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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Rajalta Rajalle 
–hiihto jo 32. kerran 

s. 10

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 11.3.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla 
kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. Voit valita kehykset koko valikoimasta ja 
aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia, siihen ei voi yhdistää muita 
alennuksia. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta tuplana,
jopa 10% maaliskuussa maksetuista ostoksista. Voimassa 31.3.2015 asti. Etusi jopa 718 €.
Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi .

AJANVARAUS silmälääkärille  
tai optikolle 08 822 416

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala
www.silmaasema.fi

PUDASJÄRVI 
Toritie 1
08 822 416, 
palvelemme 
ma-pe 9.30-17

21osta
maksa
TUPLAPÄIVÄT

+ BONUS TUPLANA

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle, tarjoamme 
edullisemman. Voit valita kehykset koko valikoimasta ja aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia, 
siihen ei voi yhdistää muita alennuksia. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, 
jopa 10% maaliskuussa maksetuista ostoksista. Voimassa 31.3.2015 asti. Etusi jopa 718 €.
Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi .

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala
www.silmaasema.fi 

PIEKSÄMÄKI Myllykatu 14, 020 712 2280* 
VARKAUS Kauppakatu 18, 020 760 8730*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Ajanvaraus silmälääkärille tai optikolle: 
010 190 200 (mpm/pvm)

Toiset silmälasit 
koko kehysvalikoimasta 
tai merkkiaurinkolasit 
voimakkuuksilla kaupan päälle!

JUICY COUTURE

FURLA

Toiset silmälasit
koko 
kehysvalikoimasta
tai 
merkkiaurinkolasit
voimakkuuksilla 
kaupan päälle!

13. MAALISKUUTA 2015
12.00-15.00 AVOIMET OVET Jukolantie 1
15-16.30 LUENTO NIVELRIKON OMAHOITO, 
paikka Jukolan Pirtti

PUDASJÄRVI
Jukolantie 1, toinen kerros

Lämpimästi tervetuloa Pudasjärven yksikkömme 
avoimiin oviin. Tarjolla tutustumista tiloihimme, 
jutustelua terapeuttiemme kanssa sekä kahvittelua. 
Klo 15-16.30 Jukolan Pirtissä ilmainen luento aiheena 
NIVELRIKON OMAHOITO, luennoitsijana Anna-Liisa 
Kemi, Suomen nivelyhdistys. 

Tervetuloa tutustumaan palveluihimme Pudasjärvellä!

Kysy lisää vapaista terapiapaikoista! P. 040 172 9574

Tutustu meihin lisää www.terameri.com

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA
PUHETERAPIA

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 11.3., ke 18.3. ja ke 25.3. 

Löydät ilmoituksemme keskiaukeamalta

Puhelun hinta 8,35 snt/puh. 
+ 12,09 snt/min (alv 24 %) kaikista liittymistä.

Palax Power 70 ja 70 S
• Erittäin nopea ja tehokas klapikone
•  Power 70 S -malli on tehokas ratkaisu 

klapiurakointiin 
•  Varustettu 700 mm:n kovametalliterällä
• Kääntyvä 4,3 m kuljetin, taitolla

Hinta alk. Power 70  

6758,-  (alv 0 %)

Palax – 60 vuotta kotimaista laatua

Asiakkaiden pyynnöstä jatkamme 
rankatelinekampanja!
Ostaessasi Palax Power 70 tai 
Palax KS35 saat rankatelineen 
kaupan päälle.

Kampanja voimassa 
30.4.2015 asti.

RANKATELINE
KAUPAN PÄÄLLE!

ARVO 800€

KAUPAN PÄÄLLE!

ARVO 800€

Alueesi Palaxit myy:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx p. xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx p. xxxxxxxx

Palax KS35
•  Erinomainen maatilan peruskone
•  15” ketjusaha hydraulimoottorilla
• Puun suurin halkaisija 35 cm
• Kääntyvä 4,3 m kuljetin, taitolla
Hinta alk. KS35  

6532,-  (alv 0%)

Heikki Inget p. 010 768 4881
Mikko Kontio p. 010 768 4915

ESITTELYPÄIVÄ 
PERHEMARKETIN 

PIHASSA 
MA 16.3. 
klo 10-14

Kodin irtaimistoa, mm. 
huonekaluja, astioita, mattoja, 

vaatteita (uusia ja vanhoja), 
kodinkoneita, ym. kaikkea mahdollista

AVAAMME, 
ent. Aurinkotorin kiinteistössä Kauppatie 5   

Osto- ja 
myyntiliikkeen

Kahvit hörpätään, joka aukiolopäivä! 
Tervetuloa!

Avoinna alk. 11.3. ---> Joka Ke-To klo 11-17

katso: www.antiwaari.fi             p. 040 727 2080

KIRPPIS
to-pe 12.-13.3. klo 10-15 ja 

to-la 19.-21.3. klo 10-15 

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, HUOLTO 0440 821 620

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

MTV Total -kanavapaketin 6 kk:n määräaikaistilaus, jonka 6 ensimmäisen kuukauden katselumaksu 
19,95 €/kk (norm. 24,95 €/kk). Lisäksi avausmaksu 0 € (norm. 30 €) ja TV-kortti normaalihinnalla 
3,50 €/kk. Tilauksen 6 kk:n yhteishinta 140,70 €. Määräajan jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa 
olevana hinnaston mukaisesti. Televisiokanavien alueellinen saatavuus ja laitteistovaatimukset voivat 
vaihdella. Tämän vuoksi asiakkaan tulee ennen tilauksen tekemistä tarkistaa palveluntarjoajan verkkosi-
vuilta tai asiakaspalvelusta kanavakohtaiset alueelliset saatavuustiedot ja laitteistovaatimukset. Kaupan 
päälle DNA Welho Viihde ja MatkaTV -paketti 6 kk 0 € (norm. 4,95 €/kk). Sisältää TV-kortin 0 € (norm. 
3,50 €/kk), MatkaTV-palvelun (norm. 4,95 €/kk), Videovuokraamon, 5 kpl leff akuponkeja (arvo 30 €), ja 
avausmaksun 0 € (norm. 30 €). Toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Tilaukseen sovelletaan DNA:n ylei-
siä toimitusehtoja, sekä TV ja Viihdesekä MatkaTV -palvelun erityisehtoja. Kampanja on voimassa DNA:n 
antenni- ja kaapeliverkossa. Tarjous voimassa 31.3.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi .

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14

Meidät löydät myös 
Facebookista!

Plussaa ostoksistasi

TALVIVARASTON
LOPPUUN-
MYYNTI!

MEILTÄ PILKKISYÖTIT 
TOUKAT JA MADOT!

SUKSET, MONOT
TOPPATAKIT JA -HOUSUT

PIPOJA

-50%OVH.

TREENIPUKU
HIIHTOON/
LENKKEILYYN

99,-

KEVÄT UUTTA!

RAISKI
DRYMAXX-
KUORITAKKI

99,95
Myös D-mitoitus
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen, 
toimitusjohtaja
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Markku Kemppainen
050 439 9963
markku.kemppainen@
vkkmedia.fi

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,70 €/pmm. 
Takasivu  1,50 €/pmm. 
Sisäsivut  1,40 €/pmm. 
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Lehden sivulla 
on 6-palstaa
Palstakoot:
1p 40 mm 
2p 83 mm 
3p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

Virheestä, joka johtuu esim. epä-
selvästä käsikirjoituksesta tai pu-
helinvälityksessä sattuneesta vää-
rinkäsityksestä lehti ei vastaa. 
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisis-
ta tai muista toiminnallisista syistä 
(esim. lakko) tai asiakkaasta johtu-
vista syistä voida julkaista, lehti ei 
vastaa ilmoittajalle mahdollisesti ai-
heutuvasta vahingosta. Lehden vas-
tuu ilmoituksen poisjäämisestä tai 
julkaisemisesta sattuneesta virhees-
tä rajoittuu enintään ilmoituksesta 
maksetun maksun määrän palaut-
tamiseen. Muistutus virheellisestä 
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Myyntineuvottelija
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 15.3. kello 10, Juha Kukkurai-
nen, Jukka Jaakkola, kirkkokuoro.
Messu Sarakylän kappelissa su 15.3. kello 10, Juha Rau-
hala, Keijo Piirainen, kappelikuoro.
Miesten piiri seurakuntakodissa ti 17.3. kello 17.30, Juha 
Rauhala, Keijo Piirainen.
Kuorot: Vox Margarita  ke  11.3. ja ke 18.3. kello 18,  lapsi-
kuoro to 12.3. kello 16.30, kirkkokuoro to 12.3. kello 18, Sa-
rakylän kappelikuoro to 12.3. kello 18.15.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-13. 
Sauvakävely ti 17.3. kello 17.15 lähdemme seurakunta-
kodilta kävelemään, hartaus ja iltakahvit Liepeen väentu-
vassa, kävely takaisin seurakuntakodille klo 19. Kahviraha 
KUA:n hyväksi.
Ystävänkammari ti 17.3. ei ystävänkammaria.
Koillismaan rovastikunnan kuulovammaisten leiripäivä 
Pudasjärven seurakuntakodissa ke 18.3. Päivässä mukana 
Kuusamon, Taivalkosken sekä Pudasjärven kuulovammai-
sia. Kuulovammaistyön pappi Urpo Luokkala Oulun hiippa-
kunnasta osallistuu myös päivään.  Päivä alkaa klo 10  ja 
kotimatkalle lähdemme klo 16.15. Leiripäivän hinta on 10 € 
sis. ruoka ja kahvit. Ilmoittautumisen ja ruokavaliot pe 13.3. 
mennessä Eeva Leinoselle puh. 0400 866 480.
Perhekerhot: Perhekerho seurakuntakodissa ke 11.3. ja ke 
18.3. kello 10-13 ja to 12.3. kello 10-13 (to 19.3. ei perhe-
kerhoa) . Sarakylän perhekerho ke 11.3. kello 11. Iltaperhe-
kerho seurakuntakodissa to 12.3. kello 16.30-18.30 (viimei-
nen iltaperhekerho tälle keväälle). Sarakylän perhekerho ke 
18.3. kello 11. 
Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotiloissa perjantai-
sin kello 9.30-12. Parkkiin otetaan etukäteen 20 ilmoittautu-
mista. Torstaina 26.3. lapsiparkki kello 14-16, parkkiin  ote-
taan  etukäteen 10 lasta (seuraava torstain parkki on 16.4.) 
Välipala mukaan.  Ilmoittautumiset (08) 882 3100. 
Rauhanyhdistykset: Opistoseurojen info ja seurat Ku-
renalan ry:llä su 15.3. kello 17 (Mikko Tuohimaa). Käsityö-
ilta Sarakylässä Eeva Puhakalla pe 13.3. kello 19 ja laulu-
seurat ja opistoilta Iivari Jurmulla su 15.3. kello 19.
Myydään perunankuorimakone (Metos Sama T.10) par-
haiten tarjoavalle. Tiedustelut Maire Puhakka, 040 726 
0382.
Kastettu: Jeela Emilia Hemmilä, Elvi Alina Lauhikari, Rau-
ha Elli Alisa Ranua, Tatu Timo Topias Tolonen.
Haudattu: Artturi Sarajärvi 85 v, Taisto Ensio Siltakoski 70 v, 
Paavali Johannes Manninen 57 v.

