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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Auton renkaiden oikea 
asento parantaa ajettavuutta 

ja säästää kuluja s.  3

Älykalatie ohjaa kalat 
Raasakan ohi s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 10.3.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 15.3., ke 22.3. ja ke 29.3. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! Liike suljettu to-pe 9.-10.3.

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

- Autokoulukurssi 
 alkaa ma 20.3. klo 17 
- Mopokurssi ke 22.3. klo 15
- A1-kurssi ma 27.3. klo 16 

Tervetuloa!

OP Pudasjärven HIPPO-HIIHDOT

Sarjat tytöt ja pojat

2013 ja myöh. synt.
2012-2011 synt.
2010-2009 synt.
2008-2007 synt.
2006-2005 synt.

Suojalinnalla la 25.3.2017 klo 13.00
Kisoissa 
arvontaa 

sekä kioski!

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

Tervetuloa viettämään 
mukavaa ulkoilupäivää 
koko perheen voimin!

Nähdään 
kisoissa!

Ilmoittautumiset tiistaihin 21.3. kello 18.00 mennessä 
sähköpostitse puhiihto@gmail.com. Ilmoita lapsen nimi, sarja ja 
syntymävuosi  ilmoittautuessasi. Ilmoittakaa, mikäli sisarukset 

hiihtävät samoilla välineillä. Ei jälki-ilmoittautumisia!

Kisat järjestää OP 
Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven 
Urheilijoiden kanssa.

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Miellyttävä nitriilifoam pinnoitettu 
nailonkäsine. Kämmenessä pitoku-
vio, silikoniton ja kromiton. Hengit-
tävä kämmenselkä. Useita kokoja. 

MÄRKÄ-/KUIVAIMURI 
KÄRCHER WD2.200

1000

TYÖKÄSINE 
TEGERA 887

5490

Moottori 1200 W. 
Säiliö muovia 12 l.

5 paria

Lumien tiputtelut katoilta 
pitkällä kokemuksella.

Ota yhteyttä, p. 040 526 1065
Timo Nevala Osuuskunta

760760

TEHTAANMYYMÄLÄ
Kuivalihaksi Kylmäseltä

Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. puh. 040 683 3496. 
www.kylmanen.fi

Naudan 
sydän

Ja paljon muuta, mm.
Poroa, Hirveä, Saksanhirveä

Naudan 
kulma-
paisti

179179
kg

kg

Mm. 
Makkara-
perunat

Juusto-
hampurilainen

Talonherkku-
lautanen

Isomuona-
mutka

Tervetuloa 
herkuttelemaan!

4,90

9,90

3,90
7,50

Uutta Kylmäsellä
LOPPUVIIKOLLA 

GRILLIANNOKSIA

PUDASJÄRVI-lehti
    KUNTAVAALIT 2017 EHDOKAS, 

varaathan ilmoituspaikkasi Pudasjärvi-lehteen ajoissa!
Heimo Turunen 

0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pertti Kuusisto 
040 195 1732

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. opti-
kon näöntarkastus 0 € silmälasien ostajalle, ei koske piilolinssitutkimusta. Tarjous 
voimassa Pudasjärven Silmäaseman myymälässä 31.3.2017 asti.

Sisältää kehykset ja linssit.

 - 50%

SILMÄLASIT

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

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 
08 822 416 tai silmäasema.fi

Member of Nokian Tyres

Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,1717 e/min (alv. 24 %) 
Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0835 e/puh. + 0,06 e/min (alv. 24 %)

www.vianor.f i

tm_testivoittaja_172012.pdf   1   18.9.2014   10.38

Pudasjärvi: Ouluntie 73   P. 010 401 3910
Avoinna: ma-pe 8-17

Tiesithän, että Vianor on paljon 
enemmän kuin rengasliike? 

Nyt saat meiltä autollesi nyt entistä 
monipuolisemmat huollot ja korjaukset!

Varastossa olevat 
talvirenkaat POISTOHINTAAN!

Mahdolliset säädöt 
veloitetaan erikseen Vianorin 
tuntihinnaston mukaan. 
Minimiveloitus 40 €. 
Tarjous voimassa 
maaliskuun ajan.

OHJAUSKULMIEN 
TARKISTUS 35 €
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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: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Elämän perusasioiden sujuessa kivutto-
masti, on helppoa olla kärsivällinen. Kär-
sivällisyys joutuu koetukselle kun oi-
keutemme joutuvat uhatuiksi tai niitä 
tallataan mitättömiksi. Epäoikeudenmu-
kainen kohtelu kotona, työpaikalla, kou-
lussa tai muussa itsellemme tärkeässä 
asiassa kadottaa jossain vaiheessa kärsi-
vällisyyden ja tilalle astuu kärsimättömyys, 
katkeruus ja jopa vihantunteet. Raamatun 
mukaan kärsivällisyys on yksi Hengen he-
delmistä, jonka pitäisi olla tyypillistä kaikil-
le Kristuksen seuraajille. Kärsivällisyys on 
osoitus luottamuksestamme Jumalan kaik-
kivaltaiseen johdatukseen ja rakkauteen. 

Monet ajattelevat kärsivällisyyden ole-

van maltillista odottamista, hiljaista tyy-
tymättömyyden tai keljun kohtelun sie-
tämistä. Kuitenkin useimmat Uuden 
testamentin kreikankieliset kärsivällisyyt-
tä tarkoittavat sanat sisältävät aktiivi-
suuden ja jämäkkyyden  merkityksen ja 
sanoman.  Raamatussa     ( Hepr. 12:1) pu-
hutaan sinnikkyydestä  juosta loppuun se 
kilpailu, joka on elämäämme tullut muo-
dossa tai toisessa. Kärsivällisyyteen liittyvä 
sana tässä yhteydessä kuvaa sinnikkyyttä, 
joka tarkoittaa kestämistä. Kristitty juok-
see kilpailunsa sinnikkäästi kestäen kaikki 
sen tuomat vaikeudet. Raamatussa kärsi-
vällisyys tarkoittaa maaliin saakka jaksa-
mista, koettelemusten kestämistä tai lupa-

uksen täyttymisen odottamista. Loppujen 
lopuksi kärsivällisyytemme palkitaan, kos-
ka "Herran tulo on lähellä" (Jaak. 5:7-8).

Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sil-
lä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys 
on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyt-
tämään Jumalan tahdon ja siten saisitte 
omaksenne sen, minkä hän on luvannut. 
Hebr.10: 35-36

Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

Kärsivällisyys

Juhlavieraat Pintamon 
kylätalolla, Te teitte 

todellisen juhlan.

Kiitos kaikille 
merkkipäivääni muistaneille!

Ps. Muistamiset menivät Pintamon kyläseuran 
toiminnan tukemiseksi, kyläseura kiittää. 

Paavo Holappa

Kiitos kaikille 
merkkipäivääni muistaneille!

Konfirmaatiomessu kirkossa su 12.3. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Tiina Inkeroinen, Tuomo Rahko. Taksikyy-
ditys seurakuntakodilta kirkkoon 9.30, omavastuu 5 €/
edestakainen matka.

Kuorot: Sarakylän kappelikuoro su 12.3. kello 13, Vox 
Margarita ke 15.3. kello 18.

Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. 
Kirpputorille otetaan vastaan palkintoja arpajaisiin.

Sauvakävelijät uimahallilla ti 14.3. kello 17.15, yhtei-
nen vesijuoksu.

Yhteisvastuun lipaskeräys pe 10.3. alk. kello 9.00, 
tule mukaan arjensankareiden joukkoon, keräämään 
lippailla hyvän asian puolesta. Keräys tapahtuu lipas-
keräyksellä kauppojen edustoilla. Soita ja jutellaan lisää 
0400 866 480 Eeva Leinonen.

Lähimmäiset seurakuntakodissa ke 15.3. kello 17.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 
12.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho kokoontuu 
viikosta 11 lähtien  keskiviikkoisin kello 10-13 ja maa-
nantaisin iltaperhekerho kello 17-19. Voit osallistua siis 
molempina päivinä. 

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217. 

Siionin virsiseurat Sinikka ja Aimo Pietilällä, Korven-
peräntie 238,  pe 17.3. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Lasten seurat ja laulutuokio Ku-
renalan ry:llä su 12.3. kello 13 (Erkki Tuovinen). Lau-
luseurat Sarakylässä Anssi Nurmelalla su 12.3. kello 
18.30 ja käsityöilta Pasi Kummalalla pe 17.3. kello 19.

Kastettu: Nelli Marjatta Salmela, Ilja Aleksanteri Kum-
pumäki, Peeti Unto Eemeli Roininen, Uuno Kalevi Juha-
ni Klemetti, Kristian Johannes Pesälä.

Haudattu: Kirsti Annikki Paukkeri 84 v, Matti Hiltunen 
71 v, Kauko Kalervo Salmela 71 v.

Tällaisia uusien 
pudasjärveläisten tai 

paikkakunnalla uutena 
työntekijänä -kirjoituksia 

otettaisiin vastaan jat-
kuvasti lehtemme sivuil-
le. Odotamme runsaasti 
kirjoituksia. Voi lähettää 
vaikka ranskalaisilla vii-
voilla, kyllä ne täällä toi-
mituksessa käydään läpi.

Hei pudasjärveläiset! Olen 
Outi Vitikka ja aloitin työ-
valmentajana Karhupajalla 
helmikuussa. Koen, että uusi 
työni nuorten parissa on tär-
keä osa Pudasjärven nuori-
sotyötä. Olen koulutukselta-
ni muotoilija, ja tällä hetkellä 
minulla on kesken kuvatai-
dekasvatuksen maisterin 
tutkinto Lapin yliopistos-
sa. Koulun ja työelämän vä-
limaasto ei ole aina mutka-
ton, ja etenkin nykypäivän 
nopeasti muuttuva työmaa-
ilma asettaa haasteita sinne 
pyrkivälle. Kaikki tämä voi 
tuntua itse kustakin häm-
mentävältä ja työläältä. Ha-
luan omalta osaltani muiden 
työvalmentajien kanssa luo-
da Karhupajasta paikan, jos-
sa nuori saa tukea ja ohjaus-
ta koulutukseen ja työhön 

Uusi työvalmentaja esittäytyy
hakeutumiseen. Työvalmen-
tajana roolini on tsempata, 
löytää ja tukea nuoren vah-
vuuksia sekä auttaa sovelta-
maan niitä jatkopoluille.

Uskon kannustuksen voi-
man ohella myös yhteisöl-
lisen hengen kantavuuteen. 
Tahdon, että Karhupaja on 
paikka, jonne on jokaisen 
helppo tulla ja josta nuo-
ri saa yhdessä tekemisen 
myötä voimaa jatkaa mat-
kaa. Uutena osana Karhupa-
jan toimintaan haluan tuoda 
mediapuolen, josta nuori saa 
valmiudet kehittää kyky-
jään työmarkkinoilla. Erot-
tuva hakemus ja CV ovat 
avain, millä pääsee haastat-
teluun näyttämään, kuinka 
hyvä tyyppi hakemuksen ta-
kana onkaan. Myös taide tu-
lee olemaan luotsaamassani 

Verkkispajassa vahvasti läs-
nä. Kuvataidekasvatuksen 
opintojen myötä olen löytä-
nyt pedagogisen näkökul-
man taiteen voimistavaan ja 
eheyttävään vaikutukseen. 
Mielestäni kasvaminen ei 
voi tapahtua väkinäisesti pa-
kottamalla. Taiteen avulla 
mieli työskentelee monella 
tasolla ja avaa uusia ovia tar-
kastella asioita. 

Toivotan kaikki uudet sekä 
vanhat tyypit tervetulleiksi 

Karhupajalle!

Outi Vitikka 
Verkkispajan  
työvalmentaja
Karhupaja

Liikunnasta kiinnostuneel-
le 19-29-vuotiaalle nuorel-
le on nyt oiva mahdollisuus 
pyrkiä ja lähteä suoritta-
maan Nuorten aikuisten 
osaamisrahoituksella liikun-
nan ammattitutkinto Oulun 
Aikuiskoulutuskeskuksen 
Virpiniemen liikuntaopis-
tossa.

Koulutukseen voi hakea 
sellainen henkilö, jolla on pe-
ruskoulu suoritettuna, mut-
ta ei ylioppilastutkintoa, am-
matillinen koulutus puuttuu 

tai on keskeytynyt. Koulu-
tus järjestetään 20.3.2017-
30.1.2018 välisenä aikana ja 
opiskelu tapahtuu päivä-
koulutuksena osittain Vir-
piniemessä ja osittain Ou-
lun Kotkantien yksikössä. 
Vastuukouluttajana on Sir-
pa Pehkonen, jolta voi kysel-
lä lisätietoja koulutuksesta. 
Ohjeita voi kysyä myös Kat-
ri Virtaselta. 

Houkuttelevaa ja moti-
voivaa tässä koulutuksessa 
on sen maksuttomuus opis-

kelijalle ja nopealla tahdilla 
saavutettava ammattitutkin-
totodistus pätevien koulut-
tajien opettamana. Tällaisel-
la rahoituksella tapahtuva 
koulutus on ensimmäinen 
eikä vastaavaa ole toistai-
seksi luvassa. Katri Virtanen 
muistuttaa, että koulutus on 
hyvin käytännön läheistä ja 
motivoiva tapa opiskella. 
Jos olet liikunnasta kiinnos-
tunut, sitä harrastava opin-
not keskeyttänyt nuori, tartu 
ihmeessä tilaisuuteen ja lä-

hetä hakemuksesi osoitteel-
la: www.oakk.fi  Hakuaikaa 
ei ole runsaasti, mutta riit-
tävästi, sillä hakemukset on 
tehtävä 15.3.2017 mennessä 
(hakuun voi päästä mukaan 
tätäkin myöhemmin, jos 
opiskelupaikkoja on jäljellä).

Rohkeutta ja intoa 
opiskeluun hakemiseen!

Sointu Veivo

Näppärästi liikunnan 
ammattitutkinto haltuun

Lintusten liverrystä
Harakka pöydältä lusikan varasti.
Västäräkki keikutteli pyrstöänsä arasti.
Rastas kasvimaan mansikoita nokki.
Rannalla kiljui valkoinen lokki.

Tikka puuta innoissaan koputti.
Pääsky poikiansa lentämään hoputti.
Peippo koivupuuhun teki pesän.
Käki kuusikossa kukkui koko kesän.

Suolla asteli ylväänä kurki.
Varis roskasäkin pihalla purki.
Hiiriäkö pyydysti haukka.
Pöllö oksalle nukahti raukka.

Punatulkku istumassa pihlajassa.
Talitintti titityytä laulamassa.
Kettu korpiltapa juuston sai.
Joutsen mieleen muistui tottakai.

Sisko Illikainen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

SAVUSIIKAA JA 
-LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 13.3.
klo 10.00–16.00

Auton renkaiden oikea asento 
parantaa ajettavuutta ja säästää kuluja

Hunter laitteiden maahantuojan Wihurin aluepäälliköt Tuomo Jokinen ja Veli-Matti Kylmänen esittelivät uuden 3D ohjauk-
sen suuntauslaitteen ominaisuuksia ja kouluttivat Pudasjärven Vianorin huoltomiehiä; Juhani Karppinen, Aki Nivakoski, 
Ville Jurmu ja Pasi Alho. 

