hallitus

eläkeliiton Pudasjärven yhdistys tekee matkan 
Kuopion rauhanlahteen 14.-17.5. teemalla 

”KeVäT KIrmauS”. Ilmottaudu ma 9.3. mennessä 
puh. 0400 281 023 Reijo Pekkala. Hinta tarkentuu 

myöhemmin (kun autovaraus on tehty).

KerHoKoKoonTumInen ma 2.3. klo 13 
seurakuntakoti. Vierailijana terveydenhoitaja Helena Kokko.

Arvontaa, kahvitarjoilu! Tervetuloa uudet ja entiset jäsenet 
sekä toiminnasta/jäsenyydestä kiinnostuneet!

Ps. Lakkautetun Pudasjärven Sydänyhdistys ry:n jäsenet, 
olette tervetulleita jäseneksi ja mukaan toimintaan. 
Tule kerhoon tai ota yhteyttä: Heimo 0400 385 281, 

Leena 050 559 9066.

pudasjärven alueen Sydänyhdistys

puu KunTourHeILujaoSTo  
sählyvuoro Lakarin koululla 
keskiviikkoisin klo 17-18. 
Uudet pelaajat tervetuloa, ei tarvitse olla entistä kokemus-
ta, pelivälineitä on. 

yhteinen kävely noin tunti joka su ilta klo 18 
Puikkarin pihalta (ei kilpakävelyä). Puikkarin pihalta (ei 
kilpakävelyä). 
jaoSTon KoKouS su 1.3. klo 17 Puikkarilla, 
jonka jälkeen kävelemään. 

pudasjärven Kylän 
osakaskunnan varsinainen 

VuoSIKoKouS 
la 14.3.2020 klo 16 

ravintola Kurenkoskessa.
Asiat sääntömääräiset. Puheenjohtaja

puu SuunnISTuSjaoSTo 
tilaa trimtexin verryttely- tai 
suunnistusasu!
Suunnistusjaosto tilaa Trimtexiltä uudet verryttely- ja 
suunnistusasut. Verryttelyasuja on mahdollisuus käydä 
sovittamassa Metsä Groupin toimistolla to 27.2. klo 15-17 
välisenä aikana. Lisätietoja www.pudu.fi/suunnistus

puDaSjärVen 
eLäKeLäISeT ry

     KeVäTKoKouS 
Palvelukeskuksessa 

tiistaina 10.3.2020 kello 14.30.
Esillä yhdistyksen säännöissä 7 §:ssä mainitut asiat. 

Ottakaa mukaan vuoden 2019 kuntokortit.
Tervetuloa!       Kahvitarjoilu

su 8.3. taivalkosken teatteriretkelle 
lähtö S-marketin pysäkiltä klo 13.30.

Ensimmäinen 
kokoontuminen 

su 1.3.2020 klo 14.00 
Koskenhovilla.

Kesäteatteria tekemään!

ALKAVAA
KOULUTUSTA
PUDASJÄRVELLÄ
Yhteishaku 18.2.–10.3.2020

Jatkuva haku 18.2.–17.4.2020

Puuteollisuuden perustutkinto
sahateollisuuden osaamisala, sahaprosessinhoitaja

• yhteishaku, jatkuva haku

Sähkö- ja automaatioalan       
perustutkinto
sähköasentaja

• yhteishaku, jatkuva haku

Liiketoiminnan perustutkinto
merkonomi

• yhteishaku, jatkuva haku

Lähiavustajakoulutus 
• jatkuva haku

Valma
• yhteishaku 19.5.–21.7.2020
 
Lisätietoa yksikön koulutuksista: 
osao.fi/pudasjarvi

Lisätietoja koulutuksista: 
Anna Kuosmanen 050 598 8068 tai  
Kaisu Möttönen 050 573 2584
Sähköpostiosoittet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@osao.fi

Ohjausta hakijoille: OSAO Ovi 
ovi@osao.fi, 040 8266 060

osao.fi

Tammikuussa perustetun Pu-
dasjärven alueen Sydänyhdis-
tyksen hallitukseen valittiin 
helmikuun kerhokokoontumi-
sen yhteydessä pidetyssä ko-
kouksessa Anna-Liisa Alatalo-
Määttä, Aino Asikkala, Tarmo 
Karvonen, Olavi Pelkonen, 
Maija-Liisa Piri ja Irma Virk-
kunen sekä varajäseniksi Eeva 
Piri ja Pirjo Stenius. Puheenjoh-
tajana toimii Heimo Turunen 
sekä sihteerinä ja rahastonhoi-

tajana Leena Rantala. Hallituk-
sen järjestäytymiskokouksessa 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Tarmo Karvonen. 

