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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Muutos Nyt 
– Hyvinvointi ja 

elinvoima syntyy 
kunnassa s. 14

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 7.4.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

MAKSAJA: REIJO TALALA
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Peruspalvelut saatava tasavertaisesti omasta kunnasta.

Huolenpitäjä
Reijo Talala

MAKSAJA: EERO HYTTINEN

Huolenpitäjä
Eero Hyttinen

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

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

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

turvaa!  

TÖITÄ 
TARJOLLA!

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

OSTA 2,  
MAKSA 1

Tuplapäivät:

Normaalihintaisten silmälasien ostajana saat toiset lasit kaupan päälle itsellesi tai 
kaverillesi, tarjoamme edullisemmat. Toiset silmälasit saat hyvä-tason linsseillä ja ke-
hykset koko  valikoimasta. Tai voit valita aurinkolasit voimakkuuksilla valituilta merkeiltä 
peruslinsseillä. Etu koskee uusia tilauksia, ei muita alennuksia. S-Etukortilla Bonus 
tuplana, jopa 10 %, kampanja-aikana maksetuista ostoksista. Voimassa 30.4.2017 asti.

    + Bonus  
  tuplana!

Saat toiset silmälasit koko kehysvalikoimasta  
tai merkkiaurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle. 

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

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

Tyylipäivä  
ke 19.4.

Tuomas Sammelvuo -salissa ja  
Virkistysuimala Puikkarissa  

la 29.4. klo 12-16.

Tule tutustumaan erilaisiin lii-
kuntamuotoihin ja löydä omasi!

KOKO KAUPUNGIN 
LIIKUNTAPÄIVÄ

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 12.4., ke 19.4. ja 26.4. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Nimi Sukunimi
Katuosoite, 
KAUPUNKI 
puh. 0000 000 000
nimi.sukunimi@kontio.fi

Kontion
Vapaa-aikapäivät 

la-su 8.-9.4.

Tervetuloa tutustumaan
uudistuneeseen huvilamallis-
toomme! Nouda samalla uusi
upea Vapaa-aika lehti, jossa
esittelemme laajasti Kontio
huviloiden huikeita tyyli- ja
sisustus mahdollisuuksia.

Tutustu myös mahtaviin saunatarjouksiin! 
Tämä ja 11 muuta saunaa huippuhinnoin.

Mäntylä A
Kontiotoimituksella 
95x170mm höylä-
hirrellä vain 

6 390 +rahti

Voimassa 30.4.17 saakka

Katso koko saunatarjousmallisto kontio.fi

Heikki Herukka
Ranuantie 224 
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 125296
heikki.herukka@kontio.fi

la 8.4.2017 klo 10-13

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

SAVUSIIKAA JA 
-LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta)
PUDASJÄRVEN TORILLA

Maanantaina 10.4.
klo 10.00–16.00

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

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

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

AKKUPORAKONE 
RYOBI R18DDP-LL13G 

18V ONE+

8990
Nikkaroijan 18 V:n porakone/ruuvin-
väännin. 2 x 1,3 Ah:n akut, 180 min. 
laturi. Vääntö 45 Nm. 2 vaihdetta, 
kierrosnopeus 0–440/0–1600 rpm. 
10 mm istukka. Porauskapasiteetti 
puuhun 34 mm, metalliin 13 mm. Ta-
kuu 3 vuotta.

JAUHE-
SAMMUTIN 

2 KG 13A 89B C 
EN3 FIRETECH

Laadukas ja kevyt jauhesammutin 
esim. veneisiin, autoihin ja keittiöön. 
Mukana kätevä seinäteline. EN3-
hyväksytty 13A 89BC.

995

Tarjous voimassa 7.-8.4., rajoitettu erä!

Os: Iikantie 9 93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 517 554

maria.outila@gmail.com    www.hoitolanatural-com.webnode.fi

� Klassinen hieronta
� Aromaterapeuttinen  

hieronta
� Selkäturvehoito
� ProNails  

Spa pedikyyri

koulutettu hieroja, lähihoitaja Maria Outila

Uusi toimitila sijaitsee Rimminkankaalla, 
n. 100 m. päässä Puikkarista

Tervetuloa
!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa palmusunnuntaina 9.4. kello 10, 
toimittaa Timo Liikanen, saarna Pekka Kyllönen, avustaa 
Valtteri Laitila, kanttori Hannele Puhakka.
Palmusunnuntain iltakirkko seurakuntakodissa su 9.4. 
kello 18, Pekka Kyllönen, saarna Aimo Mikkonen.
Hiljaisen viikon musiikillinen iltakirkko seurakuntakodis-
sa ma 10.4. kello 19, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola, Tuo-
mo Rahko.
Pääsiäisvaellus seurakuntakodissa ti 11.4. kello 18-18.45.
Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 12.4. 
kello 19, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola, Hannele Puhakka.
Kiirastorstain messu seurakuntakodissa to 13.4. kello 
19, Juha Kukkurainen, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola.
Kiirastorstain messu Sarakylän kappelissa to 13.4. kello 
19, Timo Liikanen, Tuomo Rahko, kappelikuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalveus seurakuntakodis-
sa pe 14.4. kello 10, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola, kirk-
kokuoro.
Messu seurakuntakodissa pääsiäispäivänä 16.4. kello 10, 
Valtteri Laitila, Juha Kukkurainen, Tuomo Rahko ja Vox 
Margarita-kuoro. Messun jälkeen tarjotaan pääsiäisateria.
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 2. pääsiäipäi-
vänä 17.4. kello 10, Juha Kukkurainen, Jukka Jaakkola.

Kuorot: Vox Margarita ti 11.4. kello 18 Liepeen väentuvas-
sa, eläkeläisten musiikkipiiri ke 5.4. kello 13.
Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 
10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. Myytävä-
nä rahkapiirakoita 12.4. Kirpputorille otetaan vastaan palkin-
toja arpajaisiin.
Kaikille avoin Sauvakävely ti 11.4. osallistumme pääsiäis-
vaellukseen.
Ystäväkammaria ei to 13.4. osallistumme ti 11.4. kello 14 
pääsiäisvaellukseen. 
Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä ”Eniten toivon 
rauhaa” Oulussa to 27.4. Lähtö Pudasjärveltä kello 8.30 ja 
paluu kello 17 mennessä. Ajankohtaispäivä on maksuton, 
Kirkon ulkomaanapu tarjoaa aamukahvin ja lounaan. Kou-
lutuksen järjestää Kirkon Ulkomaanapu, Oulun hiippakunta, 
Tuiran seurakunta. Ilmoittautuminen 20.4. mennessä kirkko-
herranvirastoon 08 882 3100.
Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoisin  
klo 10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho klo 17-19. Perhe-
kerhoja ei pääsiäisviikolla, viikko 15.
Päiväkerhoja ei viikolla 15. 
Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantaisin kello 
9.30–12.00 ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 040 743 4896 
tai 040 586 1217. 
Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Kerttu ja 
Jouni Luokkasella pe 7.4. kello 18.30 (Valtteri Laitila). Raa-
mattuluokka Sarakylässä Iivari Jurmulla pe 7.4. kello 19.  
Palmupäivät Kurenalan ry:llä la 8.4. kello 17 ja su 9.4. kello 
13, viikkomessu seurakuntakodissa su 9.4. kello 18  (Pekka 
Kyllönen, Aimo Mikkonen).
Haudattu: Anja Hiltunen 94 v, Iikka Oskari Piri  85 v, Seppo 
Tapio Similä 80 v, Maila Kaarina Parviainen 76 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

Meille kaikille rakas

Anja
HILTUNEN
o.s. Sutinen
s. 8.6.1923
k. 13.3.2017
Lämmöllä muistaen
Ritva ja Antti
Ari ja Tarja
Lapsenlapset perheineen
Olli

Me näimme voimiesi vähentyvän,
tiesimme lähtösi lähentyvän.
Muisto kaunis vie eteenpäin meitä,
vaikka sydän on täynnä kyyneleitä.
Olet ansainnut unen rauhaisan
ja kiitoksen kauneimman.

Siunaus on toimitettu läheisten läsnäollessa 31.3.2017.
Kiitos Kielokodin sekä Lakkarin henkilökunnalle 

äitimme hyvästä hoidosta. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Että me hyväksyisimme toisemme...
Tapasin muutama päivä sitten ehkä Suomen 
tulevan presidentin, hurmaavan 13-vuoti-
aan Kongosta kiintiöpakolaisena Suomeen 
tulleen nuoren miehen. Juttutuokiossamme 
kävi ilmi, että nuorukaisen haaveammatti oli-
si elokuvaohjaaja, jolloin saisi tehdä Pikku 
kakkosia, tai sitten Suomen presidentti. Tuo 
presidenttihaave oli vain jäänyt vähän taka-
alalle, koska pojalle oli kaveripiirissä todettu, 
että et voi olla presidentti, koska olet tuon 
värinen. Kerroin pojalle, että moisista pu-
heista ei kannata välittää, ihmiset ovat välil-
lä typeriä. Näin silmissäni nuoren Obaman. 

Mieleeni tuli oma nuoruusaikani, ja kuin-
ka minut jätettiin yläasteella pois porukois-
ta, kun pidin kirkkaan punaisia lappuhaalarei-
ta. Mielestäni ne olivat upeat, samaa mieltä 
olen vieläkin, kymmenien vuosien jälkeen. 
Kuulin pilkkaa ja sain tönimisiä osakseni niin 
kauan, että koulumme hurmuri, Italialais-vah-

vistus Franco, kehui housujani hienoiksi. Sen 
jälkeen ne rupesivat olemaan hienot myös 
niiden pilkkaajien mielestä, muutenhan hei-
dän arvonsa Francon silmissä olisi romahta-
nut.

Miten hullulta tuo nyt tuntuukaan. On-
neksi pukeutuminen on nykyisin suvaitse-
vampaa, ja ihmiset uskaltavat olla persoo-
nallisia. Silti, kaikkien vuosienkin jälkeen, 
muistan tuon tunteen ja yksinäisyyden, jonka 
koin, pelkkien housujen takia. Mietinkin, mil-
tä nuoresta, tummaihoisesta pojasta, joka on 
syntynyt Kongossa, mutta on nykyisin suo-
malainen, tuntuu, kun ihonvärin vuoksi hä-
nen haaveensa on muserrettu? Kunpa hän 
saisi rinnalleen sellaisen samanlaisen rohke-
an Francon, joka puolustaisi, ja tekisi muun 
kuin ihonvärin tärkeäksi. Että me hyväksyi-
simme toisemme, piittaamatta ihonväristä, 
vaatetuksesta, vaivoista tai varallisuudesta 

huolimatta. Että olisimme kaikki saman ar-
voisia, tärkeitä, arvokkaita.

Jospa joskus, vuosikymmenien päästä, 
voin ylpeänä muistella juttutuokioitamme, ja 
todeta, että minä tunsin presidenttimme jo 
nuorena poikana. Ja että silloin ihmiset nä-
kisivät paljon muutakin kuin sen, mikä on ul-
kokuorta.

Ikävä kyllä, me ihmiset tahdomme puhua 
ennen kuin ehdimme ajatella loppuun : “Moni 
puhuu ennen kuin ajattelee - tyhmyristäkin on 
enemmän toivoa.” Sananl. 29:20. 

Mitä me voimme siis tehdä, ettemme oli-
si niin rasistisia? Raamattu antaa hyvä neu-
von: “Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki 
oikeutta syrjityille.” Sananl. 31:8

Elisa Rasmusson
diakoniaopiskelija

Rakkaamme

Maila Kaarina
PARVIAINEN
o.s. Kellolampi
s. 7.4.1940 Pudasjärvi
k. 15.3.2017 Pudasjärvi

Rakkaudella kaivaten
Esko
Jussi ja Mervi perh.
Raimo ja Paula perh.
Sami ja Pirjo
Anni perh.
Hilda perh.
Muut sukulaiset ja ystävät

Kaikk´on niin tyyntä
pois tuskien tuntu,
lepoon lempeään kietoo
unen pehmeän huntu.

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa 1.4.2017.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos myös Yläkartanon ja Hirsikartanon henkilökunnalle
Mailan hyvästä hoidosta.

Pudasjärven Osuuspank-
ki tukee 15-17-vuotiaiden 
työllistymistä tarjoamal-
la paikallisille yhdistyksille 
palkkatukea nuorten työllis-
tämiseksi. Tulevalle kesälle 
palkkatukea on varattu yh-
teensä 9000 euroa eli pank-
ki maksaa 25 nuoren pal-
kan. Työllistäviä yhdistyksiä 
on toistakymmentä, kukin 
yhdistyksistä työllistää 1-2 
nuorta. Yhdistykset tarjoa-
vat työtä mm. lasten kesä-
leirien järjestämisestä kiin-
teistönhuoltoon eli tehtävät 

ovat moninaisia. Työn kes-
to on kaksi viikkoa per työl-
listettävä. Lista kesätyötä tar-
joavista yhdistyksistä on OP 
Pudasjärven Facebook-si-
vuilla. Pankin Kesäduuni-
hankkeesta vastaava myyn-
tipäällikkö Mikko Kähkönen 
kertoo, että mukaan mahtui-
si vielä muutama yhdistys eli 
palkkatukea on vielä jäljellä. 
Työllistämisestä kiinnostu-
neet yhdistykset voivat olla 
yhteydessä Kähköseen joko 
puhelimitse tai sähköpostit-
se. HT

Pudasjärven Osuuspankki 
työllistää jälleen nuoria

Pudasjärven eläkeläiset ry:n 
ja Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksen 100-vuotis juh-
lavuoden ensimmäinen ti-
laisuus tiistaina 4.4. Suoja-
linnalla onnistui kaikkien 
osapuolten mielestä erittäin 
mahtavasti. Sekä järjestäjät 
kuin myös osanottajat oli-
vat kiitettävän yksimielisiä 
asian suhteen. Paavo Tihi-
nen avasi juhlan kertomal-
la, kuinka eläkeläisyhdis-
tykset yhteistyössä anoivat 
kaupungilta satavuotisjuh-
larahaa ja myöskin sitä sai-
vat, muutaman juhlan ver-
ran. Alpo Laakkonen jatkoi 
ohjelman esittelyllä, ja jo sii-
nä vaiheessa tuli se mahtava 
elämys, että Suojalinnan sa-
lihan on täpötäynnä.

Onneksi meillä oli reip-
paita talkoolaisia, jotka kerä-
sivät joka ainoan tuolin mitä 
talosta löytyi. Kukaan joka 
halusi istua ei jäänyt ilman 
tuolia. Olihan tunne tosi 
mahtava, kun Kiimingistä 
tuli vieraaksi myös molem-
mat Eläkeläisyhdistykset. 
Kun tarkasteltiin kansalais-
ten kokonaismäärää, niin 
heitähän kertyi jonkin ver-
ran yli kaksisataa.

Juhlat aloitettiin niin 
mahtavalla, meille varta vas-
ten suunnitellulla jumpal-

la, jonka suunnitteli ja oh-
jasi Inka Kipinä. Pitäähän 
valmistautua, ettei tanssissa 
revähdä. Yhteislaulua har-
rastettiin Kalevi Vattulan 
säestyksellä, Kiimingin nai-
set esittivät laulantaa hanu-
rin säestyksellä. Pudislai-
set esittivät runoa, kupletin, 
laulantaa ja erittäin haus-
kan kirjeenvaihtoilmoituss-
ketsin.

Sittenhän sitä kahviteltiin 
ja seurusteltiin ennen tans-
sin alkua.

Siinäpä sitä soittajille pii-
sasikin ihmeteltävää, sali oli 
yhtäkkiä täynnä reippaita 
tanssijoita. Kyllä on rapsak-
kaa väkeä nuo eläkeläiset ja 
se innosti Reijo Kossin johta-
maa kansalaisopiston orkes-
teria huippusuorituksiin

Lopuksi oltiin iloisen yk-
simielisiä siitä, että juhla on-
nistui kiitettävästi. Juhlia 
aiottiin järjestää jälleen ke-
sällä. Erikoisen suuret kii-
tokset molempien yhdistyk-
sen naisille, ilman teitä juhla 
ei olisi onnistunut!

Alpo Laakkonen
Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Paavo Tihinen 
Pudasjärven eläkeläisten 
puheenjohtaja 

Eläkeläisyhdistyksillä 
onnistunut 

100-juhlavuotis avaus



2 314PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.4.2017 7.4.2017nro 14

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Toimeentarttuja
Sointu Veivo

Tomeraa tietoa, 
vahvaa kokemusta ja 

reipasta intoa kuntalaisten 
palvelemiseksi.

59

Äänestä rohkeasti 
Sointu valtuustoon!
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Tiukasti ihmisten ja 
kylien puolesta. 
Ei hömppää, vaan realismia.

Erkki 
Honkanen

Äänestä Erkki valtuustoon!
Kysy vaalikyytiä  0400 281 563

12

Uuden K-Rauta-ketjun ja 
verkkokaupan avajaiset

Pudasjärven Rautiassa oli 
viime viikon perjantaina 
31.3. mukava tunnelma, 
kun myymälässä juhlistet-
tiin uuden K-Rauta-ketjun 
139 uudistuneen kaupan 
ja k-rauta.fi-verkkokaupan 
avajaisia. Näin Suomeen on 
syntynyt koko maan katta-
va rautakauppaketju, kun 
entiset Rautiat ja K-raudat 
yhdistyivät. Jatkossa Pu-
dasjärven myymälän nimi 
on K-Rauta K-Maatalous 
Pudasjärvi.

