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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
kansalaisopistolla 

50-vuotista taivalta
juhlitaan monin tavoin 

s. 15

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 24.3.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

10 kpl

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

HYLLYNKANNATIN 
FXA 75 x 100 mm

100
Suosittu, maalattu  
varastohyllynkannatin.
Värit harmaa, musta.
USEITA ERI KOKOJA!

TURVA-
JALKINEET 

FXA EUROPE 
S3

Nauhakenkä teräksisellä varvassuo-
juksella ja naulaan astumissuojalla 
Rakennustöihin. Useita kokoja.

2995
(44,95)

LIIKUNTAVÄLINE-
LAINAAMO
Avajaiset kirjastossa 27.3. klo 14-18
Tarjolla kahvia, mehua ja naposteltavaa. 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVI
kaupunginkirjasto

PUDASJÄRVI
liikuntapalvelut

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
 ke 29.3., ke 5.4. ja ke 12.4.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

MAKSAJA: REIJO TALALA

53

Peruspalvelut saatava tasavertaisesti omasta kunnasta.

Huolenpitäjä
Reijo Talala

MAKSAJA: EERO HYTTINEN

Huolenpitäjä
Eero Hyttinen

Olen 30 vuotias maataloustuottaja ja maa-
seutuyrittäjä. Koulutukseltani olen liiketa-
louden ja hallinnon alan tradenomi. Per-
heeseeni kuuluu avovaimo ja 2 lasta.

Kannatan paikallisia työllistäviä hank-
keita, koska työ luo hyvinvointia ympäril-
leen. Työllisyyden kasvaessa myös kau-
punki saa tuloja Pudasjärven palvelujen 
parantamiseksi.

Tuen päätöksissäni erityisesti vanhus-
ten ja lasten palvelujen kehittämistä, kos-
ka he eivät välttämättä voi itse ajaa omia 
etujaan riittävän tehokkaasti.

29

Äänestä  
kehitystä ja  

turvaa!  

TÖITÄ 
TARJOLLA!

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

 Pesulapalvelut 
laadukkaasti ja kattavasti 
• matot
• vuodevaatteet
• liinavaatteet
• pöytäliinat
• verhot

• työvaatepesut
• vaatepesut 
  (takit + käyttö-
  vaatteet)
• yms.

Ilmainen 

kuljetus!
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OULUN PESULAPALVELU
Vastaanottopiste: Perhemarket

Pietarilantie 48, Pudasjärvi
p. (08) 311 7204. www.oulunpesulapalvelu.fi

OULUN PESULAPALVELU
   

  

 

 

 
 
 

Mattopesut 

-15%
Vuodevaatepesut 

-15%
Tarjoukset voimassa maaliskuun loppuun.

Myös yrityksille!

TERVETULOA PUDASJÄRVEN 
SOS. DEM. TYÖVÄENYHDISTYKSEN 

VAALITILAISUUTEEN

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

K-SUPERMARKETIN PIHALLE 
PERJANTAINA 31.3. KLO 12-15.

KESKUSTELLAAN PUDASJÄRVEN 
ASIOISTA JA MITEN NIIHIN TULISI 

VAIKUTTAA!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Olen lomalla 5.3.-30.3.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

Keskustan Pudasjärven  
kuntavaalitilaisuuksia
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Ennakkoäänestys  
29.3.-4.4.,  

vaalipäivä su 9.4.!

Lauantaina 25.3. klo 14 vaalitilaisuus 
Sarakylän koululla. 
Paikalla kansanedustaja Niilo Keränen ja 
keskustan kuntavaaliehdokkaita.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
kuntavaaliteemoista!
Kahvia ja arvontaa. 

Vaalitupa Kauppatie 5 
ent. Pudisfoorum
Maanantai 27.3. klo 10-14, vastuualue: Siurua.
Tiistai 28.3. klo 10-14, vastuualue: 
Syöte/Iinattijärvi/Hirvaskoski.
Ke-to 29.-30.3. klo 10-14, vastuualue: Livo/Pärjänsuo.
Torstai 30.3. klo 18.00 lauluiltamat, esiintyy 
Suopunki-orkesterin kokoonpano.
Tarjolla pientä iltapalaa. Tervetuloa!
Pe-La 31.3.-1.4. klo 10-14, vastuualue: Sarakylä.
Pudasjärven keskustanaisten yleinen kokous 31.3.  
klo 18 vaalituvalla. Johtokunta kokoontuu klo 17.
Ma-ti 3.-4. klo 10-14, vastuualue: Kurenala
Tervetuloa kahvittelemaan vaalituvalle, 
paikalla kylien väkeä ja ehdokkaita!

ma 27.3. klo 17 Uimahalli Puikkarilla.
Susanna Kostamovaara esittelee Foreverin hyvin-

vointia edistäviä tuotteita ja kertoen myös esimerkkejä 
käyttäjien myönteisistä kokemuksista. 

Tervetuloa!Osallistuminen 4 € Tervetuloa!

Hyvän terveyden iltaHyvän terveyden ilta

KUNTAVAALIT 2017 EHDOKAS, 
varaathan ilmoituspaikkasi 
Pudasjärvi-lehteen ajoissa!

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

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



2 3nro 12PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti24.3.2017 24.3.2017nro 12

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 26.3. kello 10, Valtteri 
Laitila, Jukka Jaakkola.

Messu Sarakylän kappelissa su 26.3. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Tuomo Rahko, kappelikuoro.

Kuorot: Vox Margarita ti 28.3. kello 18, Sarakylän kap-
pelikuoro to 23.3. kello 17, kirkkokuoro to 30.3. kello 18.

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

Kaikille avoin Sauvakävely ti 28.3.2017 kello 17.15. 
Lähdetään yhdessä srk-talon, Kanttorilan pihasta reip-
pailemaan. Lenkin päätteeksi keitämme iltakahvit Kant-
torilassa. Kahvikolehti KUA:n hyväksi. Mukaan toivo-
taan kaikenikäisiä lenkkeilijöitä!

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin kello 
12.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoi-
sin  kello 10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17-
19. Voit osallistua siis molempina päivinä. 

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

Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Sarakylässä Elsa 
Puhakalla su 26.3. kello 19. Seurat Kurenalan ry:llä su 
26.3. kello 16 (Tapio Mustonen, Teuvo Timlin).

Kastettu: Elia Onni Henrik Vangasaho, Aarne Elias Pu-
hakka, Elise Adalmiina Pelttari, Linda Reeta Kaivorinne.

Haudattu: Matti Pekka Härmä 80 v, Jouni Juhani Koi-
vula 57 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

”Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus ja valke-
us tuli”. Tämä teksti on Raamatussa ihan 
alussa, maailman luominen. 

Ensi sunnuntaina siirrytään kesäaikaan, 
kevät on ainakin lähellä. Näemme ja ko-
emme kaikkea ihmeellistä, mikä liittyy Ju-
malan hyvyyteen ihmisiä kohtaan.

Kirkkovuoden tärkein juhla, pääsiäinen, 
on myös vajaan kuukauden kuluttua. Ris-
tintie, kärsimys ja kuolema Jumalan po-
jalle Jeesukselle. Näin suuri uhraus siksi, 
että ihmiset saavat elää maan päällä. Pimeä 
vuodenaika on päättynyt, koska valo voit-
taa pimeyden. 

Elämme suurten muutosten aikaa. He-
rää kysymyksiä, miten osaan elää oikein? 
Pitää oppia hyväksymään erilaisuutta, mi-
hin olemme tottuneet. 

Jumalasta ja hänen valtakunnasta on 
monenlaisia tulkintoja. Kaikki pyydäm-
me apua silti samalta Jumalalta vaikeina ai-
koina. Hyvän ja pahan raja voi hämärtyä 

muuttuvassa maailmassa. Nuorena miehe-
nä kuulin kotikylällä silloin jo ikäihmiseltä 
sanonnan; ”jokaisella oma vakaumus on se 
oikea uskonto”. Eipä tullut mieleen silloin 
esittää tarkentavaa kysymystä. Oikein elä-
mistä on se, kun ei loukkaa toista sanoin 
eikä teoin. Lisäksi noudattaa lakia ja ase-
tuksia. Rakasta lähimmäistä niin kuin itse-
äsi. Näillä elämäneväillä pääsee jo pitkäl-
le. Itselle ei saa olla liian ankara, virheitä ja 
mokauksia tulee meille kaikille. 

Ylpeys käy lankeemuksen edellä. Mitä 
tämä sanonta tarkoittaa? Kysyin tietoko-
neelta vastauksen; ”Ylimielisen ihmisen 
käy loppujen lopuksi huonosti, on nöyryy-
den puute”. Kun tapahtuu Jeesuksen toi-
nen tuleminen maan päälle, ensimmäiset 
tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäi-
siksi. Matt.8:11-12. Kauneus katoaa, ja yl-
peys karkottaa ihmiset loitommalle. 

Lyhyt on aika ajasta ikuisuuteen, noin 
yksi sekunti. Raamatun ennusmerkit ovat 

käymässä toteen Jeesuksen toisesta tule-
misesta maan päälle. ”Sillä kansa nousee 
kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa 
vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä 
tulee monin paikoin”. Ilm.6:4,8,12. Ihmi-
nen ei voi tätä toista tulemista tarkemmin 
määrittää. 

Valo on voittanut pimeyden! Iloitkaam-
me siitä. Tehdään kevätsiivous omaan si-
simpään, näin mieli kirkastuu ja kevenee. 

Valitsin valon kirjoitukseni johdannoksi 
myös sen vuoksi, koska olen keväällä syn-
tynyt. Kevät on tunnepitoista aikaa. Kun 
näen ensimmäisen joutsenen lentävän 
kohti pohjoista, pysähdyn katsomaan. Ol-
kaamme kiitollisia Jumalalle kaikista vuo-
denajoista.

Mauno Ruokangas

Valo voittaa pimeyden

Pudasjärven seurakunta 
osallistuu WWF:n järjestä-
mään Earth Houriin lauan-
taina 25.3.kello 20.30.

Sammutamme seurakun-
takodin pihavalaistuksen 
tunnin ajaksi. Maailmanlaa-

juisen tapahtuman aikana 
näytetään valomerkki ilmas-
ton puolesta sammuttamalla 
turhat valot tunniksi.

Lisätietoja löytyy WWF:n 
sivuilta. TL 

Seurakunta 
ilmaston puolesta

Kellojen siirto kesäaikaan 
tapahtuu sunnuntain vas-
taisena yönä 26.3. kello 
neljä. Kesäaikaan siirry-
tään perinteisesti Suomes-
sa aina maaliskuun vii-
meisenä sunnuntaina.

Kellot kesäaikaan

Kun soivat saunan mustat urut 
– unohtuvat arjen surut

Pudasjärven kaupungin nuo-
risotoimi halusi kokeilla uut-
ta ja järjesti Ikäihmisten, las-
ten sekä nuorten yhteisen 
lauteilla -tapahtuman tiistai-
na 22.3. Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella. Ti-
laisuus piti sisällään yhteistä 
saunomista ja saunakahvit 
keskustelun ja tutustumisen 
merkeissä. 

Kaupungin vapaa-aika-
ohjaaja Tarja Väisänen ker-
toi, että ajatuksena oli toi-
minnan kokeilu ja arviointi 
liitetäänkö tällainen toimin-
ta kesäaikana osaksi nuorten 
järjestämää hyvinvointikios-
ki-toimintaa. 

-Tiedossa on, että ”kun 
soivat saunan mustat urut – 
unohtuvat arjen surut, kyl-

pijä tuntee itsensä iloiseksi 
ja notkeaksi, saunominen vä-
hentää muistisairauksia”.

Tapahtumassa tuotiin esil-
le, että tuoreen Itä-Suomen 
yliopiston tutkimuksen mu-
kaan runsas saunominen voi 
pienentää dementiaan sai-
rastumisen riskiä. 20 vuot-
ta kestäneessä seurantatutki-
muksessa havaittiin, että 4–7 
kertaa viikossa saunovilla 
miehillä oli 66 prosenttia pie-
nempi todennäköisyys saada 
dementiadiagnoosi kuin ker-
ran viikossa saunovilla.

Aiemmin julkaistut tulok-
set samasta tutkimushank-
keesta ovat osoittaneet, että 
runsas saunominen pienen-
tää merkittävästi myös sy-
dänperäisen äkkikuoleman, 

sepelvaltimotauti- ja muiden 
sydänkuolemien sekä muis-
ta syistä johtuvien kuolemi-
en vaaraa.

Lauteilla kävi istumassa 
sekä naisia että miehiä. Sau-
nassa hoidettiin jalkoja ja 
kuorittiin ihoa.  Saunomisen 
jälkeen syötiin saunamak-
karat ja juotiin saunakahvit.  
Mummojen hiuksia käherret-
tiin ja jos halusi, niin leikat-
tiin myös vähän lyhemmäk-
si.  Kynsiin sai myös uuden 
värin, jos sitä halusi. Tapah-
tumaan osallistuneiden ikä 
vaihteli 10-95 vuoden välillä.

Lauteilla –tapahtuma 
kaikkien 16 osallistuneen 
mielestä oli onnistunut ja 
mukava kaiken ikäisten yh-

dessä tekemisen ja touhuilun 
tapahtuma. Yhdessä lauteil-
la mieli ja keho virkistyivät 
sekä arjen surut ja yksinäi-
syys väistyivät.

Kokoemukseen perustu-
en Lauteilla –toimintaa voi 
liittää osaksi nuorten kesällä 
järjestämää hyvinvointikios-
ki-toimintaa, kun aikuisia 
on riittävästi läsnä toimin-
nassa ja vastaamassa turval-
lisuudesta. Saunomisessa 
erityisesti senioreiden tulee 
tiedostaa oma ikä ja olemas-
sa olevat voimavarat. Taakse 
jääneessä elämässä kunnia-
maininta kovasta saunojasta 
on myönnetty silloisessa elä-
mänvaiheessa, mutta ikään-
tyessä tilanne muuttuu.

Hetki sitten saunoneet ja kasvojen kuorintahoidon saaneet 
Salli Vähäkuopus ja Sanni Nissi levittivät kasvoilleen Tarja 
Väisäsen tuomaa kosteusvoidetta.

Yhdeksänvuotias Selena Stenius oli vapaaehtoisena mu-
kana kerhopäivän kaunistautumistouhuissa. Lempi Ylita-
lon kynsiä lakkaamassa kaupungin nuorisotyöntekijä Ma-
rita Hankila.Mauno Ruokangas harrastaa kalastusta ympärivuoden. Ki-

varinjärvestä iskukoukkuja kokiessaan lauantaina 11.3. oli 
mieluisa yllätys, kun jään alta nousi 9,3 kiloinen hauki. Pi-
tuutta vonkaleella oli 107 senttiä. Mauno kertoi tehneensä 
aikamoisen työn, kun avantoa piti suurentaa, että hän sai 
suuren kalan nostettua jäälle. 

