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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Nuoret ja 
kauppiaat yhteistyössä

s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 18.2.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Tutustu meihin lisää 
www.terameri.com

Kysy lisää vapaista 
terapiapaikoista! 

040 172 9574

Toiminta-alueena Pudasjärvi, Taivalkoski, Ranua
Jukolantie 1, Pudasjärvi

Olemme KELA:n 
palveluntuottaja 

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

PALVELEMME: Arkisin 9-18, 
lauantaisin 9-14. Tervetuloa!

Nyt lisä-ale 25% 
Minisun Multivitamin 
-bonuspakkauksista!®

Vitamiinit talveen!

Suomen suosituin vitamiinisarja*

Kiitämme runsaslukuisista huomionosoituksista ja mielenkiinnosta 
avajaispäivänä pe 13.2. toimintaamme kohtaan. 

Haluamme olla luottamuksenne arvoisia ja teemme työtämme 
vankalla ammattitaidolla. 

Tunnemme todella itsemme tervetulleeksi yrittäjiksi Pudasjärvelle. 
Tervetuloa käymään, 

tutustumaan palveluihimme!

Puh. 050 347 0261, Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT
JARI JUNNA JA PÄIVI JUNNA

SUURI KIITOS!

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 18.2., ke 25.2., ja ke 4.3.  

Huom! Liike 
poikkeuksellisesti 

suljettu pe 20.2. 

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Koskee nykyisiä ja uusia asiakkaita.
**Puheaika/viestietu norm.hintaisiin puheluihin,
teksti- ja multimediaviesteihin kotimaassa. Tilatessasi liittymän annat 
sähköisen suoramarkkinointiluvan (liittymä ilman markkinointilupaa 
+1 €/kk). Tiedonsiirtonopeus vaihtelee riippuen päätelaitteen 
ominaisuuksista, sijainnista ja verkon kuormituksesta. Vaihteluväli 
3G-verkossa on 0,4 Mbit/s–15 Mbit/s, 4G Dual Carrier 
-verkossa 0,4–25 Mbit/s ja 4G LTE -verkossa 5–40 Mbit/s.
Tarkista verkon peittoalue: elisa.fi /kuuluvuus. 
Ei määräaikaisuutta.
Liittymien avausmaksu 3,90 €. 
Tarjous 2.3.2015 asti.

• Rajattomasti puhetta
 ja tekstiviestejä**
• Jopa 50 M netti ilman
 käyttökattoa
• Nopeuden vaihteluväli
 0,4–40 Mbit/s
• Ei määräaikaisuutta

Elisan 4G LTE -verkko
on tutkitusti kattavin*

vertaaverkkoja.fi
*Lähde ECE Oy.

Tutkimus 11/2014.

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

TALKKARIAPU 
aloittaa maanantaina 2.3.

Tarvitsetko apua arjen pikkutöihin?
Kaipaako kotisi pintaremonttia?

Palveluitamme:
 * Käsilumityöt/lumen pudotukset
 * Kunnostus/korjaustyöt
 * Nurmikonleikkuut
 * Pihojen siivoukset
 * Kattojen ja vesikourujen siivous
 * Valvontakäynnit

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

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

Hinta 35 €/tunti/auto
(harjoittelu omalla vastuulla)

Pudasjärvellä 
to 26.2. klo 12-16 
Jalkaterapeutti Kirsi Hamari ja 
fysioterapeutti Mari Halkola 
kertovat alaraajaongelmista.

Maksuttomia jalka- ja 
ryhtianalyysejä kaikenikäisille. 
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Nurinkurinmaa – oletko kuullut tuosta ihmeel-
lisestä maasta? Missä se maa on, siitä en ole ai-
van varma, mutta joskus tuntuu sille, että se on 
jossakin aivan lähellä. Siinä maassa pienin on 
suurin ja viimeinen ensimmäinen, kummallista.

Olen kuullut kerrottavan, että tuolla maal-
la on omistaja. Omistajalla on poika. Pojan on 
kuoltava, että elämä voittaisi. Nurinkurista.

Pian taas iskettäisiin naulat omistajan pojan 
käsiin ja jalkoihin. Katselijat kääntäisivät hänel-
le selkänsä ja ivaisivat häntä. Hänen sydämensä 
särkyisi, mutta vertavuotavanakin hän vielä kat-
koisi kahleet. 

Viimeisenä elinpäivänään hän ei enää itse 
hankkisi mitään – ehkä vain lähettäisi jonkun 
asialle puolestaan. Viimeisellä ateriallaan hän 
kuitenkin vielä ehtisi käärimään pyyhkeen vyö-
täisilleen, ja kumartuisi alas pestäkseen pelku-
reitten jalat puhtaiksi.

Toisin sanoen:
He olivat kokoontuneet aterialle. Hän nousi 
aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen 
pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuas-
tiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja 
kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla.

Pestyään heidän jalkansa hän puki viitan yl-

leen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille:
”Ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te pu-

huttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oi-
kein teette: sehän minä olen. Jos nyt minä, tei-
dän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän 
jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne ja-
lat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisit-
te saman minkä minä tein teille”. Joh. 13. luku.

Neljäkymmentä arkipäivää on vielä taaper-
rettava hiljaisesti omistajan pojan jalanjäljis-
sä – ja sitten olemme taas kerran tapahtumien 
keskipisteessä. Kuulemme nauloja iskettävän. 
Mutta ne isketään vääriin käsiin ja jalkoihin, ne 
pitäisi iskeä meidän käsiimme ja jalkoihimme. 
Mutta onneksi kaikki onkin nurin kurin.  Omis-
taja antoi poikansa kuolemaan, että me saisim-
me elämän. Tämä on ihmeellistä – mutta joten-
kin niin nurinkurista.

Ihmeellinen lahja, armo, on annettu meille, 
jotka olemme kääntäneet selkämme hänelle ja 
ivanneet häntä, tuota omistajan poikaa. Armo 
on tullut suureksi meille syntisille. Armo - tuo 
ihmeellinen armo - mutta se ei olekaan nurin 
kurin. Ihmeellistä!

Juha Kukkurainen

Omistajan poika

Lios Club Pudasjärvi Hilimat 
lahjoitti 9.2. klubikokouk-
sen yhteydessä 10-vuotisjuh-
lavuoteen liittyen stipendejä 
nuorille urheilun ja kulttuu-
rin harrastajille ja heidän oh-
jaajilleen. Aiemmin he olivat 
muistaneet lahjoituksin van-
huksia, nyt olivat vuorossa 
nuoret ja heidän ohjaajansa 
ja naisklubina Hilimat halu-
sivat muistaa erityisesti nais-
ohjaajia. 

Stipendillä muistetut yh-
teiskuvassa: PuU lasten 
suunnistusvalmentaja Kir-
si Alahäivälä, PuU voimis-
telujaoston jumppakoulun 
ohjaaja Inka Kipinä, teatte-

LC Hilimat jakoi kannustusstipendejä

riharrastaja Jippii ryhmästä 
Marja-Liisa Väyrynen, PuU 
nuorten suunnistusvalmenta-
ja Tarja Tolonen, keihäänhei-
tossa kilpaileva Heikki Kuu-
rola sekä yleisurheilijat Lasse 
Moilanen ja Janne Moilanen. 
Lahjoittajien edustajina Hili-

mojen kuluvan kauden presi-
dentti Anna-Liisa Väisänen ja 
rahastonhoitaja Rauni Määt-
tä. Lisäksi muistettiin nuor-
ta valokuvauksen harrastajaa 
Lauri Koivuluomaa, joka oli 
estynyt saapumasta lahjoitus-
tilaisuuteen. HT

Meri-Lapista kotoisin ole-
va Kairos-yhtye saapuu sun-
nuntaina 22.2. kello 15 Pu-
dasjärven seurakuntakotiin 
konsertoimaan seitsemän 
ammattimuusikon voimin. 
Yhtyeen soitanta on herk-
kää ja groovavaa, jazz-sä-
vyistä musiikkia. Kokoonpa-
nossa soivat kitaran, pianon 
ja rumpujen lisäksi vahvas-
ti myös jouset: viulu, sello ja 
kontrabasso. Yhtyeen laula-
ja-pianisti, Päivi Pulkkinen, 
aon säveltänyt konsertin 
laulut. Laulujen teksteissä 

KIIFYS Oy:n yrittäjä Mari Halkola kertoi yrityksestään ja lausui kaikki kävijät tervetulleek-
si avoimien ovien iltapäivään. 

Terveystieteiden tohtori Irja 
Lepola valotti kuinka onni 
voi tulla sivutuotteena.

KIIFYS Oy fysioterapiapal-
veluja tarjoava yritys järjes-
ti avoimet ovet perjantaina 
6.2. monipuolisen ohjelman 
merkeissä Varsitie 10:ssä si-
jaitsevissa toimitiloissa. Kä-
vijöille suoritettiin terveys-
mittauksia, tarjottiin kahvia 
ja jokainen sai osallistua ar-
vontaan. Terveystieteiden 
tohtori Irja Lepola luennoi 
kuulijoille aiheesta ”Onni tu-
lee sivutuotteena”. 

-Mitä voimaperäisemmin 
yrität onnen tavoittaa, sen 
kauemmas se sinulta karkaa. 
Kun pysähdyt, jaat, tuet ja 
kannustat apua tarvitsevaa 
lähimmäistäsi, muun muas-

sa tuolloin onni tulee sivu-
tuotteena, totesi Lepola. 

Fysioterapeuttiyrittäjä 
Mari Halkola kertoi yrityk-
sen erikoistuneen vaativaan 
kuntoutukseen, joka tarjoaa 
fysioterapia-, lymfa-, allas- 
sekä konsultaatio- ja koulu-
tuspalveluja.  Käytössä on 
Kela suorakorvaus ja yrityk-
sellä on Aluehallintoviras-
ton toimiluvat. 

KIIFYSissä työskentelee 
kuusi fysioterapeuttia, jois-
ta kolme voi työskennellä 
Pudasjärven toimipisteessä 
samanaikaisesti ja tietenkin 
kotikäynneillä voi olla joku 
työntekijä yhtä aikaa. Lisäksi 

KIIFYS:llä avoimet ovet

vastaanottoa käy pitämässä 
jalkaterapeutti Kirsi Hamari 
MediSteppi yrityksestä. HT

Kairos-yhtye konsertoi 
seurakuntakodissa

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 22.2. kello 10, Jaakko Sääs-
kilahti, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen.

