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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Terveysaseman laboratorioon 
pääsee jatkossa vain 
ajanvarauksella s.  3

Kirkkoherra asetettiin virkaan
kätten päälle panemisella ja 

rukouksella s. 6

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 13.1.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Oakley 169 €  51 €Furla 259 €  78 €

-70%

 ALE KAIKKI  
KEHYKSET

Myös uutuudet. 
Lisäksi kaikille 
optikon  
yksilöllinen 
näön tutkimus 
0€.

SILMÄLASEISTA
SILMÄLÄÄKÄRIN 

RESEPTILLÄ

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin. Op-
tikon tekemä yksilöllinen näöntutkimus 0 € (norm. 35 €), ei koske piilolinssitutki-
musta. Silmälasien ostajana saat 100 €:n hyvityksen silmälääkärin voimassaole-
valla reseptillä, myös muilla kuin Silmäaseman silmälääkäreiden resepteillä, kun 
ostos ylittää 150 euroa. Tarjous voimassa 31.1.2017 asti.

PUDASJÄRVI  Toritie 1, puh. 08 822 416 
palvelemme ma–pe 9.30–17

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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

www.keitelegroup.fi

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

Etsitkö ostajaa mäntyvaltaiselle 
päätehakkuuleimikollesi? Nyt on hyvä aika myydä. 

Ota yhteyttä ja tee paras puukauppatili!

METSÄNOMISTAJA

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 18.1., ke 25.1. ja ke 1.2. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

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

Luonnonmukainen ja ravinteikas, 
tumma kukkamulta kaikille kodin 
kasveille, keittiöpuutarhan yrteille 
ja parvekekukille. Korkea hiekkap-
itoisuus pitää kasvualustan ilmavana 
pitkään ja kasvien juuret voivat hyvin 
myös talvella.

Kuuppa UV-suojattua HD-polye-
teeniä. Työntöaisa sinkittyä, lakat-
tua terästä. Työleveys 72 cm.

Olemme matkalla kohti UUTTA!
Kukkamulta Luomu 

GreenCare 10 l
Lumikola 

Masi Kevytkola

100
Etu -65% 3995

+ =

Metsäveroilmoituksen täyttö 
asiantuntevimmin meiltä.

Varaa aika p. 0204 137 520

Hieroja, naprapaatti
Veikko Sarajärvi

p. 040 325 2971

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä!
Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14

KIRPPIS
ke-to 18.-19.1. klo 11-16. 

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!

Matka Jokkmokkin markkinoille 
Pohjois-Ruotsiin 3.-5.2.

Oulunkaaren Kantama-hanke järjestää kaikille avoimen 
opintomatkan Jokkmokkin suurille talvimarkkinoille. 
Hinta on 235 e / hlö (2 hh) tai 280 e (1 hh), sis. alv. Li-
sätiedot ja ilmoittautumiset: ulla.lehtinen@oulunkaari.com, 
040 660 5828, oulunkaari.com/sivu/fi /kantama.

Uusi aika: Sosiaalisen median perusteet
Ilmainen valmennus sopii erityisesti yrittäjille. HUOM! 
Uusi ajankohta on 13.2. kello 16-18. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset: oulunkaari.com/sivu/fi /kantama,
riitta.muhonen@oulunkaari.com, 044 365 5475.

Tiedot tulevista opintomatkoista ja sosiaalisen median 
jatkovalmennuksista: facebook.com/kantamahanke

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. ravintolameritapizzakebab@hotmail.com

PALVELEMME: ma-to 10.30-21.00, pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

arkisin klo 10.30-14.00, 9,50
KOTIRUOKALOUNAS

•  Ravintolassa on käytettävissä kaksi eri salia sekä 
kaksi erillistä kabinettia.

Soita meille tai käy paikanpäällä, niin järjestämme juhlasi sinun toivomuksesi mukaan!

sis. runsaan salaattipöydän, ruokajuomat, leivät sekä kahvin tai teen.

Ma 16.1. Metsästäjänpataa (L,G), Jauhelihakastiketta (L,G)
Ti 17.1.  Pippurihärkää (L,G), Lohikiusausta (L,G)
Ke 18.1.  Broilerin koipi-reisiä (L,G), Makkarakastiketta (L,G)
To 19.1.  Sitruunakalaa ja kermaviilikastiketta (L),  

Kinkkukiusausta (L,G)
Pe 20.1.  Porsaanleikettä ja Bearnaise-kastiketta (L,G),  

Pizza Buffet
Joka päivä pizzaa tai kebabia.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu seurakuntakodissa su 15.1. kello 10. Valtteri 
Laitila, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.
Miestenpiiri ti 17.1.  kello 17.30 rippikoulusalissa.
Lähetystyö: Mattoarpajaisten voitot on arvottu Pudasjär-
ven poliisiaseman lupakansliassa 3.1.2017. Voittoluottelo: 
sängynpeite arpano 90 Helena Kokko, matto arpano 677 
Matti Räisänen, Martta-matto arpano 777 Riitta Marttila, 
matto arpano 263 Elsa Märsynaho, matto arpano 370 Kari 
Illikainen, matto arpano 139 Eija Kokko, Martta-matto arpa-
no 409 Irma Inget, matto arpano 475 Sisko Kälkäjä, mat-
to arpano 585 Liisa Härmä. Onnea voittajille ja kiitos kai-
kille osallistuneille. Voitot saa hakea kirkkoherranvirastosta.
Kirpputori avautuu Kanttorilassa ke 18.1. kello 10.00, ter-
vetuloa tuoreen pullan äärelle kahville.
Nuttupiiri Kanttorilassa to 19.1. kello 17. Villasukat vete-
raaneille, Suomi 100 vuotta - teemalla kudotaan yhdessä 
villasukkia veteraaneille.  Saat ohjeen, lankoja, ja opastusta 
kudontaan. Tervetuloa!
Ystävänkammari to 19.1. kello 12 seurakuntakodilla. Ter-
vetuloa!
Naisten Pankin –ilta ma 16.1. kello 19.00 rippikoulusa-
lissa. Naisten Pankki -toiminnan koordinaattori Jaana Hir-
sikangas esittelee Naisten Pankin toimintaa, jonka kautta 
tuetaan naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa ke-
hitysmaissa. Tervetuloa kuulemaan kuinka naista auttamal-
la kehitysmaissa voimme tukea koko perhettä ja kyläyhtei-
söä.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 17.1. kello 10-13, mo-
lemmat ryhmät yhdessä. Perhekerho alkaa lapsityön ja 
päivähoidon Nallekirkolla klo 10, jonka jälkeen kahvi- ja 
mehutarjoilu. Tervetuloa mukaan oma nalle kainalossa! 
Keskiviikkona 18.1. ei ole perhekerhoa.
Kirkkoherra Timo Liikasen puhelinnumero on 040 820 
7223.
Siionin virsiseurat ja vuosikokous seurakuntakodissa pe 
20.1. kello 18.
Rauhanyhdistykset:  Seurat Kurenalan ry:llä su 15.1. kel-
lo 16 (Samuli Leppänen, Jukka Lehto).
Kastettu: Samu Tapio Outila.
Haudattu: Ruusa Eija Liisa Mikkola  93 v, Senja Maria Ho-
lappa 86 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

Milloin olet viimeksi ollut kastejuhlassa 
eli kansanomaisesti sanottuna ristiäisissä? 
Kastejuhla on iloinen, herkkä ja mieleen-
painuva tilaisuus. Omassa papin työssäni 
ne lukeutuvat tähtihetkien joukkoon – jo-
kainen kastejuhla. 

Erityisen mieleenpainuvassa kastejuh-
lassa sain olla viime juhannuksena. Tuolloin 
kastoin nuorimman tyttäreni.  Asetelma 
oli uusi. Kolmen vanhemman lapsemme 
kastejuhlissa olin saanut keskittyä isän 
rooliin. Nyt tämän tärkeän kutsumuksen 
ohella olin kastepapin tehtävässä. Tilanne 
oli hyvin koskettava. 

Kastettava tyttäremme oli puettu val-
koiseen kastepukuun. Samaan kastepu-
kuun, johon olin itse ollut puettuna omas-
sa kastejuhlassani. Samaan pukuun, jota 
lähes kaikki sukumme jäsenet ovat kan-
taneet ristiäisissään vuoden 1910 jälkeen. 
Isoisäni isä oli saanut sen tuolloin lahjaksi 
kummitädiltään omiin ristiäisiinsä. Nyt tuo 
puku oli nuorimman tyttäremme yllä. Kas-
temekko kuvaa sitä valkeaa vaatetta, jonka 
Jeesus on valmistanut sielujemme verhok-
si. Tyttäremme kastejuhla oli kaunis. Pap-
pia kyllä jännitti kovasti. 

Kasteen muistaminen on ajankohtai-
nen asia myös kirkkovuodessa. Viime sun-
nuntain otsikko oli ”Kasteen lahja”. Myös 

ensi sunnuntaina olemme jumalanpalve-
luksessa tämän tärkeän asian äärellä. Vie-
tämme perhemessua, jossa reilun vuoden 
käytössä ollut kastepuu riisutaan. Jokai-
sen vuoden aikana kastetun pudasjärveläi-
sen nimi on ristiäisten jälkeen kirjoitettu 
lehvään. Nuo lehvät on ripustettu kaste-
puuhun. Nyt vanhemmat saavat noutaa 
muistoksi oman lapsensa lehvän. Olemme 
kasteen lahjan ja siunauksen äärellä. Jokai-
sella on mahdollisuus muistaa erityisesti 
omaa kastettaan. Mieleemme varmaan tu-
lee muistoja kastejuhlista elämän varrelta.

Kaste on asia, jota saisimme jokainen 
muistaa ja ajatella muulloinkin kuin eri-
tyisinä sunnuntaina ja juhlapäivinä. Pyhä 
kasteemme on ollut vielä paljon merkit-
tävämpi ja suurempi asia kuin kaunis per-
hejuhla perhejuhlien joukossa. On se toki 
ollut sitäkin.

Kasteessa tapahtuu niin suuria asioita, 
että emme voi niitä järjellämme käsittää. 
Muutamat raamatunkohdat valottavat tätä 
suurta salaisuutta. Jeesus asetti itse pyhän 
kasteen. Hän on käskenyt tehdä kaikista 
maailman ihmisistä hänen opetuslapsiaan. 
Hän käski kastaa ja opettaa. Hän on myös 
sanonut: ”Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu, 
mutta joka ei usko, tuomitaan kadotukseen.”  
Apostoli Pietari puhuu kasteesta hyvän 

omantunnon liittona.  Apostolien teois-
sa kuvataan muutamia tapauksia, kuinka 
evankeliumin uskonut ihminen kastetaan. 
Näille kaste oli hyvin tärkeä asia. 