K-Raudan kauppiaspa-
riskunta Jaana ja Jukka Val-
kola henkilökuntineen ker-
toivat olevansa hyvillään 
uudesta yhteistyökuviosta. 
Jukka Valkola kertoi, että 
Pudasjärvellä myymälän 
tuotevalikoima on huolel-
la suunniteltu vastaamaan 
paikkakunnan asiakkaiden 
tarpeisiin. 

-Kaksi viimeistä vuotta 
olemme tehneet suunnitel-
mallisesti tuotehyllystöjen 
ja tuotevalikoimien uudis-
tustyötä. Vaikka tällä het-
kellä myymälämme tuote-
valikoimassa on noin 13 000 
eri tuotetta, nykyajan tieto-
tekniikan ja - järjestelmien 
ansiosta tuotevalikoiman 
ylläpito toimii helposti. Mi-
käli jotakin asiakkaan tar-
vitsemaa tuotetta ei sattuisi 
meillä hyllyssä olemaan, ti-
laustuotteiden osalta toimi-

tusaika on 1-3 vuorokautta.
-Koko kauppaketjun yh-

teinen, internetissä toimi-
va K-Rauta.fi-verkkokaup-
pa on myös uudistettu ja 
koko 50 000 tuotteen va-
likoima on heti asiakkaan 
nähtävillä hinta- ja saata-
vuustietoineen. Asiakas voi 
etsiä sivustolta ensin tarvit-
semansa tuotteen ja saa tie-

K-Raudan kauppiaspariskunta Jaana ja Jukka Valkolan mukaan viimeisen kahden vuoden 
aikana myymälässä tehdyn tuotehyllystöjen ja tuotteiden uudistustyön ansiosta tuoteva-
likoima on monipuolinen ja liiketilat ovat tehokkaassa käytössä.

don, missä myymälöissä 
tuote on heti saatavilla. Seu-
raavaksi tuotteen voi mak-
saa vaikka verkkopankis-
sa. Yhteisen verkkokaupan 
erinomaisuutta ja hyötyjä 
meille kuvastaa esimerkiksi 
se, että äskettäin toimitim-
me helsinkiläiselle asiak-
kaalle verkkokaupasta osta-
mansa tuotteen. 

-Mikäli asiakkaalla on 
suunnitelmissa jonkin ra-
kennus- tai remontointi-
projekti, autamme ja neu-
vomme mielellämme. 
Pudasjärvellä on tarjolla 
monipuolista ammattiosaa-
mista ja toimimme tiiviissä 
yhteistyössä paikkakunnan 
eri yritysten kanssa, muis-
tutti Valkola.

Juhlan lisäksi K-Raudas-
sa päivän teemana oli pel-
tikattolaskentapäivä. Asi-
akkailla oli mahdollisuus 
valmistella omaan kiinteis-
töönsä tai taloonsa kattotar-
vikkeiden hankintaa Weck-
manin Steelin edustaja Jani 

Koljosen kanssa. Koljosel-
la oli mukanaan uusi kat-
totuote, lukkosaumakatto-
levy. Koljonen kertoi, että 
levy asennetaan paikoilleen 
siten, että kaikki kiinnitys-
ruuvit jäävät piiloon. 

-Uuden levymallin luk-
kolevyjen ponttiliitos on 
myös aiempaa tiiviimpi ja 
korkeampi. Näiden ratkai-
sujen ansiosta kattoraken-
teesta tulee tiivis. Levyt voi 
tilata haluttuun määrämit-
taan ja niiden asennus on 
helppoa. Levyjen leveyden 
puolesta asennustyö onnis-
tuu ns. Tee- se- itse raken-
tajaltakin. Parhaimman laa-
tuluokan levyn tekninen 
käyttöikä on 50 vuotta ja 
maalipinnan takuu 20 vuot-
ta. Yli 50 vuotta alalla toi-
minut Weckman on suoma-
lainen yritys ja sen tehtaat 
toimivat Iisalmessa ja Vie-
rumäellä, kertoili Koljonen.

Pertti Kuusisto
Rakennustarvike- ja lvi-tuotteiden myyjä Eero Paukkeri tu-
tustumassa myyntiedustaja Jani Koljosen opastuksella 
Weckmannin uuteen lukkosaumakattolevyyn. 

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

S-marketin edessä 
pe 7.4. klo 10-14.

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

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

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

TULE KAHVILLE:  
tänään pe 7.4. klo 10-13 
Puhoskylän kaupalle ja 

klo 14-16 Ervastin kaupalle.

Ensi viikolla vietetään hil-
jaista viikkoa ja laskeudu-
taan pääsiäisen viettoon.

Hiljaisella viikolla pi-
detään seurakuntakodil-
la pääsiäisvaellus, joka ta-
pahtuu oppaan johdolla 
sisätiloissa.

Vaellus alkaa Jerusa-

Pääsiäisenä 
murhe väistyy ja ilo voittaa

lemin muurilta palmusun-
nuntain merkeissä. Muurilta 
siirrytään yläsaliin muistel-
maan kiirastorstain tapah-
tumia, kun Jeesus asetti eh-
toollisen.

Yläsalista vaelletaan Get-
semanen puutarhaan, jossa 
hiljennytään kuuntelemaan 

muun muassa linnun laulua 
ja puron solinaa. Getsema-
nesta tie vie Golgatalla tyh-
jän ristin äärelle.

Golgatan tapahtumien 
jälkeen riennämme tyhjäl-
le haudalle, jossa saamme 
kuulla enkelin kertovan Ma-
ria Magdaleenalle riemul-

lisen sanoman: Jeesus on 
nousut kuolleista. 

Tiistain ja keskiviikon 
aamupäivät on varattu 
kutsutuille ryhmille.  Ylei-
sötilaisuus kaikenikäisil-
le on tiistaina 11.4. kello 
18.00. Tervetuloa mukaan!

KIRPPIS
ma-ti 10.-11.4. klo 11-15.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

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

VIRVON, 
VARVON...

PääsiäisAskartelu-
tarvikkeita, 

paljon erilaisia
löydät meiltä!

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

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
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Juho Kellolampi
maanviljelijä, 
valtuutettu

Vaikuta äänelläsi

20

Ay-miehet vasemmalta 

Taisto 
Puurunen

Neuvotteluvoimaa 
työn ja ihmisyyden 

puolesta. 

Antti 
Tihinen

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

TASA-ARVOISET PALVELUT KAIKILLE 
”PÖRSSIN” PAKSUUDESTA RIIPPUMATTA. 

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PIDETÄÄN TOISISTAMME 
HUOLTA! 
ÄÄNESTÄ 

EIJA IKONEN 
JATKAMAAN 

62

M
ak

sa
ja

: E
ija

 Ik
on

en

MAKSAJA: MARJA LANTTO

40

Marja 
jatkamaan 
valtuustoon! 

Huolenpitäjä
Marja Lantto 

Suurella 
sydämellä 

rohkeita tekoja.

TEHDÄÄN 
TURVALLINEN 
TULEVAISUUS

Paavo Tihinen

Yhteistyöllä eteenpäin!

Uudessa valtuustossa 
tarvitaan tekoja!

18

Silja Alahäivälä sai kunnia-
maininnan kovatasoisessa 
laulukilpailussa. Kuva Kirsi 
Alahäivälä. 

Viime viikonloppuna jär-
jestettiin Savonlinnassa 
kansainvälinen lasten lau-
lukilpailu. Pudasjärveltä 
kilpailuun osallistui 8-vuo-
tias Silja Alahäivälä. Siljan 
kilpasarja oli tytöt 7-9- vuo-
tiaat. 

Savonlinnan Mestarilau-
lajat -kilpailun idea on se, 
että lapset ja nuoret esittä-
vät omalla äänellään, ilman 
mikrofonia ikätasolleen so-
pivia lauluja pianon tai 

Kunniamaininta lasten 
laulukilpailusta Savonlinnasta

Matka Kardemumman kylään
Pudasjärven vanhempain-
yhdistys ry järjesti lauan-
taina 1.4. ilmaisen teatte-
rireissun Ouluun. Oulun 
Työväen Näyttämöllä esi-
tettiin vauhdikas ja hyvän-
tuulinen laulunäytelmä 
Kolme Iloista Rosvoa. Linja-
auto täyttyikin hyvin, vain 
muutamia vapaita paikko-
ja jäi. Oulun Työväen Näyt-
tämö on harrastajateatteri ja 
se sijaitsee keskustan enti-
sellä kasarmialueella.

Aikamme lastenkirjalli-
suuden yksi suurimmista 
klassikkoteoksista hurmasi 
niin aikuiset kuin lapsetkin. 
Rosvoveljekset Kasper, Jes-
per ja Joonatan aiheuttivat 
kovasti päänvaivaa ja mie-
lipahaa kyläläisille yöllisten 
ryöstöretkiensä vuoksi ja 
näin asiaan täytyi puuttua. 
Vaativaksi rosvojen kiik-

muun instrumentin säes-
tyksellä. Kilpailun avulla 
lapsia ja nuoria halutaan 
innostaa terveeseen, kanta-
vaan äänenkäyttöön ja roh-
kaista esiintymään.

Alkukilpailuun lähetet-
tiin tallenne ja Silja pääsi 
jatkoon Saunavihdat- kap-
paleella. Semifinaaliin va-
littiin 11 tyttöä eri puolelta 
Suomea ja Virosta. Pakol-
lisena lauluna oli Suojelu-
senkeli ja vapaavalintai-

sena Minun ystäväni. Silja 
tulkitsi hienosti kappaleet 
ja sai ensimmäisen kunnia-
maininnan. Savonlinnan 
oopperajuhlien yhteydes-
sä järjestettävään finaaliin 
valittiin kolme virolaista ja 
kaksi suomalaista.

Tapahtuma oli osa ¨Suo-
mi 100 -juhlavuoden” oh-
jelmaa. HT

Lisäjännitystä näytökseen toi näyttelijöiden saapuminen 
esityksen jälkeen eteiseen jututettaviksi. Kyllä oli lapsille 
elämys kaikkinensa! Kuvassa tarinan Sohvi-neiti ja Jesper 
sekä Jonna, Tuukka ja Pinja. Kuva Mirka Pääkkö

kiin saamiseksi teki se, että 
rosvoilla oli kotona Leijona. 
Näytelmä tempasi mukaan-
sa niin, että nopeasti tuntui 
menevän reilu puolitoista-
tuntinen. Väliajalla käytiin 
hyödyntämässä kanttiinin 
tarjoiluja. 

Paluumatkalla myy-
tiin edulliseen hintaan ar-
poja. Pudasjärven van-
hempainyhdistys ry kiittää 
lämpimästi Pudasjärvisiä 
yrityksiä, jotka palkintoja 
lahjoittivat: S-Market, Per-
hemarket, Neste, M-Tava-
ratalo, Parturi-Kampaamo 
Saletti ja Pudasjärven Kir-
jakauppa. Reissu oli kaikin 
puolin onnistunut, lämpi-
mät kiitokset kaikille muka-
na olleille!

Pudasjärven 
vanhempainyhdistys ry

Pudasjärven kaupungilla on 
ollut jo pitkään teemana lä-
hiruoka ja sen käyttäminen 
myös kaupungin omassa ruo-
kahuollossa. Pudasjärvi on 
mukana Sodankylän hank-
keessa nimeltään: ”Mal-
li joukkoruokailun mahdol-
lisuuksista edistää lähiruoan 
menekkiä.” Seuraavassa suo-
ra lainaus hankkeen tavoit-
teista. Kuntasektorin teke-
millä hankinnoilla ja niiden 
kohdentumisella on merkit-
täviä vaikutuksia alueen ta-
loudelliseen toimeliaisuu-
teen, työllisyyteen ja uusien 
kestävän kehityksen mukais-
ten toimintamallien synty-
miseen. Elintarvikeraaka-ai-
neiden hankinnoilla pyritään 
edistämään alueellisen ruoka-
tuotannon kehittymistä. Ruo-
katuotannon toimintoja ke-
hittämällä niin, että myös 
pienempiä eriä kyetään tehok-
kaasti vastaanottamaan ja si-
sällyttämään keittiön erilaisiin 
prosesseihin, on suuri vaiku-
tus paikallisten tuottajien mo-
tivaatioon lähteä kehittämään 
omaa tuotantoa sekä jalostus-
ta. 

Nyt haluamme kaikin ta-
voin kehittää ruokahuoltoa 

ja tehdä selvitystä siitä, miten 
myös jatkossa voisimme pi-
tää meille tärkeät teemat esil-
lä. Tärkeää on myös jatkos-
sa varmistaa työpaikkojen ja 
tuotannon säilyminen Pudas-
järvellä. Haluamme tulevas-
sa toimintamallissa, että lähi-
ruoan käyttöä kehitetään ja 
viedään päättäjien toivomal-
la tavalla eteenpäin. Oman 
haasteen asettaa ruokahuol-
lolle mahdollinen Sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalaa koskeva 
SOTE-uudistus. Se tuo toden-
näköisesti myös mukanaan 
muutoksia, jotka edellyttävät 
tiettyjen toimintojen tai kiin-
teistöjen yhtiöittämistä. Sote- 
ja maakuntauudistuksen laki-
esitykset on annettu 2.3.2017 
eduskunnalle. Lakiehdotusten 
mukaisesti maakunnille ollaan 
perustamassa kolmea yhteis-
tä palvelukeskusta. Toimiti-
la- ja kiinteistöhallintoa varten 
on 27.1.2017 perustettu Maa-
kuntien tilakeskus Oy joihin 
on jo osittain johtajat valittu. 
Hallitus esittää, että lait tulisi-
vat voimaan vaiheittain siten, 
että maakunnat perustetaan 
1.7.2017. Tämän jälkeen jokai-
seen maakuntaan asetetaan 
väliaikainen valmistelutoimie-

lin huolehtimaan maakunnan 
toiminnan ja hallinnon val-
mistelusta. Maakunnat aloit-
tavat varsinaisen toimintansa 
1.3.2018, kun maakuntaval-
tuustojen toimikausi alkaa. 
Nyt on oikea aika tehdä sel-
vitys ruokahuollon kehittämi-
seksi.

Yhtiöittämisen tavoittee-
na on usein edistää kilpailua, 
turvata markkinaperustei-
nen hinnoittelu sekä paran-
taa kustannusrakenteen lä-
pinäkyvyyttä, taloudellista 
tehokkuutta ja tuloksen ver-
tailtavuutta. Myös verotuk-
sellisista, hankintalainsäädän-
nöllisistä ja liiketaloudellisista 
syistä voi olla perusteltua har-
kita liiketoiminnallisten ko-
konaisuuksien yhtiöittämistä, 
ei ulkoistamista. Mahdollisen 
yhtiön toimintaa ohjaisi omis-
taja, joka olisi 100 prosenttises-
ti Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven kaupungin 
strategisena intressinä on ruo-
kahuollon luotettavuuden ja 
toimintavarmuuden ylläpitä-
minen sekä ruokahuollon to-
teuttaminen laadukkaasti. 
Ruokahuollon tuottamat pal-
velut ovat tärkeä osa kaupun-
gin asukkailleen tuottamia 

palveluja.
Pudasjärven teknisten ja 

ympäristötoiminnan tehtä-
väalue haluaa selvittää, mi-
ten ruokahuoltoa kyettäisiin 
kehittämään uudistuvassa ja 
muuttuvassa yhteiskunnassa. 
Tämä tarve liittyi oleellises-
ti tulevaan maakuntamalliin, 
johon yhdistetään terveys- ja 
sosiaalipalvelut. Koska Pu-
dasjärven ruokahuolto joutuu 
kilpailemaan tulevaisuudessa 
aterioiden myynnistä mahdol-
lisesti maakunnan muiden ate-
rioidentuottajien kanssa, tulee 
meille tarve kehittää kustan-
nustehokkuutta, tasapainot-
taa toimintaa ja taloutta, sekä 
parantaa Pudasjärven poikke-
usolojen toimintaedellytyksiä 
yhteistoiminnalla kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. 
Näiden seikkojen vuoksi tar-
vitsemme tulevien päätösten 
tueksi asiantuntijoiden teke-
män selvityksen ruokahuollon 
mahdollisuuksista selvitä tule-
vaisuudessa siten, että toimin-
ta Pudasjärvellä olisi omissa 
käsissä ja kannattavaa.

Eero Talala
vs. tekninen johtaja, 
tarkastusinsinööri

Ruokahuollon kehittäminen ja lähiruoka

MAKSAJA: MIRKA PÄÄKKÖ

49

Uutta  
näkökulmaa 
valtuustoon!

Huolenpitäjä
Mirka Pääkkö 

Maaseutuyrittäjyys
Työllisyyden vahvistaminen
Lapset & nuoret

mirka.paakko@hotmail.com



4 514PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.4.2017 7.4.2017nro 14

ALKUVIIKKO MA 10.4.LOPPUVIIKKO PE-LA 7.-8.4.

PERJANTAINA 7.4. LAUANTAINA 8.4. MAANANTAINA 10.4.

TIISTAINA 11.4.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILI- JA KENKÄOSASTOLTA

 SUPER-ETUKUPONKI
Niemitalon

LEIPÄJUUSTO 
kokonainen 500 g, pakaste

499
kpl

2 kpl/kuponki. 
Kuponki voimassa 
11.4.2017 saakka.

