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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Uusi Maaseutuohjelma 
avaa runsaasti 

mahdollisuuksia s. 3
Sahojen automaatio-

osaajille kysyntää s. 5

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 4.3.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: 
ke 4.3., ke 11.3. ja ke 18.3. 

Optikon näöntarkastus 0€!
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Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

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

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

Kampanjapakkauksessa 

+30 tablettia 
kaupan päälle!

13. MAALISKUUTA 2015
12.00-15.00 AVOIMET OVET Jukolantie 1
15-16.30 LUENTO NIVELRIKON OMAHOITO, 
paikka Jukolan Pirtti

PUDASJÄRVI
Jukolantie 1, toinen kerros

Lämpimästi tervetuloa Pudasjärven yksikkömme 
avoimiin oviin. Tarjolla tutustumista tiloihimme, 
jutustelua terapeuttiemme kanssa sekä kahvittelua. 
Klo 15-16.30 Jukolan Pirtissä ilmainen luento aiheena 
NIVELRIKON OMAHOITO, luennoitsijana Anna-Liisa 
Kemi, Suomen nivelyhdistys. 

Tervetuloa tutustumaan palveluihimme Pudasjärvellä!

Kysy lisää vapaista terapiapaikoista! P. 040 172 9574

Tutustu meihin lisää www.terameri.com

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA
PUHETERAPIA

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

Kauppatie 5, puh. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssi 
ma 23.3. 2015 

klo 17.00

Mopokurssi 
ke 18.3.2015 

klo 15.00

www.mikaflojt.fi

Pohjoisen osaaja eduskuntaan!

Mika Flöjt 
tavattavissa
perjantaina 6.3.
10-12 Iso-Syöte, Pudasjärvi
12.30-13.30 Tulitauko, Pudasjärvi

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

Kebab pizzeria
Pudasjärvi

ma-to  11.00-21.00
pe  11.00-05.00
la  12.00-05.00
su  12.00-20.00

p. 040 474 4700

AVOINNA:

Pizzat u
Kebabit u

Salaatit u
Rullakebabit u
Oikopolku 2C, 93100 Pudasjärvi

Philips Full HD LED TV 

- Teräväpiirtoviritin T2
- Antenni- ja 
  kaapeliverkon virittimet
- PFT4319/12

Samsung Galaxy A3                
UUSI MALLI

- 1,2 Ghz Neliydin Prosessori
- 8 Mpix Takakamera
- 5 Mpix Etukamera
- 1080p Videokuvaus
- 16GB Sisäinen muisti
- 4,5” Super AMOLED Näyttö
- 4G (LTE)
Saatavana valkoisena 
ja mustana

299€

399 €
tai
11,08 €/kk 
(36kk ajan)

Samsung Galaxy A5
UUTUUS
              
- 1,2 Ghz Neliydin Prosessori
- 13 Mpix Takakamera 
(5Mpix etukam.)
- 1080p Videokuvaus
- 16GB Sisäinen muisti
- 5,0” AMOLED Näyttö
- 4G (LTE)
Saatavana valkoisena ja mustana

Wave Selfie-Tikku 
+ Kolmijalka 
Pöytäteline

- Bluetooth-Laukaisin
- Tikun pituus 25 - 105 cm

29 €

Prego Vohvelirauta

- Tarttumaton pinta
- Säädettävä teho max. 1200W
- Ilmaisee, kun valmis
- Takuu 24kk

29 €

40”   390€
50”  590€

Garmin 4,3” 
Nuvi 42LM-Navigaattori

- Länsi-Euroopan kartat
- Elinikäiset karttapäivitykset
- Kaistaopastus ja 
 liittymänäkymät
- Nopeusrajoitukset
- Suomenkielinen ääniopastus

139 €

tai
8,30 €/kk 
(36kk ajan)

samipikkuaho.fi 

Sami kiertää tukiryhmän kanssa Koillismaalla. 
Tervetuloa keskustelemaan!

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi tulee turvata 

konkreettisin teoin ja yhteiskuntamme tulee rakentaa kestävien 
arvojen varaan. Sellaisia arvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa.” 

– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO
Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

KE 4.3. TAIVALKOSKI
klo 15 S-market (Grillimakkaratarjoilu)
klo 16 Jalavan kaupalla yhteistilaisuus Niilo Keräsen kanssa (kahvit)
klo 19 iltatilaisuus Vuokko ja Antamo Tynillä (kahvit)

TO 5.3. KUUSAMO
klo  12 Rukakeskus (Mehutarjoilu)
klo  15 Rukamarket (Grillimakkaratarjoilu)
klo  17 Citymarket  (Grillimakkaratarjoilu)
klo  19 Iltatilaisuus Cafe Herkkusuu (kahvit)

PE  6.3.  PUDASJÄRVI
klo  16 S-market  (Grillimakkaratarjoilu)
klo  18 Lounasravintola Jukolan Pirtti
  (kahvitarjoilu)
Pudasjärven tilaisuuksissa mukana kunnallis-
neuvos Paavo Pikkuaho. Tule kuuntelemaan 
Paavon ajatuksia Samin ehdokkuudesta.

Tervetuloa tapaamaan Mari-Leenaa
Keskiviikkona 4.3. Pudasjärvellä
klo 13:15 Pienkonehuolto Keskiahon 
kelkkapäivillä
klo 14:15 Pudasjärven K-supermarketilla
klo 17:00 Pärjänkievarilla.

Torstaina 5.3.
Taivalkoski, S-market klo 10.00
Rukakeskuksessa klo 13:00

Rukamarketilla klo 15:00
Ilmoituksen maksaja: Tulevaisuutta rakentamssa ry.

DI, puoluevaltuuston pj, kaup.valtuuston pj

MA-PE 9.00 - 17.00
LA  9.00 - 13.00
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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

www.pudasjarvenseurakunta.fi

 

Kelpoisuutena tehtävään on piispainkokouksen 
9.9.2009 antaman päätöksen mukainen tutkinto (lapsi- 
ja perhetyön perustutkinto) tai piispainkokouksen aikai-
sempien päätösten mukaisen tutkinto tai koulutus.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä 
rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosre-
kisteriote. Valinnassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Palkkaus määräytyy KirVesTes:n vaativuusryhmän 401 
mukaan. Tehtävän vastaanotto on 5.8.2015 tai sopi-
muksen mukaan.

Tiedustelut: Lapsityönohjaaja Marja-Sinikka Luokkanen, 
p. 040 5714629 tai: marja-sinikka.luokkanen@evl.fi.

Hakuaika päättyy 10.4.2015.
Hakemukset ansioluetteloineen tulee 
toimittaa osoitteeseen:
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto
Varsitie 12
93100 PUDASJÄRVI

Hakemukset voi lähettää myös sähköisesti osoittee-
seen pudasjarvi.srk@evl.fi 

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana

LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE (100%) ja 
LASTENOHJAAJAN OSA-AIKAINEN TYÖSUHDE (50%)

Kesseli muisti jäseniään

Kalle Kuurola taitaa olla iäl-
tään vanhin jäsenemme. Ke-
väällä hänelle tulee ikää 
92 vuotta. Vielä on Suo-
men itsenäisyyttä kunnial-
la puolustanut mies hyvässä 
kunnossa. Oli todella kunni-
allista istua hänen kanssaan 
samassa kahvi/teepöydässä 
ja kuunnella hänen tarinoi-
taan. Kalle muisteli sota-ajan 
taisteluita ja komennuk-
sia Äänisjärven seutuvilla 
ja myöhemmin saksalaisten 
poistyöntämistä pohjoiseen. 

– Oli tuuman päässä, ett-
en astunut miinaan. Sain 

10-vuotisesta jäsenyydestä muistettuja Raimo Åkerlund, Eero Räisänen, Aimo Pietilä, 
Sirkka Åkerlund, Tarja Isoviita ja Eija Pohjanvesi. 
Koillismaalla ja Vienan Kar-
jalassa avustustyötä teke-
vä Kesseli ry on ottanut ta-
vakseen muistaa 10 vuotta 
yhtäjaksoisesti toimineita 
jäseniään. Pudasjärven len-
tokentän majalle oli kut-
suttu26.2. muistamista var-
ten henkilöitä yhteiseen 
tilaisuuteen, jossa yhdistyk-

sen perustajajäsen ja edel-
leen puheenjohtajana toi-
miva Ape Nieminen ojensi 
10-vuotisjäsenyyden kun-
niakirjoja paikalle saapu-
neille. Vastaava tilaisuus jär-
jestetään myös Syötteelle ja 
yhdistyksen hallituksen jä-
senet toimittavat kunniakir-
joja sen ansainneille jäsenil-

le talven kuluessa. 
Itse yhdistys on toiminut 

12 vuotta. Jäsenillä oli mie-
lenkiintoisia muistoja toi-
minnasta, muun muassa 
useat paikallaolleista olivat 
osallistuneet Vienan Karja-
laan suuntautuneille avun-
vientimatkoille. HT

Kalle Kuurola vanhin jäsen

Kalle Kuurola

nähdä vanhan sotilaspassin-
kin, jossa oli monenlaista tie-
toa. 