Elämä Leivästä
Monen muun 60-luvun kodin tavoin lapsuus-
kotini ovet olivat vieraille aina auki ilman en-
nakkoilmoitusta. Monet olivat ne vanhempie-
ni kotikylien kylällä kävijät, joille yösija löytyi 
ja ruokaa riitti. Olipa tulija sukulainen tai hy-
vän päivän tuttu, äitini kutsui heidät aina ruo-
kapöytään yhdessä oman väen kanssa. En tie-
dä, minkälainen ”taika” kattilaan oli kätketty, 
mutta koskaan en muista ruoan loppuneen 
kesken. Siitä huolimatta, ettei yltäkylläisyy-
destä ollut merkkiäkään, jaettavaa riitti.

Tuolloin ei myöskään nykyisen kaltais-
ta mediaähkyä tunnettu. Uskon, että yhdes-
sä jaetun ruokahetken kanssa yhtä tärkeää 
oli kuulumisten vaihtaminen ja toisten ihmis-
ten tapaaminen. Seurustelun sakramentiksi-
kin kutsuttu kyläily antoi kaivattua vaihtelua 
arjen puurtamisen keskelle. Vaikka työtä oli 
paljon, oli kuitenkin aikaa pysähtyä kuunte-
lemaan toisia. 

Ensi sunnuntai on nimetty Leipäsunnun-
taiksi. Keskellä paastonaikaa jumalanpalveluk-
sen teksteissä puhutaan leivästä.  Pyhäpäivän 
evankeliumiteksti Johanneksen evankeliumis-
ta alkaa Jeesuksen sanoilla ”Minä olen elä-
män leipä” ja päättyy toteamukseen ”se, joka 
syö tätä leipää, elää ikuisesti”. Tekstissä esi-
tetty kuvaus elämän leivästä oli kysymyk-

siä herättävä jopa sitä kuuntelemassa olleil-
le juutalaisille oppineille, saati sitten meille 
200-luvun kiivaan materialistisissa pyörteissä 
eläville. Asia on kuitenkin edelleen tärkeä ja 
kysymys sama: mistä leivästä elämä?

Tämän ajan Heti kaikki minulle – ajatus-
maailma kääntää kysymyksen myös toiseen 
muotoon: Kenelle leivästä elämä? Niin Suo-
men kuin koko maailmankin mittakaavas-
sa hyvinvointi ei ole koskaan jakautunut niin 
epäoikeudenmukaisesti kuin nyt. Arvokas 
opetus ja ajatus jakamisesta tahtoo oman 
elämän rakentamisen pyörteissä jäädä taka-
alalle. Milloin olet viimeksi kokenut antami-
sen ja jakamisen ilon? 

Puolipaaston sunnuntaiksikin kutsuttu py-
häpäivä haastaa meidät monella tavalla. Mitä 
voisimme tehdä, että leipä maailmassa jakau-
tuisi nykyistä oikeudenmukaisemmin? Toi-
saalta se siirtää ajatuksemme maallisesta lei-
västä siihen leipään, joka tuo elämäämme 
sisällön. Silloin ei enää puhuta vatsan täyttä-
misestä vaan siitä, mikä antaa elämän. Siihen 
leipään ei tarvita kattilaa, hellaa eikä uunia.  
Se Leipä on edelleen olemassa, meitä kaik-
kia varten.

Terttu Puurunen

Rippikoulua talvilomaviikolla
Talvilomaviikolla pidettiin 
Pudasjärven seurakunnan 
rippikoululeiri Hilturan-
nassa. Leiriviikkoon sisäl-
tyi kristinopin opiskelun 
lisäksi muun muassa reip-
paiden isosten ohjaamia 
toimintatuokioita, lumi-
kenkäilyä Hampusvaaralla 
ja lumikirkon rakentamista 
Hilturannan pihalle. Rippi-
kouluryhmä konfirmoitiin 
leiriviikon päätteeksi sun-
nuntaina 8.3. Pudasjärven 
kirkossa. MV

Rippikoulun ohjelmaan kuului muun muassa lumikenkäilyä 
Hampusvaaralla.

Tämän vuoden ensimmäisen rippikoulun konfirmaatio oli sunnuntaina 8.3. Pudasjärven 
kirkossa.

Auri-Elina Haataja (os. 
Lasanen) on valmistunut 
25.2. yhteiskuntatieteiden 
maisteriksi Lapin yliopis-
ton yhteiskuntatieteiden 
tiedekunnasta.

Valmistuneita: Niin 
ilosta 

kuin surusta
ILMOITA 

PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
P. 040 1951 732 

Elinympäristövaliokunnan 
kokouksessa 2.3. kiinteis-
töpäällikkö Kari Rissanen 
esitteli Pudasjärven asunto-
tuotantoa sekä toimitilasuun-
nitelmaa. Kaupungin omista-
mien rakennusten suhteen 
on tehty toimintasuunnitel-
maa, jonka mukaan raken-
nukset on jaettu ryhmiin: ei 
myydä, ei myydä lähivuo-
sina, voidaan myydä ja py-
ritään myymään tai pure-
taan. Myymään pyritään tai 
puretaan muun muassa Ku-
renalan koulu, Helmikoti 
ja Suojalinna. Mahdollisesti 
myytäviä kohteita ovat mm. 
Pirinpuisto, Syötteen Safari-
talo ja Kipinän kalastusmat-
kailukeskus. Ei myytäviin 
kohteisiin lukeutuivat muun 
muassa kaupungintalo, Poh-
jantähti ja Pikku-Paavalin 
päiväkoti.

Esille keskustelussa tuli, 
että rakennusten osalta tasa-
painottamisohjelma olisi pi-
tänyt kenties aloittaa aikai-
semmin kuin vuonna 2009. 
Rissanen totesi, ettei koskaan 
ole pystytty tekemään PTS:n 
mukaisia korjauksia. Kun 
kiinteistömassa vähenee, voi-
taneen kerätä korjausvaraa 

rakennuksiin. Uudisraken-
tamistarvetta on lähivuosina 
noin 148 asunnon verran.

Elinympäristövaliokun-
nalta pyydettiin ajatuksia ja 
ideoita esitettäväksi 20.3. pi-
dettävässä kehittämiskoko-
uksessa ympäristövaliokun-
nalle. Kiinteistöpäällikön 
esityksessä nähtiin jo alusta-
via toiveita ja toimenpiteitä 
toiminnan kehittämisohjel-
maan liittyen. Todettiin, että 
teknisen organisaatio on jo 
niin ohut, että varsinaisia ja 
suoria säästöjä on vaikea ha-
kea enää. 

Lisäksi elinympäristö-
valiokunnasta tuotiin esil-
le, että pitäisikö nyt kuiten-
kin ihan konkreettisemmin 
ja rohkeammin lähteä ra-
kennuskannasta luopumaan. 
Kaupungin tulisi luopua 
huonokuntoisesta ja turhas-
ta kiinteistömassasta halli-
tusti laadittavan alaskirja-
usohjelman mukaan, jottei 
kaupungin tase muutu nega-
tiiviseksi. Esille turhasta kiin-
teistömassasta luopumisek-
si tuli muun muassa. yleinen 
huutokauppa, joka todettiin 
rohkeaksi, mutta raikkaaksi 
ja uudeksi ideaksi. JK

Rakennuskanta puhutti 
elinympäristövaliokuntaa
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven Isännöinti Oy 
on osoittautunut erinomai-
seksi työssä oppimisen ym-
päristöksi. Tällä hetkellä 
yrityksessä isännöitsijähar-
joittelijana on Ville Maunu, 
joka on 2010 perustetun yri-
tyksen viides harjoittelija. 
Hyvä maine harjoittelupaik-
kana on hankittu tarjoamal-
la monipuolisia työtehtäviä 
ja panostamalla ohjeistami-
seen.

- Olen onnellisessa ase-
massa kun pääsin tänne op-
piin. Aikaisemmin täällä 
harjoitelleet olivat antaneet 
hyvää palautetta. Heti kun 
tapasin yrittäjä Ensio Kaup-
pilan, tiesin, että tänne ha-
luan tulla. Erilaisia tehtäviä 
tehdessä minulle on alkanut 
jo hyvin hahmottua se, mitä 
isännöitsijän ammatti koko-
naisuudessa pitää sisällään 
ja miten hallinto, talous, kun-
nossapito ja muut osa-alueet 
nivoutuvat toisiinsa, Maunu 
kertoo.

Maunun opiskelema isän-
nöinnin ammattitutkinto 
kestää noin vuoden ja se al-
koi syksyllä intensiivisellä 
koulutusjaksolla Oulun seu-
dun ammattiopistolla. Pä-
tevyytensä Maunu todistaa 
harjoittelun jälkeen näyttö-
tutkinnon avulla. Nyt hän on 

Laadukasta oppia työn ohessa

ollut kaksi kuukautta harjoit-
telussa, ja työ on vastannut 
odotuksia täysin. Kuulemma 
yhtenäkään aamuna ei ole 
tympäissyt lähteä töihin.

Työnteon ohessa käytän-
nön opit uppoavat paljon 
tehokkaammin kuin kou-
lun penkillä istuessa, min-
kä vuoksi näyttötutkinto on 
monille erittäin hyvä vaih-
toehto. Myös OSAO:n hen-
kilökunta on vakuuttunut 
yrittäjä Ensio Kauppilan an-

tamasta tasokkaasta opas-
tuksesta.

- Meidän arviointia sane-
levat tutkinnon perusteet ja 
isännöitsijän ammattitutkin-
to on erittäin laaja kokonai-
suus. Pudasjärven Isännöin-
nillä olleet harjoittelijat ovat 
saaneet erittäin hyvin ohja-
usta ja heitä on pidetty mu-
kana aina kun jotain tapah-
tuu. Yrittäjällä on aito tahto 
tarjota monipuolisia tehtä-
viä, osallistaa ja sitä kaut-

Ville Maunu on Pudasjärven Isännöinti Oy:n viides harjoittelija. Yrittäjä Ensio Kauppila 
on aikanaan perehdyttänyt myös oppisopimuksen kautta Eeva-Liisa Niskasaaren, joka on 
edelleen töissä yrityksessä.

ta auttaa harjoittelijoita op-
pimaan, kertoo koulutuksen 
tarjoavan OSAO:n lehtori 
Maarit Hiltunen.

Pudasjärven Isännöinti 
Oy:n palveluita on kokonais-
valtainen isännöinti, johon 
kuuluu kirjanpidon ja hal-
linnollisten asioiden lisäk-
si kiinteistön vuotuiset kun-
totarkastukset, ylläpidon ja 
korjausten ajallisen suunnit-
telun sekä toteutusten esitte-
lyn yhtiökokouksille. JK

Puh. 0207 890 450 pudasjarvi@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa 
to-su 12.3.-15.3.

ellei toisin mainita.

Palvelemme: 
ma-pe 8-21
la 8-18, su 12-18

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

079

099

149

199

039

Esimerkkejä hintaryhmän tuotteista.

KPL

KPL

KPL

KPL

KPL

079 099 149 199039

395

SUPERYLLÄTYS!    SUPERYLLÄTYS!      SUPE
RY

LL
ÄT

YS
!  

199

Caesar salaatti
230 g (6,50/kg)

HK viljaporsaan  
herkkupaisti
n. 1,2 kg

KG

Valio
Oivariini
500-600 g (3,32-3,98/kg)
rajoitus 3 rs/talous

RS
-39 %

Ilman korttia 3,29 rs (5,48-6,58/kg)

299
Yksittäin 2,99 ps (13,00/kg)

PS2 199

Atria 
punainen 
lenkki
500 g (3,98 kg)

PKT

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Meiltä
AURINKOLASIT

koko 
perheelle 

edullisesti!