Ohjauksen suuntauksen tarkistamisessa kiinnitetään jo-
kaiseen pyörään mittakohteet (kiillotettua alumiinia olevat 
”peilit”), joita laitteen 3D kamerat kuvaavat monta kertaa 
sekunnissa laskien samalla niiden asennot, joista muodos-
tuvat pyörän kulmien arvot.

Pudasjärven Vianorilla on 
tarkistettu ja säädetty auto-
jen pyörien suuntauksia pit-
kin aikaa. Nyt työ käy entistä 
helpommin, nopeammin ja 
luotettavammin helmikuus-
sa hankitulla uudella USA 
Hunter Engineer Company 
3D-ohjauksen suuntauslait-
teella. 

-Hunter Engineering 
Company on maailman joh-
tava pyöränsuuntauslait-
teiden valmistaja. Pyörän-
suuntaukseen Hunter Elite 
3D-suuntauslaite on mark-
kinoiden huippu nopeudes-
saan ja helppoudessaan. 
Hunter kehittää jatkuvas-
ti uusia innovaatioita auton 
alustaan liittyen. Hunter on 
myös tunnettu huippulaa-
dustaan, kertoi aluepäällik-
kö Tuomo Jokinen laitteiden 
maahantuoja Wihurilta. 

Hän oli 16.2. yhdessä ou-

lulaisen aluepäällikkö Ve-
li-Matti Kylmäsen kanssa 
kouluttamassa Pudasjärven 
Vianorin huoltomiehiä lait-
teen käytössä. 

Vianorin huoltohallis-
sa työskentelevät miehet oli-
vat tyytyväisiä uuden Hunter 
3D-ohjauksen suuntauslait-
teen käyttökokemuksista. He 
kertoivat, että yleensä pyöri-
en suuntaukset tarkistetaan, 
kun huomataan renkaiden 
epätavallista kulumista, nive-
liä vaihdettaessa tai esimer-
kiksi huonokuntoisen tien 
kuoppaan ajamisen jälkeen. 

-Pyörien oikea asento pa-
rantaa ajettavuutta, säästää 
polttoainetta ja renkaita, joten 
pyörien oikea asento kannat-
taa tarkistuttaa ja jos heittoja 
on, uudella laitteella pyörien 
säätö oikeaan asentoon ta-
pahtuu entistä kätevämmin, 
kerrottiin Vianorilta. HT Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Vendigo ei itse myönnä lainaa, vaan vertailee puolestasi 
lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä,  

jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla lainaehdoilla.
Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla  

päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa  
sekunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Katso lisää osoitteessa www.vendigo.fi

Teemme yhteistyötä Vendigon kanssa, 
jonka kautta voit hakea helposti ja  

nopeasti remonttirahoitusta! 

KIRPPIS
ma-ti 13.-14.3. klo 11-15. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Pudasjärven vanhem-
painyhdistys ry:n tule-
vassa vuosikokouksessa 
joudumme valitettavas-
ti käsittelemään asiakoh-
dan: yhdistyksen purka-
minen. 

Olemme tulleet tilan-
teeseen, jossa yhdistyk-
sen hallitukseen ei ole 
riittävää määrää ihmi-
siä eikä puheenjohta-
jan paikalle ole haluk-

Pudasjärven vanhempainyhdistys 
lakkautumassa?

kaita. Nämä yhdessä sen 
kanssa, ettei vanhempain-
yhdistystä ole kaupungin 
useiden eri viranhaltijoi-
den lupauksista huolimat-
ta otettu tasavertaiseksi yh-
teistyökumppaniksi lapsia 
ja nuoria koskevaan pää-
töksentekoon mukaan, ovat 
kokonaisuutena saaneet ai-
kaan sen, että yhdistyksen 
purkaminen on tullut ajan-
kohtaiseksi. 

Yhdistyksellä on oma 
arvostettu paikkansa Suo-
men vanhempainliiton jä-
senenä ja samoin sillä oli-
si hyödynnettävissä oleva 
paikkansa esimerkiksi Hir-
sikoulukampuksen ja Laka-
rin koulun vanhempaintoi-
mikuntien kattojärjestönä, 
jolloin mm. rahoitusta pys-
tyttäisiin erilaisiin tarpei-
siin järjestämään rekisteröi-
dyn yhdistyksen kautta. 

Purkamispäätösesi-
tys ei ollut helppo, mutta 
vaihtoehtoja ei nyt ole nä-
köpiirissä, ellei vuosiko-
kouksen yhteydessä, tai 
sitä aiemmin, halukkai-
ta ilmoittaudu toimintaan 
mukaan.

Pudasjärven 
vanhempainyhdistys 
ry:n hallitus

Tuliaiset, Lahjat, 
Matkamuistot,
Askartelutarvikkeet,
Pelit, Lelut, ...ja Paljon Muuta!

  

YLLÄTYS-ARVONTA!
Pääsiäisaskartelu

on mukavaa!

Tule tekemään löytöjä!

Meiltä löydät:
• Höyhenet • Munat • Tarrat 
• Silkki- ja  kreppipaperit • Maalit 
• Korttipohjat  • 3D kuvat 
• Vesivärit • Kivoja Malleja ym.

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
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Pohjolan Voiman vesivoi-
mayhtiö PVO-Vesivoima 
Oy ja Metsähallitus ovat yh-
dessä jättäneet vesitalous-
lupahakemuksen Raasakan 
voimalaitoksen ja säännös-
telypadon kalateiden raken-
tamiseksi.

-Olemme iloisia, että yh-
teistyö on kantanut hedel-
mää. Raasakan kalatie on 
toteutuessaan konkreetti-
nen askel vaelluskalojen 
luontaisen lisääntymiskier-

ron palauttamiseksi Iijoella. 
Parhaaseen tulokseen pääs-
tään laajalla, pitkäjänteisellä 
ja vapaaehtoisuuteen perus-
tuvalla yhteistyöllä, sanoo 
PVO-Vesivoima Oy:n toi-
mitusjohtaja Pertti Pietinen.

Kalateiden rakentami-
sen edellytyksenä olevan 
vesitalouslupahakemuksen 
käsittelee Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto. Tavoit-
teena on, että kalatieraken-
taminen voisi alkaa luvan 

myöntämisen jälkeen vuon-
na 2018. Kalateiden raken-
nussuunnittelu toteutetaan 
osana Iijoen otva 

-hanketta kuluvan vuo-
den aikana. 

-Lupahakemustasoiset 
kalatiesuunnitelmat ovat 
olleet valmiina useamman 
vuoden ja maakunnassa on 
laaja tahto kalateiden to-
teutukselle. Valtio-omis-
tajan tulosohjauksen ja 
luvanhakijaosapuolten neu-

vottelujen myötä hakijat 
vesitalousluvalle ovat nyt 
löytyneet, taustoittaa Met-
sähallituksen Pohjanmaan 
alueen erätalouspäällikkö 
Erkki Turtinen. 

Iijoen alaosan ensim-
mäinen kalatie rakennettai-
siin Raasakan voimalaitok-
sen yhteyteen osana Iijoen 
vaelluskalakärkihanket-
ta. Raasakan kalatie avai-
si vaellusyhteyden Maalis-
maan voimalaitokselle ja 

muun muassa Martimojo-
elle. Kalatien yhteyteen ra-
kennettava kiinniottolait-
teisto mahdollistaisi lohien 
ja meritaimenien ylisiirron 
Iijoen yläjuoksun lisäänty-
misalueille.  

Kalateiden lisäksi vael-
luskalakantojen luonnon-
kierron palauttamiseen 
tarvitaan myös muita toi-
menpiteitä. Pohjois-Pohjan-
maan liiton koordinoimas-
sa Ijoen otva -hankkeessa 

on vaelluskalakärkihank-
keen toimenpiteiksi suun-
niteltu Raasakan kalatien 
rakentaminen, pienpoikas-
ten istutusohjelma, smolt-
tien alasvaellusratkaisujen 
edistäminen, lohien ja meri-
taimenien ylisiirrot sekä toi-
menpiteet Raasakan ja Maa-
lismaan vanhoilla uomilla. 

Pohjois-Pohjanmaan 
liitto tiedotus

Lupahakemus Raasakan kalateiden rakentamiselle

Älykalatie ohjaa kalat Raasakan ohi

Maatalous- ja ympäristömi-
nisteri Kimmo Tiilikainen 
(kesk.) vieraili Raasakan 
voimalaitoksella torstain 
2.3. Ministerillä oli iiläisil-
le ja muillekin Iijoen varren 
kunnille ja tahoille mieluis-
ta kerrottavaa, sillä hallitus 
aikoo elvyttää Iijoen vael-
luskalakantoja.

– Nyt täytyy saada muu-
tosta aikaan. Vuosikausi-
en kiistoista täytyy päästä 
eroon. Nyt tarvitaan konk-
reettisia toimia, jotta voi-
daan edistää luontaisten ka-
lakantojen palauttamista, 
Tiilikainen muotoili.

Suunnitelmissa raken-
netaan kalatie Iin Raasakan 
voimalaitoksen yhteyteen. 

Lisäksi pienpoikasten istu-
tusohjelma käynnistetään 
ja siirretään lohia ja meritai-
menia yli voimalaitoksen. 
Samalla käynnistetään ka-
lanpoikasten alasvaellusra-
kenteen pilottihanke Haa-
pakoskella.

Lisäksi kalojen elinym-
päristöjä kunnostetaan Raa-
sakan ja Maalismaan van-
hoilla uomilla. 

Hankkeen kokonaiskus-
tannukset ovat noin 4,3 mil-
joonaa euroa, josta valtio 
kattaa kaksi miljoonaa eu-
roa. Iin osuus hankkeesta 
on 150 000 euroa. IIn kun-
nanvaltuusto on antanut 
siunauksensa asialle.  Nyt 
tapahtuvat toimenpiteet 

Maatalous- ja ympäristö-
ministeri Kimmo Tiilikai-
nen allekirjoittaa sopimuk-
sen kalatien rakentamisesta 
Raasakkaan.

Havainnekuvat kalatiestä. Kuva: ELY-keskus.

ovat osa vaelluskalakanto-
jen palauttamiseen tähtää-
vää Iijoen Otva -hanketta.

Käytännössä Raasakan 
uusi kalatie toimii uuden 
teknologian avulla. Äly-
kalatie havaitsee lähesty-
vät kalat ja ohjaa ne oikeal-
le väylälle. Kalatien suulle 
asetetaan luotain, joka tun-
nistaa, kun kaloja tulee koh-
ti. Kun näin tapahtuu, kala-
tiehen ohjataan normaalia 
enemmän vettä. 

 – Kalateistä toiset ovat 
toimineet hyvin ja toiset 
huonosti. Tässäkin täytyy 
luottaa siihen, että kala-
tiestä tulee toimiva. Mutta 
mikä on vaihtoehto? Että 
jatketaan kuten ennenkin, 

kiistellään vastuusta eivät-
kä kalat liiku ylä- tai alavir-
taan, Tiilikainen arvioi.

Raasakan kalatie ja 
muut Iijoella toteutetta-
vat vaelluskalakantojen 
elvyttämistoimenpiteet 
mahdollistavat Iijoen vael-
luskalakantojen luontaisen 
lisääntymiskierron. Iijoel-
la on viiden padon takana 
edelleen yli 600 hehtaaria 
lohikalojen tuotantoaluetta.

Tiilikainen muistutti, 
että Iijoki on yksi Suomen 
tärkeimmistä lohijoista. Iijo-
en lohi, meritaimen ja vael-
lussiika on pystytty säilyt-
tämään viljelyssä, ja kannat 
on mahdollista palauttaa 
luonnolliseen ympäristöön-

sä.
– Onnistuessaan hanke 

kasvattaa joen virkistys- ja 
matkailuarvoa, Tiilikainen 
totesi.

Osa toimenpiteistä, ku-
ten istutukset ja vanhan 
uoman kunnostus, alka-
vat tänä vuonna. Raasa-
kan kalatien rakentaminen 
käynnistyy vuonna 2018 
hankkeen saatua rakenta-
misluvan. 

Nyt rakennettava kala-
tie avaa nousun jalokaloil-
le seuraavaan voimalai-
tokseen. Kaloja kuitenkin 
suunnitellaan siirrettävän 
niiden luontaisille lisään-
tymispaikoille Iijoen ylä-
osaan. JR

Ministeri Kimmo Tiilikainen ja Iin kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava Raasakan voimalaitoksella. Raasakan kalatien toteuttamisen puuhahenkilöt yhteispotretissa Raasakan voimalaitoksella. 
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ALKUVIIKKO MA 13.3.LOPPUVIIKKO PE-LA 10.-11.3.

PERJANTAINA 10.3. LAUANTAINA 11.3. MAANANTAINA 13.3.

TIISTAINA 14.3.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

 SUPER-ETUKUPONKI
Malvia 

COCTAILPIIRAKKA 44 kpl/2000 g

399
ltk

2 ltk/kuoponki. 
Kuponkivoimassa 
11.3.2017 saakka.

"

"

199

499

299
kg

kg

199
rove

699
kg199

ras

079
pkt

199
pkt199

plo

599
pkt

pss

100

089

199

995

079

179

kg

pkt

kg

099
pkt

595

2 kalaa/talous

229
pkt

kpl

199
kg

100

199
pkt

115
ras

raj. erä

kpl

2 pkt/talous

kg

100
pkt

249
pkt

199 199
pkt

895
kg

695
kg

pkt

pkt

rss/pss

sis. pantin 0,40

3 kg/talous

1990
390

kpl

1995

1695

650
kpl

1930

9250

Kotimainen 
tuore
KIRJOLOHI

Atria Ohuenohut
PALVIKINKKU 300 g 
tai 
PALVIKINKKU 350 g

Vilja-
porsaan
KYL-
JYKSET

Hartwall JAFFA 
tai  JAFFA LIGHT 
1,5 l appelsiini

Kymppi
MÄMMI
700 g

Cloette
TV MIX
KARKKIPUSSI
325 g

KANAN-
MUNAT 
10 kpl

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARA 
400 g
original

Tuore Porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Hyvä
NAUTA 
JAUHE-
LIHA

Atria
MAKSALAA-

TIKKO-, LIHA-
MAKAROONI-, 

LIHAPERUNASO-
SELAATIKKO

tai LIHAPERUNA-
PANNU
350-400 g

3 kg/talous

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

RisiiFrutti
VANUKAS
175 g

HK
HERKKUMAKSA-
MAKKARA
500 g

Porsaan
TALOUS-
KYLJYKSET

APPELSIINI

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

Snellman
KOTLETTI
6 kpl/300 g

Vaasan
REVITTY LEIPÄ 

350 g
tai

Flora
MARGARIINIT 

400 g

4990

HALKO-
KÄRRY

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

KIRSIKKA-
TOMAATTI’

250 g 

Atria Perhetilan
BROILERIN
FILEELEIKE
450-600 g

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

Atria Perhetilan
BROILERIN

FIEESUIKALE
250-300 g

Korpela Porsaan
LIHASUIKALE

400 g

Atria
KYTÖSAVU

MEETWURSTI

Kivetön
RYPÄLE
RASIA

500 g
vihreä tai tumma

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Kotimainen
TUORE-
KURKKU

HK Popsi
KEVYT10 
NAKKI
300 g

45,-

Master Lock
AVAIN-
TURVA-
KOTELO

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

9990

Black&Decker 
AKKU-
PORAKONE 
SARJA
-sis. 80-os. tarvikkeet

199,-
Mustang
KAMINA

Airam
HÄKÄ-
VAROITIN

25,-
Fiskars X17
HALKAISU-
KIRVES

4995
PUUN-
HALKAISU-
KONE
6 tonnin
sis. jalusta ja 
ristihalkaisuterä

199,- Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

PUSSI-
LAKANASETTI 
150x210 cm
50x60 cm

TYYNYLIINA 
50x60 cm

Naisten
HUPPARI 

Tyttöjen
PITKÄHIHAINEN 
PUSERO 
hevosaiheinen, musta, 
koot: 125-152 cm

Naisten
T-PAITA 
eri värejä

Pikkutyttöjen
PUSERO 
Frozen
Koot: 92-140 cm

Naisten
KEVÄTTAKKI 
Koot: 40-54 
tummansininen

2 pkt/talous
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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

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. 
Syötteeltä n. 33 km.