Suuri hauki Kivarinjärvestä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven kaupunginhal-
litus päätti 14.3. kokoukses-
saan periä maanomistajalta 
kaavoitusmaksua 450 euroa 
jokaisesta kokonaan tai osit-
tain rantavyöhykkeelle si-
joittuvasta uudesta raken-
nuspaikasta. 

Kahden tilan yhteisen ra-
kennuspaikan maksu jae-
taan puoleksi tilojen kesken.

Rantavyöhykkeen rajan 
päälle osoitetun uuden ra-
kennuspaikan omistaja on 
maksuvelvollinen silloin, 
kun hän omistaa maan ran-
taan saakka. Uudeksi ra-
kennuspaikaksi luetaan ra-
kentamattomat ja luvatta 
rakennetut rakennuspai-
kat. Lisäksi sellaisiksi lue-
taan rakennuspaikat, joille 
on myönnetty rakennuslupa 
vain saunalle tai muulle talo-
usrakennukselle. Maksu pa-

lautetaan, jos se on määrätty 
virheellisesti tai rakennus-
paikka on todistetusti raken-
nuskelvoton. Palautukselle 
ei makseta korkoa.

Puukauppoja 
Metsien hakkuusuunnitel-
mien mukaan myyntitulo-
ja saadaan tänä vuonna noin 
48 500 euroa ja ensi vuon-
na noin 85 000 euroa. Me-
not ovat vastaavasti 19 040 
euroa ja 18 480 euroa. Hak-
kuut kohdistuvat Uusi-Illi-
kaisen tilaan Livolla, Poh-
janperän tilaan Rytingissä ja 
Söksänahon tilaan Venymäl-
lä. Kunnostustoimenpiteet 
kohdistuvat mainittujen ti-
lojen lisäksi Kynkään tilaan 
Kynkäällä.

Aikaisemmin sovitut 
puukaupat tuottavat lisäk-
si tuloa kuluvalle vuodelle 

noin 16 000 euroa.

Kiinteistökauppoja
Suojalinnan alueella oleva 
168 neliön varastohalli pää-
tettiin ostaa Martti Haapa-
lalta 29 000 euron hinnalla. 
Halli on valmistunut vuon-
na 1986 ja sijaitsee kaupun-
gin vuokratontilla. 

Päätökseen tarvittiin ää-
nestys. Tuula Kuukasjärvi 
esitti Eija Ikosen kannatta-
mana, että kauppaa ei 

tehdä. Kauppaa kannatti-
vat Heikki Putula, Kari Tyk-
kyläinen, Sari Honkanen-
Rönkkö, Paavo 

Kortetjärvi, Marja Lant-
to, Onerva Ronkainen, Rei-
jo Talala, Paavo Tihinen ja 
Vesa Riekki). 

Ammattikoulun vanhalle 
navettarakennukselle löytyi 
ostaja ja kaupunginhallitus 

hyväksyi Juha Kuukasjär-
ven kanssa 8 600 euron suu-
ruisen kaupan. Suunnitelmi-
en mukaan navettarakennus 
laitetaan kylmilleen tämän 
vuoden aikana. Navettara-
kennus on valmistunut 1964. 
Sen pinta-ala on 1367 neliö-
tä.

Kaupungin teknisten toi-
mintojen keskus Teollisuus-
alueella puolestaan myy-
tiin tarjousten perusteella 65 
000 eurolla Sami Luokkasen 
ja Marko Raution myöhem-
min perustettavalle yhtiölle. 
Kiinteistössä sijaitsee vuon-
na 1984 rakennettu hallira-
kennus kerrosalaltaan noin 
1 700 neliötä. Rakennukses-
sa on toimisto-. sosiaali- ja 
hallitiloja. Kiinteistössä on 
myös 1984 rakennettu talli-
rakennus, joka käsittää 610 
neliötä. 

Maanomistajilta peritään kaavoitusmaksua

Kirjastolla järjestettiin maa-
nantaina 20.3. Elävä us-
konto-ja kulttuurikirjas-
to. Luettavana oli seitsemän 
mielenkiintoista elävää kir-
jaa; Kristitty pappi, muslimi, 
lestadiolainen äiti, arabi, tai-
teilija, vastaanottokeskuksen 
työntekijä ja turvapaikanha-
kija. 

Elävä kirjasto on yhden-
vertaisuus-ja monikulttuu-
risuustyön toiminnallinen 
menetelmä, joka antaa mah-
dollisuuden lainata paperis-
ten kirjojen sijaan oikeita elä-
viä ihmisiä eli eläviä kirjoja. 
Lukija valitsee kirjan kirja-
esittelyn perusteella. Kirja-
esittelyssä on esillä kirjaan, 
esimerkiksi muslimi, liitty-
viä ennakkoluuloja ja stereo-
typioita. Kirjan valinnan jäl-
keen kirja lainataan noin 20 
minuutiksi, jonka aikana lu-
kija voi kysyä kirjalta ennak-
koluuloihin liittyviä asioita 
ja purkaa keskustelun avul-
la ennakkoluuloja. Mikäli kir-
jalla ja lukijalla ei ole yhteistä 

kieltä, mukana on sanakir-
ja eli tulkki. Kirjan lainaami-
nen perustuu molemminpuo-
liseen kunnioitukseen.

Pudasjärvellä asuu paljon 
maahanmuuttajia ja kunnas-
sa sijaitsee myös yksi valtion 
vastaanottokeskuksista. Jotta 
ennakkoluulot vähenisivät ja 
ihmisten välinen kanssakäy-
minen lisääntyisi, tarvitaan 
erilaisia kohtaamispaikkoja. 
Elävä kirjasto on ennen kaik-
kea avoin ja aito kohtaamis-
paikka, joka lisää erilaisuu-
den ymmärtämistä.

Elävän uskonto-ja kulttuu-
rikirjaston järjestivät Pudas-
järven kirjaston lukutaitoa 
vasta-alkaville, monilukutai-
toa edistyville -hanke sekä 
ESIKOTO-hanke. 

- Tavoitteenamme on, että 
tapahtuma saataisiin juur-
rutettua Pudasjärvelle ra-
sisminvastaisen viikon ta-
pahtumaksi, kertovat Sakari 
Niemelä Pudasjärven kirjas-
tosta ja Sirpa Salmela Diako-
nia-ammattikorkeakoulusta. 

Elävä kirjasto purkaa 
ennakkoluuloja  

Kinttaat märkänä, suu makiana
Perinteistä Pärjänsuon ul-
koilupäivää vietettiin lau-
antaina 18.3. Kiiskiviian 
montulla. Aktiivisista ky-
läläisistä muodostuva Hu-
pitoimikunta oli jälleen 
onnistunut tapahtuman jär-
jestelyissä. Keli oli sanalla 

sanoen kostea, ja räntääkin 
ajoittain nakkeli osallistu-
jien niskaan. Olosuhteista 
huolimatta paikalle saapui 
lähes 90 osallistujaa ja tun-
nelma oli miellyttävä ja iloi-
nen.

Lapset viihtyivät mäen-

laskussa sekä mönkijän ja 
moottorikelkan kyydeissä. 
Välillä poikettiin makkaran 
syöntiin ja hörpättiin kaa-
kaota tai mehua. Suun ma-
keaksi saivat itse leivotut 
pullat ja mokkapalat, myös 
erilaisia karamelleja oli tar-
jolla. Syönnin aikana kint-
taita kuivateltiin nuotion 
lämmössä. Aikuiset eivät 
juuri mäkeen uskaltautu-
neet, mutta juttua ja kuu-
lumisten vaihtoa riitti sen-
kin edestä kahvia samalla 
juoden. Tarjoiluihin oli pa-
nostettu viimeisen päälle ja 
myös gluteeniton vaihtoeh-
to oli tarjolla. 

Tapahtuma sai kovas-
ti kiitosta osallistujilta niin 
paikan päällä, kuin myö-
hemmin pärjänsuolaisten 
omassa fb-ryhmässä. Hu-
pitoimikunnan edustajien 
mukaan positiivinen ja in-

Aina yhtä odotetut kyydit niin mönkijän kuin moottorikelkankin perä”loossissa”. Haasteellisessa kelissä Paavo sai ajo-
pelin hyvin pysymään uralla ja muksut turvallisesti kyydissä.

Makkarapisteellä kävi tasainen kuhina läpi tapahtuman. 
Taina ja Kauko tarjoilivat yhteensä 160 makkaraa monilla 
eri lisukkeilla.

nostunut palaute kannustaa 
tapahtumien järjestämiseen 
myös jatkossa. Arpoja myy-
tiin tälläkin kertaa, niistä 
saaduilla tuotoilla kustan-
netaan seuraavien tapahtu-
mien tarjoiluja. 

Ollin Oivallus –hank-
keen puitteissa Pärjänsuol-
le saatu luistelukenttä on 
tavoittanut ihmisiä myös 
Oulun päässä. Oulusta ta-
pahtumaan saapunut Timo 
Heikkinen toi mukanaan 
jääkiekkotarvikkeita lahjoi-
tuksena innokkaille luiste-
lijoille Kärppien varastoista. 
Kylläpä tuomiset kelpasi-
vatkin! Lämmin kiitos Hu-
pitoimikunnan porukalle, 
odotan palaavani jutunkir-
joituspuuhiin seuraavan 
kerran viimeistään kesäta-
pahtuman puitteissa!

Mirka Pääkkö

Lainausten välissä Elävät kirjat seurustelivat odotustilas-
sa, taiteilija Kari Tykkyläinen, lestadiolainen äiti Anna-Maa-
ria Jaakkola, kristitty pappi Timo Liikanen. Etualalla kaksi 
turvapaikanhakijaa.

Kuntavaaliehdokkaille tarjolla 
videointimahdollisuus

Sosiaalista mediaa käyttä-
vät nykyään yhä useam-
mat henkilöt. Etenkin lap-
set, nuoret, keski-ikäiset ja 
seniorit ovat ahkerasti sosi-
aalimediassa.

Pudasjärven kaupun-
gin nuorisotoimi järjestää 
kunnallisvaaliehdokkaille 
mahdollisuuden maksut-
tomaan sosiaalisessa medi-
assa näkyvyyteen. Sosiaali-
sen median kohderyhmänä 
ovat erityisesti nuorten ja 
18 - 29-vuotiaiden äänes-
täjien lisäksi lapsiperheet 
sekä muut sivuja seuraa-
vat.

Videointi tehdään kir-
jastotalon nuorisotilalla 
ja sen tekeminen sekä jul-
kaiseminen netissä kestää 
noin 20 minuuttia. Vide-
ointia varten pitää varata 
nuorisotoimistosta sopiva 
aika joko soittamalla 040 
526 2765 Tarja Väisäselle 

tai sähköpostilla tarja.vai-
sanen@pudasjarvi.fi.

Ehdokkaiden toivo-
taan vastaavan kysymyk-
siin etukäteen ja tuovan 
ne tullessaan haastattelu-
tilaisuuteen.  Ehdokkai-
ta tulevat haastattelemaan 
nuorisotoimesta Anne ja 
Anneli, jotka ovat kiinnos-
tuneet kaikista kunnallis-
vaaliehdokkaista ja heidän 
mielipiteistään. Haastatte-
lu samalla videoidaan.

Haastattelijat odottavat, 
että ehdokkaat tulevat so-
vittuna aikana kirjastotalon 
nuorisotilalle. Haastattelu-
ajankohtia on vielä vapaa-
na. 

Vaaliehdokkaiden toi-
votaan suhtauduttavan vi-
deointimahdollisuuteen 
myönteisesti, koska media 
on tärkeä vaikutuskanava. 
Sosiaalista mediaa seura-
taan paljon. 



4 5nro 12PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti24.3.2017 24.3.2017nro 12

Ammattikaista on Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskuksen 
rahoittama ja Oulun seudun 
ammattiopiston toteuttama 

URA-valmennus koulutuksessa
uraohjauksen projekti, joka 
tarjoaa matalan kynnyksen 
uraohjausta ammatillisen 
koulutuksen ympäristössä. 

Hankkeen kohderyhmänä 
ovat maahanmuuttajataus-
taiset henkilöt, nuoret, am-
mattialaa vaihtavat ja yrittä-

Sari Juntunen opetustehtävissä.

Sydänyhdistyksellä vilkasta toimintaa
Pudasjärven Sydänyhdistys 
on toiminut vuodesta 1992 
lähtien. Yhdistys kuuluu ns. 
potilasjärjestöihin, joita on 
Pudasjärvelläkin useita.

”Yhdistyksen toimin-
nan tarkoituksena on ter-
veiden, sydän- ja verisuo-
nitautien riskiryhmään 
kuuluvien sekä sairastu-
neiden fyysisen, psyykki-
sen ja sosiaalisen hyvinvoin-
nin lisääminen. Yhdistys 
toimii sydänterveyden vai-
kuttajana ja edunvalvoja-
na”. Siinäpä yhdistykselle 
työsarkaa riittää, onhan sy-
dän- ja verisuonitaudit niin 
Pudasjärvellä kuin koko val-
takunnassa suuri kansanter-
veydellinen ongelma. 

Jäseniä vuoden 2016 lo-
pussa oli 146 henkilöä. Yh-
distyksen jäseneksi voi liit-
tyä myös terveet henkilöt. 
Yleinen harhaluulo on jäse-
neksi kysyttäessä, että pitäisi 
olla sydänvikainen – riittää, 
että on kiinnostunut yhdis-

Joulujuhlassa joulukuussa 2016. Kuva Risto Väisänen.

tyksen toiminnasta. Noin 30 
henkilöä ovat aktiivisia jä-
seniä, ja käyvät kerhossa, 
joka on kuukauden ensim-
mäisenä maanantaina kel-
lo 13 alkaen seurakuntata-
lolla. Kerhossa vierailevat 
asiantuntijat, joilla on tietoa 
sydänterveyteen liittyvistä 
asioista. Myös yhteinen ta-
paaminen ja kahvittelu lisää-
vät sosiaalisia suhteita. 

Vuoden 2017 toiminta-
suunnitelmaan kirjattiin 
mm; suoritetaan jäsenhan-
kintaa, pyritään huomioi-
maan ja aktivoimaan sivuky-
lillä asuvia jäseniä. Millainen 
toiminta saisi myös Ku-
renalan ulkopuolella asuvat 
mukaan toimintaan? Jäsen-
hankintaa pyritään tehosta-
maan yhdessä kyläseurojen 
kanssa. Sydänyhdistykses-
tä ollaan valmiita tulemaan 
kylän kokouksiin kertomaan 
yhdistyksen toiminnasta. 
”Kuokkimaan” emme kui-
tenkaan tule, vaan kutsusta. 