Tuhkakeskiviikon messu kirkossa ke 18.2. kello 18, 
Juha Rauhala, Keijo Piirainen, Vox Margarita-kuoro. 
Muualle haudattujen muistomerkin käyttöön ottaminen 
kello 19.  Kirkkokahvit kappelilla.

Miesten ilta  seurakuntakodissa ti 24.2. kello 17.30, Juha 
Rauhala, Keijo Piirainen.
Kuorot: Sarakylän kappelikuoro to 19.2. kello 18.15, kirk-
kokuoro to 19.2. kello 18.
Kairos-yhtyeen konsertti seurakuntakodissa su 22.2. kel-
lo 15, ohjelma 10 €.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  kello 10-13. 
Lähetystalkooilta  Kanttorilassa ma 23.2. kello 18.
Sauvakävely tiistaisin, yhteislähtö seurakuntatalolta kello 
17.15. Sauvakävelyä n. 1h, eli 3-4 km. Liepeessä kahvit ja 
hartaus, kävely Liepeestä takaisin srk-talolle n. kello 19.00.
Kahviraha KUA:n hyväksi.
Varhaisnuorten Talvileiri 28.2.-1.3. Hilturannassa 3.-
7.  luokkalaisille. Leirillä  ulkoillaan, pelataan ja leiki-
tään. Leiri on ilmainen. Ilmoittautuminen ma 23.2. men-
nessä kirkkoherranvirastoon (08) 882 3100. Leirille 
mahtuu 25 leiriläistä. Lisätietoja Tiinalta p. 040 571 4636 tai  
tiina.inkeroinen@evl.fi.
Yhteisvastuutapahtuma kaikenikäisille seurakuntakodil-
la to 19.2 kello 11–18. Ohjelmassa. rukouspolku, onnen-
pyörä, askartelua, satuhetki, pallomeri, arvontaa, makkaran 
paistoa, ja ruokailu kello 11–16, hernekeitto/kinkkukiusaus, 
kahvi ja pulla 6 €, perhelippu ruokailuun 10 €. Tapahtuman  
tuotto yhteisvastuukeräykselle. 
Perhekerhoja ei tällä viikolla, tervetuloa yhteisvastuuta-
pahtumaan to 19.2. kello 11 alkaen.
Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotiloissa perjantai-
sin kello 9.30-12. Parkkiin otetaan etukäteen 15 ilmoittautu-
mista.  Ilmoittautumiset (08) 882 3100. 
Satumuskari Hopeatiuku pe 20.2.  seurakuntakodissa kel-
lo 10.30-11.15. 
Siioninvirsiseurat  Keijo Piiraisella, Jukolantie 26 perjan-
taina 20.2. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat Sarakylän kappelissa 
ke 18.2. kello 19, Yli-Livolla Marjo ja Kaarlo Illikaisella to 
19.2. kello 19, Jongulla Ella ja Urpo Viljamaalla pe 20.2. 
kello 19, Aittojärvellä Riitta ja Matti Hankkilalla la 21.2. kel-
lo 18 ja seurakuntakodissa su 22.2. kello 17 (Pentti Hauk-
kala, Heikki Mattila). Vuosikokousseurat Sarakylän koulul-
la su 22.2. kello 12.
Kastettu: Valtteri Väinö Johannes Puolakanaho, Lotta Asta 
Lyydia Turpeinen, Enni Karoliina Huhtala.
Haudattu: Elma Karoliina Suanto  93 v,  Jenny Maria Pert-
tu 90 v, Olavi Antero Piri  62 v.

pohditaan uskoa, elämää ja 
rakkautta ja mukana on 
muun muassa tunnettuja ru-
noja esimerkiksi Kaarisilta ja 
Rauhattoman Rukous.

-Koen että minulle on an-
nettu nämä laulut sitä var-
ten, että ne voisivat rohkais-
ta ja lohduttaa kuulijoita. 
Olet lämpimästi tervetul-
lut konserttiimme, toivottaa 
Pulkkinen. 

Konsertin järjestävät Pu-
dasjärven seurakunta ja Pu-
dasjärven kaupungin kult-
tuuripalvelut. KP
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

Hinnat voimassa 
to-su 19.-22.2.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

SUPERYLLÄTYS!     
UPERYLLÄTYS!     

   S
UP

ER
YL

LÄ
TY

S!  

139795
Karinimen 
kananpojan rintafilee
n. 550 g, maustamaton 399

K-Menu 
edam ja gouda 
viipaleet
700 g (5,70/kg)

PKTKG

HK naudan 
jauheliha 10 %
600 g (6,65/kg)

399
RS

199

199

099

Vaasan 
Taikaruis 100 % 
viipaleet
550 g (3,62/kg)

HK
amerikan pekoni
170 g (11,71/kg) original

Juissi mehujuomat
1 l (0,99/l)
ei sokerittomat

219 169

249

130

PKT

TLK

PKT

PS KPL

Atria 
ylikypsä kinkku
250 g (11,96/kg) 
viipaleet

299
369

Flora Culinesse 
kasviöljyvalmiste
500 ml (2,78/l)

-33 %

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

Ilman korttia 13,89 kg Ilman korttia 4,99 pkt (7,13/kg)

Rasvaa vain 10 %,
iso 600 g:n rasia Syö SEKÄ edullisesti

 ETTÄ hyvin. 

Me autamme siinä. 

Bolognesekastike ja yli 100 muuta 

Pirkka-koekeittiön testaamaa reseptiä 

alle 2,50 €/annos koottuna sinua varten 

osoitteessa: k-supermarket.fi

-59 %

Maustetut 
Valiojogurtit
1 kg (0,89/kg) 
myös rasvaton, ei laktoositon
rajoitus 4 tlk/talous

089
TLK

 Ilman korttia 2,19 tlk (2,19/kg)

ERÄ

550 g:n rasia

-42 % -20 %

Edullisesti K-supermarketista
Tarjoukset voimassa to-su 19.-22.2.

To 19.2. 
Pulla Pirtin 
konsulentti

Pe 20.2. 
Arlan konsulentti 

maistattaa
 luonto + 
jogurtteja

KANSAN KESKELLÄ
- KANSAN KIELELLÄ

PERJANTAINA 20.2.
Kuusamo K-citymarket klo 10-12

Kuusamon Perussuomalaiset ry

Joukamo
Kortesalmi

järjestösihteeri

Saat mitä tilaat.
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Henna
Kupsala

kansanedustajaehdokas

Taivalkoski S-market klo 13-15 
Taivalkosken Perussuomalaiset ry

Kari
Tykkyläinen

kansanedustajaehdokas

Pudasjärvi K-supermarket klo 18-20
Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Karhupajan Verkkispajalla 
aloitettiin uusi yleishyödylli-
nen toiminta, kauppojen lah-
joittaman ruoka-avun jake-

Nuoret ja kauppiaat yhteistyössä
lu. Toiminta aloitettiin viime 
viikon alussa ja sitä jatkettiin 
kuluneen viikon maanantai-
na. Jatkossa ruoka-avun ja-

Verkkispajalla vierailulla ollut Merja Kokko seurasi, kun 
nuorista Elina sekä ohjaajat Mari, Paula ja Hanne valmis-
tautuivat ruoka-avustuksen jakoon maanantaiaamuna. 

kelu tapahtuu joka viikko 
maanantaisin. 

Eviran uusi ohjeistus ruo-
ka-aputoiminnasta mahdol-
listaa viimein tämän tyyp-
pisen palvelun. Kauppiaat 
olivat innolla mukana, kun 
Karhupajalta oltiin yhtey-
dessä asian tiimoilta. Yhteis-
työkumppanina toimii myös 
Työpetari ry.

Verkkispajan nuoren, 
Mintun, mielestä ensimmäi-
nen ruuan jako sujui mallik-
kaasti. Minttu kertoo olleen-
sa hyvällä tavalla jännittynyt 
sekä innoissaan, kun ruuan-
jakotilaisuutta järjesteltiin. 

-On todella tärkeää, että 
ruokaa ei mene roskiin, vaan 
se jaetaan tarvitseville. Asia 

on myös egolokisesti tärkeä, 
Minttu painottaa. 

Samoilla linjoilla on myös 
toinen pajan nuori, Elina.

-Ruuanjako oli työkoke-
muksena antoisa ja toi hyvän 
mielen sekä meille että asi-
akkaille. Kirjurina toimineen 
Elinan mukaan kävijöitä oli 
reilut nelisenkymmentä.

Nuoret haluavat välittää 
kiitoksensa kauppiaille hy-
vän tekemiseen osallistumi-
sesta. Kiitoksiin yhtyy koko 
Karhupajan väki.

Mari Laakkonen, 
Hanne Vähäkuopus, 
Elina Teivaanmäki, 
Minttu Nurminen
Karhupaja

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus on valinnut eläkkeelle 
jäävän vanhuspalvelujohtaja 
Kyllikki Syrjäpalon seuraa-
jaksi haukiputaalaisen Mat-
ti Vähäkuopuksen. 

Vähäkuopus on toiminut 
kesästä 2013 asti Oulunkaa-
rella hoitotyön päällikkönä. 
Koulutukseltaan Vähäkuo-
pus on sairaanhoitaja ja ter-
veystieteiden maisteri. En-
nen kuntayhtymää hän on 

työskennellyt muun muas-
sa Oulun kaupungilla hy-
vinvoinnin edistämisen asi-
antuntijana ja Haukiputaalla 
hoitotyön johtajana. 

Vanhuspalvelujohtajan 
tehtäviin kuuluu vanhuspal-
velujen ydinprosessin koko-
naisvaltainen, tehokas ja tu-
losvastuullinen johtaminen 
siten, että toiminta toteuttaa 
vanhuspalveluille asetettua 
visiota ja strategisia tavoit-

teita. Vanhuspalvelujohtaja 
vastaa siitä, että vanhuspal-
velut tuotetaan yhdenmu-
kaisin toimintaperiaattein 
kaikilla yhteistoiminta-alu-
een palvelualueilla. Hän 
huolehtii vanhuspalvelu-
jen sisäisen synergian hyö-
dyntämisestä ja yhteistyöstä 
muiden palvelualojen, vi-
ranomaisten ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. 

