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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kotihoidosta 
ajankohtaista tietoa

Hyvinvointivaliokunnan 
keskusteluillassa s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 27.1.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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!

Kirjastojen luontoviikolla

  Kierrätystä ja
    herkuttelua:

•Askarrellaan vanhoista kirjoista
  ma 30.1. klo 16.30 alkaen Pudasjärven kirjastolla.

Materiaalit saat paikan päältä.

Järj. Pudasjärven kansalaisopisto
ja kaupunginkirjasto

  Muista myös
•Maa- ja kotitalousnaisten Naisvoimaa-päivä
  "Maistuva maaseutu" kirjastolla to 2.2. klo 17!

Järj. Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset
ja kaupunginkirjasto

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

Järjestää: PohjoisPohjanmaan Keskustanaiset

Illan alustajina
toimittaja Reetta Räty Helsingistä
ja sosiaalipoliittinen asiantuntija
Hennamari Toiviainen Oulusta.

Kahvitarjoilu.

Pe 27.1. klo 18
Liepeen väentupa, Liepeentie

Alueellinen, sukupolvien ja
sukupuolten tasa-arvo -ilta

Tilaisuus on kaikille avoin.

Jyrkkäkoskella la 25.2. klo 10-13
   Kodin ja koulun päivä

                           

Lakarin koulun Laskiaispäivä

Ohjelmassa on mm. mäenlaskua, hiihtoa, 
lumikenkäilyä, taitorata, skuuttikisa ja 

muita lumileikkejä.

Kodassa saa paistaa 
makkaraa ja tarjolla on 

myös kuumaa 
kaakaota ja mehua.

Omat välineet mukaan.

Pakkasrajaa ei ole, 
joten vaatetus sään mukaan.

Autot parkkeerataan teiden 
varsille ja maatalousoppilaitoksen 

pihalle!

ma–pe 8.00–17.00, 
la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Valkoinen seinälaatta, saatavana 
kiiltävä- ja mattalasitteisena. 1 m2/
pkt

Kiiltävälasitteinen seinälaattasarja. 
Valkoinen, ruskea tai harmaa sekä 
ylisaumattavat sauvamosaiikki-kuvi-
olaatat. Käytä kuviolaattojen kanssa 
saumalaastia, joka soveltuu matala-/
kapeasaumaisten valemosaiikkilaat-
tojen saumaukseen. 1,54 m²/pkt.

Nyt lähtee kaakelia halvalla!
SEINÄLAATTA LUMI 
20x25  VALKOINEN 

KIILTÄVÄ

SEINÄLAATTA ETNO 
20x45,2 RUSKEA

790
m2

+ =

790
m2

Tarjoukset voimassa 3.2.2017 saakka.

Kokoomus kuuntelee Pudasjärvellä
maanantaina 30.1. klo 17:15-18:15 Hirsikoululla.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa.

Arto
Satonen

Mari-Leena
talvitie

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

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

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 1.2., ke 8.2. ja ke 15.2. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Muonamutka 2, Pudasjärvi
Puh. 040 683 3496

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-18, su 11-18
www.kylmanen.fi

Avoinna ma-pe 9-20, la 9-19, su 11-19. Muonamutka 2 PUDASJÄRVI. 
puh. 040 683 3496. www.kylmanen.fi

PORORYYNÄRIÄ 
400 g

TEHTAANMYYMÄLÄ

EDULLISESTI
EDULLISESTI

HERKKUNAKKIA
240 g

EDULLISESTI
EDULLISESTI

KUIVALIHAKAUSI 
ALKAA

MEILTÄ LAAJA VALIKOIMA
TUOTTEITA KUIVALIHAKSI

Paras valikoima tarjolla helmikuun alussa.

TEHTAANERÄ!
TEHTAANERÄ!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 29.1. kello 10, Timo Liika-
nen, Tiina Inkeroinen, Marko Väyrynen, Tuomo Rahko, 
Jukka Jaakkola. Rippikoulusunnuntai. Kirkkokahvit ja ti-
laisuus rippikoululaisille ja heidän vanhemmille.

Kirpputori  Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10.00, 
tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville.

Nuttupiiri Kanttorilassa to 2.2. kello 17. Villasukat ve-
teraaneille, Suomi 100 vuotta - teemalla kudotaan yh-
dessä villasukkia veteraaneille.  Valmiit sukat voi tuoda 
kirkkoherranvirastoon, diakoniatyöntekijälle tai nuttupii-
riin.

Ystävänkammari torstaisin kello 12 seurakuntakodilla.

Perhekerho seurakuntakodissa ti 31.1. ja ke 1.2. kel-
lo 10-13.

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

Rauhanyhdistykset: Raamattuluokka Sarakylässä 
Jaakko Jurmulla pe 27.1. kello 19 ja lauluseurat Sara-
kylän kappelissa su 29.1. kello 19 (Eero Illikainen). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 29.1. kello 16 (Risto Lauhikari, 
Arvo Niskasaari).

Kastettu: Elsa Alexandra Ritola.

Avioliittoon vihitty: Hannes Veikko Arvid Ervasti ja 
Jasmin Maria Kurtti.

Haudattu: Lempi Maria Luukkonen 98 v, Martta Annikki 
Väyrynen 89 v, Aune Maria Taipale 84 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

Rakkaamme

Vilho Kalevi 
Moilanen 
s. 5.3.1941
k. 25.12.2016

Kaivaten
Enni
Marja Leena ja Harri
 Kati ja Erkka
 Jenna ja Aleksi
Asko ja Satu
 Mikko, Jenni ja Ville-Veikko
 Tero
Kimmo
Piia, Jyrki ja Nea
 Siskot ja veljet perh.
 Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 14.1.2017.
Lämmin kiitos osanotosta.

Elon polkua yhdessä kuljimme,
minun täytyy nyt 
yksin matkaa jatkaa.
Nuku rakkaani rauhassa
mullassa maan, sun vierelles
kerran tulla viell´saan.
  Enni

Jäi jälkeesi kotipiha hiljainen 
sen puut ja pensaat lintuineen.
Ei pihalla enää kulkijaa, 
vain sydämessä muistot asustaa.
  Lapset

Soita tuuli, kerro ikäväämme.
Uni kaunis anna papallemme.

Tuulella on valtava voima. Viime viikon pu-
hurit puhdistivat pihapuut, ja oksasato ko-
ristaa nyt aiemmin valkoisina hohtaneita 
hankia. Luonto näytti voimansa erityises-
ti pohjoisimmissa osissa maatamme, jos-
sa ainakin yksi tie jouduttiin sulkemaan 
liikenteeltä. Käsivarren Lapissa tuuli yltyi 
hirmumyrskyn lukemiin. Pohjoisen pelas-
tuslaitoksen henkilöstöön kuuluvan kom-
mentti ”täällä on opittu elämään luonnon 
kanssa” kuvastaa hyvin sitä elämänasen-
netta, mikä erottaa meillä pohjoisen ja 
etelän ihmisten suhtautumisen poikkeuk-
sellisiin sääilmiöihin. Otetaan vastaan se, 
mitä tulee, ja eletään sen kanssa. Toiset 
kutsuvat sitä itsesuojeluvaistoksi, toiset 
varjelukseen luottamiseksi.

Tuulessa ollaan myös tulevan sun-
nuntain evankeliumitekstin tapahtumissa. 
Korkeiden vuorten reunustamalle Gene-
saretin järvelle myrsky usein nousi täysin 

yllättäen, tässä evankeliumin kertomassa 
tapahtumassa kesken opetuslasten kalas-
tusmatkan. Ranta tuntui olevan toivotto-
man kaukana. Niin Matteuksen, Markuk-
sen kuin Johanneksen evankeliumeissa 
kerrotaan, kuinka Jeesus tuli opetuslas-
ten avuksi vetten päällä kävellen. Evanke-
liumit kertovat ihmeestä, joka oli vaikea 
ymmärtää. Kuitenkin opetuslapset selvi-
sivät myrskystä Jeesuksen rohkaisemina. 
Matteuksen ja Markuksen evankeliumeis-
sa kuvataan myös, miten Jeesus jumalalli-
sella voimallaan tyynnytti myrskyn.

Arkemme asettaa meidän eteemme 
monenlaisia myrskyjä. Epäilemme Juma-
laa ja Hänen mahdollisuuksiaan omassa 
elämässämme. Teemme Jumalasta ihmi-
sen mittaisen Jumalan. Emme usko Hänen 
mahdollisuuksiinsa elämässämme. Yritäm-
me selittää Jumalan olemusta tieteen ja ih-
misjärjen avulla. Jeesuksen tekojen yläpuo-

lelle nousee ihmisen ääni, ja arki muuttuu 
entistä arkisemmaksi. Omilla voimillamme 
yritämme selvitä rationaalisesti kaikesta, 
mitä eteemme tulee. Ei ole aikaa pysähtyä 
– on vain mentävä eteenpäin.

Psalminkirjoittaja lausuu: ”Mahtava on 
meren aallokko, mahtavampi vaahtopäinen 
myrsky, mahtavin on korkeuden Herra”. (Ps 
93:1). Jumalaan luottava ihminen ei pelkää, 
vaan kokee turvallisuutta elämän myrsky-
jenkin keskellä, muuttuvan maailman epä-
varmuutta aiheuttavien tekijöiden val-
litessa. Kulkekaamme siis luottavaisesti 
eteenpäin Jumalan armon ja rakkauden 
ympäröiminä, Hänen meitä johdattaessa. 
Meitä autetaan hädässä, kun vain uskon 
varassa kurkotamme siihen apuun, joka 
on meille tarjolla.

Terttu Puurunen

Tuulessa

Matkailualassa 
kiinnostavat ihmiset ja luonto

Ronja tykkää työskennellä ihmisten kanssa ja siksi hän 
kiinnostui alasta. Kuva: Taneli Kärki.

Asiakaspalvelu ja luonnos-
sa liikkuminen houkutteli-
vat Ronja Putaalan opiskele-
maan Pudasjärvelle.

OSAOn Pudasjärven yk-
sikössä voi opiskella mat-
kailualan perustutkinnon ja 
valmistua matkailupalvelu-
jen tuottajaksi. Ronja Putaa-
la, 20, tykkää työskennel-
lä ihmisten kanssa ja siksi 
hän kiinnostui alasta. Asiak-
kaiden palveleminen on hä-
nestä mukavaa ja hän onkin 
saanut paljon positiivista pa-
lautetta työssäoppimispai-
kallaan Scandic Oulussa.

– Pidän siitä, että saan 
oppia uutta ja tehdä asioita. 
Kaikki työkaverini ovat ol-
leet tosi mukavia ja auttavai-
sia. Olen alusta asti kysellyt 
paljon, sillä ajattelen että se 
on parempi kuin tehdä jat-
kuvasti väärin, Ronja sum-
maa.

Kolmen kuukauden työs-
säoppimisjakso on juuri lop-
punut, mutta Ronja sai on-
nekseen ravintolasta myös 
osa-aikaisia töitä, joita voi 
tehdä opintojen ohessa. 
Työssäoppimisjaksot ovat 
loistava väylä tutustua mat-
kailualaan ja myös työllis-
tyä.

Nyt menossa on lähiope-
tusjakso ja pian opiskelijat 
lähtevät Helsinkiin Matka-

messuille. Sen jälkeen edessä 
on työssäoppimisjakso Ru-
kalla. Siellä Ronja pääsee tu-
tustumaan opintojen toiseen 
puoleen, jossa ollaan ravin-
tolan sijaan paljon ulkona, 
esimerkiksi ohjelmapalve-
luiden parissa.