Muistelimme yhteistä 
Vienan Karjalan matkaakin. 

-Se oli sellaista mänty-
kangasta, siinä se karhu ma-
koili, eikä välittänyt meidän 
linja-autosta mitään. Tämän 
karhun näin Suomen puolel-
la. Tulomatkalla Kostamuk-
sen jälkeen näin toisen kar-
hun ihan metsän reunalla 
se istui. Luin Kesselin kun-
niakirjasta tekstin ja kiitte-
lin Kallea uskollisesta jäse-
nyydestä. 

– Kiitos, kun tulit ihan mi-
nua varten näin kauas.

Ape Nieminen

Torstai-iltana ennen hiihtolomavii-
kon alkua kolmasluokkalainen to-
tesi, että ”huomenna on jo puoli lo-
mapäivää”. Asiasta keskustellessa 
selvisi, että perjantaina kello kol-
mentoista jälkeen alkaa hiihtoloma 
ja siksi perjantai tuntuu puolikkaalta 
lomapäivältä. Selvästi loma on kou-
lulaiselle suuri ilon aihe ja poikke-
us vuodenkulussa. Talven keskellä 
saavat kaikki koululaiset ja opiske-
lijat huokaista koulutyön uurastuk-
sista. 

Myös aikuiset miettivät ja suun-
nittelevat lomiaan, tällä hetkellä on 
menossa kiivain aika pitää talvilo-
mia työstä. Lomiin liittyy valintaky-
symyksiä. Suunnitelmiin ja valintoi-
hin sisältyy pohdinta - milloin olisi 
hyvä loma-ajankohta, millaisen lo-
man viettäisin? Loman aikaan on-
kin syytä vakavasti miettiä esimer-
kiksi liikunnallista toimintaa. Olisi 
erinomaista, jos vakava mietintä 

Lomalla?

Konfirmaatiomessu kirkossa  su 8.3. klo 10, Jaakko 
Sääskilahti, Marko Väyrynen, Keijo Piirainen. 
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 11.3..klo 13, Vox 
Margarita  ke  11.3. klo 18,  lapsikuoro to 12.3. klo 16.30, 
kirkkokuoro to 12.3. klo 18, Sarakylän kappelikuoro to 
12.3. klo 18.15.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin  klo 10-13.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 9.3. klo  18.
Sauvakävely ti 10.3. klo 17.15 lähdemme seurakunta-
kodilta kävelemään, hartaus ja iltakahvit Liepeen väen-
tuvassa, kävely takaisin seurakuntakodille klo 19. Kahvi-
raha KUA:n hyväksi.
Yhteisvastuutapahtuman tuotto oli 2326 €. Lämmin kii-
tos kaikille tapahtumaan osallistuneille.
Ystävänkammari seurakuntakodissa ti 10.3. klo 12.
Lähimmäisten ilta seurakuntakodissa ma 9.3. klo 18.
Tulossa: Koillismaan rovastikunnan kuulovammaisten 
leiripäivä Pudasjärven seurakuntakodissa ke 18.3. Päi-
vässä mukana Kuusamon, Taivalkosken sekä Pudas-
järven kuulovammaisia. Kuulovammaistyön pappi Urpo 
Luokkala Oulun hiippakunnasta osallistuu myös päi-
vään. Ilmoittautumisen ja ruokavaliot ke  11.3. mennes-
sä Eeva Leinoselle puh. 0400-866480.
Perhekerhot: Viikolla 10 ei kerhoja. Perhekerho seura-
kuntakodissa ke 11.3. klo 10-13 ja to 12.3. klo 10-13. Sa-
rakylän perhekerho ke 11.3. klo 11. Iltaperhekerho seu-
rakuntakodissa to 12.3. klo 16.30-18.30.

Vuokrattavana kaksi asuntoa:
2 h + ke +s, 63 m2 , 
sekä 2 h + kk, 45 m2

Tiedustelut: Maire Puhakka 040 7260 382

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Anna-
Mari ja Jyrki Luokkasella pe 13.3. klo 18 (Eero Illikai-
nen). Kurenalan ry:llä Lasten seurat ja laulutuokio su 
8.3. klo 13 (Pekka Tervo).
Kastettu: Johannes Henrikki Illikainen, Sofi Aino Kum-
pumäki, Enni Maria Nyström, Helka Hilja Maria Tuomaa-
la.
Avioliittoon vihitty: Reija Pauliina Kuusisto ja Matti Ju-
hani Nyström.
Haudattu: Hilda Sofia Väyrynen 90 v, Anna Maria Vete-
läinen  86 v, Timo Tapani Kipinä  64 v.

vielä johtaa kyseisiin tekoihin. Lo-
malla ei ainakaan voi vedota työ- 
tai koulukiireisiin. Toki kaikenlaista 
tekemätöntä ja rästissä olevaa työ-
tä ja tehtävää löytyy aina, jopa pä-
teviä esteitä liikunnan harrastami-
seen. 

Loman tarkoitus on saada aja-
tukset koulusta tai työstä ihan toi-
saalle, siis vaihtelua. Voiko lomal-
la olla ihan rauhassa, vailla mitään 
velvoitetta ja tehtävää? Voisiko olla 
hetki, jolloin ei tarvitse edes ajatel-
la? Oletko kokeillut saada omaa 
mieltä ja ajatuksia lomalle, edes 
hetkeksi hiljenemään? Luulen, 
että se on lomalla kaikista vaikein-
ta. Mieli tuntuu laukkaavan kovaa 
vauhtia, lomasta huolimatta. Viisaat 
tutkijat ovat sitä mieltä, että harjoi-
tuksen myötä ihminen oppii saa-
maan mielensä rauhoittumaan. Ko-
keilemisen arvoista!

Paastonaikana kirkkovuoden 

tekstit kertovat siitä rakkaudesta, 
jota Jumala on osoittanut ihmis-
tä kohtaan poikansa kautta. Ju-
mala sanassaan kehottaa ihmisiä 
uskomaan juuri nyt, tällä hetkellä. 
Eilinen usko ei kanna tänä päivä-
nä eikä huomisen uskon suunnit-
telu turvaa tätä päivää. Voimmeko 
siis hengellisessä mielessä pitää 
lomaa, lomailla tai pitää edes sitä 
puolta lomapäivää?

Nyt vaikka nukkuu siemen, multa,
työn äänet kaikkialta kuuluvat.
Me saamme hoitaa hengen tulta,
ja kätten töihin päivät kutsuvat.
Ja hohtavilla talvihangilla
suot, Herra, mielen, ruumiin iloita.
Vk. 576:3

  Jukka Jaakkola

Ikäihmisten asumisyksikkö 
Kurenkartanon talvisen taika-
puutarhan avajaiset ovat kes-
kiviikkona 11.3. kello 14. Ul-
koterassille on somistettu 
talvinen ulkoilutila luonnon 
materiaaleista palvelutalon 
asukkaille. Taikapuutarhan 
tarkoitus on antaa ikääntyneil-
le mahdollisuus mielekkää-
seen, turvalliseen ja aisteja he-
rättävään ulkoiluun talvella. 
Puutarhan avajaisiin ovat ter-
vetulleita asukkaat, omaiset, 
kuntalaiset, yhteistyökump-
panit ja luottamushenkilöt. 

Talvisessa taikapuutarhas-
sa on mahdollisuus nähdä 
ja kokeilla oikeita puita sekä 
muita luonnon materiaaleja, 
kuulla luonnon ääniä ja tun-
tea tervan tuoksua. Puutarhas-
sa voi muistella hiihtoretkiä, 
istahtaa nokipannunuotion 
äärelle ja ihastella lasten tai-
deteoksia. Tasapainoa voi har-
joitella pölkyistä sahatuilla as-
kelmilla tai muuten vain astia 
luonnon tunnelmaa suojaisas-
sa ympäristössä kävellen tai 
apuvälineiden kanssa.