Yhdistyksen jäsenmak-
susta 18 eurosta menee 
suurin osa Sydänliitolle ja 
Pohjois-Pohjanmaan sydän-
piirille, joten reilu kolme 
euroa tuloutuu yhdistyk-
selle. Muita varainhankin-
tamuotoja ovat avustukset. 
Varoja pyritään saamaan 
myös myyjäisillä (mm. jou-
lumyyjäiset), lipaskerä-
yksillä, joista seuraava on 
kunnallisvaalien yhteydes-
sä erityisryhmien Pieni Ele 
vaalikeräys, jonka tuotto jae-
taan keräykseen osallistuvi-
en kesken. Sydänyhdistyk-
sellä on vuosittain myös eri 
kauppaliikkeissä toteutetta-
va lipaskeräys. Kerhon yhte-
ydessä ovat myös arpajaiset 
ja kahvimaksu. 

Jäsenet saavat jäsenmak-
sua vastaan mukavaa yhdes-
säoloa mm. teatterireissuilla, 
kerho- ja liikuntatilaisuuk-
sissa. Tuettuja kuntolomia 
haetaan joka toinen vuosi. 
Kuntoloma on viisi vuoro-

kautta eri lomakeskuksissa. 
Loman ohjelma räätälöidään 
lomailijaryhmälle sopivaksi, 
ovat täysihoitolomia ja mak-
savat noin 20 euroa/vrk. 

Jäsenet saavat myös noin 
viisi kertaa vuodessa ilmes-
tyvän Sydänlehden, jossa on 
paljon ajankohtaista asiaa 
sydänterveydestä. Sydänyh-
teisön jäsenyydestä on etua 

ja iloa: jäsenedut Restelin ho-
telleissa, kylpylälomien hin-
tojen alennus, jäsenhintaiset 
matkat Viking Linen laivois-
sa jne. Huhtikuussa jäsenek-
si liittyvät saavat Viking Li-
nen risteilylahjakortin.

Tärkeitä yhteistyökump-
paneita ovat Pudasjärven 
kaupunki ja sen liikunta- ja 
kulttuuritoimi, Oulun kaa-

ren kuntayhtymä, seurakun-
ta, apteekki ja monet yksityi-
set henkilöt. Heille kiitokset!

Sydämellisesti tervetuloa 
yhdistyksemme jäseneksi ja 

mukaan toimintaan!

Terttu Jurvansuu
puheenjohtaja 

jyyttä harkitsevat henkilöt. 
Ammattikaistan ohjaustoi-
minnan tavoitteena on osal-
listujan yksilöllisen tarpeen 
mukaan sopivan ammatti-
alan ja koulutuspaikan va-
linta, työllistyminen tai 
yrittäjyyteen valmentautu-
minen.

Tavoitteena on tarjota ha-
keutumisvaiheen ohjausta, 
jolla pyritään realististen ja 
yksilöllisesti sopivien koulu-
tus- ja työllistymispolkujen 
muodostumiseen. Hakeutu-
misvaiheen tehokkaalla yk-
silö- ja ryhmäohjauksella 
pyritään ehkäisemään kou-
lutuksien keskeyttämisiä ja 
edistämään kestäviä työl-
listymismahdollisuuksia. 
Hankkeeseen osallistuvilla 
asiakkailla on mahdollisuus 
päästä suorittamaan lupa-
tyyppisiä lyhytkoulutuksia, 
jotka edistävät työllistymis-
tä.

Pudasjärvi on ensim-
mäinen paikkakunta Ou-
lun ulkopuolella, jossa oh-
jaustoiminta on alkanut 
helmikuussa 2017. Pudas-
järvellä nähtiin tarpeellisek-
si tarjota Karhupajan asi-
akkaille tukea ja ohjausta 
yhteishaun aikana. Uraval-
mennuksen sisältö ja toteu-
tus suunniteltiin yhteistyös-
sä Karhupajan valmentajien 
kanssa. Jokaiselle osallistu-
jalle järjestettiin alkuhaastat-
telu, palautekeskustelu sekä 
jatkosuunnitelmat.

Ammattikaista –hank-
keen keskeisenä tavoittee-
na on myös kehittää ohja-
uskäytäntöjä eri toimijoiden 
kesken. Pudasjärvellä työ-
pajavalmentajien ja Am-
mattikaista –hankkeen pro-
jektipäällikön Sari Juntusen 
yhteistyö on sujunut mut-
kattomasti ja yhteen hiileen 
puhaltaen.

 Koulutuspäivien antiin 
tyytyväiset Karhupajan nuo-
ret saivat tietoa eri ammatti-
aloista ja niiden koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuk-
sista. Työelämän ja koulut-
tautumisen vaatimukset, 
haasteet ja mahdollisuudet, 
erilaiset koulutusmuodot 
ja niihin liittyvät rahalliset 
tuet, oppisopimus, omaeh-
toinen koulutus, NAO-ohjel-
ma ja hakeminen koulutuk-
seen selkiintyivät mainiosti. 
Yhteishaku ja sen ulkopuo-
lella tapahtuva opiskeluun 
hakeutuminen, palkkatu-
ki, työhakemus ja CV saivat 
uuden sisällön, kun niistä 
kerrottiin kansantajuisesti. 
Paperit ja hakemukset ope-
teltiin laatimaan itse. 

Sointu Veivo

Pudasjärven eläkeyhdis-
tykset aloittavat 100-vuo-
tis Suomi juhlinnat tiistaina 
4.4. kello 13 alkaen Suoja-
linnalla. Virkistys- ja lii-
kuntatapahtuma tanssei-
neen sisältää monenmoista 
ohjelmaa runoja, laulu-
ja, sketsejä musiikkiesityk-
siä ynnä muuta. Tilaisuu-
den tanssimusiikista vastaa 

kansalaisopiston Kansan-
musiikki orkesteri solistei-
neen

Pudasjärven ulkopuo-
lelta saapuu vieraaksem-
me Kiimingin eläkeläisyh-
distysten jäseniä juhlimaan 
kanssamme. Tilaisuudes-
sa tarjotaan kahvia, pullaa 
ja mehujuomaa, maksu va-
paehtoinen, lisäksi on ar-

vontaa.
Tilaisuus on avoin kai-

kille.

Alpo Laakkonen, 
Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys
Paavo Tihinen
Pudasjärven Eläkeläiset 

Liikunta- ja tanssitapahtuma 
Suomi 100 v-teemalla

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!
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ALKUVIIKKO MA 27.3.LOPPUVIIKKO PE-LA 24.-25.3.

PERJANTAINA 24.3. LAUANTAINA 25.3. MAANANTAINA 27.3.

TIISTAINA 28.3.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTAVAPAA-AIKAOSASTOLTA

 SUPER-ETUKUPONKI
Malvia 

COCTAILPIIRAKKA 44 kpl/2000 g

399
ltk

2 ltk/kuoponki. 
Kuponkivoimassa 
28.3.2017 saakka.
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Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

199
ras

sis. 
pantin 

0,40

2 kalaa/talous

4995

3890

15,-

3790

199,-

45,-

14990

290

4990

MAALAIS-
PALVIKINKKU
palana tai siivuina

Valio
ARKIJUUSTO
1,25 kg

Poprilli
GRILLIMAKKARA
400 g

Arla Natura
KERMA-
JUUSTO 
1 kg

Porsaan
KYL-
JYKSET

2 kg/talous

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/ras, marinoitu

Old El Paso
TORTILLA 
8 kpl/326 g

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

PILKKIJÄT HUOM! 

MADOT JA 

KÄRPÄSENTOUKAT

Oululainen
PEHMO

SÄMPYLÄT 
6 kpl/300g

Golden
OMENA

Snellman
Maatiais-
possun
UUNIFILEE
n. 1,4 kg/kpl

Atria Perhetilan
BROILERIN
SISÄFILEE

480-600 g
naturell tai maustettu

Atria kytösavu 
MEETVURSTI

200 g

COCA COLA,
FANTA tai

SPRITE
1,5 l

JÄÄVUORI-
SALAATTI 

Espanja

Oululainen
HAPANKORPPU

370 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Viljaporsaan
ETUSELKA
tai LAPA

Valio
ARKI-
JOGURTTI
1 kg

AHKIO
lumisuojalla ja vetoaisalla
2120x900x750 mm

249,-

Saarioinen
HERKKU 

RÄISKÄLEET
OHUKAISET- tai
PINAATTIOHU-

KAISET
HILLOLLA

200 g

Kotimainen
TUORE 
KIRJOLOHI 
raj. erä

Eldorado
PISARA-
TOMAATTI
250 g

HK
UUNI-
LENKKI
400 g

HK
AITO 
NAKKI
420 g

Atria
GOUTER-
MAKKAKA 
palana

3 kg/talous

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA
400 g

Kulta Katriina
KAHVI
500 g

3 pkt

Fiskars X17
HALKAISUKIRVES 

Fiskars
TUKKISAKSET

Fiskars
KAARISAHA 24”

Fiskars XA2
POKARA

Teräketjun
TEROITUSLAITE

Meister 6T
PUUNHALKAISU-
KONE
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterän

Hitachi
SÄHKÖMOOTTO-
RISAHA
350 mm 14”
2000 w

PILKKIVAVAT
Alkaen

Asseri
JÄÄKAIRA

2990

Alpinex
REPPU-
JAKKARA
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Tiukasti ihmisten ja 
kylien puolesta. 
Ei hömppää, vaan realismia.

Erkki 
Honkanen

Äänestä Erkki valtuustoon!

12

Vastuuntunteva, 
luotettava, 
vahva vaikuttaja valtuustoon

Mauno 
Ruokangas15

MAKSAJA: TAINA VAINIO

58
Jatkamaan
valtuustoon

Huolenpitäjä
Taina Vainio

MAKSAJA: MIRKA PÄÄKKÖ

49

Uutta  
näkökulmaa 
valtuustoon!

Huolenpitäjä
Mirka Pääkkö 

Maaseutuyrittäjyys
Työllisyyden vahvistaminen
Lapset & nuoret

mirka.paakko@hotmail.com

Juho Kellolampi
maanviljelijä, 
valtuutettu

Vaikuta äänelläsi

20
MAKSAJA: ALPO LAAKKONEN

39

Riitelemällä  
ei rahat lisäänny! 

Huolenpitäjä
Alpo Laakkonen 

KUNTAVAALIT 2017

” Jaha, neiti taitaa olla 
Asmuntista.” Tuo nuo-
ren miehen lausahdus sai 
minut mietteliääksi kes-
ken hienon valssin Siuru-
an Työväen talolla viisi-
kymmentä vuotta sitten. 
Anteeksi kuinka? Kysyin. 
”On niin ylypiätä sorttia.” 
Tuon hetken jälkeen naa-
purikunnan Yli-Iin, nyk. 
Oulun tyttö on saanut tu-
tustua tarkemmin Asmun-
tiin ja Pudasjärveen, jossa 
Asmunti, nimeltä mainittu 
asutusalue sijaitsee. Onpa 
puolet alueesta Ranuan 
kunnan siis Lapin puolel-
la. 

Tuo tutustumismatka 
on kestänyt suurimman 
ajan elämästäni, Monta hi-
kipisaraa on vuodatettu 
arjen askareissa sekä har-
rastuksissa, kuten liikun-
ta, marjastus sekä met-
sän- ja puutarhanhoito. 
Pudasjärven kansalais-
opisto on suonut monia 
mahdollisuuksia yhdessä 
tekemiseen. Kädentaito-
ja on voinut harrastaa pä-
tevien opettajien ohjauk-
sessa. Musiikin erilaisia 
mahdollisuuksia on ollut 
tarjolla lasten esityksistä 
koulujen juhlissa aina lau-

Ystävyyttä yli rajojen
luryhmien kokoontumisiin. 

Yli kahdenkymmenen 
vuoden kokemus kansalais-
opiston ”jumppaopena” Siu-
ruan eri kyläkouluilla 1900 
– luvun lopulla saa vielä nyt-
kin mieleni iloiseksi ja po-
sitiiviseksi. Tässä sekoittui 
sekä työ että huvi. Vanhem-
pi poikani kirjoittikin toi-
sen luokan äitienpäiväai-
neessaan, että ”Minun äitini 
ei ole iso eikä pieni. Hän on 
keskikokoinen. Työkseen 
hän ei tee mitään. Hän vain 
harrastaa.” 

Varsinaisen elämäntyö-
ni olen tehnyt opetus- ja si-
vistystoimen erilaisissa teh-
tävissä. Olen ollut kaikkien 
koulutusmuotojen opetus-
tehtävissä, sivistystoimen-
johtajana ja rehtorina. Näis-
tä työtehtävistä on kertynyt 
mahtavia elämänarvoja, 
mutta myös pysyviä ys-
tävyyssuhteita. Yksi mie-
leenpainuvimpia hetkiä on 
Siuruan jumppanaisten tont-
tuleikkiesiintymiset Kosken-
hovilla pikkujoulussa. Nais-
ten kymppiin varauduttiin 
keltaisella Rockserin asulla; 
Hilsat Siurualta (Hilun sak-
ki Siurualta), jossa tapahtu-
massa kuusikymmentä siu-
rualaista jumppalaista juoksi 

Pudasjärven kaduilla. Maa-
talousoppilaitoksen aikoi-
hin Pudasjärven halkijuok-
sussa juoksutettiin viestissä 
lehmänkelloa. Noista ajois-
ta paras anti kuitenkin, on 
kun tapaan jonkun nuoren 
maanviljelijän tai konemie-
hen omassa ammatissa tai 
taksiyrittäjänä, kuten Hirsi-
kampuksen vihkiäisjuhlas-
sa.  

Kylmään korpeen raivat-
tu asutusalue on muodos-
tunut omaksi osaksi Pudas-
järveä monien toimeliaiden, 
maauskoa omaavien ihmis-
ten kotina. Ns. vanha kylä 
ja uusi asutus on paiskannut 
kättä ja elänyt vaiherikasta 
elämää. 

Alkuajoiltani muistan 
kolme kovaa poliitikkoa Pu-
dasjärveltä, siuruan suun-
nalta. Ahonen Yrjö, Merta-
la Arvo ja Parkkisenniemi 
Jaako. Kaikki olivat eri puo-
lueista, mutta sopuisasti kes-
kenään toimeentulevia. Tu-
levissa vaaleissa Siurualta 
on kuusi ehdokasta; kolme 
naista ja kolme miestä. Mer-
kille pantavaa on, että Kes-
kustalta löytyy kolme ehdo-
kasta, mutta asutusalueiden 
puolesta aikanaan puhu-
neen, silloisen SMP:n, ny-

kyisen Perussuomalaisten 
puolueesta ei yhtään. 