PÄÄSIÄIS-
ASKARTELU-
TARVIKKEITA

saapunut, saimme myös 
erän hopeanyörejä, 

esim. klipsiaskarteluun!
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Pienkonehuolto Keskiaho 
järjesti keskiviikkona 4.3. 
kelkkailun teemapäivän. Ta-
pahtumassa riitti vilskettä 
ja kiinnostuneet saivat tu-
tustua sekä pääsivät koe-
ajamaan moottorikelkoilla 
ja mönkijöillä. Yrittäjä Jari 
Keskiaho kertoi, että run-
saslumisen talven ansiois-
ta kelkkailusta kiinnostunei-
ta asiakkaita onkin vieraillut 

Runsasluminen talvi suosii moottorikelkkailua

Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Mari-Leena Talvi-
tie kävi tutustumassa Koillismaan vaalikiertueellaan Pu-
dasjärven alueen yrityksiin ja jututtamassa paikkakuntalai-
sia, juttusilla Kerttu Simu. Vasemmalla Talvitien vaalitiimiin 
kuuluva pudasjärveläislähtöinen Hanna Keskiaho Oulusta.

liikkeessä kuluvan kauden 
aikana mukavasti.

-Tänä keväänä Pudas-
järvellä ja pohjoisessa kelk-
kailukausi kestää tavallista 
pitempään ja Pudasjärvel-
lä arvelen kauden jatkuvan 
pitkälle huhtikuulle. Ensi 
kauden valmisteluja ajatel-
len olemme itse menossa 
ensi viikolla Ruotsin Lap-
piin koeajamaan uusia liik-

keeseen myyntiin tulevia 
vuoden 2016 Lynx ja Ski-doo 
kelkkamalleja, kertoi Keski-
aho hyvillään. 

Hiihtolomaviikolle ajoi-
tettu kelkkailupäivä näyt-
ti kiinnostavan lomalaisia 
ja paikallista väestöä ikään 
sekä sukupuoleen katsomat-
ta. Grillimakkara sekä kahvi 
maistuivat ja monen mieles-
sä oli ajatus oman menopelin 
hankkimisesta.

Metsästä  
vientituotteita,  
työtä ja hyvinvointia 
Kelkkapäivillä vieraili myös 
Kokoomuksen nuori oulu-
lainen kansanedustajaeh-
dokas Mari-Leena Talvitie, 
joka kävi Koillismaan vaa-
likiertueellaan jututtamassa 
pudasjärveläisiä sekä tutus-
tumassa pudasjärveläiseen 
osaamiseen ja alueen yrityk-
siin. Talvitie kertoi vierail-
leensa muun muassa Kontio-
tuotteen ja Profinin tehtailla 
ja oli hyvillään päästessään 
käymään myös hirsikoulun 
rakennustyömaalla. Talvi-

Pienkonehuolto Keskiaho järjestämässä 
kelkkailun teemapäivässä riitti vilskettä ja 
kiinnostuneet saivat koejaa moottorikelk-
koja ja mönkijöitä. 

tie kertoi vaaliteemoihinsa 
kuuluvan, miten saamme ja-
lostettua metsästä korkeata-
soisia vientituotteita, jotka 

tuovat meille työtä ja hyvin-
vointia. Pienkonehuollon li-
säksi Talvitie tapasi keski-
viikkona äänestäjiä myös 

K-supermarketilla ja Pärjän-
kievarilla Syötteellä. PK

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  
●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  
●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

 

Tero Kokko
Olen Tero Kokko ja lähden 

Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta. 

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
kulman takana häämöttää 

Suomalaisuuden ja 
Itsenäisyyden voitto.
Ei enää lisää työttömyyttä, 
lapsiperheiden ahdinkoa ja 
EU-pankkien tukemista verovaroilla.

Uskon itselläni olevan mahdollisuuksia 
tarjota vaihtoehtoja rakentaa 

oikeudenmukaisempaa 
hyvinvointiyhteiskuntaa.

Isänmaamme on käännekohdassa ja meillä jokaisella 
on vapaus valita oma suunta tulevaisuudelle.

Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan: 

ISÄNMAAN PUOLESTA, 
HYVINVOINTIA 
SUOMALAISILLE!

· JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN JA HYVINVOINTIIN 

· LAPSIPERHEIDEN KÄRSIMYS ON LOPETETTAVA 
  JA LAPSILISÄ EI OLE LEIKATTAVA ETUUS 
· ENSIN OMA MAA KUNTOON 
  SITTEN PARANNETAAN MAAILMAA
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Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan:

Tero Kokko

Törrö jatkaa SVS:n puheenjohtajana
Suomi-Venäjä-Seura perustet-
tiin jo 70 vuotta sitten edistä-
mään venäläistä kulttuuria 
Suomessa. SVS:n toiminta on 
osastojen varassa ja osasto-
toiminta on täysin riippuvai-
nen jäsentensä aktiivisuudes-
ta. Koko seurassa on 14 000 
jäsentä ja Pudasjärvelläkin lä-
hes 40. Mukana toiminnassa 
on oltu liki alusta pitäen, sil-
lä Pudasjärven osastokin on jo 
68-vuotias.

Pudasjärven osaston jäsenet 
kokoontuivat viettämään vuo-
sikokousta Keijo Piiraisen isän-
nöimänä sunnuntaina 20.2. 
Paikalla oli myös SVS:n Poh-
jois-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Matti Ukkola, joka toi 
terveiset piiristä.

Vuosikokouksessa käytiin 
läpi menneen vuoden toimin-
taa ja taloutta sekä sovittiin 
tulevan vuoden tapahtumis-
ta. Yhteistyö Komiin jatkuu 

edelleen ja taideleirille nuori-
sovaihtoon on lähdössä kak-
si henkilöä ohjaajan kanssa. 
Lisäksi osasto järjestää muita 
kulttuuriin liittyviä tapahtu-
mia, kuten lasten piirustuskil-
pailun komilaisista saduis-
ta ja illanvieton venäläiseen 
tapaan loppuvuodesta. Hal-
lituksen puheenjohtajana 
jatkaa Marja-Leena Törrö, 

varapuheenjohtajana Marja-
Leena Tykkyläinen, sihteerinä 
Keijo Piirainen, taloudenhoi-
tajana Leena Rantala ja muina 
jäseninä Anna Kuosmanen, 
Leena Puhakka ja Hanne Vä-
häkuopus, joka saatiin uutena 
mukaan toimintaan.

Jos venäläinen kulttuu-
ri kiinnostaa ruuan, kielen, 
kulttuurin, matkailun vuoksi 

Vuosikokouksen osallistujia.

tai muuten vaan, olet kenties 
kotoisin Venäjältä tai muu-
ten haluat osallistua muka-
vaan seuraan, niin SVS toivot-
taa tervetulleeksi toimintaan 
mukaan! Jäsen saa alennuk-
sen muun muassa viisumeista 
ja Venäjän Matkat tuottamista 
seuramatkoista. 

Hanne Vähäkuopus

Palvelutalo Yläkartanossa 
on avoimet ovet perjan-
taina 13.3. kello 12-14.30, 
jolloin kävijöille kerro-
taan tarinatalon muodos-
sa, mitä kaikkea toimin-
taa talon sisällä tapahtuu. 
Avoimien ovien tarkoitus 
on muun muassa kannus-
taa yhteistyötahoja osal-
listumaan ikääntyneiden 
arkeen. Avoimissa ovis-
sa esitellään vasta avat-
tua kirpputoria, tarinata-
lon ideologiaa sekä uutta 

Palvelutalosta kuoriutuu 
ikäihmisten keskus

lounasruokailun mahdolli-
suutta lähialueen ikäänty-
neille. 

Yläkartanossa on kiinni-
tetty huomiota ikääntyvien 
asukkaiden mielekkääseen 
arkeen. Palvelutaloon on 
avattu kirpputori, joka tuo 
asukkaiden arkeen vaihte-
lua. Ovia avataan ja kutsu-
taan yhteistyökumppanei-
ta toimimaan Yläkartanon 
tiloissa, kuntosalivuoro-
ja lisätään eläkeläisille ja 
ruokalan käyttöä laajenne-

taan kutsumalla lähialu-
een ikääntyviä syömään 
lounasruoka Yläkartanon 
ruokalaan. Tarinatalo tu-
lee kertomaan omaa tari-
naa talosta ja sen asukkais-
ta. Henkilöstön osaamista 
vahvistetaan kouluttamal-
la ja motivoimalla kuntout-
tavaan tavoitteellisesti asia-
kastyöhön. 

Syksyn 2014 aikana on 
koottu kyselyjen avulla asu-
misyksiköiden asukkaiden, 
omaisten ja henkilöstön aja-

tuksia mahdollisista muu-
tostarpeista. Kaikkiaan 
lähes 250 vastaajaa on ker-
tonut oman näkemyksen-
sä oman palvelutalonsa 
tilanteesta sekä muutos-
tarpeista eri näkökulmis-
ta. Yläkartanon uudistuk-
set vastaavat kyselyissä 
nousseisiin kehitettäviin 
teemoihin; liikunta ja mie-
lekäs tekeminen. 

Oulunkaari tiedotus
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• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, 
rytinginkauppa@gmail.com

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

Kukka- ja hoivapalvelu Natural
Kauppatie 2 (Anon talo), 

93100 Pudasjärvi. P. 0400 517554
Ajanvaraus ma ja to klo 9-10
www.kukkahoivapalvelu.com

Koulutettu hieroja Maria Outila

Eläkeläisalennus

-10 %
norm. hinnoista

Klassinen hieronta
Turvehoidot

Hemmotteluhoidot

Avoimet ovet Teramerellä
Perjantaina 13.3. Terame-
ri Kuntoutus Oy viettää uu-
den Pudasjärven yksikkön-
sä avoimia ovia osoitteessa 
Jukolantie 1. Tiloihin tu-
tustuessa saa jutustella te-
rapeuttien kanssa ja kah-
vitella. Kello 15 siirrytään 
Jukolan Pirttiin, jossa on il-
mainen luento nivelrikon 
omahoidosta. Luennoitsija-
na on Anna-Liisa Kemi Suo-
men Nivelyhdistyksestä. Fy-
sioterapeutti Riitta Tiainen 
kertoo, että luento kannat-
taa tulla kuulemaan, sillä on 
paljon mitä ihminen voi teh-
dä itse nivelrikon satuttua.

Terameri on toiminut jo 
alkuvuodesta saakka Pudas-
järvellä. Pudasjärvellä yk-
sikössä työskentelee kaksi 
henkilöä, tarvittaessa Oulus-
ta paikalle tilataan muita fy-
sio-, toiminta- ja puhetera-
peutteja.

Riitta Tiainen on hyvil-
lään uudesta työstään Tera-
merellä, sillä asiakkaat ovat 
hänelle entuudestaan tut-
tuja. Aiemmin hän toimi yli 
kymmenen vuotta Pudasjär-
vellä itsenäisenä ammatin-
harjoittajana, ja tultuaan Te-

ramerelle työntekijäksi hän 
sai pitää aikaisemmat asiak-
kaansa. Enimmikseen hän 
hoitaa pitkäaikaiskuntoutu-
jia ja tekee kotikäyntejä 40 
kilometrin säteellä Kurenal-
ta.

- Muutos ei näy asiak-
kaille, paitsi nyt on mahdol-
lisuus hankkia laajemmin 
palveluita Terameren ver-
koston avulla. Lisäksi itseltä-
ni jää pois yrittäjän vastuut 
ja pitkästä aikaa sain kolle-
goja. Ihanaa kun on työka-
vereita ympärillä ja tarvit-
taessa voi kysyä neuvoa tai 
muuten vain rupatella, iloit-
see Tiainen.