Niin, kerran meidät kastettiin. Mitä se 
tänään merkitsee sinulle?

Sinä kuulut Jumalalle. Oletko ajatellut 
tätä? Jumala tahtoo, että sinä teet kasteen 
armoliitossa matkaa Hänen seurakuntan-
sa keskellä kohti taivaan kotia.

Kaste kutsuu kilvoittelemaan Jumalan 
lapsena puhtaan omantunnon kantajana ja 
hylkäämään synnin.

Vaikka ihminen hylkäisi kasteen armon 
ja siunauksen, Jumalan puolelta liitto ja sen 
lupaukset ovat voimassa. Kasteen amolii-
tossa Jumala kutsuu meitä kaikkia:

Usko Vapahtajan sovitustyö oman sielusi 
pelastuksesi! 

Kun sinä uskot, olet kaikesta kasteen 
siunauksesta osallinen. 

Kannattaa uskoa! 
Taivaan kodissa ymmärrämme, 

miten mittaamaton on Jumalan armo.

Valtteri Laitila

Kastemaljan äärellä

Rakkaamme

Taisto Alvar
LOHI
s.31.1.1954 Ranua
k. 10.12.2016 Pudasjärvi

Rakkaudella muistaen
Petri, Anne-Mari, Hilma ja Vilho
Emma, Sami, Nelli ja Elmeri
Milja ja Jani
Sisarukset perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit, 
uneen rauhaisaan sä silmät suljit.
On hiljaisuus ja suru sanaton, 
mutt’ tiedämme - sun hyvä olla on.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa 30.12.2016. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Nuorisolta tuli vaatimus 
”Mummin on aika siirtyä 
nykyaikaan” ja löivät kä-
teen älypuhelimen. Mum-
mi raukka on pulassa, jos 
toisessa kun yrittää säh-
lätä puhelimen kanssa. 
Mutta älykkyys on Mum-
min mielestä aivan jotain 
muuta, kuin muovikapu-
la siruilla täytettynä. Kun 
Mummille tullaan esittele-
mään näitä nykyajan vem-
paimia, hän viittaa kintaal-
la. Eihän sillä tee mitään. 
Ei se tyhjennä astianpesu-
konetta eikä laita pyykkiä 
narulle kuivumaan. Sii-
hen tarvitaan nuorisoa tai 

Mummin digiloikka
puolisoa jota voi komennel-
la, että oppivat itsenäiseen 
työskentelyyn. 

Sama mahtaa olla älypu-
helimen kanssa, se on mel-
kein kiinni kädessä ja peu-
kalo pelaa. Ei voi sanoa, että 
peukalo olisi keskellä käm-
mentä. (vanha sanonta sii-
tä, jos ei osaa mitään tehdä 
käsillä) Tuon netti-/virtu-
aalimaailman nykypeukaili-
jat osaa ja hyvä niin, evätpä 
rönötä tietokoneella sisällä 
kokoaikaa. Jos Mummi saisi 
ohjelmoida älypuhelimeen 
kotiohjelman, se opastaisi 
Marttojen tapaan kuorimaan 
perunat, luutuamaan lattiat, 

On aika järjestää juhlat, 
kakkukahvin kera!

Anjuska

Tervetuloa juhlimaan kanssani 
Taipaleenharjun Kangastuvalle 

su 22.1.2017 klo 12-18.00. 

laskostamaan pyykit, silittä-
mään kauluspaidat ja parsi-
maan sukan pohjat. Mutta, 
kun Mummi on kyylännyt 
nuorisoa, on siellä halvattu 
vieköön joku treenikomen-
to, jossa lankutetaan, venyte-
tään ja vanutetaan kroppaa 
priimakuntoon. Jes, sehän 
on aivan erinomainen ohjel-
ma. Ei nykynuoriso tyhmä 
ole. Meidänkin lylleröiden 
pitää ottaa oppia. Ja jos netti 
huilaa kyllä minun mielestä 
Martatkin ääneen pääsee, jos 
näppäilee oikeat sivut auki. 
Mummikin yrittää aina sää-
tää jotain, niin jospa tuo äly-
puhelin ei ala mahdottomia 

vaatia. 
Ja ainakin Mummi on 

totellut Sipilän hallituksen 
edellytyksestä digiloikka 
kunniaan.

Mökin mummo Jongulta

Sydämellinen kiitos Teille
kaikille, jotka kunnioititte

rakkaamme
Eija Mikkolan

muistoa.
Kiitos myös palvelukoti Ylä-
kartanon henkilökunnnalle.

Omaiset

Vilskettä vedessä
Siika on hyvä savukala.
Silli vaikka suolainen iltapala.

Vastarannan kiiski, sananparsi tuttu.
Tenojoesta mahtava lohijuttu.

Muikku ja voikastipotut.
Särkeenkin varmasti totut.

Silakka pannulla kärisee.
Made koukussa, kädet innosta tärisee.

Ahveniako avannosta.
Lahna litteä veneeseen nosta,

Kaislikostapa haukikin kurkkii.
Jos nälkä on, osta tonnikalapurkki.

Mummi muinoin sääli silakkaa.
Hyvää lipeäkalaa turskasta saa.

Sisko Ilikainen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven terveysase-
malla otetaan tammikuus-
sa käyttöön uusia toiminta-
tapoja.

Tammikuun 16. päivästä 
lähtien laboratorioon pääsee 
vain ajanvarauksella ja odo-
tustilassa oleva vuoronume-
roautomaatti viedään pois. 

Laboratorioajan voi va-
rata Oulunkaaren Omahoi-
don kautta internetissä, jos 
lähete on jo valmiiksi teh-
ty. Omahoidon järjestelmä 
näyttää vapaat ajat, joista 
asiakas valitsee itselleen so-
pivan tietyin ehdoin.

Aamuajat kello 7.30-10.00 
on tarkoitettu vain niille asi-
akkaille, joilla täytyy olla ra-
vinnotta ennen näytteenot-
toa. Kello 10 jälkeen aletaan 
vastaanottaa asiakkaita, joil-
la ei tarvitse olla ravinnotta. 
Sydänfilmejä otetaan kello 
12.30 eteenpäin.

Myös hoitajat ja lääkä-
rit voivat varata laboratori-
oon aikoja suoraan potilaal-
le esimerkiksi vastaanoton 
yhteydessä tai puhelimitse.

Jos asiakkaalla on OYS:n 
tarrat, häntä pyydetään soit-
tamaan laboratorioon pu-
helintunnilla arkisin kel-
lo 13-14. Siellä asiantuntijat 
kertovat, miten näytteenot-
toon pitää valmistautua.

Terveysaseman laboratorioon pääsee 
jatkossa vain ajanvarauksella
Nykyisin laboratorioon 

pääsee sekä ajanvarauksella 
että vuoronumerolla, mikä 
saattaa siirtää varattuja ai-
koja ja tämä aiheuttaa mie-
lipahaa asiakkaille.

-Laboratoriossa otetaan 
ja tutkitaan todella paljon 
näytteitä. Varsinkin aamut 
ovat usein ruuhkautunei-
ta, palveluesimies Kirsi Ki-
pinä perustelee muutosten 
tarvetta.

Muutoksilla pyritään 
saamaan laboratorion toi-
minta paremmin hallit-
tavaksi, asiakkailta turha 
odottaminen pois ja asiakas-
virta tasaisemmaksi. 

- Ajanvarauksen avulla 
tilanteita pystytään parem-
min ennakoimaan ja asiak-
kaat saavat parempaa pal-
velua, Kipinä kertoo.

Laboratorion toimin-
nan sujuvoittamiseksi on 
tärkeää, että laboratorioon 
tulevat asiakkaat riisuvat 
ulkovaatteet ennen vastaan-
ottoa.

Ulkovaatteet voi jättää 
esimerkiksi sisääntuloau-
lassa oleviin lukollisiin vaa-
tekaappeihin. Se nopeuttaa 
näytteenottoa huomattavas-
ti, kun vaatteita ei riisuta ja 
pueta laboratoriossa vas-
taanotolla.

Asiantuntijahoitajille 
tarjotaan  
iltapäiväaikoja
Asiantuntijahoitajien palve-
luaikoja laajennetaan tam-
mikuussa, kun tarjolle tulee 
myös myöhäisempiä ilta-
päiväaikoja.

Keskiviikkoisin paritto-
milla viikoilla iltapäiväai-
koja kello 16-18 tarjotaan 
diabetes- ja reumapotilaille. 
Parillisilla viikoilla myöhäi-
sempiä aikoja saavat astma- 
ja sydänpotilaat.

Aikojen laajennus on 
lähtöisin asiakkaiden tar-
peista. Iltapäiväajat palve-
levat ensisijaisesti työikäi-
siä ja opiskelijoita, joilla on 
vaikea tulla keskellä päivää 
vastaanotolle.

Asiakas varaa itse so-
pivan ajan Oulunkaaren 
Omahoidon sähköisen ajan-
varauksen kautta. Ajanva-
raus asiantuntijahoitajille 
avautuu 5.1. ja ensimmäiset 
vapaat ajat ovat 11.1.

-Asiantuntijahoitajan 
vastaanotolla tavoitteena 
on vahvistaa potilaan pit-
käaikaissairauden omahoi-
toa eli tutkia, hoitaa, ohjata, 
neuvoa ja tukea potilasta, 
jotta hoitotasapaino säilyy 
ja elämänlaatu pysyy mah-

dollisimman hyvänä, Kipi-
nä luettelee.

INR-potilaille tulee 
oma vastaanotto
Kolmantena muutoksena 
on INR-potilaiden eli Ma-
revan-verenohennuslääket-
tä syövien potilaiden palve-
lunmuutokset. 

16.1. INR-potilaille ava-
taan terveysasemalle koko-
naan uusi, oma vastaanotto. 
INR-hoitaja Anu Haanela 
vastaanottaa INR-potilaita 
neuvolarakennuksessa ar-
kiaamupäivisin.

Kipinän mukaan muutos 
on iso, mutta helpottaa po-
tilaiden asiointia:

- Aikaisemmin INR-po-
tilailla on täytynyt käydä 
säännöllisesti laboratorios-
sa antamassa verinäyte, tä-
män jälkeen sairaanhoita-
ja/lääkäri on määritellyt 
uuden lääkeannosohjeen ja 
soittanut potilaalle tai poti-
las on hakenut ohjeen sai-
raanhoitajalta vastaanotol-
ta, Kipinä kertoo.