Seuraava kerhokokoon-
tuminen on maanantaina 2.3. 
kello 13 seurakuntakodissa. 
Vierailijana on terveydenhoi-
taja Helena Kokko. Mukaan 
kutsutaan entiset ja uudet jä-
senet sekä kaikki sydänyhdis-
tyksen toiminnasta kiinnostu-
neet. HT

Tarmo Karvonen Sydänyhdis-
tyksen varapuheenjohtajaksi
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Kurenpoikien edustusjouk-
kueen kausi Pohjois-Suo-
men Kolmosessa lähenee 
loppuaan. Sunnuntaina 16.2. 
joukkue kohtasi kauden vii-
meisessä kotiotellussaan raa-
helaisen AS Moonin. Ka-
pealla pelaajamateriaalilla 
saapunut vierailija ei kyen-
nyt haastamaan kotijouk-
kuetta, ja ottelu päätyikin 
Kurenpoikien selvään 14-0 
voittoon.

Kurenpojat iskivät otte-
lun alussa kahteen ensim-
mäiseen vaihtoon maalit 
Aleksi Pihlajan sekä Hatami 
Jomehin toimesta. Vastus-
taja pyrki tämän jälkeen ot-
tamaan pallollisen hallin-
nan käyttämällä ns. lentävää 
maalivahtia. 

Ottelu tasaantuikin joksi-
kin aikaa maalittomaksi, ja 
vastustaja sai ylivoiman an-
sioista määriteltyä parem-
min ottelun tempoa hetkeksi. 
Seuraava maali nähtiin vas-
ta ajassa 12:52, kun joukku-
een nuoriso-osastoon kuulu-
va Niklas Kokko iski kauden 
avausosumansa. Avaus-
jakson loppuun maalasivat 
Aleksi Pihlaja sekä Hatami 
Jomeh, joten puoliajalle läh-
dettiin tilanteessa 5-0.

Toiselle jaksolle koti-
joukkue sopi, että tempoa 
nostetaan, ja selkeästi sii-
hen tarvetta olikin. Vieraili-
ja sinnitteli jakson alun osit-
tain rohkean ylivoimansa 
avulla, mutta ajassa 29.mi-
nuutilla Bakhshi Abdulrau-

fin tekemän maalin jälkeen 
kotijoukkue naputteli vie-
lä neljä maalia puoleentoista 
minuuttiin Ngoza Mvelan, 
Lasse Moilasen, Otto Nieme-
län sekä Khanali Arefin toi-
mesta. Ngoza Mvelan onnis-
tui toistamiseen,kun ottelua 
oli jäljellä enää vajaa 4 mi-
nuuttia.  Aivan ottelun vii-
meisellä minuutilla maalin 
teossa onnistuivat vielä ker-
taalleen Niklas Kokko, Juha 
Kipinä ja Henri Lahtela.

 Kurenpoikien kausi päät-
tyy kahteen vierasotteluun. 
29.2 Oulussa kohdataan Real 
Oulu, ja kauden päätösot-
telussa 7.3. FC Kemi. Sarjan 
toiselta sijalta päätöskierrok-
sille lähtevä Kurenpojat ta-
voittelee edelleen nousua ta-

kaisin Kakkoseen.
Kakkosen paikasta syk-

syllä luovuttiin, jotta saa-
daan ajettua nuorempaa 
pelaajasukupolvea sisään 
miesten toimintaan ja tur-
vataan näin pudasjärveläi-
sen palloilulle tulevaisuus. 
Edellisen kolmen vuoden ta-
kaisen sarjanousun toteutta-
neista pelaajistosta on siir-
tynyt ylemmille sarjatasoille 
tai päättänyt pelaamisensa 
12 kenttäpelaaja sekä 2 maa-
livahtia. Vaihtuvuus on ol-
lut verrattain suurta, mut-
ta määrätietoinen työ lajin 
eteen on tuottanut uusia pe-
laajia vastuunkantajien roo-
liin. 