Taikapuutarha on suun-

niteltu ja rakennettu yhdessä 
asukkaiden, omaisten ja hen-
kilöstön kanssa. Idea taika-
puutarhasta on lähtöisin muu-
tosmuotoiluyhteistyöstä, jota 
Oulunkaari on toteuttanut yh-
dessä Tamora Oy:n kanssa. 
Muutosmuotoilijaopiskelijat 
esittelivät tammikuussa 2015 
Kurenkartanossa konseptin 
taikapuutarhasta, ja nyt inno-
vaatio on viety käytäntöön ja 
asukkaiden arkeen.

Oulunkaari tiedotus

Taikapuutarhassa avajaiset
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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 5.3.-8.3.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

SUPERYLLÄTYS!    SUPERYLLÄTYS!      SUPE
RY

LL
ÄT

YS
!  

099
Valio meijerivoi
500 g (1,98/kg)
normaalisuolainen 
rajoitus: 2 pkt/talous

Ilman korttia 2,39 pkt (4,78/kg)

-58 %
PKT

ERÄ

Vähälaktoosinen 
mieto maitorahka
250 g (3,00/kg) 

099
2PRK

Yksittäin 0,85 prk (3,40/kg)

Valio Aura 
sinihomejuusto
170 g (14,65/kg) 

249
KPL259

199
Kariniemen 
kananpojan fileesuikaleet  
250-300 g (6,63-7,96/kg)
ei pintamaustetut

RS
Ilman korttia 3,49 rs (11,63-13,96/kg)

-42 %

Voimassa to-su 5.-8.3.

399
HK naudan 
jauheliha 10 %
600 g (6,65/kg)

RS

Voimassa to-su 5.-8.3.

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

-33 %

Ananas
Costa Rica 099

KG

189
PS239

Fazer piirakat
Imatran, Vuoksen ja rukiiset 
330-420 g (4,50-5,73/kg) 

K-Menu 
siskonmakkara
300 g (6,30/kg) 189

PKT

UUTUUS!

Voimassa to-su 5.-8.3.

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

MAALISKUUN TARJOUS

ERIKOISHOITOA AIKUISELLE IHOLLE

AQUASAPHIR

FRESH UP-KASVOHOITO
JA KOTIHOITOTUOTTEET
(voide 50ml ja seerumi 30ml)

80€
HOITOPAKETTEJA RAJOITETTU ERÄ!

ProAgria Oulun hallinnoima 
MASVA-hanke ja Oulun Seu-
dun Leader järjestivät maa-
nantaina 16.2. Pudasjärven 
Kulttuurikeskus Pohjantäh-
dessä infotilaisuuden uuden 
EU-kauden mahdollisuuksis-
ta. Paikalle saapui sekä yrit-
täjiä että yhdistysten edusta-
jia. Reilun parituntisen infon 
aikana keskusteltiin varsin 
vilkkaasti monenlaisista ide-
oista etenkin kylien kehittä-
miseen ja ympäristön hoita-
miseen liittyen. Pudasjärvellä 
eivät ainakaan ideat lopu ja 
niiden toteuttajiakin löytyy, 
kunhan EU-rahahanat saa-
daan vielä ennen kesää auki.

Opastusta  
hakemusviidakossa
ProAgria Oulu edistää maa-
seutuyritysten kilpailukykyä 
ja hyvinvointia maakunnan 
kattavan asiantuntijaver-
kostonsa avulla. Asiakkaan 
menestyminen, osaava ja 
innostunut henkilöstö, ver-
kostoituminen ja riippumat-
tomuus ovat toiminnan pe-
rusarvoja. ProAgria Oulun 
noin 70 työntekijää työsken-
televät asiantuntijatehtävissä 

Uusi Maaseutuohjelma avaa  
runsaasti mahdollisuuksia

eri puolilla maakuntaa 13 toi-
mipisteessä. ProAgria Oulun 
yhteydessä toimii myös Ou-
lun Maa- ja kotitalousnaiset 
sekä saman katon alla toimi-
va Oulun Kalatalouskeskus. 
ProAgria Oulun hallinnoi-
ma Elinvoimaa ja menestystä 
maaseudulle MASVA-hanke 
on tarjonnut maksutonta en-
sivaiheen neuvontaa aloitta-
ville ja toimintaansa kehittä-
ville maaseudun yrityksille. 

Neuvontaa ja rahoitusta
Oulun Seudun Leader on 
maaseudun kehittämisyhdis-
tys, joka rahoittaa, aktivoi ja 
neuvoo alueensa asukkaita 
kehittämään toimintaansa. 
Toiminta-alueeseen kuuluu 
muun muassa Pudasjärvi. 

Teemahankkeet tulevat 
uutena toimintatapana osak-
si hanketukia alkavalla ra-
hoituskaudella. Teemat pää-
tetään alueelta nousevien 
tarpeiden mukaisesti ja ne 
voivat määrittyä esimerkik-
si alueen, hankintojen tai ha-
kijaryhmien mukaan. Oulun 
Seudun Leader kokoaa tee-
ma-hankkeen alueelta esiin 
nousseiden tarpeiden perus-

teella. Erilaisten hankinto-
jen tarpeita toivotaan myös 
alueen yhdistyksiltä. Teema-
haun hankinnat voivat olla 
alle yleishyödyllisen hanke-
tuen määräämän 5 000 euron 
tukirajan. 

Uutena asiana Leaderin 
toiminnassa on mukana yri-
tys- ja hanketukien valinta-
kriteerit. Kriteerien tarkoitus 
on ohjata rahoitettavaa toi-
mintaa paikallisen kehittä-
misstrategian mukaisesti.

Myös yritystukien ja han-
ketukien haku muuttuu ai-
emmasta. Kaikkien maaseu-
dun tukien haku keskitetään 
tulevaisuudessa Hyrrä –
verkkopalveluun, jonka tar-
koitus on helpottaa tukien 
hakua keskittämällä asioin-
ti ja viranomaiskäsittely sa-
maan järjestelmään. Tuki-
en haun arvioidaan alkavan 
huhtikuussa 2015. Seuraa-
van kerran Leader-toimin-
nan ajankohtaisista asioista 
kuullaan Pudasjärven kylä-
neuvoston kokouksessa 18.3. 
Jongun kylätalolla.

Jukka Koutaniemi ja 
Ilkka Kemppainen

Jukka Koutaniemi Pro-
Agria Oulusta ja Ilkka 
Kemppainen Oulun Seu-
dun Leaderista selvittivät 
uuden maaseutuohjel-
man avaamia mahdolli-
suuksia. Kuvassa Kouta-
niemi. 

Pudasjärven S-Marketissa

AarreArkku
Monipuolinen Lahja-, Askartelu-, 

Peli- ja Lelukauppa

www.AarreKauppa.net
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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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kulman takana häämöttää
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Itsenäisyyden voitto.
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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

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla pe 6.3. klo 8-15

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Katja Hänninen
(vas.) Raahe

Pirkko Mattila
(ps.) Muhos

Raimo Piirainen
(sd.) Kajaani

Antti Rantakangas
(kesk.) Haapavesi

Mari-Leena Talvitie
(kok) Oulu

MAANANTAINA 9.3.
Taivalkoski, Jalavan kauppa klo 12. Pudasjärvi, K-supermarket klo 14.

Kiimingin ABC:n piha klo 16.30

Pohjoisen asialla, mukaan vaikuttamaan ja 
hyvinvointivaltiota jälleenrakentamaan.

Kansanedustajaehdokkaat
SANNA STENIUS 

JA TAINA MATERO
tavattavissa Pudasjärven torilla 

pe 13.3. klo 11-13.
Grillimakkara- ja 

kahvitarjoilu!

Tervetuloa! 
Järjestää Vasemmistoliiton Pudasjärven yhdistys

Sanna tavattavissa myös 30.3. klo 18-19 
K-supermarketin pihalla. Seuraa ilmoittelua.

MetsäGroupilla avoimet ovet

Huhtikuun eduskuntavaalit ratkaisevat Suomen suunnan. Kasvavat-
ko tuloerot, lisääntyykö köyhyys ja eriarvoisuus? Vai pääsemmekö 
entistä vahvemmin voimin rakentamaan yhteiskuntaa, jossa ihmiset 
ja ympäristö ovat etusijalla? Vasemmistoliitto tekee näiden asioiden 
eteen työtä. Ne ovat sitä rikkautta, jolla on arvoa.