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Toistakymmentä vuotta 
kestänyt pähkäily sosiaa-
li- ja terveydenhuollon uu-
distamisesta saavutti tällä 
viikolla yhden etapin, kun 
eduskunta alkoi käsitellä 
hallituksen esitystä sote-jär-
jestämislaista ja maakunta-
laista. Hallituksella ja edus-
kunnan enemmistöllä on nyt 
vahva tahto viedä uudis-
tus maaliin niin, että toimin-
ta alkaa uudella rakenteella 
vuoden 2019 alusta.

Uudistus siirtää sosiaa-
li- ja terveydenhuollon jär-
jestämistehtävän kunnilta 
ja kuntayhtymiltä itsehal-
linnollisille maakunnille. 
Kunnilta poistuu jokavuoti-
nen tuskailu erikoissairaan-

hoidon ja sosiaalitoimen 
arvaamattomista ja usein 
vuosittain nousevista kus-
tannuksista.  Uudistuksen 
jälkeen kunnat pystyvät kes-
kittymään kuntalaisten hy-
vinvoinnin, ympäristön ja 
elinvoiman kehittämiseen. 
Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistuksen tavoittee-
na ovat kansalaisten tasa-
vertaiset palvelut kaikkialla 
maassa, nopea ja nykyistä 
parempi hoitoon pääsy, su-
juvat hoitoketjut sekä kus-
tannusten nousun hillitsemi-
nen tekemällä oikeita asioita 
oikeissa hoito- ja hoivayksi-
köissä. 

Eduskunnassa käydys-
sä lähetekeskustelussa ei 

juurikaan kritisoitu maa-
kunnallisen itsehallinnon ja 
sote-järjestämislain luomaa 
uutta rakennetta. Kansan-
edustajien kritiikki kohdis-
tui uudistukseen liittyvään 
asiakkaiden ja potilaiden va-
linnanvapauteen ja sen mu-
kanaan tuomaan julkisten 
palveluntuottajien yhtiöihin. 

Valinnanvapaus antaa 
asiakkaille ja potilaille mah-
dollisuuden valita vapaas-
ti palveluidensa tuottaja. 
Asiakkaan ja potilaan kan-
nalta yksinkertaiseksi luotu 
valinnanvapausmalli ja lau-
suntokierroksella oleva la-
kiluonnos kaipaa kuitenkin 
korjauksia, jotta sen vaati-
ma hallinnollinen byrokra-

tia, tiedonsiirron tarpeet 
sekä toiminnan rahoitus saa-
daan sujumaan joustavasti 
ja jotta kotimaisen yrittäjyy-
den mahdollisuudet toimia 
palveluntuottajina saadaan 
asianmukaisiksi.

Hallituksen valitsemal-
la sote-uudistusmallilla pit-
kä urakka tullaan saamaan 
maaliin vuoteen 2019 men-
nessä ja sosiaali- ja terve-
ydenhuollon henkilöstön 
epätietoisuus tulevista rat-
kaisuista saa vihdoin pääte-
pisteensä.

Niilo Keränen
Kansanedustaja 

Sote vihdoin maaliin

Etävalvonta luo turvaa arkeen
Pudasjärveläinen 

Kairan Kuitu Oy on 
Suomen Seutuverkot 

ry:n jäsen, josta 
tulleessa tiedotteessa 

on Kairan Kuitua 
koskevaa ja muutenkin 
pudasjärveläistä asiaa.

Etävalvonta turvaa kiinteis-
tön. Niin liiketilan, kodin 
kuin vapaa-ajan asunnon. 
Tietoverkkopohjaiset ratkai-
sut mahdollistavat kiinteis-
töjen reaaliaikaisen valvon-
nan. Turvapalvelujen käyttö 
onkin yleistymässä liikehuo-
neistojen lisäksi myös ko-
deissa ja vapaa-ajan asun-
noissa. Tärkeää palveluissa 
on reaaliaikaisuus. Epäilyt-
tävästä liikehdinnästä halu-
taan hälytykset omistajille 

tai suoraan hälytyskeskuk-
seen.

Valvontaa satojen 
kilometrien päästä
Vapaa-ajan asuntojen tur-
vallisuus on monen mökin-
omistajan huolenaihe. Verk-
kopohjaiset järjestelmät 
takaavat reaaliaikaisen seu-
rannan myötä mahdollisuu-
den nopeaan reagointiin ja 
luo turvaa sekä mielenrau-
haa myös silloin, kun mökil-
lä ei olla. Pudasjärvellä kesä-
mökin omistava Seppo Ortia 
valvoo tiluksiaan satojen ki-
lometrien päästä Helsingis-
tä.

– Mökillemme asennet-
tiin liikkeentunnistimella 
varustettu turvakamera, jos-
ta lähtee tarvittaessa myös 
hälytykset meille. Mökkiym-

päristömme on erittäin tur-
vallinen, mutta halusimme 
voivamme seurata muitakin 
tapahtumia ympäristössä. 
Kamera toimii kuin kiikari ja 
voimme tarkkailla kotoa kä-
sin jäiden lähtöä rannasta ja 
muuttolintujen paluuta, ku-
vailee Ortia. 

Reaaliaikainen seuran-
ta riittävällä kuvanlaadulla 
voidaan taata vain tarpeeksi 
tehokkaalla verkkoyhteydel-
lä. Laajakaistayhteyden on 
turvattava riittävät IP-palve-
lut paitsi tiedonsiirtonopeu-
den vuoksi myös tietoturva-
syistä. 

– Mökillemme on vedet-
ty Kairan Kuitu Oy:n raken-
tama valokuituyhteys, jonka 
myötä myös etävalvonnan 
käyttöönotto tuli mahdolli-
seksi. Järjestelmä poikkeaa 
perinteisestä, sillä se poimii 

ympäristön liikkeet, tallen-
taa videopätkät muistiin ja 
tarvittaessa lähettää ne meil-
le. Mobiiliverkkoon perustu-
vat tekniikat eivät toimi yhtä 
luotettavasti, Ortia peruste-
lee etävalvonnan käyttöön-
ottoa. 

Suomen Seutuverkot ry:n 
(Suse) mielestä toimiva ja 
nopea tietoyhteys kuuluu 
kaikille.

– Erilaiset digitaaliset ja 
älykkäät ratkaisut tarvitse-
vat luotettavan verkkoyh-
teyden. Yhteyden, joka kat-
taa Suomen joka kolkan, 
kuten sähköverkko. Valo-
kuituyhteyteen rakennettu 
laajakaista on toimintavar-
ma ja luotettava ratkaisu. Se 
kestää tulevaisuuden tarpeet 
vuosikymmenten päähän, 
toteaa yhdistyksen puheen-
johtaja Jarno Laitinen.

Pudasjärven kaupungin 
kuntasuunnitelmaan vuo-
sille 2012-2018 on asetet-
tu tavoitteeksi mm. lähiruo-
kakulttuurin kehittäminen. 
Tämä pitää sisällään 15-20 
uuden yrityksen syntymisen 
alalle. Samoin on kirjattu-
na yrittäjyyden tukeminen, 
luomutuotannon ja luon-
nonantimien jatkojalostami-
nen sekä se, että kaupungin 
ruokahuollossa maksimoi-
daan lähiruoan ja -tuottaji-
en käyttö. 

Tämän tavoitteen saa-
vuttamiseksi on tehty jo 
paljon työtä. Koko tuotan-
toketju alkutuottajien edus-
tajista (lammas-, nauta- ja 
porotalous), teurastusyrittä-
jä, leikkaaja/pakkaajayrit-
täjä, jatkojalostajat sekä näi-
tä kaikkia valvova taho, 
samoin teurastamon kiin-
teistöyhtiö yhdessä kaupun-
gin kanssa on hakenut yh-
teistä toimintakonseptia jo 

reilun kahden vuoden ajan. 
Asian eteenpäin viemisek-
si ovat kantaa ottaneet myös 
useat yksittäiset henkilöt eri 
yhteyksissä. Kokonaisval-
taisesti kannattavin ratkaisu 
löytyi kohtuullisen helpos-
ti ja täydessä yhteisymmär-
ryksessä. Kun kaikki edellä 
mainitut palvelut (teurastus, 
leikkaus ja pakkaus sekä ja-
losteiden teetto) löytyvät sa-
man katon alta, on toimin-
ta tarkoituksenmukaista, 
tehokasta ja ennen kaikkea 
mahdollista. Huomioitavaa 
on, että teurastamolle tuo-
daan erilliskuljetuksella teu-
raseläimiä Oulun eteläistä 
puolta myöten, eli pienteu-
rastamon palvelut ja jat-
kojalostusmahdollisuudet 
koskettavat muitakin, kuin 
paikallisia toimijoita. Tämä 
tuo osaltaan lisää työlli-
syyttä, toimeentuloa ja nii-
tä kaivattuja veroeuroja 
paikkakunnalle. Tätä mah-

dollisuutta ei kannata pilata 
tieten tahtoen.

Nyt on ilmennyt, että 
tämä kompakti ja tarkoin 
harkittu kokonaisuus ol-
laan pirstaloimassa. Jat-
kojalostusvälineistö, mm. 
lämminsavu-uuni ja mak-
karantekokoneet, suunnitel-
laan siirrettäväksi Rimmin 
keittiötiloihin. Elintarvikela-
ki on ehdoton kylmäkulje-
tusten suhteen, kylmäketju 
ei saa katketa hetkeksikään. 
Puhutaan elintarviketurval-
lisuudesta ja liha luokitel-
laan helposti pilaantuvaksi 
elintarvikkeeksi. Ei ole kan-
nattavaa pakata ja kuljet-
taa lihoja edestakaisin, sen 
lisäksi että se maksaa, sii-
hen tarvitaan myös erilli-
nen kalusto ja aikaa. Paikal-
lisillekin tuottajille kuljettelu 
näillä etäisyyksillä on haas-
tavaa, niin todellinen haas-
te se on ulkopaikkakuntalai-
sille. 

Palataan nyt reilusti al-
kuperäiseen, yhteisesti so-
vittuun, suunnitelmaan ja 
toteutetaan nämä mahdol-
lisuudet teurastamon tiloi-
hin. Näin luomme todellisia 
mahdollisuuksia alkutuo-
tantoon ja voimme toteut-
taa kuntasuunnitelmaan 
kirjattua tavoitetta: lähiruo-
kakulttuurin kehittämistä ja 
työpaikkojen luomista!

Mirka Pääkkö
LammaLove, Pudasjärvi
Nilla Jaakola
Nillan lammastuote Oy, 
Pudasjärvi
Mari ja Marko Kälkäjä 
Kuivikon kotitila, Pudasjärvi
Riikka Juntunen
Oulujoen Karitsa, Utajärvi
Saija Helttunen
Korpikatras, Näljänkä
Mervi Leipivaara
Leipivaaran lammastila, 
Ylikiiminki

Alkutuottajille ja 
suoramyyjille mahdollisuuksia

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

EDULLINEN 
TARJOUSHINTA 

Sisäsiivous on mahdollista nyt,  
ikkunat voidaan pestä ulkopuolelta 

myöhemmin lämpimään aikaan.
Varaa oma siivouksesi ajoissa!

Mikäli emme vastaa puhelimeen,  
jätä puhelinnumero vastaajaan,  

jotta voimme soittaa oikealle henkilölle. 

Soita meille ma-su klo 18.00 jälkeen, 
sillä muulloin olemme

asiakkaiden palveluksessa. 

Tmi Aurinkotori
Puh. 044 971 9161

Meillä on nyt edullinen suursiivoushinta 
maaliskuun loppuun asti. 

PUDASJÄRVI -lehti
KUNTAVAALIT 2017 EHDOKAS, 

varaathan ilmoituspaikkasi 
Pudasjärvi-lehteen ajoissa!

Heimo Turunen 
0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pertti Kuusisto 
040 195 1732

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

makkara
tarjoilu    klo    15-17
kahvitarjoilu 
bussista     klo   17-18
tervetuloa!

valtuustoehdokkaita   ja
kansanedustaja 

hanna    halmeenpÄÄ 
tavattavissa

Torstaina   16.3.   S-marketin    edessÄ

PudasjÄrven vihreÄt ry
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Merkkipäiväjuhlat Pintamon 
kylätalolla

Manner-Suomen Sähkö 
Oy:n yrittäjä Paavo Ho-
lappa aloitti seitsemän-
nen vuosikymmenensä 
juhlimalla lauantaina 4.3. 
60-vuotispäiväänsä suku-
laistensa, ystäviensä ja ky-
läläisten kanssa Pintamon 
kylätalolla. Juhlissa oli mu-
kana noin 70 henkeä, ja juh-
lat päättyivät orkesteri-
tansseihin, jotka kestivät 
sunnuntaille 5.3. eli var-
sinaisen syntymäpäivän 
puolelle.

Holappa on perustanut 
Manner-Suomen Sähkö Oy 
- yrityksen Suomussalmelle 
vuonna 1988. Tuolloin yri-
tyksessä oli mukana neljä 
sähkömiestä, joista yrityk-
sessä on vielä mukana Paa-
von lisäksi puolankalainen 
sähköinsinööri Tauno Tor-
vinen. Perheen kolmesta 
pojasta vanhin poika Pet-
ri työskentelee yrityksessä. 

-Firma tekee kaikkia 
sähköalan töitä, erikoisala-
na verkonrakennus sekä 
tie- ja katuvalaistus. Lisäk-
si yritystä ovat työllistä-
neet hiihtokeskusten rin-
nevalaistus- ynnä muut 
niissä olevat työt. Urakoin-
nit ulottuvat Kainuun ja en-
tisen Oulun läänin alueelta 
aina Lappiin saakka. Vii-
me kesän työmaat sijaitsi-
vat Inarin seudulla ja nyt 
päätyömaa on Luostolla. 
Yritys työllistää sesonkiai-
kaan kymmenen miestä ja 
kaksi aliurakoitsijaa, ker-
toi Holappa mainiten itse 
olevansa aikanaan sattu-
neen työtapaturvan vuoksi 
eläkkeellä, mutta tekevänsä 
kuitenkin sähkötöitä ken-
tällä tarpeen mukaan ja an-
tavansa työmailla tarvitta-
essa ohjausta ja neuvontaa.

Paavo Holappa on syn-
tynyt Puolangalla ja muut-
tanut ammattikoulun jäl-

Esiintymislavalla Veikko 
Pöllänen hauskuuttamas-
sa yleisöä ja onnistui siinä 
erinomaisesti.  

Paavo esittelemässä juhlavieraita, taustalla illan orkesteri Harri&Coronet. 

Paavo Holapan 60-vuotismerkkipäivää juhlittiin juuri remontoidulla Pintamon kylätalolla.

keen Suomussalmelle, jossa 
hän ehti asua 38 vuotta pe-
rustaen sinne perheensä 
pudasjärveläisen Terttu Ii-
natin kanssa. Muutama 
vuosi sitten he muuttivat 
asumaan Pintamolle Tert-
tu-vaimon kotikylälle ja 
asettuivat asumaan Pinta-
mojärven tuntumaan Meis-
kanniemellä olevaan asuin-
taloon.

- Pidän kovasti Pinta-
mon kylästä ja sen harju-
maisista maisemista. Tal-
visaikaan hiihdän paljon 
alueella olevilla laturei-
teillä. Lisäksi käyn kansa-
laisopiston jumppakerhos-
sa Pintamon kylätalolla ja 
siellä pidettävissä tansseis-
sa, Paavo kertoi harrastuk-
sistaan, johon pitää lisä-
tä vielä mittavat talkootyöt 
Pintamon kylätalon korjaa-
misessa.  

- Pintamon kyläseuran 
talossa on tehty mittavaa 
peruskorjausremonttia vii-
me vuoden keväästä lähti-
en. Remontin kustannusar-
vio on lähes 100 000 euroa. 
Oulun Seudun Leaderiltä 
saadaan 64 000 euroa tar-

vikkeiden hankintaan ja 
työt tehdään talkoilla, Ho-
lappa kertoi remontista, 
jonka tekemiseen hän on 
osallistunut aktiivisesti ol-
len remonttiryhmän vetä-
jänä. 

Talossa oli ollut kovas-
ti purettavaa ja korjatta-
vaa, sillä vuotavan katon 
takia entisessä tanssitalos-
sa on ollut paljon lahovau-
rioita. Kesän aikana saatiin 
kylätalon keittiön puolei-
nen osa ja peltikatto uusit-
tua. Tanssisalin puolella 
on asennettu uusi luistava 
lattia ja loppukesästä alka-
en talolla on pidetty kylä-
päivät ja muutamat tanssit, 
jotka ovat jatkuneet nyt tal-
vellakin.

 - Talkootuntejakin on 
kertynyt viime vuoden 
puolella yli 2 000, joten Pin-
tamolta löytyy kuitenkin 
yhteishenkeä, Paavo Ho-
lappa kertoi ja kehui työ-
määrän olevan uskomaton 
suoritus pienelle kylälle. 

Remontointityöt jatku-
vat Holapan mukaan vielä 
tulevanakin kesänä, jolloin 
uusitaan talon ulkovuoraus 

ja rakennetaan ulkoterassi. 
Holappa vastaa tanssi-

toiminnasta kuten orkeste-
reiden sopimisesta. Viime 
aikoina talolla on pidetty 
karaoketansseja ja pääsiäis-
lauantaiksi Paavo suunnit-
telee humppakilpailua. 

Merkkipäiväonnittelut-
kin menivät Paavon toivo-
muksen mukaisesti Pinta-
mon kyläseuran toiminnan 
hyväksi. RR

Talvinen Litojoki on vielä helmikuun alussa jäänkannen peittä-
mä. Pakkasten jähmettämä joki on kuolleen tuntuinen. Mutta 
jo maaliskuussa rupeaa virtapaikoista kuulumaan iloinen veden 
solina. Vuosi vuodelta vain aikaisemmin.

Kalat nousevat ensimmäisiin avantoihin nauttimaan valosta 
ja hapekkaammasta vedestä. Joen pohjamudista nousevat myös 
koskikorentojen toukat, jotka kuoriutuvat jään päällä jo maa-
liskuussa.

Vielä helmikuussa auringon kaari on matala. Auringon lämpö 
on vähäistä eikä se riitä kypsyttämään talvea kevääksi.

Litojoki on hyvin erämainen ja kaunis vesistö. Sen alkuläh-
teet ovat Suomen eteläisimmässä erämaassa, Litokairassa.

Vetensä joki kerää Isosta-Litjojärvestä, sadevesistä ja useista 
lähteistä. Jokea ei ole suuremmin ruopattu eikä perattu. Ehkä-
pä suurin uhka joelle on ilmastonmuutos, jolla on osittain sama 
vaikutus kuin veden säännöstelyllä.

Tulvat ovat tärkeitä luonnontilaisen joen ekosysteemille. Il-
man tulvia jokien rannat pensoittuvat ja lopulta metsittyvät.

Vähälumisista talvista on haittaa niin eläimille kuin kasveille-
kin. On lukemattomia kasveja, jotka viihtyvät etupäässä vain tul-
vivilla rannoilla ja viime talvina lumien sulamisvedet ovat vähen-
tyneet runsaasti.

Litojoki virtaa hyvien alavien ja soisten seutujen läpi. Pienet 
metsäiset saarekkeet eivät ole juuri tasaisia soita korkeammal-
la ja joen virtaus on etupäässä hyvin pientä. Paikoitellen ran-
noilta löytyy luhtia, joissa kasvaa heiniä ja saroja, myös tulva-
korpia esiintyy.

Litokaira sijaitsee aikalailla muun muassa korpikaislan poh-
joisimmilla esiintymisalueilla. Joen pieni virtaus mahdollistaa 
suotuisan kasvuympäristön monille kelluville kasveille. Muun 
muassa ulpukoiden kypsät hedelmät kelluvat vedessä, kunnes 
ne päätyvät virran viemiksi uusille kasvupaikoille.

Myös valkopiirtoheinä antaa virran katsella itselleen uuden 
kasvupaikan joka vuosi. Litokaira sijaitsee tämänkin kasvin esiin-
tymisen aivan pohjoisrajalla.

Vaikka Litokairan talvenkuva on hiljainen ja tummanpuhu-
va, ei luonto ole koskaan täysin eloton. Alueella talvehtii lukui-
sia nisäkkäitä ja lintuja.

Talvilintuja voi olla runsaastikin, riippuen muun muassa ha-
vupuiden siementilanteesta. Sadat, jos ei tuhannet Venäjän puo-
lelta vaeltaneet käpylinnut täyttävät tällöin myös Litojoen reu-
nametsät.

Etupäässä pikkukäpylinnut, mutta myös kirjosiipi ja isokäpy-
linnut pääsevät herkuttelemaan hangelle pudonneilla havupui-
den siemenillä.

Hyvien vaelluksien jälkeen Litojoen rantametsissä saattaa 
pesiä kymmeniä käpylintupareja.

Maaliskuussa aurinko rupeaa hiljalleen lämmittämään Litojo-
en jäistä pintaa ja luonnon talvesta elpyminen on todella nope-
aa. Heti jäiden lähdettyä muun muassa säyneet nousevat aivan 
pieniinkin puroihin kutemaan. Säyneet viettävät talven Iijoen tai 
Siuruanjoen hapekkaassa vedessä, kunnes vaeltavat kutemaan 
myös Litojoen varteen.

Säyneelle riittää varsin pieni virtapaikka kutemiseen. Vali-
tettavasti jokien erilaiset rakentamiset ja ruoppaamiset ovat 
vähentäneet säynekantojakin runsaasti, kuten myös kaikkien 
luonnontilaisten lohikalojen määriä.

Litojoen rantamat ovat etupäässä vaikeakulkuisia ja karuja 
rämeitä ja aapasoita, joilla ei ole merkittyjä retkipolkuja. Alu-
eella esiintyy myös rimpisiä keidassoita, joilla liikkuminen on 
lähes mahdotonta upottavien hetteikköjen vuoksi. Muutamat 
metsittyneet ja kapeat polut vievät paikallisten tuntemiin muu-
rainkorpiin.

Teksti ja kuva Jarmo Vacklin

Litojoki heräilee 
kevääseen
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Työpetari ry on toiminut Pu-
dasjärvellä vuodesta 1998 
lähtien ja on yleishyödylli-
nen yhdistys. Vuosien saa-
tossa yhdistys on työllistä-
nyt useita satoja henkilöitä 
työllistämistuen ja kaupun-
kilisän avulla Pudasjärvellä. 
Ensisijainen tehtävä on ollut 
vuoteen 2016 asti työttömi-
en työllistäminen määräai-
kaisiin työsuhteisiin. Vuonna 
2016 oli yhdistyksellä vielä 
34 eri henkilöä toimenpiteis-
sä, tukityöllistettyjä heistä oli 
26 henkilöä.  

Yhdistyksen hallitus lin-
jasi toimintaa syksyn aikana 
ja tuli siihen tulokseen, että 
yhdistyksen työllistämistoi-
minta tässä suuruudessa jou-
dutaan ajamaan alas, koska 
jatkumoa ei työllistämiselle 
ole enää olemassa. Te-toimis-
tosta oli erittäin vaikea saada 
uutta työntekijää lopettavan 
tilalle ja näin ollen asiakkaille 
tarjottavaa palvelua oli mah-
dotonta toteuttaa. Palveluja, 
mitä yhdistys on tarjonnut, 
ovat olleet pääasiassa vähä-
varaisten vanhusväestön tar-
vitsemia kotona asumisen tu-
kipalveluja esim. ulkoilutus, 
avustamiset, siivoukset, lu-
mityöt, nurmikonleikkuut 
ym. pienimuotoiset työteh-
tävät. 

Yhdistys joutui lopetta-
maan syksyn aikana kaikki 
asiakassuhteet ja työllistämi-
seen liittyvä toiminta lopetet-
tiin jouluun 2016. Suojalin-
nan asukastupa, nettipiste ja 
kirpputori lopetettiin myös 
vuoden loppuun mennessä. 

Työpetari yhdistys on sol-
minut sopimuksen palve-
lujen tuottamisesta Pudas-

Työpetari jatkaa uudella toimintamallilla
järven kaupungin kanssa 
kuntouttavan työtoiminnan 
osalta. Kyseessä on kuntout-
tavan työtoiminnan pilotti-
malli 1.3- 31.12.2017 välise-
nä aikana. Toimintamallin 
keskeinen osa tulee olemaan 
ryhmätoiminta, mitä tul-
laan järjestämään Pudasjär-
ven kaupungin omistamassa 
Unelmatehtaan tiloissa. 

Loppusyksystä 2017 tie-
detään, että onko malli to-
teuttamiskelpoinen tulevia 
vuosia silmällä pitäen.   

Ryhmä toimintaa
Toimintaa järjestetään arki-
päivisin aina neljän tunnin 
ajan. Keskeisenä lähtökoh-
tana ryhmätoiminnalle tulee 
olemaan ruuan laittaminen 
päivisin henkilöstölle, joka 
toimintaan osallistuu. Päi-
vittäin ryhmässä voi olla 4-8 
henkilöä kerralla. Suurin osa 
ryhmästä vaihtuu seuraava-
na päivänä, mutta voi toimin-
nassa olla myös sellaisia hen-
kilöitä, jotka ovat neljä päivää 
peräkkäin mukana.

Päivärytmi koostuu osal-
le henkilöstöstä päivän ruu-
an laitosta kaupassa käyntiin 
ja osalle muuta aktivointia. 
Muu aktivointi tulee muo-
vautumaan ryhmien mu-
kaan. Toiminta tulee olemaan 
esimerkiksi työtoimintaa, eri-
muotoista harrastetoimintaa 
ym. virikkeellistä toimintaa. 
Osaa heistä voidaan käyt-
tää myös apuna yhdistyksen 
muissa töissä, avustamisis-
sa, nurmikonleikkuissa, lu-
mitöissä, metsäryhmässä ym. 
ohjatusti.    

Ryhmätoiminta voidaan 
myös viedä sivukylille, missä 
tarvetta ilmenee.

Yhdistyksestä toiminnasta 
vastaa kaksi henkilöä, toimin-
nanjohtaja ja erikseen työhön 
palkattu ohjaaja. Ohjaaja pal-
kataan työllistämisvaroin, jos 
se vain on mahdollista. 

Yhdistyksellä on ollut vah-
va rooli pudasjärvellä tuki-
työllistämisestä ja samalla on 
tullut tutuksi myös kuntout-
tava työtoiminta. Vuosittain 
yhdistyksessä on ollut 1-2 
henkilöä kuntouttavassa työ-
toiminnassa. Henkilöstö on 
osaavaa ja haasteet tiedetään, 
mitä tukityöllistämiseen tai 
kuntouttavaan työhön liittyy. 

EU-ruokaa ja  
muutakin työtoimintaa
Työpetarin tavoitteena on 
käynnistää pienimuotoise-
na toiminta, joka lopetettiin 
vuoden 2016 lopussa, jos Te-
toimistosta löydetään sopivia 
työntekijöitä tehtäviin. Tar-
koituksena on palkata hen-
kilöitä työllistämistuen avul-
la tekemään avustamisia ja 
muita pieniä ”kipparointi-
töitä”. Myös kuntouttavan 
työtoiminnan henkilöitä voi-
daan käyttää ohjatusti apuna 
tässä toiminnassa.

Metsäryhmän perustami-
sesta neuvotellaan myös kau-

Tietoa palveluista:
Toiminnanjohtaja Tuomo Jokikokko 

p. 044 082 2130, pty@dnainternet.net

Toimistosihteeri Pirkko Päätalo 
p. 044 082 2138. 

Yhdistyksen toimipiste Suojalinnalla, 
Urheilutie 2 Pudasjärvi. 

Toimisto avoinna ma-pe klo 8-16.

pungin kanssa. Pilotointimal-
li oli käytössä kesällä 2016 ja 
tulokset siitä olivat hyvät, jo-
ten jatkoa suunnitellaan. 

Yhdistyksen toiminnan 
tavoitteena on työllistää noin 
10-15 henkilöä vuoden 2017 
aikana, suurin osa työllis-
tämistuen + kaupunkilisän 
avulla.

EU-ruokaa jaetaan yh-
distyksen toimesta kahdes-
ti vuodessa, keväällä ja syk-
syllä. Ensimmäinen jako on 
huhtikuulla. Siitä tarkempi 
ilmoitus tulee lehtiin, kunhan 
saamme ajankohdan selville.

Muut pudasjärviset yhdis-
tykset saavat edelleen apua 
työllistämiseen liittyvissä asi-
oissa Työpetarilta.

Yhdistys tarjoaa jäsenil-
leen yhden ilmaislipun Puik-
kariin ”Ui kesäksi kuntoon 
kampanjaan”. 

Homma onnistuu niin, 
että Puikkarin kassalla näy-
tät vuoden 2017 jäsenkorttia 
ja panemalla nimesi listaan. 
Haasteena olisi uida ainakin 
sata metriä /kerta. Kampan-
ja on voimassa yhdistykses-
sä 10.3.- 13.4. välisenä aikana.

Tuomo Jokikokko
toiminnanjohtaja 

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

TT Purontaka juhlii 40-vuotis ar tistitaivalta
Kokkolalainen T.T. Puronta-
ka aloitteli musiikkiharrastuk-
sen 70-luvun alussa laulukuo-
ron parissa, jonka rinnalla hän 
harrasti jonkin verran puhal-
linmusiikkia.  Tapani Puronta-
ka alkoi sitten 1977 soitella 
rockia Isokankaan Työväenta-
lolla kavereittensa kanssa. Vä-
hitellen kaverusten tyyli vaih-
tui tanssimusiikkiin ja 1979 
perustettiinkin sitten Tanssiyh-
tye Sympatia.

Ensimmäiset 10 vuotta TT 
teki musiikkia ja palkkatyö-
tä rinnakkain. Sitten musiikki 
vei kokonaan mennessään ja 
nyt 30 vuotta TT on hankki-
nut elantonsa pelkästään mu-

siikilla.
”Vuosi 1981 oli Tapsalle suu-

ri, musiikillinen käännekoh-
ta, kun häntä pyydettiin Vikke 
Maunulan yhtyeeseen basistik-
si ja laulajaksi. Maunulan orkes-
terit muut jäsenet olivat ko-
keneita "kehäkettuja" ja olivat 
kiinnostuneita viemään yhtyettä 
eteenpäin. Tämä vakuutti Tapsan 
ja hän liittyi mukaan, Sympatia-
yhtyeen hommat sai jäädä. Vikke 
Maunulan yhtye kierteli kotikul-
mia sekä Pohjanmaata ja samal-
la säestettiin eri artisteja, joista 
voisi mainita mm. Reijo Kallion. ”

1985 Vikke Maunulan yhtye 
hajosi ja Tapsa perusti oman Pu-
rontaka Team-orkesterinsa, joka 

keikkaili niin Suomessa, kuin 
Ruotsissakin. 80-luvun lop-
pupuolella yhtye julkaisi 
singlen ja säesti useita artis-
teja, mm. Kari Tapioa. 90-lu-
vun alussa Purontaka Team 
säesti Topi Sorsakoskea. 
Lopulta Tapsa ja kosketin-
soittaja Hylkilä päättivät, 
että on aika alkaa tehdä 
omaa tuotantoa ja musiik-

kialan veteraani Erkki Puumalai-
nen keksi ytimekkäämmän artis-
tinimen ”TT Purontaka”.

”1994 Purontaka Team alkoi 
vedellä viimeisiä henkosiaan pit-
kän kiertämisen jälkeen ja pari 
Teamin jäsentä oli jo lopetta-
massa soittohommansa. Jopa T.T. 
mietti vakavasti siirtymistä nor-
maaliin päivätyöhön. Melkein 
valmis "Vie minut uniin"-pitkä-
soitto oli juuri tulossa julkaista-
vaksi ja levy-yhtiössä kummas-
teltiin T.T:n lopetusaikeita. Valinta 
oli erittäin hankala, mutta aikan-
sa asiaa moneen kertaan mietit-
tyään, T.T. päätti kuitenkin jatkaa 
laulamista. Levy-yhtiökin antoi 
ymmärtää, että olisi "hullua" juu-
ri silloin heittää ns. pyyhkeitä ke-
hään. Tällöin T.T teki suurimman 
käännöksen urallaan. Hän pe-
rusti nykyisen Tähtitaivas-yhty-
een, johon Teamin jäsenistä liittyi 
myös Ari Hylkilä. Hän itse lopet-
ti Basson soittamisen kokonaan 
ja keskittyi vain lauluartistin teh-
tävään.”

1994 TT perusti, yhä hänen 
lauluaan säestävän, Tähtitaivas-

orkesterinsa. Orkesteriin liit-
tyi myös Ari Hylkilä.

TT:ltä on ilmestynyt 10 
pitkäsoittoa, joista viimeisin 
”Luotan Huomiseen” viime-
vuonna. Sittemmin ilmestyi 
mainetta niittänyt single ”Läpi 
Kyynelten”, joka on duetto 
Tarja Lunnaksen kanssa. Uut-
ta musiikkiaan TT tekee omas-
sa studiossaan lahjakkaan ki-
taristi-poikansa Jonen kanssa. 
Jone on kulkenut TT:n kanssa 
soolokitaroineen jo 6 vuotta 
tuoden Tähtitaivas-orkesterin 
saundiin nuorekasta menoa ja 
meininkiä.

Tapsa TT Purontaka juhlis-
taa kuluvaa 40-v juhlavuottaan 
konserttikiertueella. Kiertue 
on voimakkaasti valmistelun 
alla ja saa lopullisen muotonsa 
syyskuun puoleen väliin men-
nessä, jolloin kiertue start-
taa. Konserttikiertueeseen 
liittyen TT kiertää Tähtitai-
vas-orkesterin kanssa tuttuja 
keikkapaikkoja jo nyt. 17.3. ko-
koonpano esiintyy Pudasjär-
ven Kurenkoskessa

Hallitusohjelman mukaisesti 
yksityistieavustukset nousi-
vat edelleen viime vuoden ta-
sosta. Yksityisteiden korjaus-
velan vähentämiseksi lisätyn 
määrärahan myötä ELY-kes-
kuksilla on käytettävissään 

Valtionavustukset 
yksityisteille nousivat 

vuodelle 2017
tänä vuonna 13 miljoonaa 
euroa yksityisteiden valtion-
avustuksiin. Avustuksia voi 
hakea ympäri vuoden.

Toivoisin tiekuntien ak-
tivoituvan, sillä monet yk-
sityistiet, sillat, rummut jne 
kaipaavat korjausta ja kun-
nossapitoa, valtiovalta lupai-
lee pientä lisäporkkanaa.

Pertti Manninen
Kuntavaali-
ehdokas 
Perus-
suomalaiset 

KUNTAVAALIT 2017

Säästäkää,  
säästä…, sää…, kääk.
Sammuttakaa valot, tut-
tu ”hokema” vähän joka ta-
lossa. Sähköä on säästynyt-
kin niinpaljon, että jotakin 
piti tehdä. Piti erottaa sääs-
tömahdollisuus kun muu-
ten rahat loppuu ja muuttaa 
systeemiä niin, että kuluttaja 
maksaa pimeästäkin talosta. 
Näin se toimii.

Sähköenergian kokonais-
hinta kuluttajalle muodos-
tuu perusmaksuista, sähkö-
energiasta, sähkön siirrosta 
ja sähköverosta. Satasen las-
kusta enää 25 euroa on ener-
giaa, josta voi säästää. Ja 
pakkohan sitä jääkaappia 
ja muita kodin vempelei-
tä on päällä pidettävä, että 
saa edes ruoat syötävinä ja 
pysyy ajantasalla maailman 
menosta tiedotusvälineiden 
ja kaverisuhteista kännykän 
ja tietsikan avulla. Niistä on 
vaikea enää nipistää.

Sähkölinjoja on rakennet-
tu Suomeen liki 100 vuotta, 
on anteeksiantamatonta, että 
tällainen kansallisomaisuus 
on kauppatavaraa. Eihän sii-
tä voi saada kerralla niin pal-
joa rahaa, että se korvaisi sen 
työmäärän mitä siihen on 
tehty, eikä ainakaan kasvot-
tomille sijoittajille siitä kan-
nata myydä siivuakaan ja 
Suomessakin tarkoin harkit-
tava kuka sen omistaa, ettei 
synny määräävää markkina 
asemaa kun ”rahastaminen” 
on siten liian helppoa. On-
kohan tässä näin vähän nyt 
käynyt, kun niin ”fantastis-
ta” aikaa on eletty.

Eikä tässä vielä kaik-
ki, seuraava valtavan hieno 
uudistus oli tulossa liiken-
teeseen. Tiet yhtiöitettäi-
siin, jolloin siitä on lyhyt 
matka toimia kuten säh-
kön myynnissä. Kun auto-
jen polttoaineen kulutus on 
saatu hallintaan, niin siitä-
hän seuraa, että rahat lop-

puu. Ei hätää tulee uusi sys-
teemi, jossa taas kuluttajan 
mahdollisuus vaikuttaa ko-
konaishintaa jää kenties nel-
jäsosaan. Tiet ovat kuin säh-
könsiirtoverkko, että maksat 
perusmaksua tiestä, jonka 
vierellä asut ja jos vielä satut 
lähtemään liikkeelle, mitta-
ri raksuttaa niin kuin taksis-
sa ainaskin, siis omassa au-
tossasi.  

Jos asut syrjäsedulla, ei 
ole julkista liikennettä käy-
tössä, on oltava jonkinlainen 
”kottero” että pääsee kaup-
paan, aptekkiin ja lääkäriin. 
Tämä kottero ei tietenkään 
voi olla vähäpäästöinen kun 
se on vanha mutta erittäin 
hyvä ja varma kulkuneuvo 
vähälle ajolle. Eikä uuden 
auton hankkiminen tule ky-
symykseenkään, ovat ne sik-
si kalliita vaikka vero siitä 
poistettaisiinkin. Sitä paitsi 
kuka hyötyy uusien autojen 
ostosta, saksalaiset, japani-
laiset ym. auton valmistajat.

Jos nyt jotakin järkeä täs-
sä tieuudistuksessa voisi 
olla olisi kaupunkialueiden 
ruuhkat ja sitä kautta suu-
rimmat päästöt ensimmäi-
seksi saatava hallintaan. Sii-
hen löytyy varmasti hyviä 
konsteja näistä jo tehdyistä 
selvityksistä. Onhan meillä 
perustulokokeilukin menos-
sa, niin miksei voisi kokeil-
la kaikista ruuhkaisimmilla 
tieosuuksilla jotain systee-
miä, eikä koko maata kur-
muuttaa.  Ei voi olla mi-
tenkään mahdollista, että 
sellainen järjestelmä onnis-
tuttaisiin luomaan, että se 
olisi tasapuolinen koko Suo-
messa.

Tapio 
Lievetmursu
Kuntavaali-
ehdokas, 
Vihreät 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

kpl psspss

pizzat
200 g

jauheliha, 
meetwursti. 

kinkku-ananas

0,99

palvirouhe
250 g

0,99

tumma tai  
vaalea 

sämpylä
8 kpl/320 g

1,00

leivon
mansikkaruusu

keksi 500 g

5,00
2 rasiaa

0,99
nord Clean
wC-puhdistaja
750 ml
sitruuna, mänty, merituuli

nord Clean
nestesaippua
500 ml

0,99

nord Clean
suihkusaippua
300 ml

0,99

nord Clean
nestesaippua 3 l
oliivi, mango. laventeli

2,99
nord Clean
wC-raikastin 40 g
sitruuna, metsä, laventeli

2,00

nord Clean
vanupuikko
200 kpl

0,99
plo

0,99
plo

plo

plo
astia

3 kpl

ras

nord Clean
pyykinpesu-
neste 1 l

0,99
plo

nord Clean
yleispuhdistus-
aine 1 l 
sitruuna, ruusu

nord Clean
vanutyyny
70 kpl

0,99
pkt

nord Clean
astianpesuaine
500 ml
sitruuna, minttu

0,99
plo

1,99
pkt

sininen lenkki
580 g tai

sininen lenkki
juusto

500 g

lotus luonnonystävän
wC-paperi
24 rullaa ja
talous-
paperi
12 rullaa 

KUPONKITARJOUS KUPONKITARJOUS KUPONKITARJOUS KUPONKITARJOUS

YHTEISHINTAAN

10,-
Rajoitettu ERÄ!

orthex
iso 
lumilapio
ja iso lumi-
työntyri 15,-

YHTEISHINTAAN
Rajoitettu ERÄ!

severin
iso
kahvin-
keitin
musta ja valkoinen

20,-
Rajoitettu ERÄ!

""""

Rajoitettu ERÄ!
tuulilasin-
pesuneste
5 litraa
-20°C 10,-

3 astiaa

zip
sytytys-
palat

thermo
talvi-
saappaat
koot: 40-45

30,-

kotikokki
pakaste-
arkku
100 l

199,-

kotikokki
jenkki-
kaappi

299,-

helkama
liesi
leveys 50 cm, 

299,-

helkama
päältä täytettävä
pyykinpesukone
6 kg, linkous 1200 kierrosta

299,-

polaris
wildtrak
vm. -07
tuhtityökelkka
+ tukkireki

3990,-
polaris
rmk 550
vm. -06

1990,-

2,99
pkt

woodzo
metsäsukset 
+ siteet 
+ sauvat

50,-

YHTEISHINTAAN

Finnman
lumikola

2 KPL

duracel
sormiparistot
8 kpl, aa, aaa

10,-
3 PKT

YHTEISHINTAAN

kuva viitteellinen

150,-

" " "
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Hiihtolomaviikolla aitoa iloa ja 
riemun kiljahduksia

Pudasjärven keskustas-
sa hiihtolomalaisten kulu-
van viikon ohjelmistoon 
sisältyi tiistaina 7.3. mäen-
laskupäivä Rajamaan ran-
nassa. Päivän kuluessa ta-
pahtumaan osallistui yli 
100 henkeä. Kuivaan pak-
kassäähän varautuneet ja 
lämpimiin vaatteisiin pu-
keutuneet lapset ja nuoret 
vanhempineen viihtyivät 
puoliltapäivin alkaneessa 
tapahtumassa tuntikausia. 
Aamun -20 asteen pakka-
nen heltyi päivällä ja su-
perkirkas auringonpaiste 
selvästi jo lämmitti.

Tapahtumaa olivat oh-
jaamassa Inka Kipinä ja 
Ismo Miettinen Pudasjär-
ven kaupungin liikunta-
palvelusta. Ohjaajat ker-
toivat, että tapahtuman 
ohjelma oli monipuolinen 
ja siihen kuului leikkimie-
listä kisailua, mäenlaskua 
ja jumppatuokio. Kongas-
järven Kisapoikien vapaa-
ehtoiset pitivät huolen ke-
vyestä muonituksesta ja 
myivät paikalla grillimak-
karaa, mehua ja pullaa 
sekä kahvia. Ohjaajat Inka 

ja Ismo kertoivat, että päivän 
meininkiin kuului osallistu-
jien aitoa iloa ja riemun kil-
jahduksia. Mäkeä laskettiin 
yksin tai kaksin, menopeli-
nä muovipulkka, liukuri tai 
rattikelkka. Mäki näytti ole-
van sopivan vauhdikas eikä 
kuitenkaan vaikea lasket-
tava. Jossakin välissä joku 
lapsi kuului hyvillään tuu-
maavan, että nytpä meni pit-
källe.

Loppuviikon järjestettyi-
hin ohjelmiin kuuluu vielä 
muun muassa lauantai-ilta-
na Kirjastotalolla Nuoriso-
kahvila Suomi 100 vuotta 
juhlavuoden teemalla ”100 
askelta luontoon”. Illan tar-
joilu tehdään nuorten kans-
sa pudasjärveläisen luon-
non antimista ja luvassa on 
myös luontoaiheinen tieto-
visa. Sunnuntaina on tarjol-
la Rajalta rajalle –hiihdon 
Pudasjärvi-osuus ja Uima-
halli Puikkarissa vain naisil-
le tarkoitettu Naisten Päivä 
–tapahtuma. Että eikun me-
noksi! 