Maailma muuttuu, 
mutta ihmiset jäävät. Nyt 
asuessani yksin ja toipu-
essani polvileikkaukses-
tani olen huomannut, että 
elämä muodostuu pienis-
tä asioista. Naapuriapua 
löytyy vielä kaiken kiireen 
keskellä. Vaikka elän yk-
sin, en ole yksinäinen. Lu-
mitöihin on löytynyt apua. 
Naistenpäivän kunniak-
si ystäväpariskunta aut-
toi saunanpesussa. Niin 
ja aina voi kilauttaa kave-
rille, ystävälle tai lapsille 
perheineen. 

Minulle kaikkien asioi-
den edelle ajaa vapaaeh-
toistyö veteraaninaisten ja 
veteraanien kanssa. Hei-
dän elämäntyönsä antaa 
meille nuoremmille tosi 
isoja haasteita. 

Yhteistyössä, 
Ystävyyttä yli rajojen

Hilkka Parkkisenniemi 
Kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta 

Mikäli sote-uudistus saa-
daan maaliin, kuten on 
suunniteltu, uudella Pu-
dasjärven kaupunginval-
tuustolla tulee olemaan 
ehkä historian mielen-
kiintoisin kausi edessään. 
Soten mentyä maakun-
taan peruskunnan voima-
varoja, työpanosta ja fokus 
voidaan keskittää kunnan 
elinvoimaisuuden kasvat-
tamiseen ja kehittämiseen, 
kuntalaisten hyvinvoin-
nin lisäämiseen ja ennalta 
ehkäisevään työhön sekä 
moniin muihin tärkeisiin 
asioihin, kuten työpaik-
kojen lisäämiseen ja pit-
käaikaistyöttömyydestä 
johtuvien ongelmien hoi-
tamiseen. 

Meidän ei tule kuiten-
kaan pelätä avointa kes-
kustelua sote-asioista. 
Kaikki ennusteet kertovat, 
että sosiaali- ja terveys-
palvelujen tarve ei tule ai-

nakaan vähe-
nemään 

tulevai-
suudessa. 
Sik-
si on 
tärke-

ää, että 
sote-uu-

Seuraava valtuustokausi  
- merkittävä osa tulevaa historiaamme

distuksen jälkeen kuilu kun-
talaisten palvelutarpeiden ja 
niihin vastaavien palvelujen 
välillä ei kasvaisi. Tämä on 
pelkona sote-päätöksenteon 
mennessä maakuntaan. Uu-
sien valtuutettujen tulisikin 
olla mielestäni jollain tavoin 
mukana myös maakuntata-
son politiikassa. Sitä kaut-
ta tieto kunnan kokonaisval-
taisesta tilanteesta, ihmisten 
todellisuudesta ja elämisen 
edellytyksistä saataisiin pa-
remmin myös maakunnalli-
seen päätöksentekoon.

Paikallisesti pidän erit-
täin tärkeänä myös toisen 
asteen koulutuksen veto-
voimaisuuden lisäämistä, 
harrastusmahdollisuuksi-
en sekä sivistys- ja kulttuu-
rityön kehittämistä, mistä 
uuden monitoimikeskuksen 
suunnittelutyön aloitus tällä 
valtuustokaudella on hyvä 
esimerkki. Asioita ei pidä 
ratkaista hokkuspokkus 
tempuilla vaan tarvitaan 
suunnitelmallista, ihmiselä-
män kokonaisuuden huomi-
oon ottavaa politiikkaa. 

Kaikkea tätä työtä teke-
mään tarvitaan innostunut 
joukko kaupunginvaltuu-
tettuja, keillä oikeasti kiin-
nostaa Pudasjärven asiat! 

Tarvitaan monen eri alan tie-
totaitoa ja eri alueiden asiois-
ta kiinnostuneita päättäjiä. 
Tulen sivukylältä, Saraky-
lästä, tarkemmin sanottuna 
Nuorungasta Harjun kan-
kaalta, mikä ei sano välttä-
mättä kaikille mitään, minul-
le se on koti, ympäristöineen 
luonnollisesti tärkeintä. Pi-
dän tärkeänä, että tiet pide-
tään koko kunnan alueel-
la vuoden ympäri hyvässä 
kunnossa, jotta on hyvä ajel-
la töihin, vapaa-ajan aktivi-
teetteihin tai vain naapuriin 
kahveelle. Kannan huol-
ta myös kaikkien sivukylien 
koulujen tasa-arvoisesta ja 
yhdenvertaisesta kehittämi-
sestä, Hirsikampuksen rin-
nalla.  Kaupungissamme 
onkin alkamassa uusi han-
ke, missä tavoitteena on ke-
hittää uusi liikuntakonsepti. 
Tarkoituksena on laajentaa 
ohjatun liikunnan tarjontaa 
kuntalaisille, jotka asuvat si-
vukylillä, kaukana kaupun-
gin liikuntatiloista ja –palve-
luista. Hienoa, eikö totta!  

Olen tyytyväinen men-
neisiin valtuustokausiin mo-
nilla eri tavoilla ja sitä myötä 
nyt toisen kauden ehtoopuo-
lella on tullut nöyrä kiitolli-
suuden tunne, että olen saa-

nut olla mukana. Olemme 
tehneet isoja, merkittäviä 
päätöksiä sen eteen, että 
Pudasjärvellä, oletpa sitten 
itä-, länsi-, etelä- tai poh-
jois-osassa, on hyvä asua, 
elää ja olla. Kaikista asi-
oista ei aina voi olla kaik-
kien kanssa yhtä mieltä, 
mutta lopulta yhteisym-
märrys on aina löytynyt. 
Joskus kuulen sanotta-
van, että valtuutetut ovat 
vain kumileimasimia. Var-
maan näin, jos siihen roo-
liin suostuu. Itse olen ollut 
ja mikäli tulen jatkossa va-
lituksi, tulen olemaan, val-
tuutettu, joka uskaltaa ot-
taa asioita keskusteluun 
vielä valtuuston kokouk-
sessakin, kysyä ja kyseen-
alaistaa, sillä lopulta: val-
tuusto on kaupungin ylin 
päättävä elin! 

Aurinkoisia  
kevätpäiviä ja  
äänestysintoa 

toivottaen

Auri Haataja
kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta 

Ay-miehet vasemmalta 

Taisto 
Puurunen

Neuvotteluvoimaa 
työn ja ihmisyyden 

puolesta. 

Antti 
Tihinen

13 17
Rak.liitto os. 425 Puheenjohtaja Puuliitto os. 272 Sihteeri
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VASTUULLINEN
VÄLITTÄVÄ

UUDISTAVA

73
Alatalo Matti
maaseutuyrittäjä
(sit.)

75
Kinnunen Pekka
liikunnanohjaaja

74
Ekdahl Aune
yrittäjä, 
eläkeläinen

76
Kokko Antero
yrittäjä, 
eläkeläinen

78
Särkelä Markus
yrittäjä
(sit.)

77
Pankinaho Sirkka
merkonomi, 
maatalousyrittäjä
(sit.)
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KAIKILLE  HYVÄ

PUDASJÄRVI
#TEHDÄÄNYHDESSÄ

KUNTAVAALIT 2017
Pudasjärvellä tarvitaan 
teollisia työpaikkoja
Pudasjärven strategiassa 
on tavoitteena 500 uuden 
työpaikan saaminen seu-
raavien lähivuosien aika-
na.  Tähän tarvitaan uusi-
en yritysten sijoittumista 
Pudasjärvelle, nykyiset yri-
tykset eivät yksinään pys-
ty työllistämään em. mää-
rää henkilöitä eikä julkinen 
sektorikaan voi paljoa työ-
väestöään lisätä. 

Lueskelin tässä hiljat-
tain uusinta Puumies-leh-
teä ja huomioni kiinnittyi 
lehdessä olleisiin juttuihin, 
joissa kerrottiin mekaani-
seen puunjalostukseen liit-
tyvistä yrityksistä eri puo-
lilla Suomea. Jutuista nousi 
päällimmäisenä esille kak-
si paikkakuntaa: Alajärvi ja 
Kuhmo, joissa kummassa-
kin oli ns. puunjalostuksen 
keskittymä eli siellä toimii 
useampia yrityksiä alalla.  
Mieleeni nousi heti ajatus, 
että miksei myös Pudasjär-
vellä voisi toimia jo olemas-
sa olevien kuten Kontion ja 
Profinin lisäksi vielä monta 
monta alan yritystä ja saa-
taisiin tänne alan suurempi 
keskittymä. Puutahan meil-
tä löytyy ja työvoimaa ja on 
alan koulutustakin – edelly-

tykset pitäisi siis olla olemas-
sa, yrityksiä vaan pitää saada 
houkuteltua aloittamaan toi-
minta täällä tai laajentamaan 
tänne.  Hiljattain mm. Alajär-
vellä on aloittanut ns.  Clt-le-
vyjä valmistava tehdas, näitä 
voitaisiin yhtä hyvin valmis-
taa myös Pudasjärvellä.

Esimerkiksi Kuhmo on 
tuolla itärajan tuntumassa 
asukasluvultaan kutakuin-
kin Pudasjärven kokoinen 
kaupunki ja edellytykset me-
kaaniselle puunjalostukselle 
vastaavat kuin meillä täällä 
Pudasjärvellä. Samoin Ala-
järven väestöpohja ja teolli-
suusedellytykset ovat lähellä 
Pudasjärven vastaavia.  Elin-
keinopolitiikassa pitää nyt 
keskittyä yritysten haalimi-
seen Pudasjärvelle, pienet 
perheyritykset eivät yksinään 
tuo riittävästi tänne työpaik-
koja ja jos täällä ei ole esimer-
kiksi nuorille työpaikkoja, 
vähenee Pudasjärven asukas-
luku entisestään. Meillä ei 
pidä vastustaa, mitä tänne ol-
laan suunnitelmissa rakentaa, 
kuten esim. tuulivoimaa, kos-
ka kaikki mitä tänne raken-
nettaisiin, toisi lisää työtä ja 
toimeentuloa paikkakunnal-
le, mitä täällä kaivataan.

Pelkkä puun jatkojalos-
tuskaan ei ole riittävä tae 
satojen työpaikkojen saami-
seen Pudasjärvelle, konepa-
jatoiminta, kaivostoiminta, 
suunnittelutoimistot ja mo-
net muut teolliset toiminnot 
olisivat varmistamassa uu-
sien työpaikkojen syntyä ja 
samalla vahvistaisivat entis-
ten säilymistä.  

Työpaikat tuovat Pudas-
järvelle asukkaita ja verotu-
loja ja sen myötä kuntatalo-
us vahvistuu ja kuntalaisten 
palveluiden saanti turva-
taan kaikenikäisille. Am-
mattiin valmistuneiden 
nuorten ei tarvitsisi lähteä 
pois kotipaikkakunnalta, 
kun työpaikka löytyisi Pu-
dasjärveltä.

Yritetään yhdessä pitää 
Pudasjärvi elinvoimaisena 
haalien tänne yrityksiä, jot-
ka tuovat työpaikkoja ja py-
ritään auttamaan ja vahvis-
tamaan nykyisten yritysten 
säilymistä paikkakunnalla.

Paavo 
Kortetjärvi, 
keskustan 
kuntavaali-
ehdokas                                        

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

ÄÄNESTÄ KUNTAVAALEISSA:
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 29.3. – 4.4.2017

VAALIPÄIVÄ 9.4.2017

61
Blomqvist
Håkan
eläkeläinen, autonkuljettaja

62
Ikonen
Eija
myyjä, eläkeläinen

63
Illikainen
Raimo
eläkeläinen, työteknikko

64
Haapakoski
Tiina
koulunkäyntiavustaja,  
lähihoitaja (sit.)

65
Kemppainen
Markku
ilmoitusmyyjä

66
Kortesalmi 
Pentti
eläkeläinen, yrittäjä

67
Kuukasjärvi
Tuula
myyjä

68
Manninen 
Jouni
toimistotyöntekijä
(sit.)

69
Pohjanvesi 
Tapio
eläkeläinen, 
kiinteistötyöntekijä

70
Pohjanvesi 
Päivi
opiskelija, 
lastenohjaaja

71
Soronen 
Paula
tarjoilija, 
vuoropäällikkö

72
Vähäkuopus
Hanne
medianomi
(sit.)

www.facebook.com/Pudasjarvendemarit
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KUNTAVAALIT 2017

Tämä päivä, perjantain 
17.3., meni mukavan iloises-
ti Kurenalla, Pudasjärven 
kaupungin keskuskyläl-
lä. Keskustan vaaliteltassa 
syötiin miesten paistamia 
lättyjä kahvin kera ja itse 
keskityin arpojen myyntiin. 
Siinä kuuli monenlaisia jut-
tuja tästä elämänmenosta, 

Arpajaisia ja lettuja
joka näyttää tyystin erilaisel-
ta kuin vaikka pari- kolme-
kymmentä vuotta sitten.

Eräs henkilö kertoi, että 
silloin luettiin lehdestä, että 
kuntavaalit meni ja valitut 
olivat pienellä jossakin sivun 
laidassa. Sitä voinee tulkita 
niin, että silloin kylillä nimet-
tiin ehdokkaat selkeästi alu-

eensa ehdokkaiksi ja toiminta 
tapahtui tupailloissa, tarkas-
ti rajatuilla alueilla. Aate kan-
natteli ja yhteiskuntaa oli ke-
hitettävä.

Nyt niitä ei enää pidetä, 
kun ei sinne tule ketään. Tä-
nään menemme toreille koko 
porukalla, edistämme yhtei-
sesti puolueen asiaa ja ihmi-

set käyvät nauttimassa tar-
joilusta, kysymässä tiukan 
kysymyksen ja poistuvat. 
Enkä minä ainakaan tiedä, 
mitä hän ajatteli ja mahtanee-
ko edes äänestää!

Poliittista väriä tunnustaa 
hyvin harva julkisesti.

Somessakin täytyy olla, 
mutta onko se hyväksi, on it-

selleni ainakin hyvin ongel-
mallinen juttu. 

Liian helppoa ja osin kiu-
sallistakin nostaa itseä esille. 
Mutta arpojen myynti, jutus-
telu, kohtaaminen naama-
tusten, siinä on jotakin, josta 
nautin oikein sydämen kyl-
lyydestä. 

Tämän päivän hyväntuuli-

nen yhteiselo antaa voimia 
pitkälle ensi viikkoon.

Hyvinvointi  
tehdään  
yhdessä 
Taina Vainio,  
kuntavaali- 
ehdokas, 
Keskusta

Keskustan vaaliteemana Huolenpitoa - huomennakin
Tienpitoa - huomenna-
kin on osa kuntalaisten ar-
jen huolenpitoa pitäjän joka 
kolkalla, laidasta laitaan. 
Tieasiat ovat ajankohtaisia 
ennen vaaleja ja vaalien jäl-
keen, siis aina.