Jatkossa potilaat saavat 
samalla käynnillä tarvitta-
vat palvelut. Uudessa jär-
jestelmässä sairaanhoitaja 
ottaa vierinäytteen käyn-
nin yhteydessä. Samalla 

vastaanottokäynnillä poti-
las saa suoraan INR-arvon, 
Marevanin annostusohjeen 
ja seuranta-ajan. Samalla 
potilas saa neuvontaa ja oh-
jausta.

Tavoitteena on, että INR-

Tämä laboratorion odotusaulan vuoronumeroautomaatti 
poistuu maanantaina 16.1. Siitä päivästä lähtien laborato-
rioon pääsee vain ajanvarauksen kautta. Terveysaseman 
henkilökunta neuvoo mielellään asiakkaita uusien toimin-
tatapojen käyttöön.

arvot pysyvät hyvällä hoito-
tasolla ja kontrollikäyntivä-
lit pitenevät. Kipinä uskoo, 
että potilaat ovat tyytyväi-
siä uuteen toimintamalliin 
jo ensimmäisen vastaanot-
tokäynnin jälkeen.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajisto ja 
kirkkoneuvoston jäsenet jatkavat

Kirkkovaltuusto kokoontui 
maanantaina 9.1. kuluvan 
vuoden ensimmäiseen koko-
ukseensa, jossa mukana oli 
ensimmäistä kertaa kirkko-
herra Timo Liikanen. Kirk-
kovaltuuston ja kirkkoneu-
voston puheenjohtajiston ja 
kirkkoneuvoston jäsenten 
valinta sujui yksimielisyy-

den hengessä ja valinnoissa 
jatkettiin kirkkovaltuuston 
ensimmäisen kaksivuotis-
kauden luottamushenkilöil-
lä.

Kirkkovaltuuston pu-
heenjohtajana seuraavan 
kaksivuotiskauden jatkaa 
Arvo Niskasaari ja varapu-
heenjohtajana Terttu Puu-

runen. 
Kirkkoneuvoston pu-

heenjohtajana toimii kirk-
koherra Timo Liikanen. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Tuulikki Tihi-
nen (varajäsen Tuulikki Ti-
monen). Jäseninä jatkavat 
seuraavat kaksi vuotta Veli 
Nikula (Juhani Mattila), An-

na-Maaria Jaakkola (Katrii-
na Pikkuaho), Iivari Jurmu 
(Seija Perttu), Sointu Veivo 
(Katja Särkelä), Esko Aho-
nen (Jouni Piri), Eija Ikonen 
(Marja-Leena Tykkyläinen) 
ja Mauno Ruokangas (Tapio 
Pohjanvesi). 

Ilmoitusasioissa kirk-
koherra Timo Liikanen 

kutsui kirkkovaltuutet-
tuja toimimaan päiväjuma-
lanpalveluksissa edelleen 
kirkkoväärteinä ja kertoi lä-
hettäneensä siitä osallis-
tujalistan. Liikanen myös 
tiedotti viime vuoden väes-
tötilanteesta. Vuoden vaih-
teessa seurakunnan vä-
kiluku oli 7312, jossa oli 

vähennystä vuoteen 2015 oli 
135. 

Kastettuja oli 58, kuollei-
ta 121, seurakuntaan muut-
taneita 179, seurakunnasta 
muuttaneita 222, kirkkoon 
oli liittynyt 10 henkeä ja 
eronnut 39 henkilöä. HT

Kirkkoherra Timo Liikanen pitämässä alkuhartautta virkakautensa ensimmäisessä kirkko-
valtuuston kokouksessa, jossa toimi sihteerinä talouspäällikkö Maire Puhakka ja puheen-
johtajana Arvo Niskasaari. 

Kirkkovaltuutetut Kari Tykkyläinen, Esko Ahonen, Jouni Piri, Tuulikki Tihinen ja Sointu 
Veivo laulamassa kokouksen alkuvirttä. 
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Pudasjärveläinen Tarja Stenius päätti hankkia uudet monitehosilmälasit. Entiset, 2 vuotta 
sitten hankitut eivät enää olleet parhaimmillaan, koska hänen silmälasivoimakkuudet oli-
vat muuttuneet.

Pudasjärven keskustassa 
vuoden 2010 alussa optik-
koliiketoiminnan aloittanut 
optikko Mikko Vilppola juh-
listi asiakkaiden kanssa kes-
kiviikkona 11.1. 7-vuotis-
synttäreitä. Asiakkaille oli 
tarjolla toscakakku-kahvi-
en lisäksi monenlaisia tuo-
tetarjouksia ja kevään uu-
tuuksia. Synttäritarjousten 
luvattiin kestävän kuluvan 
tammikuun ajan. Vilppola 
muistutti, että liikkeestä saa 
kaikki näönhuoltoon liitty-
vät palvelut, kuten silmä- ja 
aurinkolasit, piilolinssit sekä 
tietenkin optikon- ja silmä-
lääkärin näöntutkimukset. 
Pudasjärven Optiikassa vii-
koittain liikkeen silmälää-

kärin vastaanottoa hoitaa 
silmätautien erikoislääkä-
ri Markku Teiramaa. Hyvin 
suosituksi palveluksi Vilp-
pola on kokenut viime vuo-
sien aikana myös reunahi-
ontapalvelut, jotka hoituvat 
nopeasti ja laadukkaasti liik-
keen oman reunahiontako-
neen ansiosta. Asiakas voi 
siis teetättää helposti uu-
det linssit omaan entiseen 
kehykseen edullisesti. Op-
tikko Vilppola kertoi asu-
vansa nykyisin perheineen 
Kiimingissä. Näin päivittäi-
senä työmatkareittinä Kuu-
samontie on tullut hyvinkin 
tutuksi. Vilppolan perhees-
sä on optikkoalan edustus 
tavallista vahvempi, koska 

vaimo puolestaan toimii op-
tikko-yrittäjänä Kokkolassa.

Synttäripäivänä liik-
keessä vieraillut pudasjär-
veläinen Tarja Stenius oli 
päättänyt hankkia uudet 
monitehosilmälasit. Enti-
set, kaksi vuotta sitten han-
kitut lasit eivät enää olleet 
parhaimmillaan, koska hä-
nen silmälasivoimakkuudet 
olivat muuttuneet. Stenius 
kertoi oppineensa käyttä-
mään ensimmäisiä monite-
holasejaan nopeasti. Kaksien 
silmälasien, kauko- ja lähi-
lukulasien, käyttö ei tulisi 
mieleenkään, totesi Stenius. 
PK

Pudasjärven Optiikassa 
7-vuotissynttärit

Osuuskauppa Arina on pohjoissuomalainen osuuskunta, jonka omistavat yli 150 000 asiakasta. Osuuskaupan 
tarkoituksena on tuottaa palveluja ja hyötyjä omistajilleen, sekä huolehtia Pohjois-Suomen ja pohjoissuomalais-
ten hyvinvoinnin kehittämisestä. Arina tuottaa monipuolisia market- ja erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- 
ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemuskaupan palveluja. Lue lisää: Arina.fi

Haemme ABC Koillisportin

HESBURGERIIN PALVELUVASTAAVAA

Tarkemmat tiedot ja tehtäväkuvaukset sekä haku 20.1 mennessä osoitteessa:                     
arina.fi > avoimet työpaikat

Nykypäivän ja tulevaisuuden 
asiakaspalvelu on siirtymäs-
sä teknisten asiakaspalvelun 
muotoihin eli puhelin-, tieto-
kone- ja robottipalveluihin, 
Jäljelle jää huomattava määrä 
ihmisten kasvotusten suorit-
tamaa asiakaspalvelua. Suuri 
osa sosiaali- ja terveydenalo-
jen, koulu- ja sivistyspalvelu-
jen, yritys. ja kaupanalojen, 
seurakunnan, vapaaehtois-
työn ja monien muiden taho-
jen palvelujen tuottamisesta 
ja hoitamisesta tapahtuu ih-
misten välisen vuorovaiku-
tuksen avulla. 

Asiakaspalvelussa toi-
mivilta edellytetään oikean 
käyttäytyminen hallintaa eri-
laisissa palvelutilanteissa. 
On osattava tarkastella tar-
joamaansa palvelua asiak-
kaan näkökulmasta. Asiak-
kaan rooliin asettuminen, 
hänen odotustensa ja palve-
lutarpeiden ymmärtäminen 
vaatii ammattitaitoa ja jopa 
ennakointikykyä, jotta tilan-
teeseen sopiva ratkaisuehdo-
tus löytyy mahdollisimman 
kivuttomasti. Henkilökohtai-
sen keskustelun ja tapaamis-
ten kautta tapahtuva asia-
kaspalvelutyö edellyttää. 

riittävää kiireetöntä ja levol-
lista ilmapiiriä ja toimitilaa. 
Asiakas hakeutuu palveluun 
joko omasta aloitteestaan tai 
lähetettynä. Hänen edelly-
tyksensä palveluun osallistu-
miselle ja vastaanottamiselle 
on työntekijän huomioitava.. 
Asiakas saattaa tulla hake-
maan palvelua jonkin etuu-
den saamiseksi tai peläten 
sen menettämistä. Hän voi 
olla huolissaan, loukkaantu-
nut, vastahakoinen, pettynyt 
tai vihainen. Tällöin palve-
lun ja yhteistoiminnan synty-
minen koettelee työntekijän 
kykyä saada tilanne rauhoit-
tumaan ja hallintaan. Palve-
lun tarvitsijan saaminen ym-
märtämään, että asia voidaan 
hoitaa selvittämällä yhdessä 
asiaan liittyvät kiemurat asi-
akkaalle parhain päin. 

Yleensä kaikkien alojen 
asiakaspalvelijat ovat saaneet 
kattavan koulutuksen hy-
vän palvelun tuottamiseen ja 
asiakkaan kohtaamiseen ar-
vostavasti, asiantuntevasti ja 
kunnioittavasti. Asiakaspal-
velija ei ole kuitenkaan ”rä-
symatto”, johon voi itseoi-
keutetusti ja  sumeilematta 
pyyhkiä aikaisemmat ikävät 

kokemukset tai kiukunaihe-
uttajat. Asiakaspalvelijakin 
tarvitsee työnsä onnistuneen 
ja kaikkia tyydyttävän tulok-
sen saavuttamiseen polttoai-
netta, joka muodostuu mo-
nista tekijöistä. Yksi tärkeä 
tekijä on asiakkailta ja työyh-
teisöltä saatu asiallinen pa-
laute, kiitos, kohteliaisuus ja 
arvostaminen. Työterveys-
laitoksen työterveyspsyko-
logi Heli Hannosen mukaan 
työstä saatava palaute liittyy 
työhyvinvointiin, joka sätei-
lee asiakaspalveluun. Jos voi 
kuulla, nähdä ja kokea onnis-
tuvansa palvelutyössään, se 
lisää työn mielekkyyttä.. Toi-
sen antama kiitos nostaa mie-
lialaa, vähentää stressiä ja 
kasvattaa myötämielisyyttä 
kaikkia ja kaikkea kohtaan.. 

