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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Työpetarilla
pitkät perinteet 

työllistämisessä s. 8-9
Kollajan rakentamisesta

päätös yhden äänen 
enemmistöllä s. 12

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 25.3.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

Varaa aika neuvotteluun 
numerosta 010 257 1901 
tai osoitteesta op.fi

Hyvä yrittäjä!
Tiesithän, että voit asioida 

konttorissamme myös iltaisin.

Palvelemme 
ajanvarauksella 

päivittäis-, sijoitus-, 
rahoitus- sekä 
yritysasioissa 

keskiviikkoisin 
kello 18 saakka.

TORIN 
GRILLI& KAHVILA

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

Meiltä maukkaat:
Puistotie 4

Avoinna:  
ma-to 10.00-20.00

pe 10.00-4.30
la 16.00-4.30 

su 16.00-20.00 

uudet aukioloajat 
1.4. alkaen

ma-to 11.00-21.00
pe 11.00-24.00
la 16.00-24.00
su 16.00-21.00

Jätti-
hampuri-

lainen 

6€
Tarjous voimassa 
19.4.2015 saakka

 KAIKKI 
pizzat 

6,90€ kpl

Tarjous voimassa 
19.4.2015 saakka

Tervetulo
a!

www.mikaflojt.fi
1010

Mika Flöjt
VAALIBUSSIKIERTUEELLA
pe 27.3. Pudasjärvi ja Taivalkoski
9.30 S-market Pudasjärvi ja 
 vierailu Metsäpäivillä
11-12 Kollaja-keskustelu, Jukolan pirtti
13 Jalavan kauppa, Taivalkoski

Puhtaiden vesien puolesta
jo vuodesta 1992
- Ei kollajaa, Kyllä kalatielaki

Jos saat virtaa asiakaspalvelusta ja olet yrittäjähenkinen, voit 
hyvinkin sopia Ärrälle kauppiaaksi. R-kauppiailla on hyvin 
erilaisia taustoja, uratarinoihin pääset tutustumaan  
www. r-kioski.fi/ura-arralla/kauppiaaksi.

R-kioskilla on matala kynnys franchisingyrittäjyyteen, etkä 
tarvitse suurta alkupääomaa. Franchisingyrittäjän aloitusmaksu 
on 6000 € ja R-kioski Oy vastaa investoinneista.

Kiinostuitko? Täytä hakemus r-kioski.fi/ura-arralla/kauppiaaksi/. 
Lisätietoja kauppiastoiminnasta antavat R-kioskin rekrytointi 
020 55 44 098 ja aluepäällikkö Niko Lassila 046 875 1116.
 

R-kioski on osa Reitan Convenience -yhtiötä, johon kuuluvat Narvesen Norjassa ja 
Latviassa, Pressbyrån Ruotsissa, 7-Eleven ja Shell/7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja 

Tanskassa, R-kiosk Virossa sekä Lietuvos Spauda Liettuassa. Reitan Convenience on 
markkinajohtaja jokaisessa toimintamaassaan. Vuonna 2014 Reitan Conveniencen 
liikevaihto oli EUR 1,8 miljardia ja myymälöitä sillä oli 2 500 ja työntekijöitä 16 500.

R-KAUPPIAAKSI PUDASJÄRVELLE

R-kioski_rekryilmo_pudasjärvilehti_83x120.indd   1 24.3.2015   12.33

www.pudasjarvi-lehti.fi

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. Lasten, nuorten, per-
heiden ja ikääntyvien hyvinvointi tulee turvata konkreettisin teoin ja yhteiskuntamme 

tulee rakentaa kestävien arvojen varaan. Sellaisia arvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa.” 
– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO

Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

Samilla on vahvat juuret Koillismaahan ja Pudasjärvelle. 
Hän on oppinut tuntemaan ”kantapään kautta” maaseudun 

olosuhteet ja alueen haasteet. Tiedän, että hän on edelleen 
sydämeltään vahvasti pudasjärveläinen ja että hänellä on vilpitön 
tahto vahvistaa Pudasjärven ja koko Koillismaan elinvoimaa.”

– KUNNALLISNEUVOS PAAVO PIKKUAHO

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. Lasten, nuorten, per-
heiden ja ikääntyvien hyvinvointi tulee turvata konkreettisin teoin ja yhteiskuntamme 

tulee rakentaa kestävien arvojen varaan. Sellaisia arvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa.” 
– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO

Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

Hän on oppinut tuntemaan ”kantapään kautta” maaseudun 

sydämeltään vahvasti pudasjärveläinen ja että hänellä on vilpitön 

– KUNNALLISNEUVOS PAAVO PIKKUAHO

Samilla vahvat 
 siteet Pudasjärvelle.

Ma
ks

aja
: P

ar
em

ma
n a

rje
n p

uo
les

ta 
ry

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

DNA Rajaton 4G 24,80 €/kk/24 kk ajan (norm. 34,50 €/kk), ei määräaikaisuutta.  Avaus-
maksu 0 € (norm. 3,90 €). Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan normaalihintaiset 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Videopuhelut kotimaassa 0,20 €/
min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton 
tai DNA Äly -liittymistä.  Enimmäisnopeus 100 Mbit/s on saavutettavissa rajoitetus-
ti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5 – 80 Mbit/s). Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston 
mukaisesti. Asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköpos-
ti). Kaupan päälle DNA Welho Viihde ja MatkaTV -paketti 6kk 0 € 
(norm. 4,95 €/kk). Sisältää TV-kortin 0 €  (norm. 3,50 €/kk), Mat-
kaTV-palvelun (norm. 4,95 €/kk), Videovuokraamon, 5 kpl leffaku-
ponkeja (arvo 30 €), ja avausmaksun 0 € (norm. 30 €). Toistaiseksi 
voimassa oleva sopimus. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä 
toimitusehtoja, sekä TV ja Viihde- sekä MatkaTV -palvelun erityis-
ehtoja. Tarjous voimassa 31.3.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

2480 €
/KK/24 KK

Norm. 34,50 €/kk,
ilman määräaikaista sopimusta

Rajaton huippunopea netti
Rajaton määrä puheluita
Rajaton määrä viestejä
(koskee käyttöä kotimaassa)

6 ensimmäistä
kuukautta
kaupan päälle.
(norm. 4,95 €/kk)
DNA:n liittymäasiakkaille.

LÖYDÄ
TALVILAJISI
DNA tuo alppihiihdon MM-kisat ja muun

huippuviihteen luoksesi.

DNA Rajaton 4G 24,80 €/kk/24 kk ajan (norm. 34,50 €/kk), ei määräaikaisuutta. Avausmaksu 0 € (norm. 3,90 €). Liittymän kuukau-
simaksu sisältää kotimaan normaalihintaiset puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Videopuhelut kotimaassa 0,20 €/
min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton tai DNA Äly -liittymistä. Enimmäisnopeus 100 
Mbit/s on saavutettavissa rajoitetusti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5 – 80 Mbit/s). Käyttö ulkomailla erilli-
sen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuot-
teista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Kaupan päälle DNA Welho Viihde ja MatkaTV 
-paketti 6kk 0 € (norm. 4,95 €/kk). Sisältää TV-kortin 0 € (norm. 3,50 €/kk), MatkaTV-palvelun (norm. 4,95 
€/kk), Videovuokraamon, 5 kpl leffakuponkeja (arvo 30 €), ja avausmaksun 0 € (norm. 30 €). Toistaiseksi 
voimassa oleva sopimus. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitusehtoja, sekä TV ja Viihde- sekä 
MatkaTV -palvelun erityisehtoja. Tarjous voimassa 31.3.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

DNA tuo alppihiihdon MM-kisat ja muun
huippuviihteen luoksesi.

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

P. 040 821 1819

Huom! Liike 
poikkeuksellisesti 
suljettu ma 30.3. 
sekä ke 1.4.!Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 25.3., ke 8.4. ja ke 15.4. 
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Perhemessu seurakuntakodissa palmusunnuntaina 
29.3. klo 10, Risto Koskimäki, Juha Rauhala, Keijo Piirai-
nen, Marja-Sinikka Luokkanen  ja lapset avustavat laula-
en ja keskustellen.
Iltakirkko seurakuntakodissa palmusunnuntaina 29.3. 
kello 18, Risto Koskimäki.
Puolikuuden kirkko seurakuntakodissa pe 27.3. kello 
17.30, Marko Väyrynen, Tiina Inkeroinen.
Hiljaisen viikon iltahartaus seurakuntakodissa ma 
30.3. kello 19, Marko Väyrynen, Tiina Inkeroinen, sanaa 
ja musiikkia.
Konsertti kirkossa to 31.3. kello 19, J.S.Bach: Jesu, 
meine Freude, Gabriel Faure: Requiem, ohjelma 10 €. 
Lapsityön ja päivähoidon pääsiäiskirkko seurakunta-
kodissa ke 1.4. kello 10.
Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 1.4. 
kello 19, Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen, sanaa ja 
musiikkia.
Raamattupiiri seurakuntakodissa ke 25.3. kello 17.30, 
Juha Rauhala.
Yhteisvastuun lipaskeräys vielä pe 27.3. kaupoilla ja 
huoltoasemilla, tule keräämään tunnin tai kaksi yhdessä 
ystäväsi kanssa. Ilmoittaudu kirkkoherranvirastoon (08) 
882 3100.
Kuorot: Vox Margarita  ke 25.3. kello 18, kirkkokuoro to 
26.3. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 25.3. kello 13.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-13.
Ystävänkammari ti 31.3. seurakuntakodissa kello 12.
Sauvakävelyä ei ole ti 31.3.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 30.3. kello 11.
Naistenpäivä su 12.4. seurakuntatalolla. Päivä alkaa ju-
malanpalveluksella kello 10. Päivässä mukana KM Sai-
la Kukkohovi-Jämsä. Hänen kanssaan saamme pohtia 
naisena olemista. Ilmoittautuminen ti 7.4.2015 mennes-
sä kirkkoherranvirastoon puh. (08) 8823 100. Ruokailu 
ja kahvit 10€. 
Perhekerhot: Perhekerhoa ei ke 25.3.  tervetuloa per-
heiden pääsiäisaiheiseen askarteluiltaan ke 25.3. kello 
16, perhekerho molemmat ryhmät yhdessä  to 26.3. kel-
lo 10.  
Muskari päiväkerhotilassa pe 27.3. kello 9.30-10.15.
Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotiloissa perjan-
taisin kello 9.30-12. Parkkiin otetaan etukäteen 20 ilmoit-
tautumista.  Torstaina 26.3. lapsiparkki 14-16, parkkiin  
otetaan  etukäteen 10 lasta (seuraava torstain parkki on 
16.4.) Välipala mukaan.  Ilmoittautumiset (08) 882 3100. 
Rauhanyhdistykset: Käsityöilta Sarakylässä Arto Nur-
melalla pe 27.3. kello 18. Palmupäivät Kurenalan ry:llä la 
29.3. kello 18 ja su 29.3. kello 13  (Risto Koskimäki, Han-
nu Heinänen. Iltamessu seurakuntakodissa su 29.3. kel-
lo 18 (Risto Koskimäki, Hannu Heinänen)
Kastettu: Armida Bea Fredrika Koivula, Konsta Johan-
nes Lantto.
Haudattu: Simo Raitio 88 v, Marjatta Helmi Vainio 61 v, 
Antti Daniel Peltoniemi 50 v.

Rakkaamme

Marjatta 
Helmi

VAINIO
 s. 16.5.1953 Pudasjärvellä
 k. 7.3.2015 Pudasjärvellä
 Siskoa ja tätiä kaivaten

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnä ollessa 22.3.2015.
Lämmin kiitos osanotosta!

Anja ja Pekka
 Marita  
  Suvi, Jaakko ja Venla
  Satu ja Juho
 Jani
Adam
Aarne
 Ilona, Pekka ja Leevi
Taito
Sinikka
Oiva
sukulaiset ja ystävät

On tuska, sairaus, kyyneleet nää, 
sun kohdaltas ohi kaikki tää.
Nyt aurinko kirkas ja 
lämpöinen on paistava sulle ikuinen.

Viime viikolla oli hyvin harvinainen auringon-
pimennys, joka näkyi myös hienosti täällä Pu-
dasjärvellä. Minulla tuli mieleeni opiskeluaika, 
kun yhtäkkiä päivä muuttui yöksi. Siellä opin, 
että aurinko on monessa uskonnossa Juma-
lan asemassa. Ei ole ihme, sillä ilman aurinkoa 
ei olisi elämää. Keväällä auringon valo lisään-
tyy, joka vaikuttaa meidän mieliimme positii-
visesti. Aurinko on myös kristillisessä uskos-
sa symboli Jumalasta, ja vain hänestä tulevasta 
valosta.

Elämä alkaa määrättynä hetkenä ja jokaisen 
elämä päättyy ilman tietoa elämän lopusta, on-
neksi. Jeesus tietää etukäteen oman elämänsä 
lopun. Palmusunnuntaina Jeesus ratsastaa aa-
silla Jerusalemiin. Tapahtuma oli lopun alkua. 
Hoosianna huutojen keskelle Jeesuksen hiljai-
suus oli merkki kärsimystiestä.

Oliko Jeesus onnellinen elämänsä aikana? 
Hänellä oli varmasti usein mielessä pääsiäisen 
piinaavat tapahtumat ja  hänen maanpäällinen 
vaelluksensa kulki sairaitten, epäonnistunei-
den ja särkyneitten ihmisten luokse. Jeesus ei 
käyttänyt aikaa omiin nautintoihin, saavutus-
ten ja maineen kartuttamiseen, vaan hän voi-
mia säästämättä ilmoitti ihmisille Jumalan tah-
don.

Minä olen tavannut usein ihmisiä, jot-

ka ovat hengellisessä ja henkisessä taistelus-
saan käyttäneet kaikki voimat loppuun. Heillä 
ei enää ole tarve olla oikeassa. Heille muiden 
ihmisten mielipiteet eivät vaikuta siihen käsi-
tykseen, miten ihminen pelastuu. Heillä ei ole 
enää mitään hyvää sanottavana itsestään, eikä 
Jumalasta. Minut on pyydetty paikalle ja olen 
heidän kanssaan. Jumalan vaativa laki on aja-
nut heitä takaa ja sen lain vaatimukset ovat 
mahdottomia täytettäväksi. Psalmi 32 vakuut-
ta näin, ”Autuas on se ihminen, jonka synnit 
on annettu anteeksi”. Autuas voidaan kääntää 
myös onnelliseksi ihmiseksi.

Toivotan sinulle onnea Jumalalta. Vakuutan 
sinulle, Jeesuksen sovintotyön tähden, hänen 
nimessään ja veressään on kaikkien syntiesi 
anteeksiantamus. Saat uskoa sen.

Jaakko Sääskilahti

Onnellinen ihminen

Rakkaamme 

Veli Mauno 
(Manne) 
PUURUNEN 
s. 18.12.1924 Pudasjärvi 
k. 18.3.2015 Veljeskoti Timola 

Rakkaudella kiittäen ja kaivaten 

Sirkka ja Juhani 
Seppo ja Marja-Leena 
Tauno ja Kaisu 
Olavi ja Eija 
Pirjo 
Terttu 
lastenlapset perheineen 
sisarukset ja sisarusten lapset perh. 
sukulaiset ja ystävät 

Vain Taivaan Isä tiesi sen 
sydämen lyönnin viimeisen. 
Hän kotiin kutsui väsyneen 
onneen ja rauhaan iäiseen. 
Sait pitkän elämän vuosiltaan. 
Jäämme sinua kiitoksin kaipaamaan. 

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siuna-
taan Pudasjärven kirkossa sunnuntaina 5.4.2015 klo 15.00, 
minkä jälkeen muistotilaisuus seurakuntakodilla. 
Adressien sijaan pyydämme tukemaan Pudasjärven ikä- 
ihmisten päivätoimintaa Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka -liikkeessä olevan yhteisadressin kautta. 

Sarakylän metsästysseura 
järjesti ulkoilutapahtuman 
lauantaina 21.3. seuran laa-
vulla Tervakankaan laidassa. 
Yön reipas 20 asteen pakka-
nen tarjosi hyvän aurinkoi-
sen sään päivälle. Tapahtu-
ma keräsi runsaasti kävijöitä. 
Rennossa meiningissä met-
sästysseura tarjoili nokipan-
nukahvia ja mehua korppu-
jen kera. Nuotiolla sai paistaa 
makunsa mukaisia makka-
roita. Ulkoilutapahtumassa 
oli arvontaa, tikanheittoa ja 
ilmakivääriammuntaa. Kä-
vijöiden kesken arvottiin ter-

Sarakylässä 
onnistunut 

ulkoilutapahtuma

Sarakylän metsästysseura järjesti ulkoilutapahtuman seu-
ran laavulla.

mospullo. Listaan kertyi 42 
nimeä, onnellinen voittaja oli 
Iivari Jurmu. Euron kännyk-
käarvonnassa onnetar suosi 
Rebekka Sarajärveä. Tikan-
heiton sekä ilmakivääriam-
munnan parhaat palkittiin. 
Kaikissa sarjoissa oli mu-
kavasti osallistujia ja reilua 
kilpailuhenkeä.  Sarakylän 
metsästysseura kiittää ulkoi-
lutapahtumaan osallistujia 
mukavasta päivästä. 

Juhani Jurmu, kuvat 
Jarmo Jokikaarre

Tikkakisa oli suosittu koko tapahtuman ajan.

Niin 
ilosta 

kuin surusta

ILMOITA 
PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ

P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

”Sitä sattuu. Meidän iässämme.”
”No täällähän eletään kuin viimeistä päivää. 

Hellurei ja hilirimpsis!”

Aito, koominen ja koskettava tarina meille jokaiselle
ajankohtaisesta aiheesta  – vanhenemisesta.

Lippu ja matka: 
• 38€ peruslippu/ 33€ eläkeläiset/ 22 €  - alle 26-vuotiaat, 

opiskelijat, työttömät, varus- ja siviilipalvelumiehet
• Lähtö kaupunginvirastolta klo 17.15
• Lippuja rajoitettu määrä! Varaa omasi heti!
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset kulttuuritoimis-
toon torstaihin 9.4 mennessä, puh. 040 826 6417.

Teatterimatka 
perjantaina 
24.4.2015
OULUN  

KAUPUNGIN-
TEATTERIIN

suuren näyttämön 
esitykseen 

Viimeinen Valssi 
– Iloisesti rypyssä!

Järjestää Pudasjärven kaupunki/ kulttuuripalvelut

Pudasjärven Osuuspan-
kin varsinainen edustajis-
ton kokous pidettiin torstai-
na 19.3. Edustajisto käsitteli 
ja vahvisti edellisen tilikau-
den tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen sekä 
myönsi vastuuvapauden 
hallintoneuvostolle, halli-
tukselle ja toimitusjohtajal-
le. Tilikauden voiton käyt-
tämistä koskeva ehdotus 
hyväksyttiin, ja vuodel-

Pudasjärven Osuuspankin 
edustajisto kokousti ja kouluttautui

Pudasjärven Osuuspankin edustajisto kokousti.

Kokenut osuuspankkimies 
Paavo Haapakoski piti kou-
lutustilaisuuden.

ta 2014 osuuspankin tuot-
to-osuuksille maksetaan 
korkoa 3,25 prosenttia ja li-
sä-osuuksille 1,50 prosenttia.

Kokouksessa tehtiin 
myös valintoja. Hallintoneu-
vostosta erovuorossa ollut 
Anja Salminen jättäytyi pois 
tehtävästä, mutta muuten 
erovuoroiset jäsenet valit-
tiin uudelleen. Hallintoneu-
vostossa on nyt 15 jäsentä. 

Osuuspankin tilintarkasta-
jaksi valittiin KPMG Oy Ab, 
KHT-yhteisö, ja päävastuul-
lisena tilintarkastajana toi-
mii KHT, JHTT Tapio Raap-
pana.

Aktiivisen ja keskustele-
van kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Jari Ranua.

Ennen kokousta oli noin 
kolmetuntinen koulutustilai-
suus osuuspankin asioista. 

Kouluttajana toimi kokenut 
osuuspankkimies, liikunta-
neuvos Paavo Haapakoski 
Pyhäjoelta. Haapakoski toi-
mi aikanaan mm. useita vuo-
sia OP Ryhmän keskusyh-
teisön eli OP Osuuskunnan 
hallintoneuvoston puheen-
johtajana ja oli näin ryhmän 
korkein luottamushenkilö.

Teuvo Perätalo

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

Hinnat voimassa 
to-su 26.3.-29.3.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

399HK naudan 
jauheliha 10 %
600 g (6,65/kg) 899Affco lampaan  

luuton paisti
n. 1,9 kg, pakaste 
Uusi-Seelanti

RS KG

-33  % -21  %

600 g rasia! 

SUPERYLLÄTYS!     
UPERYLLÄTYS!     

   S
UP

ER
YL

LÄ
TY

S!  Fazer Jumbo
makeispussit
325-400 g (3,73-4,58/kg)  
rajoitus: 2 ps/talous

149 PS
 Ilman korttia 3,09 ps (7,73-9,51/kg)

-51 %

Ilman korttia 5,99 rs (9,98/kg) Ilman korttia 11,49 kg

Pääsiäisen odotukseen

499

K-ruokamestarin  
grillattu jyväbroileri
raakapaino n. 1 kg

KPL

Kuumana 
omasta grillistä

Voimassa to-la 26.-28.3.

079

Kuohukermat
2 dl (3,95/l) ei luomu

PRK

199

Kymppimämmi
700 g (2,84/kg)

Maitorahka
250 g (3,96/kg) vähälaktoosinen

RS

099
PRK

350

Kinder Surprise
20 g (43,75/kg) 

Yksittäin 0,89 kpl (44,50/kg)

4KPL

499

Atria Gotlermakkara
1 kg (4,99/kg)

KPL

Ilman korttia 10,95 kpl (10,95/kg)

-54  %

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

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

VIRVON VARVON...

Tule tekemään löytöjä!

NYT VIRPOMISOKSIA 
KORISTELEMAAN! 

Askartelutarvikkeet, Koristeet, Kortit, Tuliaiset, 
Lelut, Pelit ja paljon muuta löydät meiltä!
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Tero Kokko
Olen Tero Kokko ja lähden 

Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta. 

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
kulman takana häämöttää 

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

Uskon itselläni olevan mahdollisuuksia 
tarjota vaihtoehtoja rakentaa 

oikeudenmukaisempaa 
hyvinvointiyhteiskuntaa.

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

Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan: 

ISÄNMAAN PUOLESTA, 
HYVINVOINTIA 
SUOMALAISILLE!

· JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN JA HYVINVOINTIIN 

· LAPSIPERHEIDEN KÄRSIMYS ON LOPETETTAVA 
  JA LAPSILISÄ EI OLE LEIKATTAVA ETUUS 
· ENSIN OMA MAA KUNTOON 
  SITTEN PARANNETAAN MAAILMAA
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Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta.

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
kulman takana häämöttää
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Tero Kokko 119

Palvelutalo Yläkartanossa 
vietetty avoimien ovien päi-
vä perjantaina 13.3. yllät-
ti järjestäjät väenpaljoudel-
la. Taloon saapui satamäärin 
niin tuttuja kävijöitä kuin 
ensikertalaisiakin. Päivän 
aikana kerrottiin kävijöil-
le Yläkartanon toiminnasta, 
jossa on kiinnitetty huomi-
oita ikääntyvien asukkaiden 
mielekkääseen arkeen. 

Palvelutaloon on avattu 
kirpputori, joka tuo 35 asuk-
kaan arkeen vaihtelua. Kylä-
kuulumiset kertovat rikas-
tuttavat Yläkartanon arkea. 
Tarinatuvassa voi toteut-
taa monenlaisia erilaisia toi-
mintoja asukkaiden kanssa. 
Ovia avataan ja kutsutaan 
yhteistyökumppaneita toi-
mimaan Yläkartanon tilois-
sa, kuntosalivuoroja lisä-
tään eläkeläisille ja ruokalan 
käyttöä laajennetaan kutsu-
malla lähialueen ikääntyviä 

Väenpaljous yllätti 
Yläkartanon avoimien ovien päivänä

Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus iloitsi lämpimästä tunnelmasta ja ihmetteli myönteisesti suurta vä-
kimäärää. 

Tarinatupa yläkerran käytävän päässä oli sisustettu mie-
lekkääseen yhdessäoloon tarinoiden ja juttelujen merkeis-
sä. Käytävien seinillä oli koottu eri kylien kuulumisia valo-
kuvin. 

Yksikkövastaava Riitta Jaakkola esitteli talon toimintaa niin omana puheenvuorona kuin 
henkilökunnan kanssa yhdessä. 

syömään lounasruoka Ylä-
kartanon ruokalaan. 

Syksyn 2014 aikana on 
koottu kyselyjen avulla asu-
misyksiköiden asukkaiden, 
omaisten ja henkilöstön aja-
tuksia mahdollisista muu-
tostarpeista. Kaikkiaan lähes 
250 vastaajaa on kertonut 
oman näkemyksensä oman 
palvelutalonsa tilanteesta 
sekä muutostarpeista eri nä-
kökulmista. Yläkartanon uu-
distukset vastaavat kyselyis-
sä nousseisiin kehitettäviin 
teemoihin; liikunta ja miele-
käs tekeminen.   

-Elämä on mielekästä. Lii-
ke on lääke, ovat lähtökohtia 
kehittämistyölle. Henkilös-
tön osaamista vahvistetaan 
kouluttamalla ja motivoi-
malla kuntouttavaan tavoit-
teellisesti asiakastyöhön, to-
tesi yksikkövastaava Riitta 
Jaakkola esitellessään talon 
toimintaa. 

Henkilökunta esitteli palve-
lutalon uudistuksia ja Ta-
rinatalon ideologiaa sekä 
Jenna Pernu säesti henkilö-
kunnan esittämän laulun. 
OSAO:n Pudasjärven yk-
sikön lähihoitajaopiskelijat 
olivat auttamassa avoimien 
ovien järjestelyissä ja kah-
vitarjoilukin opettaja Liisa 
Lehdon organisoimana su-
jui heiltä mallikkaasti, vaik-
ka kahvin nauttijoita oli pit-
kän aikaa jonoksi saakka. 
Lähihoitajaopiskelijoille Ylä-
kartano on yksi merkittävä 
työssäoppimisen suoritta-
mispaikka. Yleisölle oli ar-
vontaa, kirpputorimyyntiä 
sekä sai äänestää ravintolan 
nimikilpailussa.

Heimo Turunen

Puheenvuoroja käyt-
tivät myös Oulunkaaren 
uusi vanhuspalveluvastaa-
va Matti Vähäkuopus sekä 
kotihoidon palveluesimes 
Aila Tauriainen-Lohvansuu. 

Hyvinvointivaliokunnan 
kokouksessa torstaina 19.3. 
nousi esille perhetyön järjes-
täminen Pudasjärvellä. Poh-
dittiin, että onko tehtävään 
käytettävissä tarpeeksi re-
sursseja ja kohdistuvatko re-
surssit oikeisiin kohteisiin. 
Sosiaalihuoltolaki on uudis-
tumassa ja uusi laki astuu 
voimaan 1.4.2015. Pidettiin 
tärkeänä, että perhetyö jär-

Kohtaako palvelutarjonta palvelutarpeen?
jestetään Pudasjärvellä lain 
hengen mukaisesti. Valio-
kunta antaa Oulunkaaren 
tehtäväksi kyselyn tekemi-
sen niin perhetyön asiakkail-
le kuin työntekijöillekin, 
jotta selviäisi kohtaako pal-
velutarjonta palvelutarpeen.

Seuraava kokous huh-
tikuun alkupuolella pyri-
tään järjestämään Kurenkar-
tanossa tai Yläkartanossa. 

Myös Pudisfoorumin ja aut-
tamis- ja hyväntekeväisyys-
työtä tekevän Kesseli ry:n 
toimintaan tullaan tulustu-
maan lähiaikoina. 

Kokouksen alussa esit-
täytyivät kaupungin uudet 
työntekijät Mervi Niemi ja 
Katja Siekkinen. Niemi on 
aloittanut helmikuun alus-
sa hyvinvointi- ja sivistys-
toiminta-alueen talous- ja 

hallintopäällikkönä sekä toi-
mii opetus- ja sivistysjohta-
ja Juha Holapan työparina ja 
sijaisena. Niemi on mukana 
arkistonmuodostusprojek-
tissa sekä opetussuunnitel-
mauudistustyöryhmässä.

Palvelusihteeri Siekkinen 
on aloittanut hyvinvointi- ja 
sivistystoiminta-alueen pal-
velusihteerinä syyskuussa 
2014. HT

KIRJAKAUPASSA LOPPUKUUN 
AJAN KIRJA-ALEN LOPETUS!

JO ALENNETUT KIRJAT LISÄ ALE 20%

PUDASJÄRVEN KIRJAKAUPPA puh. 0440 821 040

HE EIVÄT TIEDÄ MITÄ TEKEVÄT 18.90 (38.00)

Odottakaamme valoisin mielin pääsiästä!

FINLANDIA-PALKINNON VOITTANUT

SUOSITTU TIKLI ROMAANI 18.90 (42.00)

VAIN

VAIN

1000 PALAN PALAPELEJÄ 9,00 JA 12,00 PELI!

-20%10 euron 
ASKARTELUTARVIKEOSTOT

KEVÄT UUTTA SAAPUNUT!

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
P. 0400 886 158

vaatepuotihertta@gmail.com
Palvelemme: ma-pe klo 10-17, la 10-14

RAIKASTA 
RAITAA JA 
PIRTEÄÄ 

PALLOKUOSIA

TELINEELLINEN 
TUOTTEITA 

10€ /kpl

NEULEITA -50%

PERHELIPPU 
RINTEISIIN
62 €/päivä

(2 aikuista ja max. 2 lasta)
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SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

Puh. 040 910 0622/ Kipinä

Traktoriurakointia
Lietteenlevitys sekä peltojen muotoilu 

ruuvilla, niitto ja kuivanheinänteko.
Myös muut mahdolliset traktorityöt, 
takuulla kilpailukykyisellä hinnalla.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

• LVI-Suunnittelu
• Erilliset energiatodistukset
• LVI-myynti, asennus ja huolto
• Maalampöpumput -myynti, 

asennus ja huolto
• Ilmalämpöpumput -myynti, 

asennus ja huolto

Aimo Pesälä
Puh. 0400 384 407        

Resinatie 1, 93400 TAIVALKOSKI
aimo.pesala@kle.fi         www.kle.fi

• Sadevesijärjestelmät
• Kattoturvatuotteet
• Konesaumakatot ja 
 kattoremontit
• Rakennuspeltityöt
• Asbestin kartoitus, 
 saneeraus ja poisto

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla pe 27.3. klo 9-15

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

PUDASJÄRVEN NESTEELLÄ
pe 27.3. klo 9-17.00.

Matonpesuaineet tarjouksessa!
p. 044 5082 029

ESITTELY

keskustelutilaisuus Ke 1.4 klo 18.00 
Oulu, Aleksinkulma, Aleksanterinkatu 9.

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

SUOMI ja SOTE kuntoon

Keskustan ehdokkaat:
Niilo Keränen (nro 63) ja 
Riikka Moilanen (nro 68)

Asiantuntija-alustukset: 
johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka 
ja maakuntajohtaja Pauli Harju

Tilaisuuden juontaa:
Tytti Isohookana-Asunmaa

63 68

KESKUSTElUSSA 
MUKAnA:

Ikäihmisten asumisyksikkö 
Kurenkartanon talvisen tai-
kapuutarhan avajaiset oli-
vat keskiviikkona 11.3. Tila 
täyttyi Kurenkartanon asuk-
kaista, omaisista, henkilö-
kunnasta, yhteistyökumppa-
neista, luottamushenkilöistä 

Taikapuutarhassa runsaasti avajaisvieraita

ja muista taloon tutustujista.
Palvelutalon ulkoteras-

sille oli somistettu Taika-
puutarhaksi nimitetty tal-
vinen ulkoilutila luonnon 
materiaaleista. Taikapuu-
tarhan tarkoitus on antaa 
Kurenkartanossa asuville 

Kurenkartanon Talvipuutarhatila täyttyi avajaisvieraista. 

ikääntyneille mahdollisuus 
mielekkääseen, turvalliseen 
ja aisteja herättävään ulkoi-
luun talvella. Keväällä ja ke-
sällä on tarkoitus huomioida 
puutarhan käytössä muun 
muassa kukkien ja tomaat-
tien kasvattamisessa.

Taikapuutarha on suun-
niteltu ja rakennettu yhdes-
sä asukkaiden, omaisten ja 
henkilöstön kanssa. Idea tai-
kapuutarhasta on lähtöisin 
muutosmuotoiluyhteistyös-
tä, jota Oulunkaari on toteut-
tanut yhdessä Tamora Oy:n 
ja SenioriKaste hankkeen ve-
täjien kanssa.

Kurenkartanon uusia 
kuulumisia esittelivät työ-
ryhmän vetäjä, palveluesi-
mies Soili Kortetjärvi, kunto-
hoitaja Eeva Ollikainen sekä 
Oulunkaaren uusi vanhus-
palvelujohtaja Matti Vähä-
kuopus. Kurenalan koulun 
4B oppilaiden ryhmä esitti 
yhteislaulua ja yhteislauluna 
laulettiin ”Arvon mekin an-
saitsemme”. Kahvitarjoilusta 
vastasi Pudasjärven Martat. 

Heimo Turunen

MTK Pudasjärven kevätko-
kouksessa keskiviikkona 18.3. 
kannettiin huolta siitä, että 
maataloudessa eletään tällä 
hetkellä poikkeuksellisen vai-
keaa aikaa. MTK Pohjois-Suo-
men edustajana paikalla ollut 
toiminnanjohtaja Tarja Back-
man toi esille MTK Pohjois-
Suomen laatiman asiaa käsit-
televän julkilausuman. 

-Kaikki tuotantosuunnat 
kärsivät huonosta tuottaja-
hintatasosta ja sekaisin ole-
vista elintarvikkeiden maa-
ilmanmarkkinoista. Etenkin 
vastainvestoineet ja nuo-
ret viljelijät ovat ahdingossa. 
MTK Pohjois-Suomi perään-
kuuluttaa valtiovallalta vas-
tuuta ja konkreettisia toimen-
piteitä vaikean tilanteen yli 
pääsemiseksi. Tilojen pelas-
tamiseksi tarvitaan vakaut-
tamisjärjestelmä, joka sisäl-
tää ainakin valtion lainojen 
lyhennysvapaiden käyttöön-

oton ja valtion takauksien tar-
joamisen ylimenokauden lai-
noille.

Meneillään olevat Euroo-
pan Unionin ja Yhdysvalto-
jen vapaakauppaneuvottelut 
herättävät huolta viljelijäken-
tässä. Pelkona on, että tuotan-
nonaloista etenkin maatalous 
joutuu kauppasopimuksen 
maksumieheksi. Eurooppa-
lainen ja etenkin suomalai-
nen maatalous perustuu per-
heviljelmiin sekä tuotannon, 
ei vain lopputuotteen, puhta-
uteen, laatuun ja eettisyyteen. 
EU:n on neuvotteluissa pidet-
tävä kiinni elintarviketalou-
den periaatteistaan loppuun 
saakka.