– Odotan sitä innolla. En 
ole koskaan ollut niin pitkää 
pätkää kaukana kotoa ja ka-
vereista. Tutustun kuitenkin 
helposti ihmisiin, joten us-
kon että kaikki menee hyvin. 
Silloin Rukalla on sesonki jo 
menossa, joten pääsen har-
joittelemaan myös englantia, 
Ronja kertoo.

Englannin lisäksi ravinto-
latyössä on päässyt käyttä-
mään ruotsia. Vaikkei kieltä 
osaisi paljon, ovat asiakkaat 
positiivisesti yllättyneitä jo 
pienestä kommentista omal-
la kielellään.

Lähijaksojen aikana opis-
kelijat käyvät läpi alaan liit-
tyvää teoriaa, turvallisuus-
asioita sekä suorittavat 
EA1- ja EA2 –ensiapukoulu-
tukset.

– Tämä ala sopii kaikille, 
jotka tykkäävät luonnossa 
liikkumisesta sekä asiakas-
palvelutyöstä. Matkailuala 
on todella laaja, joten töitä-
kin on mitä erilaisimpia – 
niin kotimaassa kuin ulko-
mailla.

Pudasjärvellä alaa voi 
opiskella niin perustutkin-
tona kuin näyttötutkinto-
na. Opintoihin kuuluvan 
työssäoppimispaikan Ronja 
hankki itse etsimällä netistä 
tietoa oululaisista hotelleista 
ja ottamalla niihin yhteyttä.

– Sunnuntaina laitoin 
viestin ja maanantaina puo-
leen päivään mennessä sain 
vastauksen, että paikka löy-
tyisi.

Ronja aikoo jatkaa opinto-
jaan ja hakea opiskelemaan 
tradenomiksi. Häntä kiehtoo 
tuntea jokainen puoli alasta, 
varsinkin jos tulevaisuudes-
sa yrittäjyys sattuisi viemään 
mukaansa.

Oulun seudun am-
mattiopiston Pudasjär-
ven yksikössä on kevään 
yhteishaussa tarjolla matkai-
lupalvelujen tuottajan lisäksi 
seuraavat tutkinnot: hevos-
tenhoitaja, sahateollisuuden 
prosessinhoitaja, ratsastuk-
senohjaaja, lähihoitaja ja säh-
köasentaja. Nuorten yhteis-
haku on 21.2. – 14.3.2017.

Aikuisopiskelijat voi-
vat suorittaa matkailupal-
velujen tuottajan tutkinnon 
näyttötutkintona OSAOn 
Pudasjärven yksikössä. Kou-
lutukseen on jatkuva haku.

Saara KärkiTänään perjantaina Hir-
sikampuksella vietetään 
lukiolaisten järjestämää 
kulttuuri-iltaa. Ensin lu-
kiolaiset esittävät salis-
sa koko perheelle sopivan 
näytelmän "Robin Hood". 

Suoraan näytelmän jäl-
keen salissa soi musiikki 
lukiolaisten konsertissa. 
Kulttuuri-iltaan tervetul-
leita ovat kaikki teatteris-
ta ja musiikista kiinnostu-
neet.

Kulttuuri-ilta 
lukiolla
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

TERVEHDYS PUDASJÄRVELÄISET! 

Lisätiedot ja tilaukset puh. 045 324 9675/Mirka Pääkkö

LammaLove toimittaa 
ennakkoon varattuja 

tuotteita Kurenalle to 2.2.
Saatavilla mm. vasikan jauhelihaa 12€/kg (500g/pkt) 

sekä käsintehtyä lapinlehmän leipäjuustoa. 
Noin puolen kilon juusto 10€. 

Kurenalla toimitamme myös kotiovelle erikseen sovitusti.

Alatalo jatkaa mhy:n johdossa 
Metsänhoitoyhdistys Pu-
dasjärvi ry:n valtuus-
to päätti 19.1.2017 ko-
kouksessaan valtuuston 
puheenjohtajan sekä halli-
tuksen kokoonpanon vuo-
sille 2017-2018. Valtuus-
ton puheenjohtajana jatkaa 
maaseutuasiamies Hannu 
Nissi.

Kuusihenkiseen halli-
tukseen valittiin maaseu-
tuyrittäjä Matti Alatalo (pj) 

Jaurakkajärveltä, maanvil-
jelijä Jukka Särkelä (vpj) 
Metsälästä, yrittäjä Esa 
Pihlaja keskustasta sekä 
uusina jäseninä maanvil-
jelijä Arto Hinkula Kok-
kokylästä, yrittäjä Veera 
Kuha Oijärveltä ja huolto-
mies Timo Paavola Hete-
kylästä.

Valtuuston kokouksen 
yhteydessä pidettiin sa-
malla Koillismaan mhy:ien 

Puheenjohtajana 
jatkava Matti Alatalo 

marraskuussa Mhy:n 
Pudasjärven 80-vuotis-

juhlassa, jossa häntä 
muistettiin MTK:n 

metsävaltuuskunnan
 hopeisella 

ansiomerkillä.

MA 30.1.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 17.00 
ONNELI JA 

ANNELI 
SALAPERÄINEN 
MUUKALAINEN

-S- LIPPU 6€
● Klo 19.00  

ARMOTON MAA
K-16/13- LIPPU 10€

www.moviecompanyalatalo.fi 

Pudasjärven Yrittäjät 
paras paikallisyhdistys 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien valitsema alueen pa-
ras paikallisyhdistys 2016 on 
Pudasjärven Yrittäjät. Pal-
kinto luovutettiin torstai-
na 26.1. yrittäjien Paikalli-
sen vaikuttamisen päivässä 
Maikkulan Kartanossa Ou-
lussa. 

Mittareina olivat mm. toi-
minannan aktiivisuus, yh-
teistyökyky eri toimijoiden 
kanssa ja näkyvä toiminta 
omalla paikkakunnalla. Pu-
dasjärven Yrittäjien puheen-
johtaja ja hallitus ovat onnis-
tuneet useissa linjauksissa, 
mikä näkyy jäsenmäärässä, 
perustelee valintaa Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien pu-
heenjohtaja Lauri Mikkonen. 

Pudasjärven Yrittäjissä 
on tehty hyvää järjestötyö-
tä jo vuosikymmenten ajan. 
Yhteistyö kaupungin kanssa 
on perinteikästä ja perustuu 
aktiiviseen yhteydenpitoon. 
Tapaamiset ovat säännölli-
siä ja kaupungista on osal-
listuttu myös SY:n kun-
nallisjohdon seminaariin. 
Yhdistys tiedottaa aktiivi-
sesti toiminnastaan ja yhteis-
työ paikallislehtien kans-
sa on jatkuvaa. Viimeisten 
vuosien aikana yhdistykses-
sä on panostettu mm. seni-
oriyrittäjien toimintaan sekä 
uusien jäsenten huomioimi-
seen. Yhdistyksen toimivuu-
den takaa joustava työnjako 

hallituksen jäsenten kesken. 
Tämä on luonut hyvän yh-
teishengen ja auttaa jaksa-
maan sekä järjestötyössä että 
omassa yritystoiminnassa. 
Yhdistys päivittää aktiivi-
sesti nettisivujaan ja huoleh-
tii jäsentiedottamisesta.  

Pudasjärven Yrittäjät jär-
jestää kesäisin suuret mark-
kinat, joka kokoaa laajas-
ti kauppiaita ja osallistujia. 
Yhdistyksen tilaisuudet ke-
räävät hyvin jäseniä, mm. 
pikkujouluihin osallistui lä-
hes yhdistyksen jäsenmää-
rän verran osallistujia. Valta-
kunnan trendistä huolimatta 
tämä maaseudulla toimiva 

paikallisyhdistys on onnis-
tunut pitämään jäsenmää-
ränsä tänäkin vuonna, toteaa 
Pudasjärven Yrittäjien pu-
heenjohtaja Marko Rautio. 

Suomen Yrittäjien palkit-
semisgaalassa 29.1.2017 yrit-
täjien paikallisyhdistysten 
puheenjohtajien neuvottelu-
päivillä M/s Symphonyllä 
julkistetaan voittajat kuudes-
sa eri kategoriassa: Vuoden 
toimialajärjestö, Vuoden pai-
kallisyhdistys sarjat alle 100 
jäsentä, 100-199 jäsentä, 200-
500 jäsentä, yli 500 jäsentä 
ja uutena sarjana palkitaan 
Vuoden kasvuyhdistys. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-

täjistä on ehdotettu alle 100 
jäsenyrittäjän sarjaan Tai-
valkosken Yrittäjät, 100-199 
sarjaan Pudasjärven Yrittä-
jät, 200-500 jäsenen sarjaan 
Raahen Yrittäjät ja yli 500 jä-
senen sarjaan Oulun Yrittä-
jät. Alueeltamme Taivalkos-
ken Yrittäjät, Pudasjärven 
Yrittäjät ja Oulun Yrittäjät 
ovat päässeet finaaliin vii-
den parhaan joukkoon omis-
sa sarjoissaan. Vuoden kas-
vuyhdistys sarjassa on näillä 
näkymin luvassa myös hy-
viä uutisia maakuntaamme.

PPY tiedotus

Pudasjärven Yrittäjien puheenjohtaja Marko Rautio ottamassa vastaan ”Alueellinen paras 
yhdistys” palkintoa PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmaiselta (edessä selin) ja puheen-
johtaja Lauri Mikkoselta. 

Vaikuttamisen päivään osallistui runsaasti yrittäjien paikallisyhdistysten edustajia. Pudasjärveltä osallistui puheenjohta-
ja Marko Rautio (näkyy osittain oikealla takana). 

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

jo torstai-iltana!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

...kun ostoksesi 
ylittää 20€, 
SAAT kivan 

YLLÄTYKSEN 
KAUPAN 
PÄÄLLE!

INVENTAARIO-

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

jopa

 -50%
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

yhteinen strategia- ja kou-
lutuspäivä. AH

Syksyllä kirjastolla avat-
tu Hyvän mielen paikka on 
saanut talven aikana uutta 
sisältöä toimintaansa. Joka 
viikko  maanantaista perjan-
taihin on toteutettu erilaista, 
kaikille avointa ja maksuton-
ta toimintaa. Jo aiemman toi-
minnan tueksi ja monipuo-
listamiseksi on tarjottu uusia 
tapoja yhdessä tekemiseen ja 
vapaaseen ideointiin. Päivit-
täisinä teemoina ovat olleet 
mm. maanantaisin Vauvas-
ta vaariin perheporinat, tiis-
taisin hyvinvointiryhmän 
kokoontuminen, keskiviik-
koisin Tietsikka –info, tors-
taisin Kortteeri –porinaryh-
mä sekä  villinuken tekoa ja 
perjantaisin Hyvän mielen 

yhdessä käsillä tekeminen. 
Uutena asiana perjantaisin 
esittäytyy Tarinaämpäri –
draamapaja. Yhteistyötä ti-
laisuuksien järjestämiseksi 
ja toteuttamiseksi ovat teh-
neet kaupungin eri tahot, 4H 
–yhdistys ja Maaseudun Si-
vistysliitto.