Metsä Groupin  Pudasjärven 
toimistossa  vietettiin avoi-
mien ovien päivää perjan-
taina 27.2. Pitkään, noin 28 
vuotta, puun ostomiehenä 
toiminut metsäasiantuntija 
Veli Nikula oli siirtymässä 
eläkkeelle ja hyvästeli pit-
käaikaisia yhteistyökump-
paneitaan. Hän korosti teh-
neensä mieluista työtä, jossa 
sydän oli mukana. 

-Töihin lähtö ei ollut kos-
kaan vaikeaa, hän totesi.

Uutena metsäasiantunti-
jana helmikuun puolivälis-
sä aloittanut Marko Nikula 
kertoi tämän olevan ensim-
mäinen työpaikkansa met-
sätalousinsinööriksi Mikke-
lin ammattikorkeakoulusta 
valmistumisensa jälkeen. 
Hän kertoi olevansa syntyi-
sin Haukiputaalla, asuneen-
sa viimeksi Hankasalmel-
la perheensä kanssa, johon 
kuuluu vaimo ja kaksi alle 
kouluikäistä tytärtä. Työpai-
kan myötä perhe oli muutta-
nut Ouluun. 

-Pudasjärven länsiosi-
en lisäksi työalueeseen kuu-
luu Yli-Ii, joten Oulu sopii 
toistaiseksi hyvin kotipai-

kaksi. Metsäala ammatiksi 
oli luonnollinen valinta, sil-
lä nuoruudesta lähtien luon-
to on ollut läheinen ja tul-
lut tutuksi muun muassa yli 
10 vuotta kestäneen kilpa-
suunnistuksen aikana, kertoi 
Marko Nikula. 

Hän kertoi tutustuneen-
sa työtehtäviinsä Veli Niku-

lan ja työkaverinsa Samuli 
Leppäsen kanssa ja mainit-
see samalla, että ei olla su-
kulaisia, vaikka edeltäjän 
kanssa Nikuloita ollaankin. 
Työalueena Markolla on ai-
empi Samulin alue, joka te-
kee puukauppaa nyt Velin 
entisellä alueella.

Avoimien ovien päivässä 

kävi jatkuvasti väkeä ja pai-
kalla oli myös Metsä Grou-
pin Kemin piirikonttorista  
piiripäällikkö Jarkko Par-
pala ja jäsenpalveluesimies 
Markku Juuso, jotka muis-
tivat metsuritöihin liittyväl-
lä läksiäislahjalla eläkkeelle 
siirtyvää pitkäaikaista työn-
tekijäänsä Veli Nikulaa. HT

Metsä Groupista vapaalle siirtyvä 
Veli Nikula antamassa vielä viimei-
siä työopastuksia uutena metsä-
asiantuntijana aloittaneelle Marko 
Nikulalle. 

(ent. leipomo) Lukiotie 1 to-la 5.-7.3. klo 10-14.
Kirppis

Myös huonekaluja ja 
paljon isokokoisia vaatteita.

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pudasjärven osasto kokoon-
tui keskiviikkona historial-
liseen vuosikokoukseensa 
seurakuntakeskukseen. Ko-
kouksen merkittävin pää-
tös oli purkaa osasto syys-
kuun lopussa 2015. Osaston 
sotainvalidi-, puoliso- ja tu-
kijäsenet siirtyvät Sotain-
validien Veljesliiton Poh-
jois-Pohjanmaan piirin 
jäseniksi. Osaston varat siir-
tyvät toimintaa jatkavalle 
Pohjois-Pohjanmaan piiril-
le käytettäväksi ensisijaisesti 
Pudasjärven osaston alueen 
sotainvalidien, puolisoiden 
ja leskien hyväksi. 

Käytännössä päätös tar-

Sotainvalidiosasto päätettiin purkaa
koittaa sitä, että Pudasjärven 
osaston toiminta virallisena 
rekisteröitynä yhdistyksenä 
päättyy. Piiri hoitaa tulevai-
suudessa järjestötoiminnan. 
Organisaatio siis kevenee, 
mutta huoltotyö jäsenistön 
hyväksi jatkuu entiseen ta-
paan piirin kyläosastona 
Veljesliiton toimintatuen ja 
lahjoitusten turvin.

Kirkkoherra Juha Rau-
halan pitämän hartauden 
jälkeen jaettiin huomion-
osoitukset ansioituneille so-
tainvalidityön tukijoille. 
Liiton viirin saivat Risto Hil-
tula, Reijo Kossi, Veli Liehu 
ja Kauko Nevanperä.

Antti Pesälä jatkaa pu-

heenjohtajana ja hoitaa yh-
dessä sihteeri Veli Liehun 
kanssa purkautumista kos-
kevat selvitystoimet. Johto-
kunnan varapuheenjohtaja-
na jatkaa Väinö Saarikoski 
ja jäseninä Elma Takarautio, 
Helena Harju, Terttu Laak-
konen ja Veli Liehu sekä va-
rajäseninä Olavi Rissanen ja 
Reijo Talala. 

Osastoon kuuluu 18 so-
tainvalidia, 64 puolisojäsentä 
sekä 38 tukijäsentä. Hyväk-
sytyn toimintasuunnitelman 
mukaisesti huoltotyön pai-
nopisteenä ovat kotiin vie-
tävät palvelut: kuntoutus ja 
siivouspalvelut. Haemme ja 
myönnämme myös perus-

avustuksia niitä eniten tar-
vitseville. Käymme terveh-
timässä ja onnittelemassa 
merkkipäivän viettäjiä. Las-
kemme havuseppeleen vii-
meiseen iltahuutoon kutsu-
tun sotainvalidin arkulle. 
Osallistumme liiton ja pii-
rin järjestämiin virkistysti-
laisuuksiin ja kokouksiin. 
Jatkamme yhteistyötä Pu-
dasjärven Sotaveteraaniyh-
distyksen kanssa.

Kokouspäivä päättyi yh-
teisesti nautittuun naisjaos-
ton valmistamaan ja tarjoile-
maan ruokailuun.  

Antti Pesälä
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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

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Pudasjärven TAKSIT tiedottaa!
Arvoisat pudasjärveläiset taksiasiakkaat.

Kun pääsette sairaalasta ja teille on myönnetty 
oikeus taksimatkaan, niin teillä on 
oikeus tilata taksi kotikunnasta.

( KELA TILAUSNUMERO 0100 86500
Mainitkaa tilatessa, että haluatte taksin kotikunnasta. 

Järjestelmä etsii teille lähimmän vapaan Pudasjärven taksin.

Lisätietoja antaa Pudasjärven taksiautoilijat.
Terveisin Pudasjärven Taksiautoilijat ry

Alueellisesta tilausnumerosta tilatun matkan 
omavastuu yhteen suuntaan on 16 euroa. 

Muualta tilatun taksimatkan omavastuu on 32 euroa.

• 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

Metsähallituksen Pohjan-
maan luontopalvelut on 
aloittanut Syötteen kansal-
lispuiston hoito- ja käyttö-
suunnitelman laatimisen. 
Nyt tehtävä suunnitelma 
korvaa kansallispuiston en-
simmäisen hoito- ja käyttö-
suunnitelman, joka on vah-
vistettu vuonna 2005. 

Hoito- ja käyttösuunni-
telma on yleissuunnitelma, 
joka linjaa alueen hoidon ja 
käytön pääratkaisut. Suun-
nitelma on tarpeen tehdä 
suojelualueille, joille kohdis-
tuu runsaasti erilaisia käyt-
töpaineita. Kansallispuistoil-
le myös luonnonsuojelulaki 
velvoittaa laatimaan hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suun-
nitelman avulla sovitetaan 
yhteen luonnonsuojelun, 
virkistys- ja matkailukäytön 

Kansallispuistolle hoito- ja käyttösuunnitelma
ja muun kansallispuistoon 
kohdistuvan maankäytön 
tavoitteet. Suunnitelma laa-
ditaan noin 15 vuoden ajalle.

Syötteen kansallispuisto 
koostuu neljästä erillisestä 
osa-alueesta, joiden yhteis-
pinta-ala on 30 127 hehtaa-
ria. Kansallispuisto kuuluu 
myös Natura 2000-verkos-
toon. Kansallispuiston vaa-
rametsät ja rinnesuot pitävät 
yllä monimuotoista lajistoa, 
ja puistolla on erityinen mer-
kitys vanhan metsän lajiston 
ylläpitäjänä. Monet uhan-
alaiset lajit ovat löytäneet 
puistosta tarvitsemansa elin-
ympäristön.

