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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 17.3.2017

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

www.keitelegroup.fi

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Ranua ja Pudasjärvi

METSÄPÄIVÄ PUDASJÄRVEN 
TORILLA 24.3. KLO 10–14.

Olemme mukana Metsäpäivässä, jossa on luvassa  
mm. työnäytöksiä, toimijoiden esittelyjä sekä 

metsäkonesimulaattori. Yksi tapahtuman puhujista on 
johtaja Matti Kylävainio Keitele Groupilta. Tavataan 

osastollamme!

Tarkka tukkipuun katkonta ja Keiteleen huipputeknologia 
mahdollistavat pienempien ja lyhyempien tukkien ja 

pikkutukkien hyödyntämisen. Paremman tukkisaannon 
huomaat iloisesti puukauppatilissäsi.

Tee paras puukauppatili!

” Ota yhteyttä ja pyydä tarjous leimikostasi”

Pilkit 7.-9.4.2017

Outlander 
450/570 

ovh  7190 €!

PÄÄPALKINTO:

SEKÄ PALJON MUUTA..

*osallistuminen alk. 20 €

Perinteinen koko perheen 
pilkkitapahtuma!
Pe 7.4. klo    18-20      Lohipilkki 
La 8.4. klo   12-12.45  Sm-Sprinttipilkki 
La 8.4. klo   13 – 15     1. Pääkilpailu 
Su 9.4. klo   12 – 14    2. Pääkilpailu 
Su 9.4. klo   n 14.30   Palkintojen jako 
LUVASSA MUKAVAA TUNNELMAA JA OHJELMAA KOKO VKLP AJAN! 

Illasta livemusaa mm. Tomi Markkola sekä Gunnar Khickel ja tietysti pilkkikaraoke.

LUE LISÄÄ JA VARAA MAJOITUS
paljakka.fi/paljakka-pilkit/

Stiga Tornado 

2098 ovh 1690 €

M

ahtavia palkintoja!

Nyt myös LASTEN 

ja NUORTEN sarja!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: ke 22.3. ke 29.3. ja ke 5.4.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

SILMÄLASIEN ostajille 
AURINKOLASIT tai TOISET 
SILMÄLASIT kaupan päälle!
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

TEKSTIILI-
PESURI 

KÄRCHER 
SE4001 

PLUS 1081-133

25900
Teho 1400 W. imutehon säätö 
käsikahvassa ja irrotettava ve-
sisäiliö. Mukana kalustesuulake 
sekä mattosuulake. Toimii myös 
vesi-imurina.

IKKUNA-
PESURI 

KÄRCHER 
WV 2

Ikkunanpesu on helppoa ilman ve-
den valumista tai ikäviä raitoja. Su-
muta ensin vesi tai pesuaineliuos 
ikkunaan, pese mikrokuituliinalla ja 
kuivaa lopuksi ikkuna imevällä ik-
kunankuivaimella. Mukana 170 mm 
kapea suulake.

6990

 

Minna Kauppi

K
U

VA
: P

A
U

LA
 L

EH
TO

M
Ä

K
I

 

Minna Kauppi

K
U

V
A

: P
A

U
L

A
 L

E
H

T
O

M
Ä

K
I

Puun-
myyntisuunnitelman 

aika!

Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry 
· www.mhy.fi

Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI p. 0204 137 520 

Miksi suunnitelma kannattaa 
teettää MHY:llä:
-  maksuton
-  ajantasainen puolueeton hintatieto
-  toteutuneen katkonta-aineiston 
 hyödyntäminen
-  kattava puukauppatilanteen tuntemus
-  ainut metsänomistajan edunvalvoja puu-

kauppassakin
-  KMR-tukiasiat hallussa

Ota heti yhteys omaan neuvojaan!

Lumien tiputtelut katoilta 
pitkällä kokemuksella.

Ota yhteyttä, p. 040 526 1065
Timo Nevala Osuuskunta

  

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

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

PUDASJÄRVEN  
KESKUSTAN  
VAALILEHTI  
2017 Liitteenä
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa 19.3. kello 10, Timo Liikanen, 
Hannele Puhakka.

Kuorot: Vox Margarita ke 22.3. kello 18, Sarakylän kappe-
likuoro to 23.3. kello 17, eläkeläisten musiikkipiiri ke 22.3. 
kello 13, kirkkokuoro to 23.3. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 20.3. klo 18.

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

Kaikille avoin Sauvakävely ti 21.3. kello 17.15. Lähde-
tään yhdessä srk-talon, Kanttorilan pihasta reippailemaan. 
Lenkin päätteeksi keitämme iltakahvit Kanttorilassa. Kah-
vikolehti KUA:n hyväksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä 
lenkkeilijöitä! Lisätietoja: Eeva Leinonen puh. 0400 866 
480.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 12.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoisin 
kello 10–13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17–19. 
Voit osallistua siis molempina päivinä. 

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

Siionin virsiseurat Sinikka ja Aimo Pietilällä, Korvenpe-
räntie 238, pe 17.3. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Pasi Kum-
malalla pe 17.3. kello 19 ja lauluseurat Sarakylän kappe-
lissa su 19.3. kello 19. Kodinilta Pärjänsuolla Eija ja Jou-
ni Seppälällä la 25.3. kello 20 (Pekka Lehto). Myyjäiset ja 
seurat Jongulla Kaisu ja Pekka Liikasella pe 24.3. kello 19 
(Seppo Leppänen). Seurat Kurenalan ry:llä su 19.3. kello 
16 (Tauno Kujala, Urpo Illikainen).

Haudattu: Ossi Aarne Kokko 86 v, Kauko Ilmari Kenttälä 
79 v, Ossi Illikainen  68 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 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

Kaiken takana on odotus
Älä usko Mattia ja Teppoa. Kaiken takana 
ei ole nainen, vaan kaiken takana on odo-
tus. 

Aamu alkaa odotuksella. Kuulen korvil-
lani kahvinkeittimen porinan ja haistan ne-
nälläni tuoreen kahvin tuoksun. Minulla on 
varmanoloinen aavistus, että kohta on jo-
tain hyvää, suorastaan nautinnollista edes-
säni. Kahvi kuiskii kutsuen: ”Olen kohta val-
mis nautittavaksi. Odota vielä hetki.” Tiedän, 
että minun kannattaa odottaa tätä hetkeä.

Odotan innokkaana itselleni tärkeää 
postipakettia. Seuraan paketin kulkua hal-
ki Suomen hetki hetkeltä netin avulla. ”Lä-
hetys on rekisteröity ja vastaanotettu.” ”Pa-
kettinne on lajiteltu.” Ennen pitkään saapuu 
riemastuttava viesti: ”Pakettinne on noudet-
tavissa paikallisesta postista.” Odottami-
seeni on kuulunut kihelmöivää odotuksen 
jännitystä, mutta koko ajan olen tiennyt, 
että odottamani paketti on tulossa kotiin.

Olen automatkalla kauan odotettuun 
kohteeseen. Mietin samoja kysymyksiä hil-
jaa, joita takapenkki sanoo ääneen: ”Onko 
enää pitkästi?” ”Vieläkö pitää kauan odot-
taa?” ”Milloin ollaan perillä?” Kun jotain on 
odottanut pitkään ja hartaasti, niin matkan 
aikana alkaa kärsimättömyys ja malttamat-
tomuus nostaa päätään. Miksei olla peril-
lä jo nyt? Piinallista tämä odottajan elämä. 

Odotamme tällä hetkellä pääsiäistä. 
Pientä pääsiäisen porinaa on jo mahdollis-
ta kuulla. Pian alkaa pääsiäisen tuoksutkin 
leijailla. Eikä se ole mämmin tuoksu. Se on 
kevään tuoksu. Aurinko alkaa lämmittää ja 
luonto heräilee eloon. Samaan aikaan pää-
siäisen riemukas viesti kuiskii kutsuvas-
ti valoa ja lämpöä väreillen: ”Olen kohta 
luonasi. Odota vielä hetki.” Pääsiäisen suu-
rin ja merkittävin yllätyspaketti on kohta 
noudettavissa ja avattavissa ihmeteltäväk-
si. Sitä ei ihmetellä paikallisessa postissa, 

vaan omassa sydämessä. Meidän paasto-
matkan odotus on päättymässä. Enää ei 
tarvitse kysellä, että milloin ollaan perillä. 
Nyt olemme perillä.

Odottaminen valmistaa meitä kohtaa-
maan sen, mitä olemme kovasti odotta-
neet. Takana on matka ja odotuksen aika, 
minkä aikana olemme omilla tavoillamme 
edenneet kohti päämäärää. Malttamatto-
masti, nautiskellen, kärsimättömästi, har-
taasti ja pitkään, kuunnellen, hiljentyen. 
Kun meillä on viimein odotus takana, on 
meidän kaikkien edessä Hän, joka ihanas-
ti rakastaa meitä jokaista matkalla olijaa ja 
malttamatonta odottajaa.

Odottelemisiin,
Marko Väyrynen
Pudasjärven seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja

Elämä käy kuin korkeammaksi,
milloin ihmisen lasta kaksi
käsi kädessä, toistansa tukien,
katseesta toinen toisensa lukien
            kasvavat yhdessä
            kasvavat yhteen
            leikkaavat, sitovat
            yhteisen lyhteen.
Leipä ei kapea, leipä ei leveä.
Osansa saaneen käydä on keveä,
käsi kädessä, sydän sydämessä. 
(Helvi Juvonen)

Lapset, lastenlapset ja 
lastenlasten lapset

Annikki ja 
Ossi Lantto 

vihittiin 14.3.1947 
70-vuotis 

hääpäiväänne 
onnitellen

Viikon päästä lauantaina 
25.3. ja sunnuntaina 26.3. Ra-
nualla pidetään vuoden vii-
meinen Poro-Cup osakil-
pailu. Ranuan osakilpailu 
järjestetään pitkästä aikaa 
kirkonkylällä, jossa edellinen 
porokisa on järjestetty 1970 

luvun alkupuolella. Ranu-
an Portimossa porokisoja pi-
dettiin 30 vuotta, mutta nyt 
viimeisistä kisoista on jo yli 
kymmenen vuotta. Vieläkin 
monet porokilpailijat ja po-
roväki muistelevat Portimon 
aikoja, jossa oli aina suuri 

määrä poroja kilpailemassa. 
Toivottavasti saamme hy-

vät kisat tässä uudessa pai-
kassa Ranuan kristillisen 
kansanopiston seurakentäl-
lä ja saamme porokisoille Ra-
nualla jatkoa vaikkapa parin 
vuoden välein, lausuvat jär-

jestäjät. 
Tämän talven poro-cupis-

sa Pintamon paliskunta on 
edustanut Pudasjärveä kun-
niakkaasti, sillä johtaahan 
Pikalaaki poro-cupia ylivoi-
maisesti kuten Pintamo palis-
kunta-cupia. Ranuan seudun 

porokilpailijat toivottavat 
naapurikuntien väen lämpi-
mästi tervetulleiksi Ranuan 
porokisoihin. Tapio Saukko

Ranualla vuoden viimeinen Poro- cup osakilpailu 

Pudasjärven torilla järjeste-
tään perinteinen Metsäpäi-
vä ensi viikon perjantaina. 
Vuosittain suuren yleisömää-
rän keräävässä tapahtumassa 
esillä on metsä monine muo-
toineen. Esittelyosastoilla on 
mukana yli 20 metsällistä toi-
mijaa. Luvassa on siis paljon 
metsäasiaa ja metsään liitty-
vää toimintaa.

Tapahtuman järjestelyvas-
tuun kantavat Pudasjärven 
alueella olevat erilaiset met-
sään liittyvät toimijat. Tänä 
vuonna päivän teemana on 
Suomen juhlavuoden kunni-
aksi "100 lasissa metsään!". 

Tapahtuman aluksi Pu-
dasjärven kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen lausuu kau-
pungin tervehdyksen. Oman 
puheenvuoronsa pitää muun 
muassa Boreal Bioref Oy:n 
toimitusjohtaja Heikki Niva-
la. Hän kertoo Kemijärven 
biotehdashankkeesta. Met-
säkoulutuksen näkymistä 
puhuu Osekk:n kuntayhty-
mäjohtaja-rehtori Jarmo Pa-

Metsäpäivä ensi viikolla Pudasjärven torilla

loniemi.
Kemijärven saha- ja liima-

puuprojektin vaiheet ja saha-
tavaran markkinanäkymät 
ovat Keitele Group Oy:n joh-
taja Matti Kylävainio puheen-
vuoron aiheina. Metsäpäi-

Metsäpäivä -tapahtuma kokoaa runsaasti yleisöä torille. 
vässä puheenvuoro on myös 
Aalto-yliopiston Puunjalos-
tustekniikan laitoksen profes-
sori Olli Dahlilla. Hän kertoo 
uusista puun käyttömahdol-
lisuuksista ja puun hinnasta.

Tänä vuonna valitaan 

myös järjestyksessään toisen 
kerran Pudasjärven Vuoden 
metsätoimija. Tapahtuma 
huipentuu huutokauppaan, 
jossa on tarjolla moottorikelk-
ka.

Pannu on kuumana ja 

hiillos hehkuvana koko ta-
pahtuman ajan. Makkaran 
paisto torilla onkin Metsäpäi-
villä hyvin suosittua. Järjes-
täjät toivottavat kaikki terve-
tulleiksi Pudasjärven torille 
perjantaina kello 10 alkaen.
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LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven Näyttämön tä-
män talven näytelmä on 
Ulla Vaarnamon kirjoittama 
”Naiset pihalla”, jonka on 
ohjannut Senja Latvala. En-
si-ilta on perjantaina 24.3. 
kello 18. Koskenhovilla, jos-
sa ensimmäistä kertaa kaikki 
esitykset ovat yhden viikon-
lopun aikana noin 70 henki-
lön katsomossa. 

’’Toisen elämästä ei ku-
kaan pysty sanomaan yh-
tään mitään.’’ 

Näytelmäesityksessä 
toistensa suunnitelmis-
ta tietämättä kolmen sisa-
ren katras tulee ottamaan 
hengähdystaukoa elämäs-
tään lapsuutensa kesämö-
kille aikuistuvat lapset mu-
kanaan. Selvitystilassa ovat 
niin miehet, rakkaudet kuin 
ammatinvalinnatkin. Kai-
killa heistä on omat huolen-
sa ja murheensa, joita yhtenä 

Naiset pihalla teatteriesitys
kesäpäivänä setvitään oi-
kein Koskenkorvan voimal-
la. Isää odotetaan, taas ker-
ran, paikalle ja vihdoin hän 
saapuukin vain sotkeakseen 
tyttärien suunnitelmat uuti-
sillaan.

-Näytelmä on erilainen, 
kertomus siitä millaista elä-
mä voi joskus olla...ei aina 
niin iloista. Elämällä on se 
karukin puoli - toisilla on-
gelmat ovat pieniä toisilla 
vähän suurempia, tuumaa 
nuorinta sisarista näyttelevä 
Niina Parviainen. 

Näinhän se usein on. 
Puolen vuoden aikana har-
joiteltu vakavampi näytel-
mä on saanut koko näytte-
lijäporukan välillä hyvinkin 
syvällisiin mietteisiin ja teks-
tiä on peilattu omiinkin ko-
kemuksiin. Vakavasta ai-
heestaan huolimatta naurua 
harjoituksissa on riittänyt. Ja 

toki näytelmästä koomiset-
kin hetkensä löytyvät.

Rooleissa nähdään tut-
tua porukkaa Näyttämön 
riveistä, mutta on mukana 
pari rohkeaa ensikertalaista-
kin. Isänä Kauko Tervonen, 
tyttärinä Kaarina Nevanpe-
rä, Pirjo Lauronen ja Niina 
Parviainen sekä tyttärentyt-
tärinä Katariina Lauronen, 
Helmilotta Tuohimaa ja 
Tuulianna Tuohimaa. -Hyvä 
ja mielenkiintoinen näytel-
mä. Tosi erilainen kuin muut 
mitä olen nähnyt. Kaikilla on 
oma elämänsä ja ongelmia, 
tiivistää ensi kertaa näytte-
lemässä mukana oleva Kata-
riina Lauronen.  

Kolmatta tyttärentyttä-
ristä näyttelevä Tuulianna 
Tuohimaa yhtyy mielipitee-
seen. 

-Niin. Mielenkiintoinen ja 
aivan erilainen mitä yleensä 

Emppu huolestuu ukkinsa puheista. Sisarukset Ira ja Sini kaivolla.

olen näytellyt. Haastava roo-
li, ehkä vaikein ikinä.

-Näytelmä kuvaa raa-
dollisen rehellisesti suoma-
laisen suvun elämää. Sii-
henhän kuuluu lapsuuden 
sisarkateus ja suosikkijärjes-
telmä, joka helposti johtaa 
aikuisiän katkeruuteen. Niin 
ja alkoholin voimallahan nii-
tä asioita tahdotaan ratkoa, 
kun ei muuten puhuta, poh-
tii keskimmäistä sisarista 
näyttelevä Pirjo Lauronen. 

Niinhän se meillä suo-
malaisilla tahtoo olla. Viina-
pulloon tartutaan turhankin 
helposti ongelmien edessä. 
Näytelmän naiset luottavat 
kuitenkin siihen, että edes-
sä on kesien kesä, joten vaik-
ka näytelmässä vakavia ai-
heita käsitelläänkin, saa se 
varmasti yleisön myös nau-
ramaan.

Näytelmä on K12.

Helmikuun kahden viimei-
sen viikon myös maaliskuun 
puolella Pudasjärvelle satoi 
sen verran reippaasti lunta, 
että joka paikkaan tuli reilus-
ti pohjoisen talven tunnetta 
ja maisema on näyttäytynyt 
täynnä hohtavan valkeaa yl-
lin kyllin.

Moni lumettomasta tai 
vähälumisesta etelästä tän-
ne pohjoiseen hiihtolomalle 
matkannut on saanut kokea 
melkoisen maiseman muu-
toksen. Syötteen alueella 
runsaslumisissa vaaramaise-
missa kerrotaan tällä hetkel-
lä olevan lunta myös muka-
vasti. Viikon 8. alkupäivinä 
Syötteen Ahmatuvalla oli 
lunta yksi metri ja sen jäl-
keen on tullut lunta reilusti 
lisää. Vastaavana ajankohta-
na viime vuonna Syötteellä 
lumikerroksen paksuus oli 
sitäkin enemmän, noin 140 
cm. Pudasjärven sääasemal-

Maisemassa hohtavan valkeaa yllin kyllin
la lentokentälläkin lumiker-
roksen paksuus on mitattu 
yli 70 cm.

Pudasjärven taajamas-
sa osa omakotitalon omista-
jista  huomasi viime viikolla 
katolle kertyneen lunta sen 
verran reilusti, että  päätti 
nousta jo katolle lumitöihin. 
Silloin kun lumi ei ole vielä 
märkää, käy työ lumikolan 
kanssa vielä kohtuullisen 
helposti, totesi eräs katol-
le kiivennyt. Myöhemmin, 
kun lumi muuttuu lauhojen 
ja kosteiden talvisään seu-
rauksena märäksi, voi isoil-
le katopinnoille kertoa aika-
moinen painotaakka. Teiden 
kunnossapitäjilläkin teiden 
aurauksessa viime aikoina 
lienee pitänyt kiirettä. Ku-
renalla taajamassa alkaa tei-
den varsilla olla jo melkoi-
sen korkeat lumikinokset. 
Lumenajo pois taajaman tei-
den varsilta viralliselle Hete-

harjun lumenkaatopaikalle 
lienee aloitettu. 

Joku mainitsi käyneen-
sä vasta sukuloimassa ete-
lämpänä Suomessa ja kertoi, 
että siellä maisema oli muut-
tunut muutamassa päiväs-
sä täysin lumettomaksi ve-

sisateiden seurauksena. Eipä 
kuulosta siinä mielessä ete-
lässä asuminen hääviltä, kun 
meillä on sentään oikea, val-
kea talvi. 

Pertti Kuusisto

Kurenalan taajamassakin on runsaan lumen ansiosta oi-
kean talven tuntua.

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! 

Keskustele, osallistu ja vaikuta  
www.huolenpitoa.fi ja #huolenpitoa 

#suomikuntoon

Tervetuloa 
Keskustan vaalituvalle
Perjantaina 24.3. klo 13-15  
Tarjolla paikallista rössypottua lisukkeineen.
Keskustelua Pudasjärven asioista ja paikallisesta  
ruuasta. Mukana Mari Kälkäjä, Marja Lantto ja 
Mirka Pääkkö.

38 40 49
Mari  
Kälkäjä

Marja  
Lantto

Mirka 
Pääkkö
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Grillimakkara- ja mehutarjoilua!
Kuuntelemme mielellämme 
kuntalaisten esittämiä asioita.

Tervetuloa keskustelemaan ja 
kyselemään! 

Turvallinen tulevaisuus 
tehdään nyt!

Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat 
tavattavissa Pudasjärven torilla 

to 30.3. klo 11 alkaen. 

Granlund Teppo 11 

Honkanen Erkki 12
Puurunen Taisto 13

Rantala Leena 14 

Ruokangas Mauno 15
Räisänen Eero 16
Tihinen Antti 17

Tihinen Paavo 18
Vähäkuopus Inga 19 

Vasemmistoliiton 
Pudasjärven yhdistys
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Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Hallitus

KEVÄTKOKOUS
la 1.4.2017 klo 17 Piipposen pirtti 

Piipposentie 16 Kouva.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Yrittäjien ja senioriyrittäjien yhteinen 
VIRKISTYS- JA KUNTOILURETKI 

KOUVALLE 
Piipposen pirtille la 1.4.

Ohjelma: 
Klo 12-14 yrittäjien pilkkikilpailu, jonka jälkeen palkinto-
jen jako, kahvittelua ja grillimakkaratarjoilua kodassa. 

Vaihtoehtona ulkoilua, hiihtämistä.
Klo 17 Yrittäjien kevätkokous, jonka jälkeen yhteinen 

päivällinen ja illanvietto keskinäisen seurustelun 
merkeissä. Yöpymiseen mahdollisuus.

Päivällinen 25 €, yöpyminen 40 €.
Ilmoittautuminen su 26.3. mennessä 

Tommi Niskanen 040 555 3639, 
tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Yrittämistä ja kaupungin 
elinvoiman kehittämistä koskeva

YRITTÄJÄILTA 
kuntavaalipaneelin merkeissä

ma 27.3. klo 18 Pohjantähti 
Teollisuustie 1 Pudasjärvi
Yrittäjäiltaan toivotaan esittäytymään 

kuntavaaleissa ehdokkaina olevia yrittäjiä 
(ei tarvitse olla yrittäjäyhd. jäsen) 

sekä päätoimisia maatalousyrittäjiä. 
Yleisö saa esittää kysymyksiä. 
Juontajana Tommi Niskanen. 