Jotkut asiakkaat ovat ih-
metelleet kun Pudasjärvelle 
samanaikaisesti perustetaan 
monta fysioterapiaa ja kun-
toutusta tarjoavia yrityksiä. 
Tiaisen mukaan kilpailu on 
tärkeää ja pitää toiminnan 
virkeänä. Hyvä kun ihmisil-
lä on mistä valita. Lisäksi nyt 
Pudasjärveltä saa nopeam-
min palvelua, kipujen kans-
sa ei ole mukava odotella.

Terameren kautta palve-
luista löytyy myös erilaiset 
kuntoutuskurssit, ammatil-

Toimintaterapeutti Heidi Perkiö ja fysioterapeutti Riitta Tiai-
nen totesivat, että työkaverikin voi tarvita kehonhuoltoa.

lista tukihenkilötoimintaa, 
aikuisten kehitysvammais-
ten leirejä sekä eläinavus-
teista kuntoutustoimintaa. 
Yksiköitä löytyy Pudasjär-

ven lisäksi nykyisin Kajaa-
nista, Kemistä, Kuusamosta, 
Oulusta, Rovaniemeltä sekä 
Pohjois-Lapin alueelta. 
JK, kuva PK

Elokuussa OSAOssa aloit-
taa noin 1760 uutta amma-
tillisen perustutkinnon opis-
kelijaa. Opiskelupaikkaa 
tulee hakea yhteishaussa 
17.3. mennessä. Tarjolla ole-
vista paikoista 92 on suun-
nattu ylioppilaille, loput on 
tarkoitettu peruskoulusta 
tuleville nuorille.

OSAO aloitti viime syk-
synä uuden välinehuolto-
alan perustutkinnon koulu-
tuskokeilun, jolla pyritään 
vastaamaan työpaikkojen 
uusiin osaamisvaatimuksiin. 
Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelurakenne ja työ-
tehtävät ovat muuttumassa: 
erityisesti välinehuollossa 
ja perustason ensihoidossa 
työntekijä tarvitsee entistä 
syvällisempää osaamista ja 
joutuu erikoistumaan uusiin 
työtehtäviin erilaisissa toi-

Yhteishakuun ehtii vielä
mintaympäristöissä. Kevään 
yhteishaussa tutkintoon on 
haussa 16 opiskelupaikkaa 
ylioppilaille.

Välinehuollon lisäk-
si ylioppilaille on OSAOssa 
suunnattu opiskelupaikko-
ja seuraavissa tutkinnoissa: 
artesaani, hevostenhoitaja, 
ratsastuksenohjaaja, maa-
seutuyrittäjä, metsäkoneen-
kuljettaja, matkailupalvelu-
jen tuottaja, kokki, laborantti, 
lähihoitaja, prosessinhoitaja, 
maarakennuskoneenkuljet-
taja, sähköasentaja, turvalli-
suusvalvoja ja vaatetusom-
pelija.

Opiskelijat  
ovat tyytyväisiä
OSAO selvittää joka syksy 
uusien opiskelijoiden tyy-
tyväisyyttä opiskeluunsa ja 

alavalintaansa. OSAOn opis-
kelijat ovat erityisen tyyty-
väisiä oppimisympäristöihin 
(4,32) ja opetuksen toteutuk-
seen (4,10). Heikoimman ar-
vion saa henkilökohtaista-
minen (3,67). Yksittäisten 
kysymysten tuloksia kat-
soessa erinomaisia arvioita 
saavat mm. opettajien am-
mattitaito (4,30), opiskelija 
kokee opiskelevansa oikeaa 
alaa (4,27) ja ryhmän yhteis-
henki (4,26). Tulokyselyn 
vastausten keskiarvo on 4,01 
asteikon ollessa 1-5.

OSAOn tulos on parantu-
nut joka vuosi. Opiskelijoi-
den tyytyväisyyttä mitataan 
säännöllisesti tulo-, olo- ja 
päättökyselyillä sekä  työs-
säoppimisen kyselyillä. Ky-
selyt ovat Opix-oppilaitos-
verkoston luoma yhteinen 

toimintamalli, johon kuuluu 
kymmenen koulutuksen jär-
jestäjää. Kyselyitä on tehty 
vuodesta 2007 lukien.

Oulun seudun ammatti-
opistossa opiskelee yhteen-
sä 11 100 nuorta ja aikuista. 
Koulutusyksiköt sijaitsevat 
Oulussa, Kempeleessä, Li-
mingassa, Muhoksella, Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella. 
Kevään yhteishaussa OSA-
Oon on tarjolla yhteensä 
1758 opiskelijapaikkaa. Yh-
teishaku on suunnattu pää-
sääntöisesti suoraan perus-
koulusta tuleville hakijoille. 
Muut voivat hakeutua am-
mattiopintoihin ympäri vuo-
den. OSAO kuuluu Oulun 
seudun koulutuskuntayhty-
mään (Osekk). 

OSAO tiedotus

Kaupunginhallituksen 
kokouksessa tiistaina 
10.3. keskusteltiin kou-
lulaisten ja nuorten ke-
sätyöllistämisestä. Kuten 
viime vuonna nuoria py-
ritään aktivoimaan oma-
toimiseen kesätyöpaikan 
hakuun, kampanjoimalla 
maalis-huhtikuun aikana 
kouluissa, Facebookissa, 
muussa mediassa ja pai-
koissa, joissa nuoria liik-
kuu.

Kesätyökampanja 2015 
järjestetään ”tutustu työ-
elämään ja tienaa” -mal-
lin mukaan pudasjärvi-

Kesätöitä 200 nuorelle
sille 1997 - 2000 syntyneille 
nuorille. Tavoitteena on jäl-
leen tarjota kesätyöpaikka 
ainakin 200 nuorelle – mie-
lellään kaikille ikäryhmän 
nuorille. Nuoret kyselevät 
kesätyöpaikkaa oma-aloit-
teisesti kiinnostavilta työn-
antajilta: yrityksistä, yh-
distyksistä, maatiloilta ja 
yksityisiltä työntilaajilta.

Yhteistyösopimuksen 
mukaisesti Pudasjärven 
4H-yhdistys hoitaa keskite-
tysti kaikkien työnantajien 
osalta työtilaus- ja työsopi-
mukset, käsittelee nuorten 
työhakemukset, antaa tar-

vittavan kirjallisen ohjeis-
tuksen sekä työnantajille 
että nuorille työntekijöille, 
hoitaa palkkojen maksun 
ja muut työnantajavelvoit-
teet sekä asiakaslaskutuk-
sen työntilaajilta.

Työllistetyn nuoren 
palkka kahden viikon eli 60 
tunnin työjaksolta on tänä 
vuonna 300 euroa sisältäen 
lomakorvauksen, koska ai-
kaisempina vuosina mak-
settu palkka 260 euroa oli 
nuorten mielestä liian pie-
ni. Muun muassa Oulussa 
ja Iissä palkka on 300 euroa.

Pudasjärven kaupunki 

maksaa 4H-yhdistykselle 
sata euroa jokaisesta työl-
listetystä nuoresta. Lisäk-
si Pudasjärven kaupun-
ki tukee jokaisen nuoren 
työllistymistä maksamal-
la 4H:n kautta työnan-
tajalle 50 euroa kahdel-
ta viikolta. Kaupunki voi 
tarvittaessa lisätä panos-
tusta, mikäli työllistämis-
tavoite 200 nuoren osalta 
ylittyy.

Muista kaupunginhal-
lituksen käsittelemistä 
asioista lisätietoa Pudas-
järvi-lehdessä ensiviikol-
la. JK

Ylioppilas-, rippi-, hää- ja perhejuhlat, 
merkkipäivät, eri tapahtumat ym.

Siirrettävä studiovälinevarustus.
Vanhojen valokuvien jäljentäminen 

digikuviksi ja tarvittaessa korjaukset.

Nyt on hyvä aika varata ammattitaitoinen 
valokuvaaja kesän juhliin.

Valokuvaaja Kari Vengasaho
Varaa aika puh. 040 840 2350.

kari.vengasaho@gmail.com

Pudasjärven TAKSIT tiedottaa!
Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.

Kun pääsette sairaalasta ja teille on myönnetty 
oikeus taksimatkaan, niin teillä on 
oikeus tilata taksi kotikunnasta.

( KELA TILAUSNUMERO 0100 86500
Mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan Pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

Alueellisesta tilausnumerosta tilatun matkan 
omavastuu yhteen suuntaan on 16 euroa. 

Muualta tilatun taksimatkan omavastuu on 32 euroa.



6 7nro 10PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.3.2015 11.3.2015nro 10

Pudasjärvi, Kauppatie 8
ma-pe 8–21, la 8-18, su 12-18

Snellman
Porsaan uunifilee
maustettu n. 1,3 kg

649kg

HK Kariniemen
Broilerin fileepihvit
hunajamarinoitu
1kg

1095pkt

Valio
Koskenlaskija 
sulatejuustot
250 g (11,56/kg)

289pkt

Vaasan
Kauratyynyt
6 kpl 360 g (4,42/kg)

159pss

Lisäksi Bonusta jopa 5%.

Tavoitteenamme: 

S-marketista 
Pudasjärven 
edullisin 
ruokakori!

Hollanti, Conference
Päärynä

119kg

Israel, Jaffa Shamouti
Appelsiini

129kg

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  Elintarvikkeet ja päivittäistavarat
●  Pudasjärven Apteekin palvelupiste
●  Alkon tilauspiste
●  Veikkaus
●  Matkahuolto
●  Syötteen Avainpalvelupiste
●  PALPA - pullonpalautusautomaatti
●  Mökkien siivous- ja huoltopalvelut
●  Syöte Shop kiinteistöstä löydät myös Syötteen  

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston. Pohjantähdessä avattiin tors-
taina 5.3. TaideKehrä-hank-
keen ikäihmisten viriketoi-
minnan töiden näyttely ”Me 
emme ole numeroita”. Hilk-
ka Anttila kertoo, että han-
ketta on viety niille kylil-
le etupäässä, missä ei omat 
kyläseurat toimi aktiivisesti. 
Töitä on tehty muun muassa 
Yläkartanossa, Koivukodil-

TaideKehrä-hankkeen 
näyttelyn avajaiset

la, Tuohikodilla, Kielokodil-
la, Lakkarissa, tukiasunnois-
sa, Livolla ja Aittojärvellä. 

TaideKehrä toimii tämän 
vuoden loppuun asti. Han-
ketta rahoittaa RAY Raha-
automaattiyhdistys ry ja La-
pin Nuorison liitto ry, josta 
projektin ohjaus on eri paik-
kakuntien yhdistyksille. Li-
vokas ry on Pudasjärvel-

lä projektin toteuttaja, jonka 
palkkaamana Hilkka Anttila 
on järjestänyt viriketoimintaa 
ikä-ihmisille. 

Töiden nimissä näkyy 
mennyt aika ja monenlais-
ta mietettä työt toivat syväl-
lisesti katsottuna mieleen. 
On muisteltu lehmien ni-
miä ja tehty yhdessä. Entis-
aikojen tekevä ihminen teki 
nimenomaan käsillään pal-
jon ja niin TaideKehränkin 
osallistujien työ on ollut en-
nen muuta käsillä tekemistä. 
Välillä ei onnistu muu kuin 
oman nimen kirjoitus, mutta 
sekin riittää.  Anttila muistut-
taa, että vaikka itse tekemi-
sen äärelle on kokoonnuttu, 
niin erityisen tärkeää osal-
listujille on ollut saada tava-
ta tuttuja. Uusiakin tuttavia 
on saatu ja kahvinkeittoura-
katkin on hyvässä hengessä 
porukalla jaettu. Näin Taide-
Kehrä on vienyt kyliin uusia 
tuulia ja mieleistä tekemistä 
ikä-ihmisten iloksi. 