"

"

1000

499

100
kg

699

129
pss199

pkt

249
pkt

299
pkt399

ltk

299
pkt

199

149

179

399

049

pkt

100 g

ras

199
pkt

1090
kg

kg

169
kpl

100

195
kg

100
ras

ras399
kg

379
kpl

249

kg

899
kg

pss

pkt

079
ltk

2 kalaa/talous

kg

1295

995

179
pkt

149
pss

Pappagallo
TIKKUJÄÄTELÖ

8 kpl

Taffel sileä
PERUNALASTU

350 g
megapussi

kg

2 ltk/talous

3450

36,-

8450

7990

1690

2 pkt/talous

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana tai siivuina

Malviala
COCTAIL-
PIIRAKKA 
44 kpl/2000g

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

SALUDO
KAHVI
450 g

FirstPrice
RANSKAN-
PERUNAT
1 kg

2 kg/talous

Siemenetön
VIHREÄ
RYPÄLE
500 g
rasia

Kariniemen
BROILERIN-
KOIPI 3 kpl/ras
marinoitu

Candy King
IRTOKARKIT

HK
SININEN
LENKKI
580 g

Old El Paso
TORTILLA

8 kpl/326 g

Kariniemen
kananpojan 
FILEEPIHVI
260-320 g, mausta-
maton tai hunajamarinoitu

Kivikylän
PIKNIKPAISTI

n. 1,5 kg/kpl

Saarioinen
PIZZAT

420 g
tropical dream tai meat lover

Panda Lentävä luuta 
tai virvon varvon

SUKLAAPATUKAT
195-209 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Vaasan
PÄÄSIÄIS-
LIMPPU
500 g viipale

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARA
400  g tai MAKKA-
RAPIHVI 320 g

Atria Perhetilan
BROILERIN

FILEE-
SUIKALEET

250-300 g

Tuore Norjan
LOHI 1-2 kg
kokonainen
raj. erä

Snellman
NAUTA
JAUHELIHA
10% 400 g

Kotivara KYLMÄ-
SAVU PORSAAN 
KINKKU, HÄRKÄ tai 
HEVONEN 100 g viipale

Valio
JOGURTIT
200 g

Vihreä
TANKOPARSA
400 g
Espanja

KANAN-
MUNAT
10 kpl
Koko S

Naudan
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Tuore
ANANAS

KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g

3 pkt

HALKO-
KÄRRY

199,-
Mustang
KAMINA

199,-

PUUNHALKAISU-
KONE 6 tonnin sis. jalus-
tan ja ristihalkaisuterän

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

KAASU-
LÄMMITIN
4,1 kW

89,-

Pito
LIUKUESTEET
KENKIIN
Alkaen

750

Takuumurea
NAUDAN
SISÄPAISTI
n. 5 kg/kpl
palana tai pihveinä 15.95 kg

3 prk

45,-

Master Lock
AVAIN-
TURVA-
KOTELO

Metabo 
LIUKUJIIRISAHA
KGS216M

199,-

Peppercorn
NAISTEN
JUHLAPUSERO

NAISTEN
JOUSTOHOUSU

Janita NAISTEN
JUHLAKENKIÄ

Alkaen

Chantana 
NAISTEN 
JUHLA-AVOKAS 
nahkaa

ERILAISIA

MATKA-

LAUKKUJA

Vedettävä
OSTOS-
LAUKKU
eri värejä

HYVÄ VALIKOIMA 

PÄÄSIÄISKORISTEITA 

JA ASKARTELU-

TARVIKKEITA

HAI 

KUMISAAPAS

ERI VÄREISSÄ

4990
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PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

ÄÄNESTÄ KUNTAVAALEISSA:
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 29.3. – 4.4.2017

VAALIPÄIVÄ 9.4.2017

61
Blomqvist
Håkan
eläkeläinen, autonkuljettaja

62
Ikonen
Eija
myyjä, eläkeläinen

63
Illikainen
Raimo
eläkeläinen, työteknikko

64
Haapakoski
Tiina
koulunkäyntiavustaja,  
lähihoitaja (sit.)

65
Kemppainen
Markku
ilmoitusmyyjä

66
Kortesalmi 
Pentti
eläkeläinen, yrittäjä

67
Kuukasjärvi
Tuula
myyjä

68
Manninen 
Jouni
toimistotyöntekijä
(sit.)

69
Pohjanvesi 
Tapio
eläkeläinen, 
kiinteistötyöntekijä

70
Pohjanvesi 
Päivi
opiskelija, 
lastenohjaaja

71
Soronen 
Paula
tarjoilija, 
vuoropäällikkö

72
Vähäkuopus
Hanne
medianomi
(sit.)

www.facebook.com/Pudasjarvendemarit

KUNTAVAALIT 2017
Keskitytään Pudasjärven vahvuuksiin ja kehitetään toimintatapoja
Pudasjärvellä on joitakin suu-
ria ongelmia, joihin tulisi kiin-
nittää erityistä huomiota, jotta 
vinoutuneista ja vinoutumassa 
olevista kehityssuunnista pääs-
täisiin eroon ja tilanne saatai-
siin parempaan, positiivisem-
paan ja elinvoimaisempaan 
suuntaan.

Väestömme ikärakenne on 
vinoutumassa nuorten paikka-
kunnalta poismuuton vuoksi. 
Tämän kehityksen pysäyttämi-
seksi tarvittaisiin erityisiä elin-
keinoalojen kehittämissuuntia. 
Erityisiä kehittämismahdolli-
suuksia näkisin monipuolisen 
luontomme hyödyntämisessä.

Matkailualalla on avautu-

nut laajenevia mahdollisuuk-
sia kehittää erityisesti vapaana 
vielä olevan Iijoen seutua, to-
teutuneen koskiensuojelulain 
ansiosta. Syötteen seudun ke-
hittäminen on jatkunut positii-
visessa vireessä. Palveluja ehkä 
voitaisiin kehittää enemmän pai-
nottaen kesäaikaista luontomat-
kailua.

Luonnontuotteiden osalta 
voitaisiin kehittää niiden tehok-
kaampaa talteenottoa ja jatkoja-
lostusta. Myös biotalousalueilta 
löytyy suurehkoja kehittämis-
mahdollisuuksia!

Koulutustarjontaa tulisi mo-
nipuolistaa uutta aikaa vastaa-
vaksi kysynnän mukaan ke-

hittäen erityisesti joustavaa ja 
tarpeisiin vastaavan koulutuksen 
järjestämistä. Täten toimimalla 
voimme edistää alueemme elin-
keinoelämän monipuolistamis-
ta elinvoimaisempaan, elinkel-
poisempaan ja työllistävämpään 
suuntaan!

Kunnat tulevat säilymään jat-
kossakin alueensa vahvoina toi-
mijoina. Maakuntahallintouudis-
tuksesta huolimatta kunnissa 
tullaan tekemään päätöksiä, jot-
ka vaikuttavat kuntalaisten hy-
vinvointiin ja kunnan elin-
voimaisuuteen. Uudistuvien 
toimintasääntöjen varaan voi-
daan rakentaa uudenlaisia toi-
mintatapoja ja päästään keskit-

tymään alueemme vahvuuksien 
hyödyntämiseen ja kehittämi-
seen, luonnonsuojeluarvojamme 
huomioivalla tavalla!

Kunnan hallinnon pääteh-
täviä tulevat olemaan, mikä-
li nämä uudistukset toteutu-
vat, seuraavanlaisia: laadukkaan 
koulutuksen ja varhaiskasvatuk-
sen järjestäminen, työllisyyden 
ja yritysten menestymisen edel-
lytysten luominen ja tukeminen, 
asuinympäristön viihtyisyys, yh-
teisöllisyyden vahvistaminen ja 
hyvinvoinnin edistäminen.

Arjen palvelujen saatavuus 
on turvattava kaikkien ikäryh-
mien osalta tasapuolisesti koko 
kunnan alueella. Turvataan myös 

arvokas vanhuus hänen omassa 
kodissaan! Uudistuvan maakun-
tahallinnon päätehtäviä tulevat 
olemaan sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestäminen ja alueen 
voimavarojen vahvistaminen.

Mikäli tulen valituksi ensi-
kertalaisena, tulen seuraamaan 
erityisen tarkkaan sote-uudis-
tuksen ja sen alueellisen kehittä-
misen tasapuolista toteutumista 
ja toteuttamista. Palvelut tulee 
saada kohtuuhintaan ja -ajas-
sa riippumatta siitä, onko palve-
lun tuottajana yksityinen tai jul-
kinen taho.

Sote-uudistuksessa on pal-
jon hyvää pohjaa, jolle voidaan 
rakentaa tulevaisuuden terveys-

keskusten toimintaa. Kyseessä 
on suurivaikutteinen uudistus. 
Tehtävä on myös erittäin haas-
teellinen, jotta pystytään vas-
taamaan erityisesti ikääntyvän 
väestön lisääntyviin tarpeisiin. 
Palvelujen saatavuus on myös 
turvattava kaikkien ikäryhmi-
en osalta, heidän elämäntilan-
teestaan ja tarpeestaan riip-
puen kohtuuhintaan. Asiassa 
tuleekin edetä hitaasti ja rau-
hallisesti, jopa mahdollisten 
kokeilujen kautta.

Raimo Tervonen
Suomen Keskusta
kuntavaaliehdokas
Pudasjärvi

Turvataan nuorten opiskelumahdollisuudet ja vanhusten hyvä hoito
Pitäisköhän vielä miettiä jo-
tain veret seisauttavaa poliit-
tista viestiä ihmiskunnalle, että 
jonkun äänen saisin vaaleissa. 
Eihän sitä nyt ihan turhan ta-
kia lähdetä mukaan, vaan totta 
kai haluankin päästä vaikutta-
maan asioihin siltä arvopoh-
jalta, minkä olen elämäni mit-
taan omaksunut ja joka on 
kasvanut meikäläiseen. Olen 
jo pitkään todennut sen, että 
minulla on enemmän yhteis-
tä nykyjään vasemmistolaisen 
ajattelun kanssa kuin porvari-
puolueiden politiikan kanssa. 
Että politiikka olisi vain jotain 
kamreeritoimintaa, hoidetaan 

päälle kaatuvat asiat ja katso-
taan, että tilillä on rahaa. 

Raha tilillä on tärkeä asia, 
mutta on yhtä tärkeää se, mitä 
sillä rahalla tehdään. Turvataan-
ko nuorten opiskelumahdolli-
suuksia, turvataanko vanhusten 
hyvä hoito. Se, että raha tuottaa 
jatkuvasti maksimaalista tuot-
toa ja voittoa ei voi olla kunnan 
asioiden hoidon lähtökohta. Ra-
haa voidaan laittaa sinne, missä 
se tuottaa hyvin, mutta sen pitää 
tuottaa myös turvaa niille, jotka 
eivät ole viimeisen päälle iskussa 
hoitamaan omia asioitaan. 

Miten sitten ratkaista näi-
tä ongelmia Pudasjärvellä. Sel-

keät ongelmat ovat väestön 
vanheneminen, aktiiviväestön 
poismuutto ja negatiivinen vä-
estönkehitys. Sekä työpaikkojen 
puute jo niille, jotka täällä asuvat 
saatikka sitten niille, jotka tänne 
aiotaan tuoda yhteiskunnan ra-
halla merten takaa. 

Minä luulen, että moni ole-
massa oleva päättäjä ja sinne ha-
luava on loppujen lopuksi aika 
neuvoton näissä asioissa. Pudas-
järven väestöongelmaahan on 
jo ainakin tämän vuosikymme-
nen ajan yritetty ratkaista tuo-
malla muualta ihmisiä. Minusta 
eivät tulokset ole kovin häävit. 
Merkittävää piristymistä talo-

udessa ja väestönkehityksessä 
ei ole tapahtunut. Minusta on 
ikävää, että uutena ideana tuo-
daan jo kerran epäonnistuneita 
ajatuksia. Minä en ole maahan-
muuttovastainen enkä rasisti, 
olen itsekin asunut ulkomailla 
ja ymmärrän hyvin ihmisten ha-
lun liikkua erilaisissa kulttuureis-
sa. Mutta että maahanmuuttajia 
katsotaan rahan kiilto silmissä ei 
ole oikein eikä ihmisarvon mu-
kaista. 

Onhan täällä vuosien varrella 
käynyt jopa liikemiehiä ulkomail-
ta ja on kehuttu, miten Pudasjär-
vi lähtee nyt nousuun. Hiljaista 
on ollut. Miksi niitä asioita ei ole 

saatu jalalle? Liikaa touhotusta ja 
liian vähän realismia?

Eräs idea: pudasjärveläisten 
taiteilijoiden kulttuurikeskus py-
syvine/vaihtuvine näyttelyineen, 
tilaisuuksineen, konsertteineen 
ja työtiloineen. Meiltä on paljon 
lähtenyt kovaakin mainetta saa-
neita taiteentekijöitä mualimalle. 
Miksei heidän teoksiaan pyrittäi-
si saamaan tänne erilaisiin näyt-
telyihin. Saattaisi turistiakin kiin-
nostaa.

Sen toteaisin lopuksi, että 
varmaankaan mitään yhtä isoa 
asiaa, millä kaikki ongelmat ker-
ralla tulevat ratkaistuiksi, ei ole. 
Vaan on kerättävä kaikki pie-

netkin marjat maasta. Vaikka 
sitä kuningaslohta siinä sivus-
sa kannattaakin kalastaa. Kaik-
kein tärkeintä on, että meillä 
on aktiivinen ja yrittävä vä-
estö. Kunnan hyvinvointi työ-
paikkoineen, kun ei ylhäältä 
annettuna tule, vaan se pe-
rustuu meidän kaikkien aktii-
visuuteen.

Ystävällisin terveisin,
Markku Kemppainen
kuntavaaliehdokas, 
SDP
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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
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KUNTAVAALIT 2017
Varautumissuunnitelma Pudasjärvelle
Lainaus Kalevasta: ”Työttömi-
en aktivoinnista tulossa fars-
si, maksatukset viivästyvät 
milloin mistäkin syystä. Luhis-
tumisuhka koskee 400 000 ih-
mistä”.

Miten käy syrjäseutujen 
elämismahdollisuuksille, kun 
kaikki palvelut vain keskittyvät 
keskittymistään. Kauniisti pu-
hutaan kylien elinvoimaisuu-
desta, mutta samanaikaisesti 
toimitaan sitä vastaan. Miten 

kylien tiestöt, vesiosuuskun-
nat, ruokatuotanto ja – huolto 
toimivat. Miten toimitaan, kun 
tulee tulipalo, sähkökatko tai 
isompi onnettomuus tai saira-
ustapaus. Miten ihmiset voivat, 
miten huolehtivat toisistaan. 
Kuka tuo postin jne, jne. Huo-
lia on paljon.

Vanhan mallisena ajatukse-
na on, että ihmiset kuskaavat tai 
heidät kuskataan johonkin ker-
hoon tai aktiviteettiin, kauppaan 

tai apteekkiin. Yhteiskunnan ra-
kenteet ovat muuttuneet tätä 
vastaan ja vauhti kiihtyy. Mei-
dän pitää kannustaa ihmisten 
verkottumista kylillä, hyödyn-
tää tietoverkkoja ja keksiä uu-
sia halvempia kuljetusratkaisuja. 
Miten se on mahdollista? 

Kylillä pitää ottaa asi-
at ”omiin” käsiin ja hyödyn-
tää osallistavaa budjetointia 
ja hankkia rahatkin itse. Pitää 
suunnitella miten tiestöt ja ve-

siverkot toimivat ja huolletaan. 
Miten menetellään tulipalois-
sa. Aletaan harrastaa pienimuo-
toista alkutuotantoa, ainakin 
omiin tarpeisiin tai vähän naa-
purillekin. Tällaisia ovat ryyti-
maat, pihakanalat, kesälampaat, 
-possut, -vasikat. Miten kauppa-
asiat ja apteekkireissut järjeste-
tään naapuriapuna. Miten lap-
set kuskataan kouluun. Tässä on 
kyse yhteisön toimivuudesta, ei 
rahasta.

Pitää vain luopua ajatukses-
ta, että kaikki tulee annettuna ja 
maksaja on aina jossain. Kustan-
nusten korvausta pitää hakea 
aina kun mahdollista. Omatoi-
misuudessa nekin rahat jäävät 
kuitenkin kylälle. 

Vanhat mallit pitää uudistaa, 
modernisoida. Pitää osata käyt-
tää verkkoja, laajakaistaa, puhe-
limia jne. Nuoret kyllä hoitavat 
tiedonkulun, kunhan vanhem-
mat panevat ensin käytännön 

asioissa töpinäksi. 
Kukaan ei tule elättämään 

ihmisiä perukoille vaan se jää 
meidän itsemme tehtäväk-
si, mutta uusilla menetelmillä, 
uudella arvomaailmalla.

Veikko Hyttinen
Kuntavaaliehdokas, 
Vihreät 

Meitä tavallisia ihmisiä tarvitaan
Kouluaikona jo politiikasta kes-
kusteltiin, vaikkei kaikesti oltu 
asiantuntijoita, kuitenkin tiijet-
tiin eri puolueet. Make oli por-
vari kun sen isällä oli kauppa, 
Pena Kouvalta julisti kommu-
nismin aatetta ja minä olin jo-
tain siltäväliltä, pitihän sitä mu-
kana koittaa pysyä. Silloin oli 
teiniliittokin vielä voimissaan, 
joskin ei se meihin kolahtanu, 
niin paljo että oltaisiin liityt-
ty. Politiikka kävi 70-luvulla niin 
kuumana, että teiniliittokin tu-
kehutti ihtesä siihen ja talou-
dellisten sotkujen jälkeen ajau-
tui konkurssiin. Vielä muutama 
senaikuinen intolija osallistuu 

päivänpolitiikkaan tai on saanut 
”vihreän oksan” loppuelämänsä 
turvaksi.