Lisäksi vanhuspalvelu-

johtaja toimii palvelualansa 
seudullisena palvelujohta-
jana. Hän huolehtii vanhus-
palvelujen strategisesta ja 
operatiivisesta johtamisesta 
yhdessä alueellisten vastuu-
henkilöiden kanssa. Virkaa 
haki yhteensä 46 ihmistä.

Oulunkaari tiedotus

Matti Vähäkuopus Oulunkaaren vanhuspalvelujohtajaksi

Pudasjärven S-Marketissa

AarreArkku
Monipuolinen Lahja-, Askartelu-, 

Peli- ja Lelukauppa

www.AarreKauppa.net

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti
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Tero Kokko
Olen Tero Kokko ja lähden 

Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta. 

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
kulman takana häämöttää 

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

Uskon itselläni olevan mahdollisuuksia 
tarjota vaihtoehtoja rakentaa 

oikeudenmukaisempaa 
hyvinvointiyhteiskuntaa.

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

Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan: 

ISÄNMAAN PUOLESTA, 
HYVINVOINTIA 
SUOMALAISILLE!

· JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN JA HYVINVOINTIIN 

· LAPSIPERHEIDEN KÄRSIMYS ON LOPETETTAVA 
  JA LAPSILISÄ EI OLE LEIKATTAVA ETUUS 
· ENSIN OMA MAA KUNTOON 
  SITTEN PARANNETAAN MAAILMAA
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Olen Tero Kokko ja lähden

Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta.

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
kulman takana häämöttää

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

Uskon itselläni olevan mahdollisuuksia 
tarjota vaihtoehtoja rakentaa

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

Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan:

Tero Kokko

Konsertin järjestävät Pudasjärven seurakunta ja
Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut

Päivi Pulkkinen, laulu ja piano
Irina Ahola, laulu

Leo Loueranta, kitara
Olli-Pekka Kajasviita, sello
Mikko Sorri, piano ja viulu

Roni Helminen, kontrabasso
Petteri Kuivala, rummut

Kairos-yhtyeen konsertti
Seurakuntakodissa su 22.2. klo 15.00

Ohjelma 10€

London Film Schoolissa 
opiskeleva Maria Lax ohjaa 
Valot-dokumenttia Pudasjär-
ven vuosien 1969-1972 va-
loilmiöistä. Innostus aihee-
seen tuli isoisän, Soini Laxin, 
kirjasta Pudasjärven ufot. 
Ensimmäiset kuvaukset on 
jo tehty, mutta uudetkin tari-
nat ehtivät vielä mukaan.

Kirjaston oviseinän uusi takkaryhmä on kerännyt koko ajan istujia. Lainan päivänä juhla-
väelle tarjottiin myös kirjastokahvit.

Runsaasti kävijöitä kirjaston avajaisviikolla
Pudasjärven kirjaston uu-
situn ilmeen avajaisviikolla 
2.-8.2. oli runsaasti ja moni-
puolisesti ohjelmaa ja eri ta-
pahtumia. Kävijöitä oli 1722, 
joka ylitti runsaasti normaa-
lin viikoittaisen kävijämää-
rän. Kirjaston uusi takka-
ryhmä ehti juuri valmistua 
avajaisia varten ja keräsikin 
heti ensimmäisestä päiväs-
tä lähtien istujia. Myös kir-
jastosalin uudet verhot ehti-
vät saapua tapahtumaviikon 
aikana. Lauantaina kirjailija 
Juhani Olutkoski kertoi Pu-
dasjärvelle sijoittuvasta kir-

jastaan Ufohaudan äärellä 
ja nähtiin Oulun Ufokerhon 
ja Pohjois-Suomen Ufotut-
kimus ry:n kuvia Valoilmi-
öt ja lentävät lautaset Pudas-
järvellä 1707-luvulta tähän 
päivään. Päivän vieraana 
oli pudasjärveläissyntyinen 
Maria Lax. 

Lainan päivänä sun-
nuntaina 8.2. puhujana kir-
jastolla kävi monialainen 
taiteilija ja Pudasjärven kau-
punginvaltuutettu Kari Tyk-
kyläinen. Puheessaan hän 
ihmetteli onko teknologian 
kehitys syrjäyttämässä ih-
misten mielenkiinnon tai-
teeseen ja luovuuteen. Li-
säksi hän pohti, kuka enää 
uskaltaa tehdä kulttuuria, 

joka kuuluu olennaisesti elä-
mään, sillä kulttuuria hal-
litaan rahalla. Kulttuuri on 
elämää, jota näemme päivit-
täin, joten Tykkyläinen ke-
hotti nauttimaan elämästä, 
eli kulttuurista samalla. Mu-
siikkia esittivät Floorflower 
–trio sekä Antti Ervasti. 

Jatkossa kirjasto on avoin-
na talviaikataulun mukai-
sesti ma-ti ja to-pe kello 10-
19 sekä keskiviikkoisin kello 
10-16. Seuraavat tapahtumat 
ovat tiistaina 24.2. Runokar-
hujen kokoontuminen, ve-
täjänä Rea Tiirola-Tyni Tai-
valkoskelta, sekä Joogailta 
keskiviikkona 25.2., vetäjä-
nä Ritva Niemeläinen Kuu-
samosta. Kirjastoauto Iso 

Karhu vierailee lomalaisia 
tapaamassa Syötteellä sun-
nuntaina 22.2. sekä 1.3. 

London Film Schoolissa 
opiskeleva Maria Lax ohjaa 
Valot-dokumenttia Pudas-
järven vuosien 1969-1972 va-
loilmiöistä. Innostus aihee-
seen tuli isoisän, Soini Laxin, 
kirjasta Pudasjärven ufot.

Ensimmäiset kuvaukset 
on jo tehty, mutta uudetkin 
tarinat ehtivät vielä mukaan.

Kirjaston oviseinän uusi 
takkaryhmä on kerännyt 
koko ajan istujia. Lainan päi-
vänä juhlaväelle tarjottiin 
myös kirjastokahvit.

Eija-Liisa Kasesniemi

Esko Mustonen

Rajut sävelet
Pudasjärveläisiäkin suku-
juuria omaava Esko Mus-
tonen (1926–1999) oli mo-
nipuolinen ja lahjakas 
taiteilija, jonka ääni tuli tun-
netuksi Yleisradion Sävel-
lahjan kautta kaikille suo-
malaisille. Hieman ennen 
kuolemaansa Esko ehti lu-
kea ja hyväksyä tämän kir-
jan, runsaan 700 sivun mit-
tainen käsikirjoituksen, joka 
pohjautuu hänen muistel-
miinsa ja tarkkoihin päivä-
kirjamerkintöihin.

Mustonen syntyi Oulus-
sa kansainvälisesti tunnet-
tuun teollisuussukuun. Pie-
ni poika katseli porvarillista 
elämää kotonaan ja leikki 
työläislapsien kanssa pi-
hamaalla sekä seurasi vali-
mon miesten työskentelyä 
saaden näin monipuolisen 
kasvualustan elämälleen. 
Sodanaikaiset tapahtumat 
Oulussa ja maailmalla sy-
vensivät ja laajensivat nuo-
rukaisen maailman kuvaa.

Eskoa kasvateltiin teh-
taanjohtajaksi, mutta jo pie-
nenä poikana heräsi mielen-
kiinto musiikkia kohtaan 
ja siitä sittemmin teatterin 
maailmaan. Ammattinäyt-
telijänä Esko kerkisi kier-
tää Oulun, Vaasan ja Kemin 
teatterit ennen toimittajak-

si siirtymistään oululaiseen 
lehteen. Samanaikaises-
ti hän teki myös ohjelmia 
paikallisradioon, josta siir-
tyi sittemmin Yleisradion 
palvelukseen 1956. Kirjan 
kautta pääsee seuraamaan 
Yleisradion sen aikaista toi-
mintaa ja murroskautta hy-
vin monipuolisesti, samoin 
kuin kohtaamaan suomen 
tunnetuimpia henkilöitä.

Mustosen vähemmälle 
huomiolle on jäänyt mitta-
va sanoitus- ja sävellystyö 
tulevat kirjan kautta esil-
le samoin kuin muu taiteel-
linen työ. Henkimaailma 

ja mystiikka kiinnostivat 
Mustosta. Hän perehtyi sy-
vällisesti näihin asioihin ja 
kirjoitti aiheesta viisi kirjaa 
sekä teki muutamia kuu-
lijoissa kovasti kiinnos-
tusta herättäneitä radio-
ohjelmia asian tiimoilta. 
Kirja valaisee näitä lähes 
tuntemattomiksi jäänei-
tä aihepiirejä Mustosen 
elämästä ja vie samalla lu-
kijansa seikkailumatkalle 
lähes ympäri maailmaa eri-
laisten tapahtumien kautta, 
joista ei vauhtia ja jännitys-
tä puutu. Kirjan tekstiä tu-
kee runsas kuvitus. Kirja on 

saatavana kirjakaupoista tai 
nettiosoitteesta www.pal-
velin.com/esko

Kirjan on kustantanut ja 
tuottanut Eskon ystävät.

Erkki Riihaho

AVANTOUINTIPAIKKA 
PIETARILAN RANTAAN AVATTU
Ohjeita käyttäjille:
-  Avantouintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi ja 
   käytöstä vastaa Työpetari ry.
-  Paikan avaimen voi lunastaa Työpetari ry:n toimistosta Suojalinna 
-  Urheilutie 2, toimisto avoinna ma–to 9.00–16.00 ja pe 8.00–14.00.
-  Vuokra-avain 25 €.
- Mahdollisuus uintiin avannossa arkisin 
-  Viikonloppuisin ei ylläpitoa.
-  Käytössä pukeutumistila.

Tiedustelut: 
Kaupunki/liikuntatoimi, Heino p. 0400 346 097
Työpetari ry Tuomo p. 0440 822 130, toimisto (08) 822 138

Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry

Pietarilantie 17, Pudasjärvi

TERVETULOA 

KOKEILEMAAN!

YHTEINEN AVANTOUINTI-ILTA 
to 26.2. klo 18-19. 