Liikenneväylien kun-
nossapito muuttui loka-
kuussa 2008 monessa suh-
teessa, kun Pudasjärven 

kaupunki yhdessä Ely-kes-
kuksen ja Taivalkosken kun-
nan kanssa kilpailutti tiestön 
ylläpidon yhteisessä alueura-
kassa. Siinä luotiin mm. ka-
duille, kevytliikenneväylille 
ja valtionavullisille yksityis-
teille kunnossapitoluokat ja 
kp-luokille laatuvaatimuk-
set.

Esimerkiksi kaikki yksi-

tyistiet ovat samassa kp-luo-
kassa ja niillä on keskenään 
samat laatuvaatimukset. Li-
säksi alueurakassa on aura-
usreitit alueittain koko ties-
tölle. Tämä on tärkeää 
etenkin yksityisteiden osalta. 
Vanhassa mallissa oli vaike-
aa saada auraajia kaikille teil-
le ja jos sai, hinta oli jopa kak-
sinkertainen ja laatu vaihteli 

paljon.
Nykyinen urakkasopi-

mus päättyy 1.10.2018 ja uu-
den alueurakan valmistelu 
on käynnissä. Nykyisen alu-
eurakan sisältö on tiestön 
osalta hyvä ja on tärkeää, että 
yksityistiet pysyvän asutuk-
sen osalta ovat mukana tule-
vassakin alueurakassa. 

Kevytliikenneväylien 

kunnossapitoon ja varsinkin 
kunnossapidon ajoitukseen 
on satsattava ja että esteetön 
liikkuminen on vaivatonta ja 
turvallista.

Tasapuolisten palvelujen 
saaminen sivukylillä, elin-
keinoelämän harjoittama lii-
kenne, työmatkaliikenne ja 
turvallinen koulukyyditys 
tarvitsevat alemmallakin tie-

verkolla tienpitoa - huo-
mennakin. Näin pidämme 
toinen toisemme hyvällä 
tiellä.

 
Kauko 
Seppänen
Suomen 
Keskusta
kuntavaali-
ehdokas

Pidetään kaikki mukana
Kuntavaalit lähestyvät, 
ei enää kolmea viikkoa, 
kun on virallinen äänes-
tyspäivä. Ennakkoon voi 
toki äänestää jo ennen 
sitä. Kirjoitan tässä mi-
nua lähellä olevia tavoit-
teita. 

Ensin nuoria käsitte-
leviä asioita.  Pidetään 
huoli kouluistamme. Ta-
sa-arvoinen koulutus tu-
lee olla peruskoulusta 
lähtien. Tavoitteena on 
toisen asteen koulutuk-
sen pysyminen paikka-
kunnalla. Jokainen lapsi 
ansaitsee samat mahdol-
lisuudet oman polkun-

sa rakentamiseen. Perus-
koulu antaa tasavertaiset 
lähtökohdat kaikille. Heil-
lä täytyy olla vapaa-aika-
na mahdollisuus toteuttaa 
itseään. Paikkoja on olta-
va riittävästi, jossa pys-
tyvät toimimaan. Heidät 
täytyy huomioida tehtä-
essä suunnitelmia kun-
nan tulevaisuudesta. Per-
heille enemmän yhteistä 
aikaa. Työn ja perhe-elä-
män yhdistämisestä on 
vain pakko tehdä nykyistä 
helpompaa. Jokainen lap-
si ansaitsee samat mahdol-
lisuudet. Sivistyksen ensi-
askeleita otetaan koulujen 

ja kotien lisäksi päiväko-
deissa.  Koko varhaiskas-
vatus on muutettava mak-
suttomaksi. Verovarat on 
tarkoitettu ihmisten pal-
veluihin. Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut kaipaavat re-
monttia. Uudistustyötä on 
tehtävä ihmisten tarpei-
den mukaan, ei markki-
noiden. Ihmisten terveys 
ja hyvinvointi ei ole kaup-
patavaraa.  Arvokas van-
huus on jokaisen oikeus. 
Meillä on vastuu ja velvol-
lisuus huolehtia siitä, että 
vanhustenhoidossa on riit-
tävästi käsipareja kaikissa 
hoitopaikoissa. Kaikkien 

resurssit käyttöön. Nuoria 
jää vuosittain ilman kou-
lutus-, harjoittelu tai työ-
paikkaa. Pahimmallaan 
seurauksena on syrjäyty-
miskierre, jonka inhimilli-
nen ja taloudellinen hinta 
on mittaamaton. 

Suomen 100 vuotisjuhli-
en kunniaksi kaikille nuo-
rille kesätyötä. Koko suo-
mi kuntoon. Haluamme 
taata inhimillisen elämän 
edellytykset kaikkialla. 
Rakennamme siltaa työ-
hön. Parhaat ratkaisut teh-
dään lähellä ihmisiä. Kun-
nissa tunnetaan paikalliset 
työmarkkinat ja konstit 

työttömyyden nujertami-
seksi. Työllisyyden paran-
taminen on tärkeätä.  

Lisäteollisuuden saa-
mista paikkakunnalle on 
yritettävä. Yhtenä mahdol-
lisuutena on bioteollisuus. 
Muitakin olisi yritettävä, 
vaikka pienempiäkin. 

Lopuksi, elinympäris-
tö on pidettävä kunnos-
sa sekä viihtyisänä. Suo-
jeltava kohteita pidettävä 
arvossa, vanhempaakin. 
Huolehdittava kunnossa-
pidosta; katujen, teiden, 
puistojen ,torin, rantojen 
sekä liikuntapaikkojen. 

On myös pidettävä 

huolta syrjäkylien van-
huksista, kun eivät tule 
enää toimeen yksin. Heil-
le on pystyttävä järjestä-
mään asuinpaikat kunta-
keskuksesta. 

Hyvää kevättä 
teille ja  
joukolla

 äänestämään!

Håkan Blomqvist
Kuntavaaliehdokas, 
Suomen  
Sosialidemo-
kraattinen 
puolue

Vaalien alla äänestäjille 
annettu lupaus, jolla on se 
ominaisuus, että se tup-
paa unohtumaan vaalien 
jälkeen. 

Olen lähtenyt näihin 
vaaleihin ajatuksella, että 
vien eteenpäin niitä asioi-
ta, joista minuun on otet-
tu yhteyttä ja joita olen lu-
vannut hoitaa (voidaan 
kutsua myös vaalilupa-
uksiksi). Aivan selkeästi 
lisäresurssien tarvetta on 
perheissä, kouluissa, van-
huspuolella jne. Minun 

ajatus-
maail-

mani 
läh-
tee 
siitä, 
että 

kun 

Vaalilupaus
annamme resursseja ennal-
taehkäisevään toimintaan, 
niin säästöjä tulee sitä kaut-
ta. 

Hallitusohjelmassa on 
hyvin selkeästi kirjattu, että 
painopiste sosiaali- ja ter-
veyspuolella on ennalta-
ehkäisyssä ja varhaisessa 
puuttumisessa (ongelmat 
kirjataan ja niihin pyritään 
löytämään ratkaisuja mah-
dollisimman varhaisessa 
vaiheessa). 

Perheissä tämä merkit-
see sitä, että asioiden krii-
siytyessä apua annetaan 
kotiin välittömästi ja riittä-
västi. Alkuvaiheessa annet-
tu tuki voi korjata tilannetta 
niin, että vältytään monilta 
perheen hyvinvointia uh-
kaavilta asioilta. Ensimmäi-
senä tulee mieleen vanhan 

ajan pullantuoksuiset ko-
dinhoitajat. Eli muutama 
kodinhoitaja=käsipari on 
hyvä lisä nykyisien työnte-
kijöiden lisäksi, koska tar-
vetta on. 

Kouluissa ryhmäkoon 
kasvun vuoksi oppimisvai-
keuksista kärsivät oppilaat 
jäävät helposti jälkeen, kun 
opettajalla ei ole heitä ai-
kaa ohjata ja neuvoa. Mikä-
li tässä vaiheessa jää perus-
asioita oppimatta, sillä voi 
olla monenlaisia kielteisiä 
vaikutuksia myöhemmissä 
elämän vaiheissa. Avustaji-
en lisääminen luokkiin tu-
kee opettajien jaksamista ja 
aivan varmasti auttaa apua 
tarvitsevaa lasta. Samoin 
erityisoppilaiden integroin-
ti yleisopetuksen ryhmiin 
onnistuu vain, jos tarjol-

la on riittävästi tukea. Us-
kon, että jo avustajien lisää-
minen luokkiin tuo säästöjä 
pitkässä juoksussa. 

Nuoruus on kriittistä ai-
kaa monessa suhteessa. 
Tässä vaiheessa varhainen 
puuttuminen ja ennaltaeh-
käisy kantaa varmasti he-
delmää. Nuorisopuoli, et-
sivä nuorisotyö, karhupaja 
sekä urheiluseurat ja muut 
tahot tekevät hienoa työtä 
nuortemme eteen. Jokainen 
syrjäytynyt nuori on liikaa 
ja jokainen syrjäytymiseltä 
välttynyt on kuin lottovoit-
to. Nuoret tarvitsevat myös 
harrastemahdollisuuksia ja 
tasavertaista kohtelua. Lu-
paan viedä eteenpäin sitä, 
että monitoimihallin yhte-
yteen saadaan uudet nuo-
risotilat. Tilat tulee suunni-

tella niin, että nuorille tulee 
luontaisia kohtaamisia mui-
den ihmisten kanssa eli ei 
tiloja nurkkaan omalla si-
säänkäynnillä. Nuoret ovat 
fiksuja ja varmasti osaavat 
käyttäytyä, kun heidät ote-
taan mukaan yhteisölliseen 
toimintaan tasavertaisina 
kumppaneina. 

Vanhuus on aikaa, jol-
loin toimintakykyä täytyy 
ylläpitää monin toimin. Ul-
koilu, virikkeet, omatoi-
misuuden tukeminen, ko-
tiin annettava riittävä apu 
ja muut tukitoimet ovat tär-
keitä asioita. Kun lisäkä-
siä annetaan tarpeeksi näi-
hin toimintoihin, ikäihmiset 
pärjäävät pitempään ilman 
kalliita laitospaikkoja.

Työntekijöiden työhy-
vinvointiin, sairaslomi-

en määrään ja työn mie-
lekkyyteen lisäkäsillä on 
myönteisiä vaikutuksia - 
näin uskon. 

  Omaishoitajien jaksa-
mista tulee myös tukea. 
Heidän tekemänsä työ 
säästää valtavasti rahaa, 
kuin että omaista hoidet-
taisiin laitoksessa. 

Edellä mainitut asi-
at kaipaavat myös töiden 
uudelleen organisointia ja 
uusien käytäntöjen kokei-
lemista. Uskon, että nämä 
toimet lisäävät myös kau-
pungin työllisyyttä sekä 
kuntalaisten kokonaisval-
taista hyvinvointia. 

Mari Kälkäjä
Kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta
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Perussuomalaisia kuntavaaliehdokkaita keskiviikkona 
22.3. S-marketin edessä Alpo Ollila, Pertti Manninen, Juho 
Kellolampi, Olavi Kärki ja Reino Niskasaari. Kuvasta puut-
tuu Anssi Niemitalo (sit.).

Perussuomalaisten teltassa 
keskiviikkona 22.3. S-marke-
tin edessä keskusteltiin mm. 
kunnan keventyneistä jäteve-
simääräyksistä, Sote-linjauk-
sista ja miten se vaikuttaa Pu-
dasjärveen, jossa kauimmasta 
kolkasta kuntakeskukseen on 
noin 100 km matkaa, jäähal-
lista ja siihen liittyvästä tie-
suunnitelmasta, Isosyötteen 
tulevasta suurhotellista ja ra-
kennusmääräyksistä, joiden 
mukaan kevyitä rakennuksia 
voidaan rakentaa ilman lupia.

Pudasjärven perussuoma-
laisten puheenjohtaja Pertti 
Manninen oli laatinut yhtei-
sen kannanoton, joka tässä jul-
kaistaan. 

Perussuomalaiset ajavat 
omien kuntalaisten etuja, tu-
emme vanhustemme hoidon 
ja hyvinvoinnin lisäämistä lä-
hipalveluin. Kodinhoitajilla 
pitää olla aikaa riittävästi huo-
lehtia ruokailusta, puhtau-
desta, terveydestä ja asioiden 
hoidosta, myös henkinen hy-
vinvointi liikunnan lisäksi.

Esteetöntä liikkumis-
ta koko taajama-alueella, vä-
hemmän kuoppia ja enemmän 

Kuntalaisten asialla
suoria tasaisia ja esteettömiä 
kevyenliikenteen reittejä; pyö-
rätuolein, rollaattorein jne lii-
kuttaviksi. Autot jaksavat kii-
vetä ja kiertää. 

Kylien palvelut tieverk-
koineen turvattava. Kyli-
en kehittämiseen satsattava 
enemmän. Ei sovi kaupun-
gin johdon houkutella kylil-
tä keskustaan vaan, keskus-
ten palveluja kylille lisää. 
Syötteen ja koko kunnan mat-
kailumarkkinointi kaipaa 
huomattavasti enemmän Yh-
teistyötä kehitettävä osuus-
kunta /yhtymäsopimuspoh-
jalta. Yksittäinen yrittäjä/
järjestö vastaisi oman brän-
dinsä kehittämisestä. esimer-
kiksi pitkistä talvihiihtovael-
luksista, suoelämysmatkoista, 
maatilamatkailu/-majoituk-
sesta, koskimelonnasta, kalas-
tusmatkoista, marjanpoimintaa 
hillasoilta, lumikenkävaelluk-
sista sekä kukkamekkohiihto-
kisoista. 

Kaupungin tehtävä on an-
taa ohjeita, tukea, poikkeus- ja 
muita lupia nopeasti. Raken-
nusmääräyksien lieventämi-
seksi esitän, että ei tarvitsisi 

maksullisia lupia mm. katto-
materiaalin värinmuutokseen, 
ikkunajärjestyksen ja pienen-
nysten muutoksiin, lahovi-
kaisten puiden poistoon, alle 
20 m mastojen pystytykseen, 
ovien ja kevyiden väliseini-
en muuttamiseen, 20 neliö-
metrin katoksen/rakennuk-
sen rakentamiseen taajamassa 
ja monia muita pieniä keven-
nyksiä tarvitaan.

Mainoskyltti alle yksi ne-

liömetri pitää saada rakentaa 
ilman lupia hallitsemalleen 
alueelle.

Haluamme edistää puu-
alan korkeakoulutusta, yritys-
toiminnan kehitystä ja kou-
lutusta sekä yhdistysten ja 
järjestöjen aktivointia.