Upeat vaaramaisemat 
tarjoavat virkistystä ja hy-
vinvointia myös ihmisille. 
Kansallispuiston merkitys 
alueen matkailutoiminnas-

sa ja sen markkinoimises-
sa on vahvistunut Syötteen 
matkailualueen kehittyes-
sä. Myös erilaiset luonnossa 
liikkumisen harrastusmuo-
dot, kuten maastopyöräily, 
ovat alueella kasvattaneet 
suosiotaan. Kansallispuiston 
virkistys- ja luontomatkai-
lukäyttöä kehitetään edel-
leen yhdessä Syötteen mat-
kailutoimijoiden ja alueen 
asukkaiden kanssa. Erilaiset 
matkailukäyttöön liittyvät 
tarpeet pyritään huomioi-
maan puiston hoidon ja käy-
tön suunnittelussa.

Kuluvan vuoden aikana 
kansallispuistossa tehdään 
tarkentavia luontoselvityk-
siä ja kävijätutkimus, jossa 
selvitetään alueen kävijöi-
den kokemuksia kansallis-
puistosta ja sen palveluista. 

Tutkimuksista saatuja tietoja 
hyödynnetään suunnittelus-
sa. Hoito- ja käyttösuunni-
telman luonnoksen on tar-
koitus valmistua kuluvan 
vuoden loppuun mennessä, 
ja ympäristöministeriö saa 
sen vahvistettavaksi arviol-
ta vuoden 2016 alkupuolella.

Syötteen luontokeskuk-
sessa järjestetään maalis-
kuun 10. päivänä kello 18 
alkaen kaikille avoin ylei-
sötilaisuus, jossa on mah-
dollisuus keskustella suun-
nitelman tavoitteista. 
Ajatuksia Syötteen kansallis-
puiston hoidosta ja käytös-
tä voi esittää myös suoraan 
suunnitteluprojektin vetäjä-
nä toimivalle Teija Turusel-
le Metsähallitukseen.

Metsähallitus tiedotus

Suurin syy lisääntyneeseen 
työvoimatarpeeseen met-
sä- ja sahateollisuudessa on 
työntekijöiden eläköitymi-
nen. Kevään yhteishaussa 
sahateollisuuden prosessin-
hoitajakoulutukseen Pudas-
järvelle otetaan 12 opiskeli-
jaa. 

Prosessinhoitajan opin-
noissa opetellaan puun saha-
usta ja jatkojalostusta kuten 
höyläystä ja hirrentuotantoa. 
Pudasjärven yksikkö on saa-
massa kevään aikana uuden 
automatisointilinjan ja kui-
vaamon. 

-Painotamme opinto-
ja jatkossa enemmän auto-
matisointiin ja ennaltaeh-
käisevään kunnossapitoon. 
Automaatio-osaajille on ky-
syntää, koulutusjohtaja Kei-
jo Kaukko tietää. 

Automaatio-osaamisen 
vahvistamiseksi prosessin-
hoitajan koulutukseen on li-
sätty osia sähköasentajan 
opinnoista. 

Pudasjärven yksikössä 
opiskelee prosessinhoitajak-
si tällä hetkellä reilut 30 hen-
kilöä päiväopintoina sekä 4 
oppisopimuksella. Aikuisil-
le, esimerkiksi alan vaihtajil-
le, on tarjolla näyttötutkinto-
mahdollisuus. 

Sahojen automaatio-osaajille on kysyntää
Työssäoppimisesta 
työllistyy
Sahateollisuus tarjoaa moni-
puolisia työtehtäviä: 

-Henkilö voi valmistut-
tuaan työskennellä sahalla, 
talotehtaalla, puun jatkoja-
lostuksessa tai vaikka kalus-
tefirmassa, Kaukko kertoo. 

Nuorille ei ole sahateolli-
suuden prosessinhoitajakou-
lusta tarjolla muualla kuin 
Pudasjärvellä. 

-Meidän opiskelijat tule-
vat pääsääntöisesti tästä lä-
hiseudulta, Oulusta ja Ranu-
alta, sanoo Kaukko. 

Yksiköllä on tarjolla asun-
tolapaikka sitä tarvitseville.  

Koulu tekee tiivistä yh-
teistyötä paikallisten yritys-
ten Pölkyn ja Kontiotuotteen 
kanssa. Työssäoppiminen 
on opiskelijoille hyvä väylä 
työllistyä. Työnantajien toi-
veet työntekijöistä ovat aika 
maltillisia: 

-Työturvallisuus asiat pi-
tää hallita, kyettävä itse-
näiseen työskentelyyn sekä 
alan perusosaaminen on 
syytä osata. Kaikki muu on 
plussaa, sanoo itsekin saha-
teollisuudessa työskennellyt 
Kaukko. 

Prosessiteollisuudessa 
aika on rahaa
Kaikille teknisillä aloilla pi-
tää hallita työturvallisuus ja 
työelämän pelisäännöt, arjen 
hallinta. Myös matikkaa ja 
tietotekniikkaa tarvitaan. Jos 
mielii sahateollisuuden jat-
ko-opintoihin, sopiva koulu-
tus on esimerkiksi tuotanto-
talouden insinöörin opinnot 
ammattikorkeakoulussa.    

Sahateollisuus sopii niin 
pojille kuin tytöille. Proses-
sinhoitajan työssä pitää olla 
tarkkaavainen ja nopea. 

-Jos prosessissa tulee 
eteen ongelma, aika on ra-
haa. Pitää nopeasti pystyä 

tekemään johtopäätös, pys-
tyykö hoitamaan vian itse 
vai kutsuuko paremman asi-
antuntijan paikalle, Kaukko 
summaa.  

OSAOn Pudasjärven yk-
sikössä on kevään yhteis-
haussa tarjolla prosessin-
hoitajan lisäksi seuraavat 
tutkinnot: hevostenhoita-
ja, ratsastuksenohjaaja, mat-
kailupalvelujen tuottaja ja 
sähköasentaja. Pudasjärven 
kaupunki antaa 376 euron 
stipendin uusille opiskeli-
joille. Yhteishaku on 24.2. – 
17.3.2015.

Marsa Jurvakainen, 
kuva Jouni Ylisuutari

Prosessinhoitajiksi opiskelevat Ville Lehto ja Teemu Pesälä 
tarkistavat, että pöydän jaloista tuli oikean mittaiset. 

Syötteen luontokeskuksessa 
on Raija Pohjamon ja hänen 
lapsenlapsensa Roosa Leh-
tisen yhteisnäyttely ”Kuvia 
luonnosta” 1.3.- 29.5. Näyt-
telyn avajaiset ovat Hanki-
hulinoiden yhteydessä tors-
taina 5.3. kello 13.

Raija Pohjamo on 
70-vuotias psykoanalyytik-

ko, joka 
on har-
rastanut 
maa-
laamis-
ta koko 
ikän-
sä. In-
nostus 

Kuvia luonnosta –näyttely luontokeskuksella
maalaamiseen syntyi Kuo-
pion kesäkursseilla sekä 
monilla Kuutti Lavosen 
kursseilla Taidehuvila Kan-
karissa. Raijan töitä on ol-
lut esillä maalauskurssien 
näyttelyissä Vaalassa, Kan-
karin taidehuvilassa, Ou-
lussa, Vaasassa sekä Utajär-
vellä. 

Pohjamo toivoo, että 
myös nuoret löytäisivät 
näyttelystä tavan ilmaista 
itseään kuvataiteen kautta. 

Roosa Lehtinen on 
13-vuotias, nuori lupaava 
taiteilija, jonka teokset an-
tavat mahdollisuuden lä-
hestyä taidetta vertaisen 

kautta. Pohjamo uskoo, että 
ikätoverin työt olisivat sy-
säys myös muiden nuorien 

luovaan ilmaisuun.

Luontokeskus tiedotus

Asiakkaiden kesken arvomme 
100 euron lahjakortin pe 31.7.2015Suomen 

Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

MUISTAMISET

78 vuoden kokemuksella

Valmistumisjuhlat, 
Rippijuhlat, kellot, korut, 
kihlat, Kalevala-korut
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Pudasjärven keskustassa, 
Oikopolulla toimivassa piz-
zeriassa, on äskettäin aloitta-
nut uusi yrittäjä, irakilainen 
nuori mies, Hassan Bewar 
Hadi. Pudasjärvi Pizzeria 
-nimellä toimiva yritys työl-
listää omistajan lisäksi kol-
me muuta työntekijää, jois-
ta kaksi on pudasjärveläistä. 
Hadi kertoo ensitöikseen uu-
distaneensa toimitiloja sekä 
kalusteita ja hankkineensa 
myös käyttöön otettavan tu-
levan pizzan valmistuksessa 
käytettävän erikoisen auto-
maattikoneen, pizzarollerin. 
Sen avulla pizzataikinapal-
lo muotoillaan hygieenises-
ti ja nopeasti pizzapohjaksi 
ilman käsityötä. Tämä no-
peuttaa esimerkiksi ruuhka- 

Pizzeriasta herkkuja isompaankin nälkään
aikana merkittävästi pizzo-
jen valmistumista.