MTK järjestönä on vuo-
den alussa vahvistunut met-
sänhoitoyhdistysten tultua 
MTK:n jäseniksi. Nyt maa- ja 
metsätalouden edunvalvonta 
on konkreettisesti koottu sa-
man katon alle. Järjestöllä on 
entistä paremmat edellytyk-
set toimia vahvana vaikutta-
jana, totesi Törmikoski.

Lainoille  
lyhennysvapaata
Huomioita maatalousyrittäji-
en vuosista 2015 ja 2016 esit-
teli Pudasjärven osuuspankin 
yritysrahoituspäällikkö Elias 
Rask. 

-Tulotukien viivästymi-
nen merkitsee vastaavaa va-
jausta tilan käyttöpääomaan. 
Tuottajahintojen samanaikai-
nen heikko kehitys lisää ti-
lojen maksuvalmiushaastei-
ta. Esimerkiksi maitotilojen 

rahavirtojen alennus tulee 
merkitsemään jopa viiden-
neksen pienempää tulokerty-
mää vuositasolla. Toki tilanne 
markkinoilla voi muuttua no-
peastikin.

Monet tilat selviävät täs-
tä omien maksuvalmiuspus-
kureidensa avulla, mutta 
suosittelemme olemaan en-
nakoivasti asiassa yhteydessä 
omaan pankkiin. Pankin kei-
no tukea tilan maksukyvyn 
säilyttämistä lyhyellä aikavä-
lillä ovat tapauskohtaiset lai-
nojen lyhennysvapaat, opas-
ti Rask. 

Miten maatilalla  
saadaan rahat  
riittämään?
ProAgria Oulun energia- ja 
talousasiantuntija Esko Vii-
talan mukaan maataloudella 
on edessä ainakin muutama 
haasteellinen vuosi ja huolta 
aiheuttaa miten tilan maksu-
valmius saadaan pysymään 
kunnossa. 

-Eväät perustuvat kassan 
hallintaan ja seurantaan, ta-
louden tasapainottamiseen, 
ennakoitavuuteen, tavoittei-
den asettamiseen ja toimenpi-
teiden suunnitteluun. Ensin 
on syytä arvioida markkina- 
ja tukimuutosten rahallinen 
vaikutus omalla tilalla. Tä-
män avulla pystytään enna-
koimaan asioita ja tekemään 
oikeita valintoja sekä päätök-
siä. Seuraavaksi on syytä sel-
vittää ja suunnitella miten 
yrityksen tuotantoa voidaan 
tehostaa ja kannattavuut-

ta parantaa. Ehkä tärkeimpiä 
yksittäisiä asioita karjatilal-
la on hyvä säilörehun laatu. 
Hyvällä säilörehulla voidaan 
pienentää merkittävästi vä-
kirehukustannuksia. Karjan 
pitkäjänteinen jalostus sekä 
hyvät olosuhteet vaikuttavat 
eläimen hyvinvointiin joka 
näkyy suoraan tuotoksessa. 
Myös muilla yksittäisillä toi-
menpiteillä voidaan talousti-
lannetta saada hiukan parem-
maksi. Investoinnit kannattaa 
suorittaa vain todelliseen tar-
peeseen. Pelkästään yksi osa-
maksusopimus vie kassasta 
rahaa 5000 – 6000 euroa vuo-
dessa. Erillisillä pankkitileillä 
voidaan helpottaa merkittä-
västi yksityistalouteen kulu-
van rahan seurantaa. Kassa-
budjetoinnilla on nyt käyttöä 
enemmän kuin koskaan, neu-
voi Viitala. 

Kokouksen avannut MTK 
Pudasjärven puheenjohtaja 
Juhani Jurmu oli huolestunut 
viljelijöiden vaikeasta ajasta 
muun muassa tuottajahinto-
jen laskemisen johdosta. 

-Tukiuudistus huolestut-
taa myös viljelijöitä ja joudu-
taan miettimään miten sel-
vitään suurien muutosten 
keskellä. Kannustan kuiten-
kin tekemään kovasti töitä 
selvitämme vaikean ajan yli,  
parempi aika tulee huonon 
ajan perästä.

Puheenjohtajana kokouk-
sessa toimi Taina Vainio ja 
sihteerinä yhdistyksen sihtee-
ri Eero Hyttinen.

Heimo Turunen

Tuottajajärjestö on vahva vaikuttaja
MTK Pudasjärven kevätkokousväkeä kaupungintalon valtuustosalissa. 

MTK Pohjois-Suomen toi-
minnanjohtaja Tarja Back-
man valmistelemassa ko-
kouksen tietotekniikkaa 
yhdessä sihteeri Eero Hytti-
sen kanssa.
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J. S. Bach: Jesu, meine Freude (BWV 227)
Gabriel Fauré: Requiem (Op. 48)

Pudasjärven kirkossa tiistaina 
31. maaliskuuta 2015 klo 19

Oulun tuomiokirkossa 
pitkäperjantaina 3. huhtikuuta 2015 klo 18

Cantio Laudis -kuoro, Pudasjärven kirkkokuoro, 
Sekakuoro Tuike, Oulun Kamariorkesteri

Virva Puumala (sopraano), Jussi Juola (bassobaritoni), 
Olli Heikkilä (musiikinjohto).
Vapaa pääsy – Ohjelma 10 €

Järjestäjä: Pudasjärven seurakunta, Tuiran seurakunta

su 12.4. klo 10 seurakuntatalolla

NAISTEN-
PÄIVÄ

”Siskoni, sinun 
kanssasi matkaa teen”

Pudasjärven Seurakunta

Ilmoittautuminen ja 
ruokavaliot 7.4. mennessä 

Pudasjärven kirkkoherranvirastoon 
puh. (08) 882 3100. 

Ruokailu ja kahvit 10 €. 

Tervetuloa!

Päivässä mukana 
KM Saila Kukkohovi-Jämsä. 
Hänen kanssaan saamme 
pohtia naisena olemista. 

Musiikkituokiossa säestää 
kanttori Jukka Jaakkola. 

Keskustan vaalibussi oli liik-
keellä Koillismaalla ja pysäh-
tyi tiistaina 17.3. Keskustan 
vaalituvalla Pudasjärvellä. 
Mukana olivat kansanedus-
tajaehdokkaat Niilo Kerä-
nen Taivalkoskelta, Ulla Par-
viainen Kuusamosta, Mirja 
Vehkaperä Haukiputaalta ja 
Matti Leiviskä Pyhännältä. 
Tilaisuuden veti pudasjärve-
läinen Henrik Hämäläinen. 

Keräsellä oli teemana Suo-
mi ja Sote kuntoon, jossa on 
vaati harkittavaksi koko so-
siaali- ja terveydenhuoltoalan 
rahoituksen uudelleen järjes-
telyä. 

Parviaisen mielestä yhteis-
kunnan kehittymisen kannal-
ta tahdon asia on tasata van-
hemmuuden kustannukset 
ja ryhtyä töihin naisten ase-
man korjaamiseksi työmark-

Suomi kuntoon

kinoilla. 
Vehkaperän mukaan Poh-

jois-Suomen tärkeimmik-
si hankkeiksi tulevalle vaa-
likaudelle voidaan listata 
etenkin nelostien peruspa-
rannus, kaksoisraiteen jatka-
minen Ouluun saakka, sata-
maväylän syventäminen sekä 

perusväylien kunnossapito.
Leiviskä kertoi lähteneen-

sä vaaleihin teemalla hajau-
tettu yhteiskunta – kestäväm-
pi Suomi, joka pitää sisällään 
muun muassa; energiaa mo-
nipuolisesti pienistä yksiköis-
tä, puhdasta ruokaa lähel-
tä kuluttajaa ja biotaloudesta 

kasvua maakuntiin. 
Vaalitapahtuma oli myös 

lauantaina 21.3. vaalituvan 
edustalla toritapahtumana. 
Siinä Suomi kuntoon –tee-
malla olivat mukana Niilo 
Keränen, Eeva-Maria Parkki-
nen, Eija Nivala, Ulla Parviai-
nen ja Mirja Vehkaperä.  HT

Vaalibussilla Keskustan vaalituvalla vierailivat tiistaina 17.3. Niilo Keränen, Ulla Parviai-
nen, Mirja Vehkaperä ja Matti Leiviskä. 

Aurinkoisen aamun sisälii-
kuntaa järjestettiin tiistai-
na 17.3. Pikku-Paavalin päi-
väkodilla. Elina Wachira ja 
maahanmuuttajakuusikko 
saapuivat pitämään Sinisii-
vet- ryhmälle monikulttuu-
rista leikki- ja liikuntatuo-
kiota. Osa leikeistä olikin jo 
kaikille tuttuja, kieli vaan 
oli outo ja uusi, mutta kaik-

Liikuntaa Kaikille liikutti päiväkotilapsia

Piirissä.Nauratusleikki.

ki leikit sujuivat hyvin kieli-
muureista huolimatta.  Elina 
Wachiran mukana leikittä-
mässä ja liikuttamassa olivat 
Elisa, Enock, Fatuma, Rebec-
ca Mufaume ja Sifa Tantine. 

Riemukas aamupäivä 
huipentui lopuksi vielä af-
rikkalaisten naisten tanssin 
pyörteisiin. Rytmiä ja liiket-
tä, naurua ja iloisia ilmei-

PUDASJÄRVEN KAUPUNGINKIRJASTOSSA
Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

torstaina 26.3. klo 18.00

NEULEKAHVILA 
KARHUNLANKA

Käsityö mukaan, 
kahvit tarjoaa kirjasto.

Tervetuloa entiset ja 
uudet käsitöiden ystävät!

Onnistuneet paikallisravit ammattiopistolla
Pudasjärven paikallisravit 
onnistuivat hienosti lauantai-
na 21.3. OSAOn Pudasjärven 
yksikön raviradalla. Kilpai-
luun starttasi lähes 60 ravu-
ria ohjastajineen seitsemässä 
lähdössä. Innostuksen kipinä 
oli silmissään myös runsaan 
osanoton saavuttaneissa kep-
pihevoskilpailussa ratsasta-
neilla tulevaisuuden ohjasta-
jilla.

Raviradan valmistami-
nen kilpailuihin vaati suu-
ren työmäärän, mutta työ oli 
tehty huolella säiden suosies-

sa ja sai osallistujilta kiitosta. 
Sää oli suosiollinen satapäi-
selle yleisölle, joka sai nauttia 
vauhdista, tyylikkäistä suo-
men- ja lämminverihevosista 
ja puhvetin antimista. Palau-
te sekä tuomareilta että osal-
listujilta oli erinomaista.

Tilaisuuden järjestivät 
Oulun seudun ammattiopis-
ton Pudasjärven yksikkö ja 
Koillismaan hevosystävät ry. 
Raveissa OSAOn Pudasjär-
venyksikön opiskelijat pää-
sivät näyttämään taitojaan 
tapahtumajärjestelyissä ja 

tä riitti niin esiintyjillä kuin 
päiväkotilaisillakin. 

Liikuntaa Kaikille- hank-
keeseen kuuluu lasten ja 
nuorten liikunnan edistä-
minen ja maahanmuuttaji-
en kotoutumisen tukemi-
nen. Liikuntahankkeita on 
järjestetty Pudasjärvellä yh-

teistyössä eri toimijoiden 
kanssa ja Pikku-Paavalin 
päiväkodin lapsille on järjes-
tetty erilaista liikunnallista 
toimintaa heidän omassa lii-
kuntasalissaan. 

Hanne Vähäkuopus

toimitsijoina. Järjestäjät kiit-
tävät kaikkia tapahtumaan 
osallistujia mieleenpainuvan 

päivän mahdollistamisesta.

Kaisu Möttönen

Pudasjärveläinen tallityönohjaaja Sanna Loukusa sijoittui 
kolmannessa lähdössä toiseksi Reijo Kenttälän omistamal-
la Ekopetuksella.

Kilpailuun starttasi lähes 60 ravuria ohjastajineen seitse-
mässä lähdössä.

Väliajalla oli tuleville ravien harrastajille keppihevoskisa. 
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Porokisat ja koko perheen 
talvitapahtuma Panumalla

Pudasjärven Panumalla vie-
tettiin perinteistä koko per-
heen talvitapahtumaa ja 
Panuman Kulta-ajoja lauan-
taina 21.3. Ilma oli mitä par-
hain; aurinkoa ja tuulta vain 
nimeksi. Yöpakkaset olivat 
myös kovettaneet jään pin-
nan, joten porokilpailussa 
reilun 200 metrin spinttirata 
oli erinomaisessa kunnossa. 
Tapahtumassa oli väkeä rei-
lut 300. 

Kisat on järjestetty liki 40 
kertaa, mutta nyt porot lauk-
kasivat ensimmäistä ker-
taa sprinttikisana. Mukaan 
mahtui 24 poroa merkkipii-
rin alueelta, mutta mukana 
oli myös muutama poro eri 
paliskunnista, kaukaisem-
mat Oraniemestä Sodanky-
lästä, joista Syrjähyppy pää-
si kolmanneksi.

Aluksi oli kahdeksan läh-
töä kolmen poron ryhmis-
sä, joista voittajat pääsivät 
jatkoon. Sen jälkeen ajettiin 
puolivälierät kahden po-
ron lähtöinä ja välieriin pää-
si neljä poroa. Näistä kaksi 
pääsi finaaliin ja lähtöjensä 
kakkoset kilpailivat b-finaa-
lissa. 

Voittajaksi ja lähes 1000 
euron Lemmenjoelta kaive-
tun kultahipun voitti Pu-
dasjärven palkisen Sonja Ti-
mosen poro Jyske, ajajana 
Riikka Timonen. Toisena oli 
Pintamon Suuronen/Kent-
tälän poro Poikkikorva, ajaja 
Tiina Aarnipuro. B-finaalin 
voitti, eli kolmanneksi pääsi 
Sodankylän Oraniemen pal-
kisesta Syrjähyppy ja nel-
jänneksi Kiiminki-Kollajas-
ta Oinas-Panuma/Päkkilän 
poro Kehu. 

Vauhtia riitti, sillä par-
haimmat ajat olivat alle 20 

Lasten muodostaman ketjun pituudeksi 
mitattiin 22,70 metriä. Se on reilun metrin

 pitempi kuin viime vuonna. 

Jarmo Huhta Hetekylästä arvasi lähimmäksi lasten muo-
dostaman ketjun pituuden ja sai kotiin vietäväkseen Panu-
ma-Mollan. 

sekunnin. Maalikamera oli 
tarpeen, sillä erot olivat tosi 
pieniä, jopa mitattiin tuhan-
nesosasekunnin eroja. 

Toisessa lähdössä Renti ja 
Hiprakka innostuivat lähte-
mään omille teilleen. Ajoval-
jaat päällä olevia poroja et-
sittiin iltamyöhään saakka, 
jopa 40 km säteellä ja etsin-
tää jatkettiin sunnuntaina. 
Kantava hanki vaikeutti jäl-
kien näkymistä ja edesauttoi 
porojen kulkemista pitkän-
kin matkan päähän. 

Kilpailun johtaja Lau-
ri Oinas-Panuman mukaan 
sprinttikisa osoittautui ylei-
sön kannalta niin mielen-
kiintoiseksi, että tulevina 
vuosina kisat järjestettäneen 
edelleen sprinttikisoina. 

Porokisat olivat samal-
la Panuman koko perheen 
talvitapahtuma, johon lap-
set olivat erityisesti terve-
tulleita. Lapsista muodos-
tetun ketjun pituus oli tänä 

Hoijakka oli ahkerassa käytössä.

Sprinttikisa oli yleisön mieleen ja tätä kilpailumuotoa tultaneen jatkamaan myös tulevina 
vuosina. Kilpailun voittaja Jyske otti puolivälierissä heti johdon Turhakkeesta ja voitti sen 
jälkeen myös finaalikarsinnan sekä itse finaalin. 

vuonna 22,70 metriä. Pituu-
den arvasi lähimmäksi Jar-
mo Huhta Hetekylästä. Hän 
sai palkinnoksi talvitapahtu-
man maskotin, uniikin Pa-
numa-Mollan. 

Kepin nokassa ollut lohi 
painoi 6,965 kg ja lähimmäk-
si veikannut sai viedä lo-
hen mukanaan. Poronvasan 
voitti arvonnassa tällä kertaa 
Maarit Päkkilä. Kyläyhdis-
tyksellä oli myös tavara-ar-
pajaiset, jossa jokainen arpa 
voitti. 

Kaksi vuotta sitten aloi-
tettu lapsien leikkimielinen 
keppiporokilpailu jatkui, jo-
hon Panumalaiset käsityön 

taitajat olivat valmistaneet 
lauhkeita keppiporoja. Kaik-
ki osallistujat saivat palkin-
non. 

Lapsille oli myös järjes-
tetty poroajelua, hoijakas-
sa pyörimistä ja liukumäki. 
Kisapaikalla oli yleisölle tar-
jolla lättyjä, munkkeja, gril-
limakkaraa, kahvia, herne-
keittoa yms. 

Tapahtuman järjestelyis-
tä vastasivat perinteiseen ta-
paan yhteistoimin Panuman 
Kyläyhdistys, Panumajärvi 
ry sekä Kiiminki-Kollaja pa-
liskunta.

Heimo Turunen

TUPPERWAREILTA
to 26.3. klo 18 

Seija Mäntykentällä Kantokuja 1 A 3.
Esittelijänä Marja Hirvasniemi.

Kaikille osallistujille lahja. Tarjouksia.
Tervetuloa!

Pohjoisen asialla, mukana vaikuttamassa.