FC Kurenpojat 

Kurenpoikien miehillä nousutoiveita

Teija ja Toni Niemelä 
palkittiin seuratoimihenkilöinä
Suomen Palloliiton Poh-
jois-Suomen piiri palkitsi 
kaudella 2019 menestynei-
tä urheilijoita, valmenta-
jia ja tuomareita lauantaina 
9.2. jalkapallo palkintogaa-
lassa Oulussa. Pudasjärvi-
sistä palkittiin Vuoden res-
pect seuratoimihenkilöinä 
Toni ja Teija Niemelä FC 
Kurenpojista. Heidän todet-
tiin toimineen vuosia Pu-
dasjärvellä jalkapallon ja 
futsalin hyväksi. Pariskun-
ta tarttuu kaikkiin eteen tu-
leviin tehtäviin. He ovat 
toimineet ja toimivat joh-
tokunnassa, valmentajana, 
pelaajana, erotuomarina, 
jalkapallokoulun vetäjinä 
jne. Niemelät ovat toimi-
neet myös ahkerasti Oulus-
sa yhteistyöseurojen futsal-
peleissä. teija ja toni niemelä saamassa vuoden respect seuratoimihenkilöiden palkintoa. 

Pudasjärven kaupunki on halunnut olla mukana humanitaarises-
sa vastuunjaossa perustuen kansainvälisiin sopimuksiin. Pudasjär-
vellä on tehty ansiokkaasti kotouttavaa työtä jo vuodesta 2008. 

Kaupungin valtuustoseminaarin ja normaalin valtuusto-
työn jälkeen päätös VOK:n perustamisesta tehtiin yksimielises-
ti valtuuston kokouksessa marraskuussa 2008. Ensimmäisten 
90 alaikäisen turvapaikanhakijan ilmestyminen kyläkuvaan sai 
kuntalaiset ja usean eri yhdistykset toimimaan: vaatteita, harras-
tevälineitä, polkupyöriä yms. kerättiin joukolla. Kaupungin nuori-
sotoimi yhdessä eri yhdistysten ja seurojen kanssa käynnistivät 
monenlaista yhteistä harrastetoimintaa, taiteesta jalkapallon pe-
laamiseen.

Toiminnan siirtyessä nykyiseen sijaintiinsa, Helmikotiin, ra-
kennuksen tila käytiin läpi yhdessä maahanmuuttoviraston kans-
sa ja tehtiin tarvittavat muutos- ja kunnostustyöt. Kuluneen 10 
vuoden aikana rakennukseen on tehty jatkuvaa kunnostustyö-
tä. Vuokrasopimuksen mukaisesti kaupungilla on kohteessa ko-
kopäiväinen kiinteistönhoitaja, joka tekee tarvittavia kunnostus-
töitä. Asumiseen liittyviä ongelmia ei ole raportoitu kaupungille. 
Kiinteistö on käyttökuntoinen.

Vastaanottokeskuksen kulut maksaa valtio, myös turvapai-
kanhakijoiden sote-palvelut. Kunnassa jo asuvien oleskeluluvan 
saaneiden erityiskustannuksiin kunta saa täysimääräisen korva-
uksen ELY-keskukselta, esimerkiksi, jos kyseessä on pitkäaikainen 
vamma tai sairaus tai lastensuojelun kustannukset.

Pudasjärvellä on kehitetty kotouttavaa työtä myös eri rahoit-
tajien rahoittamin hankkein. Hankkeiden avulla kotouttamistyö-
tä kehitetään aina asiakkaan tarpeista käsin ja näin pyritään saa-
maan palveluita yhä paremmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi. 

Maahanmuuttotaustaiset oppilaat tuovat Pudasjärven yhte-
näiskoulun toimintakulttuuriin kansainvälisyyttä, joka jäisi muu-
ten hyvin ohueksi. Kansainväliset oppilaat tuovat OPS:n perus-
teissa vaadittuun monikulttuurisuuden oppimiseen luontevat 
lähtökohdat. 

Pudasjärven yhtenäiskoulu maaseutumaisena oppilaitokse-
na on palautteen perusteella koettu pitotekijänä maahanmuut-
toperheille. Vanhemmat kokevat koulun olevan niin merkittävä 
perheen ja lasten hyvinvointiin vaikuttava seikka, että lapsiper-
heet eivät helposti muuta pois Pudasjärveltä. 

Pudasjärven vastaanottokeskus on ollut Koulutuskuntayhty-
mä OSAO Pudasjärven yksikölle erittäin merkittävä yhteistyö-
kumppani jo vuosien ajan. OSAOlla on tällä hetkellä yhteensä 40 
ulkomaalaistausta opiskelijaa, joista vastaanottokeskuksen asi-
akkaita on noin 15. Vastaanottokeskuksesta Pudasjärven OSA-
On yksikköön opiskelemaan tulevien kautta yksikkö saa valtion-
osuusrahoitusta noin 10 % yksikön valtionosuusrahoituksesta.

Vastaanottokeskuksen asiakkaista ja kuntaan asumaan aset-
tuneista kymmenet henkilöt ovat olleet merkittävässä roolissa 
monien Pudasjärvellä toimivien yritysten työntekijöiden rekry-
toinnissa. Viime vuonna 2019 vastaanottokeskuksesta muutti 16 
henkilöä kuntaan oleskeluluvan saatuaan, suurin osa oli lapsiper-
heitä. Nyt alkuvuonna vastaanottokeskuksesta on muuttanut vii-
si henkilöä kuntaan asukkaiksi.

Vastaanottokeskus työllistää Pudasjärvellä 12 henkilöä, joista 
pudasjärvisiä 9 henkilöä. Välilliset työllistämisen vaikutukset mm. 
paikallisten kauppaliikkeiden kautta ovat Pudasjärven kaupungin 
mittakaavassa hyvin merkittävät.

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö. Vasemmiston Pudasjärven osasto. 
Pudasjärven Kokoomus ry. Eija Ikonen ja Päivi Pohjanvesi, Pudasjärven SOS.
dem.työväenyhdistys ry. Suvi Kipinä, Pudasjärven Vihreät

Turvapaikanhakijat ja pudasjärviset 
tarvitsevat vastaanottokeskuksen

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous
Hirvien kaatoluvat vähintään entisellään, voivat jopa nousta

Pudasjärven metsästäjät pi-
tivät riistanhoitoyhdistyk-
sen vuosikokouksen Poh-
jantähden auditoriossa 
keskiviikkona 19. helmikuu-
ta. Paikalle oli kertynyt 35 
edustajaa. Ennen normaale-

ja vuosikokousrutiineja Lu-
ken tutkija Antti Paasivaara 
piti esitelmän Pudasjärvellä 
helikopterilla tehdystä hir-
vien talvilaskennasta. Esitys 
on kokonaisuudessaan näh-
tävissä Pudasjärven riistan-

vuosikokoukseen osallistui 35 henkilöä Pohjantähden au-
ditoriossa.

Luken tutkija Antti Paasi-
vaara piti esitelmän Pu-
dasjärvellä helikopterilla 
tehdystä hirvien talvilasken-
nasta.

hoitoyhdistyksen etusivul-
la olevasta linkistä, (https://
www.rhy.fi/tiedos-
tot/11_0/pohjois-suomen_
lentolaskenta_2020_pudas-
jarvi_ja_iin_seutu.pdf).

Paasivaaran mukaan 
laskennan tuloksen anta-
vat talvikannan arvioiduk-
si vahvuudeksi peräti 5.02 
yks./1000 ha. Ensi syksyn 
metsästettävän kannan mää-
rittelemiseksi Luken varsi-
naiset hirvikantatiheysarvi-
ot valmistuvat lähiviikkoina. 
Riistapäällikkö Harri Hepo-
oja arvioikin omassa Riista-
keskuksen puheenvuoros-
sa, että luvat tuskin laskevat 
Pudasjärvellä ensi syksynä, 
mahdollisesti nousevat. Lo-
pullinen määrä määritellään 
kevään aikana oman proses-

sinsa kautta. Pudasjärven lu-
pamääriin vaikuttaa myös 
hirvitalousalue Oulu 2 ko-
konaistilanne, mihin kuuluu 
Pudasjärven lisäksi myös Iin 
ympäristön riistanhoitoyh-
distys.

Omassa esityksessään 
riistapäällikkö palasi vie-
lä viime vuoden hirvenmet-
sästykseen ja sen tuloksiin 
ja sitä kautta myös huhti-
kuun aikana tapahtuvaan 
lupahakuprosessiin. Hepo-
oja tähdensi etenkin hakijoi-
den vastuuta siitä, että alu-
eet on merkitty hakemuksiin 
oikein eikä aluepäällekkäi-
syyksiä muiden hakijoi-
den kanssa enää esiintyisi. 
Ensi syksyn osalta Hepo-
oja kertoi myös uudistuksis-
ta saalisilmoitusten tekemis-

vastuusta mm. taantuvien 
vesilintujen osalta, esimer-
kiksi haapanasta on tehtä-
vä Oma riista –sovelluksen 
kautta saalisilmoitus. 