Entä sitte, onko muita tapoja 
hoitaa yhteisiä asioita kun politi-
koimalla, mikä tarkoittaa, että on 
vapaat vaalit. Jokainen voi aset-
tua ehdokkaaksi poliittisen ryh-
män nimissä tai perustaa oman 
porukan ja ajaa itselleen sopivak-
si katsomiaan asioita. Tämä on 
sitä kansanvaltaa, jota myös de-
mokratiaksi kutsutaan. Demo-
kratian perusajatuksena on, että 
hallintovalta nousee kansasta ja 
toteuttaa kansan tahtoa. Joku 
”söötsilli” sanoikin toisen maail-
man sodan jälkeen että ”Demo-

kratia on huonoin mahdollinen 
hallitsemismuoto, mutta tähän 
asti kokeilluista kuitenkin pa-
ras”. Eikä tämänkään jälkeen ole 
parempaa tainnut tulla kun seu-
raa mitä maailmalla tapahtuu eri 
kansakunnissa, missä ei ole oi-
kein minkäänlaista järjestelmää. 
No, tapetaan toisiaan, ei sekään 
hyvältä näytä.

Olipa kysymyksessä pieni tai 
suuri yhteiskunnallinen asia, sii-
hen tarvitaan meitä tavallisia ih-
misiä. Jonkun meistä on alettava 
ehdokkaaksi ja kansa sitten vaa-
leissa päättää kuka hoitaa yhtei-
siä asioita. Mitä enemmän olen 
seurannut poliittista päätösten 

tekoa sitä varmemmin minulle 
on selvinnyt että tämä on hen-
kilökysymys. Eli olipa edustaja 
mistä ryhmästä tahanasa saa hän 
asiat parhaiten luistamaan neu-
vottelemalla ja sopimalla, eikä 
haukkumalla toisia.

Onhan noita olemassa kai-
kenlaisia narsisteja, oman edun 
tavoittelijoita tai muuten vain 
suppean näkökulman omaavia 
henkilöitä, jotka pitävät jääräpäi-
sesti kiinni mielipiteestään vaik-
ka itse asia olisi muuttunut jo ai-
van toiseksi. Kaiken huipuksi kun 
muuta ei keksitä aletaan väitte-
lemään siitä, että kenen ehdo-
tus tämä olikaan kun kerrankin 

toimi ja pyritään kaikin keinoin 
omimaan sitä itselle. Jopa pää-
ministeri Sipiläkin hermostui, 
kun salissa alkoivat riekkumaan, 
että joku meneillään oleva asia 
on edellisen hallituksen aikaan-
saanos. Minusta on kans aivan 
yks lysti vaikka ite ”ukkomustilai-
nen” tekee ehdotuksen jos se on 
hyvä tai sitä voi kehittää eteen-
päin koko porukan hyväksi, niin 
siittä vaan.

Lähdin nelkytvuotta sitten 
Sarakylästä naapurin Reksan 
kanssa Escordilla töihin Etelä-
Suomeen. Mittariin tuli 930 km 
yhteen suuntaan ja sen jälkeen 
opiskelin ja työskentelin eri paik-

kakunnilla, kunnes jämähin Ka-
lajoelle. Siellä olenkin viettänyt 
puolet elämästä. Viime kesänä 
palasin takaisin kun jäin kou-
lutusrahojen leikkausten vuok-
si työttömäksi, vaikka työky-
kyä olisi ollutkin jäljellä. Mutta 
kun on kertynyt kokemusta ja 
näkemystä monelta alalta pää-
tinkin olla käytettävissä yhteis-
kunnallisten tehtävien hoidos-
sa, mikäli kannatusta löytyy.

Tapio Lievetmursu
Kuntavaaliehdokas, 
Vihreät (sit.) 

Maahanmuuttoasiaa
Meille on vaalitilaisuuksissa 
tullut lukuisia kyselyjä kan-
noistamme maahanmuut-
toasioissa (asia tuli keskus-
teluun Kymmenen uutisten 

25.3.2017 jutun johdosta). 
Olemme sitä mieltä, että täs-
sä vaiheessa työllisyys ja kun-
talaisten hyvinvointi on otet-
tava ykkösasiaksi. Työttömyys 

on korkealla ja tarvitaan jä-
reitä toimenpiteitä tilanteen 
korjaamiseksi. Hankkeet tu-
lee kohdistaa elinvoiman, 
työpaikkojen ja KUNTA-

LAISTEN hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi. Eli ensin omien 
asukkaiden asiat kuntoon. Li-
säksi olemme sitä mieltä, että 
kaikki maahanmuuttoasioiden 

linjaukset on tuotava 
vasta uuden valtuus-
ton käsiteltäväksi.

Mari Kälkäjä, 
Marja Lantto
kuntavaal-
iehdokkaat, 
Keskusta

Pudasjärvisten ohjeistuksia kuntavaaliehdokkaille
Järjestimme kuntavaaliehdo-
kaskollega Ruut Tuohimaan 
kanssa iltakahvihetken paikka-
kunnalla paistetun suolapalan 
ja ystävän leipoman pannu-
kakun nauttimisen merkeis-
sä. Tavoitteenamme oli saa-
da kunnon keskustelukontakti 
sekä nuorten että aikuisem-
man väestön kanssa. Onnis-
tuimme tavoitteessamme hy-
vin. 

Heti tilaisuuden alkuun 
saapui nuorten poikien eläväi-
nen ryhmä. Kohteliaat pojat 
riisuivat yleiseen tilaan tulles-

saan oma-aloitteisesti kenkän-
sä eteiseen. Erinomainen oppi 
Hirsikampuksen kengättömi-
nä sisätiloihin menemisestä 
oli sisäistetty hienosti. Iltapa-
lan nauttimisen ja keskustelun 
lomassa pojat kirjoittivat tuo-
maamme aloitelaatikkoon toi-
vomuksia kuntamme kehittä-
misestä nuorten näkökulmasta. 
Liikunnallisten paikkojen tarve 
oli selvä. Nuoret kaipaavat sat-
sausta jää-, keila- ja skoottaus-
halliin sekä toimiviin nuorisoti-
loihin.

Nuorten aikuisten puheis-

sa kaupungin palvelujen kehit-
tämistarpeista nousivat vah-
vasti esille nuorten ja nuorten 
perheiden asuntojen tarve, 
koulutusmahdollisuuksiin pa-
nostaminen, yritystoiminnan 
käynnistämiseen liittyvä neu-
vonnan tarve edesauttamaan 
työpaikkojen syntymistä sekä 
Pudasjärven imagon nostatta-
minen niin puheen tasolla kuin 
ympäristön viihtyvyyteen pa-
nostamisella. Lapsiperheiden 
edustajat lisäsivät listaan ko-
dinhoitoavun suuren puutteen, 
lapsille ja nuorille järjestettävän 

kerho- ja harrastustoiminnan 
kasvattamisen ja liikennepuis-
ton aukioloaikojen pidentä-
misen. Hiukan vielä aikuisem-
mat iltakahvittelijat halusivat 
keskustella kuntamme roolis-
ta opetuksen ja kasvatuksen 
toimivana kasvualustana, elin-
keinoelämän kehittämisestä, 
työttömyyden vähentämises-
tä, sivukylillä asumisen ja toi-
mimisen takaamisesta, yhtei-
söllisyyden kasvattamisesta ja 
positiivisen Pudasjärviasenteen 
kohottamisesta. Monia muita-
kin kuntapäättämiseen liittyviä 

kehittämiskohteita ja talousasi-
oihin liittyviä kiemuroita poh-
dittiin etsien niihin järkeviä rat-
kaisuja ajatellen tulevaisuuden 
Pudasjärven tilannetta.

Näiden keskustelujen anti 
ja velvoitteen sanat meille kun-
tavaaliehdokkaille olivat hyvin 
pitkälle realistisia ja tosissaan 
otettavia. Pudasjärvisten ih-
misten sanainen arkku avautuu 
ja kehittämisideat kirpoilevat, 
kunhan vain tällaiseen annetaan 
tilaisuus ja kuulija valjastaa kor-
vansa kuuntelemaan ja muistin-
sa pelaamaan, jotta voi viedä 

näitä hyviä esityksiä aikanaan 
eteenpäin.

Kiitän rehellisesti pu-
dasjärvisiä ihmisiä kuluneis-
ta antoisista luottamushen-
kilökausista. Olen edelleen 
käytettävissä innokkaasti ja 
reippaalla otteella Pudasjär-
ven asioiden hoidossa luotta-
mushenkilönäkin.

Sointu Veivo
Kuntavaali-
ehdokas, 
Keskusta

Kunnassamme on viime vuo-
sina rakennettu paljon julki-
sia rakennuksia, päiväkoti, hir-
sikampus ja vanhuksille uusia 
palveluasuntoja. Kaikki nämä 
ovat hyviä tekoja kuntam-
me tulevaisuuden eteen, kiitos 
päättäjät. Pitää muistaa kuiten-
kin, että pelkät seinät eivät rii-
tä, tarvitaan myös työntekijöitä 
huolehtimaan ihmisistä. Kunta-

laiset kertovat 
omakohtai-

sia koke-
muksia 
palvelui-
den saa-
tavuudes-

ta, terveyskeskukseen ei pääse 
soittamalla, lääkärille pääsy han-
kalaa, vanhustyössä henkilös-
tö on liian tiukoilla, joudumme 
matkustamaan palveluiden ää-
reen naapurikuntaan. Mielestä-
ni valtuutetuilla on vaikutusmah-
dollisuus näihin asioihin, he ovat 
kuntalaisten edustajia ja päättä-
jiä näissä asioissa, tarvitaan teko-
ja selityksien sijaan.

Keskustan yksi keskeisimpiä 
vaaliteemoja on pitää koko Suo-
mi asuttuna. Paikallisesti tämä 
tarkoittaa meidän laajaa kuntaa 
sivukylät mukaan lukien. Pudas-
järvi on rakentanut valokaapeli-
yhteyden koko pitäjän alueelle ja 

netin kautta on mahdollista lisä-
tä monipuolista palvelutarjontaa 
kunhan vain osaamme hyödyntää 
sitä riittävästi. Palveluiden tar-
jonta sivukylille ei vaadi ihmeitä, 
tarvittavat asiointipalvelut kunta-
keskukseen, vanhusten kotipal-
velut riittävän kattavina, tiestön 
kunnossa pitämistä ja kansalais-
opiston monipuolisen harrastus-
mahdollisuuksien ylläpitoa.

Nykyisessä kuntastrategias-
sa on asetettu tavoitteeksi, että 
väkimäärästämme olisi 10 pro-
senttia maahanmuuttajia vuon-
na 2025. Tavoitetta perustellaan 
ymmärrettävästi humanitäärisillä 
syillä ja lisäksi kuntamme elinvoi-

maisuuden ja vetovoimaisuuden 
lisäämisellä. Nyt tulisi tarkastella 
tähänastisen maahanmuuton on-
nistumista, miten maahanmuut-
tajat ovat kunnassamme sijoittu-
neet työelämään ja kuinka moni 
on jäänyt asumaan paikkakunnal-
lemme.

Tarkastelun jälkeen olisi hyvä 
vetää johtopäätökset ja asettaa 
uudet tavoitteet tuleville vuosil-
le.  Itselläni epäilyttää kovasti, mi-
ten tänne sijoitettavat maahan-
muuttajat voisivat luoda uutta 
elinvoimaa kunnassamme heille 
täysin vieraassa ja oudossa ym-
päristössä, kun nykyiselläänkään 
tämä ei tunnu onnistuvan oikein 

hyvin kantaväestöltäkään?
Luommeko omista lähtökoh-

dista maahanmuuttajille epärea-
listinen kuvan menestyä kotikun-
nassamme? Onko se oikein heitä 
kohtaan, kohta voi taas olla uusi 
muutto edessä isompaan kasvu-
keskukseen ja uusi kotouttami-
nen edessä. Mitä tämä maksaa 
yhteiskunnallemme? Samalla voi 
kysyä nykyisen valtuuston kiiret-
tä viedä asiaa eteenpäin, kun uusi 
valtuusto uusine päättäjineen 
aloittaa jo kesäkuussa 

Meillä riittää edelleen teke-
mistä lasten ja nuorten asioiden 
hoitamisessa sekä miten voidaan 
luoda ikääntyvälle väestölle inhi-

Valtuutettu päättäjänä, Huolenpitoa – huomennakin
milliset elämisen edellytykset 
tutussa ja turvallisessa kotikun-
nassamme. Meidän tulee pa-
nostaa näihin asioihin tulevalla 
vaalikaudella. Hyvät kuntalai-
set käyttäkää äänioikeuttanne 
ja valitkaa valtuustoon rohkei-
ta uusia valtuutettuja, ääntäsi 
tarvitaan.

Jorma Kouva
Kuntavaaliehdokas, 
Keskusta 

ÄÄNESTÄ KUNTAVAALEISSA: VAALIPÄIVÄNÄ SUNNUNTAINA 9.4.2017
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Kansanedustaja Niilo Kerä-
nen vieraili Sarakylän kou-
lulla keskustan Sarakylän 
paikallisyhdistyksen vaaliti-
laisuudessa lauantaina 27.3. 
Aiemmin samana päivä-
nä oli muisteltu kyläseuran 
toimesta presidentti Urho 
Kekkosen vierailua 59 vuo-
den takaa. Kekkonen hiihti 
silloin seurueineen Ranuan 
Kuukasjärveltä Kuusamon 
Rukan hiihtokisoihin. Histo-
rian havinaa ja hieman nos-
talgiaa oli siis havaittavissa 
vaalitilaisuudessakin. 

Keränen avasi oman 
alustuksensa viitaten seinäl-
lä olevaan Keskustan vaa-
lijulisteeseen: ”huolenpi-
toa huomennakin”, todeten, 

Niilo Keränen Sarakylässä

Nämä kuntavaalit ovat tärkeät
että meillä pitää huolehtia 
myös heistä, jotka eivät sitä 
voi itse tehdä. Hallitus on 
joutunut tekemään leikka-
uksia, jotka koskevat useim-
pia vähäosaisia perheitä ja 
hän piti sitä valitettavana.  
Leikkaukset ja uudistukset 
takaavat kuitenkin sen, että 
”huolenpitoa huomenna-
kin” voisi toteutua. 

Suuria uudistuksia on 
menossa, tärkeimpänä sote 
ja ammatillisen koulutuksen 
reformi. 

-Onneksi kaikille koulu-
tuspaikkoja riittää. Kovas-
ti tehdään töitä sen eteen, 
että Osao pitää toiminnas-
sa koulutukset Pudasjärvel-
lä ja Taivalkoskella, Keränen 

Soteen liittyvät asiat kiinnostivat ja huolestuttivat kansanedustaja Niilo Keräsen kuulijoi-
ta Sarakylässä. 

totesi.
Keränen otti puheessaan 

esiin yrittäjyyden lisäänty-
miseen kohdistuvat kovat 
odotukset. Hän kertoi työl-
lisyyden lähteneen kasvuun 
ja odotusten olevan valoi-
sampia kuin pitkään aikaan. 
Hallituksen puolivälitarkas-
telu eli puoliväliriihi pide-
tään kuntavaalien jälkeen 
huhtikuun lopussa. 

-Nämä kuntavaalit ovat 
erittäin tärkeät. Kansalaiset 
saavat kertoa, miten kunnis-
sa asioita on hoidettu. Hal-
litusvastuusta huolimat-
ta puolueen kannatusluvut 
pyörivät 19-20 prosentissa, 
Keränen pohti. 

Soteen liittyvät asiat kiin-

nostivat ja huolestuttivat 
kuulijoita. Sote ja maakun-
talait ovat parhaillaan käsit-
telyssä ja jälkimmäisten oli-
si tarkoitus olla toiminnassa 

heti heinäkuun alusta. 
-Asioita on paljon auki 

ja vaikka puhunkin hieman 
kriittiseen sävyyn, niin us-
kon, että sote saadaan lo-

pulta maaliin aikataulun 
mukaisesti, Keränen totesi 
lopuksi.

Mari Kälkäjä 

Pudasjärven tämänkertaisten kun-
tavaalien ”pääteemaksi” näyttää 
muodostuvan maahanmuutto, joka 
näyttää nousseen myös poliittis-
ten kantojen esiinmarssiksi. Omaa 
kantaansa on moni valtuustoeh-
dokas perustellut jopa lehdistön 
palstoilla. Tällä kertaa muita suu-
rempia ongelmia ei näytä olevan, 
joten voidaan kai todeta, että meil-
lä menee suhteellisen hyvin. Tästä-
kin asiasta on syytä käydä raken-
tavaa keskustelua niin kuntavaalien 
alla kuin myös valtuustokauden ai-
kana. 

Asia ei ole uusi nykyisille, eikä 
edellisillekään päättäjille. Pudas-
järven kaupunginvaltuusto teki 
marraskuussa 2008 päätöksen 

alaikäisten pakolaisten vastaan-
ottokeskustoiminnan käynnistä-
misestä Pudasjärvellä. Joulukuus-
sa tulikin sitten ensimmäiset 90 
nuorta Rimminkankaan vastaanot-
tokeskuksen tiloihin.

Kaupunginhallitus päätti 2011 
käynnistää kiintiöpakolaisten vas-
taanoton Pudasjärvellä: ”Työvoi-
man varmistamiseksi ja oppilai-
tosten riittävän opiskelijamäärän 
turvaamiseksi tavoitteena on, että 
vuoteen 2018 mennessä maahan-
muuttajataustaisten henkilöiden 
osuus väestöstä on noussut 10 
prosenttiin. Maahanmuuttajatyön 
tuloksena nähdään, että erilaiset 
ihmiset hyväksytään ja heitä kun-
nioitetaan.”

Nykyistä edellisen kaupun-
ginvaltuuston yksimielisellä pää-
töksellä 19.12.2011 tavoitteek-
si asetettiin, että 10 prosenttia 
Pudasjärven väestöstä olisi maa-
hanmuuttajataustaisia vuoteen 
2018 mennessä. Kuntasuunnitel-
ma 2012-2018 on Pudasjärven 
kaupungin voimassa oleva linjaus. 
Nykyinen valtuusto on edeltäjän-
sä viitoittamaa tietä tässä asiassa 
noudattanut. Nykyinen kaupun-
ginhallitus ei ole tehnyt eikä vielä 
esittänyt valmisteilla olevaan uu-
teen kuntastrategiaan minkäänlai-
sia linjauksia. Isot asiat on aikanaan 
yhteisesti päätetty ja ovat niin pää-
tettävissä myös jatkossa.

Lehtikirjoitusten perusteel-

la näyttää kuitenkin siltä, että jo-
kunen aikanaan tuota alkuperäis-
tä päätöstä tekemässä olleistakin 
on aikanaan valittua linjaa arvos-
telemassa. On ikävää, jos yhteises-
ti asetetuista tavoitteista tehdään 
politiikkaa populismin keinoin.

Kuinka hyvin aikanaan asetet-
tuihin tavoitteisiin ollaan pääse-
mässä? Tällä hetkellä Pudasjärvellä 
asuu reilut 250 ulkomaalaistaus-
taista asukasta, mikä on 8200 asuk-
kaasta vajaa kolme prosenttia – eli 
ei olla tavoitteesta vielä edes puo-
lessa välissä. melkein puolessa-
välissä ollaan. Miten Pudasjärven 
kaupungin maahanmuuttomyön-
teisyys on näkynyt? Vaihtelua on 
saatu katukuvaan ja myönteistä 

julkisuutta koko valtakunnan mit-
takaavassa. Maahanmuuttoon liit-
tyvä toiminta työllistää Pudasjär-
vellä noin 50 henkeä. Valtio maksaa 
osan kuluista ja vuokrana entisen 
vanhainkodin käytöstä 264 000 
euroa vuodessa.

Muuta käyttöä Vastaanotto-
keskuksena toimivalla rakennuk-
sella ei kaupungille olisi, vaan se 
olisi todennäköisesti purettavien 
rakennusten listalla – jonka toi-
menpiteen hintaa ei osaa edes ar-
vailla. Toisin kuin ehkä joillain muil-
la paikkakunnilla, yhteiskuntarauha 
on Pudasjärven kylillä ja keskus-
tassa säilynyt. Pysyvästi tänne jää-
neistä maahanmuuttajista osa on 
työllistynyt, osa toimii yrittäjinä. 

On tärkeää, että kuntalaisille anne-
taan tästäkin asiasta oikeaa tietoa.

Timo 
Vähäkuopus, 
kaupunginvaltuuston  
puheenjohtaja 

Vesa Riekki, 
kaupunginhallituksen  
puheenjohtaja

Hilkka 
Parkkisenniemi, 
Oulunkaaren  
yhtymähallituksen  
puheenjohtaja

Maahanmuutto puhuttaa

Keskustan ehdokkaat liikkeellä
Pudasjärven Keskustan kun-
tavaalityötä ovat ehdokkaat 
tehneet viimeisen kuukau-
den aikana aktiivisesti. Kes-
keisenä paikkana on ollut 
vaalitupa Kauppatien var-
ressa, joka on ollut avoinna 
joka päivä. Tuvan ohjelmas-
ta ja tarjoilusta ovat vastan-
neet eri kylien ehdokkaat 
etukäteen sovittuina aikoi-
na. Itse kukin onkin laitta-
nut parastaan ohjelman ja 
tarjoilun suhteen. Lisäksi on 
jalkauduttu muun muassa 
S-marketin ja K-supermar-
ketin pihapiiriin sekä Sara-
kylässä oli yksi tilaisuus. 

Kolme naisehdokasta Mirka Pääkkö, Mari Kälkäjä ja Marja Lantto järjestivät omalla vaali-
tupavuorollaan lähiruokapäivän, jolloin tarjottiin rössypottua ja muita lähiruokaherkkuja. 
Tarjottimella herkullinen jälkiruokarahka, myös lähiruokaperiaatteella.

Vesa Riekki ja Timo Vähäkuopus keittivät ja tarjosivat sun-
nuntaina 2.4. riisipuuroa ihan oikeaan, samana päivänä 
lypsettyyn lehmän maitoon. 

Pidetään kaikki mukana

Toimittajan vieraillessa vaaliteltalla ehdokkaista paikalla olivat Paula Soronen, Håkan 
Blomqvist, Tuula Kuukasjärvi, Eija Ikonen, Tapio Pohjanvesi, Päivi Pohjanvesi ja Jouni 
Manninen.

SDP:n kuntavaaliehdok-
kaat olivat perjantaina 31.3. 
K-supermarketin alueella 
kuuntelemassa äänestäjiä 
ja keskustelemassa Pudas-
järven asioista vaaliteemal-
la ”Pidetään kaikki muka-
na”. Erityisesti keskustelun 

aiheena oli nuorten kesä-
työllistäminen ja työllisyy-
den hoito yleensä. Nuorten 
kesätyöllistämiseen SDP:n 
valtuutetut tekivät viime 
kaupunginvaltuuston ko-
kouksessa valtuustoaloit-
teenkin, jossa tavoitteena 

oli tarjota Suomen 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi kaikil-
le kaupungin nuorille kesä-
työpaikka. 

Grillimakkaraa ja kahvia 
oli tarjolla ja vaaliteltalla 
kävi runsaasti ihmisiä. HT



10 1114PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.4.2017 7.4.2017nro 14

Turvallinen 
tulevaisuus 

tehdään nyt!

KUNTAVAALIT  sunnuntaina 9.4.2017. ENNAKKOÄÄNESTYS kotimaassa 29.3.-4.4.2017

Käytä äänioikeuttasi!
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KAIKILLE  HYVÄ

PUDASJÄRVI
#TEHDÄÄNYHDESSÄ

KUNTAVAALIT 2017
Heikompiosaisten ja tavallisen ihmisen etujen puolustaja
Olen syntynyt vuonna 1960 
Kollajalla. Leipäni olen hank-
kinut mittakirvesmiehenä eri 
puolella Suomea ja Venäjää si-
janneilta teollisuus- ja talon-
rakennuskohteilta. Työuraa on 
kestänyt 37 vuotta. Siviilisäädyl-
täni olen kerran eronnut, josta 
minulla on kaksi lasta ja kaksi 
lasten lasta.

Harrastuksiini kuuluu muun 
muassa talvisin hiihto, kesäi-
sin marjastus, vaellukset Lapin 
tuntureilla, Iijokisoutu ja ennen 
kaikkea pitkien matkojen juok-
seminen. 

Lähellä sydäntäni on toimin-
ta Rakennusliitto os 425:ssä, jo-
hon olen liittynyt vuonna 1979 
ja ollut sen hallituksessa noin 
15 vuotta, viimeiset seitsemän 
vuotta puheenjohtajana. Siinä 

kannatan aina rakentajia työllis-
täviä hankkeita. Niinpä esitän, 
että peruskoulun ala-asteelta va-
pautuvalle tontille varattaisiin tila 
kauppakeskukselle. Sen paikal-
le suunnitellulle monitoimihallil-
le (jäähalli) en lämpene, koska se 
olisi erittäin kallis, eikä saamieni 
tietojen mukaan kaupungilla ole 
edes varaa siihen.

Sen sijaan esitän, että kau-
punki tutkisi mahdollisuutta ra-
kentaa esimerkiksi omana työ-
nään (pitkäaikaistyöttömien 
työllistäminen) Suojalinnan alu-
eelle yleisurheilumonitoimihal-
lin, (teräsrunko, betonisokke-
lilla ja barokkipinnalla), halvin 
ratkaisu. Se antaisi mahdolli-
suuden niin nuorille kuin meille 
aikuisille peruskunnon paranta-
miseen ja myöskin ns. kolmansis-

ta maista tulevien maahanmuut-
tajien sopeuttamiseen. Liikunta 
on erittäin hyvä sopeutusmuo-
to (Eu-tukea rakentamiseen täl-
lä perusteella).

Tästä on hyvä esimerkki kau-
pungin päättäjille Haaparannan 
Aspen Halli; kolme juoksurataa, 
pituus 175 m, kallistuvilla pääty-
kaarteilla. Keskellä voi harrastaa 
eri palloilulajeja ja sieltä löytyy 
yleisurheiluun harjoituspaikat ja 
pieni kuntosali. Kun itse kävin 
siellä viimeksi tekemässä kovan 
harjoituksen, siellä oli suuri jouk-
ko eri ihon värin omaavia nuo-
ria useasta eri seurasta ja myös-
kin meitä ns. veteraanisarjalaisia. 

Kaupungin teknisen puolen 
työt tulisi tehdä mielestäni kau-
pungin omana työnä, (työllistä-
minen ei välistä vetäjiä). Unel-

matehtaat täyttä humpuukia, 
kaupungin (veronmaksajien) 
omistamien kiinteistöjen myy-
minen alihintaan yksityisille tu-
lisi lopettaa, (oikeat arvot).

Mielipiteissäni voi olla ehkä 
pieniä vivahde-eroja jopa puo-
lueeni toisten ehdokkaiden 
kanssa. Senpä takia edustamaa-
ni puoluetta kutsutaankin Va-
semmistoliitoksi, puolueeksi, 
joka on aina ollut ja tulee ole-
maan heikompiosaisten ja ta-
vallisen ihmisen etujen puo-
lustaja. 

Rakentavin terveisin 
Taisto Puurunen 
Kunnallis-
vaaliehdokas, 
Vasemmistoliitto

Kuntalaisten kertomaa
Keskustellessani kuntalais-
ten kanssa, heidän puheissaan 
esiin nousee huoli saada tasa-
vertaiset ja laadukkaat perus-
palvelut tulevaisuudessa.

Suurimpana huolenaiheena 
kuntalaisilla on saada toimi-
vat arjen lähipalvelut omasta 

kunnasta, alka-
en lasten ja 

nuorten 
koulu-
tuksesta, 
eläkeläis-
ten ja van-

husten 

peruspalveluihin, terveyden- ja 
hyvinvointipalveluiden saata-
vuuteen. Kuntalaisten tulee saa-
da kokea, että he pudasjärve-
läisenä saavat tulevaisuudessa 
palvelut oikeudenmukaisesti, ta-
sa-arvoisesti, riittävän läheltä ja 
laadukkaina. 

Kuntalaiset näkevät myös, 
että työttömyyteen ja syrjäy-
tymiseen on määrätietoises-
ti puututtava, jokainen oikea 
työtehtävä on poimittava. Hei-
koimmassa asemassa olevia on 
rohkaistava ja tuettava saamaan 
työnsyrjästä kiinni. Liikunta ja 

vapaa-ajan palvelut täytyy olla 
jokaisen kuntalaisen käytettä-
vissä, jolloin kuntalaisten elin-
ympäristö on viihtyisä asua sekä 
mahdollistaa heidän omaehtoi-
sen ja aktiivinen kunnosta huo-
lehtimisen.  

Yrittäjyyden ja työllisty-
misen lisäämiseksi sekä tur-
vaamiseksi toiveena pidetään 
paikallisen luonnonvarojen hyö-
dyntäminen kestävän kehityk-
sen mukaisella tavalla. Lähellä ja 
paikallisesti tuotetut elintarvik-
keet ovat kilpailukykyisiä, joten 
niiden käyttäminen lisää Pudas-

järven elinvoimaa ja työllisyyt-
tä. Kylien tieverkot on pidet-
tävä kunnossa, tällä turvataan 
kylät elinkelpoisina ja elinvoi-
maisina. Pudasjärven hyvin-
voinnin ja kasvun eteen tu-
lee tehdä työtä Pudasjärven 
omista lähtökodista ja kunnan 
vahvuudet huomioiden, arjen 
realismin peri-aatteita nou-
dattaen.

Reijo Talala
kunnallisvaali-
ehdokas, 
Keskusta
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Pudasjärven kansalaisopisto juhli viime viikolla 50-vuotista historiaansa. Pääjuhla oli lauantaina Salikissa. Kuvassa opis-
ton rehtori, opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa taustallaan suuri alakouluikäisistä koostuva juhlakuoro, joka esitti 
juhlassa useampia kappaleita Pekka Viljasen johdolla. Pudajärvi-lehdessä on enemmän juttua kansalaisopiston juhlavii-
kosta seuraavassa numerossa.

”Luonnon varoiltaan rikkaan koti kaupunkimme 
Pudas  järven ainut laatuinen vahvuus on koskien
suojelu  lailla rauhoitettu Iijoen vesistö. Livojoki on 
tämän vesistön merkittävä osa. Iijoella käynnistyy 
4.3 miljoonan euron investoinnit kalateiden rakenta
miseksi.
Tehdään yhdessä Iijoen vesistöstä kansainvälisesti 
tunnettu Pudasjärven kesämatkailun kärki tuote.  
Tämä sopii hyvin yhteen talvisen Syötteen veto
voiman ja Pudasjärven Suomen hirsi pääkaupungiksi 
julistamisen kanssa. 
Kairan Kuidun kiinteä laajakaista yhteys on vahva etu 
täällä asumiselle ja yrittämi selle. Tämän 
kokonai suu den avulla voimme luoda uusia 
työ paikkoja ja kestä vää elinvoimaa koko 
Pudasjärvelle.”

matkailuyrittäjä, poromies
Pudasjärven kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

www.poropanuma.com
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Pääsiäisen poikkeusaukioloajat
To 13.4.    6.15-18
Pe 14.4.    suljettu
La ja su 15.-16.4. 12-18
Ma 17.3.   suljettu
Huom! Ei vauvauintia la 15.3.

Hyvää 

Pääsiäistä!

TAMPERELAISET JA LIMINKALAISET TUOTTEET
Pudasjärven Kylmäsen myymälän pihassa 
joka päivä10.-13.4. ma-ti-ke-to klo 10-18.

100% ruis-, täysjyvä-, vaaleat leivät sekä lämpimät 
ohrarieskat ja munkit ym. suolaiset-, makeat leivonnaiset. 

EEMELIN EVÄÄT

Mietitkö joskus voiko uutisiin luottaa, ja millä perusteella? 
Oletko törmännyt Facebookissa tai muualla netissä ällistyttä-
viin uutisiin? Mitä ovat valeuutiset ja mitä haittaa niistä on?

ONKO TÄMÄ TOTTA?

VAL
HE

HY
VÄ

PAHA TIETO

TOTUUS

UUTINEN

FIKTIO

PILA

JUORU
MEDIA
VALEUUTINEN

FA
KT

A
HU

IJA
US

HU
HU

KUULOPUHE

TILASTOKRITIIKKI

SOSIAALINEN MEDIA

PROPAGANDAUUTISANKKA

JOURNALISMI

MUUNNELTU TOTUUS

VAIHTOEHTOMEDIA
Tervetuloa maksuttomiin 
Valheenpaljastus-iltoihin Pu-
dasjärven kirjastoon neljänä 
perättäisenä torstaina alkaen 
20.4.  klo 17.30!

Aiheitamme:
• Valeuutinen vs. journalismi
• Valeuutisen tunnistaminen
• Valeuutisilta suojautuminen
• Huijausviestit

Lähestymme aiheita esimerk-
kien ja keskustelun kautta.  
Ei pitkiä luentoja tai tenttejä.

Osallistujamäärä on rajoitettu, 
joten ilmoittaudu ennakkoon 
14.4. mennessä: 

puh. 040 183 9594 tai 
valheenpaljastusillat@gmail.com

PUDASJÄRVI
kaupunginkirjasto

KUNTAVAALIT 2017
Monenlaisia haasteita edessä
Ei tiedetä mitä SOTE ja valti-
onosuusjärjestelmä tuo tul-
lessaan ja miten se tulee 
näkymään kunnan taloudes-
sa. Meidän on saatava pysy-
mään kaupungin tulopohja ja 
elinkeinorakenne siinä kun-
nossa, että pystytään kunta-
laisten palvelurakenteet säilyt-
tämään ja se mitä kuntalaiset 
kulloinkin tarvitsevat. Mei-

dän on pidettävä huoli sosiaa-
li- ja terveyspalveluista kaikil-
le väestöryhmillemme. Lapset 
ja lapsiperheet, nuoret, van-
hustenhoito, heikosti pärjäävil-
le peruseläkkeillä oleville pe-
rustoimeentulon turvaaminen, 
kohtuuhintaiset asunnot kaikille 
tarvitseville myös opiskelijoille, 
peruskoulutus ja oppilashuol-
to ja henkilökunnan jaksaminen. 

Yllä mainitut asiat ovat niitä, 
joista tulee pitää huoli kaikesta 
riippumatta.

Jotain hyvääkin on tehty, niis-
tä pitää olla kiitollisia. Olemme 
saaneet hyvät tilat toiminnoil-
lemme, lapsille päiväkodin, uu-
den koulun hirsikampuksen ja 
vanhusten asumiseen ja hoitoon 
tarvitsevat asunnot.   

Rakentamisen ja hankkeiden 

päätöksenteossa löytyi silloin 
ns. Pudasjärvipuolue, jonka 
yhteistyön tuloksena saatiin 
nämä yllämainitut kiinteistöt 
ja paljon muutakin aikaiseksi.

Paavo Tihinen 
kuntavaaliehdokas, 
Vasemmistoliitto

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto kokoontui maanan-
taina 27.3. Kokouksen alussa 
oli kaupungin eri hankkei-
den esittely. Aluksi kehittä-
misjohtaja Jorma Pietiläinen 
kertoi, että kaupunki on mu-
kana hankkeissa eri tavoin. 

-Kaupungilla on itse hal-
linnoimiaan hankkeita, on 
kumppanuushankkeita ja 
osallisuushankkeita. 

Kehittämisjohtajan joh-
dantopuheen jälkeen valtuu-

Kaupunginvaltuustossa 
toivottiin lisää kuntalaisaloitteita

tetuille esittäytyi 11 eri han-
ketta, joissa kaupunki on 
mukana eri tavoin. Pudasjär-
vi-lehdessä esitellään myö-
hemmin esillä olleita hank-
keita tarkemmin. 

Kaupunginvaltuuston 
asialistalla oli hallintosään-
nön muutos, jossa keskus-
telussa Marja-Leena Törrö 
esitti valiokuntien puheen-
johtajina toimivien kau-
punginvaltuuston vara-
puheenjohtajien palkkion 

korottamista. Äänestykses-
sä kaupunginhallituksen esi-
tystä palkkioiden pitämi-
seksi ennallaan kannatti 22 
ja Törrö sai esitykselleen 12 
valtuutetun kannatuksen. 

Muutoin 1.6.2017 alka-
va hallintosääntö hyväksyt-
tiin yksimielisesti. Samalla 
hyväksyttiin valtuuston työ-
järjestys, luottamushenkilöi-
den palkkiosääntö sekä va-
liokuntien toimintasääntö 
1.6. alkaen.  

Minna Lantto oli jättänyt 
kuntalaisaloitteen koskien 
Rajamaan rannan ulkoilurei-
tin aukipitämistä myös tal-
vella. Aloite oli saanut kau-
pungin taholta myönteisen 
vastaanoton ja aloitteen poh-
jalta on reittiä pidetty kun-
nossa moottorikelkalla ja li-
säksi latupohjan vieressä on 
voinut kävellä. 

Valtuutetut korostivat 
useissa puheenvuoroissa, 
että kuntalaisaloitteita voisi 
jättää enemmänkin ja oli sel-
lainen henki, että pienistäkin 
asioista voisi jättää aloitteita. 

Kokouksen lopussa 
SDP:n valtuustoryhmän jä-
senet Tuula Kuukasjärvi, 
Päivi Pohjanvesi, Eija Iko-
nen ja Tapio Pohjanvesi jät-
tivät valtuustoaloitteen, jos-
sa esittivät kesätyöpaikan 
tarjoamista kaikille nuoril-
le Suomen 100-vuotisjuh-
lan kunniaksi. Aloitteenteki-
jät esittivät, että Pudasjärven 
kaupungin hallinto ryhtyy 
toimenpiteisiin yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa, 
jossa etsitään ja tarjotaan kai-
kille kaupungin alle 20-vuo-
tiaille nuorille uusia mah-
dollisuuksia työelämään 
tutustumiseen kesätyöpai-
kan kautta. HT

Kaupungin valtuutetuille kävi esittäytymässä 11 eri hanketta, joiden työntekijät kokoon-
tuivat yhdessä kehittämisjohtajan kanssa esittelyn päätteeksi kaupungintalon aulassa yh-
teiskuvaan.
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Karhupaja on iloinen ja pir-
teä nuorten työpaja, joka tu-
kee ja auttaa erilaisissa elä-
mäntilanteissa, esimerkiksi 
työhön ja opiskeluun liitty-
vissä asioissa.

Karhupaja tarjoaa nuo-
rille myös opettavaisia ret-
kiä ja kokemuksia, joista voi 
oppia. Viimeksi olemme vie-
railleet Oulussa Eteenpäin-
messuilla ja Tietomaassa. 
Maaliskuussa Taivalkos-
ken nuorten työpajan väki 
kävi vierailemassa meillä ja 
yhdessä kävimme tutustu-
massa Unelmatehtaan toi-
mintaan Rimmillä. Marjat-
ta Rummukainen esitteli 
meille tilat ja tulevaisuuden 
suunnitelmia. Päivään sisäl-
tyi myös erilaisia kilpailuja 
ja makkaranpaistoa.

Tässä joitain ajatuksia 
Karhupajan henkilökunnas-
ta: Sointu Veivon korkojen 
kopinan kuulee vaikka joen 
toiselle puolelle ja hänellä on 
kannustava ääni, joka tavoit-
taa jokaisen pajalaisen. Outi 
Vitikka on mukava ja reipas 
työvalmentaja, joka kannus-
taa ja auttaa muita pajalaisia. 
Hän on ideoita täynnä ja ja-
kaa niitä mielellään muille-
kin. Merja Taivaloja on ihana 
keittiömestari, jolla on huu-

Nuorten ajatuksia Karhupajasta

moria ja taitoa kaikissa keit-
tiöön ja siivoukseen liittyvis-
sä asioissa. Jarmo Eskola on 
jämäkkä mies, positiivinen ja 
hyvä työvalmentaja, jolla on 
aina hyviä työtehtäviä tar-
jolla. Hänestä saa ensivaiku-
telman, että hän on hieman 
kireä, mutta ensivaikutel-
ma pettää. Ensio Mertala on 
mukava työnohjaaja, joka on 
auttavainen ja opettaa puu-
puolen töitä nuorisolle.

Nuorten työpajalla on 
aina vilinää ja vilskettä po-
sitiivisella meiningillä. Myös 
siistit työtilat, työasut ja vä-
lineet antavat motivaatiota 

jatkaa työpajalla. Karhupaja 
tarjoaa erilaisia työtehtäviä 
ja vaihtoehtoja nuorille sekä 
hyvät ja antoisat eväät päi-
vään, vaikka olisikin eilis-
päivän ruokia tarjolla. 

Suosittelemme lämpi-
mästi nuorten työpajalle tu-
tustumista ja töihin tule-
mista nuorisolle, joilla ei ole 
ammattia, koulutusta tai töi-
tä tällä hetkellä.

Karhupajalaiset 
Emilia Honkanen
Justiina Manninen
Satu Hannele Palonen

Hyvinvointivaliokunta kuu-
li 16.3. kokouksessaan Kult-
tuurikeskus Pohjantähden 
kiinteistön kuntoarvion tu-
loksia. Kiinteistö on raken-
nettu vuonna 1990 ja nyt 
edessä olevien peruskor-
jauskustannusten arvioi-
daan maksavan noin 700 
000 euroa. Hyvinvointiva-
liokunta totesi, että Pohjan-
tähden kiinteistö on kaunis 

ja näyttävä rakennus, mut-
ta se ei ole sijaintinsa vuok-
si saavuttanut pudasjärve-
läisten jakamatonta suosiota 
kulttuurikeskuksena. Mi-
käli taidenäyttelyt olisivat 
monitoimitalon yhteydes-
sä, tulisi näyttelyissä käytyä 
useammin esimerkiksi kir-
jastokäynnin yhteydessä.  

Hyvinvointivaliokun-
ta ehdottaakin Pohjantäh-

den kiinteistöä myytäväksi 
ohjausesityksessään. Lisäk-
si hyvinvointivaliokunta to-
teaa, että monitoimitalon 
suunnittelun yhteydessä tu-
lisi selvittää, ovatko kaikki 
toiminnot saatavissa yhteen 
paikkaan, saman katon alle.

Pudasjärven kaupungin 
hyvinvointivaliokunta

Kulttuurikeskus Pohjantähteä 
esitetään myytäväksi

Jutun kirjoittajat Satu Hannele Palonen, Emilia Honkanen 
ja Justiina Manninen.Pudasjärveläinen Juhani Rajavaara keskusteli Oulun Rakennus ja Energian edustajan 

Jaakko Pyttysen kanssa ilma-vesilämpöpumpun hankkimisesta omakotitaloonsa.

Pudasjärveläisille oli jälleen 
tarjolla lämpöenergiapitois-
ta asiaa tiistaina 4.4., kun 
Oulun Rakennus ja Ener-
gian sekä lämpöpumppuja 
valmistavan IVT: n tehtaan 
edustajat olivat pistäneet K- 
supermarketin pihapiiriin 
pystyyn esittelykatoksen. 
Aihe tunnusti olevan ajan-
kohtainen ja paikalla vierai-
li päivän kuluessa lukuisia 
asiasta kiinnostuneita.

Pudasjärveläinen Juhani 
Rajavaara kävi alan ammat-
tilaisten juttusilla ja kertoi 
olevansa kiinnostunut ilma-
vesilämpöpumpusta. Raja-
vaara kertoi asuvansa oma-
kotitalossa, jossa on varaava 
yösähkölämmitys ja vesi-
keskuslämmitys.

-Lämpöpumpun hankin-
ta on siksi mielessä, koska 
haluaisin saada vuotuista, 
kiinteistön ja käyttöveden 
lämmityksestä aiheutuvaa 
sähkölaskua pienemmäksi. 
Mikäli 120 neliömetrin ko-
koisessa omakotitalossa oli-
si käytössä nykyaikainen 
ilma-vesilämpöpumppu, 
pienentyisi nykyinen noin 
1500 euron vuosisumma 
ammattimiesten mukaan ar-

violta noin 600-700 euroon. 
Nykyisen lämminvesiva-
raajankin käyttöä yhdessä 
lämpöpumpun kanssa voi-
taisiin edelleen jatkaa. Sain 
juuri äsken sovittua, että 
asuintalooni tehdään ener-
giansäästölaskelma ja esitte-
lijät tulevat käymään luona-
ni, niin voidaan suunnitella 
asiaa tarkemmin, tuumasi 
Rajavaara.

Oulun Rakennus ja Ener-
gian edustaja Juha Wiman 
kertoi, että yrityksen kaut-
ta asiakas voi hankkia kiin-
teistönsä tarpeisiin sopivan 
lämpöpumpun asennuspal-
veluineen käyttövalmiik-
si asti. 

-Huollamme myös eri 
merkkisiä lämpöpumppuja. 
Lämpöpumpun hankintaa 
valmistelevalle kiinteistö-
kohtainen maksuton ener-
giansäästölaskelma kuu-
luu myös palveluihimme. 
Maalämpö- ja porakaivo-
jen poraamisesta vastaa yh-
teistyökumppani Lämpö-
kaivonporaus Oy, jolla on 
alalta kokemusta ja ammat-
titaitoa jo yli 30 vuoden ajal-
ta.

IVT:n lämpöpumppuja 

valmistavan tehtaan edus-
taja Mikko Isokorpi kertoi, 
että pumput valmistetaan 
Ruotsissa ja mallistoon kuu-
luu maalämpö- sekä vesi-il-
malämpöpumput. 

-Pumppuja on eri mal-
leja, joissa niiden teho, fyy-
sinen koko ja hyötysuh-
de vaihtelevat mallista 
riippuen. Esimerkiksi ilma-
vesilämpöpumppu sopii 
kiinteistöön, jossa on vesi-
kiertoiset lämmityspatterit 
tai lattialämmitys. Oikeiden 
laitteiden hankinnassa ja lai-
temitoituksessa kannattaa 
aina kääntyä alan ammatti-
laisen puoleen.

-On hyvä muistaa, että 
pumpuillamme on tehdasta-
kuu, lämpöpumpuilla kuusi 
vuotta ja kompressoreilla 10 
vuotta. Tehdastakuu sisäl-
tää varaosat, mahdollisen 
korjaustyön ja siitä aiheu-
tuvat kulut. Mikäli kiinteis-
tössä on jo asennettuna läm-
pöpumppu, kannattaa sen 
kunto tarkistuttaa vähin-
tään viiden vuoden välein 
valtuutetulla asennusliik-
keellä, muistutti Isokorpi. 

Pertti Kuusisto

Lämpöpumpuilla 
säästöä 

energiakustannuksiin

Hippo-hiihdot hiihdettiin 
tänä vuonna lauantaina 25.3. 
vauhdikkaissa tunnelmissa. 
Aurinko helli kisailijoita ja ki-
savieraita eli sää oli mitä par-
hain. Lasten suosikki Henri-
Hippo oli paikalla ja monet 
halusivatkin halailla ja ottaa 
kuvia Hipon kanssa. Kiso-
jen avauspuheen piti yritys-
rahoituspäällikkö, toimitus-
johtajan sijainen Elias Rask. 
Kisat järjestettiin yhteistyös-
sä Pudasjärven Urheilijoiden 
kanssa. Antti Härkösen sa-
noin ”Nämä ovat Pudasjär-
ven tämän vuoden tärkeim-
mät hiihtokisat” oli osuvasti 
sanottu, olihan kyse monille 
lapsille ensimmäisistä hiihto-
kisoista. Kaikki kilpailijat sai-
vat mitalit ja mehut ja kolme 
parasta palkittiin tavaralah-
join ja mitalein. Paikalla oli 
myös makkaragrilli ja kisojen 

Vauhdikkaissa tunnelmissa

päätteeksi arvottiin perintei-
nen herkkuliukuri.

Soile Graber,  
kuvat Mikko Kähkönen

Tulokset:
Tytöt 2013 ja myöhemmin:  1.Aar-
ni Sofia 0,58, 2. Kettunen Vilma 1,02, 3. 
Puhakka Sanni 1,08, 4. Pintamo-Kent-
tälä Selja 2,22, 5. Hiltunen Peppi 4,50.
Pojat 2013 ja myöhemmin 1.Ivo-
la Urho 0,32, 2. Holmström Eljas 0,43, 
3. Ylikoski Valto 0,49, 4. Hirvasniemi 
Hannes 1,39, 5. Illikainen Eemeli 2.09, 
6. Mattinen Daniel 3,54. 
Tytöt 2012-2011 1.Graber Anna 
4,43, 2. Moilanen Liisa 4,58, 3. Pintamo-
Kenttälä Siina 5,09, 4. Vuorma Moona 
6,14, 5. Paakki Sonja 8,05, 6. Juurikka 
Anni 9,02. 
Pojat 2012-2011 1.Hirvasniemi 
Huugo 3,41, 2. Vengasaho Eetu 4,09, 3. 
Kärki Topias 4,17, 4. Kujala Leevi 5,24, 
5. Majava Eemil 5,49, 6. Ylikoski Niilo 
6,28, 7. Hiltunen Oiva 6,37, 8. Seve-
ri Lauri 6,44, 9. Kujala Konsta 7,17, 10. 
Juusola Aatu 7,42, 11. Kärki Eetu 16,33. 

Tytöt 2010-2009 1.Moilanen Met-
te 2,14, 2. Kokko Alisa 2,14, 3. Maja-
va Emmi 2,19, 4. Särkelä Saana 2,39, 5. 
Särkelä Anniina 2,52, 6. Pesonen Tiia 
3,17, 7. Järvenpää Anni 3,26, 8. Piri Ii-
ris 4,57. 
Pojat 2010-2009 1.Holmström Aa-
tos 1,37, 2. Hirvasniemi Otto 2,16, 3. 
Kettunen Topi 2,20, 4. Kärki Eemil 2,45, 
5. Kosamo Arttu 3,05, 6. Aarni Matias 
3,06, 7. Kokko Antti 3,17, 8. Graber 
Daniel 4,03, 9. Ylikoski Aatos 4,10, 10. 
Alahäivälä Pauli 4,45, 11. Vuorma Vee-
ti 5.30. 
Tytöt 2008-2007 1.Majava Amalia 
1,46, 2. Alahäivälä Silja 1,49, 3. Riepu-
la Emma 2,52, 4. Särkelä Katariina 1,56, 
5. Moilanen Neea 2,00, 6. Hirvasniemi 
Emmi 2,14, 7. Kärki Pauliina 3,17. 
Pojat 2008-2007 1.Vuorma Alek-
si 1,33, 2. Sarviaho Miska 1,47, 3. Illi-
kainen Eetu 2,13, 4. Haapakoski Jaakko 
2,20, 5. Kosamo Juho 2,25, 6. Puhakka 
Martti 2,39. 
Tytöt 2006,-2005 1.Kokko Ronja 
3,05, 2. Sarviaho Netta 3,07, 3. Illikai-
nen Iina 3,30, 4. Pesonen Eveliina 4,52.
Pojat 2006-2005 1.Vuorma Ville 3,12, 
2. Hirvasniemi Kaarlo 3,28, 3. Väisänen 
Atte 3,39. 
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PÄÄSIÄISEEN:

VIRPOJILLE:

MÖKKIPULLA
 6 kpl

pss
2,99

LIHA-
PYÖRYKÄT

360 g

pkt
0,99

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA

400 g

ras
1,99

VOI
NORMAALI-
SUOLAINEN

500 g

pkt
1,99

RUISPALAT
OHUT 

HERKKU
6 kpl/195 g

pss
1,29

PullaPirtin
KONSULENTTI

KESKIVIIKKONA 12.4.

klo 10.00-17.00
Maistatusta ja 

tarjouksia!

ISO VAHALIITU
VÄRITYSSETTI
Frozen, Cars, 
Minni, Princess

10,00
VÄRITETTÄVÄ 
PALAPELI 
Frozen, Cars

2 PKT

1,95
pkt

2,95
pkt

Ibero
HIUSHARJAT

2,95
kpl

Ibero
AURINKOLASIT

4,90
kpl

Alkaen

PALJON 
ERILAISIA!

Lasten
KUMPPARIT

15,90

Alkaen

Naisten
KUMPPARIT

17,50

Disney
VÄRITYSSETTI
A4

NOIDAN
YLLÄTYSMUNA 

50 g

5,00
4 KPL

RUOHO-
MUNAT
esim. 380 g

2,90
pss pss

2,95
HÖYHENET

rautalanka kiinnityksellä

HATTARA-
SANKO 40 g

0,99
kpl

YLLÄTYSMUNA 50 g
Frozen, Minions, Pets, 

Littlest Pet Shop

5,00
4 KPL

249,-

HALLITUNKKI
2 tonnia

29,90

HALLITUNKKI
2 tonnia HOX! matala malli

79,-

PAINEILMATUNKKI
22 tonnia

399,-

Duro GENERAATTORI
5,5 kW, 220 V tai 400 V

995,-

Duro GENERAATTORI
5,7 kW, hiljainen malli, 400 V

1295,-

Duro PAINEPESURI
1400 W/110 bar

69,-

Duro PAINEPESURI 
1800 W/130 bar

149,-

Duro PAINEPESURI
2200 W/150 bar

279,-

KAMINAT

129,-
Alkaen

Duro
ISO 80 LITRAN
TEOLLISUUSIMURI
2000 W, virtaus 106 litraa,
imuletku 4 metriä

AHKIO
+ AISAT

99,-

Kazuma
MÖNKIJÄ
50 cc

795,-

Kazuma 
MÖNKIJÄ
90 cc

995,-

995,-

Rage 
MÖNKIJÄ
110 cc

Duro GENERAATTORI
3 kW

449,-
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Pohjois-Pohjanmaan Hyvin-
vointifoorumi 2017 järjestet-
tiin torstaina 6.4. Pudasjärven 
Hirsikampuksella. Kymme-
nennen kerran järjestettävä 
Hyvinvointifoorumi on maa-
kunnan hyvinvointiohjelman 
vuosittainen päätapahtuma. 
Foorumin järjestivät yhteis-
työssä Pohjois-Pohjanmaan 
liitto ja Maaseudun arjen pal-
veluverkosto -hanke. Hyvin-
vointifoorumia toteuttamassa 
ovat myös Pudasjärven kau-
punki, Utajärven kunta, Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiri ja Kumppanuuskeskus. 
Hyvinvointifoorumin teemana 
on tänä vuonna Hyvinvointi ja 
elinvoima syntyy kunnassa.

Hyvinvointifoorumin ava-
si kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen, jonka jälkeen palkittiin 
Pohjois-Pohjanmaan vuoden 
hyvinvointiteko.  Palkinnon 
saaja oli tällä kertaa Limingan 
kunnan Omin voimin -hanke.

Muutos Nyt – Hyvinvointi ja elinvoima syntyy kunnassa
Tänä vuonna haettiin hyvin-
vointi ja elinvoima syntyvät 
kunnassa -teemaan liittyviä 
hyviä toimintatapoja, jotka vai-
kuttavat yleisiin asenteisiin ja 
toimintaedellytyksiin, kannus-
tavat ihmisiä omatoimisuu-
teen hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä, kehittävät 
uusia ratkaisuja tai levittävät 
hyviä käytäntöjä. Ehdotuksia 
hyvinvointiteoksi saatiin 18 
kappaletta. 

Kunnilla on kansalaisten 
hyvinvoinnin edistäjänä pitkät 
ja ansiokkaat perinteet. Tule-
vaisuuden kunnat tarvitsevat 
jatkossakin elinvoimansa ta-
kaamiseksi hyvinvoivia kun-
talaisia. Kunnan rooli muuttuu 
tulevaisuudessa palvelujen jär-
jestäjästä yhä vahvemmin vä-
estön hyvinvoinnin, alueen-
sa elinvoiman, yrittäjyyden ja 
työllisyyden edistäjäksi. Kun-
tien päätösvalta lisääntyy elin-
voimaan liittyvissä asioissa ja 

paikallinen vastuunotto, har-
kinta ja päätöksenteko vah-
vistuvat. Päättäjien on tärke-
ää ymmärtää kunnan merkitys 
hyvinvoinnin edistäjänä asuk-
kaiden arkiympäristössä ja 
sen myötä kunnan elinvoiman 
vahvistajana.                           

-Kunta on merkittävä toi-
mija myös tulevaisuudessa. 
Kunnan rooleina vahvistuvat 
elinvoima-, sivistys- ja hyvin-
vointirooli. Kunta menestyy 
jatkossa vahvuuksiensa, uu-
distumiskykynsä ja toiminta-
tapojensa uudistumisen kaut-
ta. Yhä suurempi merkitys on 
eri tahojen aktiivisella vuoro-
puhelulla ja kumppanuudel-
la, korosti valtiovarainminis-
teriön neuvotteleva virkamies 
Katja Palonen. 

Toimiva yhteys maakun-
nan ja kuntien poikkitoi-
minnallisen hyvinvointityön 
välillä on varmistettava. Maa-
kunta toimii yhteistyössä kun-

tien kanssa ja tukee asiantun-
temuksellaan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämistyötä. En-
nakoivan työn merkitys ko-

Seminaariin osallistui ympäri Pohjois-Pohjanmaata lähes 100 henkeä, jotka aloittivat seminaarin Limingan kunnan Omin 
voimin -hankkeen esittelyn yhteydessä yhteiseen jumppahetkeen. Kuvat Heimo Turunen.

rostuu, ja kunnissa tarvitaan 
vahvaa hyvinvointijohtamis-
ta ja -osaamista. Pohjois-Poh-
janmaalla on erinomaiset läh-
tökohdat, koska edellytyksiä 
ja rakenteita on luotu jo kym-
menen vuoden ajan hyvin-
vointiohjelmassa. Kuntien 
HYTE-toimintaa tuetaan mm. 
tutkimustoiminnalla, hyvillä 
käytännöillä, kehittämishank-
keilla ja tilaisuuksilla. 

-Kunnan rooli muuttuu tu-
levaisuudessa palvelujen jär-
jestäjästä yhä vahvemmin vä-
estön hyvinvoinnin, alueensa 
elinvoiman, yrittäjyyden ja 
työllisyyden edistäjäksi. On 
tärkeää, että kuntien päättä-
jät ymmärtävät, mikä merki-

tys kunnalla on hyvinvoinnin 
edistäjänä asukkaiden arkiym-
päristössä, totesi suunnittelu-
päällikkö Ilpo Tapaninen. 

Seminaarissa kuultiin Tu-
levaisuuden kunta -hank-
keen tuloksista, saatiin katsa-
us hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen nykytilasta, toi-
mintamalleista ja kehittämis-
tarpeista sekä Pohjois-Poh-
janmaan asemoitumisesta 
valtakunnallisessa kyselyssä, 
arvioitiin ohjelmatyön vaikut-
tavuutta ja visioitiin tulevaa. 
Päivän päätteeksi järjestettiin 
opastettu kierros hirsikoulu-
kampuksessa.

Arja Hankivaara

Seminaarin alussa luovutettiin Omin voimin -hankkeesta Limingan kunnalle Pohjois-Poh-
janmaan vuoden 2017 hyvinvointitekopalkinto. Palkintoa ottamassa vastaan perustur-
vajohtaja Irma Toivanen ja projektityöntekijä Tuomas Tervonen. Palkinnon luovuttajina 
Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja raahelainen Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
voinnin yhteistyöryhmän puheenjohtaja Hannu Kallunki.



14 1514PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti7.4.2017 7.4.2017nro 14

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

SINUT ON KUTSUTTU!
Kaista käyttöön –hanke järjestää yhdessä Pudasjärven kaupungin ja 
Kairan Kuitu Oy:n kanssa nettipalvelujen esittelyiltapäivän. 

Nettipalvelujaan esittelemässä ovat Pudasjärven kaupunki, 
Oulunkaareen kuntayhtymä, Pudasjärven seurakunta, Kela, Verovirasto, 
Poliisi, Metsäkeskus, Pudasjärven Osuuspankki, Netplaza Oy,
sekä Toimeksi 2.0 -hanke, Pohjois-Pohjanmaan 
sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tervetuloa! 
Kahvitarjoilu

Nettipalvelut
 - Miten kaikki toimii

 Pudasjärven kaupungintalon 
valtuustosalissa keskiviikkona 

12.4.2017 klo 13.00–17.00

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kevätaurinko helli Aittojärven 
pilkkikisaan osallistujia

Ennen kymmentä alkoi osal-
listujia ilmoittautua. Ei kui-
tenkaan niin paljon kuin ai-
kaisempina vuosina. Kisat 
olivat olleet useimmiten pää-
siäislauantaina, kun mök-
kiläisetkin olivat käymäs-
sä. Tänä vuonna järveen oli 
jo puhjennut miehen mentä-
viä uveavantoja hauenpyy-
täjien kiusaksi, että oli pakko 
aikaistaa kisoja varmuuden 
vuoksi.

Lunta oli jäällä, mutta se 
oli kovettunut hankiaiseksi 
ja oli helppoa kävellä. Pilkki-
jöiden lisäksi hiihtäjiä ja kä-
velijöitä kiersi järveä naut-
tien lämpimästä päivästä.

Kaloja nousi harvakseen 
ja useimmiten vain pieniä. 
Kisan voittaja tuskaili pilk-
kireiällään, että ei tule kuin 
kiiskiä, joka on kuitenkin ar-
vokala! Aittojärvellä on en-
nen vanhaan osattu keittää 
niistä liemi, joka on emän-
tien mielestä ollut paras ka-

laliemi.
Kolmen tunnin kulut-

tua pilkkijät tulivat saaliin-
sa kanssa. Tapio Pohjanve-
si punnitsi kalat ja voittaja 
löytyi. Sarjoja oli vain yksi, 
kaikki yli 12 vuotiaat.

Lapsia ei ollut kuin 
yksi osallistujista. Hän oli 
11-vuotias Otso Siltamäki, 
joka oli tullut lomailemaan 
mummolaan. Hän oli tyyty-
väinen, kun sai pilkkiä ja sai 
muutaman kalankin ja pal-
kinnon. Kaikki kaloja saa-
neet saivat jotain kotiin vie-
tävää.

Nyt oli Aittojärvellä nais-
ten valta. Osallistujina oli 
useita naisia, joista Katri 
Lehmikangas voittajana sai 
haltuunsa kiertopalkinnon 
ainakin vuodeksi ja edellis-

ten kahden vuoden voittaja 
Matti Mikkonen sai nyt tyy-
tyä toiseen sijaan. Kolman-
nen palkinnon vei Alli Hal-
kola. Aittojärveläiset saivat 
jäädä nyt tiiron osalle, vai 
olivatko vain vieraskoreita?

Ei kuivin suin kisassa tar-
vinnut olla. Koululla emän-
tänä hääräsi kyläseuran sih-
teeri Terttu Salmi. Hän oli 
leiponut hyvät pullat ja kah-
vin ja mehun lisäksi pais-
toi uunimakkaroita, joilla sai 
nälkäänsä tyydyttää.

Sää oli suosiollinen ja ki-
sassa oli mukava yhteishen-
ki ja tarinointia piisasi, kun 
harvoin nähtiin.

Eija Taavitsainen,  
kuvat Ari Isola

Jenni Hirvasniemi, onnistui 
kalojen narraamisessa 12 v.

Mikkolanlahdella.

Matti Mikkonen, Katri Lehmikangas ja Alli Halkola.

Eikka sai ainakin yhden ah-
venen.

Otso Siltamäki. Matti Mikkonen.

TORITAPAHTUMA 
PUDASJÄRVELLÄ 
ma 10.4. klo 8-17 
tori täynnä kauppiaita

TERVETULOA! T: Torikauppiaat 0400 262 786

HUIPPU-
EDULLISIA 

TARJOUKSIA!!

Savolaiset 
Kukot, 

Lörtsyt, Pullat, 
Leivät. 

Myynnissä mm:

Leikkikaluja, 
Markkina-

palloja. 

Kivikylän 
liha-auto.

Muurinpohja-
lettuja, kahvia, 
grillimakkaraa.

Vaatteita.

Mattoja.

Puunkanto-
korit,

Vesipestävät 
taljat. 

Vääräkankaan 
hunajaa.

Talvikenkiä, 
Aamutossuja 

ym.

Pölypussit, 
Letkut, 

Suodattimet ym. 

Käsitöitä: 
Myssyjä, 
Lakkeja, 

Suomi-pipoja ym. 
paljon kuoseja. 

KUNTAVAALIT 2017
27 palan palapeli
Monet tykkäävät koota palape-
lejä todeten sen olevan monella 
tapaa ”mukavaa.” Nyt on jokai-
sella äänestysikäisellä pudasjär-
veläisellä mahdollista osallistua 
yhteisen palapelin kokoamiseen. 

Minkälainen 27 palan pala-
pelistä muodostuu, tulos on val-
miina sunnuntaina 9.4, kun vaa-
litulokset on laskettu. Kaikki 
palat löytyvät varmasti!

Olemme saaneet lukea kun-

tavaaliehdokkaiden antamaa tie-
toa siitä mitkä asiat ovat juuri itse 
kullekin tärkeitä. Kahdeksan vuo-
den valtuutettuna opettelun pe-
rusteella ajattelen, että kaikista 
tärkeintä on tänä päivänä ymmär-
tää yhteistyön merkitys - yli puo-
luerajojen!

Talouden tasapainottaminen 
ei olisi tuottanut tulosta ilman yh-
teistyötä. Sen vaikutus näkyy tä-
näänkin.

Vaalien jälkeen on erittäin 
tärkeää, että pidätte yhteyttä 
valtuutettuihin, rohkeasti tietoa 
antaen.

Jos vielä et ole osallistunut 
palapelin kokoamiseen -osallis-
tu sunnuntaina!

Yhteistyöterveisin
Aune Ekdahl
kuntavaaliehdokas, 
Kokoomus
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

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

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

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

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)
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MYYDÄÄN

OSTETAAN

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

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

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Asuntoauton Bridgestone nas-
tarenkaat vanteineen, koko 
225/70 R 15. Kerran käytetyt. 
Hp. 250€. P. 044 017 4523.

Audi A4 S-line, 2.0 TDI, vm 
2007. Manuaali 6-vaiht. Hyvä 
kunto. Huollot tehty ajallaan. Aj. 
500 000 km. P. 040 514 6915.

Uintikisat Puikkarissa

Maaliskuun uintikisaan osallistui 17 uimaria. 

Maaliskuun uintikisat pi-
dettiin Puikkarissa sunnun-
taina 27.3 ja mukana oli 17 
innokasta uimaria. Kevään 
viimeiset kisat uidaan sun-
nuntaina 23.4, jolloin jaetaan 
palkinnot kevään kisoista 
ja pidetään samalla kauden 
päätöstilaisuus. 

Tulokset
Pojat 3v. Vapaa 10m 1. Iiro 
Piri 37.2, 2. Aappo Piri 58.2. Ty-
töt 4v. Vapaa 25m Vilma Ket-
tunen 1.06.5. Pojat 6v. Vapaa 
25m Severi Lauri 56.8. Tytöt 
7v. Vapaa 25m Iiris Piri 1.00.3.
Pojat 7v. Vapaa 25m Topi 
Kettunen 32.1. Pojat 8v. Va-

paa 25m Jere Kaukko 35.0. 
Tytöt 9v. Vapaa 25m Sara 
Leino 26.7. Pojat 9v. Vapaa 
25m Ossi-Matias Kettunen 
26.5. Pojat 10v. Vapaa 25m 
Santeri Käsmä 39.8. Tytöt 11v. 
Vapaa 25m Venla Leino 22.5. 
Pojat 11v. Vapaa 25m Niila 
Isojärvi 41.0. Tytöt 11v. Vapaa 
25m Venla Leino 26.6. Pojat 
11v. Vapaa 25m Niila Isojär-
vi 37.0. Pojat 12v. Vapaa 50m 
Joonas Muranen 51.3. Tytöt 
13v. Vapaa 100m 1. Sofia Har-
ju 1.51.00, 2. Anna-Kaisa Käs-
mä 1.51.00. Tytöt 13v. Selkä 
50m 1. Anni Runni 50.8, 2. Sofia 
Harju 1.05.4. Tytöt 13v. Rinta 
50m 1. Anni Runni 1.00.3, 2. So-

fia Harju 1.31.1. Tytöt 14v. Va-
paa 100m Janette Takarautio 

1.32.6. Tytöt 14v. Selkä 50m 
Janette Takarautio 47.4.

Syötteen Mökkiläisyhdistys 
ja Pytkynharjun kahvila jär-
jestivät lauantaina 1.4. toista-
miseen pilkkikisan Naaman-
kajärvellä. Viime vuodesta 
poiketen osallistujia oli run-
saasti ja tunnelma oli har-
rastajamaisen rento. Nau-
ru raikasi ja juttu luisti jo 
tuntia ennen pilkkikisan al-
kua ja sama jatkui palkinto-
jenjaossa. Kisan voittaja oli 
Juha Laakkonen, joka nap-
pasi suurimman saaliin pal-
kinnon lisäksi kiertopalkin-
non. Kolmella kiinnityksellä 
pokaalin saa omaksi. Toisen 
sijan pilkki Usko Lehmus-

Hyvänmielen 
pilkkikisa Syötteellä

vuori ja kolmannen Reino 
Soronen. Naisten sarjan voit-
ti Alli Halkola ja lasten sar-
jan voittaja oli Arvi Isotalus, 
toinen oli Konsta Valkama.  

Kaikki osallistujat olivat 
voittajia, sillä jokainen sai 
valita palkinnon itselleen. 
Järjestäjät ennakoivat heik-
koa kalansaalista ja olivat 
varanneet 20 ensimmäiselle 
pizzan kotiin viemisiksi 

Tervetuloa ensi vuonna 
taas!