 

Järjestää:

MHY Pudasjärven toimin-
nanjohtaja Antti Härkönen 
välitti Pohjois-Suomen met-
säkiinteistömarkkina-aihei-
sen tiedotteen, jonka julkai-
semme lehdessä. 

Maanmittauslaitoksen 
kauppahintatilaston mu-
kaan Pohjois-Suomen yli 10 
hehtaarin metsäkiinteistö-
jen kauppamäärä kasvoi 18 
prosenttia. Omistajaa vaihtoi 
näissä kaupoissa 60 000 heh-
taaria. Alueellisesti maanmit-
tauslaitoksen kauppamäärät 
kehittyivät eri suuntiin. 

Ammattilaisten käyttö 
metsäkiinteistökaupassa on 
kasvussa. Pohjois-Suomen 
Metsämarkkinat LKV:n met-
säkiinteistökaupan vuoden 
2016 myyntimäärä oli 333 
kappaletta. Kauppamäärä oli 
yhtiön kaikkien aikojen suu-
rin. Määrä kasvoi 27 prosent-
tia edelliseen vuoteen verrat-
tuna. 

Tilojen keskihintaa par-
haiten kuvaavat mediaa-
nihinnat olivat Pohjois-
Pohjanmaalla 1539 euroa 
hehtaarilta. Metsäkiinteis-
tön arvosta 90 prosenttia on 
puuston arvoa, joka ratkai-

see metsän arvon silloin kun 
kiinteistöön ei liity raken-
nusmaan, ranta-alueiden tai 
maa-ainesten arvoja.

Ammattilaiset ovat 
huolissaan
Viime vuosina on puusto-
arvioiden tueksi tullut uu-
sia nettipohjaisia mahdol-
lisuuksia. Tunnetuin niistä 
on Suomen metsäkeskuksen 
Metsään.fi. Siinä on käytet-
ty laserkeilaustekniikkaa yh-
distettynä kohdennettuun 
maastotarkastukseen. Myös 
pankeilla ja muilla toimijoilla 
voi olla tarjolla valmista tie-
toa puumääristä ja puuston-
arvosta. Osa niistä perustuu 
puuston satelliittipohjaiseen 
ns monilähde inventointiin, 
joka on maanmittauslaitok-
sen kiinteistöraja-aineiston 
perusteella kohdistettavissa 
kiinteistökohtaiseksi. 

Käyttäjiä ei näiden tieto-
lähteiden yhteydessä varoi-
teta millään tavoin, että nii-
den käyttäminen suoraan 
esimerkiksi tilan arvonmää-
rityksessä voi johtaa suuriin 
virheisiin ja taloudellisiin 

menetyksiin. Suurin riski on 
myyjäpuolella. Kaupan jäl-
keen paljastuvat puuston ar-
viointivirheet tulevat har-
voin myyjän tietoon. Kaupan 
jälkeen puuta voi löytyä rei-
lusti enemmän, eikä ostaja 
taatusti mene kertomaan sitä 
myyjälle.

Turvasatamaa  
finanssisijoituksille
Viime vuosina metsätila-
markkinat ovat muuttuneet 
perusteellisesti. Aikaisem-
min myyntiin tuli lähinnä 
loppuun hakattuja tiloja. Ny-
kyisin tilanne on toinen. Ti-
lat ovat puustoltaan pääosin 
normaaleja. Kun suvusta ei 
löydy metsätaloudesta kiin-
nostunutta, päätyy moni pe-
rikunta tilan myyntiin. Myös 
suuret ikäluokat ovat ikään-
tyneet. Lapset ovat etelässä 
ja moni harkitsee metsätilan 
myyntiä.

Sijoittajien näkökulmasta 
metsät ovat tulleet yhdeksi si-
joitusvarojen turvasatamak-
si. Määräaikaistalletusten 
korkotaso on pudonnut ma-
talalle ja toisaalta alhainen 

korkotaso suosii sijoittamis-
ta metsään. Suursijoittajat 
tavoittelevat metsästä 4 - 5 
prosentin tuottoa, joka mah-
dollistaa kannattavan sijoit-
tamisen myös velkarahalla. 

Pohjois-Suomen Metsä-
markkinoilla on vastaavan 
hoitajan Ulla Käkelän lisäk-
si Pohjois-Suomessa 12 kiin-
teistönvälittäjäasiamiestä. 
Asiamiehet ovat kaikki met-
sänhoitoyhdistyksen palve-
luksessa. Metsämarkkinat 
toimii osana metsänhoitoyh-
distysten valtakunnallista 
Metsätilat.fi- ketjua. 

Pohjois-Suomen Metsä-
markkinat Oy on metsänhoi-
toyhdistysten omistama raa-
kapuun tehdastoimituksiin 
ja metsäkiinteistöjen välityk-
seen erikoistunut yhtiö. Yh-
tiön liikevaihto vuonna 2016 
oli 28,4 miljoonaa euroa, jos-
ta pääosa kertyi puukaupas-
ta. Puutoimitukset 2016 nou-
sivat 11 prosenttia uuteen 
ennätykseen yli 600 000 kuu-
tiometriin.

Jukka Aula 
toimitusjohtaja 

Vilkas vuosi metsäkiinteistömarkkinoilla

Paukkerinharjulla ulkoiltiin porukalla
Kokoonnuimme viettämään 
ulkoilupäivää Paukkerin-
harjun kylätalolle torstaina 
9.3. Paikalle saapui kolmi-
senkymmentä henkilöä, ja 
kaikille riitti tekemistä. Osa 
halusi hiihtää, toiset luistel-
la. Mäenlasku innosti pie-
nempiä mukanaolijoita. Vä-
lipalaksi nautittiin makkaraa 
kera voileivän ja pillimehun. 
Tilaisuuden järjesti Jongun 
alueen kyläyhdistys. 

Suvi Ronkainen,  
kuvat Tanja Ronkainen

Luistelu kiinnosti isompia lapsia. 

Pulkkailijat. 

Kuulumisien vaihtamista.  

Osa lapsista innostui hiihtämään. 

Mäkihyppykilpailu Ta-
pio Räisänen-mäkikeskus 
11.3. Tapsa-cup 6.osakil-
pailu tulokset :

HS-52 mäki 
2. Keijo Kettunen PuU 
44m/43.5m 188,1. 
HS-38 mäki  
2. Keijo Kettunen PuU 
32m/33m 204,0.. 
HS-24 mäki 
1. Keijo Kettunen PuU 

18m/18m 202,8.  3. Ossi-Mati-
as Kettunen PuU 10.5m/11m 
109,2. 4. Topi Kettunen PuU  
8.5m/8.5m 86,1. 
HS-12 mäki 
2. Ossi-Matias Kettunen PuU 
6.5m/6.5m 176,6.  3. Topi Ket-
tunen PuU 6m/6m 168,4 . 
HS-6 minisuksimäki  
1. Ossi-Matias Kettunen PuU 
2.5m/2.5m 193,2.  3. Topi Ket-
tunen PuU 2.5m/3m 175,0.

Mäkituloksia

Pudasjärven Urheilijoiden 
Uimajaosto järjesti uintikisat 
sunnuntaina 26.2. Puikkaris-
sa. Osallistujia oli 22. 

Tulokset:
Tytöt 4v. Vapaa 10m Vilma Ket-
tunen 23.0. Pojat 4v. Vapaa 10m 
Eemeli Ylilehto 33.1. Pojat 5v. Va-
paa 10m 1. Iiro Piri 49.2, 2. Aappo 

Piri 1.05.6. Pojat 6v. Vapaa 25m 
Severi Lauri 50.5. Tytöt 7v. Vapaa 
25m Iiris Piri 51.4. Pojat 7v. Va-
paa 15m Topi Kettunen 16.5. Po-
jat 8v. Vapaa 25m Jere Kauk-
ko 31.4. Tytöt 9v. Vapaa 25m 
Sara Leino 26.3. Pojat 9v. Va-
paa 25m 1. Jaakko Muranen 27.6, 
2. Ossi-Matias Kettunen 27.8, 3. 
Elias Ylilehto 41.5. Tytöt 10v. Va-

paa 25m Ronja Ylilehto 27.5. Po-
jat 10v. Vapaa 25m Santeri Käs-
mä 40.6. Tytöt 11v. Vapaa 25m 
Venla Leino 22.5. Pojat 11v. Va-
paa 25m Niila Isojärvi 37.1. Ty-
töt 11v. Selkä 25m Venla Leino 
27.2. Pojat 11v. Selkä 25m Nii-
la Isojärvi 41.6. Pojat 12v. Vapaa 
50m Joonas Muranen 46.2. Pojat 
12v. Selkä 50m Joonas Muranen 

56.7. Tytöt 13v. Vapaa 100m 1. 
Sofia Harju 1.49.5, 2. Anna-Kai-
sa Käsmä 1.53.3. Tytöt 13v. Rin-
ta 50m 1. Anni Runni 58.8, 2. So-
fia Harju 1.11.6. Tytöt 13v. Selkä 
50m 1. Anni Runni 48.9, 2. Sofia 
Harju 1.04.5. Tytöt 14v. Vapaa 
100m Janette Takarautio 1.27.1. 
Tytöt 14v. Selkä 50m Janette 
Takarautio 44.8.

Uintikisa Puikkarissa

Tanssimatka
la 18.3. maaliskuun suurtansseihin 

Naapurivaaran huvikeskukselle. 
Sinitaivas ja 

Kyösti Mäkimattila & Varjokuva
Lähtö klo 18.00 S-market linja-autopysäkki. 

Matkan hinta 35 €, sisältää kyydin ja tanssilipun. 
Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) Eija Pihlaja 0400 765 180, 

Heimo Turunen 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi 
Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat 

Muutama paikka vielä vapaana:
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ALKUVIIKKO MA 20.3.LOPPUVIIKKO PE-LA 17.-18.3.

PERJANTAINA 17.3. LAUANTAINA 18.3. MAANANTAINA 20.3.

TIISTAINA 21.3.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

KEMIKALIO-OSASTOLTA

Kerää kolme 
M-Tavaratalon 25€:n 

kassakuittia
niin voit ostaa 

Finlayson
KÄSI- JA 

KYLPYPYYHKEET
(keräilyerä max. 2 kylpypyyhettä tai 

2pkt (2kpl/pkt) käsipyyhkeitä)

-50%
(rajoitettu erä. Tarjous on voimassa 1.3. - 

18.6.2017, tai niin kauan kuin tavaraa riittää)

100

499

499
kg

kpl

049
100 g

699
kg595

kg

499
kg

399
ltk399

ltk

399
pkt kpl

195

069

499

089

249

099

pss

pkt

pkt

995
kg

2 filettä/talous

139
pss

prk

199
pkt

695

199
ras

149
pss

kpl499
pkt

129
ras

199 599
kpl

1495
kg

1090
kg

kg

pkt

kg

250
kpl

Tuore
NORJAN
LOHI-
FILEE

079
pkt

2 pkt/talous

350
kpl 350

pkt

495

895

1690

1095

1790

1690

5600

5850
1900

Antell
RUISRUIS
LEIPÄ 
9 kpl/450 g

Malviala 
COCTAIL-
PIIRAKKA 
44 kpl/2000 g

Candy King
IRTO-
KARKIT

Valio
OLTERMANNI
JUUSTO
250 g

PINGVIINIT
TUUTIT 
6 kpl/720 ml

GRILLATTU
BROILERI
kokonainen

Porsaan
KYL-
JYKSET

3 kg/talous

Poprilli
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Vip
APPELSIINI 
TÄYSMEHU
1 l

SAVU-
LUUT

HK Popsi
KEVYT 10
NAKKI 300 g

Kananpojan
RINTA-
LEIKE
4 kpl/rss

Atria
GOTLER-

MAKKARA 
palana

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

Taffel sileä
PERUNALASTU

350 g 

Snellman
NAUDAN
JAUHELIHA
10%, 400 g

Atria
KARJALAN-

PAISTI
700 g

Atria ITALIAN-, 
PUNAJUURI- tai 

PERUNASALAATTI 
400 g

Kotivaran
Venäläinen

MEETWURSTI
170 g

Vihreä kivetön
RYPÄLE

RASIA 500 g

Riitan Herkku
METRIPIZZAT

750 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

HK
SINISET
LENKIT
500-580 g

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

4990

HALKO-
KÄRRY

45,-

Master Lock
AVAIN-
TURVA-
KOTELO

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

Dove SUIHKU-
SAIPPUAT tai 
ROLL ON 
DEODORANTIT 
50-250 ml

Antell
RUISLIMPPU

530 g

YLIKYPSÄ-
KINKKU 
palana tai siivuina

5 prk/talous

KANAN-
MUNAT 
10 kpl
koko S

Fazer
RIISI-
PIIRAKAT
6-9 kpl/420-220 g

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Sensodyne 
PRECISION 
SOFT 
HAMMASHARJA

Sensodyne 
HAMMAS-
TAHNAT gentle 
whitening, vital, original, 
extra fresh, 75 ml

Erilaisia
SIVUVERHOJA

TRIKOOKUDE 
600-900 g

Timantti 
KAITALIINA-
RULLA

Raidallinen 
KAITALIINA
40x140 cm

Naisten 
TUNIKA

Novita miesten 
HUPPARI
yksivärinen musta

Janita naisten 
NAHKAKENKIÄ
erilaisia

Vedettävä
OSTOSLAUKKU

Polecat
naisten 
LENKKARI
waterproof
koot: 36-41

Polecat
miesten
LENKKARI
waterproof

Valtra
AKUT
alk. C11 53Ah 

5990

Metabo 
LIUKUJIIRI-
SAHA
KGS216M

199,-



6 7nro 11PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti17.3.2017 17.3.2017nro 11

Viihdettä & villiä menoa

Tiina Räsänen Jaska Mäkynen

La 18.3. klo 18 - 21
OIJÄRVEN SAMPOLASSA, 
Ojalantie 12, 95160 Oijärvi

Kylätalenttia etsitään.Vastaukset viihdenysa@gmail.com

Eino Happonen

Esiintyvät tangokuningas Jaska Mäkynen ja tangokuningatar Tiina Räsänen

Seppo Hämäläinen

Tervetuloa sankoin joukoin!!!

seura.fi/iltamat

Pääsymaksu 17 €

Imitaattorit Eino Happonen &

Seppo Hämäläinen

Iltamat/tanssit jatkuvat karaoketansseina 02 saakka.

Kymmenennet Hyvän 
Olon Messut ovat tulossa 
6. toukokuuta perinteiseen 
tapaan Tuomas Sammel-
vuo -salille. Niihin hui-
pentuu kaupungin kanssa 
järjestettävä hyvinvointi-
viikko, joka liittyy

Suomi 100 -teemaan.
Maalaislääkäri Kimin-

kinen on suurelle yleisölle 
tuttu televisiosta ja radios-
ta sekä kirjoituksista

että esityksistä. Hän 
esiintyy messuilla kahteen 
otteeseen.

Lavalla nähdään myös 
vatsastapuhuja ja taikuri 
Sari Aalto, joka tuli tutuk-
si Talent Suomi -ohjelmas-
ta. Hän osaa myös laulaa. 
Hänkin on esillä kaksi ker-
taa. Mukana on lisäksi itä-
maista tanssia ja muuta oh-
jelmaa.

Tohtori Kiminkinen 
Hyvän Olon Messuille

Messuilla on arpoja, tuo-
te-esittelyjä ja -myyntiä. LC 
Hilimat pitää messukahvi-
laa, jossa voi ruo-

kailla ja kahvitella. Hili-
mojen pöydässä on arpojen 
lisäksi myytävänä Punaisen 
Sulan -tuotteita.

Messuille on vapaa pää-
sy.

Pirkko Polvi

Panuman Suomi 100 -juhlavuoden 
Kultasprintissä vauhdikasta 

menoa sunnuntaina
Panuman Kultasprintti ja 
koko perheen iloinen talvita-
pahtuma vietetään tänä vuon-
na Suomi 100 -juhlavuoden 
tunnelmissa. Tulevana sun-
nuntaina kello 12 alkaen Pa-
numajärven jäällä nähdään 
vauhdikasta menoa porojen 
sprinttikisassa, jossa kilpapo-
rot laukkaavat kahdeksasosa-
mailin matkan ja mittelevät 
siitä, kuka voittaa arvokkaan 
kimpaleen aitoa Lapin kultaa.

Panuman poroajoilla on 
liki neljäkymmentävuotiset 
perinteet. Kisat järjestetään 
nopeatempoisena sprinttiki-
sana vauhdikkaana pudotus-
ajona. Yhteensä kisassa on 
mukana parikymmentä kilpa-
poroa lähialueiden palkisista.

Ensimmäisen kisastarttin-
sa Panumalla juoksee tasaval-
lan presidentti Sauli Niinistön 
kummiporo Kuura, joka kuu-
luu pudasjärveläisen sotave-
teraani Kaarlo Haapakosken 
porokarjaan. Tasavallan pre-
sidentti Niinistölle luovutet-
tiin omat kummiporot, Kuu-
ra ja Karpalo, vuoden 2013 
marraskuussa Pudasjärvel-
le suuntautuneen maakunta-
matkan yhteydessä.

Vuoden 2017 Panuman 
porokisat ja koko perheen tal-
vitapahtuma ovat saaneet vi-
rallisen Suomi 100 -juhlavuo-
den statuksen. Tapahtuman 
avaa Pohjois-Pohjanmaan lii-

ton maakuntahallituksen pu-
heenjohtaja Samuli Pohjamo.

Juhlavuoden kunniaksi 
järjestäjät kutsuvat erityises-
ti paikalle kaikki Pudasjärven 
veteraanit, maahanmuuttajat 
ja turvapaikanhakijat. Heille 
tarjotaan ilmainen sisäänpää-
sy ja järjestetään kuljetus Ku-
renalta Panumalle.

Koko perheen talvitapah-
tumaan erityisesti tervetul-
leita ovat lapset, joille järjes-
tetään monenlaista ilmaista 
ohjelmaa. Se on varmaa, että 
keppiporot ainakin kirmaa-
vat paikalle ja odottelevat pie-
niä ystäviä.

Lapset pääsevät myös 
muun muassa poroajelulle, 
pyörimään hoijakassa, laske-
maan liukumäkeä ja heittä-
mään frisbeetä. Alle 12-vuo-
tiaille tapahtumaan on vapaa 
pääsy ja jokainen lapsi palki-

taan.
Kisapaikalla on lisäksi ki-

saravintola ja arvontaa. Ki-
sojen järjestelyistä vastaavat 
yhteistoimin Panuman ky-
läyhdistys Panumajärvi ry 
sekä Kiiminki-Kollajan palis-
kunta.

Panuman Kultasprintissä kisataan pudotusajona.

Lapsille on paljoin ilmaista ohjelmaa.

Presidentin nimikkoporo 
Kuura pääsee sunnuntai-
na ensimmäisen kerran ko-
keilemaan porokisaradalla 
vauhtiaan.

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n 
KUNTAVAALIEHDOKKAITA TAVATTAVISSA 

S-marketin pihalla ke 22.3. klo 10-18

Paikalla myös 
piirin vaalipäälikkö 
Tuomas Okkonen
Laitetaan asiat 

tärkeysjärjestykseen

Tervetuloa porinoille!

Juho 
Kellolampi

20
Olli 
Kärki

21 22

23 24 25

Pertti 
Manninen

Antti 
Niemitalo sit.

Reino 
Niskasaari

Alpo 
Ollila

PUDASJÄRVI-lehti

KUNTAVAALIT 2017 -TEEMALEHTI 
ilmestyy pe 24.3.2017, varaathan ilmoituspaikkasi 

Pudasjärvi-lehteen ajoissa!

Heimo Turunen  0400 385 281 lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Pertti Kuusisto  040 195 1732 toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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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                                                                              

pss

Einhell
työkaluvaunu

viima
autotEch
5W-40
synteettinen moottoriöljy

Duro
painEpEsurit
110 bar candy

mini pyykkikonE
4 kg täyttö
1100 linkous

candy hoover
ikkunanpEsin

129,-

69,-
Duro
painEpEsurit
130 bar

Duro
painEpEsurit
150 bar

149,-

249,-

349,-14,90
4 litraa

395,-

69,-

Einhell
aggrEgaatti
2,5 kW, Bt-pg 2800

Einhell
akkuruuvinväännin
12 v, th-cD 12-2 li

54,90
ryobi 18v
akkuporakonE

129,-
ryobi 18v
muttEriväännin

199,-
kuva viitteellinen

- täystakuu 2 vuotta / 5000 km
- tyyppihyväksytty turvallinen istuin
- rekisteröity kahdelle
- nopeus rajoitettu sähköisesti 40km/h
- verovähennysoikeus ammattikäytössä
- 15-vuotias saa ajaa t-kortilla
- Edulliset vakuutukset
- karkeat 26” maastorenkaat vakiona alumiinivanteilla
- levyjarrut edessä ja takana
- Erillisjousitus myös takana
- vaihteisto: l, h, r, n, p
- EFi-polttoaineen ruiskutus(Delphi)
- tukevat tavaratelineet edessä ja takana
- 2WD / 4WD sähköisesti valittavissa
- kytkettävä etutasauspyörästön lukko
- Digitaalinen/analoginen nopeus-, kierros-, matka-, 
tuntimittari ja kello

trappEr 

uutuus 2017! 

max. nopEus 

40 km/h.

trapper
chasEr 550 EFi 
Eps t3

7490,-
+ tk

kukkiEn ja 
vihannEstEn 
siEmEnEt 
0,80 pss

2,00
3 PSS

xpErt
kukkamulta
10 litraa

1,95

zip
sytytyspalat
20 palaa

2,99
pkt

hariBo
pinBalls 

maoam
90 g

0,99

pss

malaco
halloWEEn 

mix
325 g

1,29

pss

lEivon
 masikkaruusu 
pikkulEipä 500 g

5,00

hariBo
vaahtokarkki 

chamalloWs 
100 g

0,89

vicks
lakritsa

sokeriton
60 g

0,99
2 PKT

pss

pss

pss

pss

Biolan
altakastElumulta tai 
kylvö- ja taimimulta
12 litraa

4,95

pkt

BurgEr
100 g

anna täDin 
vohvElit 

sitruuna ja kuningatar 
325 g

1,99

kEvät-
pitko

350 g

kpl
2,99

pkt

hiillos juusto ja 
hiillos

grillimakkara
400 g

1,69

Englannin
lakritsi

700 g

3,95

pääsiäis-
limppu

500 g

pss
1,79

lEivon
sokErikorppu

800 g

pss
2,99

2,50
5 KPL
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Rajalta rajalle hiihto 34. kerran 
– vetovastuu siirtyy Pudasjärvelle

Rajalta Rajalle –hiihto hiih-
detään 9.-18.3. 34. ker-
ran. Mukana on lähes 300 
hiihtäjää, jotka edustavat 
17 eri kansallisuutta. Reit-
ti on kulkenut Venäjän ra-
jalta tutuissa ja vaihtelevis-
sa maastossa kohti Ruotsin 
rajaa. Kaikki kuusi järjestä-
vää kuntaa Kuusamo, Tai-
valkoski, Pudasjärvi, Ra-
nua, Keminmaa ja Tornio 
esittäytyvät hiihtäjille eri-
laisine ympäristöineen ja 
palveluineen sekä omine 
vahvuuksineen. 