Pudasjärven  
Perussuomalaiset  
kuntavaaliehdokkaat 

Kuntavaalit 9.4.2017   Ennakkoäänestys 29.3.–4.4.2017

Koulusta eläKKeelle

tieto lisää työllisyyttä

2 3

6 7

9 10

5

8

4

Hyttinen veiKKo
yrittäjä, perhe hoitaja

inget irma
humanististen tieteiden 
kanditaatti

PeKKala tero
 liikuntahallin valvoja

PoKKa eija
yrittäjä

tyKKyläinen Kari
kuvanveistäjä

van der vegt CHrista
klinikkaeläinhoitaja

lievetmursu taPio
insinööri ( amk )

ronKainen tero
maaseutuyrittäjä

KiPinä suvi
opiskelija       

Pudasjärven

Iso vihreä bussi parkkee-
rasi viime viikolla torstai-
na 16.3. paikallisen liikekes-
kuksen S-marketin eteen, 
ensin tietenkin liian lähel-
le kaupan ovia. Menköön se 
hesalaisten piikkiin. 

Pudasjärven vastaperus-
tetuille vihreille oli kunnia 
vastaanottaa kansanedus-
taja Hanna Halmeenpää tu-
kemaan pudasjärveläisten 
vihreiden vaalikampaanjaa. 
Hannan iloisuus ja tietä-
väisyys olikin ehdokkaille 
ja yleisöllekin kannustavaa 
ja henkilökohtaisissa kes-
kusteluissa saivat ehdok-
kaat varmuutta omille ta-
voitteilleen. Keskustelua 

käytiin lähiruoasta, kalo-
jen noususta jokiimme, ei 
pelkästään Iijokeen, van-
husten palveluista, nuorten 
koulutusmahdollisuuksis-
ta omalla paikkakunnalla 
ja tietenkin koulujen sisäil-
maongelmista. 

Hanna Halmeenpää on-
nitteli Pudasjärven vihrei-
tä nopeasta toiminnasta, 
kahdessa viikossa yhdistys 
pystyyn ja rekisteriin, yh-
deksän ehdokasta vaalei-
hin. Se on Suomen ennätys 
ja toivotti menestystä ja yh-
teistyötä jatkossakin, sanoi 
Hanna ja halasi megafoo-
nilla mekastelevaa Tykky-
läistä oikein kunnolla. 

Pudasjärven 
vihreät 

ripeällä toiminnalla 
vaaleihin

Kuvassa Hanna Halmeenpää keskellä Veikon ja Christan 
välissä.

Kokoomuksen kuntavaali-
kampanjabussi kiertää maata 
pysähtyen jokaisessa manner-
Suomen kunnassa. Pudas-
järvelle bussi saapui tiistai-
na 14.3. jatkaen matkaansa 
iltapäivällä Taivalkoskelle ja 
Kuusamoon. Bussin mukana 
oli vierailijana Kokoomusvai-
kuttaja Martti Turunen Kuu-
samosta.

Kaikille hyvä kunta tehdään yhdessä

Pekka Niemitalo toimi tarjottavien makkaroiden grillaus-
mestarina. Ehdokkaista paikalla olivat siniset liivit päällään 
Sirkka Pankinaho, Antero Kokko ja Pekka Kinnunen. Hei-
dän kanssaan kuvassa kuusamolainen Kokoomusvaikut-
taja ja lukuisia luottamustehtäviä hoitava Martti Turunen. 

Opiskelija Sara Kesäniemi viihdytti yleisöä laulullaan Reijo 
Kossin säestyksellä. 

Paikalliset pudasjärveläi-
set Kokoomuksen kuntavaa-
liehdokkaat ja -aktiivit olivat 
jo hyvissä ajoin ennen bussin 
saapumista paikalla S-mar-
ketin edessä grillimakkaroita 
tarjoten ja keskustellen paikal-
le saapuneen yleisön kanssa. 

Sallasta Pudasjärvelle 
muuttanut opiskelija Sara Ke-
säniemi viihdytti yleisöä lau-

lullaan opettajansa Reijo Kos-
sin säestyksellä. 

Pudasjärvellä Kokoomuk-
sella on näissä vaaleissa kuu-
si ehdokasta, jotka pitivät esil-
lä vaaliteemaa ”Kaikille hyvä 
kunta tehdään yhdessä”. Kau-
pungin tulevat päättäjät teke-

vät päätöksiä, joilla on mer-
kitystä kaikkien asukkaiden 
arkeen. Paikalla olleet ehdok-
kaat kertoivat olevansa val-
miit toimimaan sydän mu-
kana, että asukkaat voivat 
vaalien jälkeen entistä parem-
min. HT

Vaalituvan avajaiset kokosivat tuvan täydeltä väkeä. Kuva 
Martta Oinas-Panuma. 

Keskusta on ollut vilkkaasti 
vaalityön merkeissä liikkeellä 
Pudasjärvellä. Toiminnan kes-
kipisteenä on ollut maaliskuun 
alussa avattu vaalitupa Kaup-
patien varressa Kirjakaupan 
ja Kesportin välissä. Vaalitu-
pa on ollut viime päivien ajan 
joka päivä avoinna. Toiminas-
ta ovat vastanneet vuorotel-
len eri kyläkuntien ehdokkaat. 
Heillä on ollut myös monipuo-
lista ohjelmaa ja joka päivä on 
kahvitarjoilu ja arvontaakin. 
Vaalituvan lisäksi Keskusta 
on kampanjoinut perjantaisin 
S-marketin ja K-supermarke-
tin edustalla sekä yksi tilaisuus 
on myös lauantaina 25.3. Sara-

Huolenpitoa -huomennakin
kylässä. 

Vaalituvan avajaisissa 4.3. 
vierailivat kansanedustajat 
Mirja Vehkaperä ja Niilo Ke-
ränen kertoen eduskuntater-
veiset. 

-Työteliäs kevät on tulos-
sa asioina muun muassa sote-
uudistus ja maakuntahallin-
to kokeilut. Liikennepuolelta 
ajankohtaisena on liikennekaa-
ren eteneminen ja palveluiden 
avaaminen. Postilaki ja laaja-
kaista-asiat ovat myös työn 
alla. 

Norminpurun puolella Kes-
kustan eduskuntaryhmä on 
julkaissut 303-julkaisun, joka 
on jatkoa keskustan kansan-

edustajien jo aiemmin kokoa-
mille ideoille ihmisiä ärsyttä-
neestä byrokratiasta. Nuorten 
työllisyys, ammatillisen kou-

lutuksen reformi ja amma-
tilliseen koulutukseen koh-
distuvat leikkaukset etenkin 
Koillismaalla puhututtivat. HT
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Koululaisten kaupungin-
mestaruushiihdot hiihdet-
tiin tiistaina 21.3. Kipinän 
koulun maastoissa 1 ja 3 ki-
lometrin laduilla. Edelli-
sen kerran Kipinässä kisat-
tiin vastaavissa merkeissä 
15 vuotta sitten. Kisajärjes-
telyissä olivat mukana kylä-
seuran, Pudasjärven Lions-
klubin ja Rotarien henkilöitä, 
josta kisajärjestäjät esittävät 
kiitoksen. 

Koillismaan koululaisten 
mestaruushiihdot hiihde-
tään Taivalkoskella 6. huh-
tikuuta. Siellä kisataan 10 v. 
sarjasta ylöspäin. Kipinän 

kisojen parhaat sarjoittain 
lähtee edustamaan Pudas-
järveä. Koillismaan kisois-
sa ovat mukana Taivalkoski, 
Kuusamo, Posio ja Pudasjär-
vi. HR

Tulokset:
Tytöt 9 v
1.Alahäivälä Kirsi Lakari 4,05, 2. 
Tuomivaara Alisa Sarakylä 4,08, 
3. Leino Sara Lakari 4,31, 4. Vil-
jamaa Reeta Lakari 5,08, 5. Ma-
java Emmi Lakari 5,14, 6. Timo-
nen-Hogli Aiva Kampus 5,29. 
Pojat 9 v
1.Kaijala Jere Lakari 4,18, 2. 
Kettunen Ossi-Matias Kam-

pus 4,19, 3. Lasanen Tomi Laka-
ri 4,35, 4. Kosamo Juho Hirvas-
koski 4,44, 5. Puhakka Aukusti 
Lakari 4,49, 6. Tuomaala Paavo 
Kampus 5,07.
Tytöt 10 v
1.Ylikoski Siiri Kampus 3,45, 2. 
Majava Amalia Lakari 3,52, 3. 
Moilanen Neea Lakari 4,14, 5. 
Riepula Emma Kipinä 4,22, 6. 
Särkelä Katarina Syöte 4,29. 
Pojat 10 v
1.Parkkila Jaakko Lakari 3,21, 2. 
Vengasaho Sakari Kampus 3,27, 
3. Tervonen Antton Hirvaskoski 
3,38, 4. Luokkanen Samuli Kam-
pus 3,55, 5. Luokkanen Taneli 
Kampus 4,03, 6. Holmi Konsta 

Kipinä 4,03.
Tytöt 11 v
1.Nurmela Thelise Saraky-
lä 3,34, 2. Kokko Ronja Laka-
ri 3,38, 3. Juurikka Lotta Laka-
ri 4,00, 4. Taipale Elina Kampus 
4,01, 5. Illikainen Iina Lakari 
4,08, 6. Tervonen Silja Hirvas-
koski 4,13. 
Pojat 11 v
1.Hirvasniemi Kaarlo Kam-
pus 3,42, 2. Ehdahl Arttu Laka-
ri 3,49, 3. Timonen Elias Kipi-
nä 3,50, 4. Liikanen Joona Lakari 
3,53, 5. Mattila Jeremias Kam-
pus 4,01, 6. Takarautio Miska 
Kipinä 4,23.
Tytöt 12 v

1.Parkkila Essi Lakari 11,04, 2. 
Ylikoski Kerttu Kampus 14,06, 
3. Mattila Roosamari Kampus 
17,26, 4. Laakkonen Sanna La-
kari 19,02. 
Pojat 12 v
1.Korteniemi Topias Kampus 
12,34, 2. Kärki Aleksi Kampus 
12,345, 3. Vengasaho juhana 
Kampus 13,18, 4. Väisänen Atte 
kampus 13,36, 5. Ylitalo Henry 
Hirvaskoski 13,39, 6. Tervonen 
Aleksi Hirvaskoski 14,29. 
Tytöt 13 v
1.Salmela Johanna Lakari 13,21, 
2. Riekki Tilda Kampus 13,28, 
3. Juurikka Jonna Hirvaskoski 
13,51, 4. Halllikainen Venla La-

kari 14,19, 5. Harju Nea Laka-
ri 14,28, 6. Isomaa Laura Kam-
pus 15,21. 
Pojat 13 v
1.Outila Santtu Lakari 10,36, 2. 
Ervasti Niila Hirvaskoski 13,00, 
3. Salmela Ville-Veikko Lakari 
13,22, 4. Sääskilahti Joona Kipi-
nä 13,435, 5. Tuohimaa Eetu La-
kari 14,08, 6. Illikainen Ville Sa-
raylä 14, 11. 
Pojat 14 v 
1.Raappana Antti-Jussi Kam-
pus 10,12, 2. Hirvasniemi Juuso 
Kampus 13,03. 

Koululaisten kaupungin mestaruushiihdot Kipinän koululla

Lakarin koululla laskiaisena Jyrkkäkoski-päivä       

Lakarin koululaiset viettivät lauantaina 25.2. 
laskiaispäivää Jyrkkäkoskella. Julkaisemme 

päivän tapahtumia oppilaiden kirjoittamina. Samoja 
asioita kirjoituksissa on hieman karsittu.

Jyrkkäkoskella laskettiin mä-
keä, oli narunvetoa ja lasku-
kisoja, pujottelua ja kuka las-
kee pisimmälle. Laskettiin 
umpihankilaskua ja siellä 
oli hyppyristä laskua. Siellä 
juotiin kaakaota ja lämmintä 
mehua ja syötiin makkaraa 
ja pullaa. Päivään osallistui 
noin 200 oppilasta ja van-
hempia perheiden kanssa ja 
kaikilla oli mukavaa.

Jaakko 3B, Antton 3B ja 
Eetu 2A

Makkarat  
hävisivät tuosta 

vain
Koulun ja kodin päivän mer-
keissä Jyrkällä oli paljon las-
kijoita ja lumi pöllysi ja mak-
karat hävisivät tuosta vain. 
Köydenvetokisassa olivat 
ensin aikuiset naiset vastaan 
miehet, sitten tytöt vastaan 
pojat, rattikelkkarata ja kuka 
laskee pisimmälle. Tarjolla 
oli kaakaota, pullaa ja läm-
mintä mehua. Arpajaisissa 

Lumi pöllysi
Aamulla kello 10 oppilaat 
saapuivat Jyrkkäkoskelle, 
jossa laskettiin mäkeä ja kai-
killa oli kivaa. Rattikelkoille 
oli rata. Kun laskettiin mä-
keä niin lumi pöllysi kauhe-
asti. Sää suosi. Paikalla oli 
oppilaiden lisäksi vanhem-
pia perheineen.

Nelosluokat järjestivät ar-
vontaa. Meistä oli tosikivaa 

Eetu Illikainen.

Vanhemmat ja koulun väki yhdessä.

Arpajaiset. Köydenvetoa pojat. Köydenvetoa tytöt.

Urpo Viljamaa ja Jaakko.

laskea mäkeä ja muutenkin 
tosikiva päivä.

Kaikki kilpailutkin olivat 
tosi kivoja. Makkara ja me-
hukin maistuivat hyvältä!

Aliisa 3B ja Matilda 2A

Pulkkamäessä  
kaatuiltiin

Laskiaispäivän aikana oli 
tarjolla makkaraa, lämmintä 
mehua, kaakaota ja pullaa. 
Mäenlaskun, hiihdon ja mm. 
köydenvetokisojen lisäksi 
rattikelkkamäki ja pulkka-

mäki olivat erikseen. Pulk-
kamäessä kaatuiltiin aika 
paljon. Sää oli aurinkoinen. 
Lopussa 4 AB järjesti arpajai-
set. Arvonnassa oli palkin-
toina ainakin sadeasuja, pe-
suaineita ja paitoja. Kaikilla 
oli todella kivaa.

Aukusti 2A ja Tuomas 3B

Onnistunut  
päivä

Päivän aikana oli makka-
raa, lämmintä mehua, pul-
laa ja kaakaota. Ohjelmassa 

oli myös köydenvetoa, rat-
tikelkkakisa, kuka laskee pi-
simmälle ja arpajaiset. Au-
rinko paistoi ja sää oli mitä 
parhain. Lumi pöllysi mäes-
sä. Mäessä oli jyrkkä nousu, 
ja mäessä oli todella kivaa. 
Mäet olivat hyvin liukkai-
ta ja tampattuja. Arvonnassa 
oli palkintoina pesunestei-
tä, sadeasuja, leivonnaisia ja 
paitoja. Kaikilla oli hauskaa 
ja päivä oli onnistunut!