Grillimakkaraa, nuotiopannukahvia, mehua!

Tervetuloa!
Pudasjärven Urheilijat/Uintijaosto ja 

Kuntourheilujaosto, Työpetari ry



4 5nro 7PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti18.2.2015 18.2.2015nro 7

Pohjoisen asialla, mukana vaikuttamassa.

sanna stenius

sanna on lähihoitaja, 
insinööri ja perheenäiti.

näkökulmaa on 
monelta kantilta.

Kolme tärkeää: Lapsiperheille mahdollisuus kodin-
hoitajaan. Vanhuksille hyvää hoitoa. Harva-alueiden 

palvelujen säilyttäminen.

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

Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

eduskuntaan

Metsäpurojen tilan paran-
taminen on tärkeää Koillis-
maan asukkaille ja sen eteen 
ollaan valmiita tekemään 
talkootöitä. Tämä kävi ilmi 
SYKEn ja Metsähallituksen 
vuonna 2013 tekemästä ky-
selytutkimuksesta, jossa sel-
vitettiin ensimmäistä kertaa 
Suomessa, miten paikalliset 
asukkaat, maanomistajat ja 
mökkiläiset arvostavat met-
säpuroja ja niitä ympäröivää 
luontoa. Samalla selvitettiin 
vastaajien maksu- ja osallis-
tumishalukkuutta. 

Lähes kaikki vastaajat ar-
vostivat metsien puhdasta ja 
raitista ilmaa ja puhtaita ve-
siä. Yli 80 prosenttia arvos-
ti metsistä saatavia marjoja 
ja sieniä, maisemaa, metsän 
äänimaailmaa ja kaloja. Yhtä 
moni oli kiinnostunut met-
säpurojen ja niiden alajuok-
sun vesistöjen tilasta. Erityi-
sesti toivottiin toimenpiteitä 
taimenen elinolosuhteiden 
parantamiseksi. 

Koillismaalla halua parantaa 
metsäpurojen tilaa
Metsäpurojen tilaa hei-

kentävän puronpohjan hie-
koittumisen vaikutuksista 
oltiin yleisesti huolissaan. 
Lähes puolet vastaajista ko-
kikin metsäpurojen tilan 
huonoksi. Hyvänä tai koh-
talaisena tilaa piti vain noin 
joka kolmas. Lähes viiden-
nes metsänomistajista kertoi 
kunnostaneensa puroja va-
paaehtoisesti.

Kyselyssä vastaajia pyy-
dettiin kuvittelemaan, että 
Koillismaalle perustettaisiin 
metsäpurojen kunnostus- ja 
hoito-ohjelma, jonka avulla 
kunnostettaisiin 200 alueen 
huonoimmassa tilassa ole-
vaa metsäpuroa. Ohjelman 
kustannuksiin osallistuisivat 
valtio ja toiminnanharjoitta-
jat, mutta varoja kaivattai-
siin myös kotitalouksilta.

Lähes 60 prosenttia vas-
taajista uskoi, että ohjelma 
voisi parantaa metsäpuro-
jen tilaa. Vastaajista yli puo-
let oli myös valmis rahoit-

tamaan tällaista ohjelmaa 
15–21 eurolla vuodessa vii-
den vuoden ajan. Viidesosa 
kaikista vastaajista oli myös 
halukkaita osallistumaan 
Koillismaan metsäpurojen 
kunnostustalkoisiin. 

Tärkeimpiä syitä maksu- 
tai osallistumishalukkuudel-
le olivat kunnostuksesta koi-
tuvat hyödyt kalastukselle ja 
metsästykselle, alueen luon-
non säilyttäminen hyvänä 
omalle ja tulevien sukupol-
vien virkistyskäytölle sekä 
mahdolliset hyödyt alueen 
maineelle.

Kysely lähetettiin 1800:lle 
ja vastauksia saatiin yli 700. 
Vastaajista 64 prosenttia oli 
metsänomistajia, joista yli 
puolella oli puroja omis-
sa metsissään. Kaikista vas-
taajista hieman yli puolet 
oli naisia ja keski-ikä oli 54 
vuotta.

Vain kaksi prosenttia 
Koillismaan puroista on säi-
lynyt luonnontilaisina ja 

vain viidennes niin hyvässä 
tilassa, että ne selviäisivät il-
man kunnostustoimia. Ylei-
simmin purot kärsivät met-
säojitusten ja metsänpohjan 
muokkausten vapauttamista 
ravinteista ja sedimentistä. 
Purojen eliöyhteisöille eri-
tyisen haitallista on lisäänty-
nyt sedimentaatio, joka yksi-
puolistaa pohjan rakennetta 
mm. tukkimalla kivien kolo-
ja ja haittaamalla purotaime-
nen lisääntymistä. 

Metsähallitus on kartoit-
tanut Koillismaan purojen 
tilaa vuodesta 1998 lähtien. 
Tähän mennessä on arvioi-
tu yli 1700 purokilometriä ja 
kaikkiaan 450 metsäpuroa.

Kyselyn toteuttivat Suo-
men ympäristökeskus SYKE 
ja Metsähallitus osana Suo-
men Akatemian rahoittamaa 
ja Oulun yliopiston vetämää 
REFFECT-projektia (2012–
2016). 

Pirkko-Liisa Luhta

OSAO:n Pudasjärven yksi-
kön matkailualan ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat järjes-
tivät Talvibasaari-tapahtuma 
22.–23.1. osana Kansainvälis-
tyvä maailma ja vieraat kult-
tuurit sekä Kulttuurien tun-
temus -opintojaksoja.

Luokkahuoneet muuttui-
vat tapahtumassa eri maita 
ja kulttuureja kuvastaviksi 
näyttämöiksi, joissa osallis-
tujien oli mahdollista eri ais-
teilla kokea kohdemaiden 
tunnelmia. Nojatuolimatkat 
tehtiin neljään eri maahan, 
joita olivat: Kypros, Austra-
lia, Malediivit ja Intia. 

Me opiskelijat valitsimme 
maan tai kulttuuripiirin ja tu-
tustuimme siihen monipuoli-
sesti. Erityishuomio oli mat-
kailijan näkökulmassa, eli 
siinä, mitä matkailijan olisi 
tärkeätä tietää, kun hän mat-
kustaa kyseiseen maahan. 
Tapahtumaa varten valmis-
telimme esitelmän, jota var-
ten keräsimme tietoa maan 
historiasta, yhteiskunnas-
ta, elinkeinosta, uskonnosta, 
kulttuurista, nähtävyyksistä 
ja perinteisistä ruuista. Tieto-
lähteinä käytimme Internetiä, 
esitteitä, kirjoja, Matkames-

Talvibasaari 
– Nojatuolimatka vieraisiin maihin

suilta kerättyä materiaalia 
ja kohdemaiden ystävyys-
seuroja. Esityksiä elävöitim-
me musiikilla, ääninäytteil-
lä, matkatarinoilla ja kuvilla. 

Luokkien somistelua var-
ten keräsimme rekvisiittaa 
opiskelijoiden ja opettaji-
en kotoa sekä kirpputoreilta. 
Itse tapahtumapäivänä pu-
keuduimme ”maan tapaan” 
ja tarjoilimme esitysten lo-
massa tapahtumaa varten 
valmistamiaan pieniä paikal-
lisia naposteltavia.

Nojatuolimatkalle osal-
listui kahden päivän aikana 
noin 110 OSAO:n opiskelijaa, 
joilta saatiin hyvää palautet-
ta tapahtuman järjestämises-
tä. Mielestämme Talvibasaa-
rin tekeminen oli antoisaa ja 
hauskaa ja me opiskelijat tu-
tustuimme uuden kulttuuri 
lisäksi toisiimme syvemmin. 
Talvibasaari on hyvä keino 
tutustua vieraisiin maihin ja 
kulttuureihin! 

Matkailupalvelujen tuottajik-
si 1. lukuvuottaan opiskelevat,
Susanna Karvonen, Elisa 
Vola, Elisa Hoskio ja Tuija 
Tolonen-Keränen
Kuvat: Liisa Lehto

Malediiveilla esitystila oli somisteltu muun muassa koo-
kospähkinöillä ja snorkkeleilla.

Kyproslaisilla oli tarjolla makuupalana fetajuustoa, oliivia 
ja aurinkokuivattua tomaattia sekä rypälemehua.

Welcome to Australia, 
Veijo Pakanen, Liuda 
Tomilova ja Polina Zorina (oik.) 
aloittelevat esitystään.

Intialaista Namaste -tervehdystä tekemässä Amuli-Chris-
telle Kama (vas.), Kseniia Belova, Mariia Zakharenkova ja 
Tuija Keränen-Tolonen.

Pudasjärven Urheilijat/
Kuntourheilujaosto järjestää

OULUHALLIIN 
LIIKUNTARETKEN

pe 20.2. Ouluhalliin Ouluun, 
jossa sisällä hölkkää ja kävelyä Ouluhallin 

sisäjuoksuradalla. Lähtö klo 18 Puikkarin edestä.
Ilmoittautumiset Senja Pihlaja p. 040 762 2317 

(miel. tekstiviesti), Heimo Turunen p. 0400 385 281, 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

OULUN SUURET
40. ANTIIKKIMESSUT
28.2.-1.3. la-su 10-16 PALJON MYYJIÄ

SuperPark Areena
ARABIAN FIGUURIT 1800-l. alk-NÄYTTELY
Mukana arviointeja: rahat, ranne- ja taskukellot, sotilasmerkit ja -mitalit
Jalokivien tunnistuspalvelu L. 10/8€   Antike Club 0400 585 926

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

KOKOKATSASTUS

Tällä kupongilla!

55,-

%

%

Rekisteröintejä

Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
to 19.2. klo 9.00 alkaen. 