Hyvän mielen paikasta ti-
laisuuksineen on tarkoitus 
tehdä yhteinen kohtaamis-
paikka kaikille kuntalaisil-
le riippumatta kenenkään 
lähtökohdista ja taustois-
ta. Kaikkiin tilaisuuksiin 
voi uuden oppimisen lisäksi 
tulla vaikkapa vaihtamaan 
kuulumisia, kahvittelemaan 
ja tuomaan omia ideoita 
muiden kuultavaksi. 

Hyvän mielen paikassa 
monenlaista toimintaa

Tietsikka –infoon osallistujat syventyneinä tietotekniikan 
saloihin.
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Hyvinvointivaliokunta kut-
sui kotihoidon asiakkai-
ta, heidän omaisiaan, koti-
hoidon ammattilaisia sekä 
kaikkia asiasta kiinnostunei-
ta keskustelemaan aiheesta 
19.1. kaupungintalolle. Kiin-
nostuneita olikin runsaas-
ti, sillä valtuustosali täyttyi 
ja osallistujia oli yli 50 kun-
talaista.

Keskustelun aloitti van-
huspalvelujohtaja Mat-
ti Vähäkuopus, joka kertoi 
kotihoidon tilanteesta Ou-
lunkaaren kuntayhtymässä 
ja erityisesti Pudasjärvellä. 
Kuntien ja kuntayhtymien 
ensisijaisena tehtävänä on 
turvata kotona asumisen 
tuki mahdollisimman pit-
kään ja vasta toissijaisena 
tehtävänä järjestää asumis-
palveluja oman kodin ulko-
puolella. 

Vanhuspalvelujen ja ko-
tihoidon toimintatapoja on 
muutettu ja kotona asumi-
sen tukimuotoja on pystytty 
turvaamaan entistä parem-
min. Esimerkiksi työnteki-
jöiden työpanosta ohjataan 
entistä tarkemmin ja oikea-
aikaisemmin asiakkaille, jot-
ka tarvitsevat apua enem-
män. Tämä on kuitenkin 
tarkoittanut sitä, että perin-
teiset tuttujen hoitajien va-
kioreitit ovat poistuneet käy-
töstä. Asiakkaiden hoidosta 
huolehtii noin 10 hoitajan 
tiimi ja jokaiselle asiakkaal-
le on nimetty omahoitaja. 
Omahoitajan tehtävänä on 
tuoda tietoa tiimipalavarei-
hin oman asiakkaansa tilan-
teesta ja tiimissä arvioidaan 
säännöllisesti asiakkaiden 
hoidon tarvetta. 

Kotihoidon iltaan osallis-
tujat ilmaisivat huolensa sii-
tä, että muistisairaat tai nä-
kövammaiset ihmiset eivät 
tunnista hoitajia, kun heitä 
on nykyään niin monta. En-
nen tuttu hoitaja kävi päi-
vittäin, mikä helpotti tutus-
tumista ja tunnistamista. 
Vähimmäistoiveeksi esitet-
tiin, että hoitajien tulisi esit-
täytyä joka kerta, kun tule-
vat asiakkaan kotiin.

Seniorikamari auttaa 
Sosiaalinen yksinäisyys on 
yksi kotona asumisen ongel-
mista: omaiset asuvat mah-
dollisesti kaukana ja liikku-
minen on voinut vaikeutua. 
Sosiaalisen yksinäisyyden 
poistamiseksi kokeillaan 
parhaillaan monenlaisia di-
gitaalisia palveluja. Kotihoi-
don asiakkaat ovat voineet 
hankkia itselleen kosketus-
näytöllisen päätelaitteen, 
joka muistuttaa televisio-
ta. Palvelun nimi on Senio-
rikamari ja tämän kautta on 
mahdollista osallistua erilai-
siin päivätoiminnan muotoi-
hin. Tarjolla on esimerkiksi 
jumppia, keskusteluhetkiä, 

tietokilpailuja ja hartausti-
laisuuksia. Palvelussa on pa-
nostettu erityisesti helppo-
käyttöisyyteen. 

Seniorikamari herät-
ti kuulijoissa kiinnostusta 
ja kysymyksiä. Tällä hetkel-
lä Pudasjärvellä on kolme 
kokeilijaa ja tilaisuudessa 
suunniteltiinkin jo Seniori-
kamarin esittelyä isommalle 
joukolle käyttäjien toimesta. 
Kosketusnäyttö maksaa 35 
euroa kuukaudessa ja Senio-
rikamarin palvelut kuuluvat 
hintaan. Jos kodissa ei ole 
vielä laajakaistaa tarjolla, voi 
tähän pakettiin ostaa mo-
biililaajakaistan 10 euroon 
kuukausihintaan. Pakettiin 
kuuluu lisäksi yksi omaisli-
senssi, joka mahdollistaa ku-
vapuhelut kotihoidon asi-
akkaan ja hänen omaisensa 
välillä. Vähäkuopus kertoi 
kysyjille, että näytön ja Seni-
orikamarin käyttöönottoon 
saa jokainen koulutusta, jo-
hon toivotaan myös omaisia 
mukaan. Laitteet voi kuiten-
kin palauttaa ja sopimuksen 
purkaa, mikäli tuntuu sil-
tä, etteivät ne sovellu juuri 
omaan käyttöön.

Nightvisio lähiaikana 
käyttöön
Sosiaalisen yksinäisyyden 
ongelmat korostuvat erityi-
sesti yöaikaan, kun apua ei 
ole saatavilla helposti. Tätä 
varten on kehitetty Nightvi-
sion-palvelu, johon kuuluu 
muutamia kameroita ja pu-
helinpäivystys. Kameroita 
asennetaan kotiin sellaisiin 
paikkoihin, joiden katsotaan 
olevan vaarallisia. Sopimuk-
sella sovitaan, mihin aikaan 
päivystyshoitaja avaa kame-
rat tarkastuskatselua varten. 
Tällä sopimisella on pystyt-
ty turvaamaan yksilönsuoja. 
Kamerat ovat apuna myös 
silloin, kun asiakas soittaa 
turvapuhelun ja työntekijä 
voi tarkastaa tilanteen myös 
näköyhteyden avulla. Night-
vision-palvelu maksaa 25 
euroa kuukaudessa ja mikä-
li kotona ei ole laajakaistaa, 
on mahdollista hankkia mo-
biililaajakaista 10 euron kuu-
kausihintaan. Nightvision-
palveluita ollaan ottamassa 
Pudasjärvellä käyttöön, ihan 
lähiaikoina, kahdessa kodis-
sa.

Valtakunnallinen kilpai-
lukykysopimus eli KIKY 
mahdollistaa 32 tunnin li-
sätyöpanoksen kotihoitoon 
Pudasjärvellä viikoittain. 
Toisin sanoen 64 työnteki-
jän työpanos pitenee puolen 
tunnin verran joka viikko. 
Tämä lisätyöpanos on pää-
tetty kohdistaa sosiaaliseen 
kuntouttamiseen ja päivä-
toiminnan jalkauttamiseen. 
Näin pyritään lisäämään ko-
tona asuville sosiaalisia kon-
takteja ja mukavaa teke-

Kotihoidosta ajankohtaista tietoa 
Hyvinvointivaliokunnan keskusteluillassa

mistä, joka voi olla vaikka 
keskustelua, radion kuunte-
lua, ulkoilua tai leipomista 
yhdessä hoitajan kanssa. Kil-
pailukykysopimuksen mah-
dollistama lisätyöpanoksen 
jakaminen kiinnosti kuuli-
joita: Miten nämä puolitun-
tiset voidaan jakaa ja kenelle 
ne oikein annetaan? Vanhus-
palvelujohtaja Vähäkuopus 
kertoi, että jokaisen työnte-
kijän puolituntista ei erik-
seen kohdisteta sosiaaliseen 
kuntoutukseen, vaan katso-
taan työvuoroja kokonaisuu-
tena ja täältä voidaan erottaa 
32 tuntia viikossa muuhun 
kuin nykyiseen toimintaan. 
Tasapäistämiseen ei kannata 
pyrkiä, sillä näin saataisiin 
jokaiselle asiakkaalle muu-
tamia minuutteja lisäaikaa. 
Tiimit arvioivat eniten so-
siaalista kuntoutusta tarvit-
sevat henkilöt ja heille tätä 
aikaa kohdistetaan. Omahoi-
tajat voivat toivoa työvuo-
rolistalle esimerkiksi kerran 
kuussa pidemmän käynnin 
oman asiakkaansa luona, 
mikäli tämä on tarpeen.

Miltä kotihoidon  
tulevaisuus näyttää?
Oulunkaaren kehitys- ja re-
surssijohtaja Anu Vuorinen 
kertoi Oulunkaaren strate-
giasta vuosille 2017 -2019 ja 
sote- ja maakuntauudistuk-
sen vaikutuksista.

Strategia on suuntavii-
va siitä, miten Oulunkaari ja 
kunnat marssivat kohti uu-
distusta yhdessä tekemisen, 
oman ja lähipiirin arjesta 
huolehtimisen sekä digipal-
velujen avulla. Keskeisinä 
arvoina ovat yhdessä teke-
minen, vastuullinen omatoi-
mijuus sekä rohkea kehittä-
minen. 

Digitaaliset palvelut ovat 
myös koko maakuntauudis-
tuksessa punaisena lanka-
na. Tavoitteena onkin, että 
myös pitkien etäisyyksien 
kunnassa palveluja voidaan 

tuoda kotisohvalle saakka 
eikä aina tarvitse lähteä kun-
takeskukseen palvelujen ää-
relle. Sote-uudistuksen myö-
tä sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät kunnilta maakun-
tien hoidettavaksi 1.1.2019 
alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että yksikään kunta ei enää 
rahoita tai tuota sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Vaikka 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunta tuottaa jatkossa Pu-
dasjärvenkin palvelut, ei se 
tarkoita sitä, että palvelut 
keskittyvät vain Ouluun. Ta-
voitteena on, että jatkossa 
palvelut vastaavat mahdolli-
simman hyvin myös pudas-
järvisten kuntalaisten tarpei-
siin ja arjen tilanteisiin. 

Asiakkaan mahdollisuu-
desta valita eli valinnanva-
paudesta on tehty luonnok-
sia, mutta näistä asioista ei 
ole vielä päätetty. Tulevai-
suudessa asiakkaalla on kui-
tenkin mahdollisuus va-
lita, hankkiiko palvelut 
maakunnalta, yksityiseltä tai 
3. sektorin palveluntuottajal-
ta. Asiakas voi valita myös 
toisen maakunnan järjestä-
mät palvelut. Lakiluonnos-
ten mukaan käyttöön tulee 
myös uusia työkaluja valin-
nanvapauteen liittyen, kuten 
asiakas- ja maksuseteli sekä 

henkilökohtainen budjetti.  
Peruspalvelut jatkossakin 

paikkakunnalta
Kotihoitoillan kuulijoi-

ta huolestuttivat mm.  pal-
velujen säilyminen Pudas-
järvellä, työntekijävahvuus 
esimerkiksi kotihoidossa, 
asiakasmaksujen jatkuva 
korottaminen sekä tietojen 
siirtyminen eri palvelun-
tuottajilta toiselle. Kehi-
tys- ja resurssijohtaja Anu 
Vuorinen kertoi, peruspal-
veluita saa jatkossakin Pu-
dasjärvellä. Vielä ei kuiten-
kaan voida sanoa, tuleeko 
paikkakunnalle yksityisiä 
palveluntuottajia kilpaile-
maan maakunnallisen pal-
veluntuottajan kanssa, mut-
ta tämä on todennäköistä. 
Maakunta on kuitenkin vel-
vollinen järjestämään palve-
lut kaikille. 