Petra Manninen 3B ja 
Silja Alahäivälä 2A                             

Sami Laakkonen ja Ronja.

oli sadevaatteita, paitoja ja 
pesuaineita voittoina. Jyrk-
käkoskella sai myös hiihtää, 
jos tahtoi. Näytti, että mo-
nilla oli hauskaa, jota auttoi 
myös hyvä sää. 

Ronja Ylilehto 3B ja  
Lassi Turpeinen 2A

Jussi Perttu.

Lumi pöllysi.
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vaniljakierre
5 kpl/250 g

pss
2,79

100% ruiskiekko 
ja kaurakiekko 

5 kpl/300 g

pss
1,00

riisipiirakka
 6 kpl/390 g

pss
0,99

coleslaw
salaatti

300 g

ras
1,39

kaali-
kääryleet

2 kg

ltk
14,99

plo

plo

TEKSTIILIOSASTON
KEVÄT UUTUUKSIA

SAAPUU PÄIVITTÄIN!
PARHAAT VIEDÄÄN PÄÄLTÄ!

KEVÄÄN VÄREISSÄ
at home
ilmanraikastin
5 tuoksua
400 ml

0,99 plo

wc-ankka
vessanpesuaine
750 ml

4,00
2 PLO

nord clean
wc-raikastin

2,00
nord clean
pyykin-
pesuaine
1 l

3 KPL

0,99

fashion
professional
shampoo ja 
hoitoaine
900 ml

5,00
2 PLO

HOX! ISO 
PULLO!

gliss shampoo 
ja hoitoaine
500 ml

4,00
2 PLO

0,99

nord clean 
nestesaippua
500 ml uudet

kylpy- ja 
käsipyyhkeet

HOX! VENETERVAT 
SAAPUNEET!

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

auringonkukan-
siemen
15 kg

14,95

asser
pilkki-
pönttö

29,90

moottorikelkan 
tukkireki

450,-

keeway
ry6 skootteri
2 tahti

1290,-

iso
halkosäkki

14,90

polarBoots
kelkka/
pilkkisaappaat

39,50

kaasulämmitin
1,3-4,2 kw
sopii 11 kg kaasupullo

89,-

alumiini
yhdistelmä-
tikas
3x9 askelmaa

179,-

kynco
seniori
skooteri

2990,-

halkomakone
5 tonnin/52 cm

159,-

moottorikaira
150 mm

350,-

franke
liesituuletin
50 cm

99,50

orthex
iso
lumilapio

10,-

pilkimiehen unelma
pilkkiahkio + 
teltta

299,-

SAIMME LISÄÄ!

säkki

SAIMME LISÄÄ!

helkama
liesi
50 cm

299,-

eurol
hydrauliikka-
öljy 32 ja 46
20 litraa

49,90
astia
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE
MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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

Metsäpalvelu Tuomaala Oy
Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla
P Leimaus
P Puukauppapalvelut
P Tila-arviot
P Metsäsuunnittelu
P Maanmuokkaukset
P Metsäviljely
P Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.
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MYYDÄÄN OSTETAAN

ALASI  AMMATTILAINEN, 
ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

Kirjoitus-/tietokonepöytä, Pa-
nasonic stereot, Vision kaapeli 
Tv-poksi. Tarjoa. P. 040 761 
7843.

Lumilinko Stiga 524. Vaiht.6+2, 
työleveys 60 cm, 150 €. Las-
kettelusuksipaketti 2 kpl, monot 
nro 41, sukset 170 cm ja sau-
vat 40 €. Monot nro 44, sukset 
159 cm, sauvat, 100 €. P. 040 
501 7988.

Maaliskuun kesselikirje
Tv-uutiset ovat usein aika synkkää katseltavaa. Kirjoitankin nyt Kes-
seli-uutisia. Näistä ei iloa ja tyytyväisyyttä puutu. Vanja oli niin iloinen, 
että hyppi tasajalkaa, kun näki meidän tulevan suksien kanssa pirt-
tiin. Poika riensi halaamaan ja puristi niin lujaa! Hän oli ihan täpinäs-
sä!  Onhan se hieno juttu, että Vanja pääsee nyt koulun liikuntatun-
nilla hiihtämään ihan omilla suksilla. Hyvällä ja iloisella mielellä mekin 
lähdimme Kesseli-Maashan kanssa seuraavaan paikkaan. Iloa tuli siis 
molemmin puolin.

Irina kirjoitti minulle Vienan Karjalasta Vkontakten kautta ja pyysi 
Kesseliapua sukulaislapsilleen. Ulan-Ude on Burjatian tasavallan pää-
kaupunki Itä-Siperiassa Venäjällä, noin 75 kilometriä Baikaljärvestä 
kaakkoon Selengan ja sen lisäjoen Udan yhtymäkohdassa. Natashal-
le ja Sashalle pyydettiin haalarit ja talvikengät. Isä on yksinhuoltaja. 

– Me laitamme paketin postin kautta. Se menee pari viikkoa, sa-
noi Irina. 

Hyvä, että saimme antaa lämpimät vaatteet ja kengät lapsille Si-
periaan.

Me voimme auttaa - jos haluamme. Se on tahdon asia. Ystäväm-
me Jukka on huolehtinut jäsenmaksunsa jo vuoden 2022 loppuun. Se 
on kyllä hatunnoston arvoinen teko. Muutama vuosi sitten tutustuin 
Valmaan Jyskyjärvellä. Hän oli tullut turistina kylään kahden ystävänsä 
kanssa. Kerroimme heille Kesseli-Annin ja Anatolin kanssa Kesselin 
työstä. Ja kas kuinkaan, he lähtivät jäseniksi. Ystävämme Valma heitti 
ystäväämme Jukkaa paremmaksi jäsenmaksuasiassa nyt tammikuus-
sa. Eläkeläisenä hän on ajatellut tulevia vuosia tässä avustamistyössä. 
Valma on huolehtinut jäsenmaksunsa vaatimattomasti vuoden 2035 
loppuun!! Itse aloin ajattelemaan, että millainen se on maailma vuon-
na 2022 tai 2035. Mutta autamme, jos voimme.

Kalevalassa toimii jääkiekkoseura nimeltä Kontio. Olemme use-
ana vuonna avustaneet seuraa, milloin pelipaitojen ostossa, milloin 
mailahankinnoissa. Volotja Kovalenko opastaa nuoria poikia ja on itse 
200 prosenttisesti mukana touhussa. Välillä vaan tahtoo mailat men-
nä rikki, eikä ”uusia” ole tilalle. Kalevalasta et voi niitä ostaa. Pitää ti-
lata esimerkiksi Petroskoista, 600 km päästä. 

– Mistä minä saan mailoja pojille, huokaili Volotja vaimolleen? 
Ei mennyt kauaakaan, kun satuin paikalle neljän mailan kanssa. 

Kolme oli uutta ja yksi hyvä käytetty. Vuodenalusta olemme lahjoitta-
neet kymmenen mailaa. Osa uusia, osa käytettyjä. Luistimiakin olem-
me lahjoittaneet. Ja taas pelit jatkuvat. Hyvää toimintaa. Nuorilla jo-
tain järkevää ja kehittävää toimintaa.

Ystävämme Armi auttaa Miska-poikaa. Pojalla on oma historian-
sa ja välillä hän on lastenkodilla. Armi työntää Kemistä paketteja Pu-
dasjärvelle. josta vien ne sitten pojalle. Oli mukava nähdä Miskaa vä-
hän aikaa sitten. Hän oli piirustanut kauniin piirustuksen ystävälleen. 
Miska antoi minulle luvan julkaisuun. Myrskytuulet saa pienetkin puut 
taipumaan. Se on surullista, mutta tätä elämää. Tosi hienoa, että Armi 
auttaa ja muistaa poikaa Kesselin kautta. Yhdessä teemme matkaa 
eteenpäin.

– Ystävyys ei ole koskaan yksipuolista, sanoi karjalainen Vladirin. 
Tulimme sopivasti apuun eräälle nuorelle yksinhuoltajaäidille. Hän 

oli kysellyt, 
- Mistä saan rahat sähkövelkaan, jonka äitini on jättänyt maksa-

matta jo pitkään? 
Ystävämme asuu äitinsä entisessä kortteerissa. Äiti oli juopotel-

lut, eikä välittänyt laskuistaan. Ystäväni Natalia puhui minulle tästä mi-
nulle. Lähdimme käymään tässä kodissa. 

Jäsenmaksu: 10 €/hlö/vuosi, 
perhe 20 €/v, yritykset 50 €/v. 
Emme lähetä pankkisiirtolap-
pua, joten olkaa itse aktiivisia. 
Tili FI33 5360 0420 

0467 01. 
Tiliotteeseen: nimi, osoite, 

puh ja sähköpostiosoite.

– Miten paljon teillä on velkaa sähköstä? 
– 12.000 rpl. 
– Mitä, jos Kesseli auttaa 10.000 ruplalla? Yksinhuoltaja piti vauvaa 

sylissään. Hän oli aivan sanaton ja ihmeissään. Kirjoitin kuitin ja hän ja 
ystäväni allekirjoittivat sen. 

–Tuon huomenna teille kuitin maksusta, lupasi nuori äiti. 
– Tässä on vielä puuttuva 2000 ruplaa, niin ei jää vajaaksi. 
En halunnut, että sähkölaitoksen miehet leikkaisivat sähköt pois. 

Nyt kahden lapsen äiti voi olla rauhassa.
Tällaisia mukavia uutisia on kiva kertoa. Ole sinäkin mukana Kes-

selin toiminnassa jäsenmaksun kautta tai lähtemällä mukaan avustus-
matkalle. 

Ape Nieminen 
Puheenjohtaja 

Ilo oli suuri, kun Vanja sai sukset!

Puut taipuvat, pienetkin. Ai-
kuisten täytyy olla lasten tu-
kena.

Ilman mailaa on vaikea pe-
lata. Vaimo sanoi Volotjal-
le, että teidän täytyy seu-
raavaksi ottaa lapiot, jos 
mailoja ei ole.

Vanhaa tavaraa: hirvensarvia, 
lasitavaraa ym. P. 044 946 
0701.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudasto-
rin 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. 

Lakarin koulun hiihtokisat 
pidettiin keskiviikkona 1.3. 
koulun omalla hiihtoladul-
la. Sää ei ollut aivan suotui-
sa, mutta tasapuolinen kai-
kille. Nuorisopalveluiden 
vieraina olleet 45 ulkomaa-
laisnuorta olivat kannusta-
massa aamupäivällä. Kaksi 
vieraista halusi itsekin osal-
listua kilpailuun. Palkinto-
jen jako pidettiin koululla 
perjantaina 3.3. Eskarit ei-
vät osallistuneet kilpailuun. 
Heillä on oma hiihtotapah-
tuma 22.3. yhdessä kummi-
oppilaidensa kanssa.

Tulokset (kuusi  
parasta mainittu):
Tytöt 1. lk 1.Majava Emmi 8,10, 2. 
Kokko Alisa 9,36, 3. Moilanen Met-
te3 9,59, 4. Huitsi Anni 10.44, 5. Käl-
käjä Elise 12,15, 6. Ojala Inka 12,28. 
Pojat 1. lk 1.Törmänen Sakari 8,31, 
2. Illikainen Miika 9.00, 3. Nyman Se-
bastian 9,29, 4. Pesälä Taneli 10,15, 5. 
Graber Daniel 10,15, 6. Penttilä Juu-
so 10,47. 
Tytöt 2. lk 1.Alahäivälä Silja 7,19, 
2. Leino Sara 7,31, 3. Viljamaa Ree-
ta 8,05, 4. Matalalampi Miia 8,15, 5. 
Salmela Emmi 8,34, 6., Riekki Ama-
lia 8,49. 
Pojat 2. lk 1.Lasanen Tomi 6,53, 2. 
Kaijala Jere 8,54, 3. Puhakka Aukusti 

7,15, 4. Salmela Kimi 7,20, 5. Puhak-
ka Eemeli 7,26, 6. Ekdahl Ilari 7,30. 
Tytöt 3. lk 1.Majava Amalia 9,57, 2. 
Moilanen Neea 10,09, 3. Kipinä Aada 
11,05, 4. Eskola Iida 11,05, 5. Ylileh-
to Ronja 11,53, 6. Manninen Petra 
12,26. 
Pojat 3. lk 1.Parkkila jaakko 7,23, 2. 
Viljamaa Aukusti 9,52, 3. Pesälä Jark-
ko 10,51, 4. Alatalo Paavo 10,53, 5. 
Hökkä Aleksi 11,09, 6. Hiltula Vee-
ti 11,37. 
Tytöt 4. lk 1.Kokko Ronja 8,55, 2. 
Juurikka Lotta 9,48, 3. Illikainen Iina 
9,56, 4. Leino Venla 10,05, 5. Koppelo 
Alisa 10,57, 6. Tuohimaa Seela 11,09. 
Pojat 4. lk 1.Ekhahl Arttu 9,12, 2. 
Hemmilä Juuso 9,36, 3. Liikanen Joo-
na 9,36, 4. Rautio Joel-Peetter 10,19, 
5. Puhakka Aaro 10,26, 6. Hallikainen 
Anton 10,38. 
Tytöt 5. lk 1.Parkkila Essi 9,45, 2. 
Laakkonen Sanna 17,18, 3. Hökkä 
Annie 17,52, 4. Muikku Sara 18,16, 5. 
Puhakka Essi 18,58, 6. Nyman Emma 
19,20. 
Pojat 5. lk 1.Riekki Eetu 13,54, 2. 
Liikanen Pauli 14,21, 3. Pelttari Kal-
le 14,55, 4. Rissanen Ossi 15,31, 5. 
Leino Jere 16,13, 6. Kälkäjä Tommi 
17,44. 
Tytöt 6. lk 1.Salmela Johanna 12,44, 
2. Hallikainen Venla 13,08, 3. Juurik-
ka Milla 13,33, 4. Harju Nea 13,40, 5. 
Ekdahl Emmi 14,34, 5. Tuohimaa Ai-
nomaija 15,19, 6. Lasanen Tiia 15,26
Pojat 6. lk 1.Outila Santtu 9,07, 2. 
Salmela Ville-Veikko 11,46, 3. Tuohi-
maa Eetu 12,21, 4. Riekki Otto 12,55, 
5. Kokko Niklas 13,38, 6. Pesälä Mi-
kael 13,53. 

Lakarin koululla 
hiihtokisat
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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  24.3. klo 19.00
La  25.3. klo 17.00

Su  26.3. klo 15.00

VIIMEISET 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 26.3.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Teemana Ranuan ja Suomen 100 v. juhlavuosi

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärvellä 

Kyläkolmion talolla
(Kuukasjärven kouluntie 2)

la 1.4.2017 klo 11.00–15.00

Tervetuloa koko perheen tapahtumaan!
Järj. Kyläkolmio ry, Kelankylän, Kuukasjärven ja Petäjäjärven kyläläisiä, 

Kuukasjärven Maatalousnaiset ja Kuukkaanseudun Erä ry

*  Ohjelmassa mm. lasten  
lauluja, vanhat koululaulut

*  Katsaus Ranuan historiaan, 
esitys Leo Nieminen

*  Miten elettiin ennen  
Kuukasjärvellä? Tutustumis-
matka mm. Lintumiehen 
perheen elämään.

*  Vanhojen esineiden ja työ-
välineiden näyttely (miesten 
vuoro) sekä vanhoja valokuvia

*  Seppä Sodankylän Kelujärveltä

*  Markkinaravintolasta liha-
keittoa, makkaraa, ranskiksia, 
munkkeja, kahvia ym.

*  “Heleppoheikki” myy  
halapaa karkkia

*  Kanojen “kauneuskilpailu”, 
poniratsatusta, mäenlaskua 
ym.

*  Myyjäispöydästä tuoreita  
rieskoja, munkkeja  
leivonnaisia...

*  Myös korttimaksut

Pudasjärven Nuorisoseura ry:n
YLEINEN KEVÄTKOKOUS 

maanantaina 3.4.2017 
klo 20.15 Koskenhovilla. 

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Johtokunta klo 20.00.

Tervetuloa!

Pudasjärven Eläkeläiset ry ja Eläkeliiton 
Pudasjärven yhdistys järjestävät yhdessä 

SUOMI-100 MERKEISSÄ liikunnallisen tapahtuman 

ORKESTERI-TANSSEINEEN 
Suojalinnassa 4.4.2017 kello 13.00 alkaen.

Ohjelmassa ohjattua liikuntaa, sketsejä, 
lausuntaa, laulua, tanssia ja muuta mukavaa.

Tarjoamme kahvit ja pullat vapaaehtoisella 
maksulla ja järjestämme arvontaa.   

Tulkaa mukaan viihtymään!

Perjantaina 24.3. klo 15.00-17.00 
on jäsenillä mahdollisuus edustajistovaalien sähköiseen 
äänestykseen ja omien jäsentietojensa tarkastamiseen 

Työkeskuksen tiloissa. Os. Kauralantie 3. 
Paikalla on aluetoimitsija ja aluetoimiston palvelusihteeri. 

Mukana myös oman yhdistyksen toimijoita ja luottamusmiehiä. 
Tarjolla kahvia ja arvotaan pizza-lahjakortteja.

Pudasjärven JHL ry os. 330

JONGUN ALUEEN KYLÄYHDISTYS RY:N 
VUOSIKOKOUS

su 2.4.2017 klo 13.00 
Paukkerinharjun kylätalolla. 

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  
Hallitus

Pärjänsuon Metsästysseura ry 
Tervetuloa!

Hengellisten 
laulujen ilta 

Pärjänsuon Hirvihallilla 
pe 31.3. alkaen klo 18.

Solistina ja juontajana 
Jukka Nikkilä Lahdesta.

Aitto-ojan kalaveden 
osakaskunnan 

VUOSIKOKOUS 
Kyläkolossa su 2.4. klo 13.00 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Hoitokunta

PuU Uintijaosto
Maaliskuun uintikisat Puikkarissa su 26.3. 
klo 18 alk. Ilmoittautuminen paikan päällä ja 
osallistuminen maksutonta.
Tervetuloa!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS   

pe 7.4.2017 klo 11, Liepeen pappilassa  
os. Liepeentie, 93100 Pudasjärvi. 

Paikalla puhumassa liiton edustaja Markku Karjalainen, 
sekä työterveyshuollon edustaja.

Tuottajayhdistys tarjoaa kahvit. Tervetuloa!

MTK Pudasjärven

Kokouskutsu
Korpisenperän kalastuskunnan/

osakaskunnan
VUOSIKOKOUS

Korpisen kylätalolla su 9.4.2017 
klo 12.00.

Sääntömääräiset asiat.
Pöytäkirja nähtävänä 16.-30.4.2017 

os. Korpisenjärventie 429 A.
Hoitokunta kokoontuu klo 10.30.

Hoitokunnan puheenjohtaja

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 26.3. klo 11  Jouni Vikström
Pe 31.3. klo 18  Hengellisten laulujen ilta 
 Pärjänsuon metsästysseuran 
 majalla, Pärjänsuontie 296.
 Mukana Jukka Nikkilä ja 
 Markku Honkanen.
Su 2.4. klo 11  Jukka Nikkilä ja Markku Honkanen.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 

TEHOKÄVELY su 26.3. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Osallistumismaksu 4 €/kerta, laskutus lukukauden 

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

KIRPPIS
ma-ti 27.-28.3. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

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€ 

Lauantaina 25.3.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 24.3.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

TU
LO

SS
A:

Tervetuloa!

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

PUBIVISA: Väläkkyjen ilta keskiviiikkona klo 19

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:
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KUULUTUS
Ranta-asemakaavan voimaantulo
Valtuusto on kokouksissaan 21.5.2015 § 23 ja 1.10.2015 § 45 
hyväksynyt Särkivaaran ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 22.12.2016 antamallaan päätök-
sellä hylännyt kaavapäätöksistä tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden 
päätöksestä ei ole valitettu.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, 
että ranta-asemakaava tulee voimaan 24.3.2017. 
Pudasjärvi 20.3.2017, kaupunginhallitus 

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Aluehallintovirasto on päätöksellään 24.3.2017 (Dnro 
PSAVI/3740/2014) tarkistanut Vapo Oy:n Kortesuon 
turvetuotantoalueelle 14.9.2004 toistaiseksi voimas-
sa olevan ympäristöluvan nro 62/04/1 lupamääräykset 
(muutettu 7.4.2005 päätöksellä nro 22/05/1), muuttanut 
luvan määräaikaiseksi sekä vahvistanut toiminnan lo-
pettamiseen liittyvät jälkihoitotoimet, Pudasjärven kau-
pungissa.
     Päätös on nähtävänä 24.3.–24.4.2017 Pudasjärven 
kaupungin asiakaspalvelupisteessä ja Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä, Linnan-
katu 3, Oulu sekä internetissä osoitteessa www.avi.
fi/lupatietopalvelu. Päätökseen saa hakea muutosta 
24.4.2017 saakka. Muutoksenhakuohjeet ovat päätök-
sen liitteenä. 

ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 
MUKAISEN PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

Yleisötilaisuus Pohjantähdessä 
Kuntalaisilla on tilaisuus antaa lausuntoja luonnoksena esitettävään 
uuteen Pudasjärven Rakennusjärjestykseen. Rakennusjärjestystä 
esitellään torstaina 30.3.2017 kello 18 alkaen Pohjantähden audito-
riossa.
Pudasjärvi 22.3.2017, tekninen- ja ympäristötoiminta 

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN
NÄYTTÄMÖ RY:N

KEVÄTKOKOUS 
KOSKENHOVILLLA 

SU 2.4. KLO 13. 
JOHTOKUNTA 
KOKOONTUU 

KLO 12. 
ESILLÄ SÄÄNTÖ-

MÄÄRÄISET ASIAT.
TERVETULOA!

Kun kuulen tuulen 
tyyntyvän.
Aurinkoa mä odotan.
Onnellisuuden tunnetta.
Että jonain päivänä 
perhoset lentäisivät
niityllä, kun
makaan kukkamaton
päällä. Katselen taivaalle.
Johon aina ajatuksissani
kurkoitan.

-Anna-Riikka Huhta-

Onnellisuuden 
tunne

Pudasjärven kansalais-
opisto viettää ensi viikol-
la 50-vuotisjuhlaansa. Juh-
lavuoden kunniaksi koko 
viikko on täynnä kaikille 
avointa toimintaa.

Maanantaina alkavalla 
toimintaviikolla on luvas-
sa muun muassa työnäy-
töksiä, konsertteja ja näyt-
telyitä.

Avointen ovien kursseil-
le voi mennä seuraamaan 
opetusta ilman erillistä il-
moittautumista. Kursseja 
on kansalaisopiston Salikis-
sa ja Suojalinnalla.

Mahdollisuus on men-
nä seuraamaan esimerkik-
si taekwon-doa , balettia tai 
pilatesta.

-Tanssikurssilaiset ovat 
valmistelleet myös pieniä 
esityksiä, kansalaisopistolta 
kerrotaan ja kannustetaan 
tutustumaan toimintaan.

Viikon kuluttua perjan-
taina nähdään teatteriryh-
mien näytelmiä ja tanssi-
taan koko perheen diskossa.

Kuvataideryhmien ke-
vätnäyttelykin avataan ensi 
viikolla kirjastossa. Siellä 
esillä on muun muassa tai-
teen perusopetuksen, las-
ten kuvataideryhmien sekä 
Työkeskuksen ja Osviitan 
taideryhmien töitä. 

Kansalaisopiston mu-
siikkiryhmät esiintyvät 
konserteissa ja jalkautuvat 

Pudasjärven kansalaisopistolla toimintaviikko

Opiston 50-vuotista taivalta 
juhlitaan monin tavoin

esiintymään eri paikkoi-
hin ensi viikolla. Juhlavii-
kon maanantaina kuullaan 
oppilasmatinea seurakun-
tatalolla, keskiviikkona Jui-
ce-konsertti Salikissa ja lau-
antaina Teuvo Kalliolan 
muistokonsertissa Salikissa. 
Lauantai-illan ohjelma jat-
kuu tanssin merkeissä aina 
yötä myöten.

Juhlapäivä lauantaina
Lauantai 1.4. on varsinai-

Ensi viikolla vietetään Pudasjärven kansalaisopiston toimintaviikkoa ja 50-vuotisjuhlapäi-
vää. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja viettämään juhlaa, toivottavat 
musiikinopettaja Reijo Kossi, opettaja ja opistolaiskunnan puheenjohtaja Lasse Aaltonen, 
opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa, taito- ja taideaineiden opettaja Vuokko Nyman 
sekä koulutussuunnittelija Pasi Kemppainen.

nen opiston 50-vuotisjuh-
lapäivä, jolloin kansalais-
opiston tiloissa Lukiontiellä 
juhlinta aloitetaan jo kello 
10 rössypottu- ja kahvitar-
joilulla.

Pitkin päivää opistolla 
on työnäytöksiä, kuten teat-
terinäytöksiä, puukon val-
mistukseen tutustumista, 
maalausta ja metalligrafii-
kan tekoa. Lauantaina ava-
taan myös opiston töiden 
näyttely.

Kaikille avoin pääjuh-
la alkaa Salikissa kello 14. 
Juhlapuhujana on kansa-
laisopistojen liiton puheen-
johtaja Liisa Vornanen. Mu-
siikkiesityksistä vastaavat 
muskarilaiset ja eri kou-
lujen oppilaista koostuva 
suurkuoro.

Juhlassa jaetaan myös 
ansiomerkkejä ja palkitaan 
juhlavuoden opiskelija.
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Yhdistys!
Palkkaa nuori 

kesätöihin 
OP Pudasjärven tuella!

OP Pudasjärvi lahjoittaa kesätyöpaikan 25 nuorelle kesällä 2017. 
Pudasjärven kaupungin alueella toimivilla yleishyödyllisillä 

yhdistyksillä on mahdollisuus palkata nuori kesätöihin 
pankin tuella.

Yhdistys voi palkata 15-17 –vuotiaan 
nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi. 
OP Pudasjärvi maksaa yhdistykselle 
nuoren palkan, 360 euroa. Yhdistys 
hoitaa käytännön palkanmaksun sekä 
lisäksi lakisääteiset kulut.

Yhdistys (esim. kyläyhdistys, vanhain-
kotiyhdistys, urheiluseura) voi palkata 
nuoren esimerkiksi kesäkerhon apu-
ohjaajaksi, taloustöihin, vanhusten vi-
riketoimintaan tai vaikka ulkoalueiden 
hoito- ja kunnossapitotöihin. Kesätyö 
voi ajoittua kesä-elokuulle 2017. Työ 
voi jaksottua useaan eri jaksoon ja 
laskennallinen työaika on yhteensä 60 
tuntia. Viikkotuntimäärä enintään 30.

Yhdistysten hakuaika 
päättyy 31.3.2017 
tai kunnes kiintiö on täynnä.
Yhdistyksen tulee lähettää vapaamuo-
toinen hakemus sähköpostitse mikko.
kahkonen@op.fi.
Hakemuksessa tulee olla yhdistyksen 
yhteystiedot sekä nuoren tehtävänku-
vaus. Valinnasta ilmoitetaan yhdistyk-
sille viimeistään viikolla 14.  
Nuorten hakuaika 
päättyy 28.4.2017
Nuoret löytävät kesätyöpaikkoja tar-
joavien yhdistysten nimet pankin 
Facebook-sivuilta viikolta 15 alkaen. 
Yhdistykset haastattelevat ja valitsevat 
työntekijänsä huhti-toukokuun aikana.

Yhdessä hyvä tulee.

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!
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SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

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
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SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

Pe 24.3. Lämpöpäivät liikkeessämme, tarjolla munkkikahvit. 
Paikalla Niben ja Uponorin edustajat klo 9-15. Nibe maalämpö-, ilma-/

vesi- ja poistoilmalämpöpumput, Uponor-putkistosaneeraukset.
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SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

MAALÄMPÖPUMPUT, VESI- / ILMALÄMPÖPUMPUT JA 
POISTOILMALÄMPÖPUMPUT.

Turvallinen 
tulevaisuus 

tehdään nyt!

KUNTAVAALIT  sunnuntaina 9.4.2017. ENNAKKOÄÄNESTYS kotimaassa 29.3.-4.4.2017

Käytä äänioikeuttasi!

VASEMMISTOLIITON 
KUNTAVAALIEHDOKKAAT

Granlund, Teppo
taksi, maatalousyrittäjä

Honkanen, Erkki
kirvesmies, eläkeläinen

Puurunen, Taisto
mittakirvesmies

Rantala, Leena
lähihoitaja, eläkeläinen

Ruokangas, Mauno
sahatyöntekijä

Räisänen, Eero
taiteilija, eläkeläinen

Tihinen, Antti
höyläämötyöntekijä

Tihinen, Paavo
yrittäjä, eläkeläinen

Vähäkuopus, Inga
maatalousyrittäjä
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