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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Optikon näöntarkastus 0€!
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P. 040 821 1819Varaa aika

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

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Lääkäriajat: ke 5.4., ke 12.4. ja ke 19.4.

nro 13 2017

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Energiansäästöjärjestelmät 
ja putkistosaneeraukset

nostavat kiinteistön arvoa 
s.4

Metsäpäivä jälleen 
suosiossa s. 6 

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 31.3.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

TYÖKESKUKSEN
PÄÄSIÄISMYYJÄISET

Torstaina 6.4. klo 10.00-14.30
Työkeskuksessa Kauralantie 3

•  Myynnissä pääsiäiskoristeita, 
 tekstiili-  ja puutöitä ynnä muuta mukavaa
•  Hartiahierontaa pallolla 
 - vapaaehtoinen maksu!

Varaa mukaan 
käteistä, meille käy 
vain käteismaksu!

Myytävänä 
myös kahvia ja 

pääsiäis-
piirakkaa!

Tervetuloa!
ARPAJAISET!

Arvonnassa auton 
päältäpesu ja 

työkeskuksessa 
tehtyjä tuotteita!

-  Huolenpitoa ja hyvinvointia 
vauvasta vaariin...

-  Kaksi kovaa koota – koulutus ja 
kaavoitus...

-  Nuoriso ja vapaa-aika...
-  Yrittäminen ja työllisyys...
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UNOHDETAANKO ME JOKAPÄIVÄISET 
– JOKAISTA KUNTALAISTA KOSKEVAT ASIAT?

HYVINVOIVA KUNTALAINEN  = HYVINVOIVA KUNTA
Pankinaho Sirkka77

sitoutumaton

35 Jatkamaanvaltuustoon

Huolenpitäjä
Paavo Kortetjärvi

-  Työllisyys
-  Kaikkien pudasjärvisten palvelujen 

turvaaminen
-  Ammatillisen ja lukiokoulutuksen 

säilyttäminen Pudasjärvellä
-  Vakaa kuntatalous
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ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

WECKMAN STEEL 
PELTIKATTO-

LASKENTAPÄIVÄ 
PE. 31.3. KLO 10-15

Weckmanin Jani laskee sinulle 
kilpailukykyisen tarjouksen

kevätehtohinnoin.
Ota mitat tai piirustukset mukaan.

TARJOAMME 
PULLAKAHVIT!

MAKSAJA: REIJO TALALA

53

Peruspalvelut saatava tasavertaisesti omasta kunnasta.

Huolenpitäjä
Reijo Talala

LOPETA RAHAN POLTTAMINEN!
• Tule tutustumaan IVT-maalämpöön ja

ilma-vesilämpöpumppuihin
• makkaratarjoilu
• maahantuojan edustaja paikalla
• markkinoiden parhaat takuut!

Paikallinen IVT-jälleenmyyjäsi: 
Oulun Rakennus ja Energia Oy
Juha Wiman / Jaakko Pyttynen
p. 040-777 0771 / 044-056 3119
www.rakennusjaenergia.fi

Yhteistyössä Oulun Lämpökaivonporaus Oy 
Juhani Malo, p. 040-418 5736

Olemme esittelemässä lämmitysjärjestelmiä:

Ti 4.4.2017 Pudasjärvi
K-Supermarketin parkkipaikka 

Tervetuloa klo 10-17.00!

KE 5.4.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä
● Klo 18.00 

SMURFFIT JA 
KADONNUT 

KYLÄ
-K7- LIPPU 6€

● Klo 19.30  
BEAUTY AND 
THE BEAST
K-12/9- LIPPU 8€

www.moviecompanyalatalo.fi 

Lisätienestiä vihannesviljelystä 
ke 5.4. klo17–20 Pudasjärvi, LAromit Oy, Ranuantie 253

Illan aiheina vihannesviljelyn haasteet ja mahdollisuudet, 
markkinakatsaus, luomu-lähiruoka-ajattelu sekä Pudas-
järven tarjoamat mahdollisuudet.

Lisätietoa: kirsti.voho@proagria.fi, 0400 387 406

Luonnontuotteiden kuivurin  
rakentaminen ja keruulaitteet
pe 7.4. klo 11.30–15 Pudasjärvi, LAromit Oy, Ranuantie 253

Oma vai yhteinen isompi kuivuri luonnon keruutuotteille? 
Vaihtoehtoja, käytännön ohjeita, esimerkkejä ja hintatie-
toja itse rakennettavista laitteista. Asiantuntijoina Mark-
ku Koistinen ja Tapani Rantapirkola, Peskin Palvelut Oy.

Lisätietoa: taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi, 
040 551 7807

Ilmoittaudu tilaisuuksiin viimeistään ma 3.4.  
www.proagriaoulu.fi > Koulutukset tai  
satu.nissinaho@proagria.fi, 043 825 5252

Tilaisuudet järjestää Oulun seudun BiotalousLeader 
-hanke / ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

TILAISUUDET OVAT 
MAKSUTTOMIA –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

60 Huolenpitäjä
Timo Vähäkuopus 

Maanviljelijä
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Suuret kiitokset luottamuksesta, 
neljä vuotta on mennyt nopeasti.

Kokemusta ja osaamista kertyi, joten olen 
edelleen käytettävissä, jos niin päätätte.

Tervetuloa 
vaalituvalle riisi-

puurolle sunnuntaina 
2.4. klo 12.00 alkaen.

Nouda markkinajohtajan UutuusMallit-esite 
ja kampanjaedut huhtikuun näytöksistä

Näköalatie 1214. Pudasjärvi La 1.4. klo 11-13
Tervetuloa tutustumaan tilavaan asiakkaan toiveiden 
mukaan räätälöityyn Kastelli-kotiin Iso-Syötteen alueelle!
Paikalla asiantunteva Kastelli-kauppias 
Janne Mikkonen p. 043 824 1153

KASTELLIN
 HURRJA HUHTIKUU

KUTSUU NÄYTÖKSIIN

Uutuusmalleissa toivottua 
valoisuutta, korkeutta, 

tehokkuutta...

kastelli.fi

UutuusMallit 2017
TOIVOTUIMMAT LISÄYKSET LAAjAAn KASTELLI-VALIKOIMAAn

K E V Ä T

04/2017

Lue lehti netistä 

www.pudasjarvi-lehti.fi  jo torstai-iltana!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 2.4. kello 10, Juha Kuk-
kurainen, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.
Kuorot: Vox Margarita ke 5.4. kello 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 5.4. kello 13.
Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. 
Kirpputorille otetaan vastaan palkintoja arpajaisiin.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 3.4. kello 18.
Kaikille avoin Sauvakävely klo 17.15. Lähdetään yh-
dessä srk-talon, Kanttorilan pihasta reippailemaan. 
Lenkin päätteeksi keitämme iltakahvit Kanttorilassa. 
Mukaan toivotaan kaikenikäisiä lenkkeilijöitä, myös il-
man sauvoja voi kävellä!
Omaishoitajat rippikoulusalissa ma 3.4. kello 11.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 6.4. kello 17.
Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoi-
sin kello 10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17-
19.
Pääsiäisvaellus seurakuntakodissa ti 11.4. kello 18-
18.45.
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin 
kello 9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 
743 4896 tai 040 586 1217.
Kansalaisopiston oppilasmatinea seurakuntakodissa 
ma 3.4. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 2.4. 
kello 16 (Timo Lyytikäinen, Risto Lauhikari). Käsityöilta 
Sarakylässä Antti Kummalalla pe 31.3. kello 19 ja laulu-
seurat Vesa Sarajärvellä su 2.4. kello 19.
Kastettu: Elia Onni Henrik Vengasaho, Jooa Juhani 
Kouva.
Haudattu: Marja Liisa Kristiina Takaharju 81 v, Hilda 
Orreveteläinen 79 v, Aino Inkeri Paukkeri 60 v, Seppo 
Aukusti Poijula 57 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Oulunkaaren toimesta jär-
jestettiin keskiviikkona 
22.3. kaupungintalolla tu-
kiperheilta, joka oli tarkoi-
tettu niin tuki- ja sijaisper-
heinä jo toimiville, kuin 
uusille tuki- ja sijaisperhe-
toiminnasta kiinnostuneil-
le. Illan vetäjinä olivat sosi-
aalityöntekijä-lastenvalvoja 
Marja Kylmäluoma ja kou-
lukuraattori Jonna Puhak-
ka, jotka molemmat toimi-
vat myös itse tukiperheenä. 
Sysäys tukiperheillan jär-
jestämiselle nousi tarpees-
ta löytää uusia tukiperhe-
toiminnasta kiinnostuneita, 
mutta myös halusta kuul-
la jo toiminnassa mukana 
olevien tukiperheiden ko-
kemuksia ja kehittämiside-

oita.  
Kylmäluoma kertoi, 

että useimmiten tukiper-
hettä tarvitsevat ovat ta-
vallisia lapsiperheitä, jois-
sa tuentarve on syntynyt 
esimerkiksi vanhempien 
väsymyksen, yksinhuol-
tajuuden tai sosiaalisten 
verkostojen puutteen vuok-
si. Tukiperhetoiminnalla 
pystytään tukemaan van-
hempien jaksamista ja voi-
mavaroja ja tällä tavoin 
ennaltaehkäisemään ongel-
mien syntymistä. 

Tuki- ja sijaisperheenä 
jo parinkymmenen vuo-
den ajan toiminut Toini 
Luokkanen kertoi puheen-
vuorossaan, ettei hän miel-
lä sijaisvanhempana toi-

mimista työnä, vaan se on 
hänelle elämäntapa. Hän 
kuvaili puheenvuorossaan 
sijaisvanhemmuuden ko-
konaisvaltaisuutta ja koros-
ti, että sijaisperheenä toimi-
minen vaatii koko perheen 
sitoutumisen ja mukana 
olemisen.

- Se on pohjimmiltaan 
samanlaista tavallista per-
he-elämää, kuin omienkin 
lasten kanssa. Jos vain löy-
tyy roppakaupalla rakkaut-
ta, ei sijaisvanhemmuuteen 
vaadita sen ihmeempiä, 
Luokkanen totesi. 

Tuki- ja sijaisperhetoi-
minnassa jokaisella lapsella 
on vastuusosiaalityöntekijä, 
jonka antaman tuen moni 
iltaan osallistuneista koki 

tärkeäksi, muttei itsestään 
selväksi. Illassa nousi esil-
le tarve ja kiinnostus tuki- 
ja sijaisperhevalmennusta 
kohtaan, jota pyritäänkin 
järjestämään kaikille ha-
lukkaille mahdollisuuksi-
en mukaan. Keskusteluissa 
nousi esiin myös vertais-
tukiryhmä, jota kaivattiin 
myös Pudasjärven alueella 
toimiville tuki- ja sijaisper-
heille.

Tuki- ja sijaisperheitä 
tarvitaan. Mikäli tuki- tai 
sijaisperheenä toimiminen 
kiinnostaa, yhteyttä voi ot-
taa Pudasjärven perhepal-
veluihin.

Elina Kerälä
sosiaalityön opiskelija

Tuki- ja sijaisperheille olisi tarvetta
Suut avautuu
silmät ei nää.
Sydän ymmärtää
 
Suut sulkeutuu,
päättäkööt muut.
Harva vaivautuu.
Yhden kun saa,
taas turhautuu.
 

Päättäköön muut,
kun tähän turhautuu.
Suut sulkeutuu
taas tummentuu.
Vaivummeko murheeseen?
 
Totuus sumentuu,
kun suut sen sulkeutuu.
   
Jone 

Huuto! 

Tukiperheiltaan osallistui tukiperheenä toimivia sekä pitkällä että lyhyemmällä kokemuk-
sella. Mukana oli myös muutama uusi tukiperhetoiminnasta kiinnostunut.

Toini Luokkanen jakoi pu-
heenvuorossaan kokemuksi-
aan ja ajatuksiaan tuki- ja si-
jaisperhevanhemmuudesta.

Elävä vesi kumpuaa iankaikkiseen elämään
Johanneksen evankeliumista löytyy yksi 
Jumalan sanan tärkeimmistä jakeista. ”Mut-
ta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle an-
nan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi jonka 
minä hänelle annan, tulee hänessä sen ve-
den lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen 
elämään”. Joh. 4:14.

Jeesus puhuu tässä elämää tuovasta 
vedestä, jota hän meille antaa ja joka al-
kaa virrata sisimmästämme.

Huomasitko lukijani, että se vesi, jota 
Jeesus antaa, kun sinä otat vastaan, on 
sinussa, ei sinulla. Ihan, niin kuin sinulla 
on lasi vettä kädessäsi, se vesi on sinulla, 
mutta kun juot lasin tyhjäksi, vesi on si-
nussa. Eihän tämä luonnollinen vesikään 
vaikuta janoomme, ennen kuin se on si-
nussa. Samoin on tämä elävä vesi, jota 
Jeesus meille antaa, ei ratkaise elämäm-
me ongelmia, ennen kuin se on sinussa, 

sinun sisimmässäsi, sydämessäsi.
”Mutta juhlan viimeisenä, suurena päi-

vänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: Jos joku 
janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juo-
koon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmäs-
tään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva 
elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoin 
Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka us-
kovat häneen, sillä Henki ei ollut vielä tul-
lut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu”. 
Joh 7:37-39.

Lähestymme jälleen pääsiäistä ja 
saamme muistella sitä, kuinka paljon Ju-
mala rakasti ihmistä, lähettämällä oman 
Poikansa kärsimään, kuolemaan ja näin 
sovittamaan koko maailman synnit.

Tästä edellä luetusta voimme päätellä, 
että Kristuksessa meille on annettu kaik-
ki. Kaikki on valmista. Edellyttää vain sen 
vastaanottamista mitä luvattu on.

Jumalan lupauksethan ovat ihmisten 
lupauksia suuremmat. Hän kykenee ja 
tahtoo aina toteuttaa lupauksensa, jotka 
ovat poikkeuksetta hyvät ja pyhät.

Jumalan lupauksista suurimpana on 
pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä 
lupaus toteutui kertakaikkisesti Gol-
gatalla, kun hän sovitti meidän syntimme.

Näin meille jokaiselle on avattu tie, 
joka vain tahtoo vastaanottaa pelastuk-
sen Jeesuksessa Kristuksessa, syntien an-
teeksisaamiseksi.

Siunattua pääsiäisen  
odotusta kaikille!

Jouni Vikström

Pudasjärven Sotaveteraanit 
ry kokoontui vuosikokouk-
seensa seurakuntakeskuk-
sessa 27.3. Tavanmukaisten 
vuosikokousasioitten käsitte-
lyn yhteydessä todettiin, että 
yhdistyksen kokonaisjäsen-
määrä on vuonna 2016 ol-
lut 315, joista vapaajäseniä 
(yli 80-v) 100, 29 miestä ja 71 
naista sekä kannattajajäseniä 
209.

Veteraaniemme keski-
iänkin ollessa jo yli 92 vuot-
ta, on luonnollista, että vete-
raanijärjestönkin toiminnan 
vetovastuu on siirtynyt ene-
nevässä määrin nuorempien 
harteille. Niinpä tässä koko-
uksessa kutsuttiin kunnia-
jäseniksi viisi pitkään yh-
distyksen hallintotehtävissä 
toiminutta veteraania: Lau-
ri Hepola, Helmi Hiitola, 
Yrjö Kaarre, Kalle Leinonen 
ja Helmi Tervo. Hallitukses-
sa edelleen jatkamaan valit-
tiin Teuvo Törmänen ja Esko 

Törmänen sekä uusina jä-
seninä Eero Ahonen, Vesa 
Holmström ja Raija Nieme-
lä. Hallituksen puheenjohta-
jana jatkaa Paavo Pikkuaho. 
Toiminnantarkastajiksi valit-
tiin edelleen Olavi Paloniemi 
ja Matti Rantala, varalla Pauli 
Rinne ja Antti Härkönen.

Yhdistyksen talouden to-
dettiin olevan vakiintuneen 
toiminnan turvaavassa kun-
nossa. Tukitoiminnan keski-
össä edelleen ovat sotiemme 
veteraanit sekä heidän avio-
puolisonsa ja leskensä. Toi-
minnan toinen ”kärki” suun-
tautuu kasvavassa määrin 
perinnetyöhön, veteraani-
en työn ja kunniaperinnön 
siirtäminen tuleville polvil-
le: ”Veteraanimme poistu-
vat keskuudestamme, mutta 
heidän taistelunsa ja. työnsä 
merkitys ja muisto ei saa ka-
dota”.

Paavo Pikkuaho

Sotaveteraaneihin 
viisi kunniajäsentä
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Elinvoimavaliokunta ohjeis-
taa toiminta- ja kehittämis-
avustusten jakoajan muu-
tosta. Osastosihteeri Sinikka 
Mosorin mukaan Pudasjär-
ven kaupungin kehittämistoi-
men budjettiin on varattu 150 
000 euroa jaettavaksi kehittä-
mis- ja toimintatukiin vuonna 
2017. Hakemuksia on tullut 
yhteensä 115 kappaletta, jois-
ta toimintatukihakemuksia 
88 ja kehittämistukihakemuk-
sia 27. Osa hakemukisista liit-
tyy osallistavaan budjetoin-
tiin. Osallistava budjetointi 
tarkoittaa tässä tapauksessa 
ryhmätyöllistämisen mahdol-
listamista yhdistyksille kehit-
tämistukien kautta. 

Ryhmätyöllistäminen puo-
lestaan pienentää pitkäai-
kaistyöttömistä maksettavan 
kuntaosuusmaksun palautuk-
sen määrää. Valiokunta päät-
ti ohjeistaa kaupunginhalli-
tusta muuttamaan hakuaikaa 
huhtikuun loppuun saakka. 
Työryhmä valmistelee tuki-
esitykset toukokuun aikana 
ja kaupunginhallitus käsitte-
lee työryhmän esitykset kesä-
kuussa. Tuet maksetaan yh-
distyksille kesäkuun loppuun 
mennessä. 

Kehittämisjohtaja Jorma 
Pietiläinen totesi työttömyys-

lukujen junnaavan paikal-
laan, vaikka aktivointitoimen-
piteitä tehdään kovasti. Ellei 
näitä toimenpiteitä tehtäisi, 
kuntaosuusmaksut olisivat 
kestämättömät. Yli 300 päivää 
pitkäaikaistyöttömistä (kun-
tamaksuosuuslista) ja yli 200 
päivää työttömänä olleista 
henkilöistä tulee kaupungil-
le automaattisesti tiedot akti-
vointitoimenpiteiden helpot-
tamiseksi. Sointu Veivo kertoi, 
ettei TE-toimisto pysty lähet-
tämään tavoitteen mukaises-
ti nuoria yksilövalmentajan 
haastatteluun. Tammikuussa 
2017 hyvin alkanut toiminta-
malli, jossa TE-toimisto lähet-
ti nuoria haastateltavaksi, on 
saanut takapakkia. Te-toimis-
to ei enää lähetä niitä nuoria 
yksilövalmentajan haastatte-
luun, joilla on olemassa vas-
ta hankittu ammattikoulutus 
tai nuoret ovat olleet liian vä-
hän aikaa työttöminä. Tämä 
johtuu TE-hallinnon tiukois-
ta säännöistä ja ohjeistuksista.

Paikkakunnan negatii-
vinen ilmapiiri on raskasta 
muualta tulleille ja elinvoima-
valiokunta ohjeistaakin, että 
asia otetaan paikkakunnalla 
laajaan keskusteluun.

Honkalampi-säätiön Mar-
jatta Rummukainen kertoi 

Unelmatehtaan tavoitteena 
olevan luoda Unelmatehas-
yhteisöstä keskitetty työlli-
syydenhoidon malli, käyn-
nistää Unelmatehas Oy:n 
toiminta ja luoda uutta työ-
tä paikkakunnalle. Keinoina 
ovat työllisyydenhoitoon liit-
tyvien prosessien avaaminen, 
tavoitteet ja seuranta huo-
mioiden maakuntahallinnon 
tuomat muutokset sekä opin-
nollistamisen juurruttaminen 
työllisyydenhoitoon. Työn 
alla ovat Unelmatehas-yhtei-
sön muodostaminen, tilojen 
järjestely, remontointi ja toi-
minnan käynnistäminen sekä 
erilaiset hankehaut työllisyy-
denhoitoon. Unelmatehas 
Oy:n liiketoiminnan käynnis-
tämisessä on aloitettu tuotta-
maan omana toimintana suo-
japeittoja, pesulatuotantoa, 
sosiaalipalvelujen tukipalve-
luja sekä kierrätykseen ja puu-
tuotantoon liittyviä tehtäviä.

Alkutuottajat ovat lähet-
täneet kirjeen kaupungille/
elinvomavaliokunnalle, jos-
sa ollaan huolestuneita Rim-
min tuotekehityskeittiöstä. 
Alkutuottajat toivovat, että 
nykyisen teurastamon yhtey-
teen tulee järjestää tuotantoti-
lat lihanjalostukselle. Teuras-
tamolla ei ole lupaa nautojen 

teurastamiseen. Toimintamal-
liin tulee löytää sellainen lii-
ketoimintamalli, jossa kus-
tannukset eivät nouse liian 
korkeiksi tuottajalle. Teuras-
tuksen jälkeen tila on puh-
distettava eivätkä kustannuk-
set saa nousta liian korkeiksi. 
Valiokunta ohjeistaa kehittä-
misjohtajaa selvittämään nau-
tojen teurastamiseen liittyvät 
asiat teurastamoyrittäjä Nil-
la Jaakolan kanssa. Elintarvik-
keiden jatkojalostustuotteiden 
osalta toiminta tullaan keskit-
tämään nykyisen teurastamon 
yhteyteen. Rimmillä sijaitseva 
tuotekehityskeittiö toimii ke-
hityalustana aloittaville yrit-
täjille. 

Kehittämistoimeen tulleet 
uudet työntekijät, Kivapu-
he-hankkeen projektipäällik-
kö Siiri Nuutinen, Mieli-
hankkeen projektipäällikkö 
Marja-Liisa Hiironen ja pro-
jektityöntekijä Tarja Hemmi-
lä, Tuotekehittämö-hankkeen 
Sonja Kinnunen, monikult-
tuurisen työn koordinaattori 
Liisa Ronkainen ja Karhupa-
jan työvalmentaja Outi Vitik-
ka esittäytyivät elinvoimava-
liokunnalle.

Sointu Veivo

Elinvoimavaliokunnalta aloite

Nautojen teurastamismahdollisuus  
Pudasjärvellä tavoitteeksi

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LASITUSLIIKE PUDAS-LASI 
JATKAA TEOLLISUUSKYLÄSSÄ 
UUSIN VOIMIN!

Tuotteita ja palveluitamme:

Toivotan tervetulleeksi 
entiset ja uudet asiakkaat 
jatkaessani lasitusliikettä 
isäni jalan jäljissä.

Kiitän asiakkaitani ja 
yhteistyökumppaneita 
kuluneista vuosista 
jäädessäni vapaalle. 
Toivotan onnea ja menestystä 
uudelle yrittäjälle. 

- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 

- peilit  
- kehystyspalvelu 
- asennukset 

- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet

Tervetuloa!

Jarkko Siivikko

Mauri Siivikko

Toimeentarttuja
Sointu Veivo

Tomeraa tietoa, 
vahvaa kokemusta ja 

reipasta intoa kuntalaisten 
palvelemiseksi.
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Äänestä rohkeasti 
Sointu valtuustoon!
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Ikääntyneiden ja vammaisten, sosiaalisin perustein ARA: 
lta haettavaa asuntojen korjausavustusta voi hakea esi-
merkiksi wc – ja pesutilojen korjaamiseen.

Vuoden 2017 alusta voimaan 
tulleen uuden korjausavus-
tuslain myötä siirtyi asunto-
jen korjausavustusten myön-
täminen kunnista ARA:an 
(Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus). Uudessa laissa 
myönnetään vain ikääntynei-
den ja vammaisten asuntojen 
korjausavustusta, avustusta 
jälkiasennushissin rakenta-
miseen sekä liikkumisesteen 
poistamiseen. Aiempaan 
verraten avustusmuotojen 
määrä vähenee ja selkeytyy. 
Avustusten tarkoituksena 
on parantaa ikääntyneiden ja 
vammaisten asuinoloja.

Avustusten hakemises-
sa ja korjaus- ja muutos-
tarpeiden arvioinnissa aut-
taa Vanhustyön keskusliiton 
korjausneuvojat. Tarvittaes-
sa korjausneuvojat auttavat 
myös muutostyöt suoritta-
van urakoitsijan etsimisessä. 
Korjausneuvonta on maksu-
tonta, remonttikulut kuiten-
kin asiakas maksaa itse.

Kunnalla ei ole uuden 
korjausavustuslain mukaan 

lakisääteisiä tehtäviä. Kunta 
antaa pyydettäessä lisätietoja 
sekä tekee ARA: n valtuutta-
mana valvontakäyntejä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että 
hakemus jätetään ARA: an, 
joka tekee avustuspäätöksen 
ja hoitaa avustusten maksa-
misen. 

Korjausavustuksen saa-
minen edellyttää, että ympä-
rivuotisessa asuinkäytössä 
olevassa asunnossa asutaan 
pysyvästi ja ruokakunnasta 
ainakin yksi henkilö on vä-
hintään 65-vuotias tai vam-
mainen täyden työkyvyttö-
myyseläkkeen saava henkilö. 
Ruokakunnan tulot eivät saa 
ylittää asetettuja rajoja eikä 
ruokakunnalla saa olla varal-
lisuutta siinä määrin, että se 
kykenee korjaamaan asun-
tonsa ilman avustusta. Eh-
doissa mainitaan muun mu-
assa myös että, asuntoa tai 
asuinrakennusta on käytet-
tävä hakijan (vanhusten tai 
vammaisten) asuntona vii-
den vuoden ajan avustuksen 
myöntämisestä. 

Korjausavustuksissa on 
vuonna 2017 jatkuva haku. 
Korjausavustus on enintään 
50 prosenttia hyväksytyistä 
korjauskustannuksista, eri-
tyisestä syystä enintään 70 
prosenttia. 

Avustettavia toimenpi-
teitä voivat olla kaikki sel-
laiset, mitkä edesauttavat 
iäkkään henkilön mahdolli-

Ikääntyneiden ja vammaisten 
asuntojen korjaukseen avustusta

suutta asua kotona mahdolli-
simman pitkään.  

ARA: ssa on otettu avus-
tusten hakemista varten 
käyttöön verkkoasiointi. Tä-
män lisäksi avustuksia voi 
hakea edelleen paperihake-
muksilla, joita voi tulostaa 
ARA: n verkkosivuilta, pyy-
tää korjausneuvonnan puhe-
linnumerosta. 
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Vähäkuopuksen 
Timo lupasi tuoda maidot 

ja Riekin Vesa riisin, 
eiköhän siitä riisipuuroa ja 

puhetta synny.
Tervetuloa! 

Tulukaapa juttelemaan ajankohtaisista 
asioista ja syömään riisipuuroa

Keskustan vaalituvalle
sunnuntaina 2.4. klo 12 – 13.30. 

60 50
Timo Vähäkuopus Vesa Riekki

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

VAHVA VAIKUTTAJA 
JATKAMAAN!

 TAPIO 
POHJANVESI

eläkeläinen, kiinteistönhoitaja 
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Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

Paljon 
Uutuuksia! mm. 

-  Pääsiäis-
 Askartelutarvikkeita
   paljon erilaisia.
-  Hauskoja Lahjoja
-  Säästölippaita
-  Kuulokkeita mikillä
-  Sisustustarroja
... ja paljon muuta!

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

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
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TASA-ARVOISET PALVELUT KAIKILLE 
”PÖRSSIN” PAKSUUDESTA RIIPPUMATTA. 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PIDETÄÄN TOISISTAMME 
HUOLTA! 
ÄÄNESTÄ 

EIJA IKONEN 
JATKAMAAN 

62
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TEHDÄÄN 
TURVALLINEN 
TULEVAISUUS

Paavo Tihinen

Yhteistyöllä eteenpäin!

Uudessa valtuustossa 
tarvitaan tekoja!

18

Pudasjärven LVI- ja Rauta-
tarvikkeessa vietettiin viime 
perjantaina 24.3. teemapäi-
vää. Energia-asioihin liitty-
en paikalla oli Niben edusta-
ja Hannu Alasimonen, joka 
esitteli muun muassa Ni-
ben maalämpöpumppuja 
ja ilmavesilämpöpumppu-
ja. Uponorin edustaja Toni 
Herrosta puolestaan pääsi-
vät asiakkaat jututtamaan 
kiinteistöjen putkistosanee-
rauksiin liittyvissä asioissa. 
Päivän aikana kävi selväksi, 
että kun molemmat päivän 
teemat laitetaan käytännös-
sä kuntoon, kiinteistön arvo 
nousee. 

Herronen Uponoris-
ta kertoi, että rakennusten 
ikääntyessä käyttövesiputki-
en hallittu saneeraus on en-
siarvoisen tärkeää. 

-Nykyisten saneeraus-
menetelmän ansiosta esi-
merkiksi omakotitalossa voi 
asua koko ajan putkiremon-
tista huolimatta ja korjaus-
työtkin sujuvat ilman pin-
tarakenteiden rikkomista. 
Ajoissa tehty remontti vie 
vain pienen ajan verrattuna 
yllättäen syntyneen vesiva-
hingon korjaamiseen. Tällä 
hetkellä suurin saneeraus-
tarve ja suoranainen kiire on 
1960-1970 –luvulla rakenne-
tuissa kiinteistöissä, joissa 
on metalliset vesijohtoput-
ket. Moni iäkkään kiinteis-
tön omistaja ja vesivahingon 
kärsinyt on saanut huomata, 
että kotivakuutus ei korvan-
nutkaan syntyneitä vahin-

Energiansäästöjärjestelmät ja 
putkistosaneeraukset 

nostavat kiinteistön arvoa

koja niin suurelta osin, kuin 
oli itse alun perin olettanut. 
Vesi- ja viemärijärjestelmien 
kunnon säännöllisellä seu-
rannalla ja suunnitelmalli-
sella saneerauksella olisikin 
säästytty monelta harmilta. 

Kiinteistön lämmöntuot-
tojärjestelmän saneeraukses-
sa uusitaan vesilämpöpatte-
rit ja entisten metalliputkien 
sijaan vesi kulkee pinta-asen-
netuissa komposiittiputkis-
sa. Saneeratun kiinteistön 
uuden putkiston laskennal-
linen keski-ikä on noin 50 

vuotta, kun ei mitään poik-
keavaa tapahdu. Uponorin 
paineputket soveltuvat erin-
omaisesti myös jätevesien 
viemäröintiin ja valikoima 
on sama kuin vesijohtoput-
kissa, totesi Herronen. 

Niben edustaja Alasi-
monen kertoi, että entis-
tä tehokkaammat ilmavesi-
lämpöpumput soveltuvat 
kiinteistöihin, joissa on vesi-
kiertoinen lämmitysjärjestel-
mä (lattialämmitys, vesiläm-
mityspatterit). 

- Yksinkertaisesti sanot-
tuna pumpulla otetaan läm-
pö talteen ulkoilmasta ja 
siirretään laitteen sisälle put-
kistossa kiertävään veteen. 
Lämmityskuluissa energian 
säästö on noin 60 prosenttia. 
Pumpussa on invertteritek-
niikalla toimiva kompressori 
ja siinä on portaaton tehon-
säätö.

Maalämpö- 
järjestelmän  
suosio kasvaa
Alasimosen mukaan vuosi 
vuodelta yhä useamman pu-
dasjärveläisenkin asuinkiin-
teistön lämmitys hoidetaan 
maalämmöllä. 

-Maalämpöjärjestelmä so-

Antero Kokko ja Niben edustaja Hannu Alasimonen vierailivat Pudasjärven taajamassa vii-
den asunnon rivitalokohteessa, jonne on asennettu kolme vuotta sitten maalämpöjärjes-
telmä entisen öljylämmityksen tilalle.

veltuu sekä saneeraus- että 
uudisrakennuskohteisiin. 
Maalämpöpumppu toimii 
siten, että nesteellä täytetyn 
putken (keruupiirin) avul-
la otetaan talteen lämpöä 
maasta, kalliosta tai vedestä. 
Lämpöpumppu tiivistää tal-
teen otetun lämpöenergian 
ja siirtää sen lämmitykseen 
ja käyttöveteen. Pumppu-
mallista riippuen lämmin-
vesivaraaja on jo laitteessa 
valmiina sisäänrakennettu-
na tai pumppuun voi hank-
kia omiin tarpeisiin sopivan 
suuremmankin varaajan, 
kertoi Alasimonen.

Toni Nurmela LVI- ja 
Rautatarvikkeesta kertoi, 
että neuvot sopivan pumpun 
valintaan kannattaa hankkia 
paikalliselta ammattitaitoi-
selta yritykseltä. 

-Esimerkiksi meillä teh-
dään asiakkaalle kiinteistön 
energialaskelma, jonka poh-
jalta olosuhteisiin sopivien 
laitteiden valinta ja hank-
kiminen on helppoa.  Meil-
lä on kylmäasennustöihin 
koulutettu ammattitaitoinen 
henkilöstö ja palveluihimme 
kuuluvat myös sähköasen-
nustyöt, muistutti Nurmela.

Pertti Kuusisto

Toni Nurmela Pudasjärven Lvi- ja Rautatarvikkeesta kertoi, 
että putkistosaneerauksiin Uponorin komposiittiputkissa 
on asiakkaalla valittavissa kaksi eri väripinnoitevaihtoeh-
toa, kromi tai valkoinen.

MAKSAJA: MARJA LANTTO

40

Marja 
jatkamaan 
valtuustoon! 

Huolenpitäjä
Marja Lantto 

Suurella 
sydämellä 

rohkeita tekoja.

HEI, TULE KESKIVIIKKONA 5.4. 
KLO 11-14 PUDASJÄRVEN TORILLE 

NAUTTIMAAN MAUKASTA 
HERNEKEITTOA JA 

KESKUSTELEMAAN PUDASJÄRVEN 
TULEVAISUUDESTA.

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

VAALIT OVAT JO LÄHELLÄ JA 
TARJOAMME HYVÄT VAIHTOEHDOT 

ÄÄNESTYSPÄÄTÖSTÄSI VARTEN. 

Pudasjärven kaupunki/Nuorisopalvelut/videot
        www.facebook.com/Pudasjarvendemarit
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Suoraa puhetta valtuustoon.
Yhteistyöllä ja kovalla työllä.

Markus Särkelä

78

Kannustamalla ei rankaisemalla

Juho Kellolampi
maanviljelijä, 
valtuutettu

Vaikuta äänelläsi

20

Tiukasti ihmisten ja 
kylien puolesta. 
Ei hömppää, vaan realismia.

Erkki 
Honkanen

Äänestä Erkki valtuustoon!

12
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ALKUVIIKKO MA 3.4.LOPPUVIIKKO PE-LA 31.3.-1.4.

PERJANTAINA 31.3. LAUANTAINA 1.4. MAANANTAINA 3.4.

TIISTAINA 4.4.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILI- JA KENKÄOSASTOLTA

1000

499

350

kg

ras

399

149
kg699

kg

695
kg

695
kg129

pkt

499
pkt

199

299

995

149

139

079

pss

ltk

ras

069
kpl

1090
kg

pkt

299
kg

100

179
ras

199
pkt

pkt499
pkt

100
pkt

199 149
pss

kg

899
kg

pkt

pss

Naudan
PALA-
PAISTI

129
pss

2 kalaa/talous

kg

1195

4 pkt/talous

Yksittäin 0,49 kpl

2 ltk/talous

5850

5990

69,-

650 690

Cool max
SUKAT
2 paria

1190
pkt

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Atria
BURGERI
110 g

KULTA-
KATRIINA
KAHVI
500 g

Kariniemen
BROILERIN 
KOIPIREISI
3 kpl/ras, marinoitu

2 kg/talous

Kananpojan
PAISTI-
SUIKALE
300 g
marinoitu

Findus
ALASKAN-
SEITI 400 g
pakaste

KANANMUNAT
10 kpl
koko S

Porsaan
KYL-
JYKSET

PILKKIJÄT HUOM! 

MADOT JA 

KÄRPÄSENTOUKAT

Vaasan
REVITTY

LEIPÄ
350 g

Kariniemen O&O
BROILERIN 
FILEEPIHVI
naturell tai 
hunajamarinoitu

Atria Viljaporsaan
FILEPIHVI

500-600 g
-naturell tai pippuri

Old El Paso
TORTILLA
8 kpl/326 g

Atria Kytösavu
MEETVURSTI

200 g

Taffel sileä
PERUNALASTU

350 g
-megapusseissa

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Porsaan
ETUSELKA
tai LAPA

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

HK
SININEN
LENKKI

580 g

Tuore Norjan
LOHI 1-2 kg
kokonainen
raj. erä

Antell
RUIS
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

Atria
JAHTI-
MAKKARA
palana

4990

HALKO-
KÄRRY

199,-

Mustang
KAMINA

Saarioinen
EVÄS 
SALAATTI-
ATERIAT 210 g

Atria
GOTLER-
MAKKAKA 
palana

3 kg/talous

Kotimainen
RUOKAPERUNA
2 kg
keltainen, punainen tai 
vihreä pussi

Naudan
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

199,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6 tonnin
sis. jalustan ja 
ristihalkaisuterän

Vihreä kivetön
RYPÄLE
500 g/ras

Kivikylän
LÖYLYLENKKI

400 g

3 pkt

10 kpl

9990

Black&Decker 
AKKUPORAKONE 
SARJA
-sis. 80-os. tarvikkeet

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

KAASU-
LÄMMITIN
4,1 kW

89,-

Lumitapio
LUMEN-
PUDOTUSLAITE

55,-

Pito
LIUKUESTEET
KENKIIN
Alkaen

750

Kuoma Softshell 
LENKKARI
naisten

Nokia winter ultra
SAAPAS
naisille
vuorella

Naisten
T-PAITA
100% puuvillaa

Kuoma Softshell 
LENKKARI
miesten

Miesten
T-PAITA
100% puuvillaa
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Pudasjärvellä toimivat met-
säalan ammattilaiset järjesti-
vät perjantaina 24.3. yhdes-
sä Metsäpäivän. Teemana oli 
”100 lasissa metsään”. Vuo-
den Metsätoimijan tittelillä 
palkittiin pitkän linjan metsu-
ri Sulo Pekkala. Torin laidoil-
la oli useita metsäalalla toi-
mivien tahojen telttakatoksia 
ja esittelypisteitä, joissa ihmi-
sillä oli mahdollisuus saada 
asiatietoa, esitteitä ja kokeil-
la arpaonneaan. Pääpalkinto-
na arvottiin Jouko Keskiahon 
veistämä moottorisahaveis-
tos Karhu. Tapahtumassa ar-
veltiin käyneen reilut tuhat 
henkilöä. 

Tilaisuuden juontanut 
Heikki Rahko kertoi olevan-
sa Kainuussa MTK:n met-
sälinjan kenttäpäällikkönä. 
Hän kävi väliajoilla haastat-

telemassa puunostaja- ja ja-
lostajatahoja. 

Rahko juonsi tapahtuman 
lupsakkaasti ja jakoi puheen-
vuoroja eri puhujille ja toi-
mijoille. Tilaisuuden avasi 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen. 

- Metsäpäivänä on jäl-
leen kerran oiva tilaisuus 
muistuttaa kaikkia, miten 
alueemme metsät tuovat 
toimeentuloa ja työtä. Puu-
rakentamisella voidaan nos-
taa rakentamisen tasoa ja pie-
nentää rakennusmateriaalien 
hiilijalanjälkeä. Puu työllistää 
raaka-aineena paikallisesti 
ja on lähes sataprosenttisesti 
kotimainen tuote. Pudasjär-
vellä on siirrytty hyödyntä-
mään paikallista hirsituotan-
toa ja muutamassa vuodessa 
on kaupunkikuvaan kohon-

nut useita hirsirakennuksia. 
Uutta mittaluokaltaan suur-
ta julkista hirsirakennus-
ta suunnitellaan parhaillaan 
entisen Kurenalan koulun ti-
lalle. Tällä hetkellä monitoi-
mitalon nimellä menevästä 
hankkeesta on jälleen kerran 
tulossa maailman suurin ja 
maailman paras omassa lajis-
saan, lupasi Timonen. 

Puuta riittää  
jalostukseen
Heti Stora Enson Kemijärven 
sellutehtaan lakkauttamisen 
jälkeen Kemijärvelle on puu-
hattu sellutehdashanketta, 
joka voisi tuottaa tavallisen 

Metsäpäivä jälleen suosiossa

Puun käyttötarpeet 
heijastuvat myös puukauppaan

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen kertoi olevansa metsän-
omistaja ja yksi hänen harrastuksiaan on käydä tekemäs-
sä metsähoidollisia töitä. Keskellä Kemijärven biotehdas-
hankkeen toimitusjohtaja Heikki Nivala ja Pudasjärven 
MHY:n toiminnanjohtaja Antti Härkönen.

Yleisöä arvioitiin käyneen reilut 1000 henkeä. Etualalla viime vuoden metsätoimijaksi palkitun Bioklapin nuotiopaikka, 
seisomassa vasemmalla yrittäjä Rauno Salmela. 

OSAO:n Taivalkosken yksikön teltan edustalla Metsäalan peruskurssilla metsäkoneenkuljettajiksi opiskelevat Aleksi 
Juurikka, Ilari Luoto ja Arttu Käsmä. 

Pudasjärven Osuuspankin pisteessä esittelyvuorossa OP 
Pohjolan vakuutusasiamies Seppo Löppönen, joka kertoi 
muuttaneensa Pudasjärvelle tämän vuoden alkupuolella. 

sellun lisäksi liukosellua tai 
mikrokiteistä sellua ja monia 
sivutuotteita, joiden osuudet 
tuotannosta voivat vaihdella 
reilustikin. 

Boreal Biorefin Oy:n toi-
mitusjohtaja Heikki Niva-
lan mukaan sellutehdashan-
ke eteni pitkän harppauksen, 
kun tehdashanketta valmis-
televa Boreal Bioref hanke-
yhtiö julkisti marraskuussa 
2016 kiinalaisen pääomista-
jan. CAMCEG Engineerin-
gin tuo Suomeen Kiinan kui-

tupula.
- Me uskomme, että tästä 

tulee hyvä projekti sekä Suo-
melle että Kiinalle. Kiina on 
kehittyvä markkina, joka on 
maailman suurin sellun osta-
ja. Minä olen uskonut tähän 
sataprosenttisesti alusta lähti-
en. Mutta on selvää, että kun 
mukana on vahva ja koke-
nut toimija, jolla on resursse-
ja, voivat ulkopuolisetkin olla 
entistä varmempia hankkeen 
toteutumisesta, sanoi hanket-
ta alusta asti ajanut Nivala.

4H Pudasjärven pisteessä oli puun iän arvausta ja tarkkuuheit-
tokisa, jonka astiaa pitää toiminnanjohtaja Tiina Salonpää. 

Vuoden Metsätoimijana pal-
kittu Sulo Pekkala. 
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Metsäalan  
koulutuksessa  
hyvät näkymät
Metsäkoulutuksen näkymis-
tä kertoi kuntayhtymäjohta-
ja, rehtori Jarmo Paloniemi. 
Oulun Seudun koulutus-
kuntayhtymä (Osekkissa) on 
opiskelijoita 11 000 ja opis-
to on jo kahdeksatta ker-
taa vetovoimaisin ammatti-
opisto. 1,39 hakijaa oli yhtä 
paikkaa kohden. Taivalkos-
ken yksikössä yhteishaku 
meni hyvin, koska metsäko-
neenkuljettajiksi ja maanra-
kennuspuolelle haki myös 
aikuisia opiskelijoita. Pudas-
järven yksikön yhteishaku-
tulos oli parempi kuin ker-
taakaan 2010 jälkeen. 

- Pudasjärven ryhmä täyt-
tyi heittämällä ja kaikki otet-
tiin sisään ja lisääkin ote-
taan, jos on tulijoita. Tärkein 
tekijä ammattiopistossa on 
vaikuttavuus eli onko työ-
tä tarjolla tutkinnon jälkeen. 
Prosessihoitajan tutkinnon 
valinneille on työpaikka tar-
jolla, kunhan pidätte itses-
tänne huolen opiskelun ja 
koulutuksen aikana. Töitä 
riittää myös Taivalkoskelta 
valmistuville metsäkoneen-
kuljettajille ja tukkirekankul-
jettajille.

Puulle lisääntyvää 
tarvetta
Johtaja Matti Kylävainio ker-
toi Kemijärven saha- ja lii-
mapuuprojektin vaiheista 
ja sahatavaran markkinanä-
kymistä tälle vuodelle. Hä-
nen mukaansa puulle on 
jatkossa tarvetta, sillä esi-
merkiksi Keitele Timber Oy 
Kemijärven sahan kuivaus-
kapasiteettia nostetaan 300 
000 kuutiometriin ja siirry-
tään kahteen vuoroon al-
kuvuonna 2017. Groupin 
tavoitteena on nostaa inves-
toinneilla ja tuottavuuden 
kasvulla sahatavaran tuo-
tanto yli miljoonaan kuutio-
metriin seuraavan kolmen 
vuoden aikana.

Metsään tutustumista 
monipuolisesti
4H-yhdistyksen toiminnan-
johtaja Tiina Salonpää ker-
toi yhdistyksen olleen useil-
la metsäpäivillä mukana ja 
tehneen yhteistyötä metsä-
tiimin kanssa. Yhdistys jär-
jestää metsään liittyviä sie-
nikursseja ja käsityökursseja 
luonnonmateriaaleista.

- Järjestämme kouluil-
le metsäpäiviä ja käymme 
metsäretkien aikana tutus-
tumassa eri vaiheissa ole-
viin metsiin. Retkillä on ollut 
mukana opettaja metsänhoi-
toyhdistyksestä, kertoi tark-
kuusheittokisaa ja puun iän 
mittausta ohjannut Salon-
pää.

Oulun seudun ammat-
tiopiston Pudasjärven yk-
sikön infopisteessä oli 
opinto-ohjaaja Liisa Lehto 
kertomassa yksikön koulu-
tuslinjoista. Mukana infos-
sa oli Esa Nurmela, joka ker-
toi vaihtavansa ammattia ja 
opiskelevansa sahateollisuu-

den prosessihoitajaksi.
- Näin aikuisenkin opis-

keleminen on mielekästä, 
koska tänä päivänä voidaan 
tehdä opiskeluja eri taval-
la. Koska työllisyystilanne 
on oikein hyvä ja oppilaitos 
ja työssäoppimispaikat ovat 
lähellä toisiaan, sen vuok-
si voidaan olla samana päi-
vänä teoriatunnilla ja työs-
sä oppimassa. Aikuistenkin 
kannattaa lähteä opiskele-
maan, kun kerran on mah-
dollisuuksia, Nurmela sanoi. 

Metsähallituksen, Poh-
janmaan luontopalvelujen 
ja Metsätalous Oy:n teltalla 
kävijöitä palveli Metsähal-
lituksen luontopalvelujen 
suunnittelija Vesa Simonen. 
Hänen mukaansa Pudasjär-
vellä on aina suhtauduttu 
Syötteen kansallispuistoon 
hyvin myönteisesti. Puistos-
sa on 40 000 käyntiä vuo-
dessa. Jotkut käyttävät kesä-
reittejä, jotkut kalastelevat ja 
jotkut marjastavat tai sienes-
tävät ja talvisin liikkuvat la-
tuverkostoilla. 

- Varsinkin maaseudun 
ihmisille luonto on tärkeä ja 
osa arkea. Kaupunkilaisil-
le sen sijaan monet metsään 
liittyvät asiat ovat elämyk-
siä antavia. Ulkomaalaiset 
eivät sinällään ole kiinnostu-
neet kansallispuistosta, vaan 
he käyvät siellä lähinnä oh-
jatuilla safareilla. Heille käy 
kaikenlainen metsä, mutta 
lumi ja rakentamattomuus 
ovat heille tärkeitä, Simonen 
kertoi.

Keitele Forestin teltal-
la kävijöitä palvellut han-
kintaesimies Heikki Petä-
jäjärvi kertoi yrityksellä 
olevan toimintaa muun 
muassa Kemijärvellä, jon-
ne he ostavat puuta Ranu-
an ja Pudasjärven alueelta. 
Hänen mukaansa Pudasjär-
veltä löytyy puuta Kemijär-
ven tarpeisiin ja sillä tulee 
olemaan vaikutus Pudasjär-
ven Pohjois- ja Koillisosaan. 

Rauhoittumisen ja 
virkistyksen paikka
Metsävieraiden joukossa oli 
iäkästäkin väkeä. Sylvi Ke-
ränen oli tullut rollaattorin-
sa kanssa vanhustentalolta 
kuuntelemaan asiantuntijoi-

den puheita. Hän sanoi käy-
neensä tapahtumassa viime 
vuonnakin.

Metsässä nuorempana 
kulkenut ja viihtynyt Anna 
Kuukasjärvi oli tullut avus-
tajansa kanssa tutustumaan 
metsäpäivään. Kuukasjärvi 
kertoi aikoinaan viihtyneen 
metsässä hyvin paljon ja poi-
mineensa käpyjäkin. Avus-
taja sanoi kulkevansa silloin 
tällöin metsässä lenkkipo-
luillaan ja metsän olevan hä-
nelle rauhoittumisen ja vir-
kistymisen paikan. 

Tapahtumassa olivat 
mukana 4H Pudasjärvi, Lä-

hiTapiola, Pudas-Kone Oy, 
Kontiotuote, Rauta K-Maa-
talous Pudasjärvi, Metsä 
Group, Metsähallitus, Mhy 
Pudasjärvi, Metsäkeskus, 
OSAO, Otso Metsäpalve-
lut, Pienkonehuolto Keski-
aho, Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven Osuuspankki, 
Keitele Forest, Stora Enso, 
MTK Pudasjärvi, Bioklapi, 
Suomen Metsäsäätiö, Pölkky 
Metsä, Stora Enso, Hankkija, 
Iijokiseutu. 

Rauni Räisänen,  
Heimo Turunen

Tapahtuma kiinnosti niin nuoria kuin hieman varttuneem-
paa väkeä. Tilaisuudessa vieraili myös lapsia päiväkodil-
ta sekä koululaisia opettajiensa johdolla. Viidennen luokan 
oppilaat kävivät täyttämässä arpalippuja MHY:n infoteltal-
la, jossa heitä opasti Mika Kauppi. 

Puhokselta tapahtumaan tulleet Eeva ja Sisko kävivät täyt-
tämässä pääarvontalappua voittopatsaan juurella. He ker-
toivat metsien olevan heille tärkeitä muun muassa marjas-
tuksen ja lenkkeilyn kannalta.

Etenkin makkaranpaistopaikoilla riitti koko ajan väkeä. Poutainen kevätsää suosi tapahtu-
maa ja se sai väen liikkeelle. 

Luonnonvarakeskus, tun-
netaan lyhenteellä Luke, 
on antanut viime viikko-
jen aikana tietoa ja erilaisia 
käppyröitä Suomen hirvi-
kannan tilasta ja kehityslu-
kemista.  Näiden tilastojen 
pohjalta on käynnistynyt 
nopeatempoinen hirvikan-
nan verotussuunnittelu, 
mikä konkretisoituu ensi 
syksynä punanuttujen jo-
kasyksyiseen metsien val-
tausoperaatioon.

Suunnittelua ja eri ta-
hojen kuulemisia on teh-
ty sekä valtakunnallisel-
la että alueellisilla tasoilla. 
Pudasjärven osalta lienee 
syytä keskittyä pelkästään 
paikalliseen tasoon. Pudas-
järven riistanhoitoyhdis-
tys kokousti reilut viikko 
sitten Iin seudun riistan-
hoitoyhdistyksen kans-
sa yhdessä riistakeskuksen 
edustajan kanssa hirvita-
lousalue Oulu 2 hirvivero-
tussuunnittelun merkeissä. 
Kyseisen palaverin tulok-
set tuotiin sitten riistanhoi-
toyhdistyksen hallituksen 
käsiteltäväksi 28.3.  Halli-
tuksen päätöksen pohjana 
oli myös sidosryhmätaho-
jen kuulemistilaisuus viik-
koa aiemmin. 

Kaiken valmistelevan 
työn perusteella Pudasjär-
ven riistanhoitoyhdistyk-
sen hallitus päätti esittää 
lausuntonaan Suomen riis-
takeskuksen Oulun alue-
toimistolle, että tulevan 
syksyn metsästyskautena 
Pudasjärvellä olisi käytös-
sä 525 pyyntilupaa.  Kas-
vua viime vuoteen noin 18 
prosenttia (445). Pudasjär-
ven riistanhoitoyhdistys 
tulee esittämään luvansaa-
jille suosituksenaan, että lu-
vista käytettäisiin vasoina 
43 prosenttia. Tämänhetki-
sen tiedon mukaan tulevat 
pyyntiluvat tultaneen anta-
maan ilman ns. aikuisehtoa, 
eli ilman ehtoa, että luvista 
pitäisi ampua tietty määrä 
vasoina. Tämä on ollut käy-
täntö jo pidemmän aikaa 
eteläisessä Suomessa.

Jonkin aikaa hirvien 
metsästyksessä on vallinnut 
se kehityssuunta, että vas-
tuu hirvikannan kehityk-
sestä annetaan metsästäjil-
le itselleen. Tämä on jatkoa 
tuolle kehitykselle. Vastuu-
ta annetaan myös siltä osin, 

että uros/lehmä suhde py-
syy hyvänä, mitä se tällä 
hetkellä Pudasjärven alu-
eella Luken tilastojen mu-
kaan onkin. 

Riistanhoitoyhdistyk-
sen hallituksen kokoukses-
sa keskustelutti eniten se, 
kuinka kasvavaa lupamää-
rää tulisi kohdentaa Pudas-
järven eri lohkoille. Halli-
tuksen jäsenet olivat samaa 
mieltä, että määrällisesti 
suurin hirvikanta metsästä-
jien omien havaintojen pe-
rusteella on sektorilla, Pu-
hos, Pintamo ja Kouva. Tätä 
samaa tukevat myös Metsä-
keskuksen ja muiden sidos-
ryhmien tiedot mm. metsä-
vahingoista.

Hallitus päättikin antaa 
Riistakeskukselle lausun-
non, että pääosin kasvava 
lupamäärä tulisi kohdentaa 
edellä mainituille lohkoille. 
Hallitus haluaa painottaa 
nyt kasvavien lupamäärien 
ja muuttuvien käytäntöjen 
osalta metsästäjien vastuu-
ta järkevästä hirvikannan 
verotuksessa. Seurojen ja 
seurueiden tulee jo ennen 
metsästystä omissa kokouk-
sissaan sitovasti ja jämerästi 
päättää minkälaisia eläimiä 
he tulevat kaatamaan. He 
itse tietävät ja tuntevat alu-
eensa parhaiten.

Seuraavaksi seurojen ja 
seurueiden tehtävänä onkin 
hakea hirvilupia Suomen 
riistakeskuksen Oulun alue-
toimistolta. Lupien hakemi-
sesta vastuullisten henkilöi-
den tuleekin lukea tarkoin 
Metsästäjä lehden (2/2017) 
ohjeet lupahakumenettelys-
tä. Suosittelen ehdottomas-
ti ns. sähköistä lupahakua.  
Paperinen haku on myös 
käytettävissä, mutta mie-
lestäni se on paljon kanke-
ampi menettely.  Paperiset 
hakupaperit tulee toimit-
taa 30.4. mennessä suoraan 
Oulun aluetoimistoon ja 
kopio paikalliselle riistan-
hoitoyhdistykselle.  Sähköi-
nen haku käynnistyy 8.4. ja 
päättyy 30.4.

Vetoan nöyrästi kaikkiin 
seuroihin ja seurueisiin, että 
ne ottavat Oma Riista jär-
jestelmän viimeistään nyt 
käyttöönsä. 

Vesa Teivaanmäki,  
toiminnanohjaaja

Pudasjärven 
riistanhoitoyhdistys 

- väliaikatietoa 
hirvirintamalta
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Lukijan kynästäLukijan kynästä

Pudasjärvi pääsi hiljattain valtakunnan uutisiin varsin näyttävästi, mut-
ta hieman oudosti.

Hirsirakentaminen esiteltiin ihan positiivisesti, mutta kyllä todelli-
nen uutinen oli maahanmuutto.

Maahanmuuttoon työnsä puolesta sitoutunut oudompi henkilö 
kertoi ihan ilmoitusluotoisena asiana, että Pudasjärvi nostaa maahan-
muuttajien määrän 10 prosenttiin väestöstä. Hupsis, siitä vaan! Juttu 
olisi sopinut paremmin huhtikuun 1. päiväksi.

Kaupungin johtoa eikä luottamushenkilöitä näkynyt. Olisi kyllä ol-
lut tarpeen. Eihän tämä asia tietenkään ihan puskista tullut. Onhan se 
ollut esillä jo vuosia. Oikeastaan on hyvä, että se tuli taas esille juuri 
kunnallisvaalien alla. Nyt sitä ei voi vaieta kuoliaaksi, vaan on otettava 
kantaa. Toivottavasti. Tulijoiden määrä moninkertaistuisi nykyisestä, ja 
voi vain kuvitella mitä siitä seuraa.

Keskustassa asuvat tietävät, mistä on kysymys. On opeteltu jo vuo-
sia. Vaihtelevalla menestyksellä.

Uusi valtuusto saa eteensä monia asioita, mutta kyllä tämä maa-
hanmuuttoasia on niin suuri asia koko Pudasjärvelle, että se tulee val-
tuustoon aivan varmasti.  Tätä asiaa ei kuitenkaan ole vaalityössä nä-
kynyt. Mitä se hyövää, päättäköön nuo herrat. Ei se näin saa mennä. Vai 
onko asia liian hankala? Etukäteen päätetty! Toivottavasti kaikki val-
tuustoehdokkaat miettivät tykönänsä, ovatko he puolesta vaan vas-
taan tätä asiaa. Kertoisivat sitten joko julkisesti, tai ainakin henkilökoh-
taisesti jos joku äänestäjäkanditaatti sitä kysyy.

Olkoonpa puolesta tai vastaan, niin olkoon sitä rehellisesti. Toivot-
tavasti puoluekuri ei pilaa asiaa, vaan jokainen saa pitää henkilökohtai-
sen mielipiteensä.

Nyt me äänestäjät olemme nyt vallan huipulla. Tätä riemua ei kau-
an kestä, joten pannaan ehdokkaat ahtaalle. Ollaan uteliaita ja kysel-
lään hankalia kysymyksiä. Meitä varten nämä ehdokkaat ovat, ainakin 
vielä.  Vaalien jälkeen ei tätä valtaa enää ole, joten sitten pulinat pois.

Tulilanka vaaleihin on palanut jo lyhyeksi, mutta vielä ehtii vaikuttaa.
Onneksi on keksitty viimetinka. Ilman sitä taidettaisiin olla pulassa.

Hyvää kevättä!
Eero Vierimaa

Uutissoppaa

Luonnontuotteiden kuivu-
rin rakentamisesta ja keruu-
laitteista pidetään LAromit 
Oy:llä, osoitteessa Ranuantie 
253, yleisötilaisuus perjantai-
na 7.4. 

Kuivatuille luonnonyrteil-
le on kysyntää ja markkinoita. 
Esimerkiksi LAromit Oy ostaa 
elintarvikekäyttöön jalostetta-
vaksi vihannesten ja juuresten 
lisäksi myös luonnosta kerät-
tyjä yrttejä ja lehtiä. Kerääjil-
le maksettava hinta nousee 
huomattavasti valmiiksi kui-
vatuista tuotteista verrattu-
na tuoretuotteisiin. Valmiiksi 
ja oikein kuivattuna luonnon-
tuotteiden säilyvyys on hyvä 
eri vaiheissa. Luonnon yrt-
tien tai muiden luonnon tuot-

teiden kuivausprosessissa on 
olennaista oikea lämpötila ja 
menetelmä, etteivät kasvien 
arvoaineet häviä, tuote säilyy 
hyvin ja kuivaus on energia-
tehokasta. Kuivurien raken-
tamisesta pidettävässä infoti-
laisuudessa asiantuntijoina ja 
luennoimassa ovat Markku 
Koistinen ja Tapani Rantapir-
kola Peskin Palvelut Oy:stä. 
Luennoijat olivat toteutta-
massa Lapin Amk:n luon-
nontuotealan teknologian ke-
hittämishankkeita KATE ja 
ELLA vuosilta 2006-2007, jol-
loin rakennettiin useita erilai-
sia luonnon keruutuotteiden 
kuivureita ja laitteita ja saatiin 
niistä kokemuksia. He kerto-
vat esimerkkejä myös luon-

nontuotteiden keruulaitteiden 
rakentamisesta sekä hintatie-
toja itse rakennettavista lait-
teista.Mietittävänä on myös 
rakentaisiko oman vai yhtei-
sen isomman kuivurin luon-
non keruutuotteille.

Vihannesviljelyä 
kokeilemaan
Pudasjärvellä olisi kysyntää 
ja valmiita markkinoita myös 
paikallisille vihanneksil-
le ja juureksille, esimerkkinä 
porkkana ja sipuli. Viljelyn 
aloittamiseen ja yhteistyö-
hön liittyvä tilaisuus järjes-
tetään LAromit Oy:llä kes-
kiviikkona 5.4. illalla. Myös 
pienillä pinta-aloilla voi pääs-

tä alkuun. Illan aikana pun-
taroidaan vihannesviljelyn 
haasteita ja mahdollisuuksia, 
markkinakatsaus, luomu-lä-
hiruoka ajattelua sekä Pu-
dasjärven tarjoamia mahdol-
lisuuksia. Luennoitsijana on 
ProAgria Oulun puutarha-
tuotannon asiantuntija Kir-
si Voho.

Molemmat tilaisuudet jär-
jestää Oulun seudun Biotalo-
usLeader hanke ja ProAgria 
Oulu / Oulun maa- ja koti-
talousnaiset. Tilaisuuksiin on 
ilmoittautuminen meneillään 
ProAgria Oulun nettisivujen 
kautta.

Taimi Mahosenaho

Opastusta luonnontuotteiden kuivurin rakentamisesta, 
keruulaitteista sekä vihannesviljelystä

M
aksaja: P

ekka K
innunen

Puh. 0400 - 381 548  
pekkaeinari.kinnunen@gmail.com

Kokoomuksen Nuoret, Pudas-
järvi; toiminnan aloittaminen

Yksityis- ja pien yritykset – 
tuki rahoitusta laajennus- ja 
kehittämishankkeille

Nuoriso- ja kultturi toimintaa

Aikuisliikuntaa, esim. 
uimahalli-kuntosali toimintaa.

Nuorille äänestysintoa,
Eteenpäin kannustamalla. 

T:mi Hanttihommat 
Pekka Kinnunen

• Äänentoistopalvelut
• Kuntosaliohjaus
• Golfohjaus
• Hanttihommat

Pekka 
Kinnunen75
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Kokoomuksen Nuoret, Pudas-
järvi; toiminnan aloittaminen

Yksityis- ja pien yritykset – 
tuki rahoitusta laajennus- ja 
kehittämishankkeille

Nuoriso- ja kultturi toimintaa

Aikuisliikuntaa, esim. 
uimahalli-kuntosali toimintaa.

Nuorille äänestysintoa,
Eteenpäin kannustamalla. 

T:mi Hanttihommat 
Pekka Kinnunen

• Äänentoistopalvelut
• Kuntosaliohjaus
• Golfohjaus
• Hanttihommat

Pekka 
Kinnunen75

Tule kahville Rytingin 
kaupalle tänään 
pe 31.3. klo 14-17

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 6.4. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

MAKSAJA: TAINA VAINIO

58
Jatkamaan
valtuustoon

Huolenpitäjä
Taina Vainio

Toimintansa vuonna 1967 
aloittanut Pudasjärven kan-
salaisopisto juhlii 50-vuo-
tista historiaansa teemalla 
–yhdessä 50 vuotta. Juhlin-
ta huipentuu lauantaina 1.4. 
järjestettävään juhlapäivään, 
jolloin tehdään kansalais-
opistotoimintaa tutuksi kai-
kille kuntalaisille työnäytös-
ten, esitysten ja näyttelyiden 
muodossa. Kansalaisopistol-
la (Lukiontie 4) koko päivän 

kestävässä tapahtumassa tar-
joillaan kahvia ja rössypottua 
kello 10 alkaen. Juhlapäivän 
järjestelyihin osallistuu yh-
teensä yli 200 opistolaista. 

Pudasjärven kansalais-
opisto on vapaan sivistys-
työn opintoja järjestävä op-
pilaitos. Kurssitarjontaan 
kuuluu monipuolisesti kan-
salaisopistokursseja, avoi-
mia korkeakouluopintoja ja 
maahanmuuttajien kielikou-

lutusta. Opisto on saavutta-
nut julkisuutta mm. järjestä-
mällä saamen kielen opintoja 
sekä inarinsaamen että poh-
joissaamen kielissä. Kansa-
laisopisto järjestää vuosittain 
kursseja yli 300, ja opiskeli-
joita niille osallistuu yhteensä 
lähes 2500 eli noin 30 prosent-
tia pudasjärveläisistä. 

Opiston pääjuhlassa 1.4. 
kello 14 pääpuhujana on 
Kansalaisopistojen liiton KoL 

ry:n puheenjohtaja Liisa Vor-
nanen. Esiintymässä on mm. 
alakouluikäisistä koostuva 
juhlakuoro sekä muita ryh-
miä musiikin ja tanssiopin-
tojen alueelta. Juhlassa pal-
kitaan lisäksi juhlavuoden 
aikuisopiskelija sekä ansioi-
tuneita ja pitkän työuran teh-
neitä työntekijöitä. 

Kansalaisopisto tiedotus

Pudasjärven suurin oppilaitos 
juhlii kahvilla ja rössypotuilla

Laakkoselle SM-kulta 
hirvenhiihdossa

Mirja laakkonen saavutti Kajaanissa 10.3. käydyssä 
Hirvenhiihdon SM kisoissa kultaa, jonka hän sai tänä 
vuonna virallisen Sm- statuksen saaneessa hiihtely-
sarjassa. Siinä arvioidaan neljä hirvenpäätä sekä am-
mutaan 10 laukausta sadalta metriltä pystyasennossa. 
Pisteitä tuli 1080. Varsinaisessa hirvenhiihdossa seu-
raavana päivänä hän sijoittui neljänneksi.

Hankkeen avulla työpaikka

Mika Kokko sai alan töitä Työtakomo -hankkeen välityksellä.

TyöTakomo-hankkeen kaut-
ta Pudasjärvellä ensimmäi-
senä asiakkaana työllistynyt 
Mika Kokko pääsi ”teroit-
tamaan kynsiään” monitoi-
mikoneen puikoissa Koil-
lismaan energiapalveluille. 
Yrittäjä Ahti Väyrynen palk-
kasi Mikan suoraan kuu-
deksi kuukaudeksi, joka 
on maksimipalkkatukijak-
so hankkeen kautta työllis-
tymiseen. Mika valmistui 
Taivalkosken metsäkone-
koulusta metsäkoneen kul-
jettajaksi keväällä 2015, jon-
ka jälkeen alan töitä ei ole 
löytynyt. Nyt hankkeen 
avustuksella Mikalle löytyi 
paikka Koillismaan energia-
palvelut Oy:ltä, jossa tarvit-
tiin hakkuukoneen kuljetta-
jaa talvileimikoiden korjuuta 
tekemään. Mika on työsken-
nellyt maaliskuun alusta 
lähtien Energiapalvelulla ja 
on ehtinyt saada jo valmiik-
si monta pienempää har-
vennusleimikkoa Livon ja 
Pärjänsuon suunnalla. Ju-
tuntekohetkellä Mikan työ-

maa on siirtynyt Hetekylän 
selkosille. Työt ovat lähte-
neet sujumaan mukavasti, 
ja niin yrittäjä kuin työnteki-
jäkin ovat olleet tyytyväisiä 
hankkeen tuomaan mahdol-
lisuuteen palkata työnteki-

jä yritykseen edullisesti. Sa-
malla työssä saa arvokasta 
työkokemusta ja yrittäjäkin 
pääsee tutustumaan turval-
lisesti uuteen työntekijään. 
Jutun tekijä arvioi harven-
nettua metsää työmaakäyn-

nin aikana metsäammattilai-
sen silmin todeten, että juuri 
harvennettu metsä näytti 
varsin hyvältä. 

Tomi Illikainen

Uusia tuulia päätöksentekoon

38

Mari Kälkäjä
Mari tavattavissa:

 Vaalituvalla lauluiltamissa 
to 30.3. klo 18.00
 Vaaliteltalla pe 
31.3. S-marketin 
edessä klo 10-14.

Tahtoa, 
työtä, 
tuloksia!

makSaja: mari kälkäjä

Mari tavattavissa vaalituvalla 
to 6.4. klo 10-14
S-marketin edessä 
pe 7.4. klo 10-14.
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veri-
ohukaiset 

400 g

ras
1,39

nauta-sika
jauheliha

 400 g

ras
2,19

herkku-
lenkki

450 g

pkt
2,19

aino
jäätelöt 

900 ml

ras
4,99

aino
jäätelöt 

laktoosittomat
900 ml

ras
5,99

SUUT MAKIAKSI!

x-pert 
kukkamulta 

10 l

1,95

halloween 
mix
325 g

1,29
pss

rairuoho-
koriksi tai 
virpojille 

kori

2,90

xylitol jenkki
hopea toffee 70 g

1,49
pss

novita
tunika

bocon
mekot

20,90 42,30
alkaen

novita
naisten
t-paita
5 eri väriä

novita
tunika

novita
pusero

19,90

24,00

brandtex
paitapusero

novita
miesten
pitkähihainen 
t-paita

novita
miesten
t-paita
valkoinen ja musta

4,90

14,50

44,50

Putaan Pullan
KONSULENTTI
tänään pe 31.3.

klo 10.00-17.00
Maistatusta ja 

tarjouksia!

kuvan brandtexin
pitkä-
neulostakki
valkoinen

44,55

4,90

KEVÄÄN JUHLIIN

kuvan boco
mekko

42,30

PÄÄSIÄISTIPUSET & 
TARVIKKEET MEILTÄ!
- rairuohon- & 
 ohransiemenet

-  täystakuu 2 vuotta / 5000 km
-  tyyppihyväksytty turvallinen 

istuin
-  rekisteröity kahdelle
- nopeus rajoitettu sähköisesti 

40km/h
-  verovähennysoikeus ammatti-

käytössä
-  15-vuotias saa ajaa t-kortilla
-  edulliset vakuutukset
- karkeat 26” maastorenkaat 

vakiona alumiinivanteilla
-  levyjarrut edessä ja takana

-  erillisjousitus myös takana
-  vaihteisto: l, h, r, n, p
-  eFi-polttoaineen ruiskutus(del-

phi)
-  tukevat tavaratelineet edessä 

ja takana
-  2wd / 4wd sähköisesti valitta-

vissa
-  kytkettävä etutasauspyörästön 

lukko
-  digitaalinen/analoginen nope-

us-, kierros-, matka-, tuntimitta-
ri ja kello

trapper 

uutuus 2017! 

max. nopeus 

40 km/h.

trapper
chaser 550 eFi 
eps t3

7490,-
+ tk

loput Finn man
lumikolat

asser moottorikaira
hox! 8”/200 m

350,-
linnunpönttö

9,90
palomies
käsisammutin/
jauhesammutin 2 kg

24,90

denver
aktiivisuusranneke
bFa-10 black

24,90

maxell 
bluetooth headset

19,95

19,95kpl

5,90 pkt

2,99
pkt

bright 
tuulilasikamera

24,90

loput
ahkiot

-30%

loput
stiga
rattikelkat

-30%

Zip sytytyspalat huippu hyvät!

sähköhammasharjan 
vaihtopäät 4 kpl

prego 
riistakamera 16 mp

129,-kuva viitteellinen

kuva viitteellinen
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Korpisen Kyläseuran vuo-
sikokouksessa sunnuntaina 
26.3. todettiin viime vuoden 
toiminnan olleen vilkasta. 
Erilaisia tapahtumia oli ollut 
vuoden mittaan 77 kappalet-
ta ja tapahtumiin osallistui 
noin 1250 henkilöä. Väkirik-
kaimmat tapahtumat olivat 
pilkkikilpailu ja kesäjuhla, 
joihin molempiin osallistui 
lähes sata henkilöä. Kyläta-
lolla ollut vanhojen esinei-
den kesänäyttely kiinnosti 
niin kyläläisiä kuin lomalai-
sia. Tavarat olivat pääosin 

Kalervo Juntuselta Jaurak-
kajärven Aholasta. 

Kuukausittain olleis-
sa virkistyspäivillä oli mah-
dollisuus saada yksityisten 
yritysten palveluja, muun 
muassa Stressipisteen jal-
kahoitoja ja hierontaa sekä 
kampaaja Silja Liikasen 
hiusten leikkausta.  Hyvin-
vointi-infoa saatiin kahteen 
otteeseen. Seurakunnas-
ta mukana oli kappalainen 
Juha Kukkurainen, apteekis-
ta apteekkari Terttu Puuru-
nen sekä kirjastosta kirjas-

tonjohtaja Outi Nivakoski. 
Kansalaisopiston kerhotoi-
minta pyöri Hilkka Anttilan 
johdolla.

Yhteislauluiltaa vietettiin 
Ritva Kinnulan säestyksel-
lä pienellä kaveriporukalla 
samoin kuin venetsialaisia, 
koska sää ei suosinut kum-
paakaan. Uusinta uutta toi-
minnassa oli "Jämptien 
haukt", jota pidetään tois-
tamiseen tänäkin vuonna. 
Muutakin käyttöä kylätalol-
la on ollut mukavanlaisesti, 
kuten suku- ja syntymäpäi-

väjuhlia, kokouksia ja pei-
jaisia. 

Korpisen kyläseura on 
järjestänyt kylätalkkaripal-
veluja jäsenilleen. Vuoden 
mittaan he ovat olleet em. 
töissä 90 prosenttisesti. Pal-
velut ovat olleet kysyttyjä ja 
työllistettyjä on voitu työllis-
tää kahdeksan henkilön ver-
ran. Syyskuun alusta lähtien 
kyläseura on hyväksytty ko-
tipalvelujen tuottajaksi Ou-
lunkaaren vanhuspalvelun 
palveluseteliasiakkaille. 

Kyläseuran viime vuo-

den tulos oli reilut 3 900 eu-
roa ylijäämäinen. Jäsenmak-
sun suuruus on edelleen 10 
euroa ja seurassa on maksa-
via jäseniä kaikkiaan 91. Ky-
läseuran toimintaa johtaa 
edelleen puheenjohtaja Juha 
Ylitalo. Uusiksi johtokun-
nanjäseniksi valittiin Olavi 
Alatalo ja Vesa-Matti Ritola. 

Hyväksytty tämän vuo-
den toimintasuunnitelma 
sisältää edellisvuosien ta-
paista toimintaa lisätty-
nä liiterihankkeen loppuun 
saattamisella, ensiapukou-

lutuksella ja terveyteen liit-
tyvillä luennoilla. Liikun-
tamahdollisuuksia myös 
aiotaan lisätä eri puolil-
le kylää hiihtoladuilla ja lii-
kuntapiireillä. Kylätalkka-
ripalveluja ja tapahtumia 
järjestetään entiseen malliin. 
Tämän vuoden talousarvio-
ta laskettiin noin 40 000 eu-
roa pienemmäksi kuin vii-
me vuodelta. Kokousta johti 
Jouko Ylilehto ja sihteerinä 
oli Liisa Törmänen. RR

Ylitalo jatkaa Korpisen kyläseuran johdossa

Presidentti Kekkonen oli urheilu-ihmisiä, joskus nuorena mie-
henä oli mestarismies korkeushypyssä, mutta valtiomiehen omi-
naisuudessa innokas kuntoilija ja varsinkin hiihtelijänä. Retkiä 
tehtiin avustajien kanssa ympäri Suomea, varsinkin pohjoiseen. 
Yksi reitti kulki Sarakylän kautta kylän tunnetun miehen, Kalle 
Saralan, ansiosta. Kun kylälle levisi tieto vierailusta ja yksi koh-
de oli nuoruuden uittokaverin tapaaminen Viljami Kiminki, olivat 
olleet silloin alle 20 vuotiaita. Siis edellisestä ajasta kului noin 40 
vuotta. Minun kotipaikkani oli siitä erikoinen, että latu kulki ko-
tipihan läpi. Hyvä se oli hiihdellä valmiita latuja, tekijöitä varmas-
ti riitti, koululaisia, talkooväkeä ja armeija. Sarakylään latu tuli 
Kuukasjärveltä ja matkaa noin 20 kilometriä erämaan halki. La-
dun hiihti Sara Kalle koululaisten kanssa, monet kerrat näin Kal-
len järven yli latua pitävän kunnossa, poikkesi kotini pihalla Mai-
niosta tullessaan ja hiihti meiltä kotiin minun postin haku latua 
pitkin, hän oli tuolloin 76 vuotias. 

Koitti sitten päivä, maalikuun lopulla ja olin tehnyt suunni-
telman tuohon hetkeen. Lainaksi olin saanut kameran ja ei kun 
halkoliiteriin pinon taakse, kun seurue oli sopivan matkan pääs-
sä. Hieman aiemmin hiihteli maaherra Kalle Määttä pihalle ja ky-
syi latua Kimingille, tunsin kuvista nähneenä. Määtän hiihdettyä 
metsän suojaan, siirryin äkkiä kuvauspaikalle odottamaan elä-
mäni siihen mennessä jännittävintä hetkeä. Letka hiihteli pihan 
yli melkoisten kinosten kautta, sopiva myötäle ja kyttäyspaikka-
ni vieritse sähkölinjalle. Kalle hiihti edellä ja Kekkonen seuraa-
vana, oviaukon kohdalla laukaisin kameran ja kuului äänekäs rak-
sahdus. Ei tietenkään muille kuulunut. Letka meni ohi ja siinä oli 
monta perässähiihtäjää. Olin suorittanut hyvin elämäni jännittä-
vimmän tilanteen. 

Monet ovat jälkeenpäin ihmetelleet, miksi kuvanotto varkain. 
No, koska minulla oli naapurin kamera ja halusin näin varmistaa, 
ettei sitä takavarikoitaisi. Tässä 17-vuotiaan kokemus.

Tämän talven lumilla hiihdettiin tuota reittiä muistojen kera. 
Matkaan lähdettiin Kelankylän takamaisemista noin 12 kilomet-
rin päästä. Lähtöpaikalla meitä oli 17 hiihtelijää. Jorma ja kump-
panit olivat katselleet reitin etukäteen -  asiantuntijat asialla! 
Keli oli mitä mainioin. Hanki kantoi, nuoret luistelivat, umpihan-
kisuksijat periteisellä ja Topi kuvasi ja filmasi. Matka eteni luista-
vasti. Puolimatkassa, vähän yli, odotti nuotio. Makkarat vain kuu-
maksi ja mehut palan painikkeeksi ja siitä lopputaival Sarakylän 
koululle, jossa oli kahvit ja kertaus vuoden 1958 tapahtumasta. 

Kuulukoon tämä Suomi-100-vuotiskamppanjaan. Matkalla 
keskusteltiin, miten olisi joskus uusi vuosikymmen kertaus ja ve-
täjänä voisi olla vaikkapa Rosita, ei kieltäytynytkään. Tuolla ret-
kellä allekirjoittanut on saman ikäinen kuin Kal-
le Sarala silloin, koivusuksineen, tietenkin hyvin 
tervattuna, nahka mäykset ja toisilla taisi sitei-
nä olla rotanloukut.

Hyviä hankikelejä!

Kauko Kuukasjärvi

Kekkosen 
ladulla

Kylillä poristaan hyvinvoinnista

Puhoksella oli tupa täynnä kyläläisiä porisemassa. Etualal-
la nukkepajassa valmistui villinukkeja.

Renkaan heittokisa Puhoksen porinoissa

Oulunkaaren Kantama-
hankkeen sveitsiläinen 
yhteistyökumppani Suo-
mi Natura on kiinnostu-
nut suomalaisista elin-
tarvikkeista. Hanke etsii 
nyt Pohjois-Pohjanmaan 
ja Lapin alueelta laaduk-
kaita elintarviketuotteita, 
jotka voisivat kiinnostaa 
muun muassa sveitsiläistä 
tavarataloketju Globusta.

Erityisesti sveitsiläistä 
yritystä kiinnostavat tässä 
vaiheessa paikalliset liha-, 
kala- ja marjatuotteet, sie-
net, leipäjuusto, ruisleipä, 

rieska ja erilaiset karjalan-
piirakan ja kalakukon ta-
paiset suomalaiset herkut. 
Myös muita elintarvikkei-
ta voi ehdottaa.

Heitä kiinnostavat esi-
merkiksi suutarinlohi 
sekä made, muikku, poro 
ja hirvi eri muodoissaan. 
Myös aivan uusia meidän 
seudun innovaatioita kan-
nattaa tarjota, hankkeen 
viestintäasiantuntija Riit-
ta Muhonen kertoo.

Jos yritys haluaa esitel-
lä tuotteensa sveitsiläisille 
sisäänostajille, ensimmäi-

nen vaihe on sähköisen 
lomakkeen täyttäminen. 
Lomake löytyy osoittees-
ta facebook.com/kanta-
mahanke sekä Oulunkaa-
ren nettisivuilta kohdasta 
Elinvoimaa. Lomakkee-
seen tulee täyttää viimeis-
tään torstaina 6. huhti-
kuuta englanniksi lyhyt 
kuvaus yrityksestä ja kor-
keintaan kolmesta erilai-
sesta tuotteesta. Jos jokin 
sana ei muistu mieleen 
englanniksi, sen voi kir-
joittaa suomeksi. Kanta-
ma-hankkeen työnteki-

jät toimittavat esittelyt 
Sveitsiin yhteistyökump-
panille, ja he tulevat 
myöhemmin Suomeen tu-
tustumaan heidän asiak-
kaitaan eniten kiinnosta-
viin tuotteisiin ja yrittäjiin.

Syksyllä on luvassa 
kaikille avoin opintomat-
ka Sveitsiin tutustumaan 
yhteistyökumppaneiden 
toimintaan ja mahdollisiin 
uusiin asiakkaisiin.

Kantamahanke tiedotus

Elintarvikkeita etsitään Sveitsin-vientiin

Porinakierros kyläläisten 
hyvinvoinnista alkoi Puhok-
selta maaliskuun alussa. Il-
tapuhteella puuhasteltiin 
yhdessä pihalla pienessä lu-
misateessa, leikkimielises-
ti kisailtiin renkaanheitossa 
ja saappaanheitossa välillä 
makkaraa paistaen. Puhok-
sen ensimmäiset villinuket 
valmistuivat näppäristä sor-
mista illan aikana Hyvän-
mielen Paikat-hankeen 
Ulla-Maija Paukkerin opas-
tuksella. 

Urhon Kievari oli täyn-
nä kyläläisiä kahvittelemas-
sa ja keskustelemassa Pu-
dasjärven kaupungin ja 
Oulunkaaren kuntalaisen 
hyvinvointia ja työllistymis-
tä tukevista palveluista. Pu-
dasjärvellä toimivat hank-
keet (Hyvän Mielen paikka, 
Laavu, Työtakomo, Kivapu-
he ja Valpas), päihdepalve-

lut, työllisyyspalvelut ja etsi-
vä nuorisotyö esittäytyivät.  
Keskusteluissa nousi esille 
ATK koulutuksen tarve, täs-
tä luvattiin viedä toivomus-
ta Kansalaisopiston suun-
taan. Laavu-hankeen kanssa 
kartoitettiin kylätyöntekijän 
palkkaamisen mahdollisuut-
ta Puhoksen alueelle.

Kyläkierrokset jatkuvat 
kerran kuukaudessa. Pori-
noita pidetään Sarakylän 
koululla 11.4, Hirvaskos-
ken koululla 9.5 ja Siurual-
la Moskovassa 6.6. Syksyl-
lä tapahtumia jatketaan, jos 
osallistujia tapahtumiin il-
maantuu. Paikalle toivotaan 
lähikylien asukkaita runsain 
joukoin puuhaamaan, po-
risemaan ja kertomaan omia 
mielipiteitä.

Aili Jussila 



10 11nro 13PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti31.3.2017 31.3.2017nro 13
KUNTAVAALIT 2017

Jatkammeko yhdessä matkaa?
Olen yhden kauden valtuutet-
tu, paljon on vielä opittavaa, sil-
lä jokainen oppii joka päivä uut-
ta. Meillä täällä Pudasjärvellä on 
tekemisen meininki, paljon on 
tehty yhdessä ja paljon on vielä 

tekemättä. On purettu ja raken-
nettu, hoivattu ja hyysätty, tuu-
pattu ja työnnetty jokainen omal-
la paikallaan. On iloittu syntyvistä 
lapsista, juhlittu häissä ja saatettu 
haudan poveen rakkaita.

Pienet on piirit ja paljon vas-
tuuta, kädet sidottu lakeihin ja 
pykäliin. Mutta periksi ei anne-
ta. Omasta mielestäni täällä 34 
vuotta asuneena, muualta muut-
taneena pidän tätä kaupunkia hy-

vänä paikkana elää ja kasvattaa 
lapsia ja hoivata ihmisiä. Lapsis-
tamme kasvaa täällä vastuuntun-
toisia ja työteliäitä. Sillä puitteet 
vaativat niin, mitään et saa ilmai-
seksi. Haasteita riittää, kaunista 

luontoa, ihania suoria ihmisiä, pal-
jon tekemätöntä työtä ja kehitet-
tävää, uudistettavaa….

Työ jatkuu. Kiitos tästä luot-
tamuksesta ja tuesta jota olen jo 
saanut.

Onerva 
Ronkainen 
kuntavaali-
ehdokas 
Keskusta

Kaikenlaisia mietteitä
Olen tänne Pudasjärvelle muut-
tanut 16 vuotta sitten, ja näitä 
asioita katsellut ”ulkopuolisin” 
silmin, niin monta erilaista mie-
tettä on mieleeni noussut. 

Olen miettinyt esimerkiksi 
tuota kaupungin rahan käyttöä. 
Onko oikeasti järkevää suunni-
tella ja käyttää rahaa kuin ”Eu-
roopan omistaja”, vaikkei sitä 
rahaa todellisuudessa juurikaan 
ole. Onhan se toki hyvä, että koi-
tetaan kehittää kaikkea, mutta 
kehityskin pitäisi tapahtua niis-
sä puitteissa, mihin on varaa. 
Eikä niin, että tingitään sitten esi-
merkiksi terveydenhuollosta tai 
nostetaan veroprosenttia, jot-
ta saataisiin edes jotenkin kulut 
katettua. 

Olen myös miettinyt sitä, että 

tarvitaanko me suunnitteilla oleva 
uusi liittymä keskustaan. Liittymän 
tekeminenhän ei ole ilmaista. Eikö 
tähänkin olisi edullisempi ratkai-
su olemassa. Näin muualta tullee-
na voisin sanoa, että ihan vain oike-
at opastekyltit, jotka ovat sijoitettu 
oikein, riittäisivät.  

Olen myös miettinyt, että mi-
ten meidän laitoksissa olevat van-
hukset voivat. Olen kuullut, että 
ei kovin hyvin. Toki on rakennettu 
uusia hienoja palvelutaloja, joka on 
todella hieno juttu. 

Sittenhän meillä on näitä kaik-
kia mahdollisia hankkeita. Nii-
tä taitaa pian olla jo kymmenkun-
ta. Suurin osa niistä on suunnattu 
nuorille. Se on kyllä todella hie-
no juttu. Mutta meillä kummin-
kin tällä hetkellä suurin ongelma 

on 30-60-vuotiaat pitkäaikaistyöt-
tömät. Heistä me maksamme 
suurimman osan ”sakkorahaa” 
valtiolle. Olisiko aika ruveta pa-
nostamaan heidän työnsaantiin? 
Kaiken järjen mukaan meidän pi-
täisi saada siivottua tuon ikäryh-
män työttömyystilastot. Jolloin sitä 
”sakkorahaa” ei maksettaisi niin 
paljon. 

Toki osalla hankkeista on val-
tion tuki ja useimmiten jaolla 75 % 
valtiolta ja 25 % kaupungilta. Mutta 
jos ajatellaan näin: tuon 25 %, mikä 
pitää joka tapauksessa kaupungil-
la olla niissä hankkeissa, sijoitettai-
siin jo olemassa oleviin yrityksiin, 
niin eikö he silloin pystyisi työllis-
tämään näitä pitkäaikaistyöttömiä?  

Yhtenä huolenaiheena on 
nämä maahanmuuttaja-asiat. Kau-

pungin tavoite on tosiaan, että 
vuoteen 2025 mennessä 10 pro-
senttia pudasjärveläisistä on maa-
hanmuuttajia. Eihän siinä mitään, 
mutta kun tämäkin herätti miettei-
tä. Tässä esimerkiksi järjestetään 
Mieli-hanke, joka on pääsääntöi-
sesti suunnattu maahanmuuttajil-
le. Hanke pitää sisällään mielenter-
veystyötä, jotta he voivat kotiutua 
ja toipua kokemistaan traumoista. 
Todella hyvä juttu on tämä hanke. 
Sitten tulee se mutta. Mihin unoh-
dettiin kantaväestön mielenterve-
ystyö? Onko heille järjestetty eril-
listä hanketta? Tämän hankeen on 
arvioitu maksavan 300 000 euroa, 
tästä valtion osuus on 75 % ja kau-
pungin 25 %. Olisiko tuolla 25 % 
saanut edistettyä esimerkiksi so-
siaalisesti syrjäytyneiden nuorten 

mielenterveysasioita? Miten siis 
voimme ottaa lisää ihmisiä asu-
maan tänne, kun omatkaan nuoret, 
saatikka vanhukset ei voi hyvin? 

Toki saamme valtiolta kolme 
vuotta avustusta maahanmuut-
tajista. Mutta mitäs sitten kun se 
kolme vuotta on mennyt? Silloin 
heidän kustannukset jäävät koko-
naisuudessaan meidän kuntalais-
ten maksettavaksi. Mistä ne rahat 
silloin otetaan? Kun ei meillä ole 
rahaa auttaa kantaväestöäkään.  

Olen saanut kuulla, kun asi-
oista olen kysellyt, että pelkääm-
me vain uusia muutoksia, kun vas-
tustamme tiettyjä asioita. Minusta 
se ei ole pelkoa, jos kyseenalaistaa 
asioita sekä kyselee, mistä nämä 
rahat otetaan projekteihin sekä 
hankkeisiin. Eikä se ole pelkoa, jos 

kyselee, että eikö tähän oikeas-
ti ole halvempaa ratkaisua. Kehi-
tystä pitää kyllä tapahtua se on 
tosi. Mutta kehitys pitää tapah-
tua niissä puitteissa, mihin on oi-
keasti varaa. Velkaa kun ei kauhe-
asti ole vara ottaa. Olisiko syytä 
ensin laittaa nämä meidän omat 
perusasiat kunnolla kuntoon ja 
sitten haalia lisää hommaa? Tän-
ne muuttaessa en oikein hok-
sannut, mitä sanonta Pudasjärvi 
luonnostaan tunnettu tarkoittaa. 
Nyt tiedän. Luonto alkaa olla ai-
nut asia mitä voin suositella tän-
ne muuttavalle. 

Paula Soronen
SDP Kuntavaali-
ehdokas

Rakennamme Pudasjärveä
Viime aikaiset investoinnit Pu-
dasjärvellä mm. uusiin vanhus-
tenpalveluyksiköihin, koulu-
keskukseen ja päiväkotiin ovat 
edenneet tehokkaassa myö-
tätuulessa maaliin saakka. Ra-
kentaminen on ollut paitsi vält-
tämätöntä, myös iloinen asia 
suurelle osalle pudasjärveläisiä. 
Myös rakentamisen aikainen 
myönteinen tohina on näkynyt 
paikkakunnan palvelutarjon-
nan kysynnässä. Kaupankäynti 
on ollut vilkkaampaa. Tällainen 
asioiden eteneminen vapauttaa 
energiaa myönteisessä mielessä 
uusien ideoiden kehittymiseen 
ja ennen kaikkea valaa varmuut-

ta siihen, että meilläkin pystytään 
ja osataan, kun vain yhdessä niin 
päätetään. Jatkuva käsijarru pääl-
lä ajaminen kun kuluttaisi vain 
renkaita, sopivassa kohti pitää 
osata viisaasti löysäillä. Yhteisten 
asioiden hoitaminen on kuin en-
nakoivaa ajoa, tämän päivän pää-
tökset pitäisi olla kestäviä vielä 
parinkymmenen vuoden päästä-
kin ja koko ajan saadaan uusia ko-
kemuksia ja opitaan uutta.

Viime viikolla eräs tulevai-
suuden tutkija heitti kuuntelijoil-
le tärkeän ydinajatuksen pohdit-
tavaksi. Hän kysyi, että kenelle 
ja millaisiin tarpeisiin kuntaa ra-
kennamme. Investoimmeko vain 

tämän päivän tarpeisiin, vai 
osaammeko katsoa myös vuo-
sikymmenten päähän eteenpäin. 
Onko rohkeutta olla tulevaisuu-
den rakentaja. Uusien investointi-
päätösten aikana päättäjiltä kysy-
tään asiaan kuuluvasti juuri näitä, 
eli mihin tarpeeseen investoidaan 
ja onko otettu tarpeeksi kunta-
laisten toiveita huomioon, miten 
hoidetaan kustannukset.  Uuden 
soten tultua voimaan kunnan jär-
jestämisvastuulle jäävät kaikki hy-
vinvointiin ja elinvoimaan liittyvät 
palvelut, mm. liikunnan ja tervey-
den edistäminen, yhteisöllisyyden 
lisääminen, nuorisotyö ja kulttuu-
ripalvelut, erityisesti nämä edellä 

mainitut haluan tässä yhteydessä 
nostaa esille.

Nyt keskustelun kohteena 
oleva Kurenalan koulun paikka 
on koko keskustaajaman kehittä-
misen kannalta hyvin tärkeä asia. 
Tässä vaiheessa ainoa varma asia 
on se, että Kurenalan koulu tul-
laan purkamaan. Siitä eteenpäin 
kaikki muu on vielä suunnittelu-
pöydillä. Esille on noussut ajatus 
uudesta, hirrestä rakennettavas-
ta, monitoimitalosta, eräänlaises-
ta hyvinvointikeskuksesta. Idean 
ytimessä on ollut alusta pitäen 
kauan puhuttu ja toivottu jäähalli. 
Nykyisen kirjastokiinteistön kun-
to ja peruskorjauksen hinta-arvio 

toivat uuden kirjaston investoin-
nin tarpeen. Olisi hyvin luonnol-
lista, että jäähalli saisi rinnalleen 
myös uuden kirjaston. Edelleen 
hankkeeseen on tullut uusia tila-
tarpeita ja -toiveita eri käyttäjä-
ryhmiltä. 

Näissä toiveiden ja tarpei-
den yhteensovittamisissa ydin-
ajatus on tärkeä miettiä tark-
kaan; mikä on tarve tänään, mikä 
tulevaisuudessa. Millaisia käyttä-
järyhmiä hanke palvelee ja mil-
laisella taloudellisella resurssilla 
kaupunki voisi hankkeen toteut-
taa. Kuinka tosissaan otamme 
huomioon etenkin nuorten ja 
nuorten aikuisten toiveet ja tar-

peet tässä suunnittelussa. Se 
on selvää, että mitä paremmat 
harrastusmahdollisuudet ja va-
paa-ajanviettopaikkaan liittyvät 
olosuhteet ovat kaupungissa, 
sen houkuttelevampi paikka-
kuntamme on myös mahdol-
lisille uusille asukkaille. Jäähal-
li monitoimitalohankkeena olisi 
merkittävä investointi tulevai-
suuteen ja alueen elinvoiman 
edistämiseen.

Vesa Riekki
Kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta

Lähipalvelu Pudasjärvellä
Meidän lasten pitää päästä lä-
hikouluun, minun pitää ehtiä 
lähikauppaan ja minun pitää 
saada palveluja läheltä. Hyviä 
tavoitteita! Miten niihin pääs-
tää? Mielestäni mainiota kysy-
myksiä!

Vaalilupauksissa ja – puheis-
sa Pudasjärvelläkin on nous-
sut varsin vahvasti kysymys 
mm. lähiruoasta. Erilaisissa ti-
laisuuksissa on tarjottu lättyjä, 
rössypottua, makkaroita ynnä 
muuta.

Postilaatikoihin on jaettu 

omalla kansikuvalla varustettu-
ja kortteja sekä soiteltu ovikel-
loja. Minä myös vaaliehdokkaa-
na mukana.

Kuitenkin tapaaminen ai-
dossa ympäristössä kuntalai-
sen kanssa maantiellä, keskustan 
kadulla, kotipihalla tai jopa kut-
suttuna kotona kotiin sai minut 
kirjoittamaan tämän artikkelin 
tässä valtuustokauden taitteessa.

Ruoka, lähiruoka, tavarat ja 
palvelut ovat kaikki keskeisiä asi-
oita lähipalveluista keskustelles-
sa ja arvioitaessa, mutta eivät 

toisiaan poissulkevia. Lähiruoka 
on monissa kunnissa määritelty 
tehtäväksi omalta, määritetyltä 
alueelta tuotetuista raaka-aineis-
ta tehtyä ruokaa kotona, kes-
kuskeittiössä tai yrityskeittiöissä 
tarjottua ruokaa. Ruokamme kä-
sitteenä voi olla myös sitä mak-
karaa, jota syömme leirinuo-
tiolla, kotisaunassa tai takassa 
paistettuna.