Vuosikokous kulki omia 
perinteisiä teitään. Kokous-
ta johti puheenjohtajana 
Hannu Nissi, Marko Rais-
kion pitäessä sihteerinä kir-
jaa. Erovuoroisten hallituk-
sen jäsenten tilalle valittiin 
Timo Kerälä ja Edvin Hon-
kanen. Vuoden 2019 toimin-
takertomus hyväksyttiin ja 
suunniteltiin 2020 toimintaa 
ja taloutta. 

Myöskin riistanhoitoyh-
distys antoi tunnustusta 
vuoden 2019 pienpetokil-
pailussa pärjänneille. Ykkö-
nen oli Jorma Stenius, toinen 
Pekka Kokko ja kolmas Aapi 

Jaakola.  Kaikkiaan palkit-
tiin yksitoista. Arvonnassa 
onnekkaimmat olivat Jorma 
Stenius ja Ossi Vähäkuopus.

Pudasjärvi-lehti
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Sijoittamisen ja säästämisen keinot ovat monet. Erityisesti aloittelevalla säästäjällä osa sijoitus-
muodoista jää helposti vaille huomiota. Sopiva ratkaisu voi olla yllättäväkin säästämiskeino.

MAINOS

Säästöt tuottamaan? Näin saat hajautetun 
sijoitussalkun ja suursijoittajan edut 

SIJOITUSVAKUUTUS on tuoreen kyselyn* 
mukaan yksi vähiten säästäjiä kiinnosta-
vista sijoitusmuodoista, vaikka vakuutus-
säästämisen avulla voi yhdistää helposti 
useimmille säästäjille tärkeät teemat: 
hajautuksen, halutun riskitason ja Lä-
hiTapiolalla myös suursijoittajan edut 
pienemmilläkin summilla.

Pienehkö kiinnostus sijoitusvakuutusta 
kohtaan on harmillista siksi, että sijoitus-
vakuutus sopii nimestään huolimatta ta-
valliseen säästämiseen. Vakuutussäästä-
misen avulla voi myös turvata läheistensä 
taloutta ja suunnitella perinnönjakoa. 
Vakuutussäästäjä voi laittaa säästöön 
joko isomman summan kerralla tai kerryt-
tää säästöjä pienemmissä osissa, jolloin 
kertyneet säästöt ovat tarpeen tullen 
hänen nostettavissaan.  

Sijoitusvakuutuksen avulla voi säästää 
vaivattomasti itselleen tai läheisilleen 
ja pitää samalla huolta lähimmäistensä 
taloudellisesta turvasta. Sijoitusvakuutuk-
seen on liitetty henkivakuutus kuoleman 
varalta, jolloin vakuutetun menehtyessä 
säästöt maksetaan kuolintapauskorvauk-
sena hänen määrittämälleen edunsaajalle 

tai vakuutetun kuolinpesälle. 
– Perintösuunnittelu vakuutuksen

kautta on ollut monelle 
tärkeä asia. Lisäksi asi-
akkaamme arvostavat 
sitä, että saavat asian-
tuntevan varainhoitajan 
hoitaman salkun ja voi-
vat itse nukkua yönsä 
rauhassa, kertoo LähiTapiola Pohjoisen 
sijoitusasiantuntija Riitta Moilanen tyy-
pillisistä syistä valita sijoitusvakuutus. 

Sijoituskohteen vaihto veloituksetta
Yksi LähiTapiolan sijoitusvakuutuksen 
parhaista puolista on, että piensijoitta-
jakin saa suuren sijoittajan edut. Niinpä 
sijoitusvakuutus sopii niin aloittelijalle 
kuin kokeneelle sijoittajalle. 

Sijoitusvakuutus on hyvä vaihtoehto 
saada käyttöön laajasti hajautettu salk-
ku. Vakuutuksen kautta voi päästä kiinni 
sijoituskohteisiin, joihin piensijoittajalla ei 
yleensä ole pääsyä. Laajan hajautuksen 
varainhoitosalkut mahdollistavat laajan 
kattauksen sijoituskohteita ja edullisen 
hinnoittelun. LähiTapiola sijoittaa varat 

vain kohteisiin, joihin se oikeasti uskoo ja 
itsekin sijoittaa.