Ensimmäisen ryhmän 
hiihtäjistä tulee koko mat-

kalta eli 7. päivän ajalta 
Espanjan televisioon oh-
jelmaa. Kuvaajalla oli mu-
kanaan mm. minikopteri, 
jolla sai kuvaa myös yläil-
moista. Eka ryhmässä oli 
mukana 12 hengen espan-
jalaisryhmä, joista osa on 
jo useamman kerran kävi-
jöitä. 

Lähes koko ajan hiih-
don koordinaattorina toi-
minut Anitta Jaakola Ra-
nualta on ilmoittanut 
olevansa nyt viimeistä ker-
taa tässä tehtävässä ja sa-
malla Ranuan kunnan ve-
tovastuu siirtyy tulevissa 

hiihdoissa Pudasjärven 
kaupungille.  

-Lystiä on ollut aina, 
vaikka joskus pienen het-
ken on pitänyt purra ham-
paat yhteen, kun on niin 
harmittanut yllättävät olo-
suhteet tai kommellukset, 
kertoo Jaakola. 

Hän kiittää työnanta-
jan Ranuan kunnan tukea, 
samoin myös muiden jär-
jestävien kuntien työka-
vereita vuosien varrelta. 
Samoin hän kiittää vapaa-
ehtoisia hiihto- ja bussiop-
paita sekä palvelualttiita 
bussikuljettajia.

-Toinen sydänlanka 
ovat vapaaehtoiset, jotka 
ovat tehneet työtä latujen 
kunnossapidossa, huolto-
pisteillä sekä majapaikois-
sa. He ovat luoneet omal-
ta osaltaan Rajalta Rajalle 
–hiihdon hyvän hengen, 
tuumaa Jaakola. 

Julkaisemme myös lä-
hes koko ajan hiihtotapah-
tuman järjestelyvastuussa 
olleen pudasjärvisen Hei-
no Ruuskasen kokoaman 
kuvakertomuksen hiihdon 
tämän vuotisista vaiheis-
ta.  HT

Ilmajokelaiset Niina Rantamäki ja Teija Alanko olivat 
ensikertalaisina mukana erittäin iloisella mielellä ja va-
kuuttelivat tulevansa tulevaisuudessakin hiihtämään 
Rajalta rajalle.

Sveitsiläiset nuoret naishiihtäjät osallistumassa en-
simmäistä kertaa hiihtotapahtumaan. Margaux Mau-
ran ystävänsä kanssa Pirinlammen taukopaikalla. 

Ranualaisia mukana ensimmäistä kertaa ja hiihtivät 
kolmannessa lähtöryhmässä. 

Lauantaina eli ensimmäisenä hiihtopäivänä kuuden hengen ryhmä ylittämässä Taivalkosken 
ja Pudasjärven rajan saapuessaan ylimmäisen Pirinlammen huoltopisteelle. Takana on jo 34 
kilometriä hiihtämistä.

Lumista maisemaa lähel-
lä Mustanrinnan lakea 
Naamangan ja Pintamon 
välillä. 

Lähes koko hiihdon his-
torian ajan koordinaatto-
rina toiminut Anitta Jaa-
kola kertoi jättävänsä 
järjestelytehtävät ja ve-
tovastuu siirtyykin tule-
vissa hiihdoissa Ranu-
an kunnalta Pudasjärven 
kaupungille.

Ilmat olivat ensimmäisinä päivinä epävakaisia ja au-
rinkoa ei juuri näkynyt. Italialaisia hiihtäjiä saapu-
massa Syötteelle. Etummaisella hiihtäjällä kamera 
pipoon kiinnitettynä, jolla hiihtäjä kertoi tallenta-
neensa koko matkan suomalaisia upeita talvimaise-
mia. 

Slovenialainen Iztok Kordis oli mukana 18. kerran ja 
puuhaa kotimaassaan vastaavanlaista tapahtumaa 
vuosittain. Kuvassa hän on pudasjärveläisen hiih-
don vakiopuuhamiehen Heino Ruuskasen kanssa 
Pirinlammen maisemissa. 

RR4 ryhmässä hiihti iloinen 17 hengen italialaisryh-
mä, jotka poseeraamassa Pirinlammen huoltopis-
teellä. 
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Iltata-
pahtumat ja 

huvit
Pudasjärvellä

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/
kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. 
Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.
fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi.  Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoi-
tukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

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

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

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

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 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

OSTETAAN
Halutaan ostaa Omakotitalo 
tai vastaava vakituiseen asu-
miseen Syötteen alueelta.  Yh-
teydenotot iltaisin p. 0400 244 
214.

Ylö 7500 P. 040 502 0176.

MYYDÄÄN

SHOPRIDER merkkinen inva-
liidi-skootteri 3-rattainen, tekni-
sesti OK, kosmeettisia virheitä. 
650 €. P. 0400 185 955. 

Metsäkuormainpaketti PATU 
505, p. 040 507 0932.

SEKALAISTA
Lahjoitetaan TV-taso lukolli-
nen. Sohvapöytä ovalimallinen. 
P. 0400 324 037 keskustassa.

VUOKRATAAN
Halutaan vuokrata / ostaa ri-
vitalokolmio, miel. Iijoen pohj. 
puolelta. Ei etuovi.com / tori.
fi-sivustolla olevat kohteet. P. 
0400 431 948.

Yksiö 33 m2, Naamangantie 3, 
ylin kerros, remontoitu, vuokra 
360 €/kk. P. 040 547 5354.

VUOKRATTAVANA
Perjantaina 17.3. Kurenkoskes-
sa tanssittaa T.T Purontaka.

Vuorostaan lauantaina 18.3. 
pääsee tanssi jalkaa vipottaa 
Sarapirtille, Sarapirtillä tansit-
taa Tapani Nevala. Musiikkin-
sa Nevala suuntaa varttuneille 
iskelmän harrastajille. ”Suuril-
le ikäluokille on harvoin löyty-
nyt sellaista iskelmämusiikkia, 
jonka he voisivat kokea omak-
seen”, laulaja pyörittelee.
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Taksi-, inva- ja paarikuljetukset

Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

Havannan Kuu
Kirjoittaja 
Tapani Bagge
Ohjaaja 
Hanna-Leena 
Metsävainio

KOMEDIA

TEATTERILLA JOKI-JUSSIN 
ALAKERRASSA

Kauppatie 11, Taivalkoski

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

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 19.3.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtuuston kokous
Valtuuston kokous pidetään 
kaupungintalolla kokoushuo-
ne Otavassa maanantaina 
27. päivänä maaliskuuta 
2017 alkaen klo 16:00. Lu-
ettelo kokouksessa käsiteltä-
vistä asioista on nähtävänä 
17.3.2017 alkaen kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä 
osoitteessa www.pudasjarvi.fi. 
Kokouksen tarkastettu pöytä-
kirja pidetään nähtävänä kes-
kustoimistossa 31.3.2017 klo 
12.00-15.00.
Pudasjärvi 13.3.2017 
Timo Vähäkuopus 
valtuuston puheenjohtaja

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 18.3. klo 21-01

Sarapirtillä TANSSIT

Seuraavat tanssit on la 15.4. Jore Siltala.

TAPANI 
NEVALA 

Sarajärven kalastuskunnan 
VUOSIKOKOUS 

la 1.4.2017 klo 10 Hirvikummussa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Lisäksi Juutislammen kunnostussuunnitelmat, 
veneenlaskupaikan rakentaminen ja osallistuminen 

luontopolkuhankkeeseen. Hoitokunta

Aittojärven koululla 
la 25.3.2017 klo 10.00-13.00

Sarjat aikuiset ja lapset.
Myynnissä makkaraa, kahvia, 

teetä, mehua, pullaa.

Perinteiset, leikkimieliset 
PILKKIKILPAILUT

Tervetuloa!
Aittojärven kyläseura ry

Ehdokaslistojen yhdistelmä
Kuulutus
Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta on 9.3.2017 
vahvistanut 9.4.2017 pidettävien kuntavaalien ehdokaslistojen 
yhdistelmän, mikä on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla ja 
internetissä osoitteessa www.pudasjarvi.fi sekä saatavana pa-
perisena 17.3.2017 alkaen keskusvaalilautakunnan sihteeriltä 
Pudasjärven kaupungintalolta. 

9.3.2017, Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia  
aukioloajoissa
Kaupungin henkilöstö viettää 
työhyvinvointipäivää to 23.3. 
• Kaupungintalolla asiakas-

palvelua klo 8-10. Sosiaali-
toimi palvelee puhelimitse ja 
ajanvarauksella.

• Kirjasto suljettu koko päivän.
• Päivähoito,  Puikkari ja Kar-

hupaja ovat auki normaalisti.

Koskenhovilla su 19.3.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven ampujat ry
VUOSIKOKOUS

ti 28.3.2017 klo 17.00 
Virkistysuimala Puikkarin kokoustila.

Esillä sääntömääräiset asiat sekä 
sääntömuutokset vuosikokouksen ajankohdasta (9§)

ja koollekutsumistavasta (10§). 
Hallitus

Korpisen kyläseura ry:n
VUOSIKOKOUS

Korpisen kylätalolla 
su 26.3.2017 klo 13.00

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kaikki jäsenet tervetuloa. Kahvitarjoilu.

Johtokunta

Pudasjärven 
Metallityöväen ao 280 
KEVÄTKOKOUS 

pe 31.3.2017 klo 18 Poromiehentie 4.
Tervetuloa! Hallitus

   Pudasjärven 
   Sotaveteraanit ry:n 
VUOSIKOKOUS 

pidetään ma 27.3.2017 klo 11  
Pudasjärven seurakuntatalolla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Hallitus

Keskustan vaalitupa
Torstaina 23.3. klo 12-17  
Alpo Laakkosen ja Hilkka Parkkisenniemen 
johdolla keskustelua, arvoituksia, sananlaskuja ja  
yhteislaulua. Arvan myyntiä, Keskustelua ja kahvittelua 
suolapaloineen.

Alpo Laakkonen Hilkka Parkkisenniemi M
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Mukana järjestelyissä:  
Keskustan Siuruan Paikallisyhdistys

Arvoisa yrittäjä
Olemme päättäneet Pudasjärvellä lähteä kasvun tielle. Kun-
tastrategiassa olemme valinneet kasvustrategian. Haluam-
me, että Sinä olet siinä paitsi mukana myös määrittelemässä 
alueen elinvoimaisuutta vahvistavia sisältöjä. Olemme huo-
mioineet aikaisemmat yrittäjiltä saamamme näkemykset uut-
ta kuntastrategiaa työstäessämme.

Uuden yhteisen erilaistavan tahtotilan tehtävänä on auttaa 
pudasjärveläisiä yrittäjiä ja kaikkia toimijoita havainnoimaan 
Pudasjärven kilpailukykytekijät ja hyödyntämään niitä kasvua 
edistäen. 

Miten luodaan Pudasjärven Menestystarina? 
Tervetuloa yhteiseen Pudasjärvi 2025 -iltaan 
Kulttuurikeskus Pohjantähdessä ke 29.3.2017 klo18-20. 
Illan aiheena on Pudasjärven uusi kuntastrategia 2025 ja 
elinvoimatekijät.

Pudasjärvi2025 -strategiatyöryhmä

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN 
KAUPUNKI

Panuman suomi 100 
Kulta sPrintti
Su 19.3.2017 kello 12 Pudasjärven Panumajärvellä
•	Vauhdikas	porokilpailu	pudotusajona	
•	Pääpalkintona	aitoa	kultaa
•	Kisan	avaus	Samuli	Pohjamo,	Pohjois-Pohjanmaan	
liiton	maakunta	hallituksen	puheenjohtaja

•	Lapsille	ilmaiseksi	kivaa	ohjelmaa:	poroajelua,		
keppiporoja,	hoijakka,	liukumäki,	ym.

•	Arvontaa,	kisaravintola
•	Tiketti	5€,	alle	12-v.	ilmaiseksi							 Panumajärvi ry • Kiiminki-Kollaja plk

Tervetuloa!

Koko perheen iloinen talvitapahtuma

Lue lisää 
www.panuma.fi

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€ 

Tervetuloa!

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

Lauantaina 18.3.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 17.3.
T.T. Purontaka

TU
LO

SS
A:

Karaoke ja wintti lippu 5 €

Lippu 12 €
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KUNTAVAALIT 2017

Olen ollut kaupungin-
hallituksessa 28 vuot-
ta hoitamassa kuntalais-
ten yhteisiä asioita. Suuria 
asiakokonaisuuksia on ol-
lut käsittelyssä vuodes-
ta toiseen, sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ja niiden 
kehittäminen, kuten myös 
koulutuksen ja päivähoi-
don asiat ovat olleet nii-
tä ykkösasioita. Päätökset 
on aina tehty Pudasjärven 
kunnanhallituksen ja val-
tuuston päätöksillä kui-
tenkin valtion tiukassa 
ohjauksessa. Vaikeitakin 
vuosia on ollut taloudel-
lisesti, mutta kaikesta on 

Vaikeitakin vuosia ollut - kaikesta selvitty ja peruspalvelut säilytetty
selvitty ja peruspalvelut on 
säilytetty. 

Kuntavaalien lähestyes-
sä, ei ole mitään tietoa, miten 
tulevaisuudessa meidän so-
siaali- ja terveyspalveluiden 
käy. Mitä Sipilän hallituksen 
valmistelema SOTE-paketti, 
maakuntamalli, valinnanva-
paus ja kuntien tuottamien 
terveyspalveluiden pakko-
yhtiöittäminen toteutues-
saan tarkoittaa. Kyllähän 
valinnanvapaus toteutuu. 
Kunnassamme Oulunkaa-
ren kuntayhtymä hoitaa ter-
veyskeskuksen terveyspal-
velut. Pakkoyhtiöittämisen 
jälkeen julkisten palvelui-

den käyttömaksut ovat sa-
mat terveyskeskuksissa ku-
ten esimerkiksi Mehiläisessä 
ja Terveystalossa. 

Valinnanvapaus synnyt-
tää kahden kerroksen väkeä. 
Suurissa asutuskeskuksis-
sa palvelut toimivat, mutta 
palvelut eivät toimi pienis-
sä kunnissa. Yksi arvostettu 
sosiaalipolitiikan asiantunti-
ja toteaakin, että hinnat nou-
sevat niin, että kenenkään 
tavallisen eläkeläisen rahat 
eivät riitä terveydenhoitoon. 

Hallituspuolueiden kan-
sanedustajat maakuntakier-
roksella esittelevät SOTE-
uudistusta, heidänkin 

mielestä siinä on vielä mon-
ta mutkaa oijottavana ja mitä 
ne keskustelut alueellisis-
ta kokeiluista ovat, jotenka 
heidänkin mielestä on paljon 
parannettavaa ennen kuin 
SOTE valmistuu. 

Vasemmistoliitto on tehnyt 
oman korjausesityksensä 
SOTE malliin:
Kaikki asiakasmaksut koh-
tuullistetaan ja terveyskes-
kusmaksu poistetaan, hoi-
totakuulainsäädännöllä 
lyhennetään jonotusaikoja 
ja taataan ei-kiireellinen sai-
raanhoito kolmessa kuukau-
dessa, toteutetaan palvelui-

den integraatio ja palvelut 
yhdenvertaisesti kaikkial-
la Suomessa, julkinen sek-
tori ohjaa jatkossakin sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
kokonaisuutta, palvelut ra-
hoitetaan progressiivisen ve-
rotuksen kautta, ja maakun-
nille annetaan verotusoikeus 
sekä SOTE uudistus korja-
taan parlamentaarisella yh-
teistyöllä.

Kun nämä otetaan huo-
mioon, SOTE uudistuksessa 
kaikki kuntalaisten palvelut 
turvataan tulotasosta riippu-
matta.

Vaikka nämä ovatkin 
kuntavaalit, minä nimitän 

näitä SOTE-vaaleiksi. Vaa-
lien tulos tulee heijastu-
maan SOTE valmistelujen 
loppuvaiheeseen. Kun-
taan jää vielä paljon asioi-
ta hoidettaviksi, niihin pa-
laan myöhemmin. 

Paavo Tihinen
Vasemmistoliiton  
kuntavaaliehdokas

ps. Pudasjärven torilla to 
30.3. tarjoam-
me makkarat ja 
mehut, tulkaapa 
keskustelemaan 
yhteisistä asi-
oista.

Lapsi kertoo vanhemmil-
leen, että miltä hänestä 
tuntuu ja mikä mieltä as-
karruttaa. Samoin lapsi 
kokee tulleensa kuulluk-
si, kun vanhemmat häntä 
kuuntelevat ja reagoivat 
kuulemaansa. Valtuute-
tun on kuunneltava kun-
talaisia, koska hän edus-
taa ja ajaa kuntalaisten 
etuja. Kuntalaisilla on hy-

Kuntalaisia tulee kuulla
vää kokemusperäistä tietoa, 
sekä näkemyksiä paikallisel-
ta tasolta eri ajankohtaisis-
ta asioista, ongelmien syn-
nyistä ja ehdotuksia niiden 
ratkaisemiseksi. Tiedot ja 
viestit kuntalaisilta ovat ter-
vetulleita ja ne tulee myös 
kiitollisuudella vastaan ot-
taa. Kuntalaisten kuule-
misessa ja tiedottamisessa 
saavutetaan molemminpuo-

linen tehokas vuorovaikutus 
ja tuottoisa ideariihi.

Kunnallisdemokratia to-
teutuu parhaiten, kun kun-
talainen kokee, että hänet on 
huomioitu ja häntä kuullaan 
aidosti kaikissa kiinnosta-
vissa asioissa ja ongelmissa. 
Esimerkkinä onnistuneis-
ta kuulemistapahtumista 
voi todeta rantakaavojen ja 
asemakaavojen kuulemis-

tilaisuudet. Tulevaisuudes-
sa kuulemistilaisuuksia tuli-
si myös järjestää esimerkiksi 
uuden rakennusjärjestyksen 
käyttöönottamisesta, jossa 
tavoitteena on keventää ja 
saavuttaa joustoja rakenta-
miseen terveellisyydestä ja 
viihtyvyydestä tinkimättä. 
Kuulemis- ja tiedotustilai-
suuksia tulisi myös järjestää 
kaikista merkittävistä ra-

kennushankkeista tai -pur-
kamisista sekä suurimmista 
kaavateiden rakennesuun-
nitteluista. Kuntalainen tu-
lee myös kuulluksi ja saa 
tietoa kunnan järjestämistä 
kyselytunneista, joissa voi-
daan käsitellä kuntalaisia 
kiinnostavia asioita, kuten 
kuntasuunnitelmaa. Kunta-
lainen on veronmaksaja, ve-
rotuloilla rahoitetaan kun-

nan toimintaa. Rahoittajaa 
on aina kuultava.

Reijo Talala 
Suomen keskusta
kunnallisvaaliehdokas

Viime lehdessä oli joitakin 
virheitä kuntavaalien eh-
dokasnumeroissa. Pahoitte-
lemme. Julkaisemme tässä 
koko listaan uudelleen siten, 
kuin se on virallisessa ehdo-
kaslistojen yhdistelmässä.

Vihreä liitto
Hyttinen Veikko 2, Inget 
Irma 3, Kipinä Suvi 4, Lie-
vetmursu Tapio (sit.), 5, Pek-
kala Tero 6, Pokka Eija 7, 
Ronkainen Tero 8, Tykky-

läinen Kari 9, van der Vegt 
Christa 10.

Vasemmistoliitto
Granlund Teppo 11, Hon-
kanen Erkki 12, Puurunen 
Taisto 13, Rantala Leena 14, 
Ruokangas Mauno 15, Räi-
sänen Eero 16, Tihinen Ant-
ti 17, Tihinen Paavo 18, Vä-
häkuopus Inga 19. 

Perussuomalaiset 
Kellolampi Juho 20, Kärki 

Olavi 21, Manninen Pertti 
22, Niemitalo Antti 23, Nis-
kasaari Reino 24, Ollila Alpo 
25.

Suomen Keskusta
Haataja Auri 26, Heikki-
lä Juha 27, Hinkula Arto 28, 
Hyttinen Eero 29, Ihme Han-
nu 30, Jurmu Pekka 31, Juu-
sola Kimmo 32, Koivukan-
gas Jouni 33, Koivula Marko 
34, Kortetjärvi Paavo 35, Ko-
samo Henna 36, Kouva Jor-

ma 37, Kälkäjä Mari 38, 
Laakkonen Alpo 39, Lant-
to Marja 40, Lehtimäki Outi 
41, Loukusa Sinikka 42, Ni-
vala Kaisa 43, Oinas-Panu-
ma Eero 44, Parkkisennie-
mi Hilkka 45, Puolakanaho 
Urpo 46, Putula Johannes 
47, Putula Heikki 48, Pääk-
kö Mirka 49, Riekki Vesa 50, 
Ronkainen Onerva 51, Sep-
pänen Kauko 52, Talala Rei-
jo 53, Tervonen Raimo 54, 
Tuohimaa Ruut 55, Törmä-

nen Anni-Inkeri 56, Törmä-
nen Pekka 57, Vainio Taina 
58, Veivo Sointu 59, Vähä-
kuopus Timo 60. 

Suomen  
Sosialidemokraattinen 
Puolue 
Blomqvist Hågan 61, Ikonen 
Eija 62, Illikainen Raimo 63, 
Haapakoski Tiina (sit.) 64, 
Kemppainen Markku 65, 
Kortesalmi Pentti 66, Kuu-

kasjärvi Tuula 67, Manni-
nen Jouni (sit.) 68, Pohjanve-
si Tapio 69, Pohjanvesi Päivi 
70, Soronen Paula 71, Vähä-
kuopus Hanne (sit.) 72.

Kansallinen  
Kokoomus
Alatalo Matti (sit.) 73, Ek-
dahl Aune 74, Kinnunen 
Pekka 75, Kokko Antero 76, 
Pankinaho Sirkka (sit.) 77, 
Särkelä Markus (sit.) 78. 