Mielestäni keskeisin asia lähi-
palvelukeskustelussa on se, mis-
tä hankimme ruokatarvikkeet, 
tavarat ja palvelut. Kunnioitam-

meko oman asuinympäristön ja 
– paikkakunnan tarjoamia mah-
dollisuuksia. Mistä hankimme ta-
varat ja palvelut – kampanjana 
jouluna vai ympäri vuoden?

Hankimmeko ja syömmekö 
terveellisesti, mitä, mistä ja mi-
ten? Ostammeko rakennus- ja 
remonttitarpeet oman paikka-
kunnan liikkeistä? Löytyykö kän-
nykät, kengät, vaatteet ja toi-
mistotarvikkeet omista tutuista 
liikkeistä? Luotanko kampaa-
mooni, vai löytyykö muotileik-
kaus muualta? Kysymyksiä, joihin 

etsin vastauksia Teiltä. 
Olen ollut päätöksenteossa 

sekä virkamiehenä että luotta-
mushenkilönä. Tärkeintä kuiten-
kin on löytää yhdessä tekemisen 
meininki. Lähiruoka on tärkeä 
asia. Mutta se on pieni osa kun-
tamme päätöksentekoa. ”Tie 
miehen sydämeen käy vatsan 
kautta ” sananlasku ei minua 
hetkauta tässä vaiheessa. 

Tärkeintä näissä vaaleissa on 
pitää yllä kuntien uskoa tulevai-
suuteen. Terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen onkin mielestäni 

tärkein edellytys pärjäämisel-
le. Jos jaksamme asua Pudas-
järvellä, jopa Siurualla tai tulla 
tänne kesänviettoon, lomaile-
maan tai vain käymään, niin se 
on Hyvinvointia – huomisesta!

Mielekäs elämä kotona, 
koulussa, mökillä Pudasjärvel-
lä!

Hilkka 
Parkkisenniemi 
Kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta

Mietteitä vanhusten hoidosta ja hoivasta
Korostan heti, etten todella-
kaan ole alan ammattilainen. Ha-
vaintoni perustuvat aikaan työs-
kennellessäni vanhuspuolella 
hoitoapulaisena sekä useista kes-
kusteluista omaisten kanssa. Seu-
raan myös työssäni kansanedus-
tajan avustajana kirjoituksia ja 
tutkimuksia ym. vanhuspuolen 
asioista. 

Meillä täällä Pudasjärvellä al-
kavat ”seinät” olla kunnossa, kun 
uusia upeita rakennuksia on val-
mistunut. Silti edelleen ikäihmis-
ten arki on aika virikkeetöntä 
(tässä kohtaan en syytä ketään, 
työntekijät ja esimiehet tekevät 
varmasti kaikkensa mutta kun 
ei ole sitä rahaa). Ajattelen itse, 
että virikkeelliseen elämään kuu-
luu seurustelu muiden ihmisten 

kanssa, päivittäinen ulkoilu, osallis-
tuminen pieniin askareisiin, kuvien 
katselu ja muut aktiiviteetit eli ei 
hoidolliset toimet. 

 Ikäihmisten/vanhusten siirryt-
tyä eri tason palvelutaloihin, ”lai-
tostuminen” tapahtuu aika nope-
asti, ellei tässä siirtymävaiheessa 
panosteta toimintakyvyn ylläpi-
toon. Esimerkkinä asukas, joka on 
50 vuotta käynyt päivittäin lenkil-
lä ja laitokseen muuttaessa me-
nee viikkoja ennen kuin hän pää-
see edes ulos niin lamauttaahan 
se niin henkisesti kuin fyysises-
ti. On  huolehdittava, että ainakin 
joku oma rutiini seuraa muutetta-
essa mukana.

Näille laitoksissa asuville van-
huksille on kehiteltävä pientä kippa-
rointia, etteivät päivät mene istues-

sa ja odotellessa seuraavaa ruokaa 
(juuri tämä ruoasta-ruokaan elämä 
on aika häiritsevää. Mikäli ihminen 
ei liiku, ei mahakaan toimi normaa-
listi eikä varmastikaan aina ole edes 
nälkä). Ulkoilua ryhmissä tai yksin 
avustettuna, jumppaa ja muuta toi-
mintaa niin johan ruokakin maistuu!  

Ikäihmisten siirryttyä sivukylil-
tä kylille ”ihmisten ilmoille” voi yk-
sinäisyys tulla seuralaisena. Eniten 
olen huolissani omillaan asuvista ih-
misistä, joiden ainoa kontakti mui-
hin on pikaisesti käyvä kotiapu. Täs-
säkin siirtymävaiheessa olisi hyvä 
ohjata eri harrasteisiin. Täytyy ottaa 
huomioon, että kaikki eivät oma-
toimisesti uskalla hakeutua muiden 
seuraan tai harrastuksiin. Tärkeää 
on taata tasa-arvoiset tukitoimet 
myös sivukylillä. ”Digi on liki” linja-

us on ok, mutta ei tietenkään kor-
vaa toisen ihmisen tarvetta. 

Palstatilan vähyyden vuoksi en 
romaania rupea raapustamaan. Lai-
tan tähän muutamia asioita, miten 
minä toimintaa kehittäisin: lisäisin 
vähän määrärahoja eri momenteil-
le ja palkkaisin työllistämisvaroilla 
hoito-apulaisia lisäkäsiksi (meillä on 
korkea työttömyys ja tarvitaan oi-
keita töitä!). 

Hoitoapulaiset olisivat niitä toi-
mintakyvyn ylläpitäjiä: niin kotona 
kuin laitoksissa ikäihmisiä koottai-
siin yhteisiin tiloihin leipomaan, as-
kartelemaan, jumppaamaan ja tou-
huilemaan muuta (näitä toimintoja 
tietenkin on, mutta tarkoitan tässä 
päivittäistä toimintaa), ulkoilemaan 
mentäisiin porukalla, jotta samal-
la tulisi sosiaalista kanssakäymis-

tä. Mikäli uuteen monitoimitaloon 
tulee kansalaistori eli ”kuntalasten 
olohuone” niin mikäpä mukavam-
paa kuin sinne suuntautuvat kahvit-
telureissut. 

Poistaisin sanan KIIRE kaikkien 
huulilta ja keskittyisin palvelemaan 
näitä maksavia asiakkaita hymy huu-
lilla! Työntekijöiden työhyvinvoin-
tiin panostaminen on kaiken A ja 
O. Kaikista huonoin tilanne on, jos 
sijaisia ei palkata vaikkapa lyhyis-
sä sairaslomissa ja muut työnteki-
jät kuormittuvat entistä enemmän.

”Kevyillä” toimilla parannam-
me toimintakykyä ja elämisen laa-
tua. Säästö tulee siitä, että vanhuk-
set eivät joudu vuosia makaamaan 
sängyssä kalliilla laitospaikoilla. Van-
huspuolen asioita lukiessa välillä hy-
myilyttää hienot termit sekä lau-

seen adjektiivit, jotka kuvaavat 
monitahoisesti lukuisia hienoja 
tavoitteita ja sitä millainen van-
huksen elämä tulisi olla. Kyseessä 
ei kuitenkaan ole sen kummempi 
asia kuin miten me itsekin eläm-
me: normaali arki höystettynä 
pienillä hemmotteluhetkillä!

Lopuksi haluan kiittää eri va-
paaehtoistahoja, jotka tekevät 
monenlaista työtä ikäihmisten 
eteen, pyyteettömästi ja ilman 
korvauksia.

Hyvää kevään odotusta!

Mari Kälkäjä 
kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta
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Huolenpitäjiä 
Pudasjärvellä

Pekka 
Jurmu  
agrologi AMK, 
tilanhoitaja

Kimmo 
Juusola  
metsätalousinsinööri 
AMK

Auri 
Haataja  
yhteiskuntatieteiden 
maisteri,
sosiaalityöntekijä

Juha 
Heikkilä  
maanviljelijä

Arto 
Hinkula  
maatalousyrittäjä

Eero 
Hyttinen  
yrittäjä, liiketalouden ja
hallinnon tradenomi

Hannu 
Ihme  
metsätalousinsinööri,
asiakasvastaava
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Mari 
Kälkäjä  
yrittäjä, 
eduskunta-avustaja

Alpo 
Laakkonen  
koulutuspäällikkö, 
eläkeläinen

Jouni 
Koivukangas 
rakennusmies

Marko 
Koivula  
toiminnanjohtaja,
tapahtumajärjestäjä

Paavo 
Kortetjärvi  
lehtori

Henna 
Kosamo  
maatalousyrittäjä

Jorma 
Kouva  
metsätalousinsinööri, 
eläkeläinen

Hilkka 
Parkkisenniemi  
rehtori, eläkeläinen

Urpo 
Puolakanaho  
maanviljelijä

Marja 
Lantto  
maatalousyrittäjä

Outi 
Lehtimäki  
ensihoitaja ht, 
sairaanhoitaja

Sinikka 
Loukusa  
sosiaalityöntekijä

Kaisa 
Nivala  
maatalousyrittäjä, 
eläkeläinen

Eero 
Oinas-Panuma  
matkailuyrittäjä, 
poromies

Onerva 
Ronkainen  
ohjaaja

Reijo 
Talala  
lehtori, 
eläkeläinen

Heikki 
Putula  
maanviljelijä

Johannes 
Putula  
opiskelija

Mirka 
Pääkkö  
maatalousyrittäjä, liiket-
alouden ja
markkinoinnin tradenomi

Vesa 
Riekki  
metsuri

Sointu 
Veivo  
kasvatustieteen ja 
hallintotieteen
maisteri, sosionomi

Timo 
Vähäkuopus  
maanviljelijä

Raimo 
Tervonen  
koneasentaja

Ruut 
Tuohimaa  
kasvatustieteen opiske-
lija

Anni-Inkeri 
Törmänen  
diplomi-insinööri, 
yrittäjä

Pekka 
Törmänen  
maanviljelijä

Taina 
Vainio  
maidontuottaja

282726 313029 32

353433 383736 39

424140 454443 46

4947 48 5150
Kauko 
Seppänen  
yhdyskuntatekniikan 
päällikkö,
eläkeläinen

52 53

565554 595857 60



12 13nro 13PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti31.3.2017 31.3.2017nro 13

Iltatapahtumat 
ja huvit

Pudasjärvellä

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

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. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Lauantaina tanssimaan pääsee 
kansalaisopiston Salikissa, jos-
sa Teuvo Kalliolan muistokon-
sertin jälkeen iltaa jatketaan 
tanssin merkeissä. Konsertis-
sa esiintyy kansalaisopiston 
omien ryhmien lisäksi myös 
Veikko Ahvenainen ja Carina 
Nordlund. Myös Pintamolla 
musiikki soi ja parkettia kulu-

Kairan kuidussa valmistau-
dutaan parhaillaan ensi ke-
sän kaapeliasennukseen. Sil-
loin valokuitukaapelia on 
tarkoitus vetää Pudasjärven 
keskustaan ja sivukyliin.

– Valokuitukaapeli ulot-
tuu nyt Pudasjärven kaik-
kiin kyliin. Verkkomme on 
tällä hetkellä jo hyvin katta-
va, Kairan kuidun toimitus-
johtaja Marianne Mäntyleh-
to sanoo.

Tietoverkkoa on asennettu 

Pudasjärvi-Taivalkoski -alu-
eelle noin 1 800 kilometriä. 
Kaapelia tähän mahtuu pari-
sentuhatta kilometriä.

– Tällä hetkellä meiltä on 
tilattu noin 2 500 liittymää. 
Tavoitteemme on 2 700 liitty-
mää, joten kovin kaukana ta-
voitteesta ei enää olla, Mänty-
lehto sanoo.

Eniten liittymiä on ostet-
tu tavallisiin koteihin. Seu-
raavaksi tulevat vapaa-ajan 
asunnot, yritykset ja teleope-

raattorit.
– Syöte on meille iso kes-

kittymä, siellä on paljon mök-
kiläisiä. Myös Ervastissa ovat 
ihmiset tilanneet ahkerasti 
liittymiä. Lisäksi Livossa, Ki-
pinässä ja Kollajassa on ha-
luttu valokuitukaapelin pii-
riin, Mäntylehto tietää.

Valokuituverkon päära-
kentamisvaihe on valmiina 
syksyllä. Verkkoa laajenne-
taan tarpeen mukaan tulevi-
na vuosina. JR

Valokuituverkko on lähes valmiina

tetaan. Lauantaina siellä esiin-
tyy kello 21 alkaen Pataässä.
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Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 2.4.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

VUOSIKOKOUSKUTSU
Iinattijärven osakaskunnan 

VARSINAINEN 
VUOSIKOKOUS

pidetään su 16.4.2017 klo 17.00 alkaen 
Koivukartanossa.

os. Pohjoispuolentie 237, 93277 Iinattijärvi.
Käsitellään vuosikokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

 Lisäksi keskustellaan ja päätetään Iinattijärven vedenpinnan 
saattamisesta luonnolliselle tasolle ja Naamankajoen suiston 

ruoppaamisesta.Kokouksen pöytäkirja on lainmukaisesti 
nähtävillä Reijo Kenttälän luona osoitteessa 

Pohjoispuolentie 213, 93277 Iinattijärvi.
Iinattijärven osakaskunnan hoitokunta

lauantaina 15.4.2017 klo 11.00-15.00, 
Piipposentie 16

Pilkkikilpailut Kouvalla

Sarjat ja 
osallistumismaksut: 

Miehet 10€, naiset 10€, 
nuoret 12-17 -vuotiaat 8€ ja 

lapset alle 12-vuotiaat 5€  
Miesten, naisten ja nuorten sarjassa palkitaan kolme 

parasta ja lasten sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.

Hyvät palkinnot! Arpajaiset, buffet ja makkaranmyyntiä.

Tervetuloa!

Kouvan kalastuskunta

Pintamon kyläseura R1TerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

lauantaina 1.4. 
klo 21.00-01.00.

Lippu 12 €

soiTTaa PaTaässä
C-oikeudet (olut, siideri). Huom! Käteismaksu.
Pääsiäislauntaina 15.4. humppatanssikisa! 

Koskenhovilla su 2.4.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS  

keskiviikkona 12.4.2017 klo 18 ravintola Meritassa  

Tervetuloa!

MLL:n Pudasjärven 
yhdistys ry

Hallitus kokoontuu klo 17.
Esillä sääntömääräiset asiat.  

Hallitus

Tervetuloa tutustumaan  
Tuotekehittämöön!
Pudasjärven kaupungin Tuo-
tekehittämö -hankkeen aikana 
suunnitellaan ja luodaan en-
tisen Rimminkankaan koulun 
keskuskeittiölle kaikille avoi-
mia, varattavia elintarvikkeiden 
tuotekehitys- ja valmistustiloja. 
Tiloista syntyy Tuotekehittämö, 
jolle luodaan hankkeen aikana toimintamalli, kulurakenne, 
markkinointimateriaalit ja tilanvarauskalenteri. 

Järjestämme kaikille avoimen Tuotekehittämö –hankkeen ja 
keittiötilojen esittelytilaisuuden torstaina 6.4.2017 klo 15-18 
Unelmatehtaalla (entinen Rimminkankaan koulu, Rimmintie 
15, 3. ja 4. rakennukset). 

Tilaisuuden ohjelma:

• Kahvitarjoilu & hankkeen esittely (3. rakennus)
• Tutustuminen keittiötiloihin (4. rakennus)
• Tuotekehittämölle suunnitellun toimintamallin ja tila- & lai-

tesuunnitelman esittely ja keskustelua

Tervetuloa!

Lisätiedot 
Sonja Kinnunen, projektipäällikkö 
p. 040 621 0232, sonja.kinnunen@pudasjarvi.fi

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto  
(Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rmääräraha)

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pilkit 7.-9.4.2017

Outlander 
450/570 

ovh  7190 €!

PÄÄPALKINTO:

SEKÄ PALJON MUUTA..

*osallistuminen alk. 20 €

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

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

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

Stiga Tornado 

2098 ovh 1690 €

M

ahtavia palkintoja!

Nyt myös LASTEN 

ja NUORTEN sarja!

Yrittäjyys tuo elinvoimaa!