Pizzeriayrittäjällä on ko-
kemusta alalta jo aiemmin-
kin ja hän kertoo työskennel-
leensä myös kreikkalaisessa 
ravintolassa. Hadi kertoo-
kin tuoneensa Pudasjärvelle 
uusia ideoita ja uudistaneen-
sa pizzerian tuotevalikoi-
maa monenlaisin ruoka-an-
noksin. 

-Perinteisten pizzojen 
ohella meillä on tarjolla ruo-
kaisia kebab- ja salaattian-
noksia, joissa voi olla lisuk-
keena esimerkiksi kanaa, 
tonnikalaa tai vaikka kat-
karapuja. Uusia makuelä-
myksiä on luvassa myös 
rullakebabin sekä erikois-
maustettujen pizzamajonee-

sin ja -tomaattikastikkeen 
myötä. Mikäli suurempi näl-
kä yllättää, meiltä löytyy 
myös Isot annokset, joissa 
kebablihan ohella on lukui-
sia lisukkeita aina tzatsikia 
myöten, selvittää Hadi.

Suomessa seitsemän 
vuotta asuneelle Hadille Pu-
dasjärvi on jo entuudestaan 
tuttu paikka ja näin kotiu-
tuminenkin on sujunut hel-
posti. Vapaa-ajan vietostaan 
hän toteaa, että niin sanotuil-
le vapaapäivillekin vielä riit-
tää yrityksen asioiden hoita-
mista, mutta niiden jälkeen 
levähdellään ja käydään ta-
paamassa ystäviä.  Hadi 
toivottaa asiakkaat terve-
tulleiksi ja muistutti pizze-
rian avautuvan arkipäivisin 

lounasaikaan kello 11. Vii-
konloppuisin perjantaina ja 
lauantaina palvellaan asiak-
kaita aamuyölle kello viiteen 
asti. Hyvän asiakaspalvelun 
varmistamiseksi yrittäjä toi-
voo asiakkaiden palautetta 
ja kertovan toiveistaan. PK

Pudasjärvi Pizzerian uusi 
nuori yrittäjä, irakilainen 
Hassan Bewar Hadi kertoo 
tuotevalikoimaan kuuluvan 
pizzojen ohella monenlaisia 
ruokaisia kebab- ja salaatti-
annoksia.

Pudasjärveläinen Kari Oja-
la aloitti maaliskuun alusta 
T:mi KO Talkkariapu -yri-
tyksen. Ajatus oman yri-
tyksen perustamisesta he-
räsi heti, kun vastaavan 
yrityksen omistaja Matti 
Puolakanaho jokin aika sit-
ten muutti paikkakunnalta 
pohjoiseen. Yrityksen palve-

T:mi KO Talkkariapu aloitti toiminnan
luihin kuuluu miestyövoi-
mana tehtävät lumityöt ja 
–pudotukset katoilta, raken-
nuksien korjaus- ja kunnos-
tustyöt, nurmikonleikkuut, 
pihojen siivoukset, kattojen 
ja vesikourujen siivoukset 
sekä vapaa-asuntojen val-
vontakäynnit. Asiakas on 
työn osuudesta oikeutettu 
saamaan verotuksessa koti-
talousvähennyksen.

Ojalalla ei aiemmin ole 
yrittäjäkokemusta, mutta 
yrityksen toimenkuvan töitä 
hän on tehnyt harrastuksen-

omaisesti ja muun muassa 
rakennustyökalut ja paljon 
muutakin kalustoa löytyy jo 
valmiina ja mitä ei ole, niin 
hankitaan. Tarvittaessa käy-
tetään paikkakunnalla ole-
vaa rakennuskonevuokraa-
mon palveluja. Kaluston 
kuljettamiseen sopiva paket-
tiauto on myös hankintalis-
talla. 

Kurenalla perheineen 
asuva Kari Ojala on synty-
jään myös pudasjärvinen. 
Ennen yrityksen perustamis-
ta hän hoiteli 25 vuoden ajan 

rekka-auton kuljettajan töi-
tä. Perheen puolelta vaimo 
on kovasti tukenut yrityk-
sen perustamista, koska työt 
ovat siten aiempaa lähempä-
nä kotia. 

Yrityksen perustamiseen 
neuvontaa Ojala sai Oulun-
kaaren yritysneuvoja Ilk-
ka Pirttikoskelta, joka auttoi 
myös perustamispapereiden 
tekemisessä ja starttirahan 
hakemisessa, josta tuli myös 
myönteinen päätös. HT

Kari Ojala aloitti talkkariapu 
-yrittäjänä.
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Suomi kuntoon –teemalla 
oli Keskustan kansanedus-
tajaehdokkaita runsaas-
ti liikkeellä lauantaina 28.2. 
Pudasjärvellä. Kahdeksan 
kansanedustajaehdokasta oli 
äänestäjien tavattavissa Kes-
kustan vaalituvalla Kurenal-
la ja suuri osa ehdokkaista 
jatkoi matkaansa vaalitilai-
suuteen Sarakylän koululle. 

Ehdokkaat lausui terve-
tulleeksi Pudasjärven kes-
kustan kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja Mari Kälkäjä 
ja tilaisuuden juontajana toi-
mi Jouni Piri. 

Kerttu Simu välitti sanoin 
ja sävelin osallistujien onnit-
telut kansanedustaja Ant-
ti Rantakankaalle, jolla oli 
51-vuotissyntymäpäivä. 

Niilo Keränen Taival-
koskelta sanoi SOTE –uu-
distuksen olevan lähellä sy-
däntään. Eduskunnassa 
tarvitaan hänen työelämän 
kautta saatua osaamistaan 
sosiaali- ja terveysalalta ter-
veen järjen kanssa. 

Ulla Parviainen Kuusa-
mosta oli huolissaan Suo-
men velkaantumisesta ja 
kertoi Keskustan pystyvän 
tarjoamaan tilanteeseen rat-
kaisua.

Antti Rantakangas Haa-
pavedeltä kertoi toimineen-

Suomi kuntoon

sa vaaleissa ja myös kan-
sanedustajana Pohjoisen 
puolesta. Hän kertoi pyrki-
vänsä tasoittamaan alueelli-
sia eroja.

Marisanna Jarva Palta-
mosta piti tärkeänä pien-
ten ja keskisuurten yritys-
ten mahdollisuuksia toimia 
ja korosti, että työllistämi-
sen kynnystä yrityksille tu-
lisi helpottaa. Keskittämisen 
uhkaa kokeneesta koulutus-
verkosta maakunnissa on 
myös pidettävä ehdottomas-
ti kiinni.

Matias Ojalehto Oulusta 
sanoi olevansa suomalaisen 
työn ja yrittäjyyden puoles-
tapuhuja. Oulun vaalipiirin 
energiahankkeista on mah-
dollisuus tulla suuri määrä 
uusia työpaikkoja. Perhei-
siin ja koteihin pitäisi palaut-

taa kodinhoitajajärjestelmä 
ja vanhemmille valinnanva-
paus lastenhoitomuodoista. 

Mirja Vehkaperä Hauki-
putaalta kertoi Eduskunnan 
terveisiä ja sanoi Keskustan 
kansanedustajien työskente-
levän keskittämistä vastaan. 
Pudasjärvelle hän sanoi Sote 
uudistuksen tuovan lisä-
menoja, jos se toteutuu. Pu-
dasjärven mahdollisuuksina 
hän mainitsi muun muassa 
lähiruoan, matkailun ja koti-
maiset energiahankkeet. 

Hannu Takkula Oulus-
ta toivoi Eduskuntaan ei po-
liitikkoja, vaan valtiomiehiä. 
Sivistyksen ja koulutuksen 
kohdalle ei tule säästöjä koh-
dentaa. Kansakunnan kou-
lutukseen tulee satsata.

Eeva-Maria Parkkinen 
Ylikiimingistä esitteli ole-

vansa ”laitakaupungin te-
hotyttö”, joka kantaa huolta 
kulttuurista sekä näki suuri-
na mahdollisuuksina uusiu-
tuvan energian tuomat mah-
dollisuudet. Hän myös esitti 
puheensa lopuksi Kalevalan 
päivään liittyvän pakinan.