Pertti Kuusisto

Musiikin lisäksi kuului naurua ja ilon kiljahduksia.

Kuvan mäenlaskijat olivat varautuneet päivän kirkkaaseen 
auringon paisteiseen säähän, silmien suojana aurinkolasit 
totta kai.

Aurinkoisesta kelistä nautittiin Rajamaan rannassa kau-
pungin liikuntapalveluiden järjestämässä mäenlaskutapah-
tumassa.

Tietovisa käynnissä. Kuvat Ismo Miettinen.

Vanhemmat pääsivät töihin ja vetivät lapsia mäen päälle pienen kisailun merkeissä.

Kuvanottohetkellä kello oli pitkästi jo iltapäivän puolella ja 
mäenlaskun riemua riitti yhä.

Rajamaan rannassa nähtiin 
myös komeita ilmalentoja.
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Hirsikampuksella ensimmäiset hiihtokilpailut
Hirsikampuksen ensimmäi-
set hiihtokilpailut pidettiin 
kahdessa osassa 28.2. ja 2.3. 
Tiistaina hiihtivät 1.-3.-luok-
kalaiset ja torstaina 4.-6. 
luokkalaiset. Suojalinnan ur-
heilukentän huoltoraken-
nus, latuhalsteri ja Lakarin 
latu tarjosivatkin oivan ki-
sapaikan, jossa tunnelma 
oli melkein yhtä korkealla 
kuin samaan aikaan Lahdes-
sa kisatuissa MM-hiihdoissa. 
Tiistaina sääkin suosi hiihtä-
jiä, mutta torstain lumisade 
aiheutti suksihuollolle haas-
teita.

Paremmuudet saatiin 
kuitenkin ratkottua ja Hir-
sikampuksen edustajat 21.3. 
Kipinässä pidettäviin kau-
pungin hiihtokisoihin selvi-
tettyä. Tuloksissa on kunkin 
sarjan kuusi nopeinta. JP

Tulokset:
1.lk pojat
1. Lyytikäinen Eeli 10,02, 2. Hir-
vasniemi Otto 10,04, 3. Kaukko 

Jere 10,15, 4. Niskasaari Miro 
10,38, 5. Pesälä Luukas 10,48, 6. 
Vengasaho Jere 10,57. 
1. lk tytöt 
Pesonen Tiia 10,54, 2. Matti-
la Anniina 11,11, 3. Laakkonen 
Lotta 11,44, 4. Lasanen Pie-
ta-Linda 11,45, 5. Mäntykent-
tä Hilda 13,39, 6. Leppänen Ii-
ris 14,06. 
2. lk pojat 
1.Kettunen Ossi-Matias 8,51, 2. 
Puhakka Martti 9,53, 3. Tuomaa-
la Paavo 10,15, 4. Timonen Mitja 
10,30, 5. Manninen Taneli 10,30, 
6. Niemelä Ilja 10,32. 
2lk tytöt 
1.Timonen-Hogli Aiva 10,04, 2. 
Puominen Miila 10,58, 3. Nur-
mela Tara 11,32, 4. Kärki Paulii-
na 11,41, 5. Salmela Aino 11,49, 
6. Puolakanaho Anna 11,58. 
3. lk pojat
1.Vengasaho Sakari 6.55, 2. 
Luokkanen Taneli 7,27, 3. Kabin-
ga Barwani ”Pekos” valo 8,50, 4. 
Haapakoski Jaakko 9,00, 5. Kor-
teniemi Joonas 9,15, 6. Hiltula 
Alex 9,22. 

3. lk tytöt
1.Ylikoski Siiri 7.20, 2. Mattila 
Maaria 8,44, 3. Linnanmäki Kiia 
9,03, 4. Hirvasniemi Emmi 9,19, 
5. Luokkanen Jenny 10,15, 6. Tu-
melius Emma 10,29. 
4. lk pojat 
1.Väisänen Atte 12,50, 2. Pesalä 
Iiro 13,46, 3. Linnanmäki Paulus 
14,06, 4. Niskasaari Ossi 14,48, 
5. Luokkanen Samuli 15,05, 6. 
Mattila Jeremias 15,07. 
4. lk tytöt
1. Taipale Elina 14,54, 2. Taipale 
Ella 15.33, 3. Kärki Neea 16,19, 
4. Leppänen Ellen 16,27, 5. Ke-
husmaa Anni 16,47, 6. Kehus-
maa Petra 16,59. 
5. lk pojat
1.Vengasaho Juhana 12,03, 2. 
Korteniemi Topias 12,15, 3. 
Kärki Aleksi 13,13, 4. Löppönen 
Elia 14,45, 5. Luokkanen Juhana 
15,14, 6. Takarautio Joona 15,38.
5. lk tytöt
1. Ylikoski Kerttu 13,19, 2. 
Luokkanen Venla 13,52, 3. Matti-
la Roosamari 14,44, 4. Pigg Anu 
14,54, 5. Illikainen Emmi 15,02, 

6. Jussila Alisa 15,43. 
6. lk pojat
1. Luokkanen Oskari 12,40, 
2. Niskasaari Miikka 13,56, 3. 
Valkola Miika 14,54, 4. Niska-

la Heikki 15,00, 5. Hiltula Tomi 
15,02, 6. Ylikoski Aarni 15,08. 
6. lk tytöt
1. Pesälä Peppi 13,12, 2. Riekki 
Tilda 14,21, 3. Hirvasniemi Jen-

ni 14,23, 4. Isomaa Laura 14,23, 
5. Hemmilä Riina 15,20, 6. Pihla-
ja Ennamari 16.00. 

Lähdössä numerolla 102 hiihtävä ”Pekos” ei joutanut kaatuilemaan ladulla, kuten eräs 
aloitteleva hiihtäjä MM-kisoissa, vaan hiihti hienosti pronssimitalille 3.-luokkalaisten sar-
jassa.  Häntä voidaan pitää kisojen positiivisena yllättäjänä, koska hän oli päässyt suksil-
le aiemmin vasta muutaman kerran koko elämänsä aikana.Hyvää asennetta ja intoa näkyi torstaina myös isoimpien kuudesluokkalaisten otteissa.

Kisan aikana satanut lumi aiheutti jonkin verran ongelmia luiston suhteen, mutta onneksi 
asenne säilyi positiivisena.

Olosuhteet olivat suotuisat tiistaina.  Kuvassa kolmasluokkalaisia lähdössä innolla omalle hiihtolenkilleen.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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
*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ 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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

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

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 

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, 

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.
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MYYDÄÄN VUOKRATTAVANA

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokra-
us ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/
rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pu-
dastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja 
ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai 
osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava 
sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoit-
teeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. 

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

Vuokrattavana 3h+keittiö+ sau-
na 76 m2 ja 2h+keittiö+ sauna 
53 m2, Korentojärven rannalla. 
P. 0400 512 997.

4h+keittiö ydinkeskustas-
sa. Kauppaan, apteekkiin 50 
m, vuokra 790 € kk. Vapaa 
1.4.2017. P. 040 809 2120.

Myydään hyvä  Renault Mega-
ne coupe 1,9 tdi vm 2000. Aj. 
vain 266 000 km. Ruosteeton 
ja siisti. Dieselpihi 4,4l/100km. 
Hinta 950 €. P. 040 665 0205.

Renault Megane 1.6 bensiini 
-03, aj. 210 000 km, siisti, 2 
renkaat,jakoh.vaihdettu, ve-
tok., uudet takaiskarit ja laturi, 
koiraverkko. Seuraava kats. 
vasta 14.2.2018, 1200€. P. 040 
514 6732.

Kuntopyörä Ketter Manta 
(Elecronic) merkkinen, vaalea 
värinen, kunnossa, oleva hp. 
30€, jumppapallo 5€. P. 040 
535 5829 miel. ilt.

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

HENKILÖKOHTAISTA

Olit tansseissa Rovaniemellä 
NS talolla 4.3. Seuraavat tans-
sit 18.3. Nähdäänkö, tai ota 
yhteys Pudasjärvi-lehden toi-
mitukseen.  Me vanhenemme 
-puhuttiin. ”Ihastunut”.

Kaupunginmestaruus hir-
venhiihdon kilpailut pi-
dettiin sunnuntaina 5.3. 
Hirvipirtillä Yli-Siurual-
la, järjestäjänä Yli-Siuruan 
Metsästysseura. Sarjana oli 
metsästäjäsarja. 

Tulokset
1.Taito Säkkinen YSMS 1104, 

2. Seppo Kukka PuA 1086, 3. 
Mikko Hietava PuA 1070, 4. 
Timo Märsy PuA 1062, 5. Ka-
lervo Koivu PuA 1004, 6. Irja 
Säkkinen YSMS 994, 7. Kari Pe-
täjäjärvi YSMS 972, 8. Maire 
Petäjäjärvi YSMS 958, 9. Risto 
Tauriainen YSMS 956. 
Joukkuekilpailu: 1. PuA 
3152, 2. YSMS 3070.

Hirvenhiihdot Yli-Siurualla

Pudasjärven keskusvaalilau-
takunta vahvisti kuntavaa-
liehdokkaiden äänestysnu-
merot torstaina 9.3. 

Vihreäliitto 2-10, Va-
semmistoliitto 11-19, Perus-
suomalaiset 20-25, Suomen 
Keskusta 26-60, Suomen So-
sialidemokraattinen Puolue 
61-72 ja Kansallinen Kokoo-
mus 73-78. 

Ehdokkaat ovat puolueit-
tain aakkosjärjestyksessä su-
kunimen mukaan. 

Vihreät
Veikko Hyttinen 2, Irma In-
get 3, Suvi Kipinä 4, Tapio 
Lievetmursu 5, Tero Pekka-
la 6, Eija Pokka 7, Tero Ron-
kainen 8, Kari Tykkyläinen 
9, Christa Van der Vegt 10. 

Vasemmistoliitto
Teppo Granlund 11, Erkki 
Honkanen 12, Taisto Puu-
runen 13, Leena Rantala 14, 
Mauno Ruokangas 15, Eero 
Räisänen 16, Antti Tihinen 
18, Paavo Tihinen 19, Inga 
Vähäkuopus 19.

Perussuomalaiset
Juho Kellolampi 20, Olavi 
Kärki 21, Pertti Manninen 
22, Antti Niemitalo (sit.) 23, 
Reino Niskasaari 24, Alpo 
Ollila 25.

Keskusta
Auri Haataja 26, Juha Heik-
kilä 27, Arto Hinkula 28, 
Eero Hyttinen 29, Han-
nu Ihme 30, Pekka Jurmu 

31, Kimmo Juusola 32, Jou-
ni Koivukangas 33, Marko 
Koivula 34, Paavo Kortetjär-
vi 35, Henna Kosamo 36, Jor-
ma Kouva 37, Mari Kälkäjä 
38, Alpo Laakkonen 39, Mar-
ja Lantto 40, Outi Lehtimäki 
41, Sinikka Loukusa 42, Kai-
sa Nivala 43, Eero Oinas-Pa-
numa 44, Hilkka Parkkisen-
niemi 45, Urpo Puolakanaho 
46, Heikki Putula 47, Johan-
nes Putula 48, Mirka Pääk-
kö 49, Kauko Seppänen 50, 
Vesa Riekki 51, Onerva Ron-
kainen 52, Reijo Talala 53, 
Raimo Tervonen 54, Ruut 
Tuohimaa 55, Anni-Inke-
ri Törmänen 56, Pekka Tör-
mänen 57, Taina Vainio 58, 
Sointu Veivo 59, Timo Vähä-
kuopus 60.

SDP
Håkan Blomqvist 61, Tii-
na Haapakoski 62, Eija Iko-
nen 63, Raimo Illikainen 64, 
Markku Kemppainen 65, 
Pentti Kortesalmi 66, Tuula 
Kuukasjärvi 67, Jouni Man-
ninen 68, Päivi Pohjanve-
si 70, Tapio Pohjanvesi 69, 
Paula Soronen 71, Hanne 
Vähäkuopus (sit.)72.

Kokoomus
Matti Alatalo (sit.) 73, Aune 
Ekdahl 74, Pekka Kinnunen 
75, Antero Kokko 76, Sirkka 
Pankinaho 77, Markus Sär-
kelä (sit.) 78.

Kuntavaaliehdokkaille äänestysnumerot

Tervahiihto toteutet-
tiin tänä vuonna lauantai-
na 25.2. Pisimmän matkan 
82 km hiihtäneiden lähtö-
paikkana oli Utajärvi, jos-
ta Oulujoki vartta sujutel-
tiin Ouluun. Pudasjärveltä 
oli lähes kymmenen osal-
listujaa, joista kolme pää-
si mitaleille. Pakkasta oli 10 

astetta, tuoreen vitilumen 
nihkeä keli ja kohtalainen 
vastatuuli antoivat hiihtäjil-
le lisävastusta. Osallistujia 
oli yhteensä noin 1400. 

M 60+ v 22 km kuntos. 
vapaa Pentti Särkelä oli kol-
mas, aika 1.27,34. 

M 60+ v 53 km kuntos. 
perint. Matti Koivu oli toi-

nen, aika 4.16,54, hävisi 
vain neljä sekuntia voitta-
jalle. 

M 40-49 v 86 km kilpas. 
perint. Jorma Puurunen oli 
10., aika 6.09,25. 

N yl. 53 km kuntos., va-
paa Sonja Mustonen oli 58., 
aika 6.22,01.

M 50-59 v 86 km kun-

tos., vapaa Tarmo Kokko 
22., aika 6.23,45.

M 40-49 v 86 km kun-
tos., perint. Hannu Ihme oli 
kolmas, aika 6.36,17.

Paavo Outila M 50-59 
sarja oli vahva mitalisuo-
sikki 53 km matkalla, mutta 
joutui perumaan vatsatau-
din vuoksi. 

Pudasjärvisille kolme mitalia Tervahiihdossa

Jyrkkäkosken hyppyrimäel-
lä oli torstaina 2.3. lohduton 
näky, mäet oli poljettu pulkal-
la laskijoiden toimesta toivot-
tamanan näköisiksi. Pudasjär-
ven urheilijoiden mäkijaoston 
toimesta mäet pyritään pi-
tämään hyppykunnossa tal-
kootoimin eikä mäkiä ole to-

dellakaan pidetty kunnossa 
pulkallalaskijoita varten.

Toivoisin että tällaiseen 
toimintaan ei tarvitsisi jatkos-
sa puuttua.