Säävaraus kovan tuulen vuoksi.
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Pudasjärvi

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

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

"
"

"

"

"

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

AVATTU!
PESULAN 

VASTAANOTTOPISTE
(Perhemarket)

-20%
KAIKKI 

MATTOPESUT

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

Tarjous voimassa helmikuun loppuun.

rypsiporsAs
fileepihvi

parillada
510 g

gouter
mAkkArAsiivu

150 g

8,50

koristetyynyt
Alkaen

tyynyn sisus

4,50

2,40

pöydän 
muovitAbletit
Alkaen

17,90
räsymAtto

pitsinen
verhokAppA
60x240 cm

7,50
pAtAlAppu
mAgneetillA

kylpyhuoneen
mAtto
pitsireunAllA

12,90

5,90

tuolin pehmuste

5,50
kpl

20,-
4 kpl

14,90

räsymAtto
-koristetyyny

3,90
kpl

lAsten
toppAhAAlArit

-50%

2,49
ras

0,89
ras

4,89
ras

2,29
pss

putAAn pullAn
viipAloitu

ruislimppu
700 g

violA
tuorejuusto

200 g
eri makuja

Aito kermA- tAi 
goudAjuusto

n. 1 kg

5,99
kg

rAikAs 
viisi hedelmää

mehu
1 l

0,99
prk

10,90

räsymAtto
-kAitAliinA

3,99
prk

2,19
ras

MOOTTORIKELKAT

moottorikelkkojen vuokrAus!
esim. lastenkelkka 100,-/vrk

polAris iq h.o 600 cc vm. 2010   4290,-
polAris trAil touring 550 cc vm. 2005   3950,-
polAris sport touring 550 cc vm. 2001   2490,-
polAris xc 500 cc vm. 2001   1990,-
polAris indy 500 cc vm. 1991   1990,-
polAris clAssic 600 cc vm. 2002   2490,-
polAris edge touring 340 cc vm. 2004   2990,-
polAris trAil deluxe 500 cc vm. 1996   2490,-
polAris indy lxt 550 cc vm. 2013   8790,-
yAmAhA rs venture 1000 cc vm. 2004   4290,-
yAmAhA rs vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
skidoo legend 800 cc vm. 2008   4790,-
Artic cAt lAstenkelkkA zr 120 2014   2790,-

KUPONKITARJOUS

KUPONKITARJOUS

KUPONKITARJOUS

KUPONKITARJOUS

Auringon-
kukAnsiemenet
25 kg

19,95

tefAl 
kAhvinkeitin
15 kupin

19,95

rAsch 
kompressori
2 hp, 24 l, 8 bar

AirAm sähkö-
tArvikepAkkAus
jatkojohdot 2 kpl, ajastin, haaroitin

59,95

säkki

8,95
pkt

"

"

"

ilmAlämpöpumppu
msz-sf 35

1090,-
+ asennus

NunnaUunit 
POISTO-
HINNOIN

NunnaUuni. 
Se kestävä vuolukiviuuni.

Vanessa 6

Wilma 6

4990,-

3990,-

4990,-
Sis. asennus

Sis. asennus

Sis. asennus

Genius
valkoinen

Ahkiot xl

39,50
Ahkiot xxl

59,50
HOX! Meiltä myös 

hiihtäjän/koiran ahkiot!

LOPUT LUMILINGOT 

POISTOHINNOIN! 
Kysy tarjous!

kAnAnpojAn
tAsku

- valkosipuli-tuorejuusto
- kinkku-juusto

320 g

mehukAtti
sekA- tAi 

Appelsiinimehu-
tiiviste

1,5 l
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

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

OSTETAAN
Seniori-sänky, koivua moot-
toripohjalla. Lev. 80 cm, pit. 
200 cm, hinta 200 €. Seniori-
yöpöytä, koivua, jossa lukol-
linen laatikko, kolme hyllyä ja 
esiinvedettävä taso. Mitat 37 
cm x 37 cm x 70 cm, hinta 120 
€.  Toledo-ryhmä, jossa pöytä 
ja kaksi tuolia, pöydän mitat 80 
cm x 80 cm, korkeus 74 cm., 
hinta 60 €. Nojatuoli mustaa 
nahkaa, jossa käännettävä jal-
katuki, hinta 300 €. Kattovalai-
sin, hinta 40 €. Myydään kaikki 
samalla kertaa hintaan 700 € 
ja yksitellen hintojen mukaan, 
myyjältä haettuna. Tuodaan 
korvausta vastaan. P. 040 837 
3234 tai 040 537 4681.

Toyota Hiace rek.11/02 pit-
kä. aj. 230 tkm. Hyväkunt. 
s.katsastus 11/15. Valorauta 
lisävalot, ovien lukitus kaukos.  
6500 €. P. 040 311 4126.

OSTAMME TAI VUOKRAAMME
Pudasjärveltä remontin vaativan 

omakotitalon tai rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpöverkkoon tai jolla on 

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

Toyota hiace/hilux 1985-2005.
Liteace, Mazda europe, Nissan 
pickup pitkälavanen. Tarjoa rei-
lusti kaiken kuntoiset, p. 040 
069 2181.

Mazda 323, vm -94. Aj. 221 
tkm. Eritt. hyväkunt. ja ikäänsä 
nähden vähän ajettu! Huoltokir-
ja on. P. 040 701 4566.

Lakattu pirttikalusto (pöytä, 
kaksi penkkiä), pöydän koko 
80x180 cm, kansi 5 cm. P. 040 
707 5144.

Kaksi vuoden 2009 mattasi-
nistä Happy Cat -keräilypulloa, 
toisen etiketin teksti valkoinen, 
toisen musta. Petrooli Premo-
dan kevyttoppatakki, koko 38, 
takapituus 93 cm. 10 €/kpl. p. 
040 543 8372/Satu.

Jyvävakka, antiikkia, vähän 
korjailtu. Pituus 86 cm, leveys 
49 cm ja korkeus 18 cm. 45 €. 
Husqvarna sähköompelukone, 
vanha, toimiva. 45 €. P. 040 
570 8718.

Pudasjärven Urheilijoiden 
lentopallojaostossa on tule-
vana viikonloppuna vilkas-
ta, sillä Tuomas Sammelvuo 
salissa pelataan C-tyttöjen ja 
B-poikien joukkueiden AM 
turnaukset. Monen vään-
nön jälkeen Pohjois-Suomes-
ta ei löytynyt muuta salia, 
jossa pystyy pelaamaan näin 
monta joukkuetta kerrallaan. 
Lauantaiksi tulee tyttöjä Raa-
hesta, Kempeleestä, Oulun-
salosta, Kuusamosta ja Suo-
mussalmelta.

Pojille tulee vastustajat So-
dankylästä, Rovaniemeltä ja 

Lentopallokuulumisia
Kempeleestä kaksi joukkuet-
ta.

Huhtikuun 25.-26. päivinä 
on vuorossa miesten 55-vuo-
tiaiden SM-turnaus, johon on 
tulossa peräti 16 joukkuetta 
ympäri Suomea.

Kesäkuun alussa on taas 
vuoden odotetuin tapahtu-
ma Power Cup, tällä kertaa 
Vaasassa ja sinne on lähdös-
sä meiltä C-tytöt, B- pojat ja 
uusina joukkueina D-tytöt ja 
N-22.

Pudasjärvellä kuluneena 
kautena on pelannut ja osal-
listunut kilpailutoimintaan 

kaksi joukkuetta; C- tytöt ja 
B-pojat. Lisäksi on harjoituk-
sissa kulkenut F- tyttöjä 9-10, 
D-tyttöjä 10, F-poikia 7-8 ja D- 
poikia 8. Vetäjinä on toiminut 
niin C-tyttöjä kuin B- poikia.

C-tyttöjen kausi alkoi 
syksyllä kotisalissa aluesar-
jan tasoturnauksella. Turna-
uksella haettiin pelipaikkaa 
poolisarjaan. Poolipelit olivat 
vieraspelejä, Oulussa, Hauki-
putaalla ja Kuusamossa. Ty-
töt pelasivat tasaisia pelejä, 
joissa niukat häviöt ja voitot 
vaihtelivat. Kinkunsulatus-
turnaus näytti avaavan tyt-

töjen pelit. Kun tultiin kevät-
kierroksen aluksi kotisaliin, 
niin tytöt olivat tylyjä emän-
tiä muille joukkueille, vieden 
kaikki pelit kotiin, vaikka Iso-
mursun Essi sairastuikin kes-
ken turnauksen. Toinen kier-
ros pelattiin Oulunsalossa, 
missä tyttöjen tuomisina oli 
kolmesta pelistä kolme voit-
toa ja nousu pelaamaan 20 
kymmenen joukkoon SM-sar-
jassa.

Joukkueessa pelaavat 
Juha Pätsin ja Sari Hukarin 
ohjauksessa Elisa Hukari, 
Essi Isomursu, Vicky Mwi-

ka, Siiri Ojala, Essi Pätsi, Lau-
ra Savela ja Minna Uusi-Illi-
kainen.

Vastoinkäyminen tytöil-
le tuli joulun aikaan kun 
joukkueessa hyvin pelannut 
Vicky Mwika muutti tuleval-
le Power Cup paikkakunnal-
le Vaasaan.

B- poikien aluesarjan taso-
turnaus pelattiin Kempelees-
sä. Kaikki syksyn poolitur-
naukset olivat vieraspelejä 
akselilla Sodankylä, Rovanie-
mi ja Kempele. Kevätkierros 
aloitettiin tyttöjen tapaan ko-
tipelillä, ja toinen peli oli Tu-

poksella. Poikien poolipelit 
menivät ristiin niin, että poo-
li on pysynyt samana. Pojat 
pelaavat SM-sarjaa poolissa 
23-26.

Joukkueessa pelaavat Rei-
jo Ojalan ja Kauko Tervo-
sen ohjauksessa Ville Juurik-
ka, Olli Ojala, Aarne Valkola, 
Tuomas Väyrynen, Henri Sa-
vela, Aleksi Illikainen, Heik-
ki Ojala, Joel-Akseli Outila, 
Jesse Takarautio ja Jami Tör-
rö.

Kauko Tervonen
lentopallojaoston pj

EURONKIRPPIS 
Pudasjärven torilla to 19.2. klo 10-14.   

Tervetuloa!

KIRPPIS 
avoinna ent. leipomolla Lukiotie 1 

pe-la 20.2.-21.2. klo 10-14. 
(myös paljon huonekaluja). 

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana keskellä Pudas-
järveä viihtyisä kolmio omalla 
saunalla ja autopaikalla, es-
teetön kulku, katutasossa, rau-
hallinen sijainti. Palvelut 300 
m säteellä. 67 m2, vuokra 780 
euroa /kk. Vapaa 1.3.2015. P. 
0400 992 999.

Antti-Jussi Raappana otti 
voiton M12 sarjassa lauan-
taina 14.2. hiihdetyissä Poh-
jois-Pohjanmaan piirin-
mestaruushiihdoissa Iissä. 
Kilpailu oli samalla Hopea-
somman aluekilpailu. Kil-
pailumatkana 12-vuotiailla 
pojilla oli 3 km vapaalla hiih-
totavalla. Poikien kilpailu 
eteni alusta loppuun Antti-
Jussin johtaessa. Puoli kilo-
metriä ennen maalia väliajat 
jo kertoivat, että kilpailuun 
viimeisenä matkaan lähtenyt 
Antti-Jussi tuo mestaruuden 
Pudasjärvelle ilman loppu-
matkan haavereita. Toiseksi 
hiihtänyt Eeli Kujala Oulun 
hiihtoseurasta hävisi Antti-
Jussille 8,1 sekuntia ja kol-
manneksi sijoittunut Yli-Iin 
Nasevan Viljami Hökkä jäi 
voittajasta 17,6 sekuntia. 

Iin Illinsaaren kilpailuis-
sa oli koolla piirin hiihdon 
parhaimmisto, yhteensä 230 
hiihtäjää. Päivän aikana näh-
tiin tasaisia kisoja sekä tyttö-
jen ja poikien että naisten ja 
miesten sarjoissa. Hiihtorei-
tit olivat erinomaisessa kun-
nossa. Teknisesti haastava 
rata sekä lentokeli asettivat 

Antti-Jussi Raappanalle 
hiihdon piirinmestaruus

hiihtäjien osaamisen koetuk-
selle. Pudasjärven Urheili-
joista kilpailuissa mukana 
olivat myös Sonja Raappana 
ja Sauli Kuopus. N14 sarjas-
sa Sonja sijoittui kahdeksan-
neksi ja Sauli MYL-sarjas-
sa yhdeksänneksi. Miesten 
yleisen sarjan voittoon hiihti 
Taivalkosken Metsä-Veikko-
ja edustava Topias Tyni.

Tarkemmat tulokset kaik-
kien sarjojen osalta löyty-
vät Iin Urheilijoiden sivuil-
ta. MR

Antti-Jussi Raappana kä-
dessään piirinmestaruus-
kultamitali. 

Lukijan kynästäLukijan kynästä

Omakotitalon omistajana kaupungin tiedotussivuja lukiessa on tul-
lut käsitys, että ovatkohan kaupungilta siirtyneet taajamassa huol-
totyöt yksityisille henkilöille;

Ojien varret tontin ympärillä puhtaaksi kolme metriä rajasta 
maantielle päin pitää huolehtia, kadut pitää puhdistaa, lumia ei saa 
puskea minne tahansa, roskat ojista pois, ympäristö pidettävä puh-
taana ja ojan päät puhtaana eli rumpujen päät itse aukaista. Kyllä tä-
hän saakka kaupunki on käynyt ne aukaisemassa. Kaupunki on pit-
kin talvea lumet aurannut myös näihin ja nyt pitäisi yksityisen ne 
sitten putsata.

Olen ihan hämilläni ja epätietoinen. Onko tullut uusi lakipykälä. 
Ei ole ollut näin ennen. Tuntuu  ihan uskomattomalle, että mitä on 
tämä juttu. Omakotitalon omistajina on myös paljon iäkkäitä yksi-
näisiä ihmisiä, miten he pystyvät nämä hoitamaan. 

Nimim. Huolestunut ja epätietoinen omakotitalon omistaja

Onko sälytetty 
kaupungin työt yksityisille

Kaupunki vastaa nimim. 
omakotitalon omistaja:
Suora lainaus laista 4 § (15.7.2005/547)

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvolli-
suutena on kuitenkin, jollei 8 §:stä muuta johdu, pitää tontin koh-
dalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua 
haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalka-
käytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poista-
misesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on 
tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumi-
vallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru 
lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnos-
sapidosta.

Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman ja-
lankulku- ja pyörätien kunnossapito kuuluu kunnalle sen estämät-
tä, mitä 1 momentissa säädetään.

Kunta voi päättää kävelykadun, pihakadun ja muun erityistä lii-
kennetarvetta palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden jakau-
tumisesta toisin kuin 1 momentissa säädetään. Tontinomistajal-
le näin määrättävä kunnossapitovelvollisuus ei kuitenkaan saa olla 
olennaisesti raskaampi kuin tontinomistajalle muutoin tämän lain 
mukaan kuuluva kunnossapitovelvollisuus.

Eero Talala vs. tekninen johtaja

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Keskustan 
kansanedustajaehdokkaita 

Pudasjärvellä la 28.2. 

Keränen 
Niilo

Vehkaperä 
Mirja

Keskustan vaalituvalla 
Kauppatie 3, klo 10-12

Sarakylän koululla klo 13-15

Tervetuloa!

Rantakangas 
Antti
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

PANKKI- JA LAKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

* Hautajaiset * ym. ym.
Puh. 0400 285 443

PITOPALVELUJA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

Puh. 045 150 1411
urajuha@gmail.com, www.maatalouskonehuolto-uronen.fi

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

Ottaa vastaan hammasproteesipotilaita Ranualla Hotelli
Ilveslinnassa sekä Posiolla. Myös koti- ja laitoskäynnit.

Ajanvaraukset 040 738 8916 tai 020 743 3940

Jyrki Isojärvi

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

P. 044 714 9441, Puistotie 4, 93100 Pudasjärvi

TORIN GRILLI 
Avoinna:  

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

su 16.00-20.00 

* Grillituotteet
* Pizzat
* Kahvia 
* Teetä 

* Kaakaota
* Virvoitusjuomat
* Leivokset
* Jäätelöannokset

RATSASTUSPALVELUJA

GRILLITUOTTEET JA KAHVILA

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

RATSASTAMAAN!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

www.hirvaskoski.fi

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

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

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

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

Kotikäynnit Oulunkaaren ja Oulun alueella.
Kelan suorakorvaus.

puh. 010 387 8150     •     0400 681 433
Varsitie 10 as. 5 PUDASJÄRVI    Tuohimaantie 12 KIIMINKI     Kumputie 35 as. 5 JÄÄLI
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Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen 
tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  
Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@
pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtumista ilmoittaminen 
on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

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

Taksi Piipponen Oy

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 22.2.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 
Palloraja 54.
Tervetuloa! Järj. Taku

Nuorittalla 
Pömilässä 

(Nuorittantie 76) 
pe 20.2. klo 18.45 alkaen. 

Päävoittona 120 € ostokortti.
Tervetuloa!

Bingo

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2. ke-su klo 10-16. Syötteen 
luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäyttelyyn ”Syötteen 
lumoa”.
Ville Wikstedt - Hidden personality 4.2.-4.3. Näyttelyn järjestää Pudasjärven kulttuu-
ripalvelut. Ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Tehokävely su 22.2. klo 18 Puikkarin pihalta.
Syötteen luontokeskuksen filmiviikot 16.2.-7.3. klo 10-17. Jo perinteeksi muodostu-
neet filmiviikot saavat jatkoa myös tulevina hiihtolomaviikkoina. Aamupäivän esitys kello 10 
ja iltapäivän esitys kello 15. 
Lenni Liito-oravan askartelutuokio Syötteen luontokeskuksella ke 18.2.  askartelua 
erilaisista materiaaleista luontokeskuksen auditoriossa klo 12-14. Askartelu käy itsenäisesti 
kouluikäisiltä lapsilta. Pienemmät vanhempien avustamana.
Kansalaistilaisuus to 19.2. klo 18-20. Tilaisuuden aiheena on omaishoito. Paikalla on hy-
vinvointivaliokunta ja Oulunkaaren kuntayhtymän asiantuntijoita. Kaupungintalo, Varsitie 7.
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Sarakylän koulu pe 20.2. klo 9-13. Komea mo-
nikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven alakouluille helmikuussa.
Opastettu lumikenkäretki Teerivaaran suuntaan pe 20.2. Pudasjärvi Syötteen luon-
tokeskus. Opas johdattaa retkeläiset Syötteen kansallispuiston tykkymetsiin klo 10-13. 
Valokuvausretki Syötteen kansallispuistoon la 21.2. klo 14-16. 
Konsertti - Kairos-yhtye su  22.2. klo 15 Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 23.2. klo 10-10.30. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Vähäkuopuksella ti 24.2. klo 19.
Opastettu lumikenkäretki Teerivaaran suuntaan pe 27.2. Pudasjärvi Syötteen luon-
tokeskus. Opas johdattaa retkeläiset Syötteen kansallispuiston tykkymetsiin klo 10-13. 
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Kipinän koulu pe 27.2. klo 9-13. Komea mo-
nikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven alakouluille helmikuussa.

Turun Linnateatteri esittää lastennäytelmän 

Puhveli Bill 
Lakarin koululla to 26.2. klo 18.

Esitys perustuu 
saman nimiseen 

Mauri Kunnaksen kirjaan.

Pudasjärven yhdistys

Liput: 2 euroa / henkilö. MLL:n jäsenille ja 
alle 2-vuotiaille lippu on ilmainen

Tervetuloa!
Esityksen alussa myydään 

arpoja! Pääpalkintona 
täytekakku!Kuva: Marko Korkeaniemi

Aittojärven 
kyläseura ry:n

VUOSIKOKOUS
ke 25.2.2015 klo 18.30 
Aittojärven koululla.

Esillä sääntömääräiset asiat sekä 
tarkastellaan puheenjohtajan asemaa.

Johtokunta

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pudasjärven osasto ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS 

pidetään seurakuntakeskuksessa 
keskiviikkona 25.2.2015 

alkaen kello 10.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten 

asioiden lisäksi osaston  toiminnan purkaminen.
Tervetuloa! Johtokunta

Keskiviikkona 18.2.
Pubissa: Pubivisa klo 19.00
vetäjänä toimii Marko Koivula 

Lauantaina 21.2.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Wintissä disco: klo 24-03.30  DJ Hammer Lippu 5€ sis. ep

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Aukioloajat:
Ma-ti 14-20 • Ke 14-01 •  To 14-21 • Pe 14-04 • La 14-04 • Su 13-18 

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotellihuoneet alk. 70 €/1 hh, 85 €/2 hh.
Tervetuloa majoittumaan ja tanssimaan, 

viihtymään ja huvittelemaan!

Perjantaina 20.2.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Lippu 5€ sis. epWintissä disco: klo 24-03.30  DJ Antti

TULOSSA:  pe 27.2. tanssit Channel Four 

YLEISÖLUENNOT PUDASJÄRVELLÄ
Pudasjärven kaupungintalon 

valtuustosali, Varsitie 7
Luennot välitetään videoneuvotteluyhteyksien avulla Oulusta

KE 18.2. Perustietoa muistisairauksista. Klo 17.30-19.
Geriatri Petteri Viramo

KE 22.4. Muistisairauden aiheuttamat käytösoireet. 
                  Klo 17.30-19.

Geriatri Petteri Viramo
Luentotilaisuudet ovat maksuttomia ja 

avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille!
Tervetuloa!

Pintamon kyläseuran 
VUOSIKOKOUS 
pidetään leirikeskuksessa

Pintamontie 255,
sunnuntaina 1.3.2015 klo 13.00. 

Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat 
sekä sääntömuutosesitys. 

Tervetuloa! Johtokunta

Lentopallon Pohjois-Suomen 
aluemestaruusturnaus

la-su 21.-22.2. klo 11 alkaen 
Tuomas Sammelvuo salissa.

Tyttöjoukkueet:
Raahen Power
Kempeleen Sport
OsVa Oulunsalo
PaKa Kuusamo
SuPS Suomussalmi
PuU Pudasjärvi

Poikien joukkueet:
Kempele I ja II joukkue
NaPa II Rovaniemi
TäVo Sodankylä
PuU Pudasjärvi

Ei pääsymaksua!

Paikalla kioski ja arpojen myyntiä
Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti 
tervetullut! 

Su 22.2. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 1.3. klo 11 Jumalanpalvelus 
 Esko Rautio
Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

Pudasjärven 
virkistyskalastajien 

YLEINEN KOKOUS
ma 23.2.2015 klo 18.00

Paikka: Poliisiaseman yläkerta, Jukolantie 1.

Pudasjärven virkistyskalastajat

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

Taivalkosken Näyttämö esittää

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

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

Liput 12 € /

Ensi-ilta  
Pe 20.2.2015 klo 19.00
Muut esitysajat
Su  22.2.2015 klo 15.00
Ke  25.2.2015 klo 19.00
Pe  27.2.2015 klo 19.00
Su 1.3.2015 klo 15.00
Pe  6.3.2015  klo 19.00
Su  8.3.2015 klo 15.00
Pe  13.3.2015 klo 19.00
Su  15.3.2015 klo 15.00
Pe  20.3.2015 klo 19.00
Su  22.3.2015 klo 15.00
Pe   27.3.2015 klo 19.00
Su   29.3.2015 klo 15.00
To  2.4.2015 klo 19.00 
La  4.4.2015 klo 17.00
Su  5.4.2015 klo 15.00

Näytelmän oikeuksia 
valvoo Suomen 
näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari

Elokuvat
Ma 23.2.
Pohjantähti 
Pudasjärvi

● Klo 17.00 ja 18.30  
Risto Räppääjä 

ja Sevillan  
saituri 

-S-, lippu 6€

● Klo 20.00  
Viikossa  

aikuiseksi  
k7/4, lippu 8€

Uimajaosto
Uintikisat Puikkarissa su 22.2 klo 18 alk.
Ilmoittautuminen paikan päällä ja osallistuminen 
maksutonta. Tervetuloa!

Tarjous: 
Lapa, etuselkä ja 
kylki 4,90 €/kg, 
selkä 5,90 €/kg. 
Täyslihasäilyke 
5 prk 20,00 €. 

Laakamäen kotiliha
Heikki 0400 577 433

LIHA-AUTO
Viljapossua suoraan tilalta

Myyntiauto 
Pudasjärven 

torilla 
to 19.2. klo 9-12. 

TEHOKÄVELY 
su 22.2. klo 18 

Puikkarin pihalta.
Ohjaajana Jimi Parkkinen Oulusta. 

Kaikille vapaa pääsy, ei osallistumismaksua. 

Järjestää Kansalaisopisto ja 
PuU Kuntourheilujaosto 

KÄVELLÄÄN TEHOKKAASTI 
YHDESSÄ PORUKALLA 

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Katusuunnitelmaehdotus  
nähtävänä
Katusuunnitelma koskee Kurenalla, Pietarilassa, Ritolantietä, Pelto-
tietä, Kallentietä, ja Nyynäjäntietä.

Suunnitelma sisältää valtatiellä 20 Ritolantien liittymän katkaisemisen 
sekä Rahtimiehentien ja Nyynäjäntien porrastamisen. Uutena tieyh-
teytenä rakennetaan Nyynäjäntie, johon Kallentie ja Peltotie liitetään. 
Hankkeeseen sisältyy myös jalankulku- ja polkupyöräteiden raken-
tamista ja parantamista. Osa Ritolantiestä muutetaan jalankulku- ja 
polkupyörätieksi. Uusia tonttiliittymiä rakennetaan Kallentielle, Pel-
totielle ja Nyynäjäntielle. Suunnitelma sisältää viheralueiden rakenta-
mista katualueiden läheisyyteen sekä tulevan koulun ranta-alueelle. 

Katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 18.2. - 6.3.2015 Pu-
dasjärven kaupungintalolla teknisessä toimistossa sekä internetissä 
www.pudasjarvi.fi. Osallisilla on oikeus tehdä ehdotuksesta muistu-
tus. Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen toimisto, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 9.2.2015 
Tekninen ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Paikalla hyvinvointivaliokunta ja Oulunkaaren kuntayhtymän edustajia.
Pudasjärven kaupungin hyvinvointivaliokunta toivottaa kaikki terve-
tulleiksi!

Kansalaistilaisuus
kaupungintalon kokoushuone Otavassa
to 19.2.2015 klo 18.00 - 20.00
Tilaisuuden aiheena omaishoito

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Särkivaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos. Kaavoitettava 
alue sijaitsee Syötteen Kovalammen etelärannalla.  Asemakaavan 
muutos koskee kortteleita 1, 4-5 ja 7 (osittain) sekä niihin liittyviä 
virkistys-, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle uusia rakennuspaikkoja 
ja lisätä nykyisten rakennuspaikko-jen rakennusoikeutta.

Kaavamuutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.1.-20.2.2015. Kaavoituk-
seen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla, 
kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.
fi ja kaavan laatijan kotisivuilla www.kimmokaava.fi. Kunnan jäse-
nillä ja osallisilla on oikeus tehdä kaavaehdotuksesta muistutus. 
Muistutus on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 
kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, kaupunginhallitus, 
Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, sähköpostilla osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Pudasjärvellä 07.01.2015 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Valtatien 20 liikennejärjestelyt 
välillä Varsitie – Poropudas
Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503 
annetun maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän 
ajan Pudasjärven kaupunginvirastossa, osoitteessa Varsitie 7.

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoitettava 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja ne on toimitettava Pudasjär-
ven kaupungille ennen nähtävänä oloajan 18.2. – 20.3.2015 päätty-
mistä, osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 
tai sähköpostilla kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Imatralta Pudasjärvel-
le muuttaneet fysikaalisen 
hoitolaitoksen yrittäjät Jari 
ja Päivi Junna järjestivät 
AkuFysio yrityksessään Ju-
kolantie 6:ssa avoimet ovet 
perjantaina 13.2. 

Yritys tarjoaa monipuoli-
set fysioterapiapalvelut pit-
käaikaisella kokemuksella. 
Yrittäjät tekevät myös ko-
tikäyntejä, erityisesti Sara-
kylän alueella, jossa Junnan 
perhe omistaa vapaa-ajan 
asunnon. 

Junnat kertoivat, että eri-
tyisesti luonto ja sen tar-
joamat metsästys-, kalas-

tus- ja luonnossa eri tavalla 
liikkumismuodot vetivät 
puoleensa Pudasjärvelle 
muuttaessa. 

Junnat kertoivat olleen-
sa myönteisesti yllättynei-
tä runsaista huomionosoi-
tuksista ja muistamisista 
yrityksen perustamisen jäl-
keen. 

-Olemme tunteneet to-
della itsemme tervetulleek-
si Pudasjärvelle yrittäjiksi, 
he tuumailivat tyytyväisi-
nä yrityksen alkumetreistä 
paikkakunnalla. 

Heimo Turunen

Imatralta Pudasjärvelle muuttaneet Päivi ja Jari Junna ava-
sivat Jukolantie 6:ssa AkuFysio yrityksen.

AkuFysiolla 
avoimet ovet

Oulun seudun kilpirauhas-
yhdistyksen Pudasjärven 
vertaistukiryhmän toiminta 
alkoi ensimmäisellä kokoon-
tumisellaan 17.1. Liepeen 
pappilassa. Ryhmän pe-
rustaminen tuli tarpeeseen, 
mistä merkkinä tupa täyttyi 
kiinnostuneista ihmisistä, 
kertovat vertaistukiryhmän 
yhteyshenkilöt Aila Kälkäjä 
ja Soile Kareketo-Haverinen. 
Seuraava ryhmän kokoon-
tuminen on 5.3. Palvelukes-
kuksessa, Kauppatie 25.

Tämän vertaistukiryh-
män tarkoitus on antaa tu-
kea kun sairaus yllättää 
- niin omaiselle kuin poti-
laallekin. Mukaan saa tul-
la vaikka ei olisikaan yhdis-
tyksen jäsen ja saada samalla 
tietoa sairaudesta, lääkityk-
sestä, tapahtumista ja osal-
listua muuhun toimintaan, 
jota jäsenet toivovat.

- Nyt on paljon ollut otsi-
koissa kilpirauhassairaudet, 
joita on aikaisemmin hoi-
dettu masennuksena, mikä 
on ollut yhteiskunnalle to-
della kallista. Väentupa tuli 
täyteen, joten täälläkin kilpi-
rauhasongelmista kärsii iso 
joukko kuin myös muistakin 
sairauksista, Kälkäjä kertoo.