 On hyvä muistaa omi-
en kiireidemme ja vaatimus-
temme keskellä, että asiakas-
palvelijalla on lukemattomia 
muitakin asiakkaita yhtä tär-
keine asioineen kuin meillä 
itsellämme.     

Yhdessä asiakkaita palvellen ja 
asiakaspalvelijoita kiittäen 

Sointu Veivo

Asiakaspalvelun vivahteikkuus

Taiteilija Kari Holma on maa-
lannut sarjan kirkkoakvarel-
leja entisen Oulun läänin alu-
eelta.

Tammikuun ajan Pohjan-
tähdessä esillä oleva kierto-
näyttely jatkaa maalaussarjaa 
pohjoissuomalaisista kirkois-
ta ja on jatkoa Holman kirjas-
sa ”Kulttuurikohteita Pohjois-
Suomessa, Cultural sights in 
Northern Finland” esitetyille 
parillekymmenelle kirkkoak-
varellille.

Näyttelyssä on esillä 15 
kirkkoakvarellia pääosin Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun 
maakunnista. Mukana on pari 
työtä myös Lapin läänin alu-
eelta.

Holma julkaisi juuri ennen 

Kari Holman Pohjoissuomalaisia 
kirkkoja -kiertonäyttely Pohjantähdessä

Kari Holma esittelee Pudas-
järven kirkosta tekemiään 
akvarelleja.

joulua uuden ”Pohjois-Suo-
malaisia kirkkoja” -kirjan.

Haukiputaalainen Holma 
on viime vuosina kiertänyt 
Suomea ja maalannut kirk-
koja. Tuoreessa kirjassa esille 
pääsevät eri vuosisatojen kir-
kot ja niiden tyylit.

Teoksessa esitellään niin 
olemassa olevia kuin tuhou-
tuneita kirkkoja. Maalaamalla 
Holma onkin taltioinut pitkän 
matkan kulttuurihistoriaa.

Taiteilija itse pitää kirjaa 
taidehistoriallisena ja kulttuu-
risena teoksena ja toivoo, että 
maalaukset ja teos tavoittavat 
lukijoita laajasti.

- On hyvä tiedostaa, millai-
sessa ympäristössä elämme. 
Kirkot kuuluvat yleissivistyk-

seen, hän miettii.
”Pohjois-Suomalaisia kirk-

koja” -kirjaa on myynnissä 
myös Pudasjärven kirjakau-
passa.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 16.1.LOPPUVIIKKO PE-LA 13.-14.1.

PERJANTAINA 13.1. LAUANTAINA 14.1. MAANANTAINA 16.1.

Rautaosastolta

149

100 079

499

pss

kg

099
pkt

499
kg

pkt

795
kg895

kg

kg100

199
pkt

099

1195
kg

249
pkt995

kg

099
kg

TIISTAINA 17.1.

prk

1090
kg

199

995

089

100

199

kpl

kg

pss

pkt

pss

2 pss/talous

795
kg

2 kalaa/talous

699
kg

prk

2 kg/talous

100
ras

Tekstiili- ja taloustavaraosastolta

100
kpl

kg

ÖLJYTÄYTTEI-
SET LÄMPÖ-
PATTERIT
Esim. 600W 

1995

595

Prego
TUHKA-
IMURI 
1200w

3995

HUOMIO
AVO-
HAALARI

59,-

5995

TOPATTU
HUOMIO
TYÖTAKKI

Airam 
AJASTINKELLO 
ULKOKÄYTTÖÖN
-40-+50C 

399
kg

laktoosittomat 2,99pkt

2 pkt/talous

Tuore
NORJAN LOHI
1-2 kg/kpl

Kotimainen
TOMAATTI

KOLMIVÄRI
PAPRIKA
500 g

KLEMENTIINI
Marokko

YLIKYPSÄKINKKU
palana ja siivuina

KANANMUNAT 
10 kpl

Naudan
PALA-
PAISTI

Arla LUOMU 
MAIDOT 1 l
vanhanajan täysmai-
to, rasvaton- ja kevyt-
maito

Kariniemen
BROILERIN 

FILEEPIHVIT
naturell tai 

hunajamarinoitu 
n. 500-600 g

Irto
KARJA-
LAN-
PAISTI

Perinteiset
PORSAAN 
KYLJYK-
SET

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

Atria 
KYTÖSAVU 
MEETVURSTI 
175-200 g

Ingman
MAUSTETUT

KERMA-
JÄÄTELÖT

1 l 199

199
pkt

Vip
APPELSIINI- tai 
OMENATÄYSMEHU 1 l

Perinteiset 
JOGURTIT
150 g

4 prk

45,-
Black&Decker
AKKUPORAKONE
sarja 2x18v Lithium
sis.80-os.tarvikkeet

9990

HALKO-
KÄRRY 

AVAIN 
TURVA-
KOTELO 
Master Lock 

4990

HK
POPSI 

PERHENAKKI
600 g

Apetit kotimainen
PERUNA-SIPULI 
SEKOITUS 
500 g

Atria 
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Saarioinen
PIZZAT 200 g
kinkku, jauheliha, 
meetvursti

Navel
APPELSIINI

HK
PIKNIKPAISTI
n. 1,5 kg/kpl

089

Atria
MAKSA-
LAATIKKO
400 g

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Pouttu GOUTER, 
JAHTI tai LAUANTAI-
MAKKARA 
800 g tanko

Atria
LIHAPIIRAKKA
9 kpl/900 g

Kinnusen 
Myllyn
VEHNÄJAUHO 
2 kg

PERUNAT
2 kg
keltainen, vihreä 
tai punainen pussi

Atria
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA
20% 400 g

MAKUTESTIN VOITTAJA

399
pss

raj. erä!

ALE alkaa!

ERILAISIA
KIRJOJA

ALE
-HINTAAN

ALE alkaa!

Multicolor
SUKKALANKA
100 g
eri värejä

359
kpl

Lauri
SUKKALANKA
100 g
eri värejä

299
kpl

Candy
NESTESAIPPUA
500 ml

199
plo

MUOVIAHKIO

795

Stiga
LETKA-
LIUKURI

489
Stiga
RATTIKELKAT

4995

Alkaen

Esla
POTKU
KELKKA

8990

Alkaen

Levitor
LUMI-
KENGÄT

5650

379,-

Whirlpool 
AWE7530 
PYYKIN-
PESUKONE
* Täyttömäärä 5 kg
* Suurin linkousnopeus     
  1200 rpm
* Energiluokka A+
* Pesutulos A

Prego MIKRO-
AALTOUUNI
* 700 W * 20 l

6250
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Piispa Samuel Salmi toimit-
ti Pudasjärven seurakunnas-
sa tämän vuoden alussa kirk-
koherrana aloittaneen Timo 
Liikasen virkaanasettamisen 
sunnuntaina 8.1. Pudasjär-
ven kirkossa. Kirkossa oli vä-
keä 365 henkeä. Piispa Salmi 
toimittamassa jumalanpal-
veluksessa avustivat seura-
kuntapastori Valtteri Laitila, 
kanttoreina Jukka Jaakkola ja 
Tuomo Rahko sekä tekstien 
lukijoina nuorisotyönohjaaja 
Tiina Inkeroinen ja diakonis-
sa Eeva Leinonen. Kirkko-
kuoro lauloi kanttori Jukka 
Jaakkolan johdolla ja lisäk-
si pasuunan soittomusiik-
kia esitti vs. kanttori Tuomo 
Rahko. Jumalanpalveluksen 
jälkeen oli seurakuntakodis-
sa ruokailu ja tulojuhla. 

-Meillä on nyt useita syi-
tä kiitokseen ja ylistykseen, 
kun Pudasjärven seurakunta 

Kirkkoherra asetettiin virkaan 
kätten päälle panemisella ja rukouksella

saa uuden paimenen. Timo 
Liikanen on liittynyt seura-
kunnan kirkkoherrojen pit-
kään ketjuun, johon Liikanen 
tulee syntyperäisenä pudas-
järveläisenä kuin kotiovesta 
rakentamaan kotiseurakun-
taa. Olet lauman esikuvana 
ja armon sanoman julistaja-
na. Jumalan sana on uudis-
tava voima ja toivon ankku-
ri. Totuuden puolustajajana 
saattaa joutua soutamaan 
vastavirtaankin. Taivaan tie 
ei ole kevyt tie, koska Jee-
suksen Kristuksen piti kuol-
la, että me saamme elää. Kat-
so ylöspäin ja rukoile Herran 
johdatusta, kehotti piispa Sa-
muel Salmi. 

Piispan puheen jälkeen 
seurakunnan talouspäällik-
kö Maire Puhakka luki tuo-
miokapitulista tulleen kirk-
koherran virkamääräyksen. 
Sen jälkeen alttarille kokoon-

tuneet piispa Samuel Salmi 
ja avustajina toimineet kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja 
Arvo Niskasaari, Utajärven 
kirkkoherra Heikki Nissinen, 
vt. lääninrovasti Tuomo Tör-
mänen, rovasti Rauli Junt-
tila, kappalainen Juha Kuk-
kurainen ja kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja Tuulik-
ki Tihinen asettivat uuden 
kirkkoherran virkaan kätten 
päälle panemisella ja ruko-
uksella. 

Rakennetaan  
seurakuntaa yhdessä
Kirkkoherra Timo Liikanen 
kutsui kirkkoväkeä rakenta-
maan seurakuntaa yhdessä 
hänen kanssaan.