Oulunkaaren työnteki-
jät tulevat siirtymään Poh-
jois-Pohjanmaan maakun-
nan työntekijöiksi, kuten 
kaikki muutkin kuntien ja 
kuntayhtymien sosiaali- ja 
terveyspalveluissa työsken-
televät henkilöt. Valinnanva-
paus haastaa julkisen sekto-
rin työntekijät uudenlaiseen 
palvelukulttuuriin ja asi-
akkaiden kohtaamiseen. 
Toiminnan laatua ja vai-

kuttavuutta täytyy pystyä 
jatkuvasti parantamaan, jot-
ta pysytään mukana. Asi-
akkaan tietojen siirtyminen 
palveluntuottajalta toiselle 
turvataan maakunnallisella 
tietojärjestelmällä, johon jo-
kainen palveluntuottaja kir-
jaa asiakkaan tiedot. Asiak-
kaan ei siis tarvitse kantaa 
omia papereitaan paikasta 
toiseen, vaan tämäkin pys-
tytään toteuttamaan digi-
taalisena. Asiakasmaksuista 
Vuorinen totesi, että asiakas-
maksu-uudistus käynnistyy 
tänä vuonna. Vaikka oma-
vastuuosuuksia on korotettu 
viime aikoina, eivät korotuk-
set ole ainoa keino ratkais-
ta sosiaali- ja terveyspalve-
lujen rahoituskysymyksiä, 
vaan tehokkuutta on lisättä-
vä ja otettava hyvät käytän-
nöt käyttöön koko maakun-
nan tasolla.

Kotihoidon kuulemisil-
ta kesti kokonaisuudessaan 
lähes 2,5 tuntia. Oulunkaa-
ren kuntayhtymän kotihoi-
toon tuli muutama toteutus-
kelpoinen ideakin ja kuulijat 
saivat vastauksia omiin ky-
symyksiinsä.

Mervi Niemi 

Kaupungintalon valtuustosali oli täynnä osallistujia. 

Osallistujille järjestettiin kokousliikuntaa äänestämällä: Jos olet todella paljon samaa 
mieltä väittämän kanssa, nouse ylös ja kurkota kädet ilmaan. Jos olet eri mieltä, mene 
penkissä niin kyyryyn kuin mahdollista. 
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ALKUVIIKKO MA 30.1.LOPPUVIIKKO PE-LA 27.-28.1.

PERJANTAINA 27.1. LAUANTAINA 28.1. MAANANTAINA 30.1.

TIISTAINA 31.1.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515
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LOHIFILEE 
2 filettä/talous

Valio
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ 1 l

Naudan
PALA-
PAISTI

Antell
RUISRUIS
9 kpl/450 g

Porsaan
KYL-
JYKSET 

KANAN-
MUNAT 
10 kpl

Atria
ATRILLI
GRILLIMAKKARA 
400 g

PRESIDENTTI
KAHVI 
500 g

Suomalainen
KERÄKAALI

Oman talon
JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Korpela
PORSAAN
LIHASUIKALE 400 g 
naturell tai marinoitu

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Porsaan
PAAHTO-
KYLKI 
maustettu

Atria 
Ohuen &Ohut
YLKIKYPSÄ
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Airam
AJASTINKELLO
ulkokäyttöön
-40 +50°C

Master Lock
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TURVA-
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ÖLJYTÄYTTEISET
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Esim.600 w 

Black&Decker 
AKKU-
PORAKONE 
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-sis. 80-os. tarvikkeet

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

Valio
PLAY VIILIS

200 g

Atria
MAKSA-,LIHA-

PERUNASOSE- tai 
LIHAMAKAROONI
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Foam
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LASKUMATTO

Grite
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TALOUSPAPERI
8 rll
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Tänään puhutaan Suomessa eläkkeistä. 
Jäin eläkkeelle 28 vuotta sitten. Olen tehnyt palkallista työ-

tä 1940-luvulta lähtien. Silloin ei ollut juuri lakisääteisiä eläkkei-
tä. Oli ollut köyhäinhoitoa, syytinkiä ja orpolapsille huutolais-
sijoitusta. Päätalon Kallen perhekin sai kunnalta jauhosäkkejä, 
kun isä Hermanni sairastui. On ollut vuonna 1924 voimaantul-
lut 35 vuotta palvelleille virkamiehille kuuluva virkamies eläke, 
jota opettajatkin saivat. Vuonna 1937 suunniteltiin kansanelä-
kettä ,mutta tuli sota. Vanha kansakoulunopettajani neuvoi mi-
nua, että opettajalla pitää olla opettaja puolisona Yhdellä opet-
tajanpalkalla ei perhe elä ja yhdellä eläkkeellä ei tule toimeen.

1956 saatiin voimaan kansaneläkelaki. Siitä saakka on elä-
kelakeja uudistettu aika-ajoin. Saan vielä 15 euroa kuukaudes-
sa LEL eläkettä, koska olin 60-luvulla usein kesäisin Pudasjärven 
Metsähallituksen töissä.

Entä tänään?
Vanhimmat kansalaiset ovat tyytyväisiä usein pieneenkin 

eläkkeeseensä. Varsinkin vanhimmat Äiti-ihmiset sanovat, että 
eivät he ole ennen nähneetkään tämmoista rahaa. Kieltämättä 
suuri joukko elää peruseläkkeiden varassa ja niistä ei maksel-
la joskus edes asumiskustannuksia, puhumattakaan muita nyky-
elämän menoja.

Kuten mainitsin, olen pysynyt hengissä vaatimattoman virka-
miehen eläkkeelläni jo näin kauan. On siinä ollut yhteiskunnal-
la maksamista. Ilmankos Sipilä jo huolestuu. Eikä siinä kaikki. Tu-
lin juuri Mainingista lähes ilmaiselta lounaalta. Ja se ei ollut hyvä, 
vaan oli erinomainen. Aamulla menen lähes ilmaiseksi Vesipek-
kaan kuntoilemaan. Eikä siinä vielä kaikki. Eilen olin kunnallises-
sa suuhygieniapalvelussa terveyskeskuksessa. Oli kuulemma hy-
vin pestyt hampaat, mutta kivetystä kerääntyy. Tuiki tarmokas 
hoitaja poisti kiveä n. kolme varttia. Välillä vaan kysyi, ottaako 
kipeästi. Minä valehtelin, että ei tunnu missään. 

Ikäluokkani syntyi ja sai elää hyvään aikaan. Sotaväessä sil-
loin sodan jälkeen kokenut sotakoulun johtaja sanoi meille, että 
opetelkaa pojat hyvin nämä opit. Suomessa ei mikään ikäluokka 
ole välttynyt sodalta. Muistin tämän uhkan monesti ”suomettu-
misen” aikoina. Emme joutuneet sotimaan. Kouluun ja koulu-
tukseen uskottiin. Koko työaikanani elettiin Suomessa nousu-
kautta. Uskottiin parempaan tulevaisuuteen.

Olen hyvin tyytyväinen satavuotiaan, itsenäisen Suomi-Nei-
don huolenpitoon. Eläkekin on ollut riittävä. Huomattavankin 
kuoppakorotuksen otan kyllä mielelläni vastaan. 
Pystyisin vielä kuluttamaan. Ihminenhän on kai-
kessa viisaudessaankin liian ahne. 

Rainer Försti 88 v

Eläkeasiaa

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui vuo-
den toiseen kokoukseensa 
tiistaina 24.1. Metsähalli-
tus on tehnyt Pudasjärven 
kaupungille uuden kaavoi-
tusaloitteen Tolpanvaara-
Jylhävaaran tuulivoima-
puiston yleiskaavoituksen 
käynnistämiseksi. Ai-
kaisemman kaupungin-
valtuuston hyväksymän 
osayleiskaavan oli Korkein 
hallinto-oikeus kumonnut 
valtuuston kokouksessa 
tapahtuneen esteellisyys-
muotovirheen vuoksi. 

Hankesuunnitelmas-
sa alueelle on suunniteltu 
22 voimalan tuulipuistoa. 
Suunnittelualue sijaitsee 
Metsähallituksen hallin-
noimalla valtionmaalla ja 
on sama, kuin mitä aluetta 
koskevan osayleiskaavan 
Pudasjärven kaupungin-
valtuusto hyväksyi vuon-
na 2014. 

Kokouksessa hyväksyt-
tiin Metsähallituksen esi-
tys Tolpanvaara-Jylhä-
vaaran tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan laatijaksi 
Ramboll Finland Oy:n, jol-
la on laaja kokemus ener-
giantuotantoon liittyvistä 
selvityksistä ja suunnitte-
lutehtävistä, ympäristövai-

kutusten arvioinneista ja 
kaavoitusmenettelyistä.

Metsähallitus vastaa ko-
konaisuudessaan osayleis-
kaavan laadinnan, selvi-
tysten ja suunnitelmien 
kustannuksista sekä ku-
lutus- yms. kuluista. Kau-
punki vastaisi omista 
hallinnollisista kustannuk-
sistaan osayleiskaavan kä-
sittelyvaiheisiin liittyvissä 
lakisääteisissä tehtävissä. 
Asiasta laaditaan kaavoi-
tussopimus.

Kaavoitustyön projek-
tipäällikkönä toimii yli 10 
vuoden yhdyskuntasuun-
nittelukokemuksen omaa-
va ryhmäpäällikkö Juha-
Matti Märijärvi, joka toimi 
aiemmassa Tolpanvaara-
Jylhävaaran -kaavoitus-
hankkeessa projektikoor-
dinaattorina. Lisäksi työssä 
käytetään muuta kaavoi-
tustyöryhmää, sekä tar-
peen mukaan muita Ram-
bollin asiantuntijoita.

Lisämääräraha  
Umpihankihiihdon 
järjestelyihin 
Pudasjärven kaupungin 
ja Pudasjärven Urheilijat 
ry:n välisessä yhteistyöso-
pimuksessa vuosille 2015 – 

2018 kaupunki on sitoutu-
nut tukemaan merkittävien 
tapahtumien järjestämistä 
rahallisesti ja urheiluseura 
taas on sitoutunut järjestä-
mään organisaationsa toi-
mesta ko. tapahtumat.

Vuoden 2017 Umpihan-
kihiihdon MM-kilpailut on 
hyväksytty osaksi Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuoden tapahtumia ja 
samalla kilpailu on myös 
järjestyksessään kahdes-
kymmenes juhlakilpailu. 
Juhlavuoden teeman mu-
kaisesta lisäohjelmasta ai-
heutuu merkittäviä lisä-
kustannuksia. Lauantain 
iltatilaisuuteen on tarkoitus 
kutsua paikalle 100-vuotis-
juhlan kunniaksi sotavete-
raanit ja lotat yhdessä viet-
tämään arvokasta juhlaa. 
Heille järjestetään erikseen 
kuljetus sekä tarjoilut pai-
kan päälle. Sunnuntaina 
järjestetään maalialueelle 
paikalle tulevalle yleisölle 
ruokatarjoilu ja mahdollista 
muuta oheisohjelmaa. 

Päätettiin myöntää 10 
000 euron lisämäärära-
han Pudasjärven Urheilijat 
ry:lle tämän vuoden Umpi-
hankihiihdon MM-kisojen 
järjestämiseen lisäohjelman 
toteuttamiseksi.

Vuokratalot Oy:n 
lainajärjestelyjä
Pudasjärven Vuokratalot 
Oy on päättänyt korkotuki-
lainan ottamisesta Ritolan-
tie 15 uudiskohteen raken-
tamiseen. Kohteeseen tulee 
24 asuinhuoneistoa. Raken-
nushanke käynnistyy huh-
tikuussa 2017 ja valmistuu 
vuoden kuluessa. Hank-
keen kokonaiskustannusar-
vio on 4 133 448 euroa, josta 
korkotukilainan osuus voi 
olla 95 prosenttia kokonais-
kustannuksista vuokraton-
tille rakennettaessa.

Hallitus esittää val-
tuustolle, että kaupun-
ki myöntää omavelkai-
sen takauksen Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:lle vuosina 
2017 - 2018 toteutettavaan 
uudishankkeeseen otetta-
valle 3 926 813 euron korko-
tukilainalle, jonka laina-ai-
ka on 41 vuotta.

Hallitus esittää myös, 
että Pudasjärven kaupunki 
antaa yhtiölle 206 674 euron 
suuruisen kolmoissijaislai-
nan, joka lyhennetään vii-
dessä vuodessa sen jälkeen, 
kun korkotukilaina tai sii-
hen rinnastettava yhtiölai-
na on kokonaan maksettu.

Tolpanvaara-Jylhävaaran 
tuulivoimapuisto lähdössä toteutumaan 

uudella kaavoituksella

Elinvoimavaliokunta vierai-
li Kontiotuote Oy:llä, jossa 
toimitusjohtaja Jalo Poijula 
esitteli yrityksen toimintaa 
sekä Suomen että maailman-
laajuisilla markkinoilla. Hir-
si- ja puurakentaminen ovat 
suotuisassa myötätuules-
sa Suomessa ja muuallakin. 
Nykyään joka viides suo-
malainen omakotitalo ra-
kennetaan hirrestä/puusta. 
Kuitenkin pitempi seuranta 
kertoo, että puun käyttö ra-
kentamisessa on kymmenes-
sä vuodessa pudonnut puo-
leen.

Kontiotuote on markki-
naykkösen asemassa, jos asi-
aa mitataan puurakennusten 
kappalemäärässä. Kontio-

Elinvoimavaliokunta Kontiotuotteella ja 
kuntastrategian äärellä

Pohjois-Pohjanmaan Kes-
kustanaiset järjestävät 
perjantaina 27.1. kello 18 
Liepeen väentuvassa ta-
sa-arvoon keskittyvän tee-
maillan, jossa teemoina 
ovat niin alueellinen, su-
kupolvien kuin sukupuol-
tenkin tasa-arvo.

Iltaan ovat alustajik-
si lupautuneet toimittaja 
Reetta Räty Helsingistä ja 
sosiaalipoliittinen asian-
tuntija Hennamari Toiviai-
nen Oulusta. 

Reetta Räty on synty-
jään Kuusamosta, jossa 
hän on aloittanut toimitta-
jan uransa Koillissanomat-
lehdessä. Hän on toiminut 
monissa eri tehtävissä mm. 
Helsingin Sanomien toimi-
tuspäällikkönä. Rädyltä on 
ilmestynyt myös teos yh-
dessä Ville Blåfieldin kans-
sa ”Kuka hullu haluaa po-

liitikoksi”?.
Hennamari Toiviainen 

on Oulun yliopiston yli-
oppilaskunnan sosiaali-
poliittinen asiantuntija ja 
Keskustan kuntapoliitikko 
Oulusta.  S-MT

Teemailta on kaikille 
avoin ja tilaisuudessa on 

kahvitarjoilu! 

Tasa-arvoa 
pohditaan 

teemaillassa 

Reetta Räty on syntyjään 
Kuusamosta.

tuotteen taloudellinen tila 
on vakaalla pohjalla ja voi-
makas, positiivinen sekä ta-
voitteellinen toiminta käyn-
nissä.

 Osaavista suunnitteli-
joista ja operatiivisenkin ta-
son työntekijöistä on jatku-
va pula. Talonpystytystöihin 
on jouduttu palkkaamaan 
virolaisia työntekijöitä, kun 
suomalaisia ei ole ollut käy-
tettävissä. Poijula kertoi 
energiateollisuuden toteut-
tamiseen liittyvistä haitta-
tekijöistä, joista yhtenä ovat 
suuret logistiikkakustan-
nukset. Kokonaisuudessaan 
Pudasjärvi on vaativa alue 
yritystoiminnalle, koska 
markkina-alueet ovat kau-

kana ja asiakkuuksien saa-
minen vaatii suurta työtä. 
Poijula toi esille kuntastra-
tegiankin liittyvät tavoitteet: 
paikkakunnan omien yrittä-
jien lisääminen, ulkopuolel-
la olevien yrittäjien houkut-
teleminen paikkakunnalle, 
yritystoimintaan suuntau-
tuvien sijoittajien saaminen 
paikkakunnalle ja osaavan 
väen rekrytoinnin paikka-
kunnan yrityksiin ja perus-
tamaan uusia yrityksiä.

Kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen esitteli mar-
raskuun 2016 työllisyys-
katsauksen sekä laskelman 
Pudasjärven kaupungin ak-
tivoinnin merkityksestä 
vuonna 2016. 

Valiokunta keskuste-
li palkkatukityöllistämisen 
tulevista haasteista, jotka 
mahdollisesti tulevat vai-
kuttamaan heikentävästi 
pitkäaikaistyöttömien työl-
listymiseen esimerkiksi yh-
distyksiin.  Pietiläinen ker-
toi kaupunginhallituksen 
hyväksyneen Honkalampi 
Säätiön tukiorganisaatiok-
si Unelmatehas Oy:lle. Mar-
jatta Rummukainen tulee 
käynnistämään Unelmate-

has Oy:n toiminnan viikol-
la neljä. 

Kuntastrategian valmiste-
lu on aloitettu johtoryhmäs-
sä ja strategiatyöryhmässä. 
Uusi kuntastrategia viedään 
kaupunginhallituksen ja val-
tuuston päätettäväksi vielä 
tämän valtuustokauden ai-
kana. Pohdittiin kuntastra-
tegian sisältöä ja annettiin 
kehittämisjohtajalle tehtä-
väksi viedä kaupungin joh-
toryhmään huomioitavaksi 
kuntastrategian tekemisessä 
seuraavat asiat: kaupungin 
toiminnassa tulee huomioi-
da ennaltaehkäisevä työllis-
täminen, jolla on vaikutusta 
yksilön kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin, tavoitteelli-
nen väkiluvun lisääminen, 
paikkakunnan positiivisen 
imagon kehittäminen, paik-
kakunnalle muuttavien 
myönteinen vastaanottami-
nen, vuokra-asuntotarjon-
nan parantaminen, yrittäjil-
le toimivia tiloja, ja nopeaa 
päätöksentekokykyä kau-
pungin taholta esimerkiksi 
yritystoiminnan mahdollis-
tamisessa.

Sointu Veivo
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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                                                                              

kpl

KEVÄTPITKO
350 g

2,99
pss pkt

0,99
ras

LIHAMAKARONI-
LAATIKKO

400 g

0,99

pkt

ISO SININEN LENKKI
850 g

2,99
ras

KANANPOJAN PAISTISUIKALE 
maustamaton250 g tai marinoitu  300 g

1,99

KULINAARI KYLMÄSAVU-
KINKKU JA -HÄRKÄ 100 g

5,002 pkt

KAURA- ja 
100 % RUISKIEKKO

5 kpl/300 g

1,15

ATRILLI
GRILLIMAKKARA

400 g

Honda
INVERTER 
AGGREGAATTI
EU 10i

999,-

1490,-

2690,-

Kipor
INVERTER 
AGGREGAATIT
IG 2600

890,-

Kipor 5600
DIESEL 
AGGREGAATTI

1295,-
KAASU-
LÄMMITIN
1,3 kW-4,1 kW

89,-
PETROOLI-
LÄMMITIN
2,5 kW

99,-

PETROOLI-
LÄMMITIN
6,5 kW

179,-

Lasten Carltex
TURVAISTUIN

65,-

Lasten Carltex
KOROKE-
ISTUIN

29,90

Zodiack
OTSALAMPPU
350 lumen

24,90

Luxor
LED-TV

249,-

Prego
YHDISTELMÄ-
ANTENNI

39,50
Duro
TUHKAIMURI

39,90
AUTON
SISÄTILA-
LÄMMITIN

9,95

Einhell
ÄLYLATURIT

29,90

Speed
TUULILASIN
KORJAUSSARJA

10,-
Tubeless
RENKAAN 
KORJAUSSARJA

5,95

3-D 
VIRTUAALI-
LASIT

19,90

Honda
INVERTER 
AGGREGAATTI
EU 20i

Honda
INVERTER 
AGGREGAATTI
EU 30i

Alkaen

Alkaen

Alkaen

Helo 
KIUAS
16ES

549,-

Helo 
KIUAS 20PK 
sivusäiliö

499,-
Helo 
KIUAS 20

399,-

KUKKARUUKUT ja
SISÄKUKKAMULLAT 

SAAPUNEET!
-  SAVIRUUKKUJA
-  MUOVIRUUKKUJA
-  MUSTAA MULTAA
-  KYLVÖ- JA 
 TAIMIMULTAA
-  ALTAKASTELU-
 MULTAA

TASA-
RAHALLA3€ 5€

LAPSILLE UUTTA!

KEVÄTUUTTA
NOVITALTA!

RAITAPAITOJA 
KEVÄÄN VÄREISSÄ 

MIEHILLE JA NAISILLE

TALOUSTAVARA PENKOJAISKORI

AQUABEADS 
ASKARTELU-
HELMET

SYLVANIAN
FAMILIES
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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

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

 

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUAKIINTEISTÖHUOLLOT, 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

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!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

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

9,50 € arkisin klo 10.30-14.00
KOTIRUOKALOUNAS

PALVELEMME: 
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-20

LOUNAS- JA RAVINTOLAPALVELUT
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Iltatapahtumat ja 
huvit

Pudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa 
yhteydenottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä 
teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjar-
vi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista 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).

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

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

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. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Atomicin ja Salomonin perin-
teisen sekä vapaan tyylin ki-
sasuksia. Sopivia 55-60 kg pai-
noiselle hiihtäjälle, 200 €/pari. 
P. 0400 244 214. 

Koivuhalkoa P. 040 596 5934.

VUOKRATTAVANA

Korentojärven rannalla rivita-
lossa 3 h+ keittiö+ sauna, 76 
m2. P. 0400 512 997.

Vuokrattavana kerrostalossa (1 
krs) 3 h+k, 79,5 m2. Vuokra 550 
€ + vesi+sähkö / kk. 1 kk:n ta-
kuuvuokra. Heti vapaa. P. 0400 
431 293.

Pudasjärven kaupunki et-
sii yleisöäänestyksen voi-
min vuoden 2016 parasta te-
koa kaupunkilaisten hyväksi. 
Valitse mieleisesi alla esitel-
lyistä teoista tai ehdota omaa 
suosikkiasi perusteluiden os-
oitteesta www.pudasjarvi.fi/
kaupunkiteko löytyvällä lo-
makkeella. 

Vuoden kaupunkiteko –
voittaja saa palkinnokseen 
stipendin toimintansa tueksi. 
Kaikkien äänestäneiden kes-
ken kaupunki arpoo muka-
via yllätyspalkintoja! Äänes-
tysaikaa on 15.2.2017 saakka. 
Mikäli voittaja on kaupun-
gin rahoittama taho, stipen-
di lahjoitetaan hyväntekeväi-
syyteen. 

Ehdokkaat 
1. Hirsikampuksen valmis-
tuminen 
Hirsikampus valmistui Pu-
dasjärvelle vuosien 2014-2016 
välisenä aikana. Elokuussa 
2016 Hirsikampukselle muut-
ti ala- ja yläkoulut sekä lukio. 
Vaikka ensimmäinen koulu-
päivä oli sateinen, koululais-
ten ja opettajien innostus oli 
silminnähden korkealla! 

2. Kesätorin tietopiste 
Pudasjärven kesästä on puut-
tunut tietopiste, josta matka-
laiset ja kylänmiehet saisi-
vat tietoa alueen palveluista 
sekä tapahtumista. Tätä puu-
tetta paikkamaan syntyi toril-
le pieni, punainen mökki, jota 
Kurenalan kyläyhdistys piti 
aktiivisesti auki koko kesän 
pitkälle syksyyn. Torilla kävi 
kahvittelijoita ja kuuleman 
mukaan monenmoista juttua 
on torilla riittänyt koko kesän 

3. Huonokuntoisten raken-
nusten katoaminen kyläku-
vasta 

Hartsun, Timosen raken-
nusten ja Rimminkankaan 
koulun asuntoloiden tai-
val Pudasjärven katukuvas-
sa päättyi lopullisesti vuoden 
2016 aikana. Kylän ilme avar-
tui ja väitetäänpä ilmanlaa-
dunkin parantuneen!
 
4. Päivi Pohjanveden tempa-
us yksinäisten ja vähävarais-
ten vanhusten hyväksi 

Idea joulumuistamises-
ta kypsyi Päivi Pohjanve-
den mielessä loppuvuodesta. 
Mummo oli kuollut kesällä 
eikä sen jälkeen ollut kenen 
luona käydä ja laulella van-
hoja lauluja. Päiville tuli mie-
leen, miten vähän vanhuksia 
muistetaan vaikka hekin ovat 
tärkeä ryhmä keskuudessam-
me. Hän tiesi, että on van-
huksia, joilla ei käy ketään 
kylässä tai raatilla. Saatikka, 
että saisivat lahjoja tai heitä 
jotenkin muistettaisiin. 

Päivi päätti kokeilla sai-
siko muitakin innostumaan 
ajatuksesta. Hän lähestyi en-
sin seurakunnan diakonia-
työtä, mutta heillä ei ollut 
resursseja ja neuvoivat lähes-
tymään kotipalvelua. Siel-
lä Aila Tauriainen-Lohvan-
suu innostui ja lupasi kysyä 
henkilökunnalta suunnilleen 
määrän, paljonko paketteja 
tarvitaan. 

Tietoa joulupakettien ke-
räämisestä meni Päivin 
omalle sekä Puskaradio Pu-
dasjärvi ja Tehdään Hyvää 
Pudiksella - sivuille Faceboo-
kiin. Idea aiheutti innostus-
ta ihmisten parissa. Tarve oli 
noin 40 pakettia, mutta lop-
pujen lopuksi niitä kertyi 74 
pakettia. Se ylitti Päivin suu-
rimmatkin haaveet. Lahjat 
tulivat yksityisiltä ihmisiltä 
sekä seurakunnan diakonia-
työltä, joka lahjoitti Unelma-

tehtaan avajaisista saamansa 
tuoton tähän vanhusten jou-
lumuistamiskeräykseen. K-
Supermarket lahjoitti kahvia.

Kotipalvelun henkilökun-
ta vei paketit vanhuksille ko-
tikäyntien yhteydessä. Päi-
ville keräys toi joulun sekä 
suurimman lahjan – antami-
sen ilon. 
5. Pudasjärven ja Tuulijär-
ven rantojen puhdistustal-
koot 
Uimareissulla lastensa kans-
sa ollut Henna Ryhänen ta-
pasi Pudasjärven rannalla 
rantoja yksin ylläpitäneen ja 
puhdistaneen naisen. Yhden 
ihmisen isosta työmäärästä 
tuohtuneena Henna kirjoit-
ti kotiin päästyään aihees-
ta Facebookin Pudasjärven 
puskaradio -ryhmään viestin. 
Siihen tuli vastauksena ehdo-
tus talkoista. Henna päättikin 
pyytää ihmisiä lähtemään tal-
koilla rantaa puhdistamaan. 
Tehokas porukka aikuisia ja 
lapsia putsasi pariin ottee-
seen Pudasjärven sekä Tuu-
lijärven rantaa. Yhteistyö-
kumppaneitakin löytyi, kun 
Kurenalan kyläyhdistys kul-
jetti kerätyt roskat pois sekä 
kunnosti pukukopit. 

6. Team Hyvä Mieli 
Team Hyvä Mieli on val-
mis starttaamaan hyvän asi-
an puolesta lähes milloin 
vain. Tiimi on mm. avustanut 
kauppakassien kantamisessa 
ruokakaupoissa ja kasannut 
halkoja vanhuspariskunnan 
liiteriin. Tiimin voi kutsua 
auttamaan pienessä hom-
massa, joka helpottaa arkea ja 
lisää hyvää mieltä. Tiimin toi-
minta ei saa viedä työtä yrit-
täjiltä, vaan sen tulee olla hy-
vän tekemistä, auttamista ja 
arjen helpottamista sellaisil-
la palveluilla, joita ei voi os-

taa yrittäjiltä. 

7. Ysärifestareiden järjes-
täminen kansalaisadressin 
avulla 
Kesällä 2015 Reija Jokikokko 
alkoi puhella, että olisi tosi 
kiva järjestää ysäritapahtu-
ma Jyrkälle alkukesästä. Asi-
aa tuumailtiin ja vihreää va-
loa alkoi syttyä eri puolilla. 
Syksyllä ysäritapahtumas-
ta innostuneet tekivät adres-
sin Pudasjärven Urheilijoille 
tapahtuman järjestämisestä. 
Adressi luovutettiin Marko 
Koivulalle – siihen oli ker-
tynyt yli 400 nimeä! Kesäl-
lä 2016 järjestetty Ysäri-fes-
tari ylitti odotukset. Paikalla 
oli paljon nostalgian nälkäi-
siä paikkakuntalaisia, mutta 
myös kaukaakin tullutta po-
rukkaa. Illan dj Matti Airak-
sinen oli otettu tapahtumas-
ta kahdesta syystä. Jyrkällä 
oli hänen henkilökohtaisen 
uransa suurin yleisö sekä sii-
tä että urheilijoiden järjestä-
män tapahtuman tuotto meni 
suoraan urheiluseuran käyt-
töön. Kaikkiaan tapahtu-
maan myytiin noin 2 200 lip-
pua! 

8. Keskustan kesäkukka-
kampanja 
Pudasjärven keskustan beto-
nipainotteiseen kesälookkiin 
haluttiin kaunistusta kesäku-
killa. Pudasjärven keskustan 
yritysten sekä kuntalaisten 
toiveesta lähtenyt tempaus 
toteutettiin yrittäjien ja kau-
pungin yhteistyönä. Yrittä-
jät kustansivat kukat ja nii-
den istutus, laatikot ja kastelu 
hoidettiin kaupungin toimes-
ta. Kesäkukat kukkivat pitkin 
kylänraittia myöhään syk-
syyn!  

Juha Nyman, webmaster

Vuoden kaupunkiteko 2016 
- äänestä suosikkiasi! 

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

Viikonloppuna laulaja Toni Harju esiintyy Syötteellä. Hän musi-
soi Pärjänkievarissa kahteen otteeseen tulevana lauantaina. Kei-
kat ovat kello 14.00 ja 22.00.

Live-musiikkia Syötteellä

- Olohuone/keittiö+mh+s+parveke 
sekä autohallipaikka, 
43 m2. Vuokra 550€/kk.

- Valmiiksi kalustettuna 
olohuone/keittiö+mh+vh+kph sekä 

autopaikka, 52 m2. 
Vuokra 495€/kk sis. vesi ja sähkö.
P. 0400 681 895/Pertti Heikkinen

VUOKRATTAVANA OULUSSA:

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  

TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA ILMAISEKSI.
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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

”Pohjoista luontoa” Tuula Hakosalon taidetta Syötteen luontokeskuk-
sella 3.11.-28.1. klo 10-16.
Pohjoissuomalaisia kirkkoja - Kari Holma 4.-31.1., avoinna: ma-ke klo 15-
20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1.
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, Pär-
jänkievari, Safaritalo.
Lumilautaliiton Superviikonloppu Iso-Syötteen rinteillä la 28.1. klo 8.30-
19 ja su 29.1. klo 8.30-14.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 30.1. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 30.1. klo 16-21.30. Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1.
Tietsikka-info ke 1.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Senioriyrittäjien lounastapaminen ke 1.2. klo 11. Merita ravintolassa, Ju-
kolantie 4.
Luontoaiheinen elokuva Pohjantähdessä ke 1.2. Kulttuurikeskus Pohjan-
tähti, Teollisuustie 1.
Kuntotanssit Koskenhovilla pe 3.2. klo 18. alkaen. Järjestää Pudasjärven 
Nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat.
Hankihulinat Syötteen luontokeskuksella la 4.2. klo 10-16.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 6.2. klo 9-9.15. Karhupaja, 
Teollisuustie 12.
Tietsikka-info ke 8.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, 
Tuulimyllyntie 4.
Umpihankihiihdon MM-kisat pe-su 10.-12.2. Pikku-Syöte, Syötekeskuksen-
tie 126.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 13.2. klo 9-9.15. Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Sosiaalisen median perusteet yrittäjälle -valmennus ma 13.2. klo 16-18. 
Kansalaisopisto, Lukiontie 4 (rakennus 1, luokka 5).
Puikkarin ystävänpäivä ti 14.2. klo 6.15-20. Virkistysuimala Puikkari, Tuuli-
myllyntie 4.
Tietsikka-info ke 15.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.
Haastavat vuorovaikutustilanteet -koulutus ke 15.2. klo 17-19. Koulutus 
on suunnattu ennen kaikkea järjestöissä toimiville. Kaupungintalo, Varsitie 7.
Futsal Kolmonen miehet: FC Kurenpojat - AS MOON/2 la 18.2. klo 12.00 
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Tietsikka-info ke 22.2. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 29.1.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

TEHOKÄVELY su 29.1. klo 18, 
lähtö Puikkarin pihalta. 

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

lopussa osallistumiskertojen mukaan.  
Järjestää Kansalaisopisto ja 

PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!

Ruuhensuon 
metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS

Su 12.2.2017, klo 14.00 Virkistyksellä.
Esillä sääntömääräiset asiat.

TERVETULOA!
Johtokunta

Unelmakeittiö Oy hakee 
Unelmatehtaan työpisteeseen (Rimmintie 15) 

OSAPÄIVÄISTÄ 
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ. 

Työtehtävinä laskutus, markkinointi ja 
yrityksen omavalvonnan toteutus. 

Työn aloitus heti. 
P. 044 980 1175.

UINTIJAOSTO
Tammikuun uintikisat pidetään 
Puikkarissa su 29.1.2017 klo 18 alk.
Osallistuminen maksutonta ja 
ilmoittautuminen paikan päällä.

Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 29.1. klo 11  Jouni Vikström
Su 5.2. klo 11  Reijo Komu

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€ 

Lauantaina 28.1.
Karaoke ja  wintti 

lippu 2 € klo 23.59 saakka, klo 24.00 alkaen 5 €

Perjantaina 27.1.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

Tervetuloa!

TU
LO

SS
A: Lauantaina 4.2.

BABLO lippu 12 €

Pohjantähdessä perehdy-
tään tulevana keskiviikkona 
ympäristöasioihin DamNa-
tion-dokumenttielokuvan 
parissa. 

Pudasjärven luonnon-
suojeluyhdistyksen ja kau-
pungin kulttuuripalvelu-
jen yhdessä järjestämän illan 
aluksi nähdään lyhyt katsa-
us Iijokeen Kimmo Kuuren 
Vapaa Iijoki-multivisiosta. 
Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy ja alussa on kahvitarjoilu. 

Perhokalastus- ja ym-
päristödokumentteja aikai-
semmin ohjanneiden Travis 
Rummelin ja Ben Knightin 
DamNation-dokumentti on 
puheenvuoro patojen pur-
kamisen ja kalojen vaellus-
yhteyksien palauttamisen 
puolesta.

Kansainvälinen menes-
tyselokuva DamNation ker-
too siitä, miten suhtau-
tuminen vesivoimaan on 
Yhdysvalloissa muuttunut. 
Vedenalaisissa kuvissa seu-
rataan, miten lohien ikiai-
kainen matka kutupaikoille 
katkeaa voimalaitosten pa-
toihin. Mahtavista perspek-
tiiveistä kuvattuna padot 
näyttävät mahtipontisuu-
dessaan murtamattomilta. 
Mutta padotkaan eivät ole 
ikuisia.

Patojen purkaminen on 
arkipäivää jo Euroopassa-
kin. Vaelluskaloille ja muille 
vesieliöille vapaa liikkumi-
nen vesistöissä on EU:n ve-
sipuitedirektiivin ja Suomen 
vesienhoitolain yksi keskei-
nen tavoite.

DamNation-elokuva 
kertoo patojen 
purkamisesta

KEILAUSRETKI
pe 3.2. Oulun keilahallille. 

Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta yhteiskyydein.
Osallistumismaksu 10 €. Ennen keilausta, mahdollisuus 

kokeilla avantouintia Tuirassa. 
Kaikki kiinnostuneet tervetuloa mukaan!

Tied. ja ilm. Heimo Turunen 0400 385 281 
heimo@vkk-media.fi,

Senja Pihlaja 040 767 2317
PuU Kuntourheilujaosto

Jo kolme kertaa Pudasjärvel-
lä on tanssittu KurenTans-
sia.  Viime vuonna tapahtu-
maa ei järjestetty, mutta tänä 
vuonna se palaa parketille 
uudistuneena.

Lauantaina helmikuun 
25. päivä Tuomas Sam-
melvuo -salissa järjestet-
tävän tapahtuman teema-
na on Sadan vuoden tanssi. 
Tanssinäytöksessä on mu-
kana laaja joukko pudasjär-
veläisiä tanssinharrastajia, 
jotka esiintyvät niin pareit-
tain kuin ryhmässä. Parien 
esitysten lomassa nähdään 
myös parhaita paloja aiem-
pien vuosien KurenTans-
seista.

Näytöksen jälkeen lauan-
taina illalla kaikki halukkaat 
pääsevät tanssimaan Kuren-

KurenTanssia tanssitaan helmikuussa

Ensi helmikuussa pidettävää Kurentanssitapahtumaa on suunniteltu viime syksystä lähti-
en pitämällä useita kokouksia. Kuva Ensio Koivulan johdolla pidetystä lokakuun kokoon-
tumisesta Koskenhovilla.

Tansseissa. Tanssien musii-
kista vastaa tanssiorkeste-
ri Aki Mäki & 10tanssi Band.

Tapahtuman järjestelyis-
tä vastaavat Iijoen Tanssijat, 
Pudasjärven Urheilijoiden 

voimistelujaosto, Pudasjär-
ven kaupunki sekä muut yh-
teistyötahot.

PUDASJÄRVI -lehtiPUDASJÄRVI -lehti

Aineiston tulisi olla lehden tekijöillä 
maanantaina 13.2.2017 mennessä.

SYÖTETALVINENTALVINEN

Pudasjärvi-lehden 
teemana 
pe 17.2.2017

VARAA 

ILMOITUSPAIKKASI

AJOISSA!

YHTEYSTIEDOT:
Pertti Kuusisto 

p. 040 195 1732 toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Heimo Turunen 

p. 0400 385 281 vkkmedia@vkkmedia.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven kaupungin rakennusjärjes-
tyksen uusiminen, osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma 17.1.2017
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä 
valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava kaavoja 
valmisteltaessa käytettävää vuorovaikutusmenettelyä  
(MRL 15§).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hankkeen yleis-
esite, jossa kerrotaan, miksi rakennusjärjestystä laaditaan, 
miten hanke etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana. Rakennusjärjestys arvioidaan valmistuvan 
elo-syyskuussa 2017.

Suunnitelma on nähtävänä Pudasjärven kaupungin raken-
nusvalvonnassa virka-aikana sekä internetsivuilla osoittees-
sa www.pudasjarvi.fi koko suunnitteluprosessin ajan.

Pudasjärven kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Ilmoittautuminen peruskouluihin, esi-
opetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoi-
mintaan 30.1.- 12.2.2017
Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän 
vuotta. Koulualueet säilyvät ennallaan. 

Syksyllä 2017 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavia lap-
sia ei tarvitse erikseen ilmoittaa kouluun, mikäli lapsi on osallis-
tunut esiopetukseen Pudasjärvellä. Muussa tapauksessa ilmoit-
tautuminen alla olevan ohjeen mukaan.

Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin lähikouluun, tulee 
anomus koulupaikasta jättää ao. koululle (lomake kaupungin si-
vuilla). Koulunkäyntioikeus muuhun kuin lähikouluun myönne-
tään aina ehdolla, että koulumatkoista ei aiheudu kaupungille 
kuljetuskustannuksia.

Huoltajan, joka haluaa lykätä lapsensa koulunkäynnin aloitta-
mista, tulee tehdä asiaa koskeva hakemus. Myös lapsi, jonka 
oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta 
lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi (pidennetty oppi-
velvollisuus), on ilmoitettava. Näillä lapsilla on oikeus esiope-
tukseen.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava 
elokuusta 2017 alkaen vuoden kestävään esiopetukseen tai 
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan 
koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on 
huoltajalla. Koulualueet säilyvät ennallaan.

Pudasjärven kaupunki järjestää esiopetuksen kouluilla.

Kouluun tutustuminen ja koulukuljetus
Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän huoltajilleen koulut jär-
jestävät tutustumispäivän, josta koulut tiedottavat erikseen. 
Kuljetus järjestetään luokka-asteen 0-3 lapselle, jonka koulu-
matka on yli 3 km. Mikäli oppilas tarvitsee erityisperusteluin 
kuljetusta tai avustusta, hakemus toimitetaan koululle viimeis-
tään pe 30.5.2017.

(Poikkeavan koulukuljetuksen lomake kaupungin sivuilla)

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu –ja iltapäivätoimintaa järjestetään 0-2 luokkalaisille 
Lakarin, Hirsikampuksen ja Hirvaskosken kouluilla. Ilmoittautu-
minen tapahtuu alla olevan ohjeen mukaisesti.

Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika 30.1.-12.2.2017.

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoit-
teesta www.pudasjarvi.fi/koulualkaa löytyvien lomakkeiden 
välityksellä. Voit halutessasi ilmoittautua myös puhelimitse:

Hirvaskoski: 040 826 6470 
Hirsikampus, Kipinä, Sarakylä, Syöte: 050 413 3972 
Lakari: 040 826 6442

Pudasjärvellä 19.1.2017, Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Reilut puoli vuotta sitten Pu-
dasjärvelle muuttanut Sonja 
Kinnunen aloitti pari viikkoa 
sitten Pudasjärven kaupun-
gin hallinnoiman Tuoteke-
hittämö -hankkeen projek-
tipäällikkönä. Hankkeen 
tavoitteena on luoda elintar-
vikkeiden tuotekehityskeit-
tiö, jonka avulla yritykset ja 
tuottajat voivat kehittää elin-
tarvikealan tuotteita. 

Tuotekehittämöä kehite-
tään uuden koulukeskuksen 
rakentamisen myötä tyhjäk-
si jääneeseen Rimmin koulun 
keskuskeittiöön, joka on to-
dettu elintarviketuotantoon 
soveltuvaksi tilaksi. Hank-
keen keskeisimpänä tavoit-
teena on saada toimijat ja 
tuottajat kiinnostumaan pai-
kallisten raaka-aineiden jat-
kojalostuksesta.

Kinnunen uskoo, että Rim-
min keittiötiloista saadaan 
erilaisilla tilaratkaisuilla jär-
jestettyä tarpeelliset jalostus-
tilat useammallekin saman-
aikaiselle toimijalle. Tällä 
hetkellä tiloissa on vain yksi 
toimija, joten lisää tarvittai-

Tuotekehittämöstä vauhtia 
elintarvikkeiden tuotekehittämiseen

siin. Projektipäällikkö toi-
vookin, että tuotekehittelystä 
kiinnostuneet ottaisivat hä-
neen pikimmiten yhteyttä, 
sillä hankkeen alkuvaihees-
sa myös tilojen käytöstä kiin-
nostuneilla on mahdollisuus 
vaikuttaa tilaratkaisuihin. Ti-
loihin järjestetään pian en-
simmäinen esittelytilaisuus ja 
kevään aikana niitä on tiedos-
sa lisää.

- Elintarvikepuolelta mi-
nulta löytyy eniten kokemus-
ta luonnontuotteiden, kuten 
marjojen, sienien ja villiyrt-
tien keräämisestä, jalostustoi-
minnasta ja siihen liittyvästä 
lainsäädännöstä. Elintarvike-
ala on erittäin säännelty toi-
miala, joka vaikuttaa siihen, 
mitä elintarvikkeita tilois-
sa voi tehdä, millä tavalla ja 
minkälaisilla tilaratkaisuilla, 
Kinnunen kertoo.

Korkeampi paikallinen ja-
lostusaste elintarvikealalla 
toisi paikallistalouteen lisätu-
loja ja positiivisen vaikutuk-
sen työllisyyteen. Laajemmin 
ajateltuna Tuotekehittämö 
edistäisi tuottajien yritystoi-

minnan uudistumista, kas-
vattaisi yritysten liikevaih-
toa ja mahdollistaisi vaikkapa 
kansainvälistymisen syntyvi-
en tuotteiden avulla.

- Pudasjärvellä on vah-
va ja monipuolinen alkutuo-
tanto. Se kattaa nauta-, mai-
to-, poro- ja lammasalat sekä 
jonkin verran sieni- ja kas-
vistuottajia. Alkutuotannon 
suurin mahdollisuus kannat-
tavuuden ja kilpailukyvyn 
näkökulmasta on jalostusas-
teen kasvattaminen paikal-
lisesti. Paikallisten elintar-
viketuotteiden kysyntää on 
etenkin matkailuyrityksissä, 
koska turistit ovat kiinnostu-
neet paikallisista tuotteista, 
uskoo Sonja Kinnunen. Pro-
jektipäällikkö tähdentää, että 
Rimmiltä vapautuneissa ti-
loissa on mahdollisuus ko-
keilla tuotekehitys- ja testa-
ustoimintaa riskittömästi ja 
edullisesti ilman suuria al-
kuinvestointeja ja -hankinto-
ja. 