TaideKehrän osallistujat 
itse ovat päättäneet mitä ha-
luavat tehdä, Hilkka Anttilan 
tehtäväksi on viedä toimin-
ta ja materiaalit ikä-ihmisten 
luo.  Näyttely tehdyistä töis-
tä on koottu Pohjantähteen, 
joka on avoinna huhtikuun 7 
päivään.

Hannele Vähäkuopus

TaideKehrä hankkeen työntekijä 
Hilkka Anttila on koonnut 

Pohjantähteen ikäihmisten 
viriketoiminnan töiden näyttelyn.
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Kansan keskellä – kansan kielellä
Perussuomalaisten kansan-
edustajaehdokkaat Hen-
na Kupsala Siikajoelta ja 
liikenneopettaja Ahti Moi-
lanen olivat äänestäjien ta-
vattavissa K-supermarketil-
la perjantaina 6.3. Mukana 
oli myös järjestösihteeri Jou-
kamo Kortesalmi. 

Siikajoella maata viljele-
vä ja lammastaloutta har-
joittava Henna Kupsala to-
tesi keskittämispolitiikan 
jälkien näkyvän koko Koil-
lismaalla.

-Pelkät puheet eivät rii-

Perussuomalaisten Kainuun ja Koillismaan kenttäkierros 
rantautui myös Pudasjärvelle. Kuvassa vasemmalta järjes-
tösihteeri Joukamo Kortesalmi ja kansanedustajaehdok-
kaat Henna Kupsala ja Ahti Moilanen.

tä, vaan tarvitaan todelli-
sia satsauksia esimerkik-
si kotimaiseen energiaan ja 
elämää hankaloittavan tar-
peettoman hallintobyrokra-
tian purkamista.

Utajärvinen Ahti Moi-
lanen puhui voimakkaas-
ti harmaan talouden kitke-
misen puolesta erityisesti 
rakennustoiminnassa. Hän 
oli huolestunut suomalai-
sen työvoiman asemasta ki-
ristyvillä ja kilpailluilla työ-
markkinoilla. HT, kuva P-S 
tiedotus

Pohjoisen asialla, mukaan vaikuttamaan ja 
hyvinvointivaltiota jälleenrakentamaan.

Kansanedustajaehdokkaat
SANNA STENIUS 

JA TAINA MATERO
tavattavissa Pudasjärven torilla 

pe 13.3. klo 11-13.
Grillimakkara- ja 

kahvitarjoilu!

Tervetuloa! 
Järjestää Vasemmistoliiton Pudasjärven yhdistys

Sanna tavattavissa myös 30.3. klo 18-19 
K-supermarketin pihalla. Seuraa ilmoittelua.

Huhtikuun eduskuntavaalit ratkaisevat Suomen suunnan. Kasvavat-
ko tuloerot, lisääntyykö köyhyys ja eriarvoisuus? Vai pääsemmekö 
entistä vahvemmin voimin rakentamaan yhteiskuntaa, jossa ihmiset 
ja ympäristö ovat etusijalla? Vasemmistoliitto tekee näiden asioiden 
eteen työtä. Ne ovat sitä rikkautta, jolla on arvoa.

Varastossa kauhan huulilevyt 12-30 mm sekä 
kulutuskiskot, myös hyvä valikoima käyttörautoja.

Puh. 040 840 5664/Tapio Liikanen 
(varmista paikallaolo soittamalla)

tapioliikanen@hotmail.com

AMMATTITAIDOLLA:

Sahatie 17, 93100 Pudasjärvi, 
www.mt-liikanen.com

www.facebook.fi/metallityöliikanen

* hitsaukset ja teräsrakenteet
* sorvaus ja jyrsintä
* levyn särmäys ja pyöristys
* kauhoja ja kiinnikkeitä
* metsäkonetelojen ja kauhojen korjaushitsaus

METALLITYÖ LIIKANEN

Ostamme Pudasjärven alueella 
harvennus- ja energiapuuleimikoita.

Ahti Väyrynen
Puh. 050 301 5972

Kevätrieha Hirvaskoskella
Hirvaskosken tilalla oli lau-
antaina 28.2. mukava päivä 
Kevätriehan merkeissä. Lap-
silla ja aikuisilla oli naura-
via ilmeitä ja kovasti touhua; 
mäen laskua, talutusratsas-
tusta ja rekiajelua. Koillis-
maan hevosystävät ry myi 
puffetissa pullaa, kahvia sekä 
grillimakkaroita, jotka sai 
paistaa itse nuotiolla. Keli oli 
ihan kohtuullinen, tuuleske-
li, muttei pahasti. Rekeä veti 
Lento-Nopsa eli tuttavalli-
semmin ”Vinski” ja talutus-
ponina oli ”Lilli” (Cenedra 
Doe). Kepparikisa on ollut 
aina suosittu. Nyt kolme pa-
rasta palkittiin puolen tun-
nin ratsastustunnilla; 1. An-

nika Puhakka ja Sanni, 2. Iina 
Karjalainen ja Barbie, 3. Saa-
na Särkelä ja Selma.

Leena Ylitalo, 
kuvat Pentti Puhakka

Vinski-hevonen ja reen uudelleen lastaus.

Talutusratsastusta, jonoa.

Odottaminen palkitaan.

Vihreiden eduskuntavaa-
liehdokkaat Mika Flöjt Kuu-
samosta ja Hanna Hal-
meenpää Kalajoelta olivat 
äänestäjien tavattavissa kes-
kiviikkona 4.3. S-marketil-
la. Flöjt oli myös perjantaina 
4.3. Iso-Syötteellä ja Tuli-
Tauossa. Flöjt on kansainvä-
listen suhteiden sekä politii-
kan osaaja ja lisäksi Itämeren 
lohipolitiikka, kalatiet ja kos-
kiensuojelulain puolustami-

Uudistamalla parempi maa

Kansanedustajaehdokkaat 
Pirkko Mattila (Perussuoma-
laiset) Muhokselta ja Mari-
Leena Talvitie (Kokoomus) 
Oulusta kampanjoivat maa-
nantaina 9.3 K-supermar-
ketin edustalla Pohjoisen 
puolesta kiertueella. Kan-
sanedustajat Katja Hänninen 
(Vasemmistoliitto), Raimo 
Piirainen SDP ja Antti Ran-

Kokoomuksen eduskunta-
vaaliehdokas Sami Pikkuaho 
kampanjoi perjantaina 6.3. 
S-marketilla ja Jukolan pir-
tissä paremman arjen puo-
lesta. Pikkuahon mukaan 
tärkeintä olisi konkreettisin 
teoin turvata lasten, nuor-

Hanna Halmeenpää ja Mika Flöjt.

Eduskuntavaalit 2015

nen ovat lähellä hänen sy-
däntään. Halmeenpää on 
tehnyt omistautuneesti kan-
salaisjärjestötyötä ja hän ha-
luaa uudistaa Suomen ener-
giapolitiikan; kestävien 
energiaratkaisujen puoles-
ta ja ydinvoimaa vastaan. 
Vihreät uskoo, että Suomes-
ta voidaan tehdä parempi 
maa uudistamalla. Kärkitee-
moina ovat ympäristö, työl-
lisyys, koulutus ja köyhyys. 

Antero Kokon, Sami Pikkuahon ja Paavo Pikkuahon mak-
karan grillauspaikalla oli jatkuva jono.

Paremman arjen puolesta
ten ja perheiden hyvinvoin-
ti - ikääntyviä unohtamatta. 
Yrittäjyyden edellytyksiä pi-
tää helpottaa ja samalla lisää 
työpaikkoja. Hän uskoo, että 
vakaan yhteiskunnan pe-
rustana ovat kestävät arvot: 
koti, uskonto ja isänmaa.

Pohjoisen puolesta
Pirkko Mattila ja Mari-Leena Talvitie kampanjoivat pohjoi-
sen puolesta puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä. 

takangas (Keskusta) olivat 
myös tulossa Pudasjärvelle, 
mutta viime päivinä on ollut 
Eduskunnassa niin kiire, että 
eivät päässeet tulemaan. 

Mattila ja Talvitie koros-
tivat, että Pohjois-Suomen 
elinvoimaisuuden turvaa-
minen perustuu laajapohjai-
seen, puoluerajat ylittävään 
yhteistyöhön. 

www.pudasjarvi-lehti.fi
LUE lehti netistä:
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.pese-itte.fi

KAIKKI PESULAPALVELUT

1,05
pss

rAnSKIS
410 g

ruISPAlAT
6 KPl/330 G

1,09

meTvurSTISIIvu
225 g

rIISIPIIrAKKA
6 kpl/390 g

1,09
pkt

orIGInAl
lAKrTISI SeKoITuS 

PuSSI 1 KG

6,49
pss

ProfeSSIonAl
100 % xylitol-

purukumi 70-90 g

3,00
2 pss

bbq -mArInoITu
broIlerIn PAISTIPAlA

1 kg

3,79

39,95

jumPPA-
houSuT

Tuulen 
PITävä
lIIvI

29,90

nAISTen 
TuulIPuKu 56,80

SKIlA 
TuulIhouSuT

29,95
lASTen
TuulIPuKu
120-170

39,50

AlereKISTä
löyTöjä edullISeSTI!

body

unI-
hAAlArI

vAuvAlle

houSuT

KeväTPIPo

90-130 cmPoIKIen PuSero

13,80
colleGehouSuT

16,50

TrIKoo-
fArKuT 18,90

colleGehouSuT

13,90

rAITAneule

15,00
PuSero

13,90

PITSITunIKA bolero
PITSIneuleITA

39,95Alkaen

21,90

8,90

14,90

7,90

8,50
7,95

PAITA

25,80

TyTTöjen

19,90

houSuT

34,50
MOOTTORIKELKAT

mooTTorIKelKKojen vuoKrAuS!
esim. lastenkelkka 100,-/vrk

PolArIS Iq h.o 600 cc vm. 2010   4290,-
PolArIS TrAIl TourInG 550 cc vm. 2005   3950,-
PolArIS SPorT TourInG 550 cc vm. 2001   2490,-
PolArIS xc 500 cc vm. 2001   1990,-
PolArIS Indy 500 cc vm. 1991   1990,-
PolArIS clASSIc 600 cc vm. 2002   2490,-
PolArIS WIdeTrAK vm. 2007   4490,-
PolArIS TrAIl deluxe 500 cc vm. 1996   2490,-
PolArIS Indy lxT 550 cc vm. 2013   8690,-
yAmAhA rS venTure 1000 cc vm. 2004   4790,-
yAmAhA rS vecTor 1000 cc vm. 2006   4490,-
lynx rAnGer 550 vm. 2005   4290,-
ArTIc cAT lASTenKelKKA zr 120 2014   2490,-

hondA 
Trx 420 fe 

7490,-
+ toimituskulut

TrAPPer
500 T3 efI 
5990,-

+ toimituskulut

hondA 
Trx 500 fe 

7790,-
+ toimituskulut

2,59
pkt

luxor
50” digital full hd led Tv

699,-

luxor
49” digital full hd led Tv

549,-

luxor
22” digital full hd led Tv

199,-

TAlouSreKI

395,-

TuKKIreKI

595,-

mönKIjän
TuKKIKärry

695,-

mönKIjän
yhdISTelmäKärry

990,-

meIlTä mAjAvA 
hA-PeräKärryT!

150x326 + jaxal 
kuomu 100 cm

ESIM.