SANNA STENIUS

Tärkeimmät: 
Lapsiperheille mahdollisuus 

kodinhoitajaan. Vanhuksille hyvää 
hoitoa. Harva-alueiden palvelujen 

säilyttäminen. Vapaan Iijoen 
säilyttäminen

sanna.stenius@gmail.com | 040 534 0497
Eduskuntavaalit 19.4.2015

Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

Eduskuntaan

148

Sanna tavattavissa:
Ma 30.3. Pudasjärvi Iijokiseudun vaalipaneeli, Rimmillä
Ti 31.3. Ylikiiminki, Salen edusta klo 16-17.30
Ke 1.4. Ideapark Oulu klo 10-12
La 4.4. Pudasjärvi, tori klo 10-12.30 ja
Taivalkoski, tori klo 14-15
Su 12.4. Kiiminki, S-market klo 14.30-16
Ma 13.4. Pudasjärvi, tori klo 11-13
La 18.4.  Yli-Ii klo 10-11

Tervetuloa!

TYÖKESKUKSEN
PÄÄSIÄISMYYJÄISET

Torstaina 26.3.2015 klo 10.00-14.30
Työkeskuksessa Kauralantie 3

Myytävänä myös 
kahvia ja pääsiäispiirakkaa

ARVONNASSA auton päältäpesu ja 
työkeskuksessa tehtyjä tuotteita!

Varaa mukaan 
käteistä, meille käy 
vain käteismaksu
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Toiminnanjohtaja Tuomo Jokikokko 
puh. 044 0822130 • pty@dnainternet.net 
Urheilutie 2, 93100 Pudasjärvi  

ASUKASTUPA/KIRPPUTORI

AVOINNA 
ma - to 8.00 -16.00 
pe 8.00 -14.00

SUOJALINNA
Urheilutie 2, Pudasjärvi, 044-0822130,044-0822138

Työpetari ry (entinen Työt-
tömien yhdistys) on toimi-
nut Pudasjärvellä vuodesta 
1998 lähtien. Vuosien saa-
tossa yhdistys on työllis-
tänyt satoja henkilöitä Pu-
dasjärvellä. Yhdistys on 
yleishyödyllinen yhdistys, 
joka ei harjoita elinkeinotoi-
mintaa. 

Yhdistyksen ensisijaisena 
tarkoituksena on toimia pu-
dasjärveläisten työttömien 
hyväksi palkkaamalla hei-
tä töihin. Yhdistys kuuluu 
jäsenenä Työttömien Valta-
kunnalliseen Yhteistoimin-
tajärjestöön (TVY ry). Vuon-
na 2014 Työpetarilla on ollut 
jäseniä yhteensä 102 henki-
löä. Yhdistyksen toimipiste 
on Suojalinnalla, Urheilutie 
2, missä yhdistyksellä on toi-
misto, asukastupa ja kirppu-
tori. Yhdistyksen toimintaa 
johtaa kuusihenkinen halli-
tus ja puheenjohtajana toimii 
Veli Liehu.

Vuoden 2014 aikana on 
jatkettu Ely-keskuksen ra-
hoittamaa Tuvalta Työhön 
hanketta. Hanke alkoi ke-
sällä 2013 ja kestää vuoden 
2016 toukokuuhun asti. 

Hankkeessa kehitetään 
yhdistyksen toimintaa ja 
työllistetään pitkäaikais-
työttömiä vähintään 10 uut-
ta henkilöä aina vuoden ai-
kana. Toiminnanjohtajana 
toimii Tuomo Jokikokko ja 
toimistotyöntekijänä Pirkko 
Päätalo. Toimistolla on myös 

Työpetarilla pitkät perinteet työllistämisessä

oppisopimusopiskelija Emi-
lia Poijula (opiskelee mer-
konomiksi). Pitkäaikaistyöt-
tömiä on työllistetty vuonna 
2014 yhteensä 22 henkilöä ja 
yksi heistä on ollut työkokei-
lussa. Tällä hetkellä yhdis-
tyksessä on yhdeksän tuki-
työllistettyä. 

Kirpputoritoimintaa on 
jatkettu muiden vuosien ta-
voin. Kirpputorille otetaan 
lahjoituksena vastaan ehjiä 
ja puhtaita vaatteita, urhei-
luvälineitä, kenkiä, astioita, 
kirjoja, leluja ja huonekaluja.  

Asukastupatoiminta jat-
kuu entiseen malliin Suo-
jalinnalla. Pienimuotoisia 
”kipparointeja” tehdään lä-
hinnä vanhuksille, vete-
raaneille ja vähävaraisille. 
Kipparointitehtäviin on si-
sältynyt siivoustyötä, muut-
toja, pihatöitä, halkojen 
tekoa, lumitöitä, henkilö-
kohtaisena avustajana toimi-
mista ja veteraaniavustamis-
ta Puikkarilla. Asukastupa 
on avoinna maanantaista 
perjantaihin. Asukastuvalla 
on yleisessä käytössä tieto-
kone nettiyhteydellä ja päi-
vän lehtien luku mahdol-
lisuus (Kaleva, Iijokiseutu, 
Pudasjärvi-lehti).  

Mitä on  
tukityöllistäminen?
Vallalla on yleisesti käsitys, 
että tukityöllistyminen on 
”pilipali” hommaa, yhdente-

kevää puuhastelua ja sillä ei 
saavuteta mitään. Näin se ei 
kuitenkaan käytännössä ole, 
vaan se on osa erittäin tärke-
ää kokonaisuutta koko työl-
listämisen ketjussa. 

Tukityöllistämisen juu-
ret ulottuvat 90-luvulle, jol-
loin Suomessa koettiin suur-
työttömyys ja sitä kautta 
syntyi tukityöllistämisen 
malli.  Kolmas sektori kan-
taa sitä työllistämisvastuu-
ta, josta julkinen sektori on 
jo vetäytynyt. Yleishyödylli-
set yhdistykset tarjoavat pal-
veluita yhteiseksi hyväksi. 
Päämääränä ovat työllistet-
tyjen työkunnon ylläpitämi-
nen ja osaamisen kehittämi-
nen. Pudasjärven kaupunki 
ja eri yhdistykset työllistävät 
joka vuosi 100 -150 työtön-
tä pudasjärveläistä työllistä-
mistuen avulla eripituisiin 
työsuhteisiin.

Työpetarissa haetaan jat-
kuvasti työllistetyille pysy-
vämpää työtä tai koulutusta. 
Vuonna 2014 saatiin kolme 
henkilöä paikkakunnan yri-
tyksiin töihin ja kaksi koulun 
penkille. Kuitenkin suurin 
osa yhdistykseen työlliste-
tyistä on jo yli 50-vuotiaita 
ja kovin suurta hanakkuutta 
koulunkäyntiin ei enää heil-
tä tahdo löytyä. Alle 30-vuo-
tiaisiin satsataan ja heil-
le pyritään aina löytämään 
työpaikka, koulutuspaikka 
tai muu ratkaisu. Pudasjär-
ven työllisyystilanne on ol-

lut parina vuotena synkkä 
yleisestä lamasta johtuen ja 
työpaikat ovat olleet lujassa. 
Töitä tällä hetkellä ja tulevai-
suudessa varmimmin löytyy 
hoivapuolelta. Perustason 
koulutuksia alkaa melkein-
pä joka vuosi paikkakunnal-
la ja niistä valmistuneiden 
työllistyminen on ollut mel-
keinpä 100 %. Mekaaninen 
puuala myös työllistää paik-
kakunnalla Kontiotuotteen 
ja Profinin ansiosta. Osaolta 
löytyy myös heidän tarpei-
siin koulutusta kolmevuo-
tiselta prosessilinjalta ja pit-
kän harjoittelun aikana on 
hyvä sitten näyttää työnan-
tajalle ”hyvän työmiehen 
taidot” ja näin saada jalka 
ovenrakoon yritykseen ja 
sitä myöten päästä vakitui-
seen työhön.    

Mitä sitten tukityöllistet-
ty saa, kun hän on työsuh-
teessa yhdistykseen? Uu-
den lain myötä hänelle on 
tarjottava kokoaikaista työ-
tä, jos hän pystyy ja haluaa 
näin tehdä. Kuitenkin suu-

rin osa työhön tulijoista va-
litsee ainakin aluksi sen 85 
% työajan. Palkkaus on aina 
vähintään työehtosopimuk-
sen mukainen minimipalk-
ka. Työsuhteet voivat kestää 
6-24 kuukautta. Yhdistyksen 
kautta pääsee aina tervey-
denhoitopalveluihin, koska 
osalla työhön tulijoista saat-
taa olla työtä haittaava ter-
veydellinen syy. Tukijakson 
aikana työllistettyjen talou-
dellinen asema paranee ja 
elämä muuttuu säännölli-
seksi. Suuri muutos on myös 
itsetunnon kohoaminen ja 
sekin merkitsee paljon, että 
saa kuulua johonkin yhtei-
söön. Työyhteisö yhdistyk-
sessä on tiivis ja toisia kan-
nustava.    

Toiminnanjohtajaa  
huolettaa tulevaisuus
Työpetarin toiminnanjohta-
ja Tuomo Jokikokko on nyt 
erityisen huolestunut ylei-
sestä tilanteesta ja linjauk-
sista, mitä yhdistyksien työl-

listämiseen on tehty uusia 
lakeja vuonna 2014 ja 2015. 
Uusia lakeja on tullut puo-
lenvuoden sisään kaksi, jot-
ka vaikeuttavat yhdistyksien 
työllistämistä. Onko tarkoi-
tuksena lopettaa kolmannen 
sektorin työllistäminen ko-
konaan näillä toimenpiteillä 
Suomesta?

Ensimmäinen uusi laki 
astui voimaan1.6.2014, joka 
velvoitti tarjoamaan kokoai-
kaista työtä kaikille osa-ai-
kaisille työntekijöille yhdis-
tyksissä. Mitä tämä tarkoitti 
käytännössä? Laki tarkoit-
ti sitä, että yhdistykset ja 
yleensä kolmannen sektorin 
toimijat eivät voi enää sijoit-
taa työtoimintaan palkka-
tuella tai työkokeiluun niin 
paljon pitkäaikaistyöttömiä 
kuin aikaisemmin. Kolman-
nella sektorilla ei ole myös-
kään tarjottavana sellaista 
tuottavaa työtä, joka mah-
dollistaisi kokoaikatyön. 
Valtakunnallisesti todettiin 
tuolloin, että tämä koskee 
noin 10 000 työllistettyä.

Toiminnanjohtaja Tuomo Jokikokko ja oppisopimuksella työskentelevä toimistotyönteki-
jä Emilia Poijula toisen kerroksen toimistohuoneessa, josta on hyvä näkymä Suojalinnan 
urheilukentälle. 

Työpetarin hallitus istumassa Sointu Veivo, Mikko Liehu ja Tuomo Jokijokko. Seisomas-
sa Heimo Turunen, toimistotyöntekijä Pirkko Päätalo, Jouni Puhakka ja Veli Liehu. Lisäksi 
hallituksessa on jäsenenä kuvan ottaja Arvo Suoperä.

Työpetarin kirpparilta löytyy
monenlaista käyttötavaraa...

...huonekaluja, urheilu- ja 
harrastusvälineitä...

...vaatteita, kenkiä...
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- ilmainen tietokone+ tulostin+ nettiyhteys käytettävissä
- Päivä- ja viikkolehdet: Kaleva, Pudasjärvilehti, Iijokiseutu
- Kahvipannu kuumana koko päivän
- Kopiointipalvelu
- Peräkärryn vuokraus, iso, kuomullinenTervetuloa tekemään löytöjä!

Tuvalla tarjolla:

Otamme vastaan hyväkuntoisia ja puhtaita vaatteita sekä kenkiä, kirjoja, astioita yms. 

- Kirpputori kausi vaihtuu talvesta kevääseen,  
 tule penkomaan kevään vaatteita.
- Apua arjen askareissa, avustamiset, 
 siivoukset ja pikku nikkaroinnit 

Yhdistyksillä ei ole varaa 
maksaa työllistämisestä tu-
levia sivukuluja, koska use-
ammalla yhdistyksellä ei ole 
elinkeinotoimintaa, eikä ole 
tarjottavana työtä, joka kat-
taisi ne sivukulut, joita palk-
katuki ei kata. Työpetaris-
sa lain muutos tarkoitti sitä, 
että jos kaikki olisivat ha-
lunneet tehdä 100 % työai-
kaa, niin palkkakustannuk-
set olisivat nousseet n. 350 
€/ työntekijä.  Yhdistykses-
sä on keskimäärin kerralla 
työntekijöitä noin 9 henki-
löä. Kyselyn perusteella vain 
kaksi halusi tuolloin tehdä 
kokopäiväistä työtä, joten 
siitä selvittiin muutaman sa-
tasen suuruisella ylimääräi-
sellä kululla/kuukausi. 

Nyt sitten ihmetellään 
valtakunnallisesti, kun pit-
käaikaistyöttömien määrä 
on kasvanut räjähdysmäi-
sesti. Lain saivat aikaan etu-
järjestöt, hallitus sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö. Nyt ru-
peavat näkymään lain seura-
ukset raskaasti valtakunnal-
lisesti.

Tämä laki oli mielestäni 
lopullinen niitti kaikille tu-

kityöllistämistoimille, joita 
kolmas sektori on kehittänyt 
pitkäaikatyöttömien työllis-
tämiseen, koulutukseen ja 
arjenhallinnan parantami-
seen. Tämä lainmuutos vai-
kuttaa myös TE-toimiston 
sekä sosiaali- ja terveystoi-
men asiakasohjaukseen kol-
mannelle sektorille (välityö-
markkinat), kun vähenevät 
huomattavasti paikat, joihin 
on voinut ohjata pitkäaikais-
työttömiä.

Ja lisää vastusta 
kiukaalle
Vuoden 2015 alusta voimaan 
astunut palkkatukiuudistus 
on mennyt vielä huonom-
min kuin kentällä osattiin 
pelätä. 

Palkkatukiuudistusta val-
misteltiin ennen näkemät-
tömällä kiireellä ja hallituk-
sen esitys hyväksyttiin vain 
kuukautta ennen lain voi-
maan tuloa. Laista puuttu-
va siirtymäsäännös on aset-
tanut työttömät eriarvoiseen 
asemaan. Tämän lisäksi 
Työ- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) linjaukset sekä ELY-
keskusten ehdot rajoittavat 

vähien palkkatukimäärära-
hojen käyttöä entisestään. 
Kokonaisuus on muodostu-
nut sellaiseksi, että palkka-
tukityöllistäminen on tällä 
hetkellä lähes mahdotonta.

TEM linjasi määräraho-
jen käytössä niin, että se 
painottuu 300 päivää työt-
tömyyden perusteella työ-
markkinatukea saaneisiin 
työttömiin henkilöihin. Käy-
tännössä tämä linjaus mah-
dollistaa vain yli 3 vuotta 3 
kuukautta työttömänä ollei-
den tukityöllistämisen. Uu-
distus on tyrehdyttänyt jopa 
työllisyyspoliittisiin hank-
keisiin työllistämisen jos-
sakin päin Suomea. Koko 
palvelujärjestelmän uskot-
tavuus on kyllä nyt men-
nyt. Missä oli se viisaus, mis-
sä nämä lait tehtiin? (lainaus 
TVY:n tekstistä)

Pudasjärvellä uudistuk-
set tarkoittavat sitä, että pie-
net yhdistykset joutuvat nyt 
harkitsemaan erittäin tar-
koin pystyvätkö he työllis-
tämään työntekijöitä, koska 
palkkakustannukset kasva-
vat merkittävästi. Kerttu- ja 
Kauko hankkeen ansiosta 

saatiin sivukylien yhdistyk-
sien työllistäminen hyvään 
vauhtiin ja niissä on uskallet-
tu työllistää vuosien aikana. 
Jos verrataan Pudasjärven 
kaupungin ja yhdistyksien 
työllistämistä, niin karkeas-
ti puolet työllistävät eri yh-
distykset. 

Yhdistyksien työllistä-
miseen liittyvää ”paperiso-
taa” on Työpetari auttanut 
omalta osaltaan, tarjoamal-
la yhdistyksille apua, kun 
henkilöä on työllistetty yh-
distykseen. Apua on annettu 
erilaisten lomakkeiden täyt-
töön ja muihin käytännön 
toimiin.

Onneksi Pudasjärven 
kaupungin päättäjät ovat 
reagoineet lakimuutokseen 
kiitettävällä ripeydellä ja 
päättivät erillisestä prosent-
tiperusteisesta kaupunki-
lisästä, jolla pyritään kom-
pensoimaan palkkauksen 
kuluja. Lisätietoa kaupunki-
lisästä saa Pudasjärven kau-
pungin työllistämiskoor-
dinaattorilta Ulla-Maija 
Paukkerilta tai kaupungin 
omilta nettisivuilta.

Myös paikallisen Te-toi-

miston henkilöstö on ollut 
melkoisessa ”tulessa” hei-
dän tulkitessaan uusia laki-
muutoksia käytäntöön. Uu-
det lait tulivat niin äkkiä 
voimaan, että ohjeistamista 
ei keritty tehdä paikallista-
solle ja turhaa epätietoisuut-
ta lakien tarkoituksista piti 
selvitellä ministeriötä myö-
ten. Onneksi paikallises-
sa Te-toimistossa on pidet-
ty ”järki päässä” ja lakeja ja 

Vanhusväestölle suunnatut palvelut:
avustamiset/ulkoilutukset, 
puutarhanhoito, lumityöt, 

siivoukset ja  pienet remonttipalvelut.

TOIMINTAA TYÖTTÖMIEN HYVÄKSI 
PUDASJÄRVELLÄ JO 

VUODESTA 1998 LÄHTIEN

KYSY ROHKEASTI NUMEROSTA 

044 082 2130/
Tuomo Jokikokko/Työpetari ry.

Asukastupa ja kirpputori 
Suojalinnalla, Urheilutie 2

niiden vaikutuksia on pääs-
ty testaamaan jo käytännös-
sä. Työpetarille on vuoden 
vaihteen jälkeen palkattu jo 
neljä uutta työntekijää hy-
vässä yhteisymmärryksessä.  