Maakuntajohtaja Pau-
li Harju käytti puheenvuo-
ron ja korosti, että alueiden 
ja kuntien ääntä on kuunnel-
tava päätöksiä tehtäessä. 

Lopuksi tuvan täyteinen 
yleisö sai esittää kysymyk-
siä ja kahden tunnin varat-
tu aika tuli tarkkaan käytet-
tyä. Tilaisuuden järjestäjän 
Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistyksen väki tar-
josi kaikille pullakahvit ja 
ehdokkaillakin oli jaettava-
na esitteiden lisäksi erilaista 
suussa sulavaa. HT

Yleisön joukosta esitettiin vilkkaasti kysymyksiä ja kysyttiin kannattavatko ehdokkaat kysyjää kiinnostavia asioita. Kä-
det koholla Marisanna Jarva, Ulla Parviainen, Eeva-Maria Parkkinen, Niilo Keränen, Matias Ojalehto, Hannu Takkula, Mir-
ja Vehkaperä ja Antti Rantakangas. 

Keskustan vaalitupa täyttyi kuulijoista kahdeksan Oulun vaalipiirin ehdokkaan vierailles-
sa Pudasjärvellä. 

Joukamo
Kortesalmi

Saat mitä tilaat.
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PERJANTAINA 6.3.
Kuusamo K-citymarket klo 9-11

Taivalkoski S-market Joki-Jussi klo 12-13
Pudasjärvi K-supermarket klo 14-16

Kiiminki S-market klo 17-19

KANSAN KESKELLÄ
- KANSAN KIELELLÄ

kansanedustajaehdokaskansanedustajaehdokasjärjestösihteeri

Kuusamon Perussuomalaiset ry, Taivalkosken Perussuomalaiset ry
Pudasjärven Perussuomalaiset ry, Kiimingin Perussuomalaiset ry

Syötteellä laskevista lumi-
lautajunioreista Sami Kallo, 
Janne Posio, Eemeli Iinatti 
ja Aki-Petteri Iinatti osallis-
tuivat 25.2.-1.3. World Roo-
kie Tourin osakilpailuun 
Trentinossa Italiassa. World 
Rookie Tour on suurin kan-
sainvälinen nuorille lumi-

Syötteen lumilautailijoita kisamatkalla
lautailijoille tarkoitettu kil-
pailukiertue, jossa lajeina 
ovat slopestyle ja halfpipe. 
Kiertueen osakisoihin voi-
vat osallistua kilpailulisens-
sin omaavat grom- ja rookie-
ikäiset laskijat. Grom-sarjaan 
osallistuvat 2000 syntyneet 
ja nuoremmat, rookie-sar-

jaan 1997-99 syntyneet. Sami 
osallistuu grom-sarjaan, Jan-
ne, Eemeli ja Aki-Petteri roo-
kie-sarjaan.

Jo edellisenä viikonlop-
puna pojat kisasivat Ounas-
vaaralla Suomen Lumilau-
taliiton kilpailukiertueen 
Suomi Tourin-osakisoissa. 
Lauantaina 21.2. kisattiin 
halfpipe, jossa Sami Kallo si-
joittui gromien kolmanek-
si ja rookie-pojissa Eeme-
li Iinatti oli myös kolmas. 
Sunnuntain slopestyle-kisas-
sa Sami voitti grom-sarjan 
ja rookie-ikäisissä Janne oli 
kolmas, Aki-Petteri neljäs ja 
Eemeli seitsemäs.

Trentinossa piti alun pe-
rin olla sekä halfpipe että 
slopestyle kisat, mutta Poh-
jois-Italian huonon lumiti-
lanteen vuoksi lumikourua 
ei saatu rakennettua, joten 
kisattiin vain slopestylessa. 
Kaikkiaan kisoihin osallistui 
85 nuorta lumilautailijaa 14 
eri maasta. Perjantaina 27.2. 
laskettiin molempien sarjo-Palkintojen jakotilaisuudessa Sami Kallo toinen vasemmal-

ta World Rookie Tourin Trentinon osakilpailussa.

jen karsinnat ja lauantaina fi-
naalit. Grom-poikien sarjas-
sa oli 40 osallistujaa, joista 
perjantain karsintojen kaut-
ta pääsi finaaliin 16 parasta 
laskijaa. Rookie-poikien sar-
jassa oli 26 osallistujaa, jois-
ta 12 parasta pääsi lauantain 
finaaliin. Kaikki suomalaiset 
selviytyivät karsinnoista fi-
naaleihin. Lauantain finaa-
leissa Sami Kallo laski po-
diumille ollen kolmas. Votto 
ja hopea menivät sveitsi-
läislumilautailijoille. Rookie-
sarjassa Janne Posio sijoit-
tui finaalien kuudenneksi, 
Aki-Petteri Iinatti yhdeksäs 
ja Eemeli Iinatti kymmenes. 
Rookie-poikien mitalisijat 
menivät hollantilais ja venä-
läislaskijoille. Kaiken kaikki-
aan pojat olivat tyytyväisiä 
kisareissuun, saivathan he 
laskea kaikkina kisapäivinä 
ja säätkin suosivat keväisen 
aurinkoisina.

Reino Kallo, 
kuva Anni Halonen

4.3. Taivalkoskella 
klo 16.00 Jalavan Pirtissä. Mukana Ulla Parviainen
5.3. Metsäkylässä 
klo 13.00 Aini Vääräniemellä. Mukana Ulla Parviainen
6.3. Hutun koulu
klo 18.30. Mukana Marisanna Jarva ja Hannu Takkula
7.3. Pudasjärvellä K-supermarketissa
klo 12.00-14.00. Mehua ja naposteltavaa tarjolla.
Taivalkosken tori 
klo 15.00-17.00. Kahvitarjoilu
8.3. Kuressa 
Keskustelutilaisuus Marja ja Kauko Lanton kotona 
Kuressa kello 13.00 alkaen. Arvontaa ja kahvitarjoilu
9.3. Kuusamossa 
klo 14.00 Kuusamo-opiston sali
Senioriopettajien paneeli
12.3. Puolangalla 
Keskustanaisten kokouksessa yhdessä Marisanna Jarvan 
kanssa. Aiheena SOTE.
14.3. Taivalkoskella 
Kultakelloajoissa  Siikalammella klo 11.00. 
Niilo pitää kisojen avauspuheen.
15.3. Puhoksen Möykkälässä 
klo 13.00. Kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa mukaan Niiloa tapaamaan!

Ohjelmassa:
Niilon puhe ja vaaliteemat
Haukiputaan mieslaulajat
Kahvia ja pientä purtavaa
Juontaa Vesa Holström
Kuljetus:
klo 15.00 Kuusamon linja-autoasemalta
klo 15.50 Taivalkosken linja-autoasemalta
klo 16.40 Pudasjärven ABC:lta
Hinta:
Ohjelmalehtinen, matka, kahvi ja voileipä 15  €
Ohjelmalehtinen, kahvi ja voileipä 10 €
Sitovat ilmoittautumiset 6.3. mennessä:
Kerttu Simu puh. 040 730 9481
Martti Räisänen puh. 0400 589 082
Aune Turpeinen puh. 050 542 3625

Artteli-Sali, Kasarmi, Veteraanikatu 2, Oulu

Niilon vaalityön tukemiseksi

KONSERTTI OULUSSA
 ti 10.3. klo 18-21

NIILO KERÄNEN 
TAVATTAVISSA:

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja kahvittelemaan!

Ylös yhtenä kansana nyt!

www.pudasjarvi-lehti.fi
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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 

Olen lomalla 
20.3.-28.3.

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

kAurA-
tyynyt

360 g

1,79
pss

PutAAn PullA
voi-vAniljAPitko

370 g

2,79
pkt

grilli-
nAkki

840 g

2,19
ras

brAvuuri
jAuhelihAmureke

700 g

3,90
ras

PAlvikinkku
ii-siivu

4,50
kg

tutti-
tikkAri
28 g/6 kpl

1,99
pkt

nAmelli
suklAA-mAnsikkA

suklAA-minttu
120 g

1,00
pss

cAsAli
suklAA-bAnAAni

300 g

2,99
pkt

monster
mix
500 g

2,99
pss

hiillos
grillimAkkArA

Perinteinen
400 g

1,85
pkt

meetwursti
ii-siivu

4,50
kg

lontoo 
mix
300 g

2,99
pss

muovi-
Ahkio

6,95

PulkkAmäkeen!

hello kitty
liukuri

18,90

Pienet
liukurit

1,90

iso Pyöreä
liukuri

10,50

mäkikiitäjä
PulkkA

11,80

minisukset

9,60

Alkaen

kermAjäätelö
1 l

- päärynä laktoositon
- kermatoffee

sPider
sno-storm
isot liukurit

29,95

1,99
pkt

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

MOOTTORIKELKAT

moottorikelkkojen vuokrAus!
esim. lastenkelkka 100,-/vrk

Asseri 
PilkkisiimA 25 m

2,95

MEILTÄ 
MYÖS:

PilkkitoukAt
jA mAdot!