2
Hyttinen Veikko
yrittäjä, perhehoitaja
Vihreä liitto

11
Granlund Teppo
taksi,  
maatalousyrittäjä
Vasemmistoliitto

18
Tihinen Paavo
yrittäjä, eläkeläinen
Vasemmistoliitto

23
Niemitalo Antti
yrittäjä
Perussuomalaiset
(sit.)

38
Kälkäjä Mari
yrittäjä,  
eduskunta-avustaja
Suomen Keskusta

39
Laakkonen Alpo
koulutuspäällikkö, 
eläkeläinen
Suomen Keskusta

44
Oinas-Panuma 
Eero
matkailuyrittäjä, 
poromies
Suomen Keskusta

56
Törmänen  
Anni-Inkeri
diplomi-insinööri, 
yrittäjä
Suomen Keskusta

60
Vähäkuopus Timo
maanviljelijä
Suomen keskusta

74
Ekdahl Aune
yritttäjä, eläkeläinen
Kansallinen  
Kokoomus

75
Kinnunen Pekka
liikunnanohjaaja
Kansallinen 
Kokoomus

76
Kokko Antero
yrittäjä, eläkeläinen
Kansallinen 
Kokoomus

78
Särkelä Markus
yrittäjä
Kansallinen 
Kokoomus (sit.) 

VALITSE 
VAIKUTTAJA 

VALTUUSTOON 
- VALITSE 
YRITTÄJÄ

Hiihtokilpailut lapsille ja lapsenmielisille la 1.4. klo 12 Livon koululla. Sarjat 0-100 
v. Järj. Livon maa- ja kotitalousnaiset.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 3.4. klo 9-9.15. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Seniori yrittäjien lounastapaaminen ke 5.4. klo 11, Ravintola Merita, Jukolantie 4.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Anja ja Raimo Prittisellä to 6.4. klo 
18.
Syötehiihto la 8.4. klo alk. 9, Syöte, Luppovesi.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 10.4. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Tietsikka-info ke 12.4. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 12.4. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Yli-Siuruan Metsästysseura pilkkikilpailut 14.4. klo 10.00-14.00 Liekolampi.
Yli-Siuruan Metsästysseura jäsenten väliset pilkkikilpailut 14.4. heti kun yleiset 
pilkit on päättynyt Liekolampi.
Tietsikka-info ke 19.4. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.

Ilmainen vientivalmennus  
Iin Micropoliksessa to 6.4. kello 16-18
Mahdollisuus osallistua videoyhteydellä
- Infoa Kantama-hankkeen tulevista opintomatkoista ja valmennuksista
- Kokemuksia Jokkmokkin talvimarkkinoilta
Ilmoittaudu: ulla.lehtinen@oulunkaari.com, 040 660 5828.

Opintomatka Helsinkiin
Kädentaito-tapahtumaan 22.-24.4.

Hinta, 170 e, sisältää alvin, junamatkat Oulusta (mennessä makuu-
vaunu), hotellimajoituksen, ohjelman mukaiset kuljetukset Helsingis-
sä sekä pääsylipun messuille su. Messukeskuksessa samalla myös 
Lapsimessut, Model Expo, OutletExpo ja Eläinystäväni-tapahtuma. 
Ohjelmassa ma: sisäänostajien tapaamisia, Kaapelitehtaan verstaita, 
vapaata ohjelmaa jne. Ilmoittautumiset viimeistään 12.4.

Elintarvikkeiden vienti Sveitsiin
Sveitsiläinen sisäänostaja etsii sopivia tuotteita: kalaa, lihaa, marjoja, 
sieniä jne. Esittele yrityksesi ja tuotteesi viimeistään to 6.4. täyttämäl-
lä lomake nettisivuillamme. Lisätietoja: riitta.muhonen@oulunkaari.
com, 044 365 5475.  
Valmennukset ja opintomatkat ovat avoimia kaikille yrittämisestä 
kiinnostuneille pohjoispohjanmaalaisille ja lappilaisille. 
facebook.com/kantamahanke
oulunkaari.com/elinvoimaa/kantama-hanke
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MAKSAJA: HILKKA PARKKISENNIEMI

Huolenpitäjä
Hilkka 
Parkkisenniemi

45

Aurinko paistoi täydeltä te-
rältä Pudasjärven Panumalla 
sunnuntaina 19. maaliskuu-
ta, kun siellä vietettiin Suomi 

Vauhdikas Panuman Suomi 100 -kultasprintti maalissa

100 -juhlavuoden Panuman 
Kultasprinttiä ja koko per-
heen talvitapahtumaa.

Porokisassa mukana oli 20 

kilpaporoa, joista etenkin yh-
den otteita seurattiin varsin 
tarkasti. Viimeisessä alkueri-
en lähdössä radalla nähtiin 
nimittäin presidentti Sauli 
Niinistön kummiporo Kuura. 
Sotaveteraani Kaarlo Haapa-
kosken porokarjaan kuulu-
va Kuura pääsi kilpailemaan 
ensimmäisen kerran ja suori-
tus oli heti mitä komein, sillä 
alkuerän voitto piti ratkaista 
maalikameran kuvalla.

Sprinttikisan finaaliin sel-
visi kolme tasavertaista po-
roa. Finaalissa vastakkain 
olivat E & J Kyrönniemen 
omistama Tutka Kiiminki-
Kollajan paliskunnasta, Vil-
ma Kalevan Rontti Kiiminki-
Kollajan paliskunnasta sekä 
Matias Timosen Kelmi Pin-

tamon paliskunnasta. Voiton 
vei Janne Vähäkuopuksen 
ohjastama Kelmi, joka juoksi 
kahdeksasosamailin mittai-
sen radan aikaan 16,693 se-
kuntia.

Panuman Kultasprintti ja 
koko perheen talvitapahtu-
maa vietettiin juhlallisissa ja 
hyväntuulisissa tunnelmissa, 
sillä tapahtuma oli virallises-
ti osa Suomi 100 -juhlavuotta. 
Valmisteluja oli tehty jo viik-
koja talkoovoimin.

Tapahtuman alkaessa lap-
set heiluttelivat Suomen lip-
puja ja Maamme-laulukin 
laulettiin.  Kisat avasi Poh-
jois-Pohjanmaan liiton maa-
kuntahallituksen puheenjoh-
taja Samuli Pohjamo. 

Lapsille oli järjestetty 

Porot laukkasivat lujaa Panumalla ja yleisöä oli paljon paikalla. Kahvilavaunusta kauppa kävi.

Lapset osallistuivat kisojen avaukseen heiluttelemalla 
Suomen lippuja.

Nuori lasimestari Jarkko 
Siivikko jatkaa Teollisuus-

kylässä lasitusliike Pu-
das-Lasin toimintaa isänsä 

Maurin jalan jäljissä.

Jarkko Siivikko jatkaa Teol-
lisuusalueella Teollisuustie 
8:ssa sijaitsevan lasitusliike 
Pudas-Lasin yrittäjänä isän-
sä Mauri Siivikon siirryt-
tyä maaliskuussa eläkkeel-
le. Mauri ehti olla yrittäjänä 
18 vuotta.

– Toiminta jatkuu entisel-
lään. Myöhemmin toimin-
taa pyritään laajentamaan. 
Nämä toimet ovat kuitenkin 
vielä mietinnän alla, Jarkko 
Siivikko sanoo.

Pudas-Lasin valikoimaan 
kuuluvat tuulilasit, raken-

Pudas-Lasissa sukupolvenvaihdos
nuslasit ja monet muut la-
sialan tarvikkeet.

– Teemme myös asen-
nuksia. Tuotteissamme ovat 
myös sälekaihtimet, lasili-
ukuovet ja rakennuslasit, 
Jarkko kertoo.

Lasiliike sijaitsee teolli-
suuskylässä. Alkujaan se 
sijaitsi Pietarilassa, mis-
tä nykyiseen osoitteeseen 
muutettiin 17 vuotta sitten. 
Tällä hetkellä Jarkko on liik-
keen ainoa työntekijä.

– Kesällä sesonkiaikana 
työpäivät saattavat olla pit-

kiä, hän sanoo.
Mutta malttaako Mau-

ri pysyä pois vanhalta työ-
maalta eläkepäivien myötä?

– Luulenpa, että häntä 
näkee työmaalla tulevaisuu-
dessakin. Varmaan hän viet-
tää myös paljon aikaa mökil-
lään, Jarkko tietää. JR 

myös monenlaista ohjelmaa. 
Varttuneemmat kisavieraat 
viihtyivät paitsi katsellessa 
porojen huimaa menoa myös 
tuttujen kanssa kuulumisia 
vaihtaen. Panumajärven jääl-
lä oli myös kisaravintola ja 
arvontaa.

Juhlavuoden kunniaksi 
kisajärjestäjät kutsuivat pai-
kalle uusia pudasjärveläisiä 
eli maahanmuuttajia ja tur-
vapaikanhakijoita, joita saa-
puikin linja-autolla. Näin he 
pääsivät ensimmäistä kertaa 
tutustumaan suomalaiseen 
porokisaperinteeseen. 

Kisajärjestäjät, Panuma-
järvi ry:n ja Kiiminki-Kolla-
jan paliskunnan väki, olivat 
hyvin tyytyväisiä tapahtu-
man onnistumiseen.

Pudasjärven kaupunginhal-
litus päätti 28.3. kokoukses-
saan, että jokaisella oppilaal-
la on mahdollisuus osallistua 
koulujen suunnitelmien mu-
kaiseen toimintaan, kuten 
esimerkiksi retkiin ja leiri-
kouluihin. Oppilaat osallis-
tuvat koulun ulkopuoliseen 
opetukseen siitäkin huoli-
matta, ovatko hänen huolta-
jansa osallistuneet rahoituk-
seen tai varainhankintaan. 
Samalla hyväksyttiin koulu-
jen työsuunnitelmat, tavoit-
teet ja painotukset. Koulut 
esittävät vuosittain työsuun-
nitelmassaan painopistealu-
eet, jotka liittyvät tasa-ar-
voon ja yhdenvertaisuuteen. 
Suunnitelman sisältöä käy-
dään vuosittain läpi oppilai-
den ja sidosryhmien kanssa.

Nuorille  
kesätöitä ja tukea
Nuorten ja koululaisten ke-
sätyöllistäminen annettiin 
aikaisempien vuosien ta-
paan Pudasjärven 4h-yhdis-
tyksen toteutettavaksi. Ta-
voitteena on työllistää kaikki 
kesätyötä hakevat nuoret. 
Kaupunki varaa kehittämis-
rahastosta 20 000 euroa mää-
räraha 4H:lle toiminnan jär-
jestämiseen.

Pudasjärven kaupunki 
tukee jokaisen nuoren työl-
listymistä maksamalla 4H-
yhdistyksen kautta työn ti-
laajalle ja työnantajalle 50 
euroa kahden viikon työsuh-
teeseen, lukuun ottamatta 
kaupungin ja Oulunkaaren 
kuntayhtymän työpaikkoja. 

Kaupunginhallitus päät-
ti myös tukea nuorten yrit-
täjyyttä 350 eurolla nuorta 
yrittäjää kohti. Tukea vara-
taan 15 yrittäjälle. Samalla 
varataan kehittämisrahas-
tosta 5 250 euron määräraha 
4H:n kautta maksettavaksi 
nuorettajalle yrittäjälle.

Kiertotaloushankkeelle 
rahoitus 
Kiertotaloushankkeen ra-
hoitus hyväksyttiin. Pudas-
järven osuus siitä on 12 906 
euroa, ja kokonaisuudes-
saan hankkeen kustannus 
on 43 019 euroa. Hankkees-
sa luodaan poistotekstiili-
en kiertotalouden verkosto 
osaksi Pudasjärven kaupun-
gin Unelmatehdasta, joka 

on Pudasjärven kaupungin 
yrittäjyyttä, työllisyyttä ja 
maahanmuuttajien kotout-
tamista tukeva ja kehittävä 
suunnitelma. Unelmateh-
taan tilat sijaitsevat Rimmin-
kankaan koululla. Unelma-
tehtaan tavoitteena on luoda 
uutta liiketoimintaa ja mah-
dollisuuksia työhön ja toi-
meentuloon. Kaupungin oh-
jausryhmän jäsenenä toimii 
Kari Tykkyläinen.

Yhteistoimintasopimus 
OSAO:n kanssa
Esitetään Oulun seudun am-
mattiopiston Pudasjärven 
yksikön ylläpitäjälle ja Ou-
lun seudun koulutuskun-
tayhtymälle, että Pudas-
järven kaupunki ja Oulun 

seudun koulutuskuntayhty-
mä solmivat OSAOn Pudas-
järven yksikön toiminnan 
kehittämiseksi yhteistoi-
mintasopimuksen, jossa so-
vitaan liiketoimintajohtajan 
palkkaamisesta. Liiketoi-
mintajohtaja on kaupungin 
työntekijä, jonka palkka-
kustannuksista Pudasjärven 
kaupunki vastaa 70 prosen-
tin osuudella ja OSEKK 30 
prosentin osuudella. Kau-
punki varaa kehittämisra-
hastosta liiketoimintajoh-
tajan palkkakustannusten 
Pudasjärven kaupungin 
osuuteen 41 000 euroa. Vuo-
sille 2018-2022 varataan ke-
hittämistoimen budjettiin 61 
000 euroa. JR

Koulujen työsuunnitelmia hyväksyttiin

74
TALOUS JA 

HYVINVOINTI: 

Aune Ekdahl 74

Elinvoimasta työtä,työstä 
elinvoimaa. Elinkeinopo-
litiikka on erittäin tärkeä 
kuntalaisten hyvinvoin-
nille. Elinkeinopolitiikan 
toimivuus ratkaisee osal-
taan uusien työpaikkojen 
syntymisen  ja riittävätkö 
verotulot tärkeiden palve-
lujen järjestämiseen. 

Menkäämme luotta-
muksella kohti tulevia 

muutoksia - auttavaisin 
avoimin mielin! 

Tänään ja huomenna 
“suoraselkäisessä” 

yhteistyössä on 
voimavaramme 

Pudasjärven parhaaksi! 

ELINVOIMA:
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- Hyvinvointi perustuu 
kestävällä pohjalla olevaan 
talouteen 

- palvelut järjestetään 
kustannustehokkaasti 
huolehtien, että tehdyt  rat-
kaisut vievät kohti tervettä 
taloutta 

- hyvinointipalvelut toteute-
taan ihmisen ei hallinnon 
ehdoilla ja yhdenvertainen 
kohtelu on reilun toiminnan 
merkki - on kuultava ihmi-
sen ääni!

Palvelivin mielin

PUDASJÄRVI-lehti

KUNTAVAALIT 
2017 EHDOKAS, 

varaathan 
ilmoituspaikkasi 

Pudasjärvi-lehteen 
ajoissa!

Heimo Turunen 
0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pertti Kuusisto 
040 195 1732

toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
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VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!
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MAALÄMPÖPUMPUT, VESI- / ILMALÄMPÖPUMPUT JA 
POISTOILMALÄMPÖPUMPUT.

Turvallinen 
tulevaisuus 

tehdään nyt!

KUNTAVAALIT  sunnuntaina 9.4.2017. ENNAKKOÄÄNESTYS kotimaassa 29.3.-4.4.2017

Käytä äänioikeuttasi!

VASEMMISTOLIITON 
KUNTAVAALIEHDOKKAAT

Granlund, Teppo
taksi, maatalousyrittäjä

Honkanen, Erkki
kirvesmies, eläkeläinen

Puurunen, Taisto
mittakirvesmies

Rantala, Leena
lähihoitaja, eläkeläinen

Ruokangas, Mauno
sahatyöntekijä

Räisänen, Eero
taiteilija, eläkeläinen

Tihinen, Antti
höyläämötyöntekijä

Tihinen, Paavo
yrittäjä, eläkeläinen

Vähäkuopus, Inga
maatalousyrittäjä

11 12 13 14 15
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

KEVÄT UUTTA!
NAISTEN
TUNIKA

39,50
NAISTEN 
KÄVELYKENGÄT

69,90

NAISTEN 
KÄVELYKENGÄT

84,90

NAISTEN SUKAT
- 5 paria
- kiristämätön 5,90

NAISTEN KÄVELYKENKIÄ 
TASARAHALLA
(hajakokoja) 20,00

NAISTEN VEDENPITÄVÄT 
LENKKARIT

musta/fuksia 59,00
MIESTEN VEDENPITÄVÄT 
LENKKARIT

musta 63,00Alkaen Alkaen

RATIAN
KUMISAAPPAAT
Alkaen

45,00