Lakien todelliset vaiku-
tukset näkyvät vasta noin 
puolen vuoden kuluttua, 
jolloin nähdään isommas-
sa mittakaavassa, mitä nämä 
käytännössä tarkoittavat yh-
distystoiminnan jatkumiselle.   

Talvella lumityöt ja kesällä ruohonleikkuu ovat perustyö-
muotoja. Ruohon leikkaaminen tehdään joko asiakkaan 
omalla koneella tai sovittaessa tuodaan kone mukana. Ki-
pinä Matti työssä Työpetarin koneella. 

Seliö Pekka  ja Tuomo Jokikokko huoltamassa avantoa Pie-
tarilan rannassa. Huolto on arkipäivinä. 

Ari Torkkola muutti Pudasjärvelle reilu vuosi sitten. Työt-
tömyysjakson jälkeen työtä löytyi Työpetarilta. Katiskojen 
teko on mielenkiintoista avustamistyökeikkojen välillä. 

Peräkärryä tarvitaan jatkuvasti ja sitä myös vuokrataan. 

Työpetarin toimitilat ovat olleet Suojalinnalla noin viiden vuoden ajan ja tehtäviin on kuulunut talon tilojen vuokraus ja 
talon kunnosta huolehtiminen. Tällä hetkellä kaupungilla on menossa mittava remontti, jossa korjataan vuotava katto ja 
lahon vaurioittamia seiniä. 
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Pudasjärvi

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

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

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

 
 

leikkimökit
alkaen

299,-

ulkovArAsto
alkaen

590,-
WC
alkaen

790,-

WC+vArAsto
alkaen

1490,-
rAkolAto
alkaen

950,-

perinteinen 
hirsisAunA 
alkaen

2490,-

tynnyrisAunA
alkaen

2990,-

grillikotA
alkaen

2190,-

luksustupA
alkaen

3490,-

kylpytynnyri
alkaen

1190,-+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

MOOTTORIKELKAT

moottorikelkkojen vuokrAus! esim. lastenkelkka 100,-/vrk

polAris iq h.o 600 cc vm. 2010   4290,-
polAris egde touring 340 cc vm. 2005   3490,-
polAris sport touring 550 cc vm. 2001   2490,-
polAris xC 500 cc vm. 2001   1990,-
polAris indy 500 cc vm. 1991   1990,-
polAris ClAssiC 600 cc vm. 2002   2490,-
polAris WidetrAk vm. 2007   4490,-
polAris trAil deluxe 500 cc vm. 1996   2490,-
polAris indy lxt 550 cc vm. 2013   8490,-
yAmAhA rs venture 1000 cc vm. 2004   4790,-
yAmAhA rs veCtor 1000 cc vm. 2006   4490,-
ArtiC CAt lAstenkelkkA zr 120 2014   2490,-

moottorikelkan ostajalle 
tukki- tai tAlousreki 

kaupan päälle, niin kauan kuin tavaraa riittää!

putAAn pullA
ruisrouhevuokA

800 g

2,19
pss

sininen lenkki
580 g

2,19
pkt

shires bAkery 
keksit

kolme makua
300 g

1,49
pkt

bAlConi käärretortut
- kaakao 

- hasselpähkinä
250 g

2,00
2 kpl

königsbACher 
olut

4,2 % 0,33 l tlk

0,99
tlk

sis. pantin 0,15

ohuen ohuet
ylikypsä 

sAunApAlvikinkku
300 g

2,99
pkt

suihkujAkkArA
norm. 29,95

tAlousrAvArAssA AleA!

20,00NYT

muovihengAri
6 kpl, musta ja valkoinen

3,55

helmi pyykin-
kuivAusteline
siivillä

9,90
puuhengAri
6 kpl, värilajitelma

8,90

erä!
sisustuskorejA

4,50
helmi säilytyslAAtikko 
+ kAnsi

6,00

alkaen

alkaen

tekstiilistä kevätuuttA!
kumisAAppAAt

29,90
nAisten

19,95
retrot

rAidAlliset

tunikA
isot koot

29,90

fArkku-
trikoohousut

15,30

miesten
College-
housut

16,90
miesten
tuulipuku

48,90

kevättAkki

64,90

49,50

t-pAidAt

8,20alkaen

18,80

27,90

15,40
lAsten

alkaen

leggings

nyt meiltä sAA:

LOPUT: Auringon-
kukAn-

siemenet
25 kg

19,95
säkki

AuringonkukAn-
siemenet

10 kg

9,95
säkki
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Teemana LAPSET
* Pulkkamäki, omat pulkat mukaan.  

Moottorikelkka kuljettaa ylös
* Lasten lauluesityksiä ja pienille lapsille  
puuhapaja, Lapin leikkilähetti paikalla.

* Ratsastusta ja poroajelua
* Kotieläinpihalla perinteiset eläimet ja  

poni ja kaksi issikkaa
* Paikalla veitsenteroittaja,  
ota tylsät veitset mukaan

* Tuoreita rieskoja ja  
munkkeja paistetaan koko päivä

* Myyjäispöydästä monenlaisia leivonnaisia ja 
makeisia

* Arvontaa, paljon palkintoja
* Markkinaravintolasta lohi- ja salaattiannoksia, 

ranskiksia, kahvit munkin tai  
muurinpohjalettujen kanssa.  

Pihalta makkaraa ja kodalta myös kahvit

Maalaismarkkinat 
Kuukasjärven koululla

(Kuukasjärven kouluntie 2)
la 28.3.2015 klo 11.00–15.00

Tervetuloa nauttimaan sisä- ja  
ulkoaktiviteeteista koko perheellä!

Järj. Kyläkolmio ry. Kelankylän, Kuukasjärven ja  
Petäjäjärven kyläläiset. Kuukasjärven Maatalousnaiset ja  

Kuukkaanseudun Erä ry.

Myös korttimaksut

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

www.niilokeranen.com

SUOMI JA SOTE KUNTOON

63
Niilo tukiryhmineen 

toivottaa 
hyvää pääsiäistä!

M
ak

sa
ja

 N
iil

o 
K

er
äs

en
 tu

ki
ry

hm
ä

30.3. klo 18.00 
Iijokiseudun vaalipaneeli Rimmin koululla. 
1.4. klo 18.00 
Niilo Keräsen (nro 63) ja Riikka Moilasen  (nro 68) SUOMI JA SOTE 
keskustelutilaisuus Oulussa Aleksanterinkatu 9,  Aleksinkulma. 
Asiantuntija-alustukset: johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja maakunta-
johtaja Pauli Harju. Juontajana toimii Tytti Isohookana-Asunmaa
2.4. klo 16.00-18.00 
Pudasjärvellä S-marketin edessä Juha Pylvään kanssa. 
2.4. klo18.30 
alkaen Pudasjärven vaalituvalla MAATALOUSILTA. 
Tarjolla lähiruokaa, Korentojärven suolahaukea ja 
kotitekoista rieskaa tykötarpeineen. Mukana Juha 
Pylväs sekä MTK Pudasjärven pj. Juhani Jurmu 
kertomassa lähiruoasta ja maatalouden kuulumisia. 
Juontajana Antti Holmström. Tervetuloa! 
Myynnissä Niilon vaalityön tueksi arpoja.
7.4. klo 10.00-15.00 
Oulun Rotuaarilla myynnissä arpoja, 
tervetuloa keskustelemaan Niilon kanssa!

Pudasjärven kaupungin-
valtuusto torstaina 19.3. ää-
nin 18–17 päätti suhtautua 
myönteisesti Kollaja-hank-
keen toteuttamiseen. Ennen 
äänestystä asiaa käsiteltiin 
parin tunnin ajan ja käytet-
tiin parikymmentä puheen-
vuoroa. Pohjana oli kaupun-
ginhallituksen esitys äänin 
6-4, 1 tyhjä, että kaupunki 
suhtautuisi kielteisesti hank-
keen eteenpäin viemiseen. 
Sielläkin kaupunginjohtajan 
esitys oli asialle myönteinen. 
Hän toi esille valtuuston ko-
kouksessa kaupunginhal-
lituksen esityksen, mutta 
omana kantanaan perusteli 
myönteistä kantaansa kau-
punginhallituksessa olleen 
esityksen mukaisesti.

Keskustelun aluksi kuun-
neltiin kaikkien valtuus-
toryhmien puheenvuorot. 
Keskustan valtuustoryh-
män varapuheenjohtaja 
Juha Heikkilä ilmoitti, että 
tuo esille ryhmän enemmis-
tön myönteisen kannan, jo-
hon kylläkin kuului yhdek-
sän kohtaa, jotka myötäilivät 
pitkälti kaupunginjohtajan 
esitystä kaupunginhalli-
tukselle. Ehdotusta kannat-
ti samalla Reijo Talala ja se 
kirjautui äänestykseen kau-
punginhallituksen vastaeh-
dotukseksi.

Tunteikkaita ja  
värikkäitä kannanottoja
Hanketta vastustavan Perus-
suomalaisten ryhmäpuheen-
vuoron pitänyt Kari Tykky-
läinen kertoi käyttävänsä 

Kollajan rakentamisesta 
päätös yhden äänen enemmistöllä

myös henkilökohtaisen pu-
heenvuoron, joka olikin illan 
värikkäin:

- Pudasjärven kaupunki 
on nyt laittamassa imagon-
sa likoon tulvavesien muka-
na Pohjolan Voiman suoal-
taaseen, pakkomielteeseen, 
joka on vaivannut vallan vä-
lineenä jo monta kymmentä 
vuotta, mainitsi Tykkyläinen 
ja jatkoi puhettaan samalla 
tyylillä värikkäitä sanakään-
teitä käyttäen:

- Katsellen Livojoen kui-
vaa pohjaa, muistellen vir-
taaman kiiltävää pintaa, 
miettinyt en ryhmäkurin 
hintaa, nyt Pohjolan Voima 
joen kaloja ohjaa.

SDP:n puheenvuoron 
käyttäjä Tuula Kuukasjärvi 
ilmoitti koko ryhmän suh-
tautuvan kielteisesti hank-
keeseen. Hän myös ihmette-
li, miten jokivarsiin voidaan 
saada mökkiläisiä ja sitä 
kautta kaupungille verotu-
loja, eli pitäisi valita mökki-
en rakentaminen tai Kollaja.

Vasemmistoliiton Paavo 
Tihinen kertasi Kollajan his-
toriaa aina vuodesta -59 läh-
tien ja ilmoitti Vasemmisto-
liiton valtuutettujen olevan 
kielteisellä kannalla.

Pudasjärven puolesta 
ryhmästä Marja-Leena Tör-
rö sanoi ryhmän vastusta-
van jokien rakentamista ja 
kannattavan bio- sekä tuu-
lienergiaa vedoten samalla, 
että luontoarvoille ei ole hin-
talappua. Hän myös oli ollut 
luovuttamassa valtuuston 
puheenjohtajalle rakenta-

mista vastustavaa 328 nimen 
listaa. 

Kokoomuksen Aune Ek-
dahl käytti tunteikkaan pu-
heenvuoron, jossa kävi ilmi 
hänen kannattavan altaan 
rakentamista.

- Ei raha kasva puussa, 
hän totesi hankkeen talou-
dellisia hyötyjä selostaes-
saan. 

Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Timo Vähä-
kuopus kiitteli hyvin valmis-
teltuja ryhmäpuheenvuo-
roja, ilmoitti kannattavansa 
hanketta ja kertoi, että hä-
nelle on toimitettu useita ni-
milistoja, joissa vastustetaan 
Kollaja-altaan rakentamista. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki käytti talouspainotteisen 
puheenvuoron ja huokai-
si, että luonnonvaroihin liit-
tyvä päätöksenteko on ollut 
työlästä. 

Monien mielestä, myös 
altaan rakentamista kan-
nattavien, illan paras, mo-
nipuolisin ja perusteellisin 
puheenvuoro oli Eero Oinas-
Panumalla. Hän epäili allas-
ta vastustavassa puheessaan 
kiinteistöverotuoton me-
nevän muualle, kuin kau-
pungille. Hän ehdotti luon-
nonvaralakia, jossa muun 
muassa Pudasjärvellä mit-
tavien luonnonvarojen käy-
töstä tulisi hyöty paikkakun-
nalle.

Äänien jakautuminen
Kollajan rakentamista kan-
nattivat: Aune Ekdahl, Auri 
Haataja, Juha Heikkilä, Han-
nu Hiltula, Henrik Hämä-
läinen, Paavo Kortetjärvi, 
Toivo Miettinen, Urpo Puo-
lakanaho, Heikki Putula, 
Vesa Riekki, Onerva Ronkai-
nen, Antti Ruottinen, Panu 
Seppälä, Kerttu Simu, Reijo 
Talala, Taina Vainio, Sointu 
Veivo ja Timo Vähäkuopus.

Kollajan rakentamista 
vastustivat: Erkki Honka-
nen, Sari Honkanen-Rönk-
kö, Eija Ikonen, Jari Jussila, 
Juho Kellolampi, Erja Ko-
mulainen, Tuula Kuukasjär-
vi, Marja Lantto, Paula Man-
ninen, Eero Oinas-Panuma, 
Alpo Ollila, Mika Pesonen, 

Päivi Pohjanvesi, Sanna Ste-
nius, Paavo Tihinen, Kari 
Tykkyläinen ja Marja-Leena 
Törrö.

Päätös luo uskoa  
alueen tulevaisuuteen
Pohjolan Voiman vesivoi-
mayhtiön PVO-Vesivoiman 
toimitusjohtaja Pertti Pieti-
nen seurasi mielenkiinnol-
la valtuuston kokousta. Hän 
oli tyytyväinen kaupungin-
valtuuston tekemään myön-
teiseen päätökseen Kolla-
ja-hankkeesta. Paikallinen 
tuki on hankkeen keskeinen 
edellytys. Tehty päätös on 
samalla myös päätös alueen 
tulevaisuuden puolesta.

Kollaja-hanke on yli 150 
miljoonan euron investointi. 
Pietisen mukaan se tuo alu-
eelle tulevaisuudenuskoa, 
joka säteilee Pudasjärvelle 
ja koko alueelle. Kollaja tuo 
Pudasjärvelle miljoonan eu-
ron vuotuisen kiinteistöve-
ron, joka vastaa 250 teollisen 
työpaikan kunnallisveroa. 
Altaan viiden vuoden raken-
tamisaika tuo Pohjois-Poh-
janmaalle työtä 1250 hen-
kilötyövuotta, josta suorat 
vaikutukset ovat 650 htv.

- Tavoitteenamme on, että 
mahdollisimman ison osan 
työstä tekisivät paikalliset 
yrittäjät, Pietinen toteaa.

Kollaja tuottaa säätövoi-
maa kolmanneksen vuoden 
2020 tuulivoimatavoitteen 
tarpeesta ja sähköä keski-
kokoisen kaupungin yksi-
tyiskulutuksen verran. Sää-
tövoimaa tarvitaan joka 
hetki tasapainottamaan säh-
kön tuotantoa ja kulutusta.

- Vesivoima soveltuu 
erinomaisesti säätövoimak-
si. Kollajan rakentaminen 
varmistaa, että Suomi pys-
tyy tuottamaan uusiutuvaa 
energiaa, johon säätövoimaa 
tarvitaan, selostaa Pietinen. 

Heimo Turunen

Valtuuston kokousta saattoi seurata nettilähetyksenä ympäri Suomea. Yleisöä oli myös 
runsaasti kokousta seuraamassa.

Pohjolan Voiman vesivoiman toimitusjohtaja Pertti Pie-
tinen vaihtamassa ajatuksia kokouksen jälkeen valtuus-
ton puheenjohtaja Timo Vähäkuopuksen ja hallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekin kanssa. 

Eero Oinas-Panuma käytti 
illan pisimmän ja perusteel-
lisimman puheenvuoron, 
jossa perusteli vastustavaa 
kantaansa Kollaja-altaa-
seen. Taustalla varavaltuu-
tettu Panu Seppälä, joka ää-
nesti Kollajan puolesta. 
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LC Pudasjärvi 50 vuotta:
Ritareita, MJ-jäsenyyksiä, lahjoituksia ja muistamisia

LC Pudasjärvi vietti 50-vuo-
tisjuhlaa lauantaina 21.3. ra-
vintola Kurenkoskessa. Klu-
bissa toimii edelleen yksi 
perustajajäsen Olavi Palonie-
mi ja toinen perustajajäsen 
Rainer Försti saapui juhlaan 
Raahesta, jossa viettää eläke-
päiviään. Yli 40 vuotta toimi-
neita jäseniä klubissa on tällä 
hetkellä kuusi, kokonaisjä-
senmäärän ollessa 28.

Juhlapuhujaksi oli kutsut-
tu Suomen Lions-Liiton pu-
heenjohtaja Tuomo Holopai-
nen Helsingistä. Hän kertoi 
Suomen olevan Euroopan 
neljänneksi suurin maa lions-
järjestössä ja maailman 13. 
suurin yli 200 maan Lionsjär-
jestön joukossa. Holopainen 
kantoi huolta lasten ja nuor-
ten syrjäytymisestä ja toivoi 
lions työn ohjaavan nuoria 
oikealle polulle. Sotiemme 
veteraanien keskuudessa 
tehdään työtä ”Kiitos vete-

raanit” –toiminnassa. Lions-
järjestön palveluvoivoiman 
lisääntymiseksi on meneil-
lään jäsenhankintakampanja, 
jossa jokaisen leijonan toivo-
taan kysyvän mukaan yhtä 
henkilöä kuluvan toiminta-
kauden aikana. Kansainvä-
lisessä avustamistyössä lei-
jonat ovat lahjoittaneet 3000 
aurinkoenergiakeitintä Af-
rikkaan.

LC Pudasjärven president-
ti Pentti Taipale esitteli klubin 
toimintaa yli 60 hengen juhla-
yleisölle kertoen elokuun lo-
pussa järjestettävien Venet-
sialaisten olevan tällä hetkellä 
merkittävin varainkeräysak-
tiviteetti. Hankittuja varoja 
on käytetty läpi klubin his-
torian muun muassa nuor-
ten vaihto-oppilastoimin-
taan. Tänäkin vuonna ollaan 
lähettämässä kaksi nuorta 
vaihto-oppilaaksi. Päälahjoi-
tuskohteina ovat olleet koko 

toiminnan ajan nuoret ja so-
tiemme veteraanit. 

Lahjoituksia  
14 000 euroa
Juhlassa julkistettiin 14 000 
euron lahjoitukset. Sotiem-
me veteraaneille kotona-
asumisen tukemiseen Pu-
dasjärven sotaveteraaneille 
3500 euroa ja Pudasjärven 
Sotainvalideille 1500 euroa, 
Nuorten valmentaja- ja oh-
jaajakoulutukseen Pudasjär-
ven Urheilijoille 4000 euroa 
ja FC Kurenpojille 2000 eu-
roa, Pudasjärven omaishoi-
tajille virkistysmatkaan 1000 
euroa, Pudasjärven kaupun-
gin nuorisotilaan 2000 euroa 
uuden biljardipöydän hank-
kimiseen. Näiden lisäksi va-
rattiin tälle vuodelle 1000 eu-
roa nuorisovaihtoon. 

Ennen juhlaa esittivät 
onnittelutervehdyksiä juh-
laan kutsutut eri yhteisöt. 

Juhla aloitettiin yhteises-
ti lauletulla leijonamarssil-
la. Pudasjärven kaupungin 
tervehdyksen esitti kaupun-
ginjohtaja Tomi Timonen, L-
piiristä toi terveiset piiriku-
vernööri Markku Virmavirta 
Pellosta, Pudasjärven urhei-
lijoiden voimistelujaoston 
naisryhmä esitti vauhdik-
kaan ja näyttävän Kan, Kan 
-tanssin Kirsi Kipinän joh-
dolla, kantelemusiikkia esit-
ti kanteletaiteilija Sari Hu-
kari. Hänen säestyksellään 
lauloi nuori laulun harras-
taja Noora Torvinen. Klubin 
50-vuotishistoriikin esittivät 
kuvakertomuksena Aki Nie-
mitalo ja Janne Moilanen. 
Kaikki paikalla olleet yli 20 
leijonaa lauloivat serenaadin 
naisille. Juhlan juonsi juhla-
toimikunnan puheenjohta-
ja Seppo Sammelvuo. Juhla 
päättyi juhlaruokailuun ja il-
taa jatkettiin tanssiorkesteri 

Nasevan –tansseilla. 

Ritareita ja  
MJ-jäsenyyksiä
Arne Ritarisäätiö oli myön-
tänyt Ritarin arvon klubin 
perustajajäsenelle Olavi Pa-
loniemelle ja pitkäaikaiselle 
jäsenelle Antti Pesälälle. Juh-
lallisesti sitä varten tilatul-
la miekalla ritareiksi lyönnin 
suoritti juhlapuhuja Tuomo 
Holopainen.  Aikaisemmin 
klubissa oli ollut kaksi rita-
ria; edesmenneet Matti Va-
lanne ja Eino Riekki. 

Lionsjärjestön huomatta-
vimmat huomionosoitukset, 
Melvin Jones jäsenyydet luo-
vutettiin Teuvo Perätalolle, 
Seppo Kukalle, Risto Hiltu-
lalle ja Kalervo Koivulle. 

Lisäksi luovutettiin 11 lio-
neille jäsenjuhlamerkit Lions 
-jäsenyyden merkkivuosista. 

Heimo Turunen

Juhlassa muistettiin lahjoituksin pudasjärveläisiä järjestöjä: Omaishoitajat Ritva Peltola, Pudasjärven Urheilijat Seppo 
Sammelvuo ja Marko Koivula, FC Kurenpojat Toni Niemelä, Pudasjärven kaupungin nuorisotoimi Toni Parkkila ja Sonja 
Timonen, Pudasjärven Sotaveteraanit Paavo Pikkuaho ja Teuvo Törmänen, Pudasjärven Sotainvalidit Veli Liehu, Väinö 
Saarikoski ja Antti Pesälä. 

Pudasjärven leijonaveljet esittämässä lauluserenadia naisille. 

Lion ritareiksi lyötiin Olavi Paloniemi ja Antti Pesälä, kuvassa mukana puolisot Aila Palo-
niemi ja Pirkko Pesälä. 

Melvin Jones jäsenyyksillä huomioitiin Teuvo Perätalo, Seppo Kukka, Risto Hiltula ja Ka-
lervo Koivu. 

Juhlapuheen piti Lions-Lii-
ton puheenjohtaja Tuomo 
Holopainen, joka muisti pu-
dasjärveläisen lionslento-
pallomenestyksen 80-90-lu-
vuilta, jolloin Pudasjärvi 
voitti 4 kultamitalia ja useita 
muita mitaleita. 

Tammikuussa 10-vuotisjuhlaa viettäneen LC Pudasjärvi Hi-
limojen onnittelutervehdykstä esittämässä presidentti An-
na-Liisa Seppänen. Tervehdystä ottamassa vastaan Pent-
ti Taipale. 
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Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

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

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA! 

Tervetuloa kaikki 
juttelemaan!

Sosiaalidemokraattisen puolueen 
ehdokkaita Pudasjärvellä

la 28.3. klo 10-11, S-marketin edessä. 

ON NIIN 
HELPPOA 
LÖYTÄÄ
EHDOKAS

Pudasjärven Sos.dem. 
työväenyhdistys 

Paikalla ehdokkaat:

Ella 
Kiljunen

Miikka-Aukusti
Heiskanen

Mikko
Salmi

Heikki
Reinikainen

Makkarat 
kyytipojaksi! 

Pintamolla on monen vuo-
den tauon jälkeen taas ko-
koontunut kansalaisopiston 
käsityöpiiri, joka lähti liik-
keelle kesällä 2014. Silloin 
mietittiin yhdessä, mitä voi-
taisiin tehdä kyläseuranta-
lon tanssisalin äänimaail-
man parantamiseksi. Rahaa 
ei ollut paljon käytettävis-
sä. Lähtökohtana oli kierrä-
tysmateriaalit sekä yhdes-
sä tekeminen.  Pintamolaiset 
naiset ideoivat yhteisen tilk-
kutyön, joka täyttää koko pe-
räseinän, kunhan aikanaan 
valmistuu kokonaan. Mu-
kaan tilkkutyötä ohjaamaan 
kutsuttiin Katri Kemppanen, 
taitava tilkkutaiteilija ja kä-
sityönohjaaja, jolle koko sei-
nän kattava työ oli iloinen 
haaste. Niinpä ryhdyttiin 
tuumasta toimeen jo kesällä 
ja syksyllä saatiin jatkoa työn 
edistymiselle kansalaisopis-
ton kurssina. 

Koska työ on mittava 
kooltaan ja esittää tietysti ky-
läläisille rakasta Pintamo-
järveä, niin mukaan tarvit-
tiin paljon tekeviä käsiä. Osa 
kurssilaisista on osallistunut 
pelkästään seinävaatteen te-
kemiseen, sillä työn teke-
miseen on kuulunut paljon 
käsityötä. Kuva-aihe on Pin-
tamon luonnosta, vuoden-
ajat, järvi ja vaaramaisemat 
ovat pääosassa, metsästys-
tä ja kalastusta unohtamat-
ta. Tilkkutyö on tehty osit-
tain kierrätysmateriaaleista 
ja monenlaista tarviketta on-
kin kulunut matkan varrel-
la runsaasti. Työn lopullinen 
koko tulee olemaan useita 
neliömetrejä. Mukana on ol-
lut niin tilkkuilukonkarei-
ta kuin ihan vasta-alkajia-
kin; jokaiselle on löytynyt 
tekemistä omien taitojen mu-
kaan.  

Tilkkutyön ensimmäi-
nen osa on nyt valmistunut. 
Työtä jatketaan vielä kahdel-
la osalla ensi syksynä. Tilk-
kutyöhön taustaksi kiinnite-
tään akustiikkaa parantavaa 
levyä ja seinälle se laitetaan 
Pintamon kyläseurantalolla 
näillä näkymin toukokuus-

Tilkkuilua Pintamolla

Tiina Salonpää ja Terttu Holappa ahkeroimassa tilkkutyön 
parissa.

sa. Näin se on jo kesän tans-
sien aikaan kaikkien ihastel-
tavana. Pintamon tilkkutyön 
teossa on ollut paljon väkeä, 
kaikkien osallistuneiden ni-
met laitetaan tilkkutyön 
oheen talteen. Näin muis-
to yhteisestä urakasta säi-
lyy jälkipolvillekin. Syksyllä 
suuritöisen teoksen tekemis-
tä jatketaan kansalaisopiston 
käsityökurssina. 

Kurssilaiset halusivat an-
taa erityissuuren kiitoksen 
Kemppaselle asiantunte-
vasta ja pitkäjänteisestä oh-
jaustyöstä. Lisäksi kiitokset 
kuuluvat myös Liisa ja Ka-
levi Maliselle, jotka antoi-
vat käyttää entisen koulun 
tiloja talven ajan tilkkutyön 
valmistamiseen. Mukana 

tilkkuilemassa ovat olleet 
Annikki Aho, Aune Lou-
kusa, Tiina Salonpää, Kat-
ri Ylitalo, Terttu Holappa, 
Tuula A. Tolkkinen, Aila Ti-
monen, Kerttu Kariniemi ja 
Hanne Vähäkuopus. 

Kyläjuhla ja  
kolmet tanssit 
Pintamolla järjestetään ensi 
kesänä lauantaina 11.7. Pin-
tamopäivät ja kyläjuhla, jossa 
illalla esiintyy Harri & Coro-
net. Tansseja on lisäksi lauan-
tai-iltoina; 27.6. Trio Tuovila, 
18.7. Trio Pohjolan Yö ja 25.7 
Sari Turpeinen & Hannu Vii-
talan yhtye. 

Hanne Vähäkuopus

Koska työ on mittava kooltaan ja esittää tietysti kylä-
läisille rakasta Pintamo-järveä, niin mukaan tarvittiin 
paljon tekeviä käsiä. 

PÄÄSIÄISEN AJAN TAPAHTUMAT 
PUDASJÄRVEN SEURAKUNNASSA

Palmusunnuntain perhemessu 
seurakuntakodissa su 29.3. klo 10,  Risto 
Koskimäki, Juha Rauhala, Keijo Piirainen. 
Marja-Sinikka Luokkanen ja  lapset avus-
tavat laulaen ja keskustellen.

Iltakirkko seurakuntakodissa palmusun-
nuntaina 29.3. klo 18,  Risto Koskimäki.
Hiljaisen viikon iltahartaus seurakunta-
kodissa ma 30.3. klo 19  Marko Väyrynen, 
Tiina Inkeroinen. Sanaa ja musiikkia.

Konsertti kirkossa ti 31.3. klo 19, 
J.S.Bach: Jesu, meine Freude, Gabriel 
Faure: Requiem, ohjelma 10 €. 

Hiljaisen viikon iltakirkko seurakun-
takodissa ke 1.4. klo 19, Jaakko Sääskilah-
ti,  Keijo Piirainen. Sanaa ja musiikkia.

Kiirastorstain messu seurakuntako-
dissa to 2.4. klo 19, Jaakko Sääskilahti, 
Jukka Jaakkola ja Sarakylän kappelissa 
to 2.4. klo 19, Juha Kukkurainen, Keijo 
Piirainen,  Sarakylän kappelikuoro.

Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus seurakuntakodissa  pe 3.4. klo 10, 
Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen,  Vox  
Margarita.

Pääsiäispäivän messu seurakuntako-
dissa su 5.4. klo 10, Juha Rauhala, Jukka 
Jaakkola. Jumalanpalveluksen jälkeen on 
pääsiäisateria. 

2. pääsiäispäivän sanajumalanpal-
velus seurakuntakodissa ma 6.4.  klo 10, 
Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen

Mitä tuota suotta kursailemaan. 
Keräsen Niilo Koillismaalta eduskuntaan! 
Siinä on yksi vahva lenkki yhteistyöhön, 

jota me kaikki tarvitsemme 
selvitäksemme 

elämässä eteenpäin.

Elämme taloudellisesti haastavia ja vaikeita aikoja. On aika ja pakko tehdä kipei-
täkin päätöksiä. Tarvitaan elämänkokemusta ja sitkeää lujuutta Suomen saatta-
miseksi tasapainoon. Perheen isänä ja lääkärinä Niilolla on kokemusta monipuo-
lisesti tarttua vaativiinkin asioihin. Hänen ammatillisuus pitkänlinjan poliitikkona 
näkyy ja kuuluu. Sosiaali- ja terveyspuolen asiat ruohonjuuritasolla ovat hänen 
vahvuutensa. Ihmisen kohtaaminen, kuunteleminen ja sosiaalisuus nousee esille 
joka hetki. 

Mari Kälkäjä, Onerva Ronkainen ja 
Kerttu Simu + muut Niilon tukiryhmäläiset 

KERÄSEN NIILO EDUSKUNTAAN 

63



14 15nro 13PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti25.3.2015 25.3.2015nro 13

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Oven karmeihin kiinnitettävä 
metallinen leuanvetotanko. 
Säädettävissä 70-80 cm leve-
ään oviaukkoon, 15 €. P. 050 
559 9066.

Omakotitalo 120/174 m2, olo-
huone, keittiö, 3 makuuhuonet-
ta, takkahuone, kodinhoitohuo-
ne, varasto ym. Valmist.v -92. 
Olkitie 5 Pudasjärvi. P. 040 512 
5797.

KIRPPIS
to-pe 26.-27.3. klo 10-15.

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

OSTAMME TAI VUOKRAAMME
Pudasjärveltä remontin vaativan 

omakotitalon tai rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpöverkkoon tai jolla on 

puulämmitys tai muu edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. Tarjoa! Puh. 040 756 4523

Moottoripyörä Yamaha WR 
125x, vm 2012, aj. 7000 km, 
3700 €/tarjous. Mopo Peugeot 
XPS, vm 2010, aj. 5600 km, 2 
renkaat, 1300 €/tarj. P. 040 512 
5797.

Sähkökäyttöinen, vanha elin-
tarvikekaupan kahvimylly, rus-
kea, korkeus lasikupuineen 
n. 60 cm, useita jauhatusvah-
vuuksia, viimeksi jauhettu jyviä. 
Hinta 30 €. P. 040 570 8718.

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTON KEVÄTTOIMINTAA
Puhelin: 040 8266 431, 040 5088 490

Musiikinopettaja 0400 646 132, 
taide- ja taitoaineiden opettaja 050 4096 653

Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

ENSIAPU I  83020003 
AUDIOTORIO/Heikki Mukka, Fast Oy  18.-19.4.2015 
LA-SU 8.00-15.00  60 €
Kurssimaksu sisältää todistusmaksun 10 €. Ilmoittautuminen 8.4.2015 
mennessä.

ENSIAPU II -kurssi järjestetään huhti-toukokuussa, mikäli kurssille 
ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita 31.3.2015 mennessä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI siirtyy järjestettäväksi 
toukokuussa. Ilmoittautuminen 16.4.2015 mennessä. Hinta 65 €.

Lasten ja nuorten näytelmäryhmän näytelmäesitys
Matopoika

su 12.4.2015 klo 14.00
kansalaisopiston Salikissa, Lukiontie 4

Ohjelmamaksu 2 €. Tervetuloa!
Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa

Liikunta
ITÄMAINEN TANSSI - kevät  110500001 
SALIKKI/Simona Muwazi  13.4.-15.6.2015 
MA 18.00-19.30  25 €
Kurssilla opetellaan itämaisen tanssin perusliikkeitä, rytmiä, koreografi-
aa sekä venytellään.

ZUMBA EASY  830100151 
SALIKKI/Simona Muwazi  14.4.-16.6.2015
TI 16.30-17.15  20 €
Zumba Easy on helppoa zumbaa, edetään hitaammin ja kesto on ly-
hyempi, joten kurssi sopii hyvin senioreille tai sellaisille, jotka eivät voi 
osallistua tavalliseen umbaan. Kurssi voidaan muuttaa myös aamupäi-
vällä kokoontuvaksi, mahdollisesta muutoksesta sovitaan ensimmäisel-
lä kerralla.

ZUMBA A - kevät  83010016 
SALIKKI/Simona Muwazi  14.4.-16.6.2015 
TI 17.30-18.30  30 €
Sopii kaikille, myös sellaisille, jotka eivät ole harrastaneet mitään liikun-
taa aikaisemmin. Peruslatinalaiset rytmit, kuten merengue, salsa, cum-
bia, reggaeton.

ZUMBA Hirvaskoski - kevät  830100190 
HIRVASKOSKEN KOULU/Simona Muwazi 15.4.-17.6.2015 
KE 18.00-19.00  30 €

ZUMBA B - kevät  83010017 
SALIKKI/Simona Muwazi  9.4.-18.6.2015 
TO 17.00-18.00  30 €
Hyvin hikinen ja hauska tunti täynnä erilaisia latinalaisia rytmejä ja liik-
keitä.

BODY TONING  830100152 
SALIKKI/Simona Muwazi  13.4.-15.6.2015 
MA 17.00-17.45  25 €
Body Toning -kurssilla treenataan lihasvoimaa. Käytetään musiikkia ja 
tiettyjä liikesarjoja. Tempo on hyvin hidas. Käytetään 1-1,5 kilon käsipai-
noja, kun tehdään erilaisia liikkeitä ja liikesarjoja. Kurssilaisten kannattaa 
ottaa mukaan omia käsipainoja (0,5-1,5 kg naisille/1,0-2,5 kg miehille) ja 
mahdollisesti pieni joogamatto.

BODY TONING - Hirvaskoski  830100191
HIRVASKOSKEN KOULU/Simona Muwazi 9.4.-18.6.2015 
TO 18.30-19.15  25 €
Simona Muwazin ohjaamat zumbat ja itämainen tanssi alkavat pää-
siäisen jälkeen ja jatkuvat kesäkuulle saakka. Tarkemmat kurssitiedot 
ilmoitetaan myöhemmin.

VESIVOIMISTELU  83010049 
PUIKKARI/Elina Wachira  13.-27.5.2015 
KE 15.00-16.30  10 €
Vesivoimistelussa opetellaan erilaisia voimistelu- ja sukellustemppuja 
yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Lisäksi tunneilla harjoitellaan hyppyjä 
ja notkeusharjoituksia. Tunneilla voidaan myös valmistella lyhyitä esi-
tyksiä.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

PERINTEINEN TAEKWON-DON 16. KESÄLEIRI 
TUOMAS SAMMELVUO -SALI/Janne Ahonen 15.-17.5.2015
PE 17.30-21.00, LA 10.00-21.00, SU 10.00-18.00 36 €
Leirillä myös vesitaekwon-do -harjoituksia. Leirimaksu sisältää 5 €:n uinti-
maksun. Leirimaksu maksetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Lisätietoja kansalaisopiston kotisivuilta  www.opistopalvelut.fi/
pudasjarvi/index.asp Kurssit -> Liikunta ja terveyskasvatus -> Liikunta

Kielet
Avoimen yliopiston kieliopinnot Lapin yliopiston opintovaati-
musten mukaan

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Writing 3 op                              12030005 
AUDITORIO/Bryan Dopp 17.-9.5.2015 
PE 17.00-20.00, LA 10.00-15.00 90 € 
Ilm. 1.4.2015 mennessä.

ENGLANNIN YLEISOPINNOT Oral skills 3 op                        12030006 
AUDITORIO/Bryan Dopp                                                           15.5.-6.6.2015 
PE 17.00-20.00, LA 10.00-15.00                                                         90 € 
Ilm. 1.4.2015 mennessä.

Erikoiskursseja alkamassa
PIHASUUNNITTELUN PERUSTEET  71980003 
AUDITORIO/Jaana Erkinjuntti  11.-12.4.2015 
LA-SU 10.00-15.00  18 €
Käydään läpi pihasuunnittelussa huomioitavia asioita. Ilmoittautuminen 
26.3.2015 mennessä.

KALASTUSVÄLINEKURSSI - rysät, nuotat ja verkot     71980006        
Jouko Lampela  56 €
Kurssilla opetellaan pyydysrakentamisen suunnittelua ja alkeita; pauloi-
tusta ja pyydykseen tarvittavien osien leikkaamista sekä materiaalin valin-
taa. Järjestetään myöhemmin keväällä torstai- ja perjantai-iltaisin, mikäli 
kurssille ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita maaliskuun aikana. HUOM! 
Kurssille vaaditaan ennakkoilmoittautuminen!

VAAPUNTEKOKURSSI  71980005 
Reijo Kallunki  38 €
Kurssilla käydään läpi vaapun rakentaminen alusta loppuun, materiaalit ja 
niiden hankinta. Järjestetään keväällä kahtena peräkkäisenä viikonloppu-
na, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu riittävästi. Tarkemmat kurssitiedot ko-
koontumispäivineen ilmoitetaan myöhemmin. Järjestetään myöhemmin 
keväällä, mikäli kurssille ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita maaliskuun 
aikana. HUOM! Kurssille vaaditaan ennakkoilmoittautuminen.

KALASTUSVÄLINE- JA JOKIKALASTUSKURSSI                             71980001 
KERAMIIKKALUOKKA/Mika Niskasaari                                          7.4.-30.5.2015 
TI 18.00-21.00                                                               28 € 
Valmistetaan perhoja ja opetellaan jokiveden kalastustekniikkaa. Järjeste-
tään myös omarahoitteinen kalastusretki. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Pudasjärven Perhokalastajien kanssa. Ilmoittautuminen 31.3.2015 mennessä.

Taide- ja käsityökursseja
KÄSITÖITÄ VHS-KASETTINAUHOISTA 11040016
KUTOMALUOKKA/Hilkka Anttila 14.-29.4.2015 
MA, TI, KE 18.00-21.00 38 €
Kudotaan, virkataan ja neulotaan VHS kasetin nauhoista liinoja, mattoja 
laukkuja jne. Ryhmä jatkaa syksyllä 2015.

ELÄVÄ MALLI 110300082 
KUVATAIDELUOKKA/Eeva-Kaisa Jakkila 11.-12.4.2015 
LA 10.00-16.00, SU 10.00-13.00 26 €
Harjoitellaan ihmisen kuvaamista piirtäen ja maalaten. Ilmoittautuminen 
2.4.2015 mennessä.

RAKUKERAMIIKKA 110320014 
KERAMIIKKALUOKKA/Vuokko Nyman 13.4.-16.5.2015 
MA 18.00-21.00 35 €
Töiden muotoilukerrat pidetään kahtena maanantaina 13.4. ja 20.4.2015. 
Muut kerrat (siistiminen, lasitus ja poltto) sovitaan myöhemmin. Teemme 
myös ruisjauhopolttoa. Kurssimaksu sisältää polttomaksun 7 €.

LUSIKKAKORUKURSSI 11041007
KARHUPAJA/Pia Parkkinen ja Vuokko Nyman  17.-18.4.2015
PE 18.00-21.00, LA 10.00-16.00 28 €
Valmistetaan koruja vanhoista lusikoista. Voit käyttää joko hopea- tai al-
pakkalusikoita. Koruihin voit yhdistää mukaan helmiä ja muita koristeita 
lusikkaosaan. Jäljelle jäävistä lusikoista valmistamme kransseja valmiisiin 
risukranssipohjiin. Kurssi kokoontuu Karhupajalla, osoite Teollisuustie 12. 
Ilmoittautuminen 14.4.2015 mennessä.

ASKARTELUPAJA - Livo 11040015
LIVON ENTINEN KOULU/Pia Parkkinen 24.-25.4.2015 
PE 18.00-21.00, LA 10.00-16.00 20 €
Aiheena kirja-askartelu ja nappikorut. Perjantai-illan ohjelmassa kirjan 
liimaaminen korurasia-aihioksi ja kuvan siirto kanteen. Kurssilaisilla 
tulee olla mukana kuva, joka kopioidaan. Lisäksi kurssilla tehdään nap-
pikorut. Lauantaina työstetään kirjoja korurasioiksi ja viimeistellään ku-
vansiirto. Mikäli aikaa jää, niin tehdään kirjan sivuista ruusuja. Ilmoittau-
tuminen 20.4.2015 mennessä.

PIHAKORISTEITA METALLILANGASTA JA -VERKOSTA 11041002
KUVATAIDELUOKKA/Leila Kyngäs-Teeriniemi 5.-19.5.2015
TI 17.00-20.45 28€
Kurssilla väännellään metallilangasta kevään perhosia, hämähäkkejä ja 
niille verkkoja, sekä kettuja, ”hörhiläisiä”, sisiliskoja ym. eläimiä sekä me-
tallilangasta tukikehikoita kukille. Opettajalta voi ostaa metallilankaa ja 
-verkkoa. Jos omistat piikkilankaa, niin ota mukaan. Siitä voi valmistaa 
koristeita kuten kransseja ja palloja. Ilmoittautuminen 17.4.2015 men-
nessä.

IKONIMAALAUS 11030009
KUVATAIDELUOKKA/Heljä-Marja Surcel 11.-16.5.2015
MA-LA 10.00-16.00 38 €
Ikonimaalauksen alkeet bysantilaisen perinteen mukaan. Kurssilla kes-
kitytään ikonipiirtämiseen ja perehdytään maalaustekniikan alkeisiin 
paperille tehtävinä harjoitelmina. Ilmoittautuminen 1.4.2015 mennessä.

SISUSTUSSUUNNITTELU 21980002
jatkuu 27. -28.3. PE 17.00 -21.00, LA 9.00 -15.00 Neuvokki/ Sari Kinnunen
Kurssille ehtii vielä mukaan! Muut kurssiviikonloput: 10.-11.4. ja 17.-
18.4.2015.

ERÄ- JA METSÄSTYSKURSSI NAISILLE 71980004
jatkuu SU 12.4.2015 klo 10.00 -16.00   Auditorio/ Maire I.Korhonen 
Kurssille ehtii vielä mukaan! Puhutaan pien- ja suurriistan metsästykses-
tä, ampumisesta, koiran käytöstä metsästyksessä yms. Opetellaan myös 
kartan ja kompassin käyttöä. Seuraavat kerrat sovitaan yhdessä ryhmän 
kanssa. 

MEHILÄISHOIDON KURSSI 41020003
jatkuu LA 18.4.2015 klo 9.00 -15.00   Auditorio/ Maire I.Korhonen 
Tutustutaan mehiläishoidon perusteisiin, kustannuksiin ja mehiläisen 
elämään. Koulutukseen kuuluu kesällä pidettäviä pesäharjoituksia, jol-
loin saat kädestä pitäen hoitaa mehiläisiä. Muut kokoontumis- ja harjoi-
tuskerrat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

Kurssitoiveita pyydetään esittämään huhtikuun aikana lukuvuoden 
2015-2016 kurssiohjelmaa varten niin keskustan kuin sivukylienkin 
kurssitoiminnasta.
Esitä kurssitoiveesi kansalaisopistolle kaupungin kotisivuilla olevalla pa-
lautelomakkeella, voit voittaa Kurssipassin lukuvuodelle 2015-2016 (arvo 
120 €). Lomake löytyy osoitteesta http://www.pudasjarvi.fi/yhteystiedot/ 
palaute-ja-yhteydenottolomakkeet/kurssitoivomus-kansalaisopistolle.

Kansalaisopiston kevätnäyttely
10.4.-5.5.2015 Pohjantähdessä

Avajaiset pe 10.4.2015 kello 18.00-20.00

Lasten ja nuorten kevätnäyttely
8.5. - 3.6.2015 Pohjantähdessä

Avajaiset pe 8.5.2015 kello 18.00-20.00
Esillä lasten taiteen perusopetuksen ryhmien taidetta sekä lasten ja 

erityiskeramiikkaryhmän teoksia.

Pohjantähden näyttelyt avoinna ma-ke klo 15.00-20.00, la-su klo 14.00-17.00, 
to-pe suljettu. Järjestetään yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Työkeskuksen taidepiirin näyttely kirjastossa 
5.-31.5.2015 kirjaston aukioloaikoina

Tervetuloa näyttelyihin!

KONSERTIT JA TAPAHTUMAT 
kansalaisopiston Salikissa

SU 29.3. klo 18.30 Olavi Virta -konsertti
TI 21.4. klo 19.00 sota-ajan laulut Sam Sihvo -hengessä

Järjestetään yhteistyössä Pudasjärven maanpuolustusnaisten kanssa

PE 8.5. klo 10.00 - 16.00 Satumetsä-musiikkielämys
Järjestetään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa

Kaikkiin tapahtumiin vapaa pääsy.  Tervetuloa!

Hyväkuntoinen Lynx Cobra 
touring vm. -94. Edullisesti. P.  
0400 234 228.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

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

su 16.00-20.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

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

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

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

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella.
Kelan suorakorvaus.

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

Kebab pizzeria
Pudasjärvi

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

AVOINNA:

Oikopolku 2C, 93100 Pudasjärvi

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

 (kotikäyntejä Sarakylän   
 alueella)

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

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

GRILLITUOTTEET JA KAHVILA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

Marikaisjärven Metsästys-
seuran puheenjohtajaksi 
vuosikokouksessa valittiin 
Pentti Manninen, sihteerinä 
jatkaa Kari Stenius. Metsäs-
täjiä vuosittain koskettavaan 
riistakolmiolaskentaan osal-
listuttiin aktiivisesti maalis-
kuun alkupuolella seuralle 
osoitetulla alueella. 

Riistakolmio on metsä-
riistan runsaudenseurantaan 
kehitetty laskentamenetel-
mä. Riistakolmiot ovat pysy-
viä laskentalinjoja, jotka an-
tavat keskimääräisen kuvan 
metsiemme riistatilanteesta. 
Kolmiot kertovat myös elin-
ympäristöjen muutosten vai-
kutuksista.

Riistakolmiolaskenta talkoiltiin Marikaisjärvellä
Tasasivuisen kolmion si-

vut ovat neljä kilometriä 
pitkät, joten laskentalinjan 
kokonaispituus on 12 kilo-
metriä. Riistakolmiot sijait-
sevat metsäisessä maastossa 
mahdollisimman satunnai-
sesti. Kolmion muoto ja suu-
ri koko takaavat sen, että 
reitille sattuu kaikkia metsä-
tyyppejä ja metsän kehitys-
vaiheita samassa suhteessa 
kuin alueella keskimäärin.

Laskentalinjat kierretään 
kaksi kertaa vuodessa. Ke-
sällä lasketaan metsäkana-
linnut ja talvella tehdään ni-
säkkäiden lumijälkilaskenta.

Laskentaan osallistuu 
vuosittain 7 000–8 000 va-

paaehtoista metsästyksen 
harrastajaa. Tulokset käsit-
telee Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos.

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

Tuomo Tuomaala 040 935 9320
tuomo.tuomaala@outlook.com

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

RATSASTUSPALVELUJA

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät
* Rentouttavat maasto- ja rekiretket

RATSASTAMAAN!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

www.hirvaskoski.fi

PAINOPALVELUITA

TALKKARIAPU Palveluitamme:

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

*  Kattojen ja 
 vesikourujen siivous
*  Valvontakäynnit 
*  Kotitalousvähennys

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

TALONMIESPALVELUTPELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja 

lämmitysvesiverkostostojen saneeraukset 
Uponor komposiitti järjestelmällä.

Palveluhakemisto
KUNTOSALI, HIERONTAA, 

FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

Kyläläisten keskuudes-
ta koottu Hupitoimikunta 
järjesti lauantaina 21.3. pe-
rinteeksi muodostu-neen 
kaikille avoimen ulkoiluta-
pahtuman Pärjänsuon Kiis-

Koko perheen ulkoilutapahtuma Pärjänsuolla
kiviian montulla. Tapahtuma 
veti väkeä paikalle kiitettä-
västi, lähes yhdeksänkym-
mentä aikuista ja lasta saapui 
paikalle viettämään muka-
vaa päivää. Kauimpaa tul-
leet olivat Oulusta asti. Lap-
set kertoivat odottaneensa 
tapahtumaa jo tovin aikaa 
muistissaan sama tapahtu-
ma edellisvuodelta. Sää suo-
si ulkoilijoita, aurinko paistoi 
täydeltä terältä ja pakkaslu-
vut olivat juuri sopivissa lu-
kemissa. 

Ohjelmassa oli mäenlas-
kua sekä moottorikelkka- ja 

mönkijäajelua. Lapset silmin-
nähden nautti-vat kyydi-
tyksistä ja ehtipä vuoron-
vaihtopaikoille kertyä ihan 
jonoakin. Tänä vuonna hurja-
päi-simmille mäenlaskijoille 
oli rakennettu hyppyrimäki, 
jossa riitti vilinää ja vauhtia 
koko tapahtu-man ajan. Kiis-
kiviian montulta löytyy mon-
ta mäkeä, pitkää, loivaa tai 
jyrkkää, jokaiseen makuun. 

Tarjolla oli veloituksetta 
grillimakkaraa, munkkikah-
vit ja mehua sekä suklaamu-

nia ja tikkareita. Hupitoimi-
kunta oli osannut mitoittaa 
penkkien ja pöytien määrän 
sopivaksi, kaikille riitti tilaa 
istahtaa välillä lepuuttamaan 
jalkoja ja syömään herkullisia 
tarjottavia. Hupitoimikun-
nan järjestämät tapahtumat 
ovat vetäneet osallistujia ker-
ta kerran jälkeen enemmän 
ja niitä osataan odottaa sekä 
lasten että aikuisten puolelta.

Tämän vuoden tapahtu-
massa uutena oli kokonai-
sista puunrungoista tehty 

Mönkijän kyyti oli mieluista ja välillä kyytejä ihan jonotet-
tiin. Tapahtumaan osallistui paljon lapsia ja vilskettä riitti.

Upea katseenvangitsija ja 
tunnelman tuoja roihusi iloi-
sesti.

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!
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78
MIRJA 
tavattavissa

Pudasjärven 
metsäpäivillä 

pe 27.3. klo 10.

Tervetuloa juttelemaan!

mirjavehkapera.fi

nuotio, joka oli varsinainen 
katseenvangitsija ja tunnel-
man tuoja. Kuulumisia vaih-
dettiin vilkkaasti ja tunnelma 
oli iloinen ja rentoutunut. Ta-
pahtumassa myytiin arpoja 
ja palkintoina oli laadukkaita 
ja monipuolisia arpajaiskore-
ja. Lämmin kiitos jälleen ker-
ran Hupitoimikunnan tehok-
kaille aktiiveille, nähdään 
samoissa merkeissä ensi tal-
vena!

Mirka Pääkkö

www.
pudasjarvi-

lehti.fi



18 19nro 13PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti25.3.2015 25.3.2015nro 13

Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy

Nuorittalla Pömilässä 
(Nuorittantie 76) 

pe 27.3. klo 18.45 alkaen. 
Päävoittona 120 € ostokortti.

Tervetuloa!

Bingo

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 29.3.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

SUNNUNTAINA 29.3.
Pudasjärvi ABC     klo  08.00 – 11.00
Kuusamo Hotelli   klo  14.00 – 18.00 

VANHAT JA UUDET ASIAKKAAT TERVETULOA!

www.cambridgeohjelma.fi

LAIHDU 
TURVALLISESTI!

ALOITA 
PAINONPUDOTUS NYT!

Paavo p. 0400 198 700

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

Taivalkosken Näyttämö esittää

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

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

Liput 12 € /

Pe   27.3.2015 klo 19.00
Su   29.3.2015 klo 15.00
To  2.4.2015 klo 19.00 
La  4.4.2015 klo 17.00
Su  5.4.2015 klo 15.00

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

lauantaina 4.4.2015 klo 11.00-15.00, 
Piipposentie 16

Pilkkikilpailut Kouvalla

Sarjat ja 
osallistumismaksut: 

Yleinen (miehet ja naiset) 10€, 
nuoret 8-16 -vuotiaat 7€ ja 

lapset alle 8-vuotiaat 5€  

Yleisen sarjan 1. palkinto on moottorikaira (arvo n. 200 €), 
nuorten sarjan 1. palkinto on tablettitietokone (arvo n. 100 €). 
Yleisessä ja nuorten sarjassa palkitaan kolme parasta ja 

lasten sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi

Holiday Club –lahjakortti (arvo 120 €).

Kouvan kalastuskuntaTervetuloa!

Huom! Pilkkialue on entistä suurempi!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Puh. 044 202 3595

 ROMEKIEVARISSA
TAPAHTUU

esiintyy la 28.3. 
klo 22.00 alkaen

TRUBADUURI 
AAPO-MATTI 

PUHAKKA

Aittojärvellä la 4.4. klo 10-12. 
Lähtö Aittojärven koulun pihalta 

Kyläkolosta. 
Myytävänä hernekeittoa ja kahvia. 

Sarjat: Lapset, naiset, miehet.

Pilkkikilpailut

Tervetuloa!
Aittojärven Kyläseura ry

TEHOKÄVELY su 29.3. klo 18 
Puikkarin pihalta.

Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 
Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. 

Järjestää Kansalaisopisto ja 
PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Pudasjärven Eläkeläiset ry 
järjestää jäsenilleen 

PILKKIKILPAILUT    
Pudasjärvellä Havulan rannassa 

ke 8.4.2015 kello 11-14
Sarjat naisille ja miehille.

Yhteyshenkilö Ensio Takkinen puh. 0400 193 359.
Osallistumismaksu 5 €.

Paikalla ostettavissa kuumia makkaroita, 
kahvia, lettuja, mehua ym. 

Tervetuloa! 
PUDASJÄRVEN ELÄKELÄISET 

20. SYÖTEHIIHTO
La 11.4.2015 klo 9.00 Hiihtostadion

SARJAT:   KILPASARJA 50 km    
 M, N, N40, M40, M45, M50, M55, M60
   M/N 50 km RETKISARJA
   M/N 25 km RETKISARJA
Osanottomaksu:  35 € 31.3.2015 mennessä
  45 € 31.3.2015 jälkeen
  tili: FI77 5360 0420 0042 96
Maksuun sisältyy:  mitali, kunniakirja
6 huoltopistettä, sauna ja arvonnat kaikkien 
kesken. Unelma-arpa (arvo 6 €) ja munkkikahvit.

Ilmoittautuminen 10.4.2015 mennessä
Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097

heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

SYÖTETRIPLA – osakilpailu
11.4.2015 Syötehiihto 50 km 
www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto
1.8.2015 MTB Syöte 60 km www.mtbsyote.fi
11.9.2015 Huippukymppi 10 km www.huippukymppi.fi Sunnuntaina 29.3.2015 klo 18.30

Kansalaisopiston Salikki
Lukiontie 4

Esiintyjinä kansalaisopiston musiikkiryhmiä, 
vierailevia esiintyjiä Torniosta ja Haaparannalta,

harmonikkataiteilija Niko Mäenalanen...

Vapaa pääsy, maksullinen kahvitarjoilu väliajalla.

Tervetuloa! Järj. Pudasjärven kansalaisopisto/
opistolaiskunta

Konsertti

Olavi 
Virta 
100v.

KUUSAMON 
MUIKKUA
Pudasjärven 

torilla

ma 30.3. 
klo 9.00 alkaen. 

PuU Uimajaosto
Uintikisat Puikkarissa su 29.3 alk. klo 18
Ilmoittautuminen paikan päällä ja osallistuminen 
maksutonta. Tervetuloa!

–esitystä. 
Esitys alkaa klo 19 Taivalkosken teatterilla Kauppatie 11. 

Lähtö Pudasjärveltä klo 17.30 S-marketin pysäkiltä. Liput 12 €. 
Linja-autokyydin maksaa jäsenille Yrittäjäyhdistys, muut hinta 10 €.
Tied. ja ilm. pudasjarven@yrittajat.fi puh. 0400 375 557

TEATTERIRETKI  
TAIVALKOSKELLE 

Pudasjärven Yrittäjät järjestää pe 27.3. 
linja-autoretken Taivalkoskelle katsomaan 

Taivalkosken Näyttämön 
esittämää Heikki Luoman

Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 30.3. klo 10-10.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Pilkkikilpailut Kouvalla la 4.4. klo 11-15, Piipposentie 16.
Pikkupääsiäinen Syötteen luontokeskuksella la 4.4. Pikkupääsiäinen on 
koko perheen askartelutapahtuma luontokeskuksella. 
Pilkkikilpailut Aittojärvellä la 4.4. klo 10-12. Lähtö Aittojärven koululta. 
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Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistyksen

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

to 26.3.2015 kello 19 Vaalituvalla 
Kauppatie 3 Pudasjärvi.

Johtokunta klo 18.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Pudasjärven Yrittäjät ry

SENIORIYRITTÄJIEN
LOUNASTAPAAMINEN
ke 1.4. klo 11 Jukolan Pirtti.

Mukana kirkkoherra Juha Rauhala.  Tervetuloa!

Eläkeläiset ry:n Jokilaakso-
jen aluejärjestön pilkkimes-
taruudet ratkesivat Pyhäjär-
vellä kolmituntisessa kisassa 
pienin eroin. Naisten sarjan 
voittaja sai kisan suurim-
man saaliin 5,8 kg voittaen 
vain 50 grammalla parhaan 
mieskisailijan ja saaliin suu-
ruus mitalisijoille yltäneil-
le oli varsin tasainen. Pyhä-
järven 120 neliökilometriä 
käsittävälle jäälle Pyhäjär-

Eläkeläisten pilkkimestaruuskisat
ven eläkeläiset toteuttivat 
onnistuneesti runsaan osal-
listujajoukon saaneen kisan 
ja järjestivät viihdykettä ja 
erilaista tarjottavaa niin ki-
sailijoille kuin seuraajille. 
Etäisimmät tulivat 250 kilo-
metrin päästä Pudasjärveltä. 
Sää suosi ja kalaa tuli toista-
sataa kiloa.

Veikko Meriläinen

Tulokset:
Naiset: 1) Sirkka Kokko, Pud 
5,8 kg, 2) Saimi Kuusisto-Mik-
konen Pud 1,8 kg; 3) Raija Man-
ninen Pyhäjärvi1,6 kg.
Miehet: 1) Erkki Manninen Py-
häjärvi 5,7 kg, 2) Vesa Teivaan-
mäki Pud. 5,4 kg, 3) Asko Laaja-
la, Pud 5,3 kg.

Joukkuekisa
Miehet: 1) Pudasjärvi 1-jouk-
kue 15,8 kg (mukana 3 joukku-
etta)
Naiset: 1) Pyhäjärvi 1-joukkue 
1,6 kg.
Sekajoukkueet Pudasjärven 
eläkeläiset 7,8 kg (mukana 2 
joukkuetta).

Naisten sarjan voittaja Sirkka Kokko Pudasjärveltä.

Miesten voittajajoukkue Pudasjärven eläkeläiset Kalevi Si-
nisalo, Asko Laajala ja Vesa Teivaanmäki sekä Pyhäjärven 
Anto Tapaninaho.

Tulevan toukokuun 9. päi-
vänä eli äitienpäivänaattona 
LC Hilimat järjestää perin-
teiseen tapaan Hyvän Olon 

Hyvän Olon Messut kahdeksannen kerran

Viime vuoden messuilla Kurentanssin osallistujat esittivät 
tansseja, jotka päättyivät yhteiseen letkajenkkaan. 

Messut Tuomas Sammelvuo 
-salilla. Sinne toivotaan run-
saasti eri alojen esittelijöitä, 
kuten aikaisempinakin vuo-

sina. Messut on hyvänteke-
väisyystapahtuma, jonka 
tuotto käytetään pudasjärve-
läisten ihmisten hyväksi.

LC Hilimat myy pöydäs-
sään messuarpoja, joiden 
pääpalkinto on tabletti. Mui-
na voittoina on lahjakortteja, 
jotka käyvät mihin tahansa 
pudasjärveläiseen liikkee-
seen. Ei sovi unohtaa Hili-
mojen sinappiakaan näin 
grillikesän kynnyksellä.

Musiikista vastaa Reijo 
Kossin johtama kansalais-
opiston orkesteri solistinaan 
Alpo Puhakka, joka noudat-

telee Olavi Virta -teemaa. 
Muita solisteja ovat Kaisa 
Nissi ja Markku Kemppai-
nen.

Messuille kootaan näyt-
teille merkkausliinoja ja Ara-
bian kahvikuppeja. Siellä 
esitellään urheiluasuja pai-
kallisin voimin. Pelleryhmä 
vaeltelee messualueella.

Liikuntaa näemme nais-
voimistelijoiden esityksissä 
ja vatsatanssissa. Tanhuryh-
mä tulee esiintymään ohjaa-
janaan Ensio Koivula.

Pirkko Polvi

Perinteinen metsäpäivä 
järjestetään perjantaina 
27.3. kello 10-14 Pudasjär-
ven torilla. Tapahtuman 
järjestelyvastuun kantavat 
Pudasjärven alueella ole-
vat erilaiset metsään liit-
tyvät toimijat sekä OSAO 
Taivalkosken yksikön 
metsäopetus. Metsäpäi-
vän tämän vuotinen teema 
on  Hirsirakentaminen.

Tapahtumassa toimi-
jat esittelevät palvelutar-
jontaa ja paikalla on myös 
työnäytöksiä sekä OSA-
On metsäkonesimulaatto-
ri, jossa halukkaat voivat 
kokeilla taitojaan metsä-
koneajossa. Tehdasvierai-
lu suuntautuu hirsitaloja 
sekä vapaa-ajanasuntoja 
tuottavalle Kontiotuote 
Oy:lle. Tehdasvierailussa 
on mahdollisuus vierail-
la yksi bussilastillinen vie-
raita. 

Tapahtuman viesti on 
niin pudasjärveläisille 
kuin ympäröivälle yhteis-

Hirsirakentaminen teemana Metsäpäivässä
kunnalle: Puurakentaminen 
elää uutta nousukauttaan 
ekologisena vaihtoehtona 
niin pientalo- kuin julkises-
sa rakentamisessa. Pudasjär-
vellä on siitä näyttöä.

Tapahtuman avaa kau-
punginjohtaja Tomi Timo-
nen ja pääpuhujaksi on lu-
pautunut kansanedustaja 
Antti Rantakangas Haapa-
vedeltä ja tapahtumassa vie-
railee myös kansanedustaja 
Mirja Vehkaperä Haukipu-
taalta.  

Jenni Jaakkola laulaa
Musiikkia esittää KIDSin 
voittaja Jenni Jaakkola. Pu-
dasjärven kaupungin teltas-
sa voi tutustua Hirsikam-
puksen 3D-virtuaalimalliin 
sekä tunnistaa julkisia hirsi-
rakennuskohteita.  Metsäpäi-
vien osanottajia haastetaan 
ehdottamaan pudasjärveläi-
siä tutustumiskohteita, joi-
ta koulut voisivat hyödyntää 
opetuksessaan. 

Parkkuumestari Pentti 

Rantala kuorii tukkeja taa-
tulla tekniikalla. Hän on 
MM-kisojen kolmonen vii-
me vuodelta sarjassa 55-70 
vuotta.

OSAO:n pisteessä voi ko-
keilla entisajan metsätöi-
tä, ryskätöitä muun muassa 
justeerisahausta. Koululai-
sia haastetaan tunnistamaan 
puulajeja, ikää sekä tutus-
tumaan matkailun, pro-
sessialan ja hevoshoitajien 
koulutukseen. Tapahtuma 

huipentuu huutokaup-
paan, jossa on tarjolla use-
ampia käytettyjä moottori-
kelkkoja.

Kaikille on tarjolla kah-
via ja grillimakkaroita sekä 
tapahtumassa arpalipun 
täyttäneiden kesken arvo-
taan tapahtumassa moot-
torisahalla veistetty puu-
taideteos.

Metsäpäivä tiedotus

Viime talven Metsäpäivässä yllätti kevättalven sankka lu-
mipyry, mutta siitä huolimatta päivässä kävi yleisöä tu-
hatmäärin. Kuva Metsähallituksen moottorikelkkojen 
huutokaupasta.

Kurenalan Kyläyhdistys ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS
to 23.4.2015 klo 18.00 

Pudasjärven kaupungintalolla, Varsitie 7.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.
Tervetuloa! Hallitus

Infotilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Kahvi-
tarjoilu ja omakustanteinen lounas. 

TUKI-INFOTILAISUUKSIA VILJELIJÖILLE
27.3. klo 9.30-15.20 Pudasjärvi, Hotelli Pikku-Syöte,  
Syötekeskuksentie 126  

Ennakkoilmoittautuminen heti: proagriaoulu.fi >  
Koulutukset ja tapahtumat, tai vaihde (08) 316 8611

Huom! Myös kunnat järjestävät omia infotilaisuuksia: Katso 
tiedot www.ymparistoagro.fi > tiedotteet

Ohjelma: 
Klo 9.30-15.00 Tukihaun muutokset  
Klo 15.00-15.20 Suomen Riistakeskuksen kosteikkotietoisku 
Luennot: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ProAgria Oulu 
Järjestäjä: ProAgria Oulun hallinnoima Mikä muuttuu 2015-hanke

26.3. klo 9.30-15.20 Kuusamo, Kuusamotalo, 
Kaarlo Hännisen tie 2

Tied. ja ilmoittautumiset:
Jari Junna 0500 558 368, 

jarit.junna@pp.inet.fi
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Mukaan toivotaan vähintään 10 henkilöä.
Ryhmäläiset saavat ohjausta liikunnasta sekä ravin-
nosta sekä tehdään liikuntaohjelma, joka pitää si-
sällään 1-2 yhteistä liikuntatuokiota viikossa, jotka 
koostuvat kävely, sauvakävely- ja juoksulenkeistä, 
kuntosaliharjoittelusta, kahvakuulailusta yms.
Hinta 95 euroa.

1945

Pu

U

70 v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

AkuFysio ja PuU Kuntourheilujaosto aloittavat

Painonhallinta– ja
kunnonkohotusryhmän

Ensimmäinen kokoontuminen 
Puikkarin kahvion takaosassa ke 25.3. klo 18.
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Nyt varataan 
kesän parhaita asennusaikoja, 

tule ja pyydä tarjous.

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

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Kauttamme 
luotettavat ja hiljaiset 

Nibe maalämpöpumput. 

Varastotie 104 B, 93100 Pudasjärvi
Alpo Puhakka 0400 187 795, alpo@aosteel.fi

MYYDÄÄN TALLIOSAKKEITA VARASTOTIELTÄ
Säilytykseen, harrastuksiin, toimitilaksi

●  Asuntoautot ja -vaunut
●  Veneet, moottoripyörät ja -kelkat
●  Huonekalut ym. irtain
 omaisuus
●  Työkalut, materiaalit, koneet ja  

kalustot, autohuolto, mobilismi yms.
●  Paloturvallinen
●  Edullinen lämmitys
●  Oma lukittu tila
●  Vesijohohto ja viemäröinti (WC-valmius)

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Remontin 

tilanneille 

piipunpellitys 

kaupan päälle! 

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 

Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415. www.pudas-kone.fi

PALVELEMME:
ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 6:een 

tasaerään.

LAATUKAMPPEET KEVÄT METSÄÄN
Kevään 2015 odotettu uutuus!

MS 201 C-M
● 1,8 kW/2,4 hv
● 3,9 kg
● M-Tronic

699€

MS 201 C-EM
Saatavana myös ErgoStart kevytkäynnistyksellä!

● 2,3 kW/3,1 hv
● 4,5 kg
● 42,6 cm3

● M-Tronic

759€

MS 241 C-M

659€

● 1,3 kW/1,8 hv
● 3,5 kg
● ErgoStart 
 kevytkäynnistys

MS 193 C-E
Pikkujätti!

459€

● 1,2 kW/1,6 hv
● 4,1 kg

MS 170
Laadukas pikkusaha

199€

● 2,2 kW/3,0 hv
● 8,4 kg
● 45,6 cm3

FS 460 C-EM K
Vahva metsäraivuri

899€

543 XP
● 2,2 kW/3,0 hv
● 4,5 kg
● 43,1 cm3

599€

Legendaarisen 242 manttelinperijä

439
● 1,5 kW/2,0 hv
● 3,9 kg

449€

Kevyt yleissaha

Kaikille sahan 
tai raivaussahan 

ostajalle metsurin 

kypärä kaupan 
päälle!

Economy Plus
TURVAPUSERO 
+ TURVA-AVOHAALARI

199€

ERIKOISERÄ AMMATTIKÖYTTÖÖN 
HYVÄKSYTTYJÄ METSURIN 

TURVAVARUSTEITA!
TURVA-AVOHAALARIT 120€
TURVAPUSERO 90€
TURVASAAPPAAT 80€
KYPÄRÄ 30€

Tai kaikki edelliset 

YHTEENSÄ 260€
OREGON KOMBIKANNU 
kaatonokilla

29,90€

TERÄKETJUT
2 kpl + laippa 49€

Ärhäkkä monitoimikone