-Parhaat matkaeväät: Ju-
malan sana, rukous, Herran 
ehtoollinen ja yhteys, ovat 
joka päivä voimanlähteenä. 
Reformaation juhlavuosi ju-
listaa meille armosta ja sen 
voimasta. Uskonpuhdistaji-
en periaatteet ovat edelleen 
ajankohtaiset. Raamattupe-
riaate puhuu pyhästä kirjas-
ta uskon ja elämän ylimpänä 
auktoriteettina. Sisältöperi-
aate puolestaan kertoo sii-
tä, kuinka Jumala vanhurs-
kauttaa meidät uskon kautta 

Kristukseen. Nämä ovat 
suuntaviivoina ja lähtökoh-
tina kirkon ja seurakunnan 
opetukselle. Isänmaamme 
itsenäisyyden 100 vuotis-
juhlan teema “yhdessä”, so-
pii mitä parhaiten myös seu-
rakuntaelämän teemoihin. 
Kun tunnemme juuremme, 
niin yksittäisinä ihmisinä, 
kansakuntana, seurakunta-
na ja kirkkona, voimme kat-
soa luottavaisesti tulevai-
suuteen. Saamme rakentaa 
elämää vahvalle perustal-
le. Ikiaikojen Jumalan läs-
näolon lupaus kantaa myös 
niiden päivien ylle, joihin lii-
tämme sanan tulevaisuus. 
Hän sanoo meille tänään: 
“minä olen teidän kanssan-
ne”, julisti Liikanen saarnas-
saan. 

Toimiva seurakunta 
johdettavana
Tulojuhlassa seurakuntako-
dissa juontajana toiminut, 
kirkkovaltuuston varapu-
heenjohtaja Terttu Puuru-
nen sanoi kirkkoherra Timo 
Liikasella olevan johdetta-
vanaan toimiva seurakun-
ta. Matkaeväänä hän kehotti 
seurakunnan paimenen ole-
van läsnä ihmisten keskel-

lä ja käytännön seurakun-
tatyössä. Hän myös kehotti 
jakamaan vastuuta, joka on 
muiden työntekijöiden ar-
vostamista. Puurunen toivoi 
myös, että seurakuntatyössä 
olisi esillä näky tulevaisuu-
desta. 

-Olethan kaikkien Timo-
pappi, lausui Puurunen.

Pudasjärven kaupungin-
johtaja Tomi Timonen sanoi 
seurakunnan ja kaupungin 
yhteistyön olevan mutka-
tonta ja toimivaa. Työssä 
on myös yhdessä tekemisen 
meininkiä, mutta yhteistyötä 
pitää myös hoitaa. Timonen 
lausuikin uuden kirkkoher-
ran tervetulleeksi kaupun-
gintalolle yhteiseen neuvon-
pitoon.

Piispa Samuel Salmi ko-
rosti vielä puheessaan hyvää 
yhteishenkeä ja kertoi, että 
on opittu toimimaan yhtei-
söllisesti. 

Runsaasti onnitteluja 
ja tervehdyksiä
Onnitteluja ja tervehdyksiä 
esittivät Pudasjärven Sotave-
teraanien puheenjohtaja Paa-
vo Pikkuaho, Koillismaan ro-
vastikunnan vt. lääninrovasti 
Tuomo Törmänen, Suomus-

salmen seurakunnan kirk-
koherra Risto Kormilainen, 
Limingan rovastikunnan 
edustajana Utajärven seura-
kunnan kirkkoherra Heik-
ki Nissinen, Tyrnävän seu-
rakunnan kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Maarit Rajan-
der-Suoniemi, Herättäjäyh-
distyksen päätoimikunnan 
jäsen Antto Joutsiniemi, ro-
vasti Erkki Piri sekä Pudas-
järven seurakunnan työnte-
kijöiden edustajana Maire 
Puhakka. Musiikkia esit-
ti kirkkokuoro kanttori Juk-
ka Jaakkolan johdolla, joka 
myös säesti vs. kanttori Tuo-
mo Rahkon laulu- ja pasuu-
nan soittoesitykset.

Kirkkoherra Timo Liika-
nen lauloi Jukka Jaakkolan 
säestyksellä sekä käytti kii-
tospuheenvuoron sanoen 
olevansa seurakunnan työn-
tekijöiden ja seurakuntalais-
ten kanssa rakentamassa 
seurakuntaa yhteisellä asial-
la. Hän sanoi työssään pitä-
vänsä esillä verkostoitumis-
ta, kokeilevansa uusia asioita 
muun muassa kirjoittelemal-
la seurakunnan facebook si-
vuille ja käyttävänsä tvitte-
riä. 

Heimo Turunen

Kirkkoon oli saapunut 365 henkilöä, etupenkissä Timo Lii-
kasen perhepiiriä. 

Kirkkoherra Timo Liikasen virkaan asettamiseen osallistu-
neet piispa, avustajat ja seurakunnan työntekijät saapuivat 
kirkkoon ristikulkueena. 

Tulo- ja kiitosjuhla pidettiin seurakuntakodissa.

Timo Liikanen tervehtimässä tulo- ja kiitosjuhlaan seura-
kuntakotiin saapuneita juhlavieraita.

Kirkkoherran virkaan asettamista olivat toimittamassa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvo Niskasaari, Utajärven seura-
kunnan kirkkoherra Heikki Nissinen, Koillismaan rovastikunnan vt. lääninrovasti Tuomo Törmänen, piispa Samuel Salmi, 
rovasti Rauli Junttila, kappalainen Juha Kukkurainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuulikki Tihinen. 

Kirkkoherra Timo Liikanen asetettiin virkaan kätten päälle panemisella ja rukouksella. 
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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                                                                              

Lynx
X-TRIM

550 
vm. 2006

3250,-

Polaris
WIDETRAK

LX 500
vm. 2007

3950,-

Polaris
IQ
600 

vm. 2010

3990,-

Polaris
RMK

550 
vm. 2006

2690,-

Polaris
SPORT

TOURING
vm. 1996

1990,-

Snowmax 200 cc
NUORISO-
KELKKA

uusi!

2990,-

1295,-

Kipor
AGGREGAATTI 
5 kW diesel
verkko/voimavirta, 
startti

890,-

Kipor
DIGIAGGREGAATTI
2,6 kW

449,-

Duro
AGGREGAATTI 
3,0 kW

129,-

TYÖKALU-
SALKKU
207-os.

34,90

HITSAUSKYPÄRÄ
autom.

Kuva viitteellinen

139,-
AKKUMOPO

Kuva viitteellinen

19,90

3-D
VIRTUAALILASIT

249,-

Luxor
LED-TV

395,-

LUMILINGOT

Kuva viitteellinen

29,90

Finn-mann
LUMIKOLA

9,90

Orthex
LUMILAPIO

9,90

Orthex
LUMENTYÖNNIN

795,-

Kazuma
MÖNKIJÄ
50 cc

995,-

Rage
MÖNKIJÄ
110 cc

925,-

Keeway
MÖNKIJÄ
110 cc

9990,-

Honda
MÖNKIJÄ
500

+ toimituskulut

279,-

Duro
TEOLLISUUSIMURI 
2000 W

Alkaen

Alkaen

39,95

TYÖKALU-
SEINÄ
34-os

39,95

SEINÄ-
LAATIKOSTO
17-os

99,-

Einhell
NITOJA/LIIMA-
PISTOOLI
akulla toimiva

Kuva viitteellinen

Duro
TUHKAIMURI

Kuva viitteellinen

39,90

VAIHTOKELKAT:

6990,-

Trapper
MÖNKIJÄ
500 ESP

+ toimituskulut



8 9nro 2PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti13.1.2017 13.1.2017nro 2Palveluhakemisto

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

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

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

* Maisemointityöt * Lumityöt

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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. Kirkkokatu 17 C 28, 90100 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

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

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

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

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

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

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

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

OSTETAAN

PALVELU-
HAKE-

MISTOSTA 

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

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

PUDASTORI
MYYDÄÄN VUOKRATTAVANA

Keskustassa Kurenalla kerros-
talossa (1 krs) 3-h ja keittiö, 
79,5 m2. Vuokra 620 € + vesi 
ja sähkö. Heti vapaa. P. 0400 
431 293.

Keskustassa rivitaloasunto 67 
m2, oma sauna ja autopaikka. 
Vasta remontoitu, esteetön ja 
siisti. Vapaa 1.1.2017. Vuokra 
750 €, sis. kulut. P. 0400 992 
999.

Kolmio 64 m2, remontoitu. Rau-
hallinen sijainti ja edullinen 
vuokra. Muuttovalmis. P. 0400-
150 442.

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

Potkukelkka, akvaario, rottinki-
kalusto, astioita, akku-pölyn-
imuri, retrosoitin, pesukone, 
valaisimia, peilipylväs yms. 
kannattaa kysyä, Paula, p. 046 
645 2037.

Uudet suksi-/taakkatelineet. 
Sopivat Nissan Tiida/Pulsar 
autoon, 85 €. P. 050 559 9066.

Massey-Ferguson 690 4-veto, 
hyvässä työkunnossa,  8900 €, 
sis alv. P. 040 728 8610.

Myydään tai vuokrataan tiloil-
taan valoisa omakotitalo uu-
den hirsikoulun läheisyydessä. 
Oh+2 mh+k+s+työtila+ kylmä-
kellari, 74,4 m2 + at, tontti 4,5 
ha. Rv -67, kuntosaneerattu 
1980-2010-luvulla. Kuntosel-
vitys on + pintaremontti syksy 
2016. Öljylämpö + ilmalämpö-
pumppu. Hinta 58.000 €/Vuok-
ra 650 €/kk+sähkö+öljy. Soita/
tarjoa ja sovi esittely 040 525 
9095 tai 050 561 7896.

Pieni pinnasänky, jossa lasket-
tava laita (70-luvun mallinen) 
ja nostettava pohja. Mielellään 
kuvaviestitarjoukset. P. 040 
745 2162.

ALASI  
AMMATTI-
LAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKE-
MISTOSSA!

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys nimitti 3.1. kokouk-
sessaan toimihenkilöitä al-
kaneelle vuodelle. Kuten 
jo ennakkoon oli tiedossa, 
kaikille hallituksen jäsenil-
le riittää hommia. Niinpä 
kutsutaan myös jäsenistöä 
talkooiloon. Puheenjohtajak-

si oli valittu jo aiemmin Alpo 
Laakkonen. Varapuheenjoh-
tajana jatkaa Eeva Lehtola, 
uudeksi sihteeriksi valittiin 
Kyllikki Tolkkinen. Kulttuu-
ri- ja matkavastaavan tehtä-
vät jaettiin Alpo Laakkosen, 
Eeva Lehtolan ja Tuulik-
ki Tihisen kesken. Puuhaa 

varmaan kaikille riittää, 
olemmehan kovia matkuste-
lemaan.