Kuntavaaliehdokkaat numeroineen

Ajattelin tehdä esityksiä, 
ei vaatimuksia. Tässä asiat 
lyhyesti, tarkennan myö-
hemmin.

Kalatalousohjelma, 
Lähiruokaohjelma ja 
alkutuotanto-ohjelma
Kalatalousohjelma käsit-
tää ruokakalan pyynnin, 
järjestelmän kalan käyt-
tämisestä lähiruokana ja 

Esityksiä Veikolta
kalastusmatkailun. Se aloi-
tetaan esiselvityksellä ensi-
talven aikana, johon sisäl-
tyy toimijoiden etsiminen, 
tutustuminen yhdessä päät-
täjien ja käyttäjien kanssa jo 
toimiviin käytäntöihin. Toi-
sena asiana selvitetään, mi-
ten menetellään kalastuksen 
organisoinnissa järvivesis-
sä ja jokivesissä. Miten ve-
sistöjen kunnostus ja kalojen 
elinolojen parantaminen jär-
jestetään.

Toisessa vaiheessa varsi-

nainen kalastus ja markki-
nointi organisoituvat 2018 
alkaen. Jokivesien osalta 
hanke on monivuotinen, jon-
ka pitkäntähtäimen tavoite 
on olla menestyvä lohenka-
lastus ympäristö.

Lähiruokaohjelmaan 
kuuluu paikallisen ruoan 
käyttäminen julkisella ja yk-
sityisellä sektorilla. Tätä asi-
aa ajavat lähes kaikki. Keksi-
tään yhdessä keinot siihen.

Ohjelmaan kuuluu myös 
kaikenlaisen pienimuotoi-

sen elintarviketuotannon el-
vyttäminen ja mahdollista-
minen.

Tässä yhteydessä haluai-
sin kiinnittää erityistä huo-
miota viljelijöiden jaksa-
miseen ja selviytymiseen. 
Esitän, että keksisimme kei-
non esimerkiksi tuotantoon 
liittyvien kiinteistöveroja 
vastaavan aktivointirahan 
maksamissa viljelijöille. Tie-
dän, ettei tuo raha ole miten-
kään merkittävä, mutta se 
on kuitenkin myötämielinen 

ele viljelijöille heidän ikeen-
sä alle.

Aktivointiohjelma kä-
sittää isona asiana passiivi-
suudesta > toimeliaisuuteen. 
Työttömien aktivoimishaas-
tatteluihin, pitää mielestäni 
laatia valmiita ehdotuksia, 
miten ihminen voi elää aktii-
vista elämää työttömänäkin. 
Nämä asiat liittyvät syrjäy-
tyneiden, myös digisyrjäy-
tyneiden auttamiseen, pie-
nimuotoisen alkutuotannon 
harrastamiseen esim. vihan-

nekset, juurekset, kesä-
lampaat, pihakanalat, ka-
lastaminen naapurillekin. 
Eli ihminen voi elää aktii-
vista, mielekästä elämää 
työttömänäkin.

Varautumisohjelman, 
esitän myöhemmin tilan-
puutteen vuoksi.

Veikko 
Hyttinen
Kuntavaali-
ehdokas 
Vihreät 
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HOX! Peltien laskentapäivä perjantaina 17.3., 
paikalla Ruukin edustaja ja päivän ajan erikoishinnat. 

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

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

Kauttamme vuosien kokemuksella 
Ruukki-kattopaketit,

tehty suomalaisiin olosuhteisiin.
Meiltä myös kattoturvatuotteet, 

sadevesijärjestelmät ja  
rakennuspeltityöt 
(piipun pellit ym. 

muut erikoispeltityöt)

Kysy myös asennuspalveluita tai 
tarvittaessa pelkästään peltien  mittauspalvelua!

Yli 100 m2 kattoihin aluskate kaupanpäälle! Kaikkien peltitarjouksen pyytäneiden  
kesken arvotaan 2 kpl Ruukki tuotepaketteja. Päivän ajan tarjolla pullakahvit.

Tulossa teemapäivä perjantaina 24.3., 
paikalla Niben ja Uponorin edustajat. 

Nibe maalämpö-, ilma/vesi- ja 
poistoilmalämpöpumput. 

Uponor putkistosaneeraukset.

RAJOITETTU ERÄ!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

METSÄVIIKON TARJOUKSET

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

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

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

MS 241 CM
● Monitoimikone
● Teho 2,3 kW / 3,1 Hv
● Sylinteritilavuus 42,6 cm3

● Paino 4,5 kg
● M-Tronic

399€

MS 231
● Mainio yleissaha
● Teho 2,0 kW / 2,7 Hv
● Sylinteritilavuus 42,6 cm3

● Paino 4,8 kg

MS 201 C-M

699€

● Kevyt voimanpesä
● Teho 1,8 kW / 2,4 Hv
● Sylinteritilavuus 35,2 cm3

● Paino 3,9 kg
● M-Tronic

599€

445
● Teho 2,1 kW / 2,8 Hv
● Sylinteritilavuus 45,7 cm3

● Paino 5,2 kg

399€

METSURIN 
KYPÄRÄ 
”ISÄNTÄ”
MALLI 

49€

79€

METSURIN KYPÄRÄ 
”METSURI” 
MALLI 

450
● Teho 2,4 kW / 3,2 Hv
● Sylinteritilavuus 50,2 cm3

● Paino 5,1 kg
● Smart Start kevytkäynnistys
● Ketjun pikakiristys

499€

METSÄVIIKOLLA SAHAN 
OSTANEILLE METSURINKYPÄRÄ 

KAUPAN PÄÄLLE!

LAIPPA + 2 TERÄÄ   
● 325” 56 L 1,5 mm tai 1,3 mm

49€

RAJOITETTU 

ERÄ! -40%
LAADUKAS 
METSURINTURVAPUSERO 

90€RAJOITETTU 

ERÄ!

HELLY HANSEN JA 
VILJAMAA VÄLIASUT 

Tarjoukset voimassa viikolla 12

RAJOITETTU ERÄ!

15€
RAJOITETTU ERÄ!
2T-BENSIINI 5 LITRAA

KOTIMAISET 
METSURIN 
LUMIKENGÄT

59€ 69€
suuri kokonormaali koko

20€
3 kpl

CHAMPION 
TERÄKETJU 

KESKUSTA PUDASJÄRVI
PUDASJÄRVEN  KESKUSTAN  VAALILEHTI  2017

Yhteydenotot ja 
työvuorojen jako: 

Mari Kälkäjä 
puh. 040 529 2317, 

mari.kalkaja@hotmail.com

Kaikki ehdokkaat ja asiasta 
kiinnostuneet tervetuloa siivittämään 

Keskusta VAALIMENESTYKSEEN!

Maanantai 20.3. klo 15.-18, vastuualue: Kurenala. 
Ti-ke 21.-22.3. klo 15-18, vastuualue: Syöte/Iinattijärvi/Hir-
vaskoski. 
Torstai 23.3. klo 12-18 Keskustan vaalituvalla arvoituksia, 
sananlaskuja sekä lauluja alkaen klo 12-13 sekä 15-17. Lau-
lattajina ja arvuuttelijana Alpo Laakkonen ja Hilkka Parkki-
senniemi. 
Perjantaina 24.3. klo 10-14 vaalitilaisuus S-marketin edes-
sä. Tarjolla keskustakarkkia ja aatetta. 
Perjantaina 24.3. klo 13-14 vaalituvalla tarjolla rössypottua 
lisukkeineen. Pudasjärven asioista ja paikallisesta ruoasta 
keskustelemassa Mari Kälkäjä, Marja Lantto ja Mirja Pääk-
kö. Lämpimästi tervetuloa!

Lauantaina 25.3. klo 14 vaalitilaisuus Sarakylän koululla. 
Paikalla kansanedustaja Niilo Keränen ja keskustan kun-
tavaaliehdokkaita. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
Keskustapuolueen kuntavaaliteemoista. Kahvitarjoilu, ar-
vontaa (hyvät palkinnot).
Keskiviikkona 29.3. klo 14-16. NUORTEN tuokio: mitä 
meidän nuorille kuuluu? 
Keskiviikkona 29.3. klo 16.30-19.00 NAISTEN ILTA.
Torstaina 30.3 klo 18.00 lauluiltamat, esiintyy Suopunki-
orkesterin kokoonpano, yhteislaulua tarjolla pientä iltapa-
laa. Lämpimästi tervetuloa!

VAALITUPA KAUPPATIE 5 
ON AUKI VIIKOLLA 12 SEURAAVASTI: 

Maanantai 27.3. klo 10-14, vastuualue: Siurua.  
Tiistai 28.3. klo 10-14, vastuualue: Syöte/Iinattijärvi/Hir-
vaskoski. 
Ke-to 29.-30.3. klo 10-14, vastuualue: Livo/Pärjänsuo. 
Pe-la 31.3.-1.4. klo 10-14, vastuualue: Sarakylä.  
Ma-ti 3.-4.4. klo 10-14, vastuualue: Kurenala. 

Keskiviikko 5.4. klo 10-14, vastuualue: Puhos
To-La 6.-8.4. klo 10-18, kahvia, arpoja ja teematilaisuuksia
Sunnuntai 9.4. VAALIPÄIVÄ. Vaalivalvojaiset vaalituvalla 
19.00 alkaen. Kaikki ovat tervetulleita jännäämään vaalitu-
losta. Tarjolla pientä naposteltavaa. 

ON AUKI VIIKOLLA 13 SEURAAVASTI: 

VAALIKYYTIÄ TARJOLLA, 
OTA YHTEYTTÄ

Hetekylän alue 
Juha Heikkilä 0400 246 867
Puhoksen alue 
Hannu Vainio 040 834 5762  
Erkki Hyttinen 040 515 6471
Iinattijärven alue 
Martta Vikström 040 913 4948
Sarakylän alue 
Jorma Kouva 0400 399 836 

Livon Alue  
Pekka Törmänen 040 535 5834
Yli-Livo 
Urpo Puolakanaho 0400 151 687
Aittojärvi-Siurua alue 
Seija Siurua 040 593 4617
Kurenalan alue 
Irja Aikkila 040 570 9645 
Kipinä-Kollaja 
Eero Oinas-Panuma 0400 388 268
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KESKUSTA PUDASJÄRVI
PUDASJÄRVEN  KESKUSTAN  VAALILEHTI  2017

Yhteydenotot ja 
työvuorojen jako: 

Mari Kälkäjä 
puh. 040 529 2317, 

mari.kalkaja@hotmail.com

Kaikki ehdokkaat ja asiasta 
kiinnostuneet tervetuloa siivittämään 

Keskusta VAALIMENESTYKSEEN!

Maanantai 20.3. klo 15.-18, vastuualue: Kurenala. 
Ti-ke 21.-22.3. klo 15-18, vastuualue: Syöte/Iinattijärvi/Hir-
vaskoski. 
Torstai 23.3. klo 12-18 Keskustan vaalituvalla arvoituksia, 
sananlaskuja sekä lauluja alkaen klo 12-13 sekä 15-17. Lau-
lattajina ja arvuuttelijana Alpo Laakkonen ja Hilkka Parkki-
senniemi. 
Perjantaina 24.3. klo 10-14 vaalitilaisuus S-marketin edes-
sä. Tarjolla keskustakarkkia ja aatetta. 
Perjantaina 24.3. klo 13-14 vaalituvalla tarjolla rössypottua 
lisukkeineen. Pudasjärven asioista ja paikallisesta ruoasta 
keskustelemassa Mari Kälkäjä, Marja Lantto ja Mirja Pääk-
kö. Lämpimästi tervetuloa!

Lauantaina 25.3. klo 14 vaalitilaisuus Sarakylän koululla. 
Paikalla kansanedustaja Niilo Keränen ja keskustan kun-
tavaaliehdokkaita. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
Keskustapuolueen kuntavaaliteemoista. Kahvitarjoilu, ar-
vontaa (hyvät palkinnot).
Keskiviikkona 29.3. klo 14-16. NUORTEN tuokio: mitä 
meidän nuorille kuuluu? 
Keskiviikkona 29.3. klo 16.30-19.00 NAISTEN ILTA.
Torstaina 30.3 klo 18.00 lauluiltamat, esiintyy Suopunki-
orkesterin kokoonpano, yhteislaulua tarjolla pientä iltapa-
laa. Lämpimästi tervetuloa!

VAALITUPA KAUPPATIE 5 
ON AUKI VIIKOLLA 12 SEURAAVASTI: 

Maanantai 27.3. klo 10-14, vastuualue: Siurua.  
Tiistai 28.3. klo 10-14, vastuualue: Syöte/Iinattijärvi/Hir-
vaskoski. 
Ke-to 29.-30.3. klo 10-14, vastuualue: Livo/Pärjänsuo. 
Pe-la 31.3.-1.4. klo 10-14, vastuualue: Sarakylä.  
Ma-ti 3.-4.4. klo 10-14, vastuualue: Kurenala. 

Keskiviikko 5.4. klo 10-14, vastuualue: Puhos
To-La 6.-8.4. klo 10-18, kahvia, arpoja ja teematilaisuuksia
Sunnuntai 9.4. VAALIPÄIVÄ. Vaalivalvojaiset vaalituvalla 
19.00 alkaen. Kaikki ovat tervetulleita jännäämään vaalitu-
losta. Tarjolla pientä naposteltavaa. 

ON AUKI VIIKOLLA 13 SEURAAVASTI: 

VAALIKYYTIÄ TARJOLLA, 
OTA YHTEYTTÄ

Hetekylän alue 
Juha Heikkilä 0400 246 867
Puhoksen alue 
Hannu Vainio 040 834 5762  
Erkki Hyttinen 040 515 6471
Iinattijärven alue 
Martta Vikström 040 913 4948
Sarakylän alue 
Jorma Kouva 0400 399 836 

Livon Alue  
Pekka Törmänen 040 535 5834
Yli-Livo 
Urpo Puolakanaho 0400 151 687
Aittojärvi-Siurua alue 
Seija Siurua 040 593 4617
Kurenalan alue 
Irja Aikkila 040 570 9645 
Kipinä-Kollaja 
Eero Oinas-Panuma 0400 388 268
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Mennyttä ja vähän tulevaakin 
Uusi kuntalaki antoi kulu-
valle valtuustokaudelle vii-
si kuukautta lisää työsken-
telyaikaa, kun kuntavaalit 
siirrettiin lokakuusta huh-
tikuuhun. Sama laki antoi 
mahdollisuuden valtuutet-
tujen lukumäärän määrit-
tämisen valtuustoille. Asu-
kasluvun mukaan laki antoi 
vain vähimmäismäärän val-
tuutetuista. Pudasjärven 
kaupunginvaltuustoon pää-
töksen mukaan tulevalle 
kaudelle valitaan 27 jäsen-
tä entisen 35 sijaan. Uuden 
valmisteilla olevan hallinto-
säännön mukaan myös hal-
lituksen, valiokuntien ja lau-
takuntien koko pienenee 
samassa suhteessa. 

Pudasjärvelle on vahvis-
tettu yhteensä 77 ehdokas-
ta, joista Keskustan listal-
la on 35 ehdokasta. Listalla 
on hyvin kattavasti eri am-
mattialojen edustajia, jois-
ta jokaiselle äänioikeute-
tulle varmasti löytyy sopiva 
ehdokas. Vaalien alla eri 
puolueet järjestävät ta-
pahtumia mm. kauppo-
jen edustoilla ja torilla. Nyt 
vaan kaikki äänioikeutetut 
keskustelemaan ehdokkai-
den kanssa ja valitsemaan 
sopivaa äänestettävää. 

Kulunutta valtuustokaut-

Elinvoima kumpuaa yhteisistä ja 
omista vahvuuksista!

ta voidaan kuvata yhdellä 
sanalla ”Rakentava” sanan 
varsinaisessa merkitykses-
sä. Meidän suurin ylpeyden 
aihe Hirsikampus otettiin 
käyttöön viime elokuussa. 
Tämä on herättänyt jopa 
maailman laajuista mie-
lenkiintoa, jossa on käynyt 
tuhansia vieraita tutustu-
massa. Hirsinen päiväkoti, 
vanhusten tehostetun pal-
veluyksikön palvelukoti 54 
paikkainen ja Pudasjärven 
vuokratalojen rakennutta-
mat esteettömät asunnot 
13 kpl muutamia helmiä 
mainitakseni, kaikki tieten-
kin hirrestä. Hirsirakenta-
minen on muutenkin ollut 
kovassa nosteessa meidän 
päätöksien myötä, mikä ei 
tietenkään haittaa, sillä on-
han meillä maailman mo-
dernein hirsitalotehdas 
Kontiotuote Oy. 

Unohtaa ei sovi myös 
toimivaa valokuituverkko 
Kairan Kuitua yhdessä Tai-
valkosken kanssa, jonka ra-
kentaminen saadaan tule-
vana kesänä päätökseen. 
Tämä on helpottanut mo-
nen huonojen nettiyhteyk-
sien päässä olevaa kunta-
laista. 

Monesti kysytään, mitä 
valtuusto on saanut aikai-

seksi? Ainakin tämä kulunut 
valtuusto on saanut ehkä 
Pudasjärven historian suu-
rimpia ja pitkäkantoisimpia 
päätöksiä aikaan yllä mai-
nittujen johdosta. Toki on 
tehty paljon muitakin tär-
keitä päätöksiä, joista osa 
pyörii vielä valitusportait-
ten hitaissa rattaissa, mm. 
tuulivoimapuisto. 

Ei kuntaamme tämä kau-
si valmiiksi saa. Uudella val-
tuustolla tulee sopeutua 
muun muassa uuteen sote 
ja maakuntauudistukseen, 
joka vie meidän kaupungin 
päätäntävallasta yli puolet 
budjetista. Tällaiset suuret 
muutokset eivät varmasti 
suju kitkatta. Virkamiehiltä 
ja päättäjiltä vaaditaan kyllä 
melkoista venymistä täysin 
uuden toimintamallin käyt-
töönotossa. Varmasti mm. 
valinnan vapaus puhuttaa, 
en kuitenkaan usko sen ole-
van huono asia. Se asettaa 
palvelun tarjoajan aivan uu-
teen valoon ja uskon palve-
lun paranevan. Aika näyt-
tää, mutta näin uskon. 

Uuden monitoimitalon 
rakentamispäätös jää myös 
tulevalle valtuustolle. Mitä 
palveluja talo tulee tarjo-
amaan, se tulee olemaan 
monen väännön kohde. 

Jäähalli, keilaradat, kirjas-
to, liikuntatiloja, mahdolli-
sesti myös elokuvateatte-
ri? Siinä mietittävää. Uusi 
sisääntuloväylä keskus-
taan, miten se toteutetaan. 
Ei pidä unohtaa myöskään 
sivukylien palveluja ja kul-
kuväyliä, joihin pitää saa-
da myös eurot riittämään. 
Vaikka sote menee muu-
alle, niin työtä jää varmas-
ti riittävästi tuleville päättä-
jille. 

Tulevaa Kuntastrategiaa 
laaditaan jo kovaa vauhtia 
ja valtuuston päätettäväk-
si se tulee vielä kevään ai-
kana. Sen yksi tärkeimmistä 
päämääristä tulee olemaan 
työpaikkojen merkittävä 
(500) lisääminen ja kunnan 
väkimäärän laskun taitta-
minen nousuun tulevien 
vuosien aikana. Tähän me 
keinot uskotaan löytyvän 
panostamalla uusien yritys-
ten mahdollisuuksien luo-
miseen ja olemassa olevi-
en yritysten tehokkaaseen 
neuvontapalveluun. 

Kaupungin talous on va-
kaalla pohjalla, mutta tule-
vien vuosien ennustaminen 
on vaikeaa. Uskon verotulo-
jen kasvuun, kun vain roh-
keita päätöksiä uskalletaan 
tehdä ja yrityksille luodaan 

toimintaedellytyksiä siinä 
määrin, kun kaupunki voi 
olla niissä mukana. Monen-
laisia ajatuksia on kaupun-
gin päässä vireillä, toivotta-
vasti niitä saadaan nopeasti 
myös toteutettua. 

Tässä muutamia ajatuk-
sia tuleviin vaaleihin. Esi-
merkiksi minut ja muut 
keskustan ehdokkaat voit 
tulla tapaamaan vaalita-
pahtumiin, jotka on luetel-

- Usko omiin vahvuuksiin ja 
omaleimaisuuteen on yksi 
kunnan keskeinen olemas-
saolon perusta. 

Elämme monessa mie-
lessä mielenkiintoisia ai-
koja, kuntavaalien jälkeen 
tulevat maakunta-presi-
dentti-eu- ja eduskunta-
vaalit eli vauhtia riittää täl-
lä rintamalla. Jälleen kerran 
telttoja kasataan ja pure-
taan, makkaraa paistetaan 
ja ajatuksia vaihdetaan. 
Vaalityössä on sitä yhdessä 
tekemisen meininkiä!

 Sote- ja maakuntauu-
distus on suurimpia hallin-
non ja toimintatapojen uu-
distuksia, mitä Suomessa 
on tehty. Muutos koskettaa 
satojen tuhansien ihmisten 
työtä ja kaikkien kansalais-
ten palveluja. Muutokset 
koskevat myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoi-
tusta, ohjausta ja verotus-
ta. Uudistuksen tavoittee-
na on kaventaa ihmisten 
hyvinvointi- ja terveyseroja, 
parantaa palvelujen yhden-
vertaisuutta ja saatavuutta 
sekä hillitä kustannuksia. 

Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen järjes-
tämisen siirryttyä maakun-
nille, kunta voi keskittyä 
esimerkiksi elinvoimaan, 

koulutukseen ja kaavoi-
tukseen ihan toisella taval-
la kuin tähän asti. Kunnilla 
on vastuu myös kuntalais-
ten terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisestä. Se pitää 
sisällään niin varhaiskasva-
tuksen, liikunta-, ruoka- ja 
kulttuuripalvelut, rakenta-
misen sekä liikennejärjes-
telyt ja monet muut kuntien 
hoitamat tehtävät. 

Kunnan näkökulmasta 
sote-uudistus avaa mah-
dollisuuden uudelleen oh-
jata resursseja ja panostaa 
näihin hyvinvointia tukeviin 
palveluihin. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämis-
vastuun poistuessa kunnat 
voivat ottaa vahvan ase-
man ennaltaehkäisyssä.

Pudasjärvellä ollaan 
menty monessa asiassa 
eteenpäin. Puurakentami-
nen ja uusi upea hirsikam-
pus on mainittu useammin 
kuin kerran eduskunnan 
täysistunnoissa. Matkai-
lun sekä maa- ja metsäta-
louden suhteen meillä on 
vielä paljon kasvumahdol-
lisuuksia. Kaupungin kehit-
tämisen näkökulmasta täs-
sä ”imussa” pitäisi pysyä nyt 
mukana, luoda verkosto-
ja sekä suhteita eri tahoille, 
jotta saisimme tänne nykyi-

sen yritystoiminnan lisäk-
si uusia yrityksiä sekä iso-
ja toimijoita. Näin saamme 
työtä ja elinvoimaa kau-
punkiimme. Työpaikkojen 
lisääntyminen kasvattai-
si myös hupenevaa väestö-
määrää. 

Kaupungin talous on täl-
lä hetkellä kohtalaisella ta-
solla, mutta verotulojen 
mahdollinen heikkenemi-
nen sekä isot investoinnit 
rassaavat taloutta tulevai-
suudessa. Täällä on jou-
duttu rakentamaan seiniä 
syystä, että julkisten raken-
nusten elinikä on ollut häm-
mästyttävän lyhyt. 

Kuntapolitiikan suunta 
on oikea, mutta tekemis-
tä riittää. Uuden valtuuston 
keskeisiä kysymyksiä kau-
pungissamme ovat: 

- Miten turvaamme toi-
mivat ja laadukkaat perus-
palvelut eri-ikäisille kau-
pungin asukkaille?

- Kuinka kehitämme kau-
pungin elinkeinopolitiik-
kaa, yrittäjyyttä, työllisyyttä 
ja seutukunnallista yhteis-
työtä?

- Miten vahvistamme 
kaupungin taloutta?

- Miten kehitämme kau-
pungin henkilöstöpoli-
tiikkaa ja johtamista sekä 

lisäämme kaupungin veto-
voimaisuutta? 

Tuki, jonka äänestäjänä 
annat keskustapuolueen 
ehdokkaalle turvaa edel-
lä todettuihin periaatteisiin 
perustuvan uudistuvan val-
lan ja vastuun myös seuraa-
valle valtuustokaudelle. 

Keskusta Pudasjärvel-
lä on perinteisesti vas-
tuunkantajien puolue. 
Luottamuksen saaminen 
edellyttää myös siitä seu-
raavan vastuun kantamis-
ta. Siihen kuuluu erilaisten 
näkemysten ja niitä edus-
tavien ryhmien aito huo-
mioon ottaminen. Avoin ja 
pitkäjänteisesti eteenpäin 
katsova yhteistyö on avain 
näiden periaatteiden toteu-
tumiselle.  

Pudasjärven Keskustal-
la on 35 ehdokasta listoilla. 
Nuoret, työikäiset ja eläke-
läiset ovat hyvin edustet-
tuina. Ammattijakautumal-
taan lista on monipuolinen 
ja ehdokkaat sijoittuvat hy-
vin eri kylille. On ollut mu-
kavaa tehdä vaalityötä, kun 
ilmassa on semmoista po-
sitiivista ”pöhinää”. Ihmiset 
ovat tulleet juttelemaan ja 
kritiikkiäkin on esitetty so-
pivassa suhteessa. On hyvä, 
että asioista keskustellaan 

rakentavassa hengessä.

Kiitos ehdokkaat, 
järjestöihmiset ja muu 

talkooporukka
- ilman teitä tästä ei 
tulisi yhtään mitään!

Mari Kälkäjä
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön  
puheenjohtaja
kuntavaaliehdokas

tu tämän tässä lehdessä. 
Tärkeintä on, että käyt ää-
nestämässä ja olet yhtey-
dessä valittuihin päättäjiin. 
Yhteistyössä voimme ra-
kentaa entistä paremman 
Pudasjärven, asua, elää ja 
työskennellä. 

Timo Vähäkuopus 
Pudasjärven  
kaupunginvaltuuston pj 

Mari Kälkäjä käyttämässä kunnallisjärjestön tervehdystä 
Keskustan Kurenalan yhdistyksen 110-vuotisjuhlassa vii-
me marraskuussa. 
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Mennyttä ja vähän tulevaakin 
Uusi kuntalaki antoi kulu-
valle valtuustokaudelle vii-
si kuukautta lisää työsken-
telyaikaa, kun kuntavaalit 
siirrettiin lokakuusta huh-
tikuuhun. Sama laki antoi 
mahdollisuuden valtuutet-
tujen lukumäärän määrit-
tämisen valtuustoille. Asu-
kasluvun mukaan laki antoi 
vain vähimmäismäärän val-
tuutetuista. Pudasjärven 
kaupunginvaltuustoon pää-
töksen mukaan tulevalle 
kaudelle valitaan 27 jäsen-
tä entisen 35 sijaan. Uuden 
valmisteilla olevan hallinto-
säännön mukaan myös hal-
lituksen, valiokuntien ja lau-
takuntien koko pienenee 
samassa suhteessa. 

Pudasjärvelle on vahvis-
tettu yhteensä 77 ehdokas-
ta, joista Keskustan listal-
la on 35 ehdokasta. Listalla 
on hyvin kattavasti eri am-
mattialojen edustajia, jois-
ta jokaiselle äänioikeute-
tulle varmasti löytyy sopiva 
ehdokas. Vaalien alla eri 
puolueet järjestävät ta-
pahtumia mm. kauppo-
jen edustoilla ja torilla. Nyt 
vaan kaikki äänioikeutetut 
keskustelemaan ehdokkai-
den kanssa ja valitsemaan 
sopivaa äänestettävää. 

Kulunutta valtuustokaut-

Elinvoima kumpuaa yhteisistä ja 
omista vahvuuksista!

ta voidaan kuvata yhdellä 
sanalla ”Rakentava” sanan 
varsinaisessa merkitykses-
sä. Meidän suurin ylpeyden 
aihe Hirsikampus otettiin 
käyttöön viime elokuussa. 
Tämä on herättänyt jopa 
maailman laajuista mie-
lenkiintoa, jossa on käynyt 
tuhansia vieraita tutustu-
massa. Hirsinen päiväkoti, 
vanhusten tehostetun pal-
veluyksikön palvelukoti 54 
paikkainen ja Pudasjärven 
vuokratalojen rakennutta-
mat esteettömät asunnot 
13 kpl muutamia helmiä 
mainitakseni, kaikki tieten-
kin hirrestä. Hirsirakenta-
minen on muutenkin ollut 
kovassa nosteessa meidän 
päätöksien myötä, mikä ei 
tietenkään haittaa, sillä on-
han meillä maailman mo-
dernein hirsitalotehdas 
Kontiotuote Oy. 

Unohtaa ei sovi myös 
toimivaa valokuituverkko 
Kairan Kuitua yhdessä Tai-
valkosken kanssa, jonka ra-
kentaminen saadaan tule-
vana kesänä päätökseen. 
Tämä on helpottanut mo-
nen huonojen nettiyhteyk-
sien päässä olevaa kunta-
laista. 

Monesti kysytään, mitä 
valtuusto on saanut aikai-

seksi? Ainakin tämä kulunut 
valtuusto on saanut ehkä 
Pudasjärven historian suu-
rimpia ja pitkäkantoisimpia 
päätöksiä aikaan yllä mai-
nittujen johdosta. Toki on 
tehty paljon muitakin tär-
keitä päätöksiä, joista osa 
pyörii vielä valitusportait-
ten hitaissa rattaissa, mm. 
tuulivoimapuisto. 

Ei kuntaamme tämä kau-
si valmiiksi saa. Uudella val-
tuustolla tulee sopeutua 
muun muassa uuteen sote 
ja maakuntauudistukseen, 
joka vie meidän kaupungin 
päätäntävallasta yli puolet 
budjetista. Tällaiset suuret 
muutokset eivät varmasti 
suju kitkatta. Virkamiehiltä 
ja päättäjiltä vaaditaan kyllä 
melkoista venymistä täysin 
uuden toimintamallin käyt-
töönotossa. Varmasti mm. 
valinnan vapaus puhuttaa, 
en kuitenkaan usko sen ole-
van huono asia. Se asettaa 
palvelun tarjoajan aivan uu-
teen valoon ja uskon palve-
lun paranevan. Aika näyt-
tää, mutta näin uskon. 

Uuden monitoimitalon 
rakentamispäätös jää myös 
tulevalle valtuustolle. Mitä 
palveluja talo tulee tarjo-
amaan, se tulee olemaan 
monen väännön kohde. 

Jäähalli, keilaradat, kirjas-
to, liikuntatiloja, mahdolli-
sesti myös elokuvateatte-
ri? Siinä mietittävää. Uusi 
sisääntuloväylä keskus-
taan, miten se toteutetaan. 
Ei pidä unohtaa myöskään 
sivukylien palveluja ja kul-
kuväyliä, joihin pitää saa-
da myös eurot riittämään. 
Vaikka sote menee muu-
alle, niin työtä jää varmas-
ti riittävästi tuleville päättä-
jille. 

Tulevaa Kuntastrategiaa 
laaditaan jo kovaa vauhtia 
ja valtuuston päätettäväk-
si se tulee vielä kevään ai-
kana. Sen yksi tärkeimmistä 
päämääristä tulee olemaan 
työpaikkojen merkittävä 
(500) lisääminen ja kunnan 
väkimäärän laskun taitta-
minen nousuun tulevien 
vuosien aikana. Tähän me 
keinot uskotaan löytyvän 
panostamalla uusien yritys-
ten mahdollisuuksien luo-
miseen ja olemassa olevi-
en yritysten tehokkaaseen 
neuvontapalveluun. 

Kaupungin talous on va-
kaalla pohjalla, mutta tule-
vien vuosien ennustaminen 
on vaikeaa. Uskon verotulo-
jen kasvuun, kun vain roh-
keita päätöksiä uskalletaan 
tehdä ja yrityksille luodaan 

toimintaedellytyksiä siinä 
määrin, kun kaupunki voi 
olla niissä mukana. Monen-
laisia ajatuksia on kaupun-
gin päässä vireillä, toivotta-
vasti niitä saadaan nopeasti 
myös toteutettua. 

Tässä muutamia ajatuk-
sia tuleviin vaaleihin. Esi-
merkiksi minut ja muut 
keskustan ehdokkaat voit 
tulla tapaamaan vaalita-
pahtumiin, jotka on luetel-

- Usko omiin vahvuuksiin ja 
omaleimaisuuteen on yksi 
kunnan keskeinen olemas-
saolon perusta. 

Elämme monessa mie-
lessä mielenkiintoisia ai-
koja, kuntavaalien jälkeen 
tulevat maakunta-presi-
dentti-eu- ja eduskunta-
vaalit eli vauhtia riittää täl-
lä rintamalla. Jälleen kerran 
telttoja kasataan ja pure-
taan, makkaraa paistetaan 
ja ajatuksia vaihdetaan. 
Vaalityössä on sitä yhdessä 
tekemisen meininkiä!

 Sote- ja maakuntauu-
distus on suurimpia hallin-
non ja toimintatapojen uu-
distuksia, mitä Suomessa 
on tehty. Muutos koskettaa 
satojen tuhansien ihmisten 
työtä ja kaikkien kansalais-
ten palveluja. Muutokset 
koskevat myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoi-
tusta, ohjausta ja verotus-
ta. Uudistuksen tavoittee-
na on kaventaa ihmisten 
hyvinvointi- ja terveyseroja, 
parantaa palvelujen yhden-
vertaisuutta ja saatavuutta 
sekä hillitä kustannuksia. 

Sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen järjes-
tämisen siirryttyä maakun-
nille, kunta voi keskittyä 
esimerkiksi elinvoimaan, 

koulutukseen ja kaavoi-
tukseen ihan toisella taval-
la kuin tähän asti. Kunnilla 
on vastuu myös kuntalais-
ten terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisestä. Se pitää 
sisällään niin varhaiskasva-
tuksen, liikunta-, ruoka- ja 
kulttuuripalvelut, rakenta-
misen sekä liikennejärjes-
telyt ja monet muut kuntien 
hoitamat tehtävät. 

Kunnan näkökulmasta 
sote-uudistus avaa mah-
dollisuuden uudelleen oh-
jata resursseja ja panostaa 
näihin hyvinvointia tukeviin 
palveluihin. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämis-
vastuun poistuessa kunnat 
voivat ottaa vahvan ase-
man ennaltaehkäisyssä.

Pudasjärvellä ollaan 
menty monessa asiassa 
eteenpäin. Puurakentami-
nen ja uusi upea hirsikam-
pus on mainittu useammin 
kuin kerran eduskunnan 
täysistunnoissa. Matkai-
lun sekä maa- ja metsäta-
louden suhteen meillä on 
vielä paljon kasvumahdol-
lisuuksia. Kaupungin kehit-
tämisen näkökulmasta täs-
sä ”imussa” pitäisi pysyä nyt 
mukana, luoda verkosto-
ja sekä suhteita eri tahoille, 
jotta saisimme tänne nykyi-

sen yritystoiminnan lisäk-
si uusia yrityksiä sekä iso-
ja toimijoita. Näin saamme 
työtä ja elinvoimaa kau-
punkiimme. Työpaikkojen 
lisääntyminen kasvattai-
si myös hupenevaa väestö-
määrää. 

Kaupungin talous on täl-
lä hetkellä kohtalaisella ta-
solla, mutta verotulojen 
mahdollinen heikkenemi-
nen sekä isot investoinnit 
rassaavat taloutta tulevai-
suudessa. Täällä on jou-
duttu rakentamaan seiniä 
syystä, että julkisten raken-
nusten elinikä on ollut häm-
mästyttävän lyhyt. 

Kuntapolitiikan suunta 
on oikea, mutta tekemis-
tä riittää. Uuden valtuuston 
keskeisiä kysymyksiä kau-
pungissamme ovat: 

- Miten turvaamme toi-
mivat ja laadukkaat perus-
palvelut eri-ikäisille kau-
pungin asukkaille?

- Kuinka kehitämme kau-
pungin elinkeinopolitiik-
kaa, yrittäjyyttä, työllisyyttä 
ja seutukunnallista yhteis-
työtä?

- Miten vahvistamme 
kaupungin taloutta?

- Miten kehitämme kau-
pungin henkilöstöpoli-
tiikkaa ja johtamista sekä 

lisäämme kaupungin veto-
voimaisuutta? 

Tuki, jonka äänestäjänä 
annat keskustapuolueen 
ehdokkaalle turvaa edel-
lä todettuihin periaatteisiin 
perustuvan uudistuvan val-
lan ja vastuun myös seuraa-
valle valtuustokaudelle. 

Keskusta Pudasjärvel-
lä on perinteisesti vas-
tuunkantajien puolue. 
Luottamuksen saaminen 
edellyttää myös siitä seu-
raavan vastuun kantamis-
ta. Siihen kuuluu erilaisten 
näkemysten ja niitä edus-
tavien ryhmien aito huo-
mioon ottaminen. Avoin ja 
pitkäjänteisesti eteenpäin 
katsova yhteistyö on avain 
näiden periaatteiden toteu-
tumiselle.  

Pudasjärven Keskustal-
la on 35 ehdokasta listoilla. 
Nuoret, työikäiset ja eläke-
läiset ovat hyvin edustet-
tuina. Ammattijakautumal-
taan lista on monipuolinen 
ja ehdokkaat sijoittuvat hy-
vin eri kylille. On ollut mu-
kavaa tehdä vaalityötä, kun 
ilmassa on semmoista po-
sitiivista ”pöhinää”. Ihmiset 
ovat tulleet juttelemaan ja 
kritiikkiäkin on esitetty so-
pivassa suhteessa. On hyvä, 
että asioista keskustellaan 

rakentavassa hengessä.

Kiitos ehdokkaat, 
järjestöihmiset ja muu 

talkooporukka
- ilman teitä tästä ei 
tulisi yhtään mitään!

Mari Kälkäjä
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön  
puheenjohtaja
kuntavaaliehdokas

tu tämän tässä lehdessä. 
Tärkeintä on, että käyt ää-
nestämässä ja olet yhtey-
dessä valittuihin päättäjiin. 
Yhteistyössä voimme ra-
kentaa entistä paremman 
Pudasjärven, asua, elää ja 
työskennellä. 

Timo Vähäkuopus 
Pudasjärven  
kaupunginvaltuuston pj 

Mari Kälkäjä käyttämässä kunnallisjärjestön tervehdystä 
Keskustan Kurenalan yhdistyksen 110-vuotisjuhlassa vii-
me marraskuussa. 
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S-marketin edessä oli 
grilli kuumana perjantai-
na 10.3. ja paikalla oli kan-
salaisten toiveita kuunte-
lemassa ja jututtamassa 
runsaasti ehdokkaita eri 
puolilta pitäjää. Puolilta-
päivin toimittajan pistäy-
tyessä paikalla olivat Jouni 
Koivukangas, Mari Kälkäjä, 
Urpo Puolakanaho, Marja 
Lantto, Reijo Talala, Taina 
Vainio, Raimo Tervonen ja 

Vesa Riekki. 

Pääministeri, Keskustan 
puheenjohtaja Juha 

Sipilä oli viime elokuussa 
Hirsikampuksen vihkimis-
juhlassa juhlapuhuja sekä 

leikkasi juhlanauhan 
kaikkien juhlavieraiden 

seuratessa tarkasti 
historiallista tapahtumaa. 

Huolenpitoa - huomennakin
Maailma ympärillämme on 
levoton. Etenkin epävarma-
na aikana on tärkeää, että 
laitamme Suomea yhdes-
sä kuntoon. Näin pidäm-
me huolta sinun ja läheiste-
si turvallisesta arjesta myös 
tulevaisuudessa.

 Olemme saaneet mo-
nen vuoden alamäen jäl-
keen aikaan käänteen pa-
rempaan. Suomen talous 
kasvaa. Yhä useampi työ-
tön on saanut työpaikan. 
Myönteistä käännettä on 
nyt kaikin tavoin voimistet-
tava.

 Suomi on ollut pitkään 
uudistamatta. Maamme 
velaksi elämisen lopetta-
miseksi olemme joutuneet 
tekemään myös kipeitä rat-
kaisuja. Olemme kuitenkin 
pitäneet huolen, että kun-
nilta ei leikata. Se olisi pois 
päiväkodeista, peruskou-
lusta, terveyskeskuksista ja 
vanhustenhoidosta.

Suomen kuntoon laitta-
minen jatkuu. Uudistamme 

hyvinvointiyhteiskuntaa, 
jotta pystymme pitämään 
tasa-arvoisesti huolta jokai-
sesta suomalaisesta ja koko 
maasta myös tulevaisuu-
dessa. Siksi vaihtoehtom-
me kuntavaaleissa on huo-
lenpitoa – huomennakin.

 Esitimme jo ennen edel-
lisiä kuntavaaleja kotikunta-
maakuntamallin ratkaisu-
na sosiaali- ja terveys- sekä 
muiden palvelujen turvaa-
miseen ihmisen postinu-
merosta tai lompakon pak-
suudesta riippumatta. Nyt 
olemme toteuttamassa 
sitä.

Kuntavaaleissa pyydäm-
me tukeasi 100-vuotiaan 
yhteisen isänmaamme tur-
valliselle uudistamiselle.

Tulevaisuudessa maa-
kunta järjestää sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Arjessa uu-
distus tarkoittaa, että lää-
käriin pääsee nopeammin, 
tarvitsemansa avun saa 
saumattomasti yhdeltä luu-
kulta ja jokainen voi valita 

julkisen tai yksityisen hoi-
don väliltä. Samalla tietosi 
siirtyvät nykyistä sujuvam-
min hoitopaikasta toiseen. 

Kotikunnan tärkein teh-
tävä tulevaisuudessa puo-
lestaan on huolenpito tur-
vallisesta arjesta – alkaen 
perheille aidon valinnanva-
pauden mahdollistavasta 
päivähoidosta ja tasa-arvoi-
sesta peruskoulusta. Koti-
kunta myös luo edellytyksiä 
yritystoiminnalle, työpai-
koille ja osaltaan siten koko 
maan elinvoimalle.

Suomi on kunnossa vas-
ta silloin, kun jokainen suo-
malainen on mukana ra-
kentamassa tätä maata.

Eriarvoistumisen tor-
jumiseksi voidaan teh-
dä paljon myös koti-
kunnassa esimerkiksi 
lisäämällä liikunta- ja har-
rastusmahdollisuuksia tai 
etsivää nuorisotyötä. Eten-
kin syrjäytymisvaarassa 
olevat lapset ja nuoret mei-
dän on yhdessä ponnistel-

len rakastettava takaisin 
turvalliseen arkeen. Tarvit-
semme yhteiskuntaamme 
lisää keskinäistä huolenpi-
toa ja välittämistä.

Suomen ongelmia ei ole 
enää varaa vatuloida. Suo-
mea ei saada myöskään pe-
ruuttamalla kuntoon. Mei-
dän vaihtoehdossamme 
Suomen suunta on eteen-
päin jokaisesta suomalai-
sesta ja koko maasta huolta 
pitäen. Tulevaisuuden hy-
vinvointi tehdään yhdessä - 
sisulla ja sydämellä.

 
Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja

Keskusta äänestäjiä tapaamassa
Kuntavaalien alla on Kes-
kustan kuntavaalieh-
dokkaat olleet ahkerasti 
liikkeellä tapaamassa ää-
nestäjiä. Vaalitupa avattiin 
Kauppatien varressa maa-
liskuun ensimmäisessä vii-
konvaihteessa ja se on sii-
tä lähtien ollut avoinna 
lähes joka päivä, nyt vaali-
en lähestyessä joka päivä. 
Vaalituvalla on ehdokkaat 
eri puolilta laajaa pitäjää 
vastaamassa toiminnasta 
ja esittämässä ohjelmaa. 
Kävijälle on myös tar-
jottavaa; hieman 
eri reseptillä eri 
päivinä; kah-
via, pullaa, gril-
limakkaroita 
jne..

Joka viikko 
on ollut myös 
ulkoilmatapaa-
misia Kurenalla 
ja myös yksi tilai-
suus on Sarakyläs-
sä.

Vaali-
lehtitoimi-
kunta

Keskusta päätti toteuttaa kuntavaalien alla useiden 
aikaisempien vaalien tapaan oman vaalilehden. 

Siinä ehdokkaat esittelevät vaalitavoitteitaan ja on 
runsaasti muutakin ajankohtaista asiaa. 

Lehden sisältöä pohtimassa Tiomo Vähäkuopus, 
Juha Heikkilä, Eero Hyttinen, Urpo Puolakanaho, 

Martti Väisänen ja Mari Kälkäjä.
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Auri 
Haataja  
yhteiskuntatieteiden 
maisteri,
sosiaalityöntekijä

Juha 
Heikkilä  
maanviljelijä

Arto 
Hinkula  
maatalousyrittäjä

Eero 
Hyttinen  
yrittäjä, liiketalouden ja
hallinnon tradenomi

Hannu 
Ihme  
metsätalousinsinööri,
asiakasvastaava

282726 3029

Pekka 
Jurmu  
agrologi AMK, 
tilanhoitaja

Kimmo 
Juusola  
metsätalousinsinööri 
AMK

31 32
Jouni 
Koivukangas 
rakennusmies

Marko 
Koivula  
toiminnanjohtaja,
tapahtumajärjestäjä

Paavo 
Kortetjärvi  
lehtori

353433

Mari 
Kälkäjä  
yrittäjä, 
eduskunta-avustaja

Alpo 
Laakkonen  
koulutuspäällikkö, 
eläkeläinen

Henna 
Kosamo  
maatalousyrittäjä

Jorma 
Kouva  
metsätalousinsinööri, 
eläkeläinen

383736 39
Marja 
Lantto  
maatalousyrittäjä

40

Hilkka 
Parkkisenniemi  
rehtori, eläkeläinen

Outi 
Lehtimäki  
ensihoitaja ht, 
sairaanhoitaja

Sinikka 
Loukusa  
sosiaalityöntekijä

Kaisa 
Nivala  
maatalousyrittäjä, 
eläkeläinen

Eero 
Oinas-Panuma  
matkailuyrittäjä, 
poromies

4241 454443

Ennakkoäänestys 29.3.-4.4., vaalipäivä su 9.4.!
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Kuntavaalit 2017 | Pudasjärvi | Suomen Keskusta r.p. 
Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017 | Vaalipäivä 9.4.2017

Urpo 
Puolakanaho  
maanviljelijä

46
Heikki 
Putula  
maanviljelijä

Johannes 
Putula  
opiskelija

Mirka 
Pääkkö  
maatalousyrittäjä, 
liiketalouden ja
markkinoinnin tradenomi

Vesa 
Riekki  
metsuri

4947 48 50

Onerva 
Ronkainen  
ohjaaja

Reijo 
Talala  
lehtori, 
eläkeläinen

51
Kauko 
Seppänen  
yhdyskuntatekniikan 
päällikkö,
eläkeläinen

52 53
Raimo 
Tervonen  
koneasentaja

Ruut 
Tuohimaa  
kasvatustieteen  
opiskelija

5554

Sointu 
Veivo  
kasvatustieteen ja 
hallintotieteen
maisteri, sosionomi

Timo 
Vähäkuopus  
maanviljelijä

Anni-Inkeri 
Törmänen  
diplomi-insinööri, yrit-
täjä

Pekka 
Törmänen  
maanviljelijä

Taina 
Vainio  
maidontuottaja

56

59

5857

60

Vaalivalvojaiset vaalituvalla 
su 9.4.

 klo 19 alkaen. 
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46
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Putula  
maanviljelijä

Johannes 
Putula  
opiskelija

Mirka 
Pääkkö  
maatalousyrittäjä, 
liiketalouden ja
markkinoinnin tradenomi

Vesa 
Riekki  
metsuri

4947 48 50

Onerva 
Ronkainen  
ohjaaja

Reijo 
Talala  
lehtori, 
eläkeläinen

51
Kauko 
Seppänen  
yhdyskuntatekniikan 
päällikkö,
eläkeläinen

52 53
Raimo 
Tervonen  
koneasentaja

Ruut 
Tuohimaa  
kasvatustieteen  
opiskelija

5554

Sointu 
Veivo  
kasvatustieteen ja 
hallintotieteen
maisteri, sosionomi

Timo 
Vähäkuopus  
maanviljelijä

Anni-Inkeri 
Törmänen  
diplomi-insinööri, yrit-
täjä

Pekka 
Törmänen  
maanviljelijä

Taina 
Vainio  
maidontuottaja

56

59

5857

60

Vaalivalvojaiset vaalituvalla 
su 9.4.

 klo 19 alkaen. 
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Kuntavaaliehdokkaiden     esittelyä ja tavoitteet

Haataja Auri  
(valtuutettu) 26
1.Yhteiskunta-
tieteiden mais-
teri, sosiaa-
lityöntekijä, 
sosionomi ja 
diakoni. Työ-
ikäisten keskuudessa sosiaalityön-
tekijänä Oulunkaaren kuntayhty-
mä. 

2. Aviomies Mika sekä yläkoulu-
ikäiset lapset Elice ja Eetu. 

3. Perheen yhteiset harrastuk-
set ovat luontopainotteisia: met-
sästys, kalastus, marjastus sekä 
koirien kanssa liikkuminen ja leik-
kiminen. Uinti Puikkarin Ainin 
opissa, tavoitteena kehittyä kunto-
uimariksi! 

4. Luottamustoimen hoito 
on kokonaisvaltaista työtä kau-
punkimme kaikkien asukkaiden, 
luonnon, eläinten, palvelujen, ra-
kennusten, teiden, yritysten jne. 
eteen. Kunnallinen luottamus-
miestyö on kohtalaisen harvoin 
pelkästään kivojen päätösten te-
kemistä. 

Yksin ei voi kovin paljoa, tarvi-
taan yhteinen näkemys ja päätös 
siitä, mikä on parasta kaikkinensa 
juuri meidän Pudasjärvelle. Joskus 
on valittavissa vain huonoja vaih-
toehtoja. Silloin pyrin tekemään 
mahdollisimman hyvän selvitys- ja 
ennakkoarviointityön eri vaihtoeh-
doista, johon kuuluu kuntalaisten 
mielipiteiden ja näkemysten kyse-
lykin. Tulevaisuudessa valiokunti-
en tulee lisätä kuntalaisille suun-
nattuja keskusteluiltoja, joita olen 
ollut järjestämässä hyvinvointiva-
liokunnan kanssa kuluneen val-
tuustokauden aikana. 

Elämme muutoksen aikaa. Var-
maa tietoa ei ole, tuleeko sote-
uudistus ja jos tulee, millaisena. 
Tuleva uudistus, ei vie meitä pu-
dasjärveläisiä niin sanotusti kon-
talleen. Olemme kokeneet jo 
eräänlaisen sote-muutoksen Ou-
lunkaaren myötä. Meillä on ollut 
rohkeutta tehdä päätöksiä ja ra-
kentaa uutta, esimerkiksi päivä-
koti ja koulu, unohtamatta erityis-
ryhmiä. Muu Suomi kamppailee 
juuri nyt kyseisten asioiden paris-
sa, koska usea kunta jäi odotta-
maan, että kyllä se valtio hoitaa/
maksaa, mutta eipä maksakaan, 
itsellä se on tehtävä! 

Erityisen tärkeää on tasa-arvoi-
suus ja yhdenvertaisuus kuntalais-
ten kesken. Huolestuttava valta-
kunnallinen kehityssuunta on se, 
missä lompakon paksuus määrit-
telee sen, mihin torppani raken-
nan, jotta palvelut on turvattu! 
Asioihin vaikuttaminen niin, että 
kaikkinensa elämisen ja yrittämi-
sen mahdollisuus on juuri siellä 
missä Sinun kotisi on! 

Kuntavaaliehdokkaiden esittelyä ja tavoitteet
Keskustan ehdokkaat kuntavaaleissa Pudasjärvellä vuonna 2017. 
Kaikki ovat vastanneet seuraaviin kysymyksiin. 

Heikkilä Juha 27
Maanviljelijä
Avovaimo,  
kolme poikaa.

Penkkiur-
heilija, karjan-
jalostus, po-
ronhoito.

Avoimuuden lisääminen pää-
töksien teossa. Syrjäkylien elin-
voiman puolustaminen. 

Hinkula Arto 28
Maanviljelijä.
Vaimo, 2 lasta.

Metsäs-
tys, metsän-
hoito, toiminta 
mhy:n valtuus-
tossa, hallituk-
sessa sekä Ranuan meijerin hal-
lintoneuvostossa.

Nuorten koulutusmahdolli-
suuksiin sekä harrastusmahdol-
lisuuksiin, syrjäkylien palvelui-
hin, kunnan työllisyyteen. 

Hyttinen Eero 29
Maatalo-
ustuottaja.  
Lisäksi maata-
loustyöpalve-
luyritys. 

Avovaimo ja 
kaksi alle 3- vuotiasta lasta. 

Metsästys, kalastus ja sählyn 
pelaaminen. Maataloustuottaji-
en yhdistystoiminta. Keskustan 
kunnallis- ja paikallisjärjestössä- 
sekä Puhoksen kyläseurassa toi-
minta. 

Päätöksissä tukea paikallisil-
le hankkeille, jotka työllistävät 
ja tuovat kaupungille verotulo-
ja. Kun verotulokertymä kasvaa, 
voi kaupunki tarjota asukkail-
leen parempia palveluja. Palve-
lutarjonnassa tulee ensisijaisesti 
ottaa huomioon se, että kehite-
tään vanhusten ja lasten palvelu-
ja, sillä he eivät välttämättä itse 
pysty omia etujaan ajamaan. 

Ihme Hannu 30
Metsätalousin-
sinööri.
Liikunta.
Kehittämistoi-
minta.

Jurmu Pekka 31
Agrologi AMK, 
tilanhoitaja, 
maanviljelijä.
Metsästys, hyö-
tyliikunta.

Kaupunki-
laisten hyvin-
voinnista huolehtiminen niin si-
vukylillä kuin taajamassa. Sana 
hyvinvointi pitää sisällään pal-
jon asioita. Erityisesti yrittäjyy-
den edistäminen ja sitä kautta 
työllisyyden hoitoa. Jos työllisyys 
saadaan nousuun, se tuo hyvin-
vointia ja sitä kautta saadaan ve-
rotuloja ja pystytään säilyttämään 

peruspalvelut omassa kaupungis-
sa. Peruspalveluista pitää huoleh-
tia; terveyspalvelut, vanhusväes-
tön hyvinvointi, koulutus, tiestö ja 
niiden kunto jne.

Juusola Kimmo 32
Metsätalousin-
sinööri (AMK).

Naimisissa, 4 
lasta.

Metsästys ja 
kalastus.

Yrittäjyyttä 
tukemalla saadaan lisää työpaik-
koja, verotuloja, väkiluku kasvuun 
sekä hyvinvointia kaiken ikäisille. 
Kannatan jäähallin rakentamista.

Koivukangas  
Jouni 33
Rakennusmies. 
Koti Pudasjär-
ven keskustas-
sa, Kurenalla. 

Vapaapalo-
kunta (VPK), VPK:n nuoriso-osas-
ton koulutus ja kirkkokuoro.

Tavoitteena on, että Pudas-
järvi on turvallinen ja viihtyisä 
paikka elää. Taajama-alueen ja 
valtatien varren kehittäminen. 
Lapsille ja nuorille tasavertaiset 
mahdollisuudet harrastamiseen 
taloudellisesta tilanteesta riippu-
matta. Liikunta-, harrastus-, kult-
tuuri- ja sivistyspalveluihin tulee 
olla mahdollisuus koko kotikau-
punkimme alueella. Nuorten syr-
jäytymisen ehkäisy. Ikäihmisten 
asioista huolehtiminen.

Marko Koivula 34
Toiminnanjoh-
taja Pudasjär-
ven Urheilijat
Sinkku.

Järjestötoi-
minta, luonto ja 
retkeily.

Kaikenikäisten liikuntamahdol-
lisuuksien ylläpitäminen ja kehit-
täminen sekä uusien liikuntapaik-
kojen kehittäminen. Kaupungin 
toimintatukien ja kehittämistuki-
en byrokraattisuuden poisto.

Kortetjärvi Paavo 
(valtuutettu) 35
Lehtori, naimi-
sissa, 5 aikuista 
lasta, 4 lasten-
lasta.

Metsänhoi-
to, metsästys, 
lenkkeily, hiihtäminen.

Työllisyyden hoito, kaikkien pu-
dasjärvisten palvelujen turvaami-
nen, ammatillisen ja lukiokoulu-
tuksen säilyminen Pudasjärvellä.

Kosamo 
Henna 36
Maatalousyrit-
täjä, 29 v, per-
heenäiti Pinta-
molla. Opiskelen 

ammattikorkeakoulussa. 
Leipominen, lavatanssi ja he-

voset.
Kuntalaisten hyvinvointi ja 

palveluiden turvaaminen asuin-
paikasta riippumatta. Ennal-
taehkäisevä terveydenhuolto. 
Opiskelumahdollisuudet sekä 
työllistyminen ovat Pudasjärven 
elinvoimaisuuden ja asukkaiden 
hyvinvoinnin kannalta tärkeitä 
asioita.

Kouva Jorma 37
Metsätalousin-
sinööri, eläkeläi-
nen. 

Naimisissa, 3 
lasta ja 6 lasten-
lasta.

Metsänhoi-
to, metsästys, kalastus, luonnos-
sa liikkuminen.

Kaupungin elinvoimaisuuden 
kehittäminen yhdessä paikallis-
ten yrittäjien kanssa. Asumisen ja 
elämisen edellytykset turvattava 
sivukylillä. Luontomatkailun mah-
dollisuuksien hyödyntäminen.

Kälkäjä Mari 38
Yrittäjä, 44-v, 
kansanedusta-
jan maakunta-
avustaja. Maa-
tila yhdessä 
aviomies Mar-
kon kanssa.

Naimisissa, seitsemän lasta ja 
yksi lapsenlapsi (toinen tuloillaan). 

Juokseminen, hiihtäminen sekä 
järjestö- ja vapaaehtoistoiminta. 

Kuntalaisten hyvinvointia on 
edistettävä: vanhuspuolelle on 
saatava lisää käsipareja ja koko 
toimintaa (esim. kotipalvelu) on 
tarkasteltava entistä enemmän 
asiakkaan näkökulmasta. Perheil-
le apua kotiin tarpeen niin vaaties-
sa. Ennaltaehkäisevällä toiminnal-
la säästetään rahaa ja säästytään 
monelta murheelta. Nuoret tar-
vitsevat uudet ja toimivat nuori-
sotilat jäähallin yhteyteen. Elin-
voimaan ja kehittämiseen on 
tartuttava aivan uudella tarmol-
la, jotta saadaan yrityksiä ja työ-
paikkoja. Nykyiset yritykset tulee 
ottaa mukaan kaupungin elinvoi-
matalkoisiin. Matkailun sekä maa- 
ja metsätalouden mahdollisuu-
det täytyy tunnistaa ja niitä tulee 
kehittää. Keskustan viihtyvyyteen 
sekä ympäristöön tulee panostaa 
ja sivukylät pidettävä asuttuina 
huolehtimalla palveluista sekä tei-
den kunnosta. Paikallista ruokaa 
on saatava julkiseen ruokahuol-
toon. Kunnon kyltit Kuusamon 
tielle, jotta tänne osataan tulla! 
Toivon, että kuntalaiset voivat vai-
kuttaa entistä enemmän valmis-
teilla oleviin asioihin ja yhteistyö 
eri tahojen välillä tiivistyy.  

Laakkonen  
Alpo 39
Koulutuspääl-
likkö Valmet 
konserni, eläk-
keellä v. 1989 
lähtien. Työelä-
mästä 30 vuot-
ta ulkomailla, tukikohta Uumajas-
sa.

Naimisissa, 2 aikaista jo per-
heellistä lasta, 4 lasten lasta. 

Kuorolaulu, yksinlaulu, laulun 

opiskelu ja monipuolinen kalas-
tus.

Erittäin tärkeää on seurata 
mitä Pudasjärvellä tapahtuu, kun 
Oulunkaari lopetetaan ja kaupun-
gille jää monessakin asiassa vas-
tuu. Sydäntä lähellä ovat erikoi-
sesti seniorien, ikäihmisten kuin 
myös nuorten perheiden tarpeet. 
Tärkeää myös kaikenlainen yritys-
toiminta, muutenhan emme pys-
ty vastaamaan edellä mainittuihin 
haasteisiin.

Lantto Marja  
(valtuutettu) 
40
Maatalousyrit-
täjä.

Naimisissa, 
neljä aikuista 
tytärtä, yksi lapsenlapsi

Mummuilu on rakkain, tärkein 
ja ihanin harrastus. 

Haluan vaikuttaa, että Pudas-
järvellä olisi jokaisen hyvä asua ja 
elää. "Suurella sydämellä rohkei-
ta tekoja"

Lehtimäki Outi 41
Sairaanhoitaja, 
työ ensihoitaja-
na. Ratsastuk-
senohjaajaksi 
valmistunut v. 
2015 OSAO:n 
Pudasjärvi.

Naimisissa, aviomiehen lisäk-
si perheessä kolme metsästyskoi-
raa ja kaksi hevosta. 

Ratsastus, metsästys, melonta 
ja mieheni apuna puutyöt. Mar-
jastus, sienestys, metsässä samoi-
lu ja luonnon kauneuden ihmette-
ly sekä ihastelu. 

Haluan vaikuttaa muutoksen 
tuulissa siihen, että Pudasjärvel-
lä on edelleen mukava asua ja 
ihmiset viihtyvät täällä. Luonto, 
monipuoliset harrastusmahdolli-
suudet, koulutus ja palvelut ovat 
jo valmiina. Ammattikoulutus säi-
lytettävä Pudasjärvellä.

Loukusa  
Sinikka 42
Naimisissa, 51 
v, kaksi aikuista 
tytärtä. Noin 25 
vuoden sosiaa-
lityön työkoke-
mus sekä kunnalliselta että järjes-
tötyön alalta. 

Pitkät hiihtolenkit, patikoimi-
nen ja marjastus – kaunis koillis-
maalainen luonto on tärkeä!

Lasten ja nuorten asioiden edis-
täminen. Kunnan tarjoama var-
haiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan 
toiminnot korostuvat kuntien toi-
minnassa, kun Sote-palvelut siirty-
vät maakunnille. Syötteen alueen 
luontomatkailun ympärivuotista 
vetovoimaisuutta on kehitettävä, 
sen myötä kuntaan on mahdollista 
saada lisää yrityksiä ja työpaikkoja.

Nivala Kaisa  
(valtuutettu) 43
Maatalousyrittä-
jä, eläkeläinen.

Kolme aikuis-
ta lasta ja kolme 
lastenlasta

Mummoilu, 

1.   Ammatti
2.  Perhesuhteet
3.  Harrastukset
4.  Tavoitteet, mihin 
asioihin halut vaikuttaa, 
jos tulet valittua 
valtuustoon. 
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liikunta ja kotikyläni yhteisten asi-
oiden hoito.

Kaupungin ja kylien yhteisten 
asioiden hoitamisesta kymmenien 
vuosien kokemus. Toteutettava 
niitä asioita, jotka on kirjattu kun-
tasuunnitelmaan. Ikäihmisten ko-
tona-asumisen mahdollistaminen. 
Teiden kunnossapidosta huolehti-
minen. Toisen asteen koulutuksen 
säilyminen kunnassamme ja kai-
kenikäisten ihmisten hyvinvoinnis-
ta huolehtiminen.

Oinas-Panuma 
Eero (valtuutettu) 44
Matkailuyrittäjä, 
poromies. 

Naimisissa, 
viisi lasta, joista 
nuorin Hirsikam-
puksen lukiossa 
tokalla ja viisi las-
tenlasta, joista vanhin Kipinän kou-
lussa ekalla. 

Lastenlasten kanssa leekaami-
nen, lukeminen, historia ja kaikki 
luontoon liittyvä, metsästys, kalas-
tus, marjastus. 

Olen toiminut voimakkaasti sen 
puolesta, että Iijoen vesistöä kehi-
tetään luonnontilaisuuden pohjal-
ta. Tämä hyvä linja varmistui Sipi-
län hallituksen ilmoittaessa, että 
koskiensuojelulakia ei avata. Kolla-
jan tekoaltaan rakentaminen hau-
dattiin.

Kotikaupunkimme vahvuutena 
pysyy ainutlaatuinen koskiensuo-
jelulailla rauhoitettu Iijoen vesistö. 
Livojoki on tämän vesistön olen-
nainen osa.  Iijoella alkaa 4,3 mil-
joonan euron investoinnit kalatei-
den rakentamiseksi.

Pitkäaikaisena valtuutettuna ja 
matkailuyrittäjänä minulla on täs-
sä tilanteessa kokemukseen poh-
jautuvaa asiantuntemusta. Voim-
me tehdä yhdessä Iijoen vesistöstä 
kansainvälisesti tunnetun Pudas-
järven kesämatkailun kärkituot-
teen. Tämä sopii hyvin yhteen tal-
visen Syötteen vetovoiman ja 
Pudasjärven hirsipääkaupungiksi 
julistautumisen kanssa. Kokonai-
suus tuo lisää työpaikkoja ja kestä-
vää elinvoimaa koko Pudasjärvelle.

Tulevalla valtuustokaudella 
kuntien hallintoon on tulossa suu-
ria muutoksia. Murrosvaiheessa 
on tärkeää, että pudasjärveläisten 
puolia on pitämässä myös koke-
neita kuntapäättäjiä.

Parkkisenniemi 
Hilkka (valtuutettu) 45
KM, rehtori, elä-
keläinen. 

Metsän- ja 
puutarhanhoito, 
kalastus ja mar-
jastus. Vapaaeh-
toistyö veteraa-
ninaisten ja veteraanien parissa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen. Laadukasta opetusta laki-
sääteisenä ja harrasteisena toimi-
va varhaiskasvatus, perusopetus, 
II-asteen koulutus ja kansalaisopis-
to-opetuksen kurssitarjonta yh-
teensopivaksi ja toimivaksi osak-
si kokonaisuutta mm. soveltaviin 
opintoihin. Liikunnan iloa, käden-
taitoja sekä musiikkielämyksiä. Ve-
teraanien hoiva ja kuntoutus sekä 
kotona että palveluyksiköissä. 
Työllistymisen ja yrittämisen kan-
nustaminen. Ostetaan Pudasjär-

veltä ja pudasjärvisiltä tuottajilta 
tavarat ja palvelut –kampanja ym-
päri vuoden. Yhteistyötä ja ystä-
vyyttä yli rajojen; kotona, koulussa, 
työssä, kunnassa, maakunnassa, 
kansallisissa ja kansainvälisissä 
suhteissa.

Puolakanaho Urpo  
(valtuutettu) 46
Maanviljelijä.
Yksinhuoltaja, 
aikuinen lapsi.

Monipuo-
linen liikunta, 
hiihtäminen, 
järjestötoiminta MTK Pudasjärvi 
ja Sarakylän Nuorisoseura (Sara-
pirtti).

Kaupungin eri kylien kehittämi-
nen, maatalouden ym. yritystoi-
minnan edistäminen.

Putula Johannes 47
Opiskelija Ou-
lun Lyseon lu-
kio, pian 18 v. 
Asun Oulussa 
viikot, Pudas-
järvellä viikon-
loput. 

Perheeseeni kuuluu vanhem-
mat ja yhdeksän sisarusta. 

Toiminta Oulun ja Pohjois-Poh-
janmaan Keskustanuorissa sekä 
Pudasjärven Keskustan kunnallis-
järjestössä.  

Koulutuksen pysymisen tur-
vaaminen, kehittäminen ja sen 
monipuolistaminen. Haluan ajaa 
uusiutuvaa energiaa eteenpäin. 
Nuorena toisin valtuustoon uutta 
ja nuorekasta ääntä.

Putula Heikki  
(valtuutettu) 48
Maanviljelijä 49 
v. Naimisissa, 10 
lasta 4-26 v. 

Perheiden 
hyvinvoinnin li-
sääminen. Kan-
nustaminen yrittäjyyteen sekä 
Pudasjärven ja myös sivukylien 
elinvoiman kehittämiseen. Lasten 
ja nuorten opiskelumahdollisuuk-
sien ja -olojen parantaminen on 
yksi tärkein tavoitteeni. 

Pääkkö Mirka 49
Maatalousyrittä-
jä, liiketalouden 
tradenomi.

Avopuoliso ja 
kolme alakoulu-
ikäistä lasta. 

Luonnossa 
liikkuminen ja käsityöt. 

Paikallisen ruoan saatavuuden 
parantaminen ja käytön lisäämi-
nen. Työpaikkojen lisääminen eri-
tyisesti elintarviketuotannossa. 
Tasavertaiset harrastusmahdolli-
suudet lapsille ja nuorille. 

Riekki Vesa  
(valtuutettu) 50
52 v. Perheenisä. 

Perheen isä, 
metsuri Metsä-
hallituksessa, 52 
v. Asun Kurenalla. 
Elämästäni suu-
rimman osan olen asunut Rojolas-
sa, Korentokylän takamailla. 

Kotitilan metsien hoito, kevät-
talven hiihtoretket, loppukevään 
hauenpyynti ja muuttolinnut. Al-
kukesän kasvun ihmeen ja kaune-
uden seuraaminen, loppukesän ja 
alkusyksyn marjaretket sekä lop-
pusyksyn hirven metsästys. 

Viime vuosina yhdessä Pudas-
järvelle aikaan saatu "myönteisen 
pöhinän" jatkuminen edelleen. 
Tätä elinvoiman vahvistumiseen 
vaikuttavaa ilmapiiriä tulee enti-
sestään syventää  ja tukea. Ainoas-
taan yrityselämän vahvistumisen 
ja uusien työpaikkojen ansios-
ta pystymme turvaamaan tulevai-
suudessakin peruspalvelut Pudas-
järvellä asuvan ihmisen elinkaaren 
ajalle. Investoidaan sitä, mikä lisää 
eri-ikäisten kuntalaisten henkistä, 
fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Ronkainen  
Onerva  
(valtuutettu) 

51
Ohjaaja, mie-
lenterveys- ja päihdekuntoutujien 
asumisentuki. 

Naimisissa, 6 lasta, 4 lastenlasta.
Kyläaktiivi, lukeminen, käsityöt.
Kaupungin kehittäminen koko 

alueella. Ihmisten tasa-arvoisen 
palvelun turvaaminen. Työllisyyden 
hoitaminen.

Seppänen  
Kauko 52
Yhdyskuntatek-
niikan päällikkö, 
eläkeläinen.

Naimisissa, 3 
lasta ja 2 lapsenlasta.

Liikunta ja hyötyliikunta ympäri 
vuoden, mökkeily harrastuksineen, 
"pappailua" lapsenlasten kanssa. 

Työllisyyden parantaminen, 
etenkin nuorten osalta: työpaikko-
jen luominen niin julkisen sekto-
rin, pk-yritysten kuin kolmannen 
sektorin kautta. Elinympäristön 
parantaminen ja kehittäminen 
koko kunnan alueella. Aktiivisuutta 
mm. tiestön ja liikenneturvallisuu-
den parantamis-/kehittämishank-
keiden saamiseksi Pudasjärvel-
le yhdessä Ely-keskuksen kanssa. 
Liikuntapaikkojen ja -alueiden yllä-
pito ja kehittäminen kaikenikäisille 
esteettömyys huomioiden. Koulu-
tusasiat ja toisen asteen koulutuk-
sen säilyminen Pudasjärvellä.

Talala Reijo  
(valtuutettu) 53
Lehtori, eläkeläi-
nen, 68 v. 

Naimisissa, 
kolme aikuista 
lasta, yhdeksän 
lastenlasta. 

Monipuolinen talvi- ja kesälii-
kunta. 

Peruspalvelut tasavertaisesti 
omasta kunnasta. Lukio- ja ammat-
tioppilaitos turvattava. Yrittäjyyden 
ja työllisyyden eteen tehtävä aktii-
vista ja tuloksellista työtä. Luon-
nonvarojen hyödyntäminen kestä-
vän kehityksen mukaisella tavalla

Liikunta ja vapaa-ajan palvelut 
pidetään kuntalaisten arjen kannal-
ta tärkeinä elinympäristön viihtyi-
syyden sekä kuntalaisten omaeh-

toisen aktiivisuuden tukemisessa

Tervonen  
Raimo 54
Maatalouskone-
asentaja, eläk-
keellä 

Naimaton! 
Hyötyliikuntaa, talvella hiihtoa, 

kesällä retkeilyä erilaisiin luonto-
kohteisiin, marjastusta, metsätöi-
tä ja tanssia mahdollisuuksien mu-
kaan! 

Laadukkaan, tarpeisiin vastaa-
van koulutuksen ja varhaiskas-
vatuksen järjestäminen! Työllis-
täminen, vaikkapa tukien avulla, 
elinkeinoelämän kehittämistä ja 
monipuolistamista! Arjen palvelu-
jen saatavuus on turvattava kaik-
kien ikäryhmien osalta ja koko elä-
mänkaaren ajalta. Näin edistetään 
viihtyisän ja turvallisen elinympä-
ristön luomista ja sen kehittämis-
tä aikansa tarpeita vastaavaksi! 
Järjestöjen, yhdistysten ja muun va-
paaehtoistoiminnan aktiivisuuden 
tukeminen koko kunnan alueel-
la edistäen täten mahdollisuuksia 
elinvoimaisemman kunnan kehit-
tämiseen, myös sivukylien osalta!

Tuohimaa Ruut 55
Kasvatustieteen 
opiskelija, 24 v. 

Naimisis-
sa, kahden lap-
sen äiti. Arvoina-
ni hyvinvointi ja 
turvallisuus sekä 
läheisten ja yhteisöllisyyden mer-
kitys.

Nautin haasteista ja jatkuvas-
ti meneillään olevista projekteista. 
Terveelliset elämäntavat ja urhei-
lu ovat erottamaton osa elämänta-
paani. 

Pudasjärven kaupungin puo-
lesta perhearvojen säilyttäminen, 
koko kansan hyvinvointi ja osalli-
suuden tukeminen. Olen perhei-
den valinnanvapauden kannal-
la; valinta koti-isyyden/-äitiyden ja 
työelämän välillä tulee saada teh-
dä itse, ei ulkopuolisten pakottei-
den määrittelemänä. Vanhempien 
jaksamista tulee tukea sekä lasten 
monipuolista kehitystä vahvistaa 
erilaisin muodoin, esimerkiksi var-
haiskasvatuksenomaisella iltapäi-
väkerhotoiminnalla. Peruskoulu- ja 
lukio-opetuksen laatuun on erityi-
sesti panostettava kestävän sivis-
tyksen ja kehityksen turvaamiseksi.

Törmänen Anni  
Inkeri 56
Elintarvikealan 
yrittäjä, pientilan 
emäntä, yhdys-
kuntatekniikan 
diplomi-insinööri. 

Avioliitossa, kaksi alakouluikäis-
tä poikaa. 

Laulua ja kylätoimintaa. Kunnal-
lisia- ja maakunnallisia luottamus-
tehtäviä 2000-luvun alusta saak-
ka. Yhteisten asioiden hoitaminen 
on mielenkiintoista ja näkökulmia 
avaavaa.

Haluan kaikilla rintamilla paran-
taa kuntalaisten hyvinvointia. Uu-
teen maakuntahallintoon siirtymi-
sessä omalla panoksellani mukana. 
Tuon Kainuussa saamani opin sote-
hallinnosta alueemme tietoon. Ko-
tona tehtävälle lasten ja vanhus-
ten hoitotyölle tulee antaa nykyistä 
suurempi arvo.

Elinvoiman vahvistamiseen täh-
täävät kehittämistoimet ovat myös 
mielenkiintoni kohteena. Uusia 
yrittäjiä ja työpaikkoja Pudasjär-
velle tarvitaan, jotta väestökehitys 
saadaan käännettyä nousu-uralle.

Törmänen  
Pekka 57
Maatalousyrit-
täjä Livolta.

Perheellinen, 
viisikymppinen.

Haluan tehdä työtä sen eteen, 
että Pudasjärvi on edelleen kaikille 
hyvä paikka asua.

Vainio Taina  
(valtuutettu) 58
Maidontuottaja, 
56 v.

Naimisissa, 2 
aikuista lasta.

Viihdyn sau-
vakävelemässä, uimassa, kirjojen ja 
sanomalehtien äärellä.

Oikotie Lappiin eli valtatie 78 ol-
tava huomion kohteena matkai-
lijoiden pysäyttämisessä paikka-
kunnalle (yhteinen hanke Kajaanin, 
Paltamon, Puolangan, Ranuan, Ro-
vaniemen kanssa): opasteet, näh-
tävyydet, lomakohteet. Nimetään 
esim. Arctic route, Polar Highway, 
Revontulitie. Laadukas opetus tur-
vattava kouluissa, lisää kursseja lu-
kioon sekä pieniä asuntoja lukioon 
tuleville. Avointa keskustelua tule-
vaisuuden haasteista ajatuksella, 
että "kyllä se hyvejää".

Veivo Sointu  
(valtuutettu) 59
Kasvatustie-
teen- ja hal-
lintotieteen 
maisteri, luo-
kanopettaja, 
sosionomi. 

Avomies ja Veeti-kissa.
Liikunta, tanssi/tanhut, uusien 

asioiden opiskelu, kunnan ja seura-
kunnan luottamustehtävät.

Pudasjärven elinvoiman nos-
tattaminen vaikuttamalla nuorten 
monipuolisen koulutustarjonnan 
mahdollistaminen. Yrittäjyyden ja 
yrittäjien asioiden eteenpäin viemi-
nen, työllistämisen kasvattaminen 
ja helpottaminen. Tuotava tietoi-
suuteen, keskusteluun ja päätök-
sentekoon niidenkin kuntalaisten 
asioita ja palvelutarpeita, jotka ei-
vät muuten pääse kuuluville.

Haluan työskennellä tomerasti, 
kokonaisvaltaisesti ja tasapuolises-
ti kuntalaisten palvelijana.

Vähäkuopus Timo  
(valtuutettu) 60
Maanviljelijä.

Parisuhtees-
sa.

Liikunta, 
moottorikelkkai-
lu, moottoripyöräily, yhteisten asioi-
den hoitaminen. 

Elinkeinopolitiikassa uusien yri-
tysten saaminen ja olemassa olevien 
yritysten toimintaedellytysten tur-
vaaminen. Kaikenikäisten harrastus-
toiminnan mahdollisuudet turvatta-
va omassa kunnassa. Mahdollisuus 
elää ja asua koko kunnan alueella. 
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Haataja Auri  
(valtuutettu) 26
1.Yhteiskunta-
tieteiden mais-
teri, sosiaa-
lityöntekijä, 
sosionomi ja 
diakoni. Työ-
ikäisten keskuudessa sosiaalityön-
tekijänä Oulunkaaren kuntayhty-
mä. 

2. Aviomies Mika sekä yläkoulu-
ikäiset lapset Elice ja Eetu. 

3. Perheen yhteiset harrastuk-
set ovat luontopainotteisia: met-
sästys, kalastus, marjastus sekä 
koirien kanssa liikkuminen ja leik-
kiminen. Uinti Puikkarin Ainin 
opissa, tavoitteena kehittyä kunto-
uimariksi! 

4. Luottamustoimen hoito 
on kokonaisvaltaista työtä kau-
punkimme kaikkien asukkaiden, 
luonnon, eläinten, palvelujen, ra-
kennusten, teiden, yritysten jne. 
eteen. Kunnallinen luottamus-
miestyö on kohtalaisen harvoin 
pelkästään kivojen päätösten te-
kemistä. 

Yksin ei voi kovin paljoa, tarvi-
taan yhteinen näkemys ja päätös 
siitä, mikä on parasta kaikkinensa 
juuri meidän Pudasjärvelle. Joskus 
on valittavissa vain huonoja vaih-
toehtoja. Silloin pyrin tekemään 
mahdollisimman hyvän selvitys- ja 
ennakkoarviointityön eri vaihtoeh-
doista, johon kuuluu kuntalaisten 
mielipiteiden ja näkemysten kyse-
lykin. Tulevaisuudessa valiokunti-
en tulee lisätä kuntalaisille suun-
nattuja keskusteluiltoja, joita olen 
ollut järjestämässä hyvinvointiva-
liokunnan kanssa kuluneen val-
tuustokauden aikana. 

Elämme muutoksen aikaa. Var-
maa tietoa ei ole, tuleeko sote-
uudistus ja jos tulee, millaisena. 
Tuleva uudistus, ei vie meitä pu-
dasjärveläisiä niin sanotusti kon-
talleen. Olemme kokeneet jo 
eräänlaisen sote-muutoksen Ou-
lunkaaren myötä. Meillä on ollut 
rohkeutta tehdä päätöksiä ja ra-
kentaa uutta, esimerkiksi päivä-
koti ja koulu, unohtamatta erityis-
ryhmiä. Muu Suomi kamppailee 
juuri nyt kyseisten asioiden paris-
sa, koska usea kunta jäi odotta-
maan, että kyllä se valtio hoitaa/
maksaa, mutta eipä maksakaan, 
itsellä se on tehtävä! 

Erityisen tärkeää on tasa-arvoi-
suus ja yhdenvertaisuus kuntalais-
ten kesken. Huolestuttava valta-
kunnallinen kehityssuunta on se, 
missä lompakon paksuus määrit-
telee sen, mihin torppani raken-
nan, jotta palvelut on turvattu! 
Asioihin vaikuttaminen niin, että 
kaikkinensa elämisen ja yrittämi-
sen mahdollisuus on juuri siellä 
missä Sinun kotisi on! 

Kuntavaaliehdokkaiden esittelyä ja tavoitteet
Keskustan ehdokkaat kuntavaaleissa Pudasjärvellä vuonna 2017. 
Kaikki ovat vastanneet seuraaviin kysymyksiin. 

Heikkilä Juha 27
Maanviljelijä
Avovaimo,  
kolme poikaa.

Penkkiur-
heilija, karjan-
jalostus, po-
ronhoito.

Avoimuuden lisääminen pää-
töksien teossa. Syrjäkylien elin-
voiman puolustaminen. 

Hinkula Arto 28
Maanviljelijä.
Vaimo, 2 lasta.

Metsäs-
tys, metsän-
hoito, toiminta 
mhy:n valtuus-
tossa, hallituk-
sessa sekä Ranuan meijerin hal-
lintoneuvostossa.

Nuorten koulutusmahdolli-
suuksiin sekä harrastusmahdol-
lisuuksiin, syrjäkylien palvelui-
hin, kunnan työllisyyteen. 

Hyttinen Eero 29
Maatalo-
ustuottaja.  
Lisäksi maata-
loustyöpalve-
luyritys. 

Avovaimo ja 
kaksi alle 3- vuotiasta lasta. 

Metsästys, kalastus ja sählyn 
pelaaminen. Maataloustuottaji-
en yhdistystoiminta. Keskustan 
kunnallis- ja paikallisjärjestössä- 
sekä Puhoksen kyläseurassa toi-
minta. 

Päätöksissä tukea paikallisil-
le hankkeille, jotka työllistävät 
ja tuovat kaupungille verotulo-
ja. Kun verotulokertymä kasvaa, 
voi kaupunki tarjota asukkail-
leen parempia palveluja. Palve-
lutarjonnassa tulee ensisijaisesti 
ottaa huomioon se, että kehite-
tään vanhusten ja lasten palvelu-
ja, sillä he eivät välttämättä itse 
pysty omia etujaan ajamaan. 

Ihme Hannu 30
Metsätalousin-
sinööri.
Liikunta.
Kehittämistoi-
minta.

Jurmu Pekka 31
Agrologi AMK, 
tilanhoitaja, 
maanviljelijä.
Metsästys, hyö-
tyliikunta.

Kaupunki-
laisten hyvin-
voinnista huolehtiminen niin si-
vukylillä kuin taajamassa. Sana 
hyvinvointi pitää sisällään pal-
jon asioita. Erityisesti yrittäjyy-
den edistäminen ja sitä kautta 
työllisyyden hoitoa. Jos työllisyys 
saadaan nousuun, se tuo hyvin-
vointia ja sitä kautta saadaan ve-
rotuloja ja pystytään säilyttämään 

peruspalvelut omassa kaupungis-
sa. Peruspalveluista pitää huoleh-
tia; terveyspalvelut, vanhusväes-
tön hyvinvointi, koulutus, tiestö ja 
niiden kunto jne.

Juusola Kimmo 32
Metsätalousin-
sinööri (AMK).

Naimisissa, 4 
lasta.

Metsästys ja 
kalastus.

Yrittäjyyttä 
tukemalla saadaan lisää työpaik-
koja, verotuloja, väkiluku kasvuun 
sekä hyvinvointia kaiken ikäisille. 
Kannatan jäähallin rakentamista.

Koivukangas  
Jouni 33
Rakennusmies. 
Koti Pudasjär-
ven keskustas-
sa, Kurenalla. 

Vapaapalo-
kunta (VPK), VPK:n nuoriso-osas-
ton koulutus ja kirkkokuoro.

Tavoitteena on, että Pudas-
järvi on turvallinen ja viihtyisä 
paikka elää. Taajama-alueen ja 
valtatien varren kehittäminen. 
Lapsille ja nuorille tasavertaiset 
mahdollisuudet harrastamiseen 
taloudellisesta tilanteesta riippu-
matta. Liikunta-, harrastus-, kult-
tuuri- ja sivistyspalveluihin tulee 
olla mahdollisuus koko kotikau-
punkimme alueella. Nuorten syr-
jäytymisen ehkäisy. Ikäihmisten 
asioista huolehtiminen.

Marko Koivula 34
Toiminnanjoh-
taja Pudasjär-
ven Urheilijat
Sinkku.

Järjestötoi-
minta, luonto ja 
retkeily.

Kaikenikäisten liikuntamahdol-
lisuuksien ylläpitäminen ja kehit-
täminen sekä uusien liikuntapaik-
kojen kehittäminen. Kaupungin 
toimintatukien ja kehittämistuki-
en byrokraattisuuden poisto.

Kortetjärvi Paavo 
(valtuutettu) 35
Lehtori, naimi-
sissa, 5 aikuista 
lasta, 4 lasten-
lasta.

Metsänhoi-
to, metsästys, 
lenkkeily, hiihtäminen.

Työllisyyden hoito, kaikkien pu-
dasjärvisten palvelujen turvaami-
nen, ammatillisen ja lukiokoulu-
tuksen säilyminen Pudasjärvellä.

Kosamo 
Henna 36
Maatalousyrit-
täjä, 29 v, per-
heenäiti Pinta-
molla. Opiskelen 

ammattikorkeakoulussa. 
Leipominen, lavatanssi ja he-

voset.
Kuntalaisten hyvinvointi ja 

palveluiden turvaaminen asuin-
paikasta riippumatta. Ennal-
taehkäisevä terveydenhuolto. 
Opiskelumahdollisuudet sekä 
työllistyminen ovat Pudasjärven 
elinvoimaisuuden ja asukkaiden 
hyvinvoinnin kannalta tärkeitä 
asioita.

Kouva Jorma 37
Metsätalousin-
sinööri, eläkeläi-
nen. 

Naimisissa, 3 
lasta ja 6 lasten-
lasta.

Metsänhoi-
to, metsästys, kalastus, luonnos-
sa liikkuminen.

Kaupungin elinvoimaisuuden 
kehittäminen yhdessä paikallis-
ten yrittäjien kanssa. Asumisen ja 
elämisen edellytykset turvattava 
sivukylillä. Luontomatkailun mah-
dollisuuksien hyödyntäminen.

Kälkäjä Mari 38
Yrittäjä, 44-v, 
kansanedusta-
jan maakunta-
avustaja. Maa-
tila yhdessä 
aviomies Mar-
kon kanssa.

Naimisissa, seitsemän lasta ja 
yksi lapsenlapsi (toinen tuloillaan). 

Juokseminen, hiihtäminen sekä 
järjestö- ja vapaaehtoistoiminta. 

Kuntalaisten hyvinvointia on 
edistettävä: vanhuspuolelle on 
saatava lisää käsipareja ja koko 
toimintaa (esim. kotipalvelu) on 
tarkasteltava entistä enemmän 
asiakkaan näkökulmasta. Perheil-
le apua kotiin tarpeen niin vaaties-
sa. Ennaltaehkäisevällä toiminnal-
la säästetään rahaa ja säästytään 
monelta murheelta. Nuoret tar-
vitsevat uudet ja toimivat nuori-
sotilat jäähallin yhteyteen. Elin-
voimaan ja kehittämiseen on 
tartuttava aivan uudella tarmol-
la, jotta saadaan yrityksiä ja työ-
paikkoja. Nykyiset yritykset tulee 
ottaa mukaan kaupungin elinvoi-
matalkoisiin. Matkailun sekä maa- 
ja metsätalouden mahdollisuu-
det täytyy tunnistaa ja niitä tulee 
kehittää. Keskustan viihtyvyyteen 
sekä ympäristöön tulee panostaa 
ja sivukylät pidettävä asuttuina 
huolehtimalla palveluista sekä tei-
den kunnosta. Paikallista ruokaa 
on saatava julkiseen ruokahuol-
toon. Kunnon kyltit Kuusamon 
tielle, jotta tänne osataan tulla! 
Toivon, että kuntalaiset voivat vai-
kuttaa entistä enemmän valmis-
teilla oleviin asioihin ja yhteistyö 
eri tahojen välillä tiivistyy.  

Laakkonen  
Alpo 39
Koulutuspääl-
likkö Valmet 
konserni, eläk-
keellä v. 1989 
lähtien. Työelä-
mästä 30 vuot-
ta ulkomailla, tukikohta Uumajas-
sa.

Naimisissa, 2 aikaista jo per-
heellistä lasta, 4 lasten lasta. 

Kuorolaulu, yksinlaulu, laulun 

opiskelu ja monipuolinen kalas-
tus.

Erittäin tärkeää on seurata 
mitä Pudasjärvellä tapahtuu, kun 
Oulunkaari lopetetaan ja kaupun-
gille jää monessakin asiassa vas-
tuu. Sydäntä lähellä ovat erikoi-
sesti seniorien, ikäihmisten kuin 
myös nuorten perheiden tarpeet. 
Tärkeää myös kaikenlainen yritys-
toiminta, muutenhan emme pys-
ty vastaamaan edellä mainittuihin 
haasteisiin.

Lantto Marja  
(valtuutettu) 
40
Maatalousyrit-
täjä.

Naimisissa, 
neljä aikuista 
tytärtä, yksi lapsenlapsi

Mummuilu on rakkain, tärkein 
ja ihanin harrastus. 

Haluan vaikuttaa, että Pudas-
järvellä olisi jokaisen hyvä asua ja 
elää. "Suurella sydämellä rohkei-
ta tekoja"

Lehtimäki Outi 41
Sairaanhoitaja, 
työ ensihoitaja-
na. Ratsastuk-
senohjaajaksi 
valmistunut v. 
2015 OSAO:n 
Pudasjärvi.

Naimisissa, aviomiehen lisäk-
si perheessä kolme metsästyskoi-
raa ja kaksi hevosta. 

Ratsastus, metsästys, melonta 
ja mieheni apuna puutyöt. Mar-
jastus, sienestys, metsässä samoi-
lu ja luonnon kauneuden ihmette-
ly sekä ihastelu. 

Haluan vaikuttaa muutoksen 
tuulissa siihen, että Pudasjärvel-
lä on edelleen mukava asua ja 
ihmiset viihtyvät täällä. Luonto, 
monipuoliset harrastusmahdolli-
suudet, koulutus ja palvelut ovat 
jo valmiina. Ammattikoulutus säi-
lytettävä Pudasjärvellä.

Loukusa  
Sinikka 42
Naimisissa, 51 
v, kaksi aikuista 
tytärtä. Noin 25 
vuoden sosiaa-
lityön työkoke-
mus sekä kunnalliselta että järjes-
tötyön alalta. 

Pitkät hiihtolenkit, patikoimi-
nen ja marjastus – kaunis koillis-
maalainen luonto on tärkeä!

Lasten ja nuorten asioiden edis-
täminen. Kunnan tarjoama var-
haiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan 
toiminnot korostuvat kuntien toi-
minnassa, kun Sote-palvelut siirty-
vät maakunnille. Syötteen alueen 
luontomatkailun ympärivuotista 
vetovoimaisuutta on kehitettävä, 
sen myötä kuntaan on mahdollista 
saada lisää yrityksiä ja työpaikkoja.

Nivala Kaisa  
(valtuutettu) 43
Maatalousyrittä-
jä, eläkeläinen.

Kolme aikuis-
ta lasta ja kolme 
lastenlasta

Mummoilu, 

1.   Ammatti
2.  Perhesuhteet
3.  Harrastukset
4.  Tavoitteet, mihin 
asioihin halut vaikuttaa, 
jos tulet valittua 
valtuustoon. 
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liikunta ja kotikyläni yhteisten asi-
oiden hoito.

Kaupungin ja kylien yhteisten 
asioiden hoitamisesta kymmenien 
vuosien kokemus. Toteutettava 
niitä asioita, jotka on kirjattu kun-
tasuunnitelmaan. Ikäihmisten ko-
tona-asumisen mahdollistaminen. 
Teiden kunnossapidosta huolehti-
minen. Toisen asteen koulutuksen 
säilyminen kunnassamme ja kai-
kenikäisten ihmisten hyvinvoinnis-
ta huolehtiminen.

Oinas-Panuma 
Eero (valtuutettu) 44
Matkailuyrittäjä, 
poromies. 

Naimisissa, 
viisi lasta, joista 
nuorin Hirsikam-
puksen lukiossa 
tokalla ja viisi las-
tenlasta, joista vanhin Kipinän kou-
lussa ekalla. 

Lastenlasten kanssa leekaami-
nen, lukeminen, historia ja kaikki 
luontoon liittyvä, metsästys, kalas-
tus, marjastus. 

Olen toiminut voimakkaasti sen 
puolesta, että Iijoen vesistöä kehi-
tetään luonnontilaisuuden pohjal-
ta. Tämä hyvä linja varmistui Sipi-
län hallituksen ilmoittaessa, että 
koskiensuojelulakia ei avata. Kolla-
jan tekoaltaan rakentaminen hau-
dattiin.

Kotikaupunkimme vahvuutena 
pysyy ainutlaatuinen koskiensuo-
jelulailla rauhoitettu Iijoen vesistö. 
Livojoki on tämän vesistön olen-
nainen osa.  Iijoella alkaa 4,3 mil-
joonan euron investoinnit kalatei-
den rakentamiseksi.

Pitkäaikaisena valtuutettuna ja 
matkailuyrittäjänä minulla on täs-
sä tilanteessa kokemukseen poh-
jautuvaa asiantuntemusta. Voim-
me tehdä yhdessä Iijoen vesistöstä 
kansainvälisesti tunnetun Pudas-
järven kesämatkailun kärkituot-
teen. Tämä sopii hyvin yhteen tal-
visen Syötteen vetovoiman ja 
Pudasjärven hirsipääkaupungiksi 
julistautumisen kanssa. Kokonai-
suus tuo lisää työpaikkoja ja kestä-
vää elinvoimaa koko Pudasjärvelle.

Tulevalla valtuustokaudella 
kuntien hallintoon on tulossa suu-
ria muutoksia. Murrosvaiheessa 
on tärkeää, että pudasjärveläisten 
puolia on pitämässä myös koke-
neita kuntapäättäjiä.

Parkkisenniemi 
Hilkka (valtuutettu) 45
KM, rehtori, elä-
keläinen. 

Metsän- ja 
puutarhanhoito, 
kalastus ja mar-
jastus. Vapaaeh-
toistyö veteraa-
ninaisten ja veteraanien parissa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen. Laadukasta opetusta laki-
sääteisenä ja harrasteisena toimi-
va varhaiskasvatus, perusopetus, 
II-asteen koulutus ja kansalaisopis-
to-opetuksen kurssitarjonta yh-
teensopivaksi ja toimivaksi osak-
si kokonaisuutta mm. soveltaviin 
opintoihin. Liikunnan iloa, käden-
taitoja sekä musiikkielämyksiä. Ve-
teraanien hoiva ja kuntoutus sekä 
kotona että palveluyksiköissä. 
Työllistymisen ja yrittämisen kan-
nustaminen. Ostetaan Pudasjär-

veltä ja pudasjärvisiltä tuottajilta 
tavarat ja palvelut –kampanja ym-
päri vuoden. Yhteistyötä ja ystä-
vyyttä yli rajojen; kotona, koulussa, 
työssä, kunnassa, maakunnassa, 
kansallisissa ja kansainvälisissä 
suhteissa.

Puolakanaho Urpo  
(valtuutettu) 46
Maanviljelijä.
Yksinhuoltaja, 
aikuinen lapsi.

Monipuo-
linen liikunta, 
hiihtäminen, 
järjestötoiminta MTK Pudasjärvi 
ja Sarakylän Nuorisoseura (Sara-
pirtti).

Kaupungin eri kylien kehittämi-
nen, maatalouden ym. yritystoi-
minnan edistäminen.

Putula Johannes 47
Opiskelija Ou-
lun Lyseon lu-
kio, pian 18 v. 
Asun Oulussa 
viikot, Pudas-
järvellä viikon-
loput. 

Perheeseeni kuuluu vanhem-
mat ja yhdeksän sisarusta. 

Toiminta Oulun ja Pohjois-Poh-
janmaan Keskustanuorissa sekä 
Pudasjärven Keskustan kunnallis-
järjestössä.  

Koulutuksen pysymisen tur-
vaaminen, kehittäminen ja sen 
monipuolistaminen. Haluan ajaa 
uusiutuvaa energiaa eteenpäin. 
Nuorena toisin valtuustoon uutta 
ja nuorekasta ääntä.

Putula Heikki  
(valtuutettu) 48
Maanviljelijä 49 
v. Naimisissa, 10 
lasta 4-26 v. 

Perheiden 
hyvinvoinnin li-
sääminen. Kan-
nustaminen yrittäjyyteen sekä 
Pudasjärven ja myös sivukylien 
elinvoiman kehittämiseen. Lasten 
ja nuorten opiskelumahdollisuuk-
sien ja -olojen parantaminen on 
yksi tärkein tavoitteeni. 

Pääkkö Mirka 49
Maatalousyrittä-
jä, liiketalouden 
tradenomi.

Avopuoliso ja 
kolme alakoulu-
ikäistä lasta. 

Luonnossa 
liikkuminen ja käsityöt. 

Paikallisen ruoan saatavuuden 
parantaminen ja käytön lisäämi-
nen. Työpaikkojen lisääminen eri-
tyisesti elintarviketuotannossa. 
Tasavertaiset harrastusmahdolli-
suudet lapsille ja nuorille. 

Riekki Vesa  
(valtuutettu) 50
52 v. Perheenisä. 

Perheen isä, 
metsuri Metsä-
hallituksessa, 52 
v. Asun Kurenalla. 
Elämästäni suu-
rimman osan olen asunut Rojolas-
sa, Korentokylän takamailla. 

Kotitilan metsien hoito, kevät-
talven hiihtoretket, loppukevään 
hauenpyynti ja muuttolinnut. Al-
kukesän kasvun ihmeen ja kaune-
uden seuraaminen, loppukesän ja 
alkusyksyn marjaretket sekä lop-
pusyksyn hirven metsästys. 

Viime vuosina yhdessä Pudas-
järvelle aikaan saatu "myönteisen 
pöhinän" jatkuminen edelleen. 
Tätä elinvoiman vahvistumiseen 
vaikuttavaa ilmapiiriä tulee enti-
sestään syventää  ja tukea. Ainoas-
taan yrityselämän vahvistumisen 
ja uusien työpaikkojen ansios-
ta pystymme turvaamaan tulevai-
suudessakin peruspalvelut Pudas-
järvellä asuvan ihmisen elinkaaren 
ajalle. Investoidaan sitä, mikä lisää 
eri-ikäisten kuntalaisten henkistä, 
fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Ronkainen  
Onerva  
(valtuutettu) 

51
Ohjaaja, mie-
lenterveys- ja päihdekuntoutujien 
asumisentuki. 

Naimisissa, 6 lasta, 4 lastenlasta.
Kyläaktiivi, lukeminen, käsityöt.
Kaupungin kehittäminen koko 

alueella. Ihmisten tasa-arvoisen 
palvelun turvaaminen. Työllisyyden 
hoitaminen.

Seppänen  
Kauko 52
Yhdyskuntatek-
niikan päällikkö, 
eläkeläinen.

Naimisissa, 3 
lasta ja 2 lapsenlasta.

Liikunta ja hyötyliikunta ympäri 
vuoden, mökkeily harrastuksineen, 
"pappailua" lapsenlasten kanssa. 

Työllisyyden parantaminen, 
etenkin nuorten osalta: työpaikko-
jen luominen niin julkisen sekto-
rin, pk-yritysten kuin kolmannen 
sektorin kautta. Elinympäristön 
parantaminen ja kehittäminen 
koko kunnan alueella. Aktiivisuutta 
mm. tiestön ja liikenneturvallisuu-
den parantamis-/kehittämishank-
keiden saamiseksi Pudasjärvel-
le yhdessä Ely-keskuksen kanssa. 
Liikuntapaikkojen ja -alueiden yllä-
pito ja kehittäminen kaikenikäisille 
esteettömyys huomioiden. Koulu-
tusasiat ja toisen asteen koulutuk-
sen säilyminen Pudasjärvellä.

Talala Reijo  
(valtuutettu) 53
Lehtori, eläkeläi-
nen, 68 v. 

Naimisissa, 
kolme aikuista 
lasta, yhdeksän 
lastenlasta. 

Monipuolinen talvi- ja kesälii-
kunta. 

Peruspalvelut tasavertaisesti 
omasta kunnasta. Lukio- ja ammat-
tioppilaitos turvattava. Yrittäjyyden 
ja työllisyyden eteen tehtävä aktii-
vista ja tuloksellista työtä. Luon-
nonvarojen hyödyntäminen kestä-
vän kehityksen mukaisella tavalla

Liikunta ja vapaa-ajan palvelut 
pidetään kuntalaisten arjen kannal-
ta tärkeinä elinympäristön viihtyi-
syyden sekä kuntalaisten omaeh-

toisen aktiivisuuden tukemisessa

Tervonen  
Raimo 54
Maatalouskone-
asentaja, eläk-
keellä 

Naimaton! 
Hyötyliikuntaa, talvella hiihtoa, 

kesällä retkeilyä erilaisiin luonto-
kohteisiin, marjastusta, metsätöi-
tä ja tanssia mahdollisuuksien mu-
kaan! 

Laadukkaan, tarpeisiin vastaa-
van koulutuksen ja varhaiskas-
vatuksen järjestäminen! Työllis-
täminen, vaikkapa tukien avulla, 
elinkeinoelämän kehittämistä ja 
monipuolistamista! Arjen palvelu-
jen saatavuus on turvattava kaik-
kien ikäryhmien osalta ja koko elä-
mänkaaren ajalta. Näin edistetään 
viihtyisän ja turvallisen elinympä-
ristön luomista ja sen kehittämis-
tä aikansa tarpeita vastaavaksi! 
Järjestöjen, yhdistysten ja muun va-
paaehtoistoiminnan aktiivisuuden 
tukeminen koko kunnan alueel-
la edistäen täten mahdollisuuksia 
elinvoimaisemman kunnan kehit-
tämiseen, myös sivukylien osalta!

Tuohimaa Ruut 55
Kasvatustieteen 
opiskelija, 24 v. 

Naimisis-
sa, kahden lap-
sen äiti. Arvoina-
ni hyvinvointi ja 
turvallisuus sekä 
läheisten ja yhteisöllisyyden mer-
kitys.

Nautin haasteista ja jatkuvas-
ti meneillään olevista projekteista. 
Terveelliset elämäntavat ja urhei-
lu ovat erottamaton osa elämänta-
paani. 

Pudasjärven kaupungin puo-
lesta perhearvojen säilyttäminen, 
koko kansan hyvinvointi ja osalli-
suuden tukeminen. Olen perhei-
den valinnanvapauden kannal-
la; valinta koti-isyyden/-äitiyden ja 
työelämän välillä tulee saada teh-
dä itse, ei ulkopuolisten pakottei-
den määrittelemänä. Vanhempien 
jaksamista tulee tukea sekä lasten 
monipuolista kehitystä vahvistaa 
erilaisin muodoin, esimerkiksi var-
haiskasvatuksenomaisella iltapäi-
väkerhotoiminnalla. Peruskoulu- ja 
lukio-opetuksen laatuun on erityi-
sesti panostettava kestävän sivis-
tyksen ja kehityksen turvaamiseksi.

Törmänen Anni  
Inkeri 56
Elintarvikealan 
yrittäjä, pientilan 
emäntä, yhdys-
kuntatekniikan 
diplomi-insinööri. 

Avioliitossa, kaksi alakouluikäis-
tä poikaa. 

Laulua ja kylätoimintaa. Kunnal-
lisia- ja maakunnallisia luottamus-
tehtäviä 2000-luvun alusta saak-
ka. Yhteisten asioiden hoitaminen 
on mielenkiintoista ja näkökulmia 
avaavaa.

Haluan kaikilla rintamilla paran-
taa kuntalaisten hyvinvointia. Uu-
teen maakuntahallintoon siirtymi-
sessä omalla panoksellani mukana. 
Tuon Kainuussa saamani opin sote-
hallinnosta alueemme tietoon. Ko-
tona tehtävälle lasten ja vanhus-
ten hoitotyölle tulee antaa nykyistä 
suurempi arvo.

Elinvoiman vahvistamiseen täh-
täävät kehittämistoimet ovat myös 
mielenkiintoni kohteena. Uusia 
yrittäjiä ja työpaikkoja Pudasjär-
velle tarvitaan, jotta väestökehitys 
saadaan käännettyä nousu-uralle.

Törmänen  
Pekka 57
Maatalousyrit-
täjä Livolta.

Perheellinen, 
viisikymppinen.

Haluan tehdä työtä sen eteen, 
että Pudasjärvi on edelleen kaikille 
hyvä paikka asua.

Vainio Taina  
(valtuutettu) 58
Maidontuottaja, 
56 v.

Naimisissa, 2 
aikuista lasta.

Viihdyn sau-
vakävelemässä, uimassa, kirjojen ja 
sanomalehtien äärellä.

Oikotie Lappiin eli valtatie 78 ol-
tava huomion kohteena matkai-
lijoiden pysäyttämisessä paikka-
kunnalle (yhteinen hanke Kajaanin, 
Paltamon, Puolangan, Ranuan, Ro-
vaniemen kanssa): opasteet, näh-
tävyydet, lomakohteet. Nimetään 
esim. Arctic route, Polar Highway, 
Revontulitie. Laadukas opetus tur-
vattava kouluissa, lisää kursseja lu-
kioon sekä pieniä asuntoja lukioon 
tuleville. Avointa keskustelua tule-
vaisuuden haasteista ajatuksella, 
että "kyllä se hyvejää".

Veivo Sointu  
(valtuutettu) 59
Kasvatustie-
teen- ja hal-
lintotieteen 
maisteri, luo-
kanopettaja, 
sosionomi. 

Avomies ja Veeti-kissa.
Liikunta, tanssi/tanhut, uusien 

asioiden opiskelu, kunnan ja seura-
kunnan luottamustehtävät.

Pudasjärven elinvoiman nos-
tattaminen vaikuttamalla nuorten 
monipuolisen koulutustarjonnan 
mahdollistaminen. Yrittäjyyden ja 
yrittäjien asioiden eteenpäin viemi-
nen, työllistämisen kasvattaminen 
ja helpottaminen. Tuotava tietoi-
suuteen, keskusteluun ja päätök-
sentekoon niidenkin kuntalaisten 
asioita ja palvelutarpeita, jotka ei-
vät muuten pääse kuuluville.

Haluan työskennellä tomerasti, 
kokonaisvaltaisesti ja tasapuolises-
ti kuntalaisten palvelijana.

Vähäkuopus Timo  
(valtuutettu) 60
Maanviljelijä.

Parisuhtees-
sa.

Liikunta, 
moottorikelkkai-
lu, moottoripyöräily, yhteisten asioi-
den hoitaminen. 

Elinkeinopolitiikassa uusien yri-
tysten saaminen ja olemassa olevien 
yritysten toimintaedellytysten tur-
vaaminen. Kaikenikäisten harrastus-
toiminnan mahdollisuudet turvatta-
va omassa kunnassa. Mahdollisuus 
elää ja asua koko kunnan alueella. 
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Pudasjärvi pitää huolta  
arjen palveluista
-  terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen
-  lasten ja nuorten koulutuksen kehittäminen ja 

turvaaminen
-  vastaa kunnan kehittämisestä, maankäytöstä ja 

kunnallistekniikasta
-  palvelut tasa-arvoisesti riittävän läheltä ja laa-

dukkaasti

Vastuu sosiaali- ja  
terveyspalveluista maakunnille
- parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluja ja vah-

vistetaan koko perusterveydenhuoltoa

Arjen palvelut läheltä koteja
-  lasten ja nuorten turvallinen tulevaisuus
-  eriasteinen koulutus turvattava tasa-arvoisesti
-  kaikilla oikeus varhaiskasvatukseen
-  turvataan arvokas vanhuus omassa kodissa

Pudasjärvelle lisää elinvoimaa  
yhteisöistä ja omista vahvuuksista
-  tavoitteena paikallisten alkutuotannon ja luon-

nonvarojen hyödyntäminen keskeisillä toimi-
aloilla esimerkiksi keskuskeittiöllä

-  toimivat tiet, väylät ja verkkoyhteydet
-  kotikunta luo puitteet toimivalle elinvoimalle, 

edistää yrittäjyyttä ja työllistymistä
-  kotikunnassamme purettava turha byrokratia, 

muun muassa loma-asuntojen muuttaminen 
vakituisiksi asunnoiksi pitäisi olla helpompaa.

-  järjestöjen ja muun vapaehtoistoiminnan ja ak-
tiivisuuden tukeminen

Kaikille viihtyisä ja  
turvallinen elinympäristö
-  kaupunkimme viheralueet, puistot ja metsät 

saatava palvelemaan kuntalaisten hyvinvointia 
ja terveyttä

Jokainen voi rakentaa Pudasjärveä
-  kotikuntamme on ihmisten lähiyhteisö, jossa 

on mahdollisuus rakentaa hyvä ja turvallinen 
yhteisö asukkaille

-  turvata kuntalaisten vaikuttamismahdollisuu-
det varhaisessa vaiheessa

Terve talous luo kehittämisen pohjan
-  terve kuntatalous on laadukkaiden palvelujen 

perusta

Työntekijöistä on pidettävä huolta
-  Pudasjärven on oltava hyvä ja vetovoimainen 

työnantaja, jonka arvoihin kuuluu tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus

Keskusta sai viime vaaleissa 
Pudasjärven kaupunginval-
tuustoon 20 valtuutettua 
ja samalla yksinkertaisen 
enemmistön. Suuria ja pie-
nempiä päätöksiä on teh-
ty rakentavassa hengessä 
muiden valtuustoryhmien 
kanssa. Valtuustoryhmässä 
on tapahtunut reilun nel-
jän vuoden aikana muutok-

siakin muun muassa useita 
varavaltuutettuja on nous-
sut varsinaisen valtuutetun 
paikalle.

Nykyisistä Keskustan 
valtuutetuista on 15 eh-
dolla uuteen valtuustoon 
ja vielä useampi on uute-
na ehdolla kaupungin päät-
täjäksi, koska kaikkiaan eh-
dokkaita on 35.

Nyt valtuustokausi on 
päättymässä ja uudet val-
tuutetut astuvat päättäjiksi 
kesäkuun alusta. 

Ketkä 
siellä ovat, 

sen päättävät 
äänestäjät!

Nykyisiä ja uusia 
ehdolla valtuustoon

Me uskomme 100-vuotiaan  
Suomen tulevaisuuteen:  
Pudasjärven keskusta

Toisiimme luottaen 
kohti turvallista 

huomista!

Vaaliohjelma: 