Mika Kuusijärvi
Mäkijaoston 
puheenjohtaja

Jyrkkäkosken hyppyrimäet
Keijo Kettunen hallitsi jäl-
leen Tapsa-cupin K-20 mäen 
kilpailua 19 m kantaneil-
la hypyillään. K-34 mäestä 
Keijo hyppäsi 33 m ja 36 m 
vaikkakin kumpikin hyppy 
oli katsojien mielestä hyvin-
kin 36 m. Tuomisina kisasta 
kuitenkin pronssia, kultakin 
oli otettavissa, sillä hypyt 

olivat kahden viikon takai-
seen kilpailuun verraten pa-
rantuneet huomattavasti. 
Junioreista Ossi-Matias Ket-
tunen, 9 v tänä vuonna täyt-
tävä nuorukainen, osallistui 
K-20 kisaan ja hyppäsi kaksi 
tasapainoista hyppyä. Sara 
Leino, samaten tänä vuon-
na 9 vuotta täyttävä nei-

tokainen osallistui K-20 ja 
K-12 mäkeen. Harjoituksissa 
Sara kaatui ikävän näköises-
ti, mutta se ei pientä lentäjän 
alkua haitannut itse kilpai-
lussa. K-20 mäessä parhaim-
malle hypylle kertyi pituut-
ta 9.5 m ja K-12 mäessä 6 
m. Nuorimmainen kisailija 
Topi Kettunen, tänä vuonna 

7 v täyttävä hurjapää osallis-
tui K-12 mäkeen ja venytti 
parhaallaan samoille mitoil-
le kuin Sara eli 6 m.

Seuraava tapsa-cupin 
osakilpailu kisaillaan Taival-
koskella 11.4.

Mika Kuusijärvi

Junioreita mäessä
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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

”Tykkyä Syötteellä ja muita maisemia” Eero Österbergin maalauksia Syötteen 
luontokeskuksella 2.2.-31.3. klo 10.00-16.00.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 13.3. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Tietsikka-info ke 15.3. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 15.3. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta to 16.3. klo 18.00 Asta Kaverilla.
Ommaiskahvila omaishoitajille to 16.3. klo 12-14 Hyvän Mielen Paikassa; villinuken 
tekoa ja nukketarinoita.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 12.3.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

joka PARITTOMAN VIIKON KESKIVIIKKONA 
(15.3., 29.3., 12.4. 26.4. jne.)

klo 18, alkaen odottelubingolla klo 17.45.

Bingo

Päävoitto 100 €:n ostokortti.
Mitä enemmän pelaajia sitä suuremmat voitot.

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4, Kiiminki)

Tervetuloa!

Ervastin Kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS

ti 21.3.2017 klo 18
Nokipannu Oy:ssä.

Esillä sääntömääräiset asiat sekä
mm. pilkkikilpailu- ym. tulevat tapahtumat.

Kahvitarjoilu.      Tervetuloa!  Hallitus

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!
 C-oikeudet (olut, siideri). Huom! Käteismaksu.

Lippu 5€

PinTamolla Pintamontie 321

KaraoKe-
TanssiT

lauantaina 11.3. klo 21.00-01.00.

RETKI OULUUN
Pudasjärven vanhempainyhdistys ry 

JÄRJESTÄÄ ILMAISEN 
TEATTERIRETKEN 

0-9 LUOKKALAISILLE 
Ouluun lauantaina 1.4. 

Alakouluikäisille tulee olla aikuinen mukana 
(1 aikuinen/5 lasta). Menemme linja-autolla katsomaan 
Oulun Työväen Näyttämöllä esitettävää laulunäytelmää 

nimeltään KOLME ILOISTA ROSVOA.
Lähtö klo 12.00 S-Marketilta ja paluu n. klo 16.30. 
Mukaan mahtuu 45 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset viimeistään ti 14.3. mennessä 
tekstiviestillä numeroon 0400 9361 46/Kirsi Kipinä. 

Tervetuloa mukaan! Pudasjärven vanhempainyhdistys ry:n hallitus

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

to 16.3. klo 18 seurakuntatalolla. 
Tervetuloa! 

PUDASJÄRVEN MAA- JA 
KOTITALOUSNAISET RY:N ja

PUDASJÄRVEN MAAMIESSEURA RY:N

Hallitus

Pudasjärven kylän 
Osakaskunnan

VUOSIKOKOUS
su 19.3. klo 13.00 alkaen Ravintola 
Meritan kabinetissa, Jukolantie 4.

Asiat: Sääntömääräiset.

SPR:n PUDASJÄRVEN 
OSASTON 

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 20.03.2017 klo 18.00 
alkaen, Osviitta os. Kauralantie 4, 

93100 Pudasjärvi. 

Puheenjohtaja

Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.

Pudasjärven 
vanhempainyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS
su 26.3.2017 klo 13 ravintola Meritassa.
Sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen purkaminen.

Tervetuloa! Hallitus

Korjausavustukset 1.1.2017 alkaen
Vuoden 2017 alusta lähtien ARA (Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus) hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan joko säh-
köisesti tai paperisena, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa 
avustusten maksamisen. Avustuksia voi hakea jatkuvasti, eli 
erillistä hakuaikaa ei ole. 

ARAssa on avustusten hakemista varten käytössä verkkoasioin-
ti, johon kirjaudutaan ARAn verkkosivuilta www.ara.fi. Tämän 
lisäksi avustuksia voi hakea edelleen paperi-hakemuksilla, joita 
voi tulostaa ARAn verkkosivuilta, pyytää ARAn korjausneuvon-
nan puhelinnumerosta 029 525 0818 tai sähköpostilla osoit-
teesta korjausavustus.ara@ara.fi.

Mikäli käytössänne ei ole omaa tietokonetta, voitte asioida 
kaupungintalolla (os. Varsitie 7) sijaitsevalla yleisöpäätteellä.  

Pudasjärvellä 8.3.2017 
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Illan aikana on mahdollisuus jakaa kokemuksia,
tuoda esille kehittämistarpeita ja toiveita,

sekä kysellä toiminnasta.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
Pudasjärvellä toimivat tuki- ja sijaisperheet, 

tukihenkilöt sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet!
Ilmoittautuminen kahvitarjoilua varten

pe 17.3.2017 mennessä sähköpostitse
marja.kylmaluoma@oulunkaari.com

Marja Kylmäluoma  Jonna Puhakka
sosiaalityöntekijä,   koulukuraattori,
tukiperhevanhempi  tukiperhevanhempi

Oulunkaaren kuntayhtymä, Pudasjärven perhepalvelut

TERVETULOA
Tukiperheiden, sijaisvanhempien ja 

tukihenkilöiden 
ILTAAN/KAHVITTELUHETKEEN

ke 22.3.2017 klo 17 alkaen
kaupungintalolle, kokoushuone Otavaan.

Reseptinuusiminen 
vastaanotolla muuttuu 
24.10.2016 alkaen

oulunkaari.com

Ensisijaisesti reseptinuusimiset hoidetaan 
sähköisten palveluportaalien eli Omakannan tai 
Omahoitopalvelun kautta.

Puhelimitse reseptejä voi uusia numerosta
08 58756602 arkisin klo 8-10 ja 14-15. Muutoin 
reseptiuusimiset hoidetaan 24.10.2016 alkaen 
terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanotolla 
arkisin klo 9-15. Käytössä on numerojonotusjär-
jestelmä.  

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Perjantaina 10.3.
Karaoke ja 
wintti lippu 5 €

Tervetuloa!

Pe 21.4.  Jarkko Honkanen & Taiga
Pe 28.4.  Rainer Bollström
La 6.5.  ÄSSÄT

Lauantaina 11.3.
Karaoke ja  
wintti lippu 5 €

Perjantaina 17.3.
T.T. Purontaka

TU
LO

SS
A:

Pudasjärven 
Perhekeskusyhdistys ry:n 

KEVÄTKOKOUS
pe 17.3. klo 19. Osoite Lenkkitie 15.

Sääntömääräiset asiat ja 
toiminnan lopettaminen.

Hallitus

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 12.3. klo 11  Jouni Vikström
Su 19.3. klo 11  Aila Pyörälä

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

KOKOOMUKSEN 
VAALIBUSSI 

S-marketin P-alueella ti 14.3. 
klo 13.30-14.00. 

Paikalla Kokoomuksen valtuustoehdokkaita. 

Pudasjärven Kokoomus

Tilaisuutta piristää Sara 
Kesäniemen lauluesitykset. 
Makkarat kuumina klo 13-16. 

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

Havannan Kuu
Kirjoittaja 
Tapani Bagge
Ohjaaja 
Hanna-Leena 
Metsävainio

KOMEDIA

TEATTERILLA JOKI-JUSSIN 
ALAKERRASSA

Kauppatie 11, Taivalkoski

Pe  10.3. klo 19.00
La 11.3. klo 17.00
Su  12.3. klo 15.00

Pe  17.3. klo 19.00
Su  19.3. klo 15.00
Pe  24.3. klo 19.00

La  25.3. klo 17.00
Su  26.3. klo 15.00

MUUT ESITYSAJAT:

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat.
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

TAIVALKOSKEN KUNTA
Kansalaisopisto
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KUNTAVAALIT 2017
Omaishoitajien arvokas lähityö
Sunnuntain (5.3.2017) Ka-
levassa oli vakavia miet-
teitä herättävä artikkeli 
hankalaan tilanteeseen jou-
tuneesta omaishoitajasta. 
Omaishoitaja sairastui va-
kavasti ja tarvitsi iäkkääl-
le muistisairaalle miehel-
leen tilapäisen hoitopaikan 
syöpäleikkauksensa ja sii-
tä seuranneen toipilasajan 
ajalle. Mikään ei sujunut 
mallikkaasti. Hoitopaikan 
järjestyminen ja myöhem-

min kotisairaanhoidon palve-
lun saaminen olivat tuskaisen 
takkuamisen takana sairaalle 
omaiselle. Voi vain kuvitella 
omaishoitajan huolen ja pelon 
määrää sekä omasta selviämi-
sestä että hoidettavan puoli-
son huolenpidosta ja hoivasta.

Suomessa omaishoitajan 
tehtäviä muodossa tai toises-
sa on arvioitu hoitavan  mil-
joonan läheisen joukko. Tällä 
hetkellä omaishoitotilanteita 
lasketaan olevan suunnilleen 

300 000,  joista kuutisenkym-
mentätuhatta  on ympärivuo-
rokautisesti sitovaa ja vaati-
vaa omaishoitotyötä.  

Omaishoito on moni-ilmei-
nen hoitomuoto, joka perus-
tuu ennen omaishoitosuhteen 
syntymistä muodostuneeseen 
ihmissuhteeseen. Omaishoito 
sisältää jokaisessa tapauksessa 
elämänmuutoksen, jonka per-
heenjäsenen sairastuminen tai 
vammautuminen aiheuttaa. 
Elämäntilanteen muutoksen 

aiheuttaa usein äkillinen ta-
paturma, sairauskohtaus tai 
vammaisen lapsen syntymä 
perheeseen tai hoitotilanne 
voi kehittyä hitaasti hoidetta-
van avuntarpeen lisääntyessä.

Pudasjärven Keskustan 
vaaliohjelmassa luvataan pi-
tää huolta arjen palveluis-
ta. Omaishoitajat ja monet 
muut huomaamattoman työn 
suuret tekijät kuuluvat ar-
jen palvelujen tuottajiin, jois-
ta on pidettävä huolta olemal-

Omaisestaan voi huoleh-
tia myös etänä. Tällöin ky-

seessä on etäomaishoi-
totilanne, jolloin hoiva 

tapahtuu puhelimitse sekä 
vierailuilla viikonloppuisin 
ja lomilla. Omaishoitotilan-

ne voi tulla perheen elä-
mään eri elämänvaiheis-

sa ja se vaikuttaa koko 
perheeseen eikä ole vain 

omaishoitajan ja hoidetta-
van välinen elämäntapa.

Jäähallia tarvittaisiin
Sammelvuo sali, uimahalli 
puikkari, Pudasjärven syk-
kivä sydän. Muistan kuin-
ka ankaraa oli keskustelu 
uimahallin tarpeellisuu-
desta Pudasjärvelle. Nyt-
temmin on selviöksi tullut, 
että Puikkari oli enemmän 
kuin tarpeellinen näin-

kin pienelle paikkakunnalle. 
Naapurikunnatkin käyttävät 
palveluja kiitettävästi, ja Pu-
dasjärven asukkaat vauvas-
ta vaariin. Tällaisen laitoksen 
arvoa ei voida mitata rahassa, 
koska esimerkiksi terveydel-
liset vaikutukset ovat pitkän 
aikavälin tuloksia, unohta-

matta ihmisten viihtyvyyttä 
kotikunnassaan.

Jäähalli, olisiko se Pudas-
järven keuhkot? Mielestäni 
kyllä! Kunhan se rakennet-
taisiin puusta ja ennen kuin 
naapurikunnat ehtivät en-
sin. Tiedän, että samaa argu-
menttia käytetään kuin ai-

koinaan uimahallista, vähän 
käyttäjiä, vähän käyttäjiä. 
Tässä tullaan samaan pitkä-
aikaislaskelmaan; jos voidaan 
pelastaa muutamia kymme-
niäkään nuoria väliin putoa-
masta, niin halli on täyttänyt 
tehtävänsä.

Yksikin väliin pudonnut 

nuori maksaa yhteiskunnalle 
useita miljoonia euroja. Kun 
siihen lisätään kuntaan saa-
tava työllisyysruiske, ja sitou-
tutetaan yritykset reippain 
mielin mukaan, niin onpas se 
taas mukava katella Pudiksen 
saavutuksia. Siinä voi pian Ii-
joen punkkerisiltakin unoh-

tua!

Alpo 
Laakkonen
Kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

”Olen ehdolla kunta-
vaaleissa.” Näin juliste-
taan Keskustan rintana-
pissa. Oma ehdokkuuteni 
vaati vain vähän pohdin-
taa. Nykyinen työni kan-
sanedustajan avustajana 
mahdollistaa sote/maa-
kuntauudistuksen valmis-
tumisen seuraamista ihan 
läheltä. Myös muu lainsää-
dännöllinen työ on tullut 
tutuksi. Uskon, että työni 
kautta saatu tieto ja verkos-
tot ovat eduksi myös kun-
tapolitiikassa, mikäli tulen 
valituksi.

Pudasjärvi on hyvä 
paikka asua ja elää. Kui-
tenkin on vielä asioita kor-
jattavana. Käsittelen tässä 
lyhyesti kolmea vaalitee-

maani: Kunnanhallinnon ke-
hittäminen, hyvinvointi ja tu-
levaisuuden kunta.

Aito kunnallinen itsehal-
linto merkitsee avointa val-
mistelukulttuuria ja uudenlai-
sia vaikutusmahdollisuuksia 
kaikille kuntalaisille. Näissä 
meillä Pudasjärvellä on pa-
rantamisen varaa. Asiat tu-
levat usein tietoon niin myö-
häisessä vaiheessa, ettei niihin 
voida enää juurikaan vaikut-
taa. Valiokuntien tehtävä val-
mistelevana elimenä on jär-
jestää tulevaisuudessa entistä 
enemmän kuntalaistapaami-
sia. Näin kansalaiset otetaan 
mukaan heti alkuvaiheessa. 
Toivon myös, että päättäjät 
ja virkamiehet osallistuisivat 
enemmän yhteiskunnalliseen 

keskusteluun lehtikirjoitus-
ten, blogien ja jalkautumisten 
myötä.