Jäsenasioita menestyk-
sekkäästi hoitanut Seija Pert-
tu jatkaa tehtävässään, uusia 
jäseniä on saatu kiitettäväs-
ti, mutta lisää mahtuu. Mei-
tä liikuttamaan valittiin Hå-

kan Blonqvist ja Matti Apila. 
Arpajais- ja vapaehtoistyön 
vastaaviksi nimettiin Elma 
Moilanen, Reijo Pikkuaho ja 
Anneli Korhonen. Vapaeh-
toistyö nousee nyky-yh-
teiskunnassa arvoon arvaa-
mattomaan, arpajaiset ovat 
yhdistyksellemme tärkeä tu-

lon lähde. 
Tärkeään emännän vir-

kaan nimettiin Eija Laakko-
nen, joka apulaisineen vastaa 
kerhopäivien ja vierailui-
den kestityksistä. Yhdistyk-
sen tiedotuksista vastaa sih-
teeri Kyllikki Tolkkinen sekä 
puheenjohtaja Alpo Laak-

konen. Hallituksessa jatkaa 
myös Esko Törmänen. 

Kerhotoiminta jatkuu ku-
ten ennenkin parillisen vii-
kon tiistaisin kello 14.30 
palvelukeskuksessa, vesi-
jumppa joka tiistai kello 10 
ja kuntosali perjantaisin kel-
lo 9. AL 

Eläkeliiton toiminta nojaa vapaaehtoistyöhön

Ice Skating Tour feat. Koko 
Suomi Luistelee -kiertue 
laittaa Pudasjärven luisti-
mille keskiviikkona 18.1. 
Luistelukiertue liikuttaa 
koululaisia aamupäivällä, 
illalla ohjaajat innostavat 
koko perhettä jääliikuntaan 
maksuttomassa luisteluta-
pahtumassa Pudasjärven 
Suojalinnalla kello 18 alka-
en.

Ice Skating Tour feat. 
Koko Suomi Luistelee -kier-
tue starttaa koululaisluiste-
lulla, jossa ohjaajat innos-
tavat koululaisia hauskaan 
luistelutunnelmaan. Koulu-
laisille on luvassa erilainen 
liikuntatunti, jonka teema-
na ovat hauskuus ja yrittä-
minen.

Ohjaajien kannustama-
na koululaiset pääsevät tes-
taamaan luistelutaitoja mm. 
hokkari- ja limbokisan mer-
keissä. Innokkaimmille tu-
lee varmasti hiki pintaan.

Iltatapahtuma on kaikil-

Onko luistimet teroitettu? 
Luistelukiertue saapuu Suojalinnalle

le avoin perheiden yhtei-
nen luisteluilta, johon osal-
listuminen on maksutonta. 
Kiertueohjaajat liikuttavat 
perheitä muun muassa luis-
teluvalssin ja luisteludis-
con merkeissä, rytmiä iloi-
seen luistelumenoon antaa 
Dj Music.

Perheen pienimpiä kan-
nustavat luistelun pariin 
Onni Orava ja Apsi Apina. 
Hien pintaan saa viimeis-
tään Viking Linen 30 mi-
nuutin kuntoluistelussa.

Mukaan pääsevät myös 
pienimmät luistelijat, kun 
kiertueohjaajat tuovat jääl-
le uudenlaisen, perheil-
le suunnatun Luistele mun 
kaa! -jääseikkailun. Kuvit-
teellinen matka Suomen 
ympäri tutustuttaa lapset ja 
aikuiset hauskasti luistelun 
alkeisiin.

Yhteinen Luistele mun 
kaa! -kokemus rohkaisee 
aikuisia tukemaan lasten-
sa luistelun opettelua ohjaa-

jilta saatujen vinkkien väli-
tyksellä myös tapahtuman 
jälkeen.

Luistinlainaamo tarjoaa 
kypärät ja luistimet lainaan 
tapahtuman ajaksi, jos omia 
välineitä ei vielä löydy. Lu-
vassa on siis koko perheel-
le yhteistä ja ohjattua kivaa 
luisteluliikuntaa. Järjestäjät 
toivottavat kaikki tervetul-
leiksi mukaan luistelukier-
tueelle.

Ice Skating Tour feat. 
Koko Suomi Luistelee -kier-
tue järjestetään yhteistyössä 
Pudasjärven liikuntatoimen 
ja koulujen kanssa. Toteu-
tuksesta vastaavat Luiste-
luliiton ja Taitoluisteluliiton 
ammattitapahtumaohjaajat.

Ice Skating Tour feat. 
Koko Suomi Luistelee -kier-
tue toteuttaa kuluvalla luis-
telukaudella yhteensä 68 
luistelutapahtumaa. Ta-
pahtumista 30 luistellaan jo 
vuoden 2016 puolella, 38 ta-
pahtumaa on säästetty Suo-
men itsenäisyyden satavuo-
tisjuhlavuodelle 2017. 
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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!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Huomio yksityisteiden tiekunnat!

Pudasjärven kaupungin tekniset palvelut haluavat yhdessä 
tiekuntien kanssa kehittää yksityisteiden ylläpitoa mm. osal-
listavaa budjetointia soveltaen. Tämä tarkoittaa, että kau-
punki osoittaa budjetista tietyn määrärahan, joka varataan 
tiekunnan käyttöön yksityistien ylläpitoon, mm. talviauraus.

Tähän tarkoitukseen etsimme kaupungin hoitosopimuksella 
hoidettavien yksityisteiden tiekuntia pilotiksi. Pilottikokeilu 
alkaa 1.10.2018. Tarkemmat yksityiskohdat ja sopimukset käy-
dään neuvotellen läpi. 

Ilmoitukset pyydämme toimittamaan perjantaihin 27.1.2017 
klo 15:00 mennessä osoitteella Pudasjärven kaupunki/Tekni-
set palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.

Lisätietoja saa Pekka Pitkäseltä, puh. 050-4441044,  
sähköposti pekka.pitkanen@pudasjarvi.fi

Pudasjärvi 9.1.2017 
Tekniset ja ympäristöpalvelut

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luontokeskuk-
sella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Pohjoissuomalaisia kirkkoja - Kari Holma avoinna: ma-ke klo 15-20, la-
su klo 13-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - FC OPA/RetroStars la 14.1. klo 
18.30 Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Jaana Karin luento- ja keskusteluilta ma 16.1. klo 18, Kulttuurikeskus 
Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Tietsikka-info ke 18.1. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
IceSkating Tour 2016-2017 ke 18.1. klo 9-20. Koululaisluistelut päivällä klo 
9-14.  Koko perheen luisteluilta klo 18-20, Suojalinnan kaukalo, Urheilutie 2. 
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä to 19.1. klo 18.
Villinukkepaja torstaisin klo 10-14 alkaen 19.1. Hyvän mielen paikka, kau-
punginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Tarinaämpäri, draamatyöpaja esittäytyy pe 20.1. klo 11 ja 12. Hyvän mielen 
paikka, kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Lasten ja nuorten liikuntakerhon ohjaajakoulutus la 21.1. klo 9-15.30, 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4 .
Tietsikka-info ke 25.1. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkir-
jasto, Tuulimyllyntie 4.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - Real Oulu la 28.1. klo 17.00 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Sydäntalvi Sykkii- tapahtumaviikonloppu Syötteellä la 28.1. klo 10.30 
alkaen, mukana menossa Hotelli Iso-Syöte, Iso-Syöte, Iso-Syöte SnowPark, 
Pärjänkievari, Safaritalo. Taivalkosken Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 15.1.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Malisen Erä ry
VUOSIKOKOUS 

Korpisen kylätalolla la 21.1.2017 klo 12.00
Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat.

Johtokunta kokoontuu klo 11.00. Lopuksi hirvikokous, 
ilmoittautuminen syksyn hirvijahtiin. Illalla sauna lämpimänä.                         

JOHTOKUNTA

TERVEHDYS PUDASJÄRVELÄISET! 

Lisätiedot ja tilaukset puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö

LammaLove toimittaa 
ennakkoon varattuja tuotteita 

Kurenalle torstaina 19.1. 
Saatavilla Texel-karitsaa sekä vasikanlihaa. Uutuustuotteena 

Lapinlehmän käsittelemättömästä maidosta käsityönä valmistettu 
leipäjuusto.Kurenalla toimitamme myös kotiovelle erikseen 
sovitusti. Tilalta voi ostaa suoraan Lapinlehmän tinkimaitoa.

Kouvan Metsästysseura ry:n
VUOSIKOUS

la 28.1.2017 klo 14 Piipposen pirtissä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 13.

Lopuksi hirvipalaveri, ilmoittautuminen 
syksyn hirvijahtiin.

Johtokunta

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ Tervetuloa!

Lauantaina 14.1.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 13.1.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

Keskustelutilaisuus kotihoidon asi-
akkaille, omaisille, ammattilaisille ja 
kaikille asiasta kiinnostuneille
torstaina 19.1.2017 klo 18-20 kaupungintalolla
Hyvinvointivaliokunnan järjestämässä avoimessa tilaisuu-
dessa ovat mukana keskustelemassa Oulunkaaren kuntayh-
tymän asiantuntijat. Keskustelun aiheita ovat mm:

1. Pudasjärvellä käytössä olevat kotihoidon toimintamallit
2. Tulevaisuuskatsaus: Maakunnalliseen malliin siirtymisen 

vaikutukset Pudasjärvellä
3. Strategia vuoteen 2019 saakka

Tervetuloa!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KOEAMMUNNAT
La 21.1. alkaen klo 10 

Hanhiojan 
ampumaradalla.

Toiminnanohjaaja 
Pudasjärven riistanhoitoyhdistys

Ohtalan Erä Ry:n 
HIRVIPEIJAISET 
Ohtapirtissä la 21.1. klo 11-14

Hirviporukka

Maanvuokraajat, kyläläiset ja 
seuran jäsenet perheineen 

tervetuloa! 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa!

Jumalanpalvelukset
Su 15.1. klo 11
Su 22.1.  klo 11

Tiistaisin sana ja rukous klo 18. 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

• Miksi laihdutuskuurit epäonnistuvat?
• Miten pysyvän elämäntapamuutoksen voi 
 toteuttaa uutta oppien?
• Paljonko liikuntaa on tarpeeksi?
• Miten voit lisätä liikettä ja 
 hyvinvointia arkeesi?
Pysyvä elämäntapamuutos vaatii oppimista ja oppiminen puolestaan 
opiskelua. Esityksessäni kerron, miksi laihdutuskuurit ovat tuomittuja 
epäonnistumaan ja miksi vauhdikasta painonpudotusta seuraa useim-
miten painon nopea nouseminen. Saat tietoa siitä, miten voit tehdä 
pysyviä muutoksia elämäntapoihisi. Lisäksi esittelen väitöstutkimuk-
sessani löytämäni seitsemän liikkujatyyppiä ja kerron, miten millaisesta 
liikunnasta eri liikkujatyypit motivoituvat. Voit löytää tyypeistä itsesi, ja 
näin ymmärtää paremmin itseäsi liikunnan harrastajana. 
tämän tekstin viereen tai päälle kuva Jaana Karista.