Sijoitusvakuutuksen 
keskeisin veroetu syntyy 
siitä, että sijoituskoh-
teen omistusoikeus 
säilyy vakuutusyhtiöllä. 
Sopimuksen sisällä 
voi myydä tai siirtää 

sijoituksia sijoituskohteesta toiseen ilman 
välittömiä verovaikutuksia. 

– Asiakkaamme pitävät siitä, että voi-
vat muuttaa sijoitussuunnitelmaa ilman 
kuluja ja saavat lisäksi Korkohyvityksen 
osalle sijoitustaan. Myös korkoa korolle 
on monelle tärkeä tekijä, sillä sijoitusva-
kuutuksessa ei makseta vuosittain verot-
tajalle veroja kertyneestä tulosta, Riitta 
Moilanen muistuttaa.

Laajan hajautuksen varainhoitosalkuille 
LähiTapiola tarjoaa myös Korkohyvityk-
sen. Korkohyvitys on varainhoitosalkun 
kiinteän koron osuus, joka muodostaa 
tänä ja ensi vuonna jopa puolet salkun 
arvosta. Sen tehtävänä on tarjota kil-
pailukykyistä korkotuottoa ja pienentää 
sijoitusten riskiä. 

LÄHITAPIOLA

Säästämisen ja sijoittamisen 
asioissa sinua palvelevat 

Pudasjärvellä:
 Leena Kipinä, Riitta Moilanen 

ja Tiina Alatarvas.

Tutustu säästämisen ja
sijoittamisen palveluihimme ja

varaa aika tapaamiseen
osoitteessa lahitapiola.fi tai 

soita meille 08 814 2500!

* LähiTapiola Pohjoisen talouskyselyn toteutti Kaleva 
Media lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi 653 kuluttajaa 
Pohjois-Suomesta.

Sijoitusvakuutukset tarjoaa LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja omaisuudenhoitaja toimii LähiTapiola Varainhoito Oy. Laajan hajautuksen varainhoitosalkut ovat liitettävissä
LähiTapiola Sijoitusvakuutukseen tai LähiTapiola Kapitalisaatiosopimukseen. Verotus on esitetty 1.1.2020 mukaisesti ja se voi muuttua. Informaatiota ei tule käsittää kehotuksena
sijoittaa tiettyyn omaisuusluokkaan tai sijoituskohteeseen. Vakuutusten ja sijoituskohteiden avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi. Sijoittamiseen liittyy aina riski
sijoituksen arvonkehityksestä. Sijoitusten arvo voi laskea, joten sijoittamiseen liittyy pääoman menettämisen riski kokonaan tai osittain. Vakuutussäästöillä ei ole talletussuojaa. 

Säästäjä voi päättää sijoituskohteista tai 
antaa ne ammattilaisen hoidettavaksi,  
kertoo Riitta Moilanen.”Asiakkaamme arvostavat 

sitä, että saavat asian- 
tuntevan varainhoitajan  

hoitaman salkun ja voivat 
itse nukkua yönsä rauhassa”

Vakautta sijoituksellesi
Korkohyvityksellä.  

1,5 % tuotto vuodelle 2020
osalle sijoitustasi. 

Palkitsemisen arvoista ympäristönhoidon yhteistyötä
Pudasjärven seurakuntako-
dissa järjestettiin keskiviik-
kona 19.2. Luonnonhoitoilta. 
Tapahtumaan osallistui run-
saslukuinen joukko kuulijoita 
sekä puheenvuoroja kahdek-
salta eri taholta. Tilaisuudes-
sa ojennettiin kunniakirja ja 
erityiskunniamaininta Pu-
dasjärven maa- ja kotitalous-
naisten puheenjohtajalle Raija 

Kälkäjälle vuoden 2019 mai-
sematekokilpailun ansiok-
kaasta työstä vieraskasvien 
torjunnassa. Oulun Maa- ja 
kotitalousnaisten toiminnan-
johtaja Maija-Liisa Tausta-
Ojala kiitti erityisesti tiedot-
tamisesta, yhteistyöstä ja 
kouluttautumisesta. Tilaisuu-
dessa puhunut Pudasjärven 
kaupungin tekninen johta-

ja Eero Talala kiitti Raijaa hy-
västä yhteistyöstä kaupungin 
kanssa.    