2190,-
rekisteröitynä

150x350 + jaxal 
kuomu 100 cm

2390,-
rekisteröitynä

luxor
19” led/dvd Tv

luxor
32” digital led Tv

299,-

249,-
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Tämän vuoden Rajalta Ra-
jalle-hiihdon ensimmäinen 
ryhmä aloitti hiihtämisen 
torstaina 5.3. Kuusamon Pal-
jakasta ja kolme seuraavaa 
ryhmää sitten peräkkäisinä 
päivinä. Hiihto päättyy ryh-
mien osalta Tornion Karun-
kiin Ruotsin rajalle keskivii-
kosta 11.3. ykkösryhmästä 
alkaen ja viimeinen RR4 ryh-
mä päättää hiihtonsa lauan-
taina 14.3. 

Edellisen talven jälkeen 
on pakko hehkuttaa tätä me-
nossa olevaa talvea – lois-
tavaksi ja vielä viime päivi-
en yöpakkaset ovat taanneet 
vielä hyvät luistavat ladut. 
Lunta on runsaammin kuin 
vuosiin. Neljännen päivän 
aamupäivän osuudella Syöt-
teeltä Ranualle parhaimmil-
laan Ahmatuvan tienoilta 
löytyy 150 cm lunta. Hyvälle 
päälle tulevat etenkin kaik-
ki ne hiihtäjät, jotka muis-
tavat edellisen hiihdon ve-
sikeleissä ja vähillä lumilla 
hiihdot sekä hiihtämättä jää-
neet osuudet joilla ja suoalu-
eilla tulvien vuoksi. 

Rajalta Rajalle –hiihdon 
reitti on pysynyt vuosit-
tain hyvinkin samana. Tänä 
vuonna suurin ja pysyvä 
muutos on seitsemännen eli 
viimeisen päivän hiihtorei-
tillä. Kivaloiden kautta Hon-
kamaan sijaan siirrytään rei-
tille Kallinkangas Karunki, 
joka reitti on Keminmaan 
kunnan ja Tornion kaupun-
gin yhteinen laturetkireitti. 
Päätepisteessä Ruotsin rajal-

Rajalta Rajalle –hiihto jo 32. kerran
la hiihtäjille on maali Karun-
gin urheilutalolla, jossa on 
mahdollisuus käydä suih-
kussa ja tutustumassa Tor-
nionjokeen Suomen ja Ruot-
sin rajalla ennen kuljetusta 
Park Hotel Tornioon. 

Hiihtäjät itse tekevät RR 
–hiihdon omakseen yhdes-
sä vapaaehtoisten oppai-
den ja talkoolaisten kanssa. 
Joka kerta se on myös jokai-
sen oma ainutlaatuinen ko-
kemus, jossa jaetaan koke-
mukset yhdessä Venäjän 
rajalta Ruotsin rajalle; seit-
semän vuorokautta, 440 km, 
45 huoltopistettä satoine va-
paaehtoisineen, kymmenen 
majoitus- ja ruokailupaik-
kaa, suksien huoltopisteitä, 
hierojia, luonnon eri valoi-
suudet aamusta iltaan sääs-
sä kuin säässä. Unohtamatta 
saunan lauteita, joissa aika 
kuluu päivän kokemuksia 
kertaillen tai ajatuksissaan 
kelaten. 

Kansallisuuksia on mu-
kana tänä vuonna 21 ja 281 
hiihtäjää. Hiihtäjien mää-
rä on hieman tippunut edel-
lisvuosista ehkä säiden 
karkottamana tai valuutta-
kursseista johtuen. Järjestäjät 
iloitsevat uudesta maasta eli 
Andorran ruhtinaskunnas-
ta kuten kaikista muistakin 
maista mistä hiihtäjät tapah-
tumaan tulevat. Suurimmat 
maat Suomen jälkeen ovat 
Saksa ja Ranska. 

Anitta Jaakola, 
kuvat Heino Ruuskanen

Sloveniasta oli mukana kah-
deksan  henkilön ryhmä. 
Urska Music oli hiihtämäs-
sä toista kertaa ja tosi tyy-
tyväinen hiihtoon ja järjes-
telyihin. 

Hyttisenojan varren rinne-
suon pitkää nousua kohti 
Mustaarintaa, josta laske-
teltiin huimaa vauhtia Naa-
mankaan.

Erään osallistujan sukseen 
oli kiinnitettynä kamera, 
joka ikuisti hyviä muistoja 
hiihdon eri vaiheista. 

Elsa Piri (oik.) on uskolli-
nen, jokavuotinen talkoo-
lainen Ylimmäisen Pirinlam-
men huoltopisteellä. Hänen 
kanssaan kuvassa Bernar-
da Juris Sloveniasta, joka 
oli toista kertaa hiihdossa 
mukana. 

RR 1 ryhmässä hiihti USA:n 
Eric Södergren, kun lauan-
taina tuli taivalta räntää ja 
vettä – tämä on elämys, to-
tesi Eric. Hän omaa suoma-
laiset sukujuuret, sillä iso-
vanhemmat ovat Suomesta 
syntyisin. Syötekeskukseen 
tullessaan hän myös totesi, 
että nyt ruoka maistuu, kun 
oli hiihtänyt kolmantena 
hiihtopäivänä 56 kilometriä 
Taivalkoskelta Syötteelle!

Pudasjärveläisiä edus-
ti hiihdossa muun muassa 
Moona Harju ja Tarja Tolo-
nen, jotka hiihtivät Kuusa-
mosta Ranualle. Tarja on 
osallistunut ja hiihtänyt rei-
tin kokonaan 11 kertaa. Nyt 
tytär Moona pääsi mukaan 
ensimmäistä kertaa. 

Huumorimies Puolas-
ta näytti masurkan tahteja 
saapuessaan Luppoveden 
rannalle Syötteellä.

Naamangan huoltopiste sijaitsi Kristiina ja Kyösti Naaman-
gan pihapiirissä. Kodan edustalla hiihtäjiä odottamassa 
Kristiina Naamanka ja Anniina Heikkilä.

Hiihtäjät alkutaipaleella Syötesuolla muutaman kilometrin 
hiihdon jälkeen suuntana Ranua. 

Syötteen ”Timi” Timo Laine (toinen vasemmalta) vaihta-
massa ajatuksia hiihdosta saksalaisten osallistujien kans-
sa. Timo on seurannut joka vuosi hiihtäjiä, kysellyt heidän 
kuulumisiaan ja jopa vieraillut heidän luonaan Saksassa ja 
muuallakin. 

Ylimmäisen Pirinrannan huoltopisteellä Elisardo Huertas 
Puigdemasa Espanjasta oli ensimmäistä kertaa osallistu-
jana ja hiihto sujui häneltä mallikkaasti ja iloisella mielellä. 

Lasten ja aikuisten legen-
daarinen kestosuosikki 
ja Pikku Kakkosesta tut-
tu maailmanmestari-tai-
kuri Simo Aalto tarjoilee 
Kurenalan koululla sun-
nuntaina 15.3. kello 15 tai-
ka-ilopillerin yhdessä avus-
tajavaimonsa Kirstin 

Taikuri Simo Aallon taiteilijajuhlashow
kanssa. Riemukkaassa koko 
perheen taikashowssa näh-
dään mestaritaikurin osaa-
misen koko kirjo: vaativista 
sorminäppäryystempuista 
aina hämmästyttäviin illuu-
sioihin saakka. Esityksessä 
on mukana uusina element-
teinä vatsastapuhumista 

sekä imitaatiota yhdistetty-
nä taikuuteen. Lavalla näh-
dään jopa itse Elvis! Myös 
Simon kehittämä ainutlaa-
tuinen numero bongorum-
muilla saa taatusti aikuiset-
kin hämmästymään. Ja totta 
kai joku lapsista pääsee la-
valle asti avustamaan taiku-

Simo Aalto on 
esiintynyt taikurina 

television lastenohjelmissa 
jo 35 vuotta. Ensi 

sunnuntaina hän vierailee 
Kurenalan koululla.

ria.
Simon mukaansa tem-

paava esiintyminen ja ilmiö-
mäinen kyky ottaa yleisönsä 
takaavat, että Ilopillerin vai-
kutus säilyy pitkään! Mu-
kana hauskanpidossa ovat 
myös Simon ja Kirstin ihanat 
eläinystävät.

Esitys järjestetään yhteis-
työssä Pudasjärven kulttuu-
ritoimen kanssa.

Jokeri Pokeri Box 
tiedotus
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

OSAOn  
Pudasjärven yksiköstä 

ammattilaiseksi 
 

Yhteishaku käynnissä 17.3.2015 saakka! 
Aikuinen - kysy opiskelupaikkaa suoraan oppilaitoksesta! 

 

Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja  
Hevostalouden perustutkinto 
Matkailupalvelujen tuottaja 
Matkailualan perustutkinto 

Prosessinhoitaja (sahateollisuus) 
Prosessiteollisuuden perustutkinto  
Sähköasentaja 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto  

Valma 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 

Lisätietoja:  
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068 
Lisätietoa aikuiskoulutuksesta: 
Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584 
etunimi.sukunimi@osao.fi 

Keskustan ehdokkaat tavattavissa.

Maksaja: Pohjois-Pohjanmaan Keskusta

Tiistai 17.3.2015

klo 10.00-10.45
Pudasjärvi, Vaalituvan edusta, Kauppatie 3

Paikalla: Keränen, Leiviskä, Parviainen, Vehkaperä
klo 12.00 - 12.45

Taivalkoski, Päätalon tori, Kauppatie
Paikalla: Keränen, Leiviskä, Parviainen, Vehkaperä

klo 14.00 - 15.00
Kuusamo, Tori, Ouluntaival 1

Paikalla: Keränen, Leiviskä, Parviainen

Keskustan vaalibussi liikkeellä

 Teurastus viikolla 12. 
Koko- tai 1/2 ruhoina, myös leikattuna.

Ennakkotilaukset puh. 0400 185 892 

Myydään 
KARITSANLIHAA

suoraan Pudasjärven teurastamolta

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/osta-
mista/lahjoittamista, maksu 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on 
maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava 
lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pit-
kistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi 
tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) 
soitetuista ilmoituksista maksu on 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Uutta vastaava juoksumatto 
mittareineen 150 €, kuntopyörä 
60 €, akustinen kitara 60 €. P. 
041 749 3010. Hyvinvointivaliokunnan kokous:

Yhdeksäsluokkalaiset  
voivat sosiaalisesti hyvin
Pudasjärven kaupungin hy-
vinvointivaliokunnan koko-
uksessa 19.2. oli esillä Auri 
Haatajan tekemä tutkimus 
yhdeksäsluokkalaisten so-
siaalisesta kouluhyvinvoin-
nista. Haataja esitteli tut-
kimuksensa osana Lapin 
Yliopistolle tehtävän opin-
näytetyön maturiteettitestiä.

Pohjana tutkimukselle 
on Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen vuonna 2013 
tekemästä kouluterveysky-
selystä koottu aineisto. Kyse-
lyyn on vastannut yhteensä 
50 156 suomalaista yhdek-
säsluokkalaista. Määrällisen 
tutkimuksen avulla Haataja 
pyrki saamaan koululaisten 
näkökulman esille sosiaali-
seen hyvinvointiin.

Tutkimuksessa nousi kes-
keisimmin esille, että puo-
let yhdeksäsluokkalaisista 
on kokenut opetustilojen il-
manvaihdon ja yli 60 pro-
senttia kokivat koulutyön 
kiireen vaikeuttaneen opis-
kelua. Puolet koululaisista 
koki, että opettajat eivät ole 
kiinnostuneita heidän kuu-

lumisistaan. Tutkimuksensa 
perusteella Haataja on pää-
tellyt, että Suomen yhdek-
säsluokkalaisten sosiaalinen 
kouluhyvinvointi on yleensä 
hyvän tasoista, vähintäänkin 
kohtalaista.

Keskustelussaan hyvin-
vointivaliokunta totesi, että 
Haatajan tutkimus sivuaa lä-
heltä opetussuunnitelmatyön 
arvokeskustelua ja tutkimus 
halutaan ottaa myöhemmin 
käsiteltäväksi laajemmin hy-
vinvointivaliokunnan ko-
kouksessa. Todettiin, että 
Haatajan opinnäytetyötä 
kannattaa käyttää hyödyk-
si uutta opetussuunnitelmaa 
laadittaessa. Haataja osallis-
tuu tulevaisuudessa opetus-
suunnitelmatyöryhmään vie-
railijana.

Oulunkaaren  
järjestämissopimukset 
uudistuvat
Lisäksi hyvinvointivaliokun-
nan kuultavana kävi kehitys-
johtaja Anu Vuorinen Oulun-
kaaren kuntayhtymästä. Hän 
esitteli Oulunkaaren järjestä-

missopimuksen laatimispro-
sessia sekä vuotuista toimin-
nan arviointia.

Järjestämissopimusproses- 
si uudistuu tänä vuonna. 
Kuntaneuvottelut starttaavat 
24.–25.3. Pikku-Syötteellä jär-
jestettävällä seminaarilla, jo-
hon osallistuu Oulunkaaren 
yhtymähallitus sekä kuntien 
valitsemat edustajat. Touko-
kuussa järjestetään kuntakoh-
taiset neuvottelut, joita jatke-
taan tarvittaessa kesälomien 
jälkeen. Kuntaneuvotteluis-
sa on keskeistä vuoropuhelu 
kuntayhtymän ja kuntien vä-
lillä. 

Pudasjärven kaupun-
gin hyvinvointivaliokunnan 
osallistuminen neuvottelui-
hin on hyvin edistyksellistä. 
Hyvinvointivaliokunta totesi 
keskustelussaan Oulunkaa-
ren toiminnan arvioinnin ko-
konaisuudesta kaksi kohtaa 
liittyvät hyvinvointivalio-
kunnan valitsemiin paino-
pistealueisiin: Asiakas- ja 
kuntalaispalautejärjestelmän 
tulokset sekä Soten kehittä-
mistoiminnan julkaisu. JK

Myydään hirsinen omakotitalo 
Lakarissa 72,5 m2. Autokatos 
ja varasto, oma tontti. Raken-
nettu 2002. Hyvä sijainti, kes-
kustan palvelut 1 km säteellä. 
P. 040 167 8961.

Myydään traktorin metsälinko, 
toimintakuntoinen, 360 €. P. 
040 574 2319.
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Vaativan kuntoutuksen 
fysio-, lymfa-, allas- ja jalka-terapiapalvelut. 

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella.
Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI

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

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• 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

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
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 Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

* Lukkojen sarjamuutokset
  ja -asennukset, aukaisut
* Avainpalvelu
*Myös varmuuslukot asennettuna

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15
Toimisto p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Erikoishammasteknikko

Kauppatie 4 Pudasjärvi 
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

Ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Ajanvaraukset 040 738 8916 tai 020 743 3940

Jyrki Isojärvi

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Jukolantie 1, Pudasjärvi. Lisätietoja 040 726 1518
Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua. www.terameri.com

fysioterapeutit Riitta Tiainen ja 
Jarno Saari, toimintaterapeutit 
Heidi Perkiö ja Katja Kuusento

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

ma-to 11.00-20.00
pe 11.00-4.30
la 16.00-4.30 

su 16.00-20.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

PIZZERIA,
GRILLITUOTTEET JA 

KAHVILA

HAMMASLÄÄKÄRI

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

 (kotikäyntejä Sarakylän   
 alueella)

Ajanvaraukset p. 0500 558 368, 050 347 0261. Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

Kebab pizzeria
Pudasjärvi

ma-to  11.00-21.00
pe  11.00-05.00
la  12.00-05.00
su  12.00-20.00
p. 040 474 4700

AVOINNA:

Oikopolku 2C, 93100 Pudasjärvi

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
  p. 040 1951 732  
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PAINOPALVELUITA

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904
Jonne Ivola

pankkilakimies, OTM
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

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

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

HANSKAT JA LIIVIT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT 
 150-2500lum
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua. 
Myös lohi-riisi, lammas-riisi, peura-peruna, 

lohi-peruna, kala-riisi ym. erikoisruuat 
edullisesti.

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

www.sahkokivela.fi

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät 

RATSASTAMAAN!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

www.hirvaskoski.fi

RATSASTUSPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

LAKIPALVELUITA

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

TERAPIAPALVELUT, PSYKOTERAPIAA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.
Hoidamme asianne nopeasti ja tehokkaasti.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, rikos- riita ja hakemusasiat.

Puh. 040 144 6888
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Heikinkatu 17 B 10, 90100 Oulu

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja 

lämmitysvesiverkostostojen saneeraukset 
Uponor komposiitti järjestelmällä.

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä
Trubaduuri Sami Pilvilä Romekievarissa

Romekievarissa viihdyt-
tää lauantaina 14.3. tru-
baduuri Sami Pilvilä. 
Mieheltä taipuu monen-
lainen musiikki iskel-

mästä rämäkämpään me-
noon. Ihan pienestä saakka 
musisoinut mies yritti Syk-
syn Sävel ohjelmaan 1987 
Junnu Vainion laululla Äiti 

laihduttaa. Kisaan kappale 
ei päässyt mutta se näytet-
tiin televisiossa osana kisan 
satoa. Sen jälkeen Sami teki 
albumin Matin & Tepon le-

vy-yhtiölle. Vuosikymmen-
tä myöhemmin tv-ohjelma 
Kiitoranta nosti hänet uu-
delleen parrasvaloihin ja 
Sami teki muutaman albu-

min lisää ja nykyään hän 
tekee soittokeikkaa lai-
dasta laitaan.

TALKKARIAPU Palveluitamme:

*  Käsilumityöt/lumen pudotukset
*  Kunnostus/korjaustyöt
*  Nurmikonleikkuut
*  Pihojen siivoukset

*  Kattojen ja 
 vesikourujen siivous
*  Valvontakäynnit 
*  Kotitalousvähennys

T:mi KO Talkkariapu  Kari Ojala p. 045 612 1255

TALONMIESPALVELUT
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

”Kuvia luonnosta” -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 1.3.-29.4. klo 10-16. 
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Puikkarin edestä, kävellään, juostaan, holkätään 
yhdessä. Voit ottaa vaikka koirasikin mukaan lenkkeilemään.
Rajalta Rajalle -hiihto 2015 5.3.-14.3. Rajalta Rajalle –hiihto on 440 km pitkä 
opastettu hiihtovaellus Venäjän rajalta Ruotsin rajalle, jonka reitti kulkee Napapii-
rin tuntumassa. Hiihtopäiviä kertyy kaikkiaan seitsemän ja päivämatkat vaihtelevat 
44 - 78 km välillä ja matka hiihdetään perinteisellä tyylillä. 
Senttikirppis Karhupajalla pe 13.3. klo 9-13. Paikka Karhupaja, Teollisuustie 12.
Ilopilleri-show - Jokeri-Pokeri Box su 15.3. klo 15. Kurenalan koulu, Rimmintie 
1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 16.3. klo 10-10.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Sarakylän Maa- ja kotitalousnaiset käsityöilta ja kevätkokous ma 16.3 
klo 18. Kummalassa, Taina Heikkilä.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Raili Juttulan luona ma 16.3. 
klo 19.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 16.3. klo 13-15. Teemana ”Hyvinvointia ruu-
asta”. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Koululaisten kaupungin mestaruushiihdot järjestetään Hirvaskosken kou-
lulla torstaina 19.3. klo 11.00 alkaen. Hirvaskosken koulu, Jussintie 1.
Lumilautaliiton ShowUp Iso-Syötteellä la-su 21.- 22.3. 
Pilkkikilpailut Kouvalla la 4.4. klo 11-15, Piipposentie 16.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 15.3.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Ilopilleri! -taikashow

TALVEN RiEMUKKAiN KOKO 
PERHEEN TAPAHTUMA

PUDASJÄRVI
Kurenalan koulu (Rimmintie 1)

sunnuntai 15.3. klo 15.00

www.simoaalto.com

Liput 12 eur 
(alle 2-v. maksutta)

Ennakkomyynti: 
Pudasjärven kirjakauppa.

Liput ovelta 
alkaen tuntia ennen.

Nuorittalla Pömilässä 
(Nuorittantie 76) 

pe 13.3. klo 18.45 alkaen. 
Päävoittona 120 € ostokortti.

Tervetuloa!

BingoOULUN TUIRAAN AVANTOUINTIPAIKALLE JA 
sen jälkeen Alppilan keilahallille keilaamaan pe 13.3.

Avantouinti- ja keilailuretki

Järjestää PuU Uimajaosto ja Kuntourheilujaosto

Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta. 
(Pelkkään keilailuun osallistujat voivat olla katsojina avantouintipaikalla). 

ILMOITTAUTUMISET PuU Kuntourheilujaoston 
Senja Pihlaja 040 762 2317  (miel. tekstiviesti) 

tai uimahalli Puikkariin kassalle. 
Kaikki kiinnostuneet mukaan, myös ensikertalaiset!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Puh. 044 202 3595

 ROMEKIEVARISSA
TAPAHTUU

esiintyy 
lauantaina 14.3. 
klo 22.00 alkaen

TRUBADUURI 
SAMI PILVILÄ

Kirjoittanut
Heikki Luoma
Ohjaana
Hanna-Leena
Metsävainio
Esityspaikka
Taivalkosken
Teatteri
Kauppatie 11,
93400 Taivalkoski

Taivalkosken Näyttämö esittää

5 € alle 12-vuotiaat
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Tiedustelut ja varaukset
Puh. 0400 670 430
www.taivalkosekenteatteri.fi

Liput 12 € /

Pe  13.3.2015 klo 19.00
Su  15.3.2015 klo 15.00
Pe  20.3.2015 klo 19.00
Su  22.3.2015 klo 15.00
Pe   27.3.2015 klo 19.00
Su   29.3.2015 klo 15.00
To  2.4.2015 klo 19.00 
La  4.4.2015 klo 17.00
Su  5.4.2015 klo 15.00

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Team Kopero järjestää

3.PoroCup Kultakelloajot 
TAIVALKOSKEN SIIKALAMPI 13.3.-15.3.2015

Perjantai 13.3. klo 14.00 
Tuntemattomien sarja yksittäisajona  
(samalla mahdollisuus karsintaan)

Lauantai 14.3. klo 11.00 

*Kilpailujen avaus 
*Naisten sarjan alkukilpailut 
 yksittäisajona 
*Kuuman sarjan alkuerät (5 ryhmissä) 
*Yleisen sarja alkuerät (5 ryhmissä) 
*Naisten kultakelloajon finaali 3 
 nopeinta ryhmäajona 
*klo 21.00 Kisatanssit Hotelli  Herkko 
  - Naisten sarjan palkintojen jako

Sunnuntai 15.3. klo 11.00 
*Kilpailujen avaus 
*Yleisen sarjan välierät 
*Kuuman sarjan välierät 
*Yleisen sarjan loppukilpailu B- ja A- 
 Finaali 
*Kuuman sarjan loppukilpailu 
 C-, B- ja  A- Finaali 
*Palkintojen jako 
LÄHDÖT AJETAAN  1000M RADALLA

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 
9.3.2015 KLO 16.00 MENNESSÄ!