Jaana Kari on liikuntatieteiden tohtori, liikunnan ja terveystiedon 
opettaja ja liikunnan kokemuksellisuudesta kiinnostunut tutkija. Hän 
on väitellyt helmikuussa 2016 luokanopettajien liikunnanopettajuuden 
kehittymisestä. Tällä hetkellä hän työskentelee liikunnan erityisasian-
tuntijana Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Liikunta kuuluu myös Karin 
vapaa-aikaan. Hän valmentaa Kajaanin uimaseuran nuoria uimareita ja 
liikkuu itse aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastaen. 

Iltaan osallistuminen on maksuton!
Järjestää Pudasjärven Urheilijat ja sen Kuntourheilujaosto

JAANA KARIN 
LUENTO- JA KESKUSTELUILTA

ma 16.1. klo 18 Kulttuurikeskus Pohjantähti Teollisuustie 1
Ei kuurille vaan kuntoon – tule kuulemaan!

Pelttarinseudun 
metsästysseura Ry:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

sunnuntaina 22.1.2017 kello 12.00
johtokunta klo 11.00

Tervetuloa!

Kansanedustaja 
Niilo Keränen vierailee 

kouluilla
Keskustan kansanedustaja 
Niilo Keränen vierailee tu-
levana tiistaina Hirsikam-
puksella ja Lakarilla. Tam-
mikuun 23. päivä Keränen 
vierailee Oulussa Luovilla.

Eduskunta avaa Suomi 
100 -juhlavuoden Kansan-
edustajat kouluissa -tapah-
tumalla, jossa kansanedus-
tajat vierailevat kouluissa 
16. -27.1.2017. Teemaviikko 
on virallinen osa Suomi 100 
-juhlallisuuksia, joiden tee-
mana on Yhdessä. 

Tavoitteena on, että mah-
dollisimman monessa kou-
lussa ja oppilaitoksessa jär-
jestettäisiin teemaviikon 
aikana kansanedustajan ky-
selytunti. Kouluille ja oppi-
laitoksille kyselytunti tarjoaa 
mahdollisuuden saada tietoa 
eduskunnan työstä ja kan-
sanedustajan arjesta.

Oppilailla ja opiskelijoilla 
on samalla mahdollisuus esit-
tää kysymyksiä kansanedus-
tajalle. Samassa koulussa tai 
oppilaitoksessa voi vierailla 
useampikin kansanedustaja 
samaan aikaan, jolloin lisäar-
voa tuo eri puolueita edusta-
vien kansanedustajien vuo-
ropuhelu ja ajatustenvaihto.

Aloite kouluvierailuun 
voi tulla niin koululta kuin 
kansanedustajalta. Tapahtu-
ma toteutetaan yhteistyössä 
Opetushallituksen kanssa.

la 28.1. Kylätalo Petäjärinteellä klo 13 

VUOSIKOKOUS su 29.1. klo 12, 
käsitellään sääntömääräiset asiat

Haapalan Seudun 
Metsästysseura ry:n
HIRVIPEIJAISET
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Kaupunginhallitus ko-
koontui vuoden ensimmäi-
seen kokoukseensa tiistai-
na 10.1. 

Pudasjärveläisten Ruot-
siin suuntautuneesta siir-
tolaisuudesta, sen syistä ja 
seurauksista, kokemuksis-
ta sekä muuttoaallon jäl-
keisistä elämäntilanteista 
ei juurikaan ole tutkittua 
tai ylöskirjattua tietoa. Tätä 
puutetta ollaan paikkaa-
massa historia-/kirjahank-
keella.

Tutkimusongelmaa lä-
hestytään ennen kaikkea 
ihmisten ja heidän tarinoi-
densa kautta, mutta hank-
keeseen liittyy myös Oulun 
yliopistossa suoritettava 
opinnäytetyö sekä asian-
tuntijoilta tulevat artikkelit. 
Kirjahankkeen työnimenä 
on ”Sata vuotta eikä suotta 
– ruotsinsuomalaisen siir-
tolaisuuden juuret”.

Hankkeen eteenpäin 
viemisessä on toiminut 
epävirallinen ohjausryh-
mä, jossa ovat olleet muka-
na muun muassa Eino Siu-
ruainen, Paavo Pikkuaho, 
Pauli Harju, Martta Oinas-

Kirja Ruotsin siirtolaisuudesta valmistuu kesäksi
Panuma, Juha Hagelberg 
ja Hilkka Parkkisenniemi. 
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen on virkansa puoles-
ta osallistunut työryhmien 
kokouksiin.

Kirjahanke on edennyt 
suunnitelmien ja aikatau-
lun mukaisesti. Hanke on 
hyväksytty viralliseen Suo-
mi 100 -vuotta ohjelmaan ja 
aihealue sopii hyvin juhla-
vuoden teemaan.

Kaupunginhallitus hy-
väksyi kirjahankkeen lop-
puun saattamisen ja osal-
listuu rahoitukseen. Kirjan 
toimittajana työtään jatkaa 
Juha Hagelberg. Keväällä 
vuorossa on painatustyö. 
Kirja on tarkoitus julkaista 
Pudasjärven markkinavii-
kolla heinäkuun alkupuo-
lella. Kaupunginhallitus 
nimesi kaupunginjohtaja 
Tomi Timosen kirjahank-
keen ohjaus-/tukiryhmään.

Iijoen  
vaelluskalahanke
Pohjois-Pohjanmaan liitos-
ta on tullut 15.12.2016 Iijoen 
vaelluskalahankkeen 2017-

2019 rahoitushakemus ja 
hankesuunnitelma. Sipilän 
hallituksen kärkihankkeen 
”Luontopolitiikkaa luotta-
muksella ja reiluin keinoin” 
yksi toimenpidealue on 
vaeltavien ja uhanalaisten 
kalakantojen elvyttäminen. 
Vaelluskalakantojen luon-
tainen lisääntymiskierto 
pyritään palauttamaan ka-
latiestrategian (2012) kärki-
kohteista valituilla pilotti-
alueilla ottamalla käyttöön 
uusia toimintamalleja ja 
ratkaisuja. Iijoki on yksi pi-
lottialueista.

Päätettiin Pudasjärven 
kaupungin osallistuvan Ii-
joen vaelluskalakärkihank-
keeseen vuosille 2017-2019 
edellyttäen, että kaikki kes-
keiset toimijat osallistuvat 
hankkeeseen, jokivarren 
kunnat mukaan lukien.

Iijoen vaelluskalakär-
kihankkeen 2017-2019 ra-
hoitusosuus on yhteensä 
150 000 euroa. Pudasjär-
ven kaupungin kuluvan 
vuoden rahoitusosuus on 
10 000 euroa, joka kate-
taan kehittämisrahastosta 
ja vuosien 2018 ja 2019 ra-

hoitusosuudet varataan ko. 
vuosien talousarvioon.

Kivapuhe  
-hanke
Kivapuhe – Yhdenvertai-
suuden lisääminen ja vi-
hapuheen ennaltaehkäisy 
Pudasjärvellä -hankkeen 
tavoitteena on edistää dia-
logia ja vuorovaikutus-
ta eri nuorisoryhmien vä-
lillä ja madaltaa raja-aitoja 
ryhmien välillä sekä ennal-
taehkäistä vihapuhetta ja 
edistää yhdenvertaisuutta 
toiminnallisin keinoin.

Hanke koostuu kolmes-
ta osiosta: vihapuheen en-
naltaehkäisy, viikoittaiset 
harrastusryhmät ja viikon-
loppuleirit kaksi leiriä vuo-
dessa. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö on esittänyt 
hankkeelle 117 000 euron 
rahoitusta. Hankkeen 
suunniteltu toteuttamisai-
ka on 1.1.2017 - 31.12.2018. 
Pudasjärven kaupungin 
osuus yhteensä on 39 000 
euroa.

Pudasjärven kaupunki 
toteuttaa hankkeen. Vuo-

den 2017 rahoitusosuus 
katetaan kehittämisrahas-
tosta ja vuoden 2018 ra-
hoitusosuus varataan ke-
hittämistoimen budjettiin. 
Kaupunginhallitus nimeää 
hallituksen edustajan hank-
keen ohjausryhmään.

Maahanmuuttajien 
mielenterveystyön 
malli
Pudasjärvellä on kehitetty 
maahanmuuttajapalvelui-
ta määrätietoisesti vuodes-
ta 2008. Kaupunki lähtee 
kehittämistyössään niin sa-
notun normaaliuden peri-
aatteesta, eli peruspalvelu-
ja kehitetään siten, että ne 
vastaavat myös maahan-
muuttajien tarpeisiin. Tämä 
periaate koskee myös mie-
lenterveyspalveluita. 

Viime vuosina on kui-
tenkin korostetusti noussut 
esiin tarve mielenterveys-
palvelujen kehittämiseen ja 
uudenlaisten toimintamal-
lien luomiseen maahan-
muuton ja erityisesti trau-
mataustan näkökulmasta.

MIELI – Maahanmuutta-

jien ennaltaehkäisevät mie-
lenterveystyön malli -hank-
keen tavoitteena on luoda 
toimiva maahanmuuttajien 
mielenterveystyön malli, 
joka juurrutetaan käytän-
nön rakenteisiin. Hankkeen 
suunniteltu kesto on 
1.2.2017 – 31.12.2018. Hank-
keelle haetaan rahoitus-
ta Euroopan turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotout-
tamisrahastosta (AMIF), 
jonka osuus 289 800 euron 
kokonaiskustannuksista 75 
prosenttia, joten kaupungin 
osuudeksi jää 25 prosenttia. 

Vauvarahaan  
euron korotus
Kaupunki on maksanut 
vauvarahaa vuodesta 2009 
lähtien, jolloin summa oli 
370 euroa jokaisesta pudas-
järveläisestä syntyneestä 
vauvasta. Summaa on nos-
tettu vuosittain eurolla, jo-
ten nyt euron summan li-
säämisellä tuli vauvarahan 
suuruudeksi 378 euroa. 

Tammikuun kesselikirje
Tarinaa joulunajan tilaisuuksista kouluissa

Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme yhdeksän kertaa vuo-
dessa, millaista avustustyötä teemme Vienan Karjalassa ja Koillismaal-
la. 