Vieraskasvien torjunnan 
menetelmistä ja jättipalsa-
min hyötykäytöstä kertoi Tai-
mi Mahosenaho. Vieraskasvit 
hallintaan -hankkeessa on kä-
sitelty mm. työmenetelmiä, 
luonnonmukaisia katelevyjä 
sekä huolellista maa-ainesten 
ja puutarhajätteen käsittelyä 
levittämisen ehkäisemiseksi. 

Lajien kasvupaikko-
jen varhaisessa havainnoin-
nissa ja kartoituksessa ker-

rottiin dronekoptereiden ja 
tekoälysovellusten hyödyn-
tämisestä ja laitteistoa esitteli 
Jari Moilanen Air-Moilaselta.   

Valtion taholta on esitet-
ty vieraskasvien torjunnassa 
tarvittavan yhdistysten ja va-
paaehtoisten panosta, mutta 
myös yrittäjyyttä kehitetään. 
Vahvaksi työllistämishank-
keen mahdollisuuksista ym-
päristönhoidossa kertoi Aili 
Jussila.  

Kirkkoherra Timo Liika-
nen kertoi seurakuntien ym-
päristöohjelmasta sekä yhtei-

sen luonnon vaalimisesta ja 
merkityksestä.  

Maisema-asiantunti-
ja Taimi Mahosenaho jul-
kisti samalla Maa- ja koti-
talousnaisten Niityn Lumo 
maisematekokampanjan vuo-
delle 2020 ja muistutti, että 
juuri vieraskasvien torjun-
ta on tärkeä toimenpide niit-
tymäisten alueiden hoidossa.  

Raija Kälkäjä haastoi Pudas-
järven eri kylien yhdistykset 
mukaan kampanjaan. Pudas-
järven maa- ja kotitalousnais-
ten toiminnasta kuvastuu ak-
tiivisuus, iloinen hyvä henki 
ja yhteistyön halu.     

Taimi Mahosenaho, kuvat 
Taimi Mahosenaho ja 
Heimo Turunen 

Kultamitalikahvit nautittiin Pintamolla
Pintamon kyläseura järjes-
ti lauantaina 15.2. Umpihan-
kihiihdon MM-kisojen kak-
soisvoittajaveljeksien Teijo ja 
Tapio Iinatin kunniaksi kul-
tamitalikahvijuhlan. Veljek-
set ovat syntyisin Pintamon 
Kangasjärveltä, jossa Teijo 
edelleen asuu. Tapio asuu 
tällä hetkellä Oulussa. Pai-
kalle oli saapunut 64 henki-

löä. Mestarit otettiin vastaan 
juhlasaliin porilaisten mars-
sin tahdissa. Keskusteluissa 
käytiin läpi Umpihankihiih-
don vaiheita. Lauantaina oli 
hyvä keli. Sunnuntain mär-
kä keli aiheutti monille voi-
teluvaikeuksia. Iinatin vel-
jekset ovat osallistuneet 
kisaan 13 kertaa, useimmi-
ten Iinattijärveltä kotoisin 

olevan Kalervo Lassilan ko-
koamassa Esju joukkueessa, 
Siinä paras joukkueen sijoi-
tus oli kuudes. Viime vuon-
na Teijon sijoitus oli yksilö-
sarjassa neljäs ja Tapio oli 
kuudes. Tänä vuonna sitten 
tuli veljeksille kaksoismesta-
ruus. HT

Pintamon kyläseuran väkeä kokoontui juhlimaan mitalikahvien merkeissä teijo ja tapio ii-
natin menestystä umpihankihiihdon MM-kisoissa.

dronekoptereiden ja tekoälysovellusten hyödyntämises-
sä lajien kasvupaikkojen havainnonnissa laitteistoa esit-
teli jari Moilanen raija Kälkäjälle, taimi Mhosenaholle ja 
Maija-Liisa tausta-ojalalle. Luonnonhoitoiltaan oli ilmoittautunut noin 70 osallistujaa. 

oulun Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Maija-Lii-
sa tausta-ojala luovutti kunniakirjan raija Kälkäjälle vuo-
den 2019 maisematekokilpailun ansiokkaasta työstä vie-
raskasvien torjunnassa. 