 
Norjalaisten ja ruotsalaisten 
ilmoittautumiset mielellään sähköpostilla.

 jouni.juusola@hotmail.fi 
Jouko Turpeinen p. 050 441 2174  
Seppo Seppänen p. 0400 162 039 

Majoitukset: 
Hotelli Herkko p.08 7171700  
Kuuharjun mökit p.0400 680 540               
Asuntohotelli Ruska p.040 582 7789               
Jouko Turpeinen p.050 441 2174                 

 
 PÄÄSYLIPUT       
Perjantaina 13.3. vapaa pääsy 
Lauantaina ja sunnuntaina aikuiset 5 /päivä, lapset alle 16 vuotiaat ilmaiseksi 
    

   TERVETULOA !

LAPSILLE PONIAJELUA 
LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA

KLO  11.00-15.00

SUNNUNTAINA 15.3.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

Huttukylän Ns 
TANSSIYHTYE 

SWAY

 www.huttukylanns.net  

Liput 12 €, käteismaksu, 
baarista

virvokkeita ja sekahaku

la 14.3. klo 20.30 - 01

Tanssiyhtye 

Laplanders

Tanssit
Ranuan Peuransarvessa

la 14.3. klo 20-00.30

Liput 10 €



14 15nro 10PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti11.3.2015 11.3.2015nro 10

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuone 
Otavassa torstaina 19. päivänä 
maaliskuuta 2015 alkaen klo 
16.00. Luettelo kokouksessa kä-
siteltävistä asioista on nähtävä-
nä 11.3.2015 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 24.3.2015 klo 
12.00-15.00.

Pudasjärvi 6.3.2015 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Puu- ja erityisalojen liiton 
Pudasajärven ao:n 272:n 
KEVÄTKOKOUS  

pidetään la 21.3.2015 
klo 18 Jukolan Pirtissä 

os. Jukolantie 4. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi virkistyspäivän 
suunnittelua. Kokouksen jälkeen tarjolla purtavaa.

Toimikunta koolle klo 17.00. 

Inbodymittaus

Nopeasti ja luotettavasti oma kehon 
koostumus mm. lihas-, luu- ja rasvakudoksen 

määrän ja jakautumisen kehossa.

Liikuntatoimi/Sampo Laakkonen

Ajanvaraus ja tarkemmat ohjeet 
Puikkarin palvelupiste 040 826 6440

to 12.3. klo 12.30 - 15.00 ja 16.00 - 18.00

Mittaus motivoi erinomaisesti pitämään 
huolta terveellisistä ravintotottumuksista 

ja riittävästä liikunnasta.

InbodymittausPudasjärven kylän osakaskunnan
VUOSIKOKOUS

la 21.3.2015 klo 14 
Ravintola Kurenkosken kabinetissa.

Asiat: Sääntömääräiset.
Hallitus

JONGUN osakaskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 22.3.2015 klo 12.00 

Paukkerinharjun kylätalolla. 
Lisäasiana esillä taimenen velvoiteistutuksien 
osittainen muuttaminen kirjolohi-istutukseksi.

Pudasjärvellä 3.3.2015
Hoitokunta

Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry:n

VUOSIKOKOUS  
Palvelukeskuksella 

tiistaina 24.3. klo 18.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 17.30.  

Tervetuloa!

Huttukylän nuorisoseu-
ralla lauantaina 14.3. esiin-
tyy Tanssiorkesteri Sway, 
joka on vuodesta 2001 läh-
tien keikkaillut nykyisel-
lä kokoonpanollaan. Yhtye 
koostuu neljästä miehestä: 
isä ja kolme poikaa. Poikien 
isä Urpo ”Uu” Enckell soit-
taa kitaraa sekä laulaa, ja 
hän on keikkaillut jo 70-lu-
vun puolivälistä saakka.

Jani Enckell soittaa rum-
puja ja hän on ollut mukana 
jo 90-luvun puolella. Vuon-
na 2001 yhtyeeseen vah-
vistukseksi saatiin kaksois-

pojat Petri ja Aki Enckell, 
kumpikin laulavat ja lisäksi 
Petri soittaa koskettimia ja 
Aki bassoa. Musikaalisuus 
on vahvana suvussa, sil-
lä Urpon isä Veikko Enck-
ell teki paljon sanoituksia 
ja sävelsi myös. Tunnetuin 
sanoitus on Rakasta, kärsi 
ja unhoita -tango. Nykyään 
keikkailu on miehille enem-
män sivutoimista.

Tanssiorkesteri Sway 
Huttukylän nuorisoseuralla

Korpisenperän kalastuskunnan/
osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
su 29.3.2015 klo 12.00 
Korpisen kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Pöytäkirja nähtävänä 5.-19.5.2015 osoitteessa: 
Korpisenjärventie 429 A.

Hoitokunta kokoontuu klo 10.30.
Hoitokunnan puheenjohtaja

Seitsemän vauhdikasta lähtöä, 
myös ponit ja Monté-lähtö.

Pääsylippu 5 € sis. käsiohjelman.  
Alle 16-vuotiailla vapaa pääsy.

Puffetti ja arvontaa.
TERVETULOA!

Pudasjärven 
PAIKALLISRAVIT

Lauantaina 21.3.2015 klo 13.00 alkaen
ammattiopiston raviradalla.

OSAO, Pudasjärven yksikkö ja 
Koillismaan hevosystävät ryOpastus Jyrkkäkoskentieltä

Yläkartanon 
avoimet ovet

oulunkaari.com

Pe 13.3.2015 klo 12 -14.30
Pappilantie 7, Pudasjärvi
Omaiset, kuntalaiset ja yhteistyökumppanit, 
olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan ikäih-
misten palvelukoti Yläkartanon monipuoliseen 
toimintaan.
•  Tutustu uuteen vanhuspalvelujohtajaan
•  Tee ostoksia uudella kirpputorilla
•  Koe Yläkartanon tarinatalon tunnelmaa
•  Tutustu lounasruokailun mahdollisuuteen
•  Kahvitarjoilu, suolaista ja makeaa
Järj.
Oulunkaaren kuntayhtymä ja SenioriKaste-hanke

Taivalkoskelainen Keskus-
tan kansanedustajaehdo-
kas Niilo Keränen on kier-
tänyt ahkerasti äänestäjiä 
tapaamassa. Teemoina hä-
nellä on ollut muun muas-
sa SOTE-asiat, ikäihmisten 
asiat, ja perheiden hyvin-

Suomi ja Sote 
kuntoon

Kuvassa Paavo Uusi-Illikainen ja Kaarina Illikainen ovat 
Keräsen juttusilla.

vointi. Pudasjärvellä on ol-
lut tilaisuuksia muun mu-
assa 8.3. Kuressa Lanttojen 
kotona sekä K-supermar-
ketin eteistiloissa tavattiin 
lauantaina 7.3. kauppa-asi-
oilla kulkevia  pudasjärvi-
siä. 

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
pe 13.3. klo 9.00 alkaen. 

Ohjelmassa 
muun muassa 

tuote-esittelyjä 
ja myyntiä.

KORPISEN 
KYLÄTALON

perjantaina 13.3. 
alkaen klo 17.00

naisten 
virkistysilta

Tervetuloa!

Tervetuloa 
TEHY ao 715:n 

    KEVÄTKOKOUKSEEN
Kurenkoskeen 

to 26.3.2015 klo 17.00
Esillä sääntömääräiset asiat

Ilmoittautuminen ao:n nettisivujen kautta 
su 15.3.2015 mennessä.

Hallitus

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MTK Pudasjärvi
KEVÄTKOKOUS
ke 18.3.2015 klo 10 
kaupungintalo Otava -sali.

Pudasjärven Osuuspankin yritysrahoituspällikkö 
Elias Rask esitelmä Tuottajien taloudellisesta 
tilanteesta. MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohta-
ja Tarja Bäckman. Mukana myös järjestöagrologi 
Sirpa Törmikoski.

Johtokunta
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Kauttamme myös ilmastointikanavien 
putsaukset, kysy tarjous!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä 
tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen 

saneeraukset Uponor-
komposiittiputkistolla.

Tule ja pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupan päälle!

www.k-maatalous.fi

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00-14.00

Konekauppa/maatalous: Timo Ahonen 040 587 0856
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, Puh.  020 752 8260Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681

Rakennustarvike/LVI: Eero Paukkeri 040 754 5071

Tuotantotie 1, Pudasjärvi. 
Puh.  020 752 8260 K-MAATALOUS 

PUDASJÄRVI
ma–pe 8.00–17.00, la 9.00-14.00

VARMASTI KOTIMAINEN

ERÄ 
LAATTOJA

Tarjoukset voimassa 14.3.2015 asti

SISUSTUKSEN 
KEVÄTPUHURI!

VAUHTIA 
HALKOJEN 

TEKOON!

pe 13.3.2015 
klo 10-15

Esittelemme näytöksessä
Hakki Pilke Falcon klapikoneen
Yksivipuinen - kokoluokkansa 
nopein halkaisuliike
•  nopeat hydrauliset toiminnot, 
   - ei kiilahihnoja
•  teräketjun voitelu säädettävällä pumpulla
 
Mukana tapahtumassa myös:
Kinnusen Myllyn tähtirehut ja 
kivennäiset, Kari Kullas

Muuli-peräkärryt, venetrailerit ja 
kuomut, Jarmo Heikkilä

LÄTTYKAHVITARJOILU, 
lätyt paistaa Pudasjärven 

MTK:n väki!

1495
/kpl

Halontekopäivän tarjoukset:
Klapisäkki 
1,5 m3

Kiinteällä 
pohjalla
● Nostolenkit ylä- ja 
alapuolella.
● Hengittävät seinät.

1250
/kpl

Klapisäkki 
1,5 m3

Avattavalla 
pohjalla

Hakki 
teräketju-
öljy 10 l 1395

/kpl

1,50
/m2

ERÄ 
TAPETTI-
RULLIA 

8,00
/rll

SEINÄLAATTA 
FARO 20x30 
kiiltävä

9,90
/m2

VINYYLILAMINAATTI 
TOPSILENCE 
HARMAA

32,90
/m2

9,95
/m2

LAMINAATTI 
BASIC 
PÄHKINÄ 
6 mm

3,99
/m2

LAMINAATTI 
OK TAMMI 
LOFT 8576 
8 mm

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettuwww.pudas-kone.fi

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 
6 tasaerään.

Tule tutustumaan biopolttimeen
myymäläämme.

Biopoltin-
järjestelmät
40-2000 kW

Lämpö omissa käsissä.
Voit käyttää useita eri polttoaineita,

mm. hake, turve sekä pelletit.

ILONA 1-v

JOPO 24” 1-v

PYÖRÄILYKELIT PARANEE! 
Tule tutustumaan Helkama 

ja Merida pyöriin!

435€

Kauden väreissä taas kiinnostavia uutuuksia!
Korkea ohjain sallii ison pituussäädön, leveä ja
tukeva tavarateline, vakuutusyhtiön hyväksymä 
lukko, ainutlaatuista ajamisen letkeyttä.

● Kori, lukko
● Jalkajarru
● Rengaskoko 28”
● Vaihteet  

Shimano 1-v
● Musta

299€
LASTEN ja NUORTEN PYÖRÄT
Alkaen 199€
PYÖRÄILYKYPÄRÄT

29€
Alkaen

ESIM.

● Rengaskoko 24”
● Värit: fuksia, harmaa, italian 

punainen, keltainen, lilja, 
limen vihreä, musta,  
sammaleenvihreä,  
tummansininen,  
turkoosi, valkoinen