Vielä vähän tarinaa joulukuun tilaisuuksista, joita järjestettiin 38 
kappaletta Vienan Karjalassa kahdellatoista eri paikkakunnalla. Joulu-
lauluja laulettiin ja opeteltiin etupäässä kouluissa. Venäläisille koulu-
laisille laulut olivat vähän vieraita, mutta yritystä oli sitäkin enemmän. 
Jokaisen kahdeksan luokkavierailun yhteydessä lapset saivat tervei-
siä ja suomalaista suklaata joulupukilta. Kalevalassa eräs Melena-tyt-
tö toi pukille kirjeen. Maria toi joulukortin. Opettaja otti tytöistä ja 
joulupukista yhteiskuvan. Pukki lähti luokasta vaihtamaan arkivaattei-
ta päälleen ja jätti kortin ja kirjeen pulpetille odottamaan. Melena oli 
alkanut itkemään ja sanoi opettajalle 

- Eikö se pukki ottanutkaan sitä minun kirjettäni! 
Oppitunti sai hänen kohdallaan kurjan lopun.
Repolan koululla olin vähän varovaisempi. Mitä täällä voi puhua? 

Luokan perällä istui passintarkastaja, joka oli tullut seuraamaan op-

pitunnin pitoa. Kättelin jokaisen lapsen luokan ovella ja toivotin terve-
tulleeksi. Huomasin, että eräs pikku tyttö oli tosi arka. Hän tulikin kä-
destä kiinni pitäen opettajan kanssa luokkaan. He istuivat puolikaareen 
pistettyjen tuolien taakse pulpetin viereen. 

Aloitimme tunnin hiljaisella hetkellä, kun juuri sinä päivänä oli ve-
näläisen Turkissa surmatun suurlähettilään hautajaiset. Sytytin yhden 
kynttilän. Hetken päästä pyysin muutamia lapsia sytyttämään loput kol-
me kynttilää. Aloimme laulaa. Mietin, mitä sanoisin joulusta? Kerroin 
suomalaisesta jouluperinteestä, joulurauhan julistamisesta ja Jeesuksen 
syntymästä. Siinä minua auttoi palapeli, jonka lapset kokosivat. Kyselin, 
mitä kuvassa näkyy? Ketä he ovat? Lapset tiesivät oikeat vastaukset sei-
men tapahtumiin. Oli aika vaihtaa Pukin kamppeet päälle. Aino Arvola 
oli antanut kauniin kudotun nuken. Olin suunnitellut antavani sen kou-
lun rehtorille, jolta viime kesänä kuoli sisko liikenneonnettomuudessa 
ja hän itsekin oli vaarassa. Kun astuin luokan keskelle, niin alkuterveh-
dysten jälkeen hoksasin, että tämä kaunis nukke pitää antaa tälle aralle 
ja ujolle tytölle. Lähdin ojentamaan lahjaa. Passintarkastaja otti minun 
kameralla juuri videokuvaa. Jälkeenpäin katsoin videon. Kohtaaminen 
tytön kanssa oli koskettanut passintarkastajankin sydäntä! 

Koulun opettajat kutsuivat vierailemaan uudestaan. Että ei kai se 
sitten ihan huonosti mennyt?

Jouluaattona kävi Kesselin joulupukki vierailemassa Pudasjärven 
vastaanottokeskuksessa. Sankan lumisateen läpi pukki kömpi tervehti-
mään kaikkia paikalla olleita aikuisia ja lapsia. Jotkut lapset ja naiset oli-

Repolan koululaiset seurasivat tarkkaavaisesti kerto-
muksen kulkua.

Melenan toive toteutettiin. 
Lahjaksi kaunis hymy ja kii-
tos.

Liukasta tietä oli riittämiin joulukuun aikana. Puurekoilla 
oli vaikeuksia mutkaisilla mäkiosuuksilla.

vat vähän arkoja kättelemään pukkia. Miehet sen sijaan olivat rohkei-
ta ja jopa kysyivät, - Onko meillekin lahjat? Monet lapset tulivat Pukin 
polvelle istumaan, vaikka pelotti ihan hirveästi. Vanhemmat halusivat 
saada valokuvia. 

– Miksi minulle ei ollut lahjaa, kysyi eräs tyttö. 
– En tiedä? Ei täällä pussissa ollut enempää. 
Hoitaja tuli hätiin ja sanoi, 
- Tämä tyttö tuli vasta. Emme kerinneet hankkimaan lahjaa. No, 

Pukki kipaisi autolleen ja haki sieltä suklaapatukoita ja sokerikara-
melleja. 

– Tässä on sinulle. Sinä saat toisen lahjan myöhemmin.
Joulun jälkeen lähdin kolmannelle joululaulumatkalle Karjalaan. 

Olin jo edellisen matkan lopulla ehdottanut Valentina Kovalenkolle, 
että saamme Melena-tytölle hänen toivomansa lahjan niin, että perhe, 
minä ja Kesseli maksavat kukin kolmasosan lahjasta. 

Valentina tiesi vielä toisen firman, mistä kyseinen plansetti olisi 
edullisempi. Niin sitten 27.12. yllätimme tytön järjestämällä yksityis-
tilaisuuden Kalevalassa, Molbergin talossa. Lauloimme ensin laulun: 
”Joulu joka päivä”, jonka jälkeen johdatteleva puhe ja lahjan ojenta-
minen. Voi sitä riemua!

Tänä vuonna apua tarvitaan enemmän kuin ennen. Muistakaa 
maksaa jäsenmaksunne ja kutsua uusia jäseniä mukaan!! Olemme toi-
veikkaita, että voimme Kesselinä olla auttamassa tänäkin vuonna Kar-
jalassa ja kotipitäjässämme. Apuamme tarvitaan. 

– Kun eläkettä nostavat muutaman prosentin ja virallinen tieto 
tästä tulee televisiossa, niin heti on jo kaupassa eri hinnat aamul-
la, sanottiin. 

Ape Nieminen

Muistutamme 
jäseniämme 

maksamaan tämän 
vuoden jäsenmaksun: 

10 €/hlö/vuosi,  
perhe 20 €/v, 

yritykset 50 €/v. 
Emme lähetä pankkisiirto-

lappua, joten olkaa itse 
aktiivisia. 

Tili FI33 5360 0420 0467 01. 
Tiliotteeseen: nimi, osoite, 

puh ja sähköpostiosoite.
Ottakaapa tavoitteeksi 

kutsua myös uusia jäseniä 
tukemaan toimintaa! 

www.facebook.com/kesseli.ry
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Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Tammi-maaliskuulle 

putkistoremontin sopineille kylpylä-

lahjakortti kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

96 € / 12 kkalk. 8,00 € / 1 kk

Tilaus sisältää:

        Lehden kotiin kannettuna

Tilaus sisältää:

       Verkkopalvelun kaiken sisällön

       Digitaalisen näköislehden

Tilaus sisältää:

       Lehden kotiin kannettuna

Kaupan päälle:

       Verkkopalvelun kaiken sisällön

       Digitaalisen näköislehden

alk. 28,50 € / 3 kk

Määräaikainen tilaus Verkkotilaus Kestotilaus

Iijokiseudun kestotilaus 96 € / vuosi. Kestotilaajan etujen arvo yhteensä yli 100 €.  
Kestotilaus on aina edullisin ja vaivattomin vaihtoehto!

Ellet ole kestotilaaja, tee tilaus jo tänään! 
Voit tehdä tilauksen osoitteessa www.iijokiseutu.fi 

Iijokiseudun palkittu verkkopalvelu 
on kestotilaajien käytössä ilmaiseksi

TILAA IIJOKISEUTU

Oulun Seudun Leader on 
käynnistänyt 11-25-vuotiail-
le nuorille suunnatun Nuo-
risoleader-rahoitusvälineen. 
Nuorisoleaderin tavoittee-
na on osallistaa nuoria to-
teuttamaan omia projekteja, 
tutustuttaa hankerahoitus-
prosessiin, rohkaista nuoria 
yrityskokeiluihin sekä edis-
tää nuorten työllistymistä. 

Nuorisoleader tukea 
myönnetään 100-500 euroa 
kutakin projektia kohden. 
Tukitaso riippuu projektin 
kustannusarviosta, 100-500 
euron projekteissa tukitaso 
on 90-100%.

Nuorisoleader tuen käyt-
tökohde voi olla tapahtu-
man järjestäminen, harras-
tusvälineiden hankkiminen 
tai jokin muu projekti, jonka 
nuoret itse suunnittelevat, 
toteuttavat ja raportoivat. 
Nuorisoyritykset voivat ha-
kea tukea yrityksen perusta-
miseen tai sen kehittämiseen 
liittyviin kuluihin.

Sähköinen tuen haku on 
avoinna ympärivuotisesti ja 
hakemukset käsitellään kol-
men kuukauden hakujak-
soissa. Hakujaksot päätty-
vät helmikuun, toukokuun, 
elokuun ja marraskuun lop-

puun mennessä. Päätökset 
tehdään kuukauden sisällä 
hakujakson päättymisestä ja 
tuki maksetaan hakijan tilil-
le kahden viikon sisällä pää-
töksenteosta. 

Vuoden 2016 ensimmäi-
nen hakujakso päättyi mar-
raskuussa. Hakemuksia vas-
taanotettiin yhteensä viisi 
kappaletta, joista neljä hake-
musta oli tukikelpoisia. 

Lisätietoa ja hakuoh-
jeet löytyvät Oulun Seudun 
Leaderin nettisivuilta osoit-
teesta: http://www.oulun-
seudunleader.fi/fi/nuoriso-
leader

Ensimmäiset Nuorisoleader
tuet on maksettu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus myönsi loka-joulu-
kuussa Pohjois-Pohjanmaal-
le kansallista rahoitusta ja 
yritysrahoitusta EU:n alue-
kehitysrahastosta 47 yrityk-
selle yhteensä 6 539 516 eu-
roa.

Yritysten joukossa ei tällä 
kertaa ollut pudasjärveläisiä 

yrityksiä. 
Esimerkiksi Kärsämäel-

lä toimivalle Rec Alcaline 
Oy:lle myönnettiin rahoi-
tusta 900 000 euroa hank-
keeseen "Maatalouden 
hivenainetuotannon käyn-
nistäminen Suomessa". 
Hankkeen tarkoituksena on 
rakentaa pilottitehdas alkali-

paristojen metallien jalosta-
miseksi hivenaineiksi.

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus myöntää yritys-
rahoitusta myös Kainuuseen 
ja Lappiin. Kainuuseen ra-
hoitusta myönnettiin 3 731 
590 euroa ja Lappiin 3 705 
100 euroa.

ELY-keskukselta yritystukea 
Pohjois-Pohjanmaalle loka-joulukuussa 

6,5 miljoonaa euroa