Lapset ja nuoret ovat viime 
vuosina jakautuneet entistä 
jyrkemmin hyvin- ja pahoin-
voiviin. Ongelmien kärjisty-
mistä on ehkäistävä sillä, että 
perheitä autetaan ajoissa. Yksi 
ratkaisu on arjessa tarjottava 
tuki perheille. Nuorten syr-
jäytymisen torjuminen alkaa 
huolenpidolla esimerkiksi li-
säämällä harrastusmahdolli-
suuksia tai etsivää nuoriso-
työtä. Näin autetaan etenkin 
heikoimmassa asemassa ole-
via. Pudasjärvellä suunni-
telmissa olevaan monitoi-
mikeskukseen on jäähallin 
ja kirjaston lisäksi sijoitetta-
va uudet tilat nuorisotoimil-

Ehdokkaaksi pohdinnan jälkeen www.facebook.com/mari.kalkaja

le. Nykyiset tilat ovat autta-
mattomasti vanhanaikaiset, 
huonokuntoiset ja pirstaloitu-
neet. Nuorisotilojen käyttäjät 
eli meidän nuoret on otettava 
mukaan tilojen suunnitteluun 
ja sisustamiseen. 

Ollessani töissä vanhus-
puolella sain huomata, että 
vaikka työntekijät ovat am-
mattitaitoisia ja motivoitu-
neita, niin käsipareja olisi 
tarvittu lisää. Vanhukset tar-
vitsevat ulkoilua, virikkeitä 
ja aikaa jutusteluun. Kotipal-
velussa ainainen kiire stres-
saa niin työntekijöitä kuin 
asiakkaitakin. Vanhus voi ko-
kea olevansa taakkana vä-
hän kaikille ja omaiset ovat 
tietenkin huolissaan läheisis-
tään.  Nämä ovat näitä arvo-

valintoja niin päättäjiltä kuin 
kaupungilta. Halutessamme 
voimme pienillä toimilla pa-
rantaa vanhustemme arkea. 

Tulevaisuuden kunta on 
hieman erinäköinen kuin 
tänä päivänä. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen siirtyminen 
maakunnille muuttaa kun-
tien roolia monessa suhtees-
sa. Yksi tärkeimmistä tule-
vaisuuden kunnan tehtävistä 
on elinvoiman lisääminen ja 
kehittäminen. Tässä avain-
asemassa ovat yrittäjät, jot-
ka työllistävät ja kehittävät 
jatkuvasti omaa toimintaan-
sa. Työpaikat syntyvät en-
nen kaikkea pieniin ja keski-
suuriin yrityksiin. Yrittäjät 
on otettava entistä enemmän 
mukaan kaupungin elinkei-

nojen kehittämiseen ja hei-
dän näkemyksiään tulee 
arvostaa.

Asiaa olisi paljon, mut-
ta palstatilan rajallisuuden 
takia joudun vain ”raa-
paisemaan” pintaa. Sote-
maakuntauudistuksesta, 
hyvinvoinnista sekä elin-
voimaan liittyvistä asioista 
laitan aiheiden laajuuden 
vuoksi kirjoituksia tuleviin 
lehtiin.

Mari Kälkäjä 
Keskustan  
kuntavaali-
ehdokas

Positiivista, kestävää kehittämistä harkitulla ja maltillisella yhteistyöllä
Matinpäivän Perjantai -oh-
jelmassa suomalainen asun-
noton pariskunta on elänyt 
10 vuotta kadulla yöpyen 
puolitoista vuotta mm. Es-
pan inva-wc:ssä. Surullinen 
kertomus suomalaisesta 
asunnottomuudesta - häpe-
ällistä sivistysvaltiossa. 

Siirrän ajatukseni Pu-
dasjärvelle. Montako asu-
miskelpoista taloa on tääl-
lä revitty alas unelmien ja 
vaatimusten tieltä? Onko 
täällä varaa purkaa kestä-
väksi rakennettuja kiinteis-
töjä pois maisemasta? Onko 
varaa purkaa esimerkiksi 
Kurenalan koulun opettaji-
en talo, kun maassamme on 
asunnottomia lähes koko 
Pudasjärven asukasmäärän 
verran – noin 7500 ihmistä 
vailla kotia? 

la heidän äänitorvinaan kun 
vaalilupauksen mukaan pa-
rannamme sosiaali- ja terveys-
palveluja.

Huolenpitoa – huomennakin 
alkaa tänään.

Sointu 
Veivo
Kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

Milloin täällä - digiaikana 
- katsotaan asioita vähän ohi 
ja yli omien unelmien: mil-
loin tarjonta ja kysyntä saa-
daan kohtaamaan? Ihmisen 
perustarve - asunto - ja samal-
la myös veteraaniperinnön 
konkreettinen kunnioitus olisi 
aika ymmärtää Pudasjärvellä.

Kuka kutsui ulkopuoli-
set konsultit liikenneympyrää 
piirtelemään Kurenalan kou-
lun läheisyyteen, keskikau-
pungin parhaalle tontille? Pu-
dasjärven kehittämisunelmia 
ihmettelee etelässäkin moni.

Huonosti hoidettuihin pi-
karemontteihin on tuhlattu ai-
van liikaa yhteisiä veroraho-
ja - senkin takia olisi ’hullua’ 
murskata kestäväksi raken-
nettuja kiinteistöjä pois maise-
masta. Milloin täällä rakenne-
taan (ja korjataan) kuin itselle 

rakentaisi?
Jäähalli ja mikä muu unel-

makeskus Kurenalan koulun 
paikalle osoittaisi mielestäni 
huonoa historian tajua ja ve-
teraanien rauhantöiden - sen-
tään vähäisen kaupunkiku-
vamme mitätöintiä.

Purkamiseen tarvittavat 
euromiljoonat voidaan kyllä 
hyvällä tahdolla käyttää Ku-
renalan koulun korjaamiseen 
ja kehittämiseen kaivatuksi 
Kulttuuri - ja monitoimitalok-
si. Sen verran kulttuurihistori-
aa yhteiseksi iloksi ja kestäväk-
si arvoksi tarvitsemme kaiken 
kertakäyttökulttuurin oheen.

Sopisiko Oy Jäähalli Ab 
Rimmin Unelmatehtaan naa-
puriin: hyvä mainoskyltti-
hän opastaisi samalla lähilam-
masostoksille ja mitä muuta 
Rimmillä toivottavasti tuote-

taankaan tulevaisuudessa. Ne, 
jotka jäähallia tarvitsevat, toi-
vottavasti sen rakentavat ja yl-
läpidon kustantavat: veikkaus 
ja kuntarahoitus auttanevat! 
Miten kannattavat jäähallit Po-
siolla ja Ranualla? Paljon kriit-
tistä keskustelua ja ihmettelyä 
on herättänyt suunnitelma ra-
kentaa kaupungin henkilöstön 
vapaa-ajan hirsinen paritalo 
Syötteen Vemmeltien maise-
maan. Näinkö saadaan Pudas-
järvi kuntoon?

Virkistysrahastoon vaa-
timattomat 230 000 euroa - 
muka edellisiltä vuosilta ker-
tynyttä ylijäämää: Mitä ovat ne 
mahtiteot, joita pitäisi palkan 
lisäksi noin palkita? Näinkö 
kestämättömästi toimii hyvä-
veli-verkosto, vai onko kysees-
sä uusi, paikallinen ’lähidemo-
kratia’? Kun puolen miljoonan 

pikalainoja tarvitaan mak-
suvalmiuteen - vaikka mii-
nuskorolla, niin alaskirjaus-
ten avulla unelmoitu säästö ei 
mielestäni oikeuta etuja hen-
kilöstöperheille. Uutisoimat-
ta on, keitä perheisiin kuuluu. 
Syötteellähän on kaupungin 
myynnissä tai vuokrattavana 
50 lomatonttipaikkaa - sopi-
si hirsitaloja kaupungin hen-
kilöstönkin käyttöön omakus-
tanteisesti tarpeen mukaan.

Pudasjärven positiivinen, 
kestävä kehittäminen ei mie-
lestäni ole minkään poliitti-
sen ryhmän tai opportunistien 
etuoikeus, - ei myöskään vel-
vollisuus, vaan todella moni-
puolisesti harkitun, maltillisen 
yhteistyön vaiheittainen toteu-
tuma.

Milloin sosiaalinen oma-
tunto tulee käytännössä osak-

si kaupungin kehittämis-
tä, milloin altruismi tulee 
pakolliseksi oppiaineek-
si jatkuvasti uudistettavis-
sa opetussuunnitelmissa 
- osaksi paikallisuutta? Ky-
syn lukijan hiljaistakin mie-
lipidettä.  

Irma Inget
Kuntavaali-
ehdokas 
Vihreät 

Ps. ulkopaikkakuntalaiset osaavat 
kyllä paikallisiin kauppoihin, var-
sinkin viikonloppuisin aivan omi-
en arkihavaintojeni mukaan: yksi 
viimeisin jouluarpavoittajakin oli 
ulkopaikkakuntalainen ja Kale-
valan päivän yhteisvastuun lipas-
keräykseenkin osallistui ainakin 
perhe Kokkolasta.
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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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Maaliskuulle putkistoremontin 

sopineille kylpylä-lahjakortti 
kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Huom! 
Pe 17.3. 
Ruukin 

kattopeltien 
laskentapäivä!

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

• Metyylikobalamiini - luonnon oma aktiivinen B12-vitamiinin muoto 

• Vahva, hyvänmakuinen ja nopeavaikutteinen imeskelytabletti 

• Sisältää foolihappoa, joka toimii yhdessä B12-vitamiinin kanssa 

• Ikääntyville, kasvissyöjille ja B12-vitamiinin puutoksesta kärsiville

Hyvin imeytyvä B12-vitamiini 1000µg

* Uutuus *

Parempaa apteekista
apteq.fi
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* Uutuus *

Parempaa apteekista
apteq.fi
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• Sisältää foolihappoa, joka toimii yhdessä B12-vitamiinin kanssa 

• Ikääntyville, kasvissyöjille ja B12-vitamiinin puutoksesta kärsiville

Hyvin imeytyvä B12-vitamiini 1000µg
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• Metyylikobalamiini - luonnon oma aktiivinen B12-vitamiinin muoto 

• Vahva, hyvänmakuinen ja nopeavaikutteinen imeskelytabletti 

• Sisältää foolihappoa, joka toimii yhdessä B12-vitamiinin kanssa 

• Ikääntyville, kasvissyöjille ja B12-vitamiinin puutoksesta kärsiville

Hyvin imeytyvä B12-vitamiini 1000µg
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• Metyylikobalamiini - luonnon oma aktiivinen B12-vitamiinin muoto 

• Vahva, hyvänmakuinen ja nopeavaikutteinen imeskelytabletti 

• Sisältää foolihappoa, joka toimii yhdessä B12-vitamiinin kanssa 

• Ikääntyville, kasvissyöjille ja B12-vitamiinin puutoksesta kärsiville

Hyvin imeytyvä B12-vitamiini 1000µg

* Uutuus *

Parempaa apteekista
apteq.fi

Tarjous voimassa niin kauan kuin tarjouserää riittää enintään 31.3.2017 asti

19,90€
(norm. 29,70/100 tabl.)

100 tablettia

Nyt 

erikoishintaan 

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

MEILTÄ MYÖS 
MAALIPINTOJEN 

KONEELLISET 
KIILLOITUKSET, 

NIIN YKSIASTEISINA 
KUIN MONIASTEISINA, 

RIIPPUEN 
ASIAKKAAN 

TOIVEISTA JA 
KIILLOITETTAVAN 

PINNAN KUNNOSTA. 

KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESI

ULKOPESU 

25€ALKAEN

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä. 

sisältää tehokkaan ja 
maalipintaystävällisen 

käsinpesun, vanteiden pesun, 
sekä kuivauksen paineilmalla 

ja mikrokuitupyyhkeillä + Scholl 
nestevaha.

ULKOPESU 
+ NESTEVAHAUS

60€ALKAEN

ULKOPESU 
+ KOVAVAHAUS 

120€
ALKAEN

sisältää tehokkaan ja maalipin-
taystävällisen käsinpesun, van-
teiden pesun, sekä kuivauksen 
paineilmalla ja mikrokuitupyyh-

keillä + Collinite 476s kovavaha, 
joka tarjoaa erittäin pitkäkestoi-
sen suojan auton maalipinnalle.

AUTOKOHTAISESTI 
RÄÄTÄLÖIDYT

SISÄPESUT 

50€ALKAEN

sisältäen imurointi, lasien sekä 
muoviosien kiilloitus /puhdistus.

AUTON SISÄPESU 
+ ISTUIMIEN 
MÄRKÄPESU 

150€
ALKAEN

sisältää samat kuin edellinen + 
istuimien pesu painehuuhtelu-

laitteella.

TUULILASIN 
PINNOITUS, 
VÄHENTÄÄ 

PYYHKIJÖIDEN 
TARVETTA

65€ALKAEN

aineena Nanolex Ultra Glass 
lasipinnoite, valmistaja lupaa 

kestoksi jopa 18kk / 30000km.

MAALIPINNAN 
KESTO-

PINNOITUKSET 

200€
ALKAEN

Pinnoitteena Nanolex Si3D, 
kesto jopa 2 vuotta.

KIILLOITUKSET

150€
ALKAEN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17 Keskustele, osallistu ja vaikuta  
www.huolenpitoa.fi ja #huolenpitoa #suomikuntoon

Viikko 11
Maanantai 13.3. 10-14, vastuualue: 
Puhos/Jaurakka/Ervasti.
Tiistai 14.3. klo 10-14, 
vastuualue: Siurua.
Ke-to 15.-16.3. klo 10-14, vastuualue: 
Hetekylä/Kollaja/Kipinä. Vastuuhenkilö: 
Urpo Puolakanaho p. 0400 151 687.
Perjantaina 17.3. klo 10-14. 
vaalitilaisuus K-supermarket edessä, 
lättyjä tarjolla.  

Viikko 12  
Maanantai 20.3. 15-18, vastuualue: 
Kurenala.
Ti-ke 21.-22.3. klo 15-18, vastuualue: 
Syöte/Iinattijärvi/Hirvaskoski.

Keskusta Pudasjärven vaalitupa 
Kauppatie 5 on avoinna
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Torstai 23.3. klo 12-18, Keskustan 
vaalituvalla arvoituksia, sananlaskuja 
sekä lauluja 23.3. alkaen klo 12-13 sekä 
15-17. Laulattajina ja arvuuttelijana 
Alpo Laakkonen ja Hilkka Parkki-
senniemi.
Perjantaina 24.3. klo 10-14, vaaliti-
laisuus S-marketin edessä. Tarjolla 
keskustakarkkia ja aatetta.
Lauantaina 25.3. klo 14, vaalitilaisuus 
Sarakylän koululla. Paikalla kansan-
edustaja Niilo Keränen ja keskustan 
kuntavaaliehdokkaita. Tule 
kuuntelemaan ja keskuste-
lemaan Keskustapuolueen 
kuntavaaliteemoista. 
Kahvitarjoilu, arvontaa! 
(hyvät palkinnot)

Viikko 13 avoinna joka päivä, 
tarkemmin ensi viikon lehdessä.
Sunnuntai 9.4. vaalivalvojaiset 
vaalituvalla klo 19 alkaen. Kaikki ovat 
tervetulleita jännäämään vaalitulosta. 
Tarjolla pientä naposteltavaa.

Ennakkoäänestys 
29.3.-4.4.,  

vaalipäivä su 9.4.!