Katri Virtanen

Vanhusneuvostojen toi-
mintamahdollisuudet on 
turvattava vaalien jäl-
keen. Kesäkuussa 2017 
on täysimääräisesti sovel-
lettavan, että uuden kun-
talain mukaan kunnassa 
tulee olla vanhusneuvos-
to, nuorisovaltuusto sekä 
vammaisneuvosto. Kun-
tavaalien jälkeen uusien 
kunnanhallitusten tulee 
pyytää eläkeläisyhdistyk-
siltä ehdotuksia uusien 
vanhusneuvostojen jäse-

Kannanotto
Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen hallitus on tehnyt Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan 

piirin kevätkokoukselle esityksen piirin kannanotoksi. 

niksi ja varajäseniksi. 
Eläkeliiton Pohjois-Poh-

janmaan piirin toivotaan 
edellyttävän kannanotos-
saan, että kunnanhallitukset 
nimeävät neuvostot mah-
dollisimman pian. Van-
husneuvoston asettamis-
päätöksessä on säädettävä 
sen toimintasäännöstä, jos-
sa määritellään vanhusneu-
voston tarkoitus, tehtävät, 
jäsenet ja vastuuhenkilöt. 
Vanhusneuvostoille on 
myös varattava riittävät toi-

mintamäärärahat.
Kunnan tehtävänä on 

kuntalain mukaan edistää 
kuntalaisten hyvinvointia ja 
elinvoimaa. Kuntien tulee 
panostaa nykyistä enem-
män ikääntyneiden liikun-
ta- ja kulttuuripalveluihin 
sekä harrastusmahdolli-
suuksiin. Liikunnan ja kult-
tuurin sekä muiden harras-
tusten tiedetään edistävän 
terveyttä, vähentävän yk-
sinäisyyttä ja syrjäytymis-
tä ja lisäävän itsenäistä 

suoriutumista. Yhdistys-
toiminta vahvistaa jäsen-
ten osallisuutta ja edistää 
aktiivisuutta. 

Kuntien tulee antaa 
kokoontumistilat eläke-
läisyhdistyksille korvauk-
setta tai myöntävät vuo-
sittain toiminta-avustusta 
toimitilojen vuokrakului-
hin ja yhdistysten toimin-
taan. Ilman tiloja ei ole 
toimintaa. AL

UUSITTU 2/2017 KAIK-
KI LÄMPÖ-JA VESIPUT-
KET, PESUHUONE+ 
SAUNA+WC+ pintaremont-
tia mm uusi ulko-ovi. Huo-
neet OH+2MH+ K+työtila+ 
kellari yht. 74,4 m2 + at, 
kokonaisala 122 m2. Iso 
tontti. Kuntoselvitys on. Hp 
75.000€. 
Soita ja sovi esittely 
(katso tori.fi) 040 525 9095, 
050 561 7896. 

MYYDÄÄN 
OMAKOTITALO

Vapaa, valoisa 
omakotitalo hirsikoulun 

läheisyydessä, 
Pietarilantiellä. 

Vanhanajan astiakaappi ja tis-
kipöytä halkolaatikolla. P. 0400 
223 119.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 9.4.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 18-20. Järjestää Iijoen Tanssijat/Pudas-
järven Nuorisoseura ry.
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.
Syötteen luontokeskuksen pääsiäinen to-ma 13.-17.4. klo 10-16.
22. Kaikenkansa kuutamohiihto pe 14.4. klo 21. Reitillä Syötteen luontokeskus - 
Ahmatupa.
Yli-Siuruan Metsästysseura pilkkikilpailut pe 14.4. klo 10.00-14.00 Liekolampi.
Yli-Siuruan Metsästysseura jäsenten väliset pilkkikilpailut pe 14.4. heti kun ylei-
set pilkit on päättynyt Liekolampi.
Wirtapiiri ti 18.4. klo 10.30 Sarakylän koulu. Vierailijana Tarja Väisänen.
Tietsikka-info ke 19.4. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 19.4. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Iso-Syötteen laskukauden päätösbileet la 22.4. klo 12-17.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 24.4. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Tietsikka-info ke 26.4. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 26.4. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Elokuvakerho ke 3.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 8.5. klo 9-9.15. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Elokuvakerho ke 10.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 15.5. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Elokuvakerho ke 17.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 22.5. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Elokuvakerho ke 24.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Karhunveistoviikko ke-la 24.-27.5.  Livon koulu, Kirsiojantie 31.
Elokuvakerho ke 31.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Retrofestarit pe-la 9-10.6. Jyrkkäkosken huvialue.

Rytinkijärven kalaveden 
osakaskunnan 

VUOSIKOKOUS
pidetään su 23.4.2017 klo 12, osoitteessa 
Rytinkisalmentie 3607 B, 93240 Rytinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § mainitut asiat sekä 
Saara Kontion aloite: 

”Moottorirajoitukset kalastuskunnan vesialueilla”.
Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 1.-21.5.2017 
os. Rytinkisalmentie 3607 B, 93240 Rytinki.

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

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

TERVETULOA PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYKSEN 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN

Johtokunta

SUNNUNTAINA 23.4.2017 KLO 13.00 
KAUPUNGINTALOLLA.  TERVETULOA! 

KEVÄTKOKOUKSEEN

Yleiset Pilkkikilpailut 
Liekolammella

pitkäperjantaina 14.4. klo 10.00-14.00. 
Akkukäyttöisen kairan käyttö sallittu kaikille.

Hyvät tavarapalkinnot!

JÄSENTEN VÄLISET PILKKIKILPAILUT 
pe 14.4. heti yleisten pilkkikilpailujen päätyttyä.

Järjestäjänä Yli-Siuruan Metsästysseura ryTervetuloa!

Lahdenperä Erä ry 

KEVÄTKOKOUS
su 16.4. klo 17 Vaaralassa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Puheenjohtaja

PILKKIKILPAILUT 
Pudasjärven Valkinjärvellä

Su 16.4. klo 10-14.
Sa: 15+30 min 

Kilpailukala: Kaikki lain sallimat.
Sarjat: M, MV 60, N, NV 60, Nu 16, nappulat. 

Tervetuloa!
Lisätietoja Timo 0400 389 482.             Lahdenperän Erä Ry

KEVÄTKOKOUS
Ke 26.4.17 klo 17.00 Pizzeria Meritassa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.

PAM 
Pudasjärven os. 208 

Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan kokoukseen!
Johtokunta

Järjestää: Ervastin kyläyhdistys ry ja
Ervastin seudun metsästysseura ry

PILKKIKILPAILUT 
RUUHIJÄRVELLÄ

Lauantaina 8.4. klo 10.00-14.00 
Osallistumismaksu: aikuiset 15€, nuoret 5€, 

nappulat ilmaiseksi.
Pääpalkinto: Rahapalkinto ja muita hyviä palkintoja.

Sarjat: Miehet, Naiset, 
Nuoret ja Nappulat.

Tarjolla kahvia, munkkia, 
lättyjä, mehua ja makkaroita.

Tervetuloa!

Venymä

Pudasjärven syöpäkerhon syysretki 
suuntautuu etelään Kuopioon 10.–13.8.2017. 

Retken hinta jäsenille 280 euroa ja 
ei jäsenille 380 euroa. Ilmoittautumiset perjantaihin 

28.4.2017 mennessä Ainolle puh. 040 578 6912.

SYÖPÄKERHON PERINTEINEN 
SYYSRETKI KUOPIOON

Pudasjärven Syöpäkerho

Kurenalan Kyläyhdistys ry 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS  
ti 25.4. klo 18 Pudasjärven 

kaupungintalolla, Varsitie 7.
Esillä sääntöjen määrämät asiat.

Pullakahvit klo 17.30. 
HallitusTervetuloa!

Pilkkikilpailut 
Kovalammella 

(Kelosyöte)

Lauantaina 15.4. klo 11-14. 
Osallistumismaksu aikuiset 10 €, lapset 5 € 

Hyvät palkinnot!
Myynnissä: makkaraa, lettuja, kahvia.

Arvontaa. 
Tiedustelut. Pauli Särkelältä 0400 302 910. 

järjestää Syötteen kyläyhdistys ry Tervetuloa!

Syötteen kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS

ma 17.4.2017 klo 18.00 kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Keskiviikkona 19.4.2017 klo 17.30 
Virkistysuimala Puikkarissa.

Hallitus klo 16.15. Esillä sääntömääräiset asiat
Tarjottavan vuoksi Ilmoittaudu: 

tekstiviestillä nro 040 767 2198 13.4. mennessä.  
Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven JHL ry os. 330
KEVÄTKOKOUS

Hallitus

Pudasjärven 
Urheilijat ry:n

KEVÄTKOKOUS
su 23.4.2017 klo 18.30 

Puikkarin kokoustiloissa.
Sääntömääräiset asiat ja sääntömuutosesitys:
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittaisiin

kahdeksi vuodeksi nykyisen yhden sijaan. 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Su 9.4. klo 13  Pasi Markkanen
Su 16.4. klo 13  Aila Pyörälä ym.
HUOM. AIKA!!

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  
2 hlö 85€ 

Perjantaina 7.4. Karaoke ja  wintti lippu 5 €

TU
LO

SS
A:

Tervetuloa!

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

Sunnuntaina 9.4. VAALIVALVOJAISET
klo 15-02, paikalla videotykki + 65” taulu-TV, 

Tule seuraamaan!

Lauantaina 8.4. Karaoke ja  wintti lippu 5 €

PUBIVISA: Väläkkyjen ilta keskiviiikkona klo 19
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Yrittäjyys kunnan tärkein voimavara

Pudasjärven Yrittäjät järjes-
ti maanantaina 27.3. Poh-
jantähdessä yrittäjäillan 
kuntavaalien merkeissä. Yh-
distyksen varapuheenjohtaja 
Tommi Niskanen kyseli yrit-
täjien etukäteen valmistele-
mia kysymyksiä. 

On tärkeää, että valtuus-
toissa on mahdollisimman 
paljon yrittäjiä mahdollisim-
man monesta puolueesta. 
Yrittäjä osaa huolehtia siitä, 
että kunnan elinvoima vah-
vistuu, oli Pudasjärven Yrit-
täjien lähtökohtana vaali-il-
taa järjestäessään.

– Yrittäjyys on kunnan 

tärkein voimavara. Yrittä-
jäehdokkaiden suuri määrä 
osoittaa kunnan merkityk-
sen yrityksille ja yritysten 
merkityksen kunnille. Yri-
tysten tuoma elinvoima rat-
kaisee kunnan tulevaisuu-
den.  Jos ei ole yrityksiä, ei 
ole työpaikkoja, verotulo-
ja eikä edellytyksiä palvella 
kuntalaisia, pohti Niskanen 
tilaisuuden juontajana.

Vastaajiksi oli saapunut 
12 illan teemasta kiinnostu-
nutta kuntavaaliehdokasta. 
Jokainen ehdokas esitteli it-
sensä, kertoi luottamushen-
kilökokemuksestaan ja mi-

Pudasjärven Yrittäjien va-
rapuheenjohtaja Tommi 
Niskanen toimi yrittäjäillan 
juontajana. 

Pudasjärven Yrittäjien järjestämään yrittäjäiltaan saapui 12 kuntavaaliehdokasta eri puo-
lueista. Timo Vähäkuopus, Juha Heikkilä, Pekka Kinnunen, Antero Kokko, Matti Alatalo, 
Mirka Pääkkö, Mari Kälkäjä, Veikko Hyttinen, Eero Oinas-Panuma, Paavo Tihinen, Aune 
Ekdahl ja Vesa Riekki.

hin asioihin tarttuu, mikäli 
tulee valituksi kaupungin-
valtuustoon. 

Keskusteluissa sivuttiin 
yritysvaikutusten arvioin-
tia päätöksen tekemisessä, 
Syötteen ja koko kaupungin 
alueen matkailun merkitystä 
paikkakunnalle sekä jää- ja 
keilahallin rakentamisasiaa. 
Pudasjärven luonnon mer-
kitys nähtiin suurena voi-
mavarana niin matkailussa 
kuin muussakin elinvoiman 
merkityksessä. Kairan kui-
dun merkitys koettiin myös 
erittäin tärkeänä. Kaupun-
gin hankinnoissa paikalli-

Parkkilat mitaleille 
Kempeleessä

Lakarin KLL-joukkue: vas. Neea, Silja, Venla, Santtu, Ama-
lia, Iina ja Ronja. Kuvasta puuttuvat Essi ja Jaakko.

Koululiikuntaliiton Poh-
jois-Pohjanmaan koulu-
laisten mestaruushiihdot 
sivakoitiin Kempeleen 
Köykkyrin hiihtokes-
kuksen vaativilla radoil-
la maaliskuun lopussa. 
Kaiken kaikkiaan ladul-
la mittaa toisistaan otti 
pari sataa hiihtäjää. Laka-
rin koulu lähetti matkaan 
innokkaan joukkueen ko-
kemusta ja menestystäkin 
tavoittelemaan. Joutui-

sammasta menosta vasta-
sivat Parkkilan sisarukset 
Jaakko 3 lk ja Essi 5 lk, joil-
la oli kotiin tuomisinaan 
kultaiset ja hopeiset mita-
lit. Santtu Outila 6 lk ylsi 
myös hienosti kuudennel-
le sijalle. Amalia Majava 3 
lk 15, Silja Alahäivälä 3 lk 
16. Neea Moilanen 3 lk 19. 
Ronja Kokko 4 lk 9. Iina 
Illikainen 4 lk  16, Venla 
Hallikainen 6 lk 9. 

set yritykset tulisi huomioi-
da tarjouspyyntöjen tekstejä 
valmisteltaessa. 

Keskustelu sujui sopui-
sasti, eikä puhuttu TV-väit-
telyjen tapaan päällekkäin. 
Reilu pari tuntinen kului no-
peasti ja keskusteluja jatket-
tiin vielä yrittäjäyhdistyksen 
tarjoamien kahvien merkeis-
sä. HT 
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Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy

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

Kauttamme vuosien kokemuksella 
Ruukki-kattopaketit,

tehty suomalaisiin olosuhteisiin.
Meiltä myös kattoturvatuotteet, 

sadevesijärjestelmät ja  
rakennuspeltityöt 
(piipun pellit ym. 

muut erikoispeltityöt)

Kysy myös asennuspalveluita tai 
tarvittaessa pelkästään peltien  mittauspalvelua!

KOSKITRAKTORIN 

KEVÄÄN 
KONEPÄIVÄT 
to 20.4.2017 klo 9-16

PUNAISIIN MT03 AISOIHIN KONEPÄIVÄTARJOUKSENA 
HYDRAULINEN KAUHAN LUKITUS KAUPAN PÄÄLLE.

Pyydä tarjous asennuksesta omaan traktoriisi.

konaispaketti sisältää aisat, sovitteet, hydraulilohkon ja ohjausvivun. 
Vakiona sähköinen 3. Toiminto. Hinnat alkaen 4900 euroa sis. alv.

● Suoritamme traktoreiden tehon 
mittauksia veloituksetta kello 10-15 
välisenä aikana. Päivän suurin ja 
pienin lukema palkitaan.

● Makkaratarjoilu
● Arvonta kävijöiden kesken
● Poistomyynti tarjouksia
● Tutustu verhoomon toimintaan

● Koeajossa uudet Valtra, New Holland ja Case IH mallit.
● Esittelyssä edulliset Tytan etukuormaimet 
 joka miehelle ja naiselle edulliseen hintaan.

Tervetuloa!

VARASTOSTA LÖYTYY NYT KESÄN 
RIENTOIHIN MUSTAA JA PUNAISTA AISASTOA.

VUOTTA
55

1962
2017

HUONEKALULIIKE 
HEIKKILÄ OY

Tuulimyllyntie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. 0207 424 555 
Palvelemme ma-pe 9-17, la 10–14. www.huonekaluliikeheikkila.fi

Max 
avokulmasohva 

1495€

975€

Linda vuodesohva 
202x87x92 cm, 
vuode 140x190 cm, säilytystila 
vuodevaatteille

599€

Jimmy vuodedivaani
237x78x172/92 cm, 
vuode 140x190 cm, säilytystila 
vuodevaatteille

Elias 
riippuvalaisin 
Ø 42 cm, ovh. 66€

46€
Purjerengasverho 
130x240 cm
useita värejä, 
pellava-look

19€
ALKAEN

Rulotarjotin
35x50 cm 
taipuu sohvan 
käsinojalle 
tai rahin päälle

Tekstiilien 
suoja-aine

19€
Huonekalujen kasaus ja kuljetus veloituksetta!ovh. 945€ ETUSI 346€

ovh. 1383€ ETUSI 408€

242x83x197 cm
ovh. 1946€ 

ETUSI 451 €

35€

MYYMÄLÄMALLEJA ALE–HINNOIN!

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
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

NYT PYÖRÄILEMÄÄN!

TERVETULOA!

JOPO 1.V
● Aito alkuperäinen JOPO!
● Valmistettu Suomessa!
● Vakuutusyhtiöiden hyväksymä 

turvalukko
● Heti varastosta 8 eri väriä!

369€

S1 24.V
● Levyjarrut
● Vakuutusyhtiöiden hyväksymä 

turvalukko
● 24 vaihdetta

399€

KAUNOTAR 3.V
● kolme vaihdetta
● vakuutusyhtiöiden hyväksymä 

turvalukko

399€

INSERA 
WAMPA FAT BIKE
● Renkaat 26 x 4.0
● 20 vaihdetta
● Hydrauliset levyjarrut

990€
INSERA 
BIG FOOT FAT BIKE
● Renkaat 26 x 4.0
● 16 vaihdetta
● Levyjarrut

690€

CLASSIC C 1 
PÖLYNIMURI
● Teleskooppiputki
● Putki ja suulakkeet lukituksella
● Energialuokka A
● Suodatusteho B
● Imuteho lattialta A
● Imuteho matolta D

199€

COMPLETE C 3 
PÖLYNIMURI  
● Teleskooppiputki
● Putki ja suulakkeet lukituksella
● Energialuokka A
● Suodatusteho A
● Imuteho lattialta A
● Imuteho matolta C

299€

7945 
TYHJIÖPAKKAUSLAITE  
● Testivoittaja!

99€RAJOITETTU 
ERÄ!

JOPO 1.V  
VÄRI KELTAINEN  
● Aito alkuperäinen JOPO!
● Valmistettu Suomessa!
● Vakuutusyhtiöiden hyväksymä 

turvalukko

299€
RAJOITETTU 

ERÄ!