Hankkeessa luodaan Tuo-
tekehittämölle oma toimin-
tamalli sekä markkinointi-

Sonja Kinnunen aloitti tam-
mikuun alkupäivinä Pu-
dasjärven kaupungin hal-
linnoiman Tuotekehittämö 
-hankkeen projektipäällik-
könä. Kuva Heimo Turunen.

suunnitelma. Hanke kestää 
toukokuun loppuun ja sen 
kokonaiskustannusarvio on 
noin 50 000 euroa. Hanket-
ta rahoittaa Pohjois-Poh-
janmaan liitto. Rahoitus on 
Suomen hallituksen ”Kilpai-
lukyvyn vahvistaminen elin-
keinoelämän ja yrittäjyyden 
edellytyksiä parantamalla” 
-kärkihankkeen toimenpide.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!

OSAO:n Pudasjärven yksikkö halutaan 
säilyttää elinvoimaisena

OSAO:n Pudasjärven yksi-
kön tulevaisuudesta on mo-
nilla tahoilla kannettu huol-
ta valtiovallan tekemien 
opetuksen säästötavoittei-
den tultua julki.

Kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen mukaan OSAO:n 
Pudasjärven yksikkö on tär-
keä koulutusyksikkö paik-
kakunnalle. Koulutusleik-
kausuutisesta huolimatta, 
kaupungilla on vakaa tahto 
ja tavoite säilyttää OSAO: n 
yksikkö myös Pudasjärvellä. 

- Yhteishaku avautuu 
pian ja mitä enemmän meil-
lä on täällä opiskelijoita, sitä 
turvatumpi koulun tulevai-
suus on, Olemme käytän-
nössä havainneet, että toisen 
asteen koulutuksen mahdol-
listaminen myös ammatillis-
ten opintojen osalta on ollut 
ja tulee olemaan pudasjärve-
läisille nuorille tärkeä vaih-
toehto heidän miettiessään 
omia urasuunnitelmiaan. 
Käymme siis luottamus-
henkilöiden kanssa yhdes-
sä tätä haastetta ratkomaan 
ja jo ihan lähiaikoina meil-
lä on palaveri koulutus-
kuntayhtymän kanssa. Ta-
voitteena on ehdottomasti 
löytää keinot sille, miten yk-
sikön tulevaisuus turvataan, 
kaupunginjohtaja Timonen 
painottaa.

Kaupunginhallituksen jä-
sen Tuula Kuukasjärvi on 
kaupunginjohtajan kans-
sa samoilla linjoilla. Hänen 
mielestään peruskoulun-

sa päättäneille nuorille on 
pystyttävä tarjoamaan luki-
on lisäksi muutakin toisen 
asteen koulutusta omalla 
paikkakunnalla ja sen vuosi 
kaupunki on ollut valmis tu-
kemaan taloudellisesti.

Sopeuttaviin  
säästötoimiin  
valmiutta
Va. yksikönjohtaja Esa Kiut-
tu kertoi Pudasjärven yksi-
kön toimivan Jyrkkäkosken-
tien ja Ranuantien varrella 
sijaitsevissa kiinteistöissä, 
joissa on neliöitä yli yksikön 
oman tarpeen. Yksikkö jou-
tuu leikkausten vuoksi kar-
simaan menojaan useampia 
satoja tuhansia euroja joh-
tuen valtiovallan tekemis-
tä opetuksen säästötavoit-
teista. 

- Olemme laatimassa 
suunnitelmia, joiden avul-
la luovumme ylimääräisis-
tä opetustiloista. Säästöjä 
saadaan myös, kun opetus-
ta sopeutetaan ryhmiä yh-
distämällä, työssä oppimis-
ta lisäämällä ja rajaamalla 
opetustunnit opiskelijamää-
rän tuomien resurssien mu-
kaisesti, Kiuttu kertoi ja to-
tesi muitakin sopeuttavia 
toimenpiteitä tehdyn jo pi-
temmän aikaa. Edellisillä 
toimenpiteillä saadaan yli 
sadan tuhannen euron ver-
ran säästöjä.

Opintopäällikkö Kai-
su Möttösen mukaan opis-

kelijoilla on mahdollisuus 
hankkia useiden alojen pe-
rustutkintoja ja valmis-
tua hevostenhoitajaksi, 
matkailupalvelujen tuot-
tajaksi, sahateollisuuden 
prosessinhoitajaksi, ratsas-
tuksenohjaajaksi, sähkö-
asentajaksi ja lähihoitajaksi. 
Ohjelmassa on ollut viime 
vuosina jokin ammattitut-
kinto. Keväällä valmistuu 
ryhmä koulunkäynnin ja 
aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjaajia. Yksikössä toimii 
ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentava VAL-
MA-koulutus. 

Opiskelijoiden ikäja-
kauma on laaja. Nuorten 
lisäksi joukossa on myös 
pitkän työuran tehneitä am-
matinvaihtajia. Lähes kaikki 
tutkinnot voi suorittaa pe-
ruskoulutkusen lisäksi ai-
kuisille suunnattuna näyt-
tötutkintoina. 

Pudasjärven yksikössä 
opiskelee vuosittain noin 
180 opiskelijaa. Viime vuon-
na siellä suoritettiin 41 tut-
kintoa. Yksikössä on 27 
hengen henkilökunta. Kou-
lutusyksikköön toivotaan 
jatkossakin paljon uusia 
opiskelijoita. Monet nuoret 
käyvät koulun kotoaan pi-
täen kaupungin tarjoamalla 
koulukuljetuksella ja muu-
alta tulleille on tarjolla hy-
vät majoitusmahdollisuu-
det. 

- Pudasjärven kannalta 
yksikön vahvuutena on ol-

lut sahateollisuuden pro-
sessinhoitajiksi ja matkai-
lupalvelujen tuottajaksi 
valmistuneet, koska he ovat 
työllistyneet paikallisiin yri-
tyksiin. Myös lähihoitajil-
le ja sähköasentajille on löy-
tynyt hyvin töitä, Kiuttu 
mainitsi koulutustarjonnan 
hyödyistä. 

Hevosala suosittu 
opiskeluala 
Pudasjärven yksikkö on 
erinomainen koulutusyk-
sikkö myös hevosalan opis-
kelijoille. Alalla hakeu-
dutaan opiskelemaan eri 
puolilta Suomea. He ovat 
alan peruskoulutuksen jäl-
keen kehittäneet ammatti-
taitoaan ja hankkineet van-
kan työkokemuksen alalta. 
Lisäksi tarjotaan erilaisia ly-
hytkursseja.

- Järjestämme työelämäs-
sä tarvittavia erilaisia lyhyt-
koulutuksia kuten kortti-
koulutuksia sekä yritysten 
tarvitsemia ammattitaitoa 
syventäviä koulutuksia. Yk-
sikössä on mahdollisuus 
suorittaa tutkinnoista yksit-
täisiä tutkinnon osia, mikä 
on hieno tapa selvittää alan 
kiinnostavuus, Möttönen 
selvitti.

Helmikuun puolella Pu-
dasjärven yksikkö aikoo 
järjestää torille yleisöta-
pahtuman, jossa esitellään 
koulutustarjontaa konkreet-
tisella tavalla.  
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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.

Helmi-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

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoneuvosto kokoontui 
maanantaina 23.1. vuoden 
ensimmäiseen kokoukseensa. 

Kirkkovaltuusto on vuo-
sille 2017–2019 varannut noin 
290 000 euron määrärahan 
kirkon rakenteellisen tiivis-
tys- ja energiakorjaukseen, 
seurakuntakeskuksen kel-
lotapulin kunnostus-/huol-
tomaalaukseen ja Sarakylän 
hautausmaan muualle hau-
dattujen muistomerkkiin ja 
uurna-alueeseen. Näitä ynnä 
muita rakennusasioista val-
mistelee rakennustoimikun-
ta, johon jatkamaan nimettiin 
Terttu Puurunen, Arvo Nis-
kasaari, Ritva Kinnula, Pentti 
Riekki, Jouni Piri, kirkkoher-
ra ja talouspäällikkö. 

Seurakunta jatkaa ilmoit-
tamista toiminnastaan ja pää-
töksistään omien www-si-
vujen lisäksi Iijokiseutu- ja 
Pudasjärvi-lehdessä. Vuoden 
2017 alusta on avattu myös 
seurakunnan Facebook –si-
vut, joiden mahdollisuuksia 
hyödynnetään seurakunnan 
viestinnässä.

Metsästysvuokraso-
pimuksien uusiminen
Metsästysvuokrasopimusta 

jatkettiin viideksi vuodeksi 
Pudasjärven Metsästysseu-
ra ry:n kanssa. Vuokrasopi-
mus on käsittänyt Liepeen, 
Lukkarilan ja Pappilan tilo-
ja 170 euron vuosivuokral-
la. Metsästysvuokrasopi-
mus on koskenut kaikkea 
metsästystä. Seurassa on 
tällä hetkellä 184 jäsentä, 
joista 106 on maata omis-
tamatonta ja suurin osa 
asuu edelleen Pudasjärvel-
lä. Seura on siinä harvinai-
nen, että maattomallakin on 
mahdollisuus seuran kautta 
metsästykseen. 

Taipaleenharjun metsäs-
tysseurue ry:n ja Kivarin 
Erä ry:n metsästysvuokra-
sopimuksia jatkettiin myös 
entisin ehdoin. Sopimus on 
koskenut Pappilan tilaa ja 
Lievet-tilaa Jatkon palstan 
osalta.

Ilmoitusasioina ker-
rottiin, että Pudasjär-
ven kaupunki/Vanhus- ja 
vammaisneuvostoon on 
seurakunnan edustajaksi 
nimetty diakoniaviranhal-
tija Helena Koivukangas ja 
varalle diakoniaviranhalti-
ja Eeva Leinonen. Suomen 
itsenäisyyden 100 –vuotis-
kuusi on tilattu istutetta-

vaksi syksyllä 2017.

Edustajien valintoja
Toimikaudelle 2017–2018 
kirkkoneuvoston sihteerinä 
jatkaa talouspäällikkö Mai-
re Puhakka. Johtokuntiin 
kirkkoneuvoston edustaji-
na jatkavat:

julistustyön johtokunta 
Sointu Veivo, kasvatusasi-
ain johtokunta Veli Niku-
la, diakoniatyön johtokunta 
Tuulikki Tihinen ja lähe-
tystyön johtokunta Esko 
Ahonen. As Oy Pudasjär-
ven Ahjorivin yhtiökoko-
uksiin Maire Puhakka, As 
Oy Pudasjärven Ahjopuis-
ton yhtiökokouksiin Keijo 
Piirainen ja Maanmittaus-
toimiston toimesta suoritet-
taviin toimituksiin Veli Ni-
kula (Iivari Jurmu).

Kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajiksi 
nimettiin Antti Hökkä (Ilk-
ka Tolonen), Ritva Kinnula, 
(Minna Lantto) ja Sari Ojala 
(Sirkka Pankinaho).

Kirkkoneuvosto kokoon-
tuu pääsääntöisesti joka 
kuukauden neljäs maanan-
tai. 

Seurakunta uusi 
metsästyssopimuksia 

maa-alueilleen