Pudasjärveltä löytyy 
myös muita yhdistyksien 
vetämiä vertaistukiryhmiä, 
esimerkiksi syöpä-, sydän-, 
diapetes- ja mielenterveys-
vertaistukiryhmiä. Ryhmis-
sä on mahdollisuus keskus-
tella ihmisten kanssa, joilla 
on samanlainen elämänti-
lanne tai samankaltaisia ko-
kemuksia. Usein ryhmissä 
voi harrastaa muutakin, ku-
ten liikuntaa, opiskelua, kä-
sitöitä ja muuta yhdessäoloa.

Vertaistuki yhdistää 
kokemuksen kautta
Vertaistuki on yhteisöllis-
tä tukea sellaisten ihmis-

Tukea ja ymmärrystä 
vertaistukiryhmistä

ten kesken, joita yhdistää 
samankaltainen elämänti-
lanne. Yhteiset kokemuk-
set lisäävät keskinäistä ym-
märrystä, joten vertaistuki 
tuo toivoa kuntoutumiseen 
ja sairauden kanssa elämi-
seen myös vaikeina aikoi-
na, määritellään Mielenter-
veysliiton sivustolla.

Toisten kuntoutujien sel-
viytymistarinoilla on eri-
tyinen merkitys silloin, 
kun ihminen kokee yksi-
näisyyttä ja leimautumis-
ta. Kokemusten jakaminen 
vertaisten kesken lievittää 
ahdistuneisuutta ja poistaa 
pelkoa, jota sairaus tai sii-
hen liittyvä oireilu saatta-
vat aiheuttaa.

Monet kuntoutujat hyö-
tyvät vertaistuesta. Moni 
sairaus aiheuttaa syrjäy-
tymisen vaaran, negatiivi-
sia ja leimaavia syyllisyy-
den sekä häpeän tunteita. 
Samat ongelmat läpikäy-
neiden tuki ja kokemusten 
yhdessä jakaminen helpot-
tavat usein tilannetta.

Vertaistuen kautta voi 
saada myös kokemustie-
toa, jota muodostuu oman 
tai läheisen sairastumisen 
kautta. Kokemustieto voi 
hyödyntää toista samanlai-
sissa ongelmissa. Sairastu-
neen lisäksi kokemustieto 
auttaa myös alan ammatti-
laisia, opiskelijoita ja muita 
kanssaihmisiä.

Vertaisuus perustuu va-
paaehtoisuuteen ja on ei-
ammatillista toimintaa. 
Vaikka hoitohenkilökunta 
ja muut ammattilaiset aut-
tavat parhaansa mukaan ja 
tekevät tärkeää työtä, heil-
tä useimmiten puuttuu ko-
kemustieto. Vertainen ym-
märtää jo puolesta sanasta, 
miltä oikeasti tuntuu. 

Jenny Kärki

Uusi hakkuukone 
käyttöön

OSAO Taivalkosken yksikös-
sä otettiin käyttöön uusi hak-
kuukone maanantaina 9.2. 
Kone on tuliterä John Deere 
1070 E. 

-Hankinta täydentää yksi-
kön monipuolista konekan-
taa. Opiskelu tapahtuu ny-
kyaikaisilla koneilla oikeilla 
työmailla, kun perusteet ja 
simulaattoriharjoitukset on 
suoritettu. Samoin toimitaan 
maarakennus- ja kaivosalo-
jen koulutuksissa, kertoi met-
säalan koulutuspäällikkö 
Jouko Karjalainen. 

-Koulutusalojemme työlli-
syysnäkymät ovat erinomai-
set. Metsäkoneenkuljettajille, 
puutavara-autonkuljettajille, 
kaivosmiehille ja maaraken-
nuskoneenkuljettajille on ky-

syntää kotimaan lisäksi myös 
ulkomailla. Myös meiltä val-
mistuvat lähihoitajat työllis-
tyvät hyvin, 

Taivalkosken yksikön 
metsäalan opiskelijat ovat 
menestyneet hyvin viime 
vuosina Taitaja – kisoissa. 
Ne ovat ammattitaidon SM-
kisat, joissa alansa parhaat 
pääsevät semifinaalien kaut-
ta tänä keväänä Turussa jär-
jestettävään loppukilpai-
luun. OSAO Taivalkosken 
yksiköstä metsäkoneen käy-
töstä pääsivät finaaliin toisen 
vuosikurssin opiskelija Elias 
Niemelä ja kolmannen vuosi-
kurssin opiskelija Mika Kor-
tetjärvi.

Helmikuussa alkavas-
sa yhteishaussa on Tai-

valkosken yksikössä tar-
jolla sairaanhoidon ja 
huolenpidon koulutusohjel-
ma (lähihoitaja) sekä metsä-
koneenkuljettajan, maara-
kennuskoneenkuljettajan ja 
kaivosalan koulutusohjel-
mat. Aikuiskoulutuksista on 
haussa maarakennuskoneen-
kuljettajan ja metsäkoneen-
kuljettajan perustutkinnot 
sekä metsäkoneenkuljetta-
jan ja puutavara-autonkuljet-

Opiskelija Mika Kortetjärvi ottaa tuntumaa uuteen konee-
seen. 

tajan ammattitutkinnot. Yh-
teishaun avautuu osoitteessa 
www.opintopolku.fi ja ai-
kuiskoulutuksiin hakeudu-
taan osoitteessa www.osao.
fi/aikuiskoulutuskalenteri. 
Metsä-, maarakennus- ja kai-
vosalan avoimista koulutus-
paikoista voi kysyä ympä-
ri vuoden suoraan yksiköstä. 

Sauli Juurikka, 
kuva Jouni Kortetjärvi www.pudasjarvi.fi
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Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista löydät 
tarvitsemasi mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

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

keskusvaraamon - myynti- ja palvelutoimiston.

Perussuomalaisten kansan-
edustajaehdokkaat Vaili 
Jämsä-Uusitalo ja Eila Aava-
kare Kajaanista sekä pudas-
järveläinen ehdokas Kari 
Tykkyläinen olivat äänes-
täjien tavattavissa S-marke-
tin edustalla torstaina 12.2. 
Yhteisenä teemana heillä oli 
kansan keskellä – kansan 
kielellä. Aavakare korosti 
ikäihmisille oikeutta arvok-
kaaseen vanhuuteen, Jäm-
sä-Uusitalo kertoi tuntevan-
sa vastuuta ympäristöstään 
ja Tykkyläinen sanoi tähtää-
vänsä kulttuuriministerik-
si tultuaan valituksi kansan-
edustajaksi. 

Kansan keskellä – kansan kielellä

Kuvassa S-marketin edes-
sä ihmisiä tapaamassa olleet 
kansanedustajaehdokkaat 

Kevätriehassa tapahtuu mm.
- kepparikisat
- rekiajelua
- talutusratsastusta

- mäenlaskua
- makkaranpaistoa

Tuntivaraukset: puh. 040 2183 222. Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.
Tervetuloa!

Lauantaina 28.2. klo 12 alkaen

KEVÄTRIEHA!

www.hirvaskoski.fi

Vaili Jämsä-Uusitalo, Kari 
Tykkyläinen ja Eila Aavaka-
re. HT

Juhlaa seurakunnassa - luottamushenkilöt siunattiin tehtäväänsä
Pudasjärven seurakunnas-
sa vietettiin kynttilänpäivän 
sunnuntaina 8.2. juhlajuma-
lanpalvelus, jonka yhteydes-
sä siunattiin seurakunnan 
luottamushenkilöt, lähim-
mäispalveluystävät ja isos-
koulutuksen suorittaneet 
nuoret tehtäväänsä. 

Isoskoulutuksen käyneet 
nuoret olivat saaneet pää-
tökseen puolitoista vuoti-
sen isoskoulutuksen. Lä-
himmäispalveluystävät ovat 
saaneet koulutusta tehtä-
väänsä syksyllä 2014. 

Kirkkoherra Juha Rauha-
la totesi saarnassaan, että ih-
misten antamat lupaukset 
voivat pettää, mutta Jumalan 

lupaukset eivät petä. Mes-
sussa oli runsaasti musiik-
kia, jota esittivät kirkkokuo-
ro kanttori Jukka Jaakkolan 
johdolla sekä Vox Margarita 
kuoro ja Sarakylän kappeli-
kuoro kanttori Keijo Piirai-
sen johdolla. Messussa avus-
ti koko joukko seurakunnan 
työntekijöitä. Tekstien lu-
vussa, kolehdin kannossa 
ja kirkkovieraiden tervetul-
leeksi toivottamisessa sekä 
virsikirjojen jakamisessa 
avustivat isoiset, luottamus-
henkilöt ja lähimmäispalve-
luystävät. 

Seurakuntakeskukses-
sa pidettyyn juhlamessuun 
osallistui lähes 200 hen-

keä. Messun jälkeen siirryt-
tiin isoon kahvioon kirkko-
kahveille, jonka yhteydessä 
nuorisotyönohjaaja Marko 
Väyrynen esitteli isoskou-
lutusta kuvin ja sanoin sekä 
diakonissa Eeva Leinonen 
kertoi lähimmäispalvelu-
työstä. Lähimmäispalvelu-
ystävät on saateltu esimer-
kiksi yksinäisyyttä kokevien 
ihmisten luokse seurakun-
nan lähettämänä. Lähim-
mäispalvelu on vapaaehtois-
työtä, jonka tavoitteena on 
tuottaa iloa lähimmäisavun-
saajalle kotona tai laitokses-
sa. Pudasjärven seurakun-
nassa lähimmäispalvelusta 
tehdään kirjalliset sopimuk-
set yhdessä lähimmäisen ja 

Lähimmäispalvelunystäviä oli siunattavana 10 henkilöä. Aikaisemmin on valmistunut lisäksi viisi lähimmäispalveluystävää.

Seurakunnan uudet luottamushenkilöt siunattiin tehtäväänsä kynttilänpäivänä.
Rippikoulun isoisiksi valmistuneilla oli takanaan puolen-
toista vuoden koulutus. 

lähimmäisavunsaajan kans-
sa. Lähimmäispalvelu on 
rinnalla kulkemista tavalli-
sen ihmisen taidoin, eikä se 
korvaa kotihoidon tai mui-

den tahojen antamaa apua, 
kertoi Leinonen.

Heimo Turunen