Asseri Pilkit

5,90

PilkkivAPA siikakärki

Ahvenkärki

5,90

6,90
iskukoukku 
combo

14,90

19,95

PilkkijAkkArA
styrox

79,95

Alkaen

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 widetrAk vm. 2007   4490,-
PolAris trAil deluxe 500 cc vm. 1996   2490,-
PolAris indy lxt 550 cc vm. 2013   8690,-
yAmAhA rs venture 1000 cc vm. 2004   4290,-
yAmAhA rs vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
Artic cAt lAstenkelkkA zr 120 2014   2490,-

Alkaen 3,90
sosekAuhAjääkAirAt

hondA 
trx 420 fe 

7490,-
+ toimituskulut

trAPPer
500 t3 efi 
5990,-

+ toimituskulut

hondA 
trx 500 fe 

7790,-
+ toimituskulut
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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 

Olen lomalla 
20.3.-28.3.

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

Avoinna:  ark. 9-17, ilt ja la sop. mukaan

kAurA-
tyynyt

360 g

1,79
pss

PutAAn PullA
voi-vAniljAPitko

370 g

2,79
pkt

grilli-
nAkki

840 g

2,19
ras

brAvuuri
jAuhelihAmureke

700 g

3,90
ras

PAlvikinkku
ii-siivu

4,50
kg

tutti-
tikkAri
28 g/6 kpl

1,99
pkt

nAmelli
suklAA-mAnsikkA

suklAA-minttu
120 g

1,00
pss

cAsAli
suklAA-bAnAAni

300 g

2,99
pkt

monster
mix
500 g

2,99
pss

hiillos
grillimAkkArA

Perinteinen
400 g

1,85
pkt

meetwursti
ii-siivu

4,50
kg

lontoo 
mix
300 g

2,99
pss

muovi-
Ahkio

6,95

PulkkAmäkeen!

hello kitty
liukuri

18,90

Pienet
liukurit

1,90

iso Pyöreä
liukuri

10,50

mäkikiitäjä
PulkkA

11,80

minisukset

9,60

Alkaen

kermAjäätelö
1 l

- päärynä laktoositon
- kermatoffee

sPider
sno-storm
isot liukurit

29,95

1,99
pkt

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

MATTOPESULA PESE-ITTE
(08) 311 7204, www.pese-itte.fi
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Nykyisestä Kollaja-hankkeesta keskusteltaessa on mainittu 
useaan otteeseen kunnan 1980-luvulla tekemät sopimukset 
vesivoima- ja turvevoimatuotannon rakentamiseksi Pudas-
järvelle. Nykyhanketta on verrattu tuon ajan tilanteeseen ja 
sanottu, että 80-luvulla sopimuksien mukaan kunnan saamat 
hyödyt olisivat olleet nyt esillä oleviin verrattuna huomatta-
vasti suuremmat. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös haitat 
olisivat tuolloin olleet nykyistä suurempia ja Pudasjärven kun-
nan taloudelliset vastuut hankkeisiin osallistumisesta myös 
merkittäviä.

Vuoden 1981 sopimuksessa sovittiin, että perustetaan Iijo-
ki –niminen osakeyhtiö, joka rakentaa Iijoen vesistöön 10 uut-
ta voimalaitosta säännöstely- ja patorakennelmineen. Sopi-
musosapuolina olivat tuolloin jokivarren kunnat (Ii, Pudasjärvi, 
Taivalkoski ja Yli-Ii) ja omistajapohjaksi sovittiin 50 % Pohjolan 
Voima Oy ja 50 % kunnat ja Koillis-Pohjan Sähkö Oy. Perus-
tettavalle yhtiölle sovittiin luovutettavaksi alueen vesivoiman 
pysyvä käyttöoikeus. Lisäksi kunnat sitoutuivat toimimaan 
niin, että muiden hallussa olevat maa-alueet ja vesivoiman 
käyttöoikeudet hankittaisiin kunnille ja luovutettaisiin perus-
tettavalle yhtiölle. Samalla kunnat sitoutuisivat yhtiön laino-
jen takaajaksi. Iijoki Oy tulisi toimittamaan kunnille sähköä 
omakustannushintaan. Erillishankkeena toteutettaisiin Kolla-
jan altaan ja vesivoimalaitoksen rakentaminen, johon Pudas-
järven kunta osallistuisi 5 %:n osuudella. Myöhemmin vuon-
na 1986 tehtiin Pohjolan Voima Oy:n ja Pudasjärven kunnan 
välillä sopimus, jossa vesivoimayhtiö rakentaisi Pudasjärvelle 
noin 150 MW kokoisen turvevoimalaitoksen sekä Kollajan al-
taan ja voimalaitoksen. Kunta hankkisi turvevoimalaitokselle 
tontin, rakentaisi tieyhteyden ja kunnallistekniikan ja luovut-
taisi käypään hintaan yhtiölle polttoturpeen tuotantoon tar-
vittavat suot. Kunta saisi 23 % osuuden Kollajan vesivoimalai-
toksen kulloinkin tuottamasta energiasta alkaen 20 vuoden 
kuluttua laitoksen käyttöönotosta. Tästä käyttöoikeuden al-
kamisesta lukien kunta osallistuisi myös samalla prosentti-
osuudella voimalaitoksen käyttö- ja säännöstelykustannuksiin. 
Kunta luovuttaisi myös yhtiön pysyvään käyttöön omistaman-
sa Kollajan hankkeen vaikutusalueella olevat maa- ja vesialu-
eet. Tuolloin hankkeen vaikutuksesta Iijoen minimivirtaamiksi 
sovittiin kesäaikaan 15 m3/s ja talviaikaan 1,5 m3/s. Molem-
mat sopimukset ovat tämän jälkeen rauenneet, koska edelly-
tykset hankkeiden toteuttamiselle eivät täyttyneet. 

Mitä sitten tarkoittaisi, jos Pudasjärven kaupunki haluai-
si saada osuutensa nykyisen hankkeen tulevista sähköntuo-
tannon tuotoista? Kollaja-hanketta valmisteleva PVO-Vesivoi-
ma Oy on Pohjolan Voima Oy:n kokonaan omistama yhtiö. 
Pohjolan Voima Oy tuottaa omistajilleen omakustannuspe-
riaatteella sähköä ja omistusosuuksiensa mukaan omistajat 
vastaavat myös sähköntuotantoon liittyvistä kustannuksis-
ta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa 
omistajilleen voittoa, vaan taloudellinen hyöty tulee edulli-
sesta omakustannushintaisesta sähköstä, jota omistajat voi-
vat myydä edelleen. Suurimpina omistajina Pohjolan Voima 
Oy:ssä ovat metsäteollisuus ja energiateollisuus. Muutamien 
kaupunkien omistusosuus on yhteensä reilun kuusi prosent-
tia. Teoriassa Pudasjärven kaupunki voisi päästä omistajaksi si-
joittamalla yhtiöön merkittävän summan rahaa, jolla saisi pie-
nehkön omistusosuuden ja sitä kautta mahdollisuuden päästä 
hyötymään sähkönmyynnin voitoista. Edelleen teoriassa kau-
punki voisi maksaa osan nyt suunnitellun Kollaja-hankkeen in-
vestointikustannuksista, joka voitaisiin katsoa yhtiöön sijoite-
tuksi pääomaksi, jolla kaupunki voisi saada omistusosuuden 
yhtiöstä. En kuitenkaan usko, että kaupungin päättäjillä tai ve-
ronmaksajilla olisi valmiutta maksaa omistusosuutta tai inves-
tointikustannusta edellä mainitulla tavalla. En myöskään usko, 
että Pohjolan Voima Oy:n nykyisillä omistajilla olisi halukkuut-
ta lahjoittaa osuuksiaan ilmaiseksi kaupungille, vaikka omista-
jilla olisikin voimakas yhteinen tahtotila lisätä vesivoiman tuo-
tantoa maassamme.

Mielestäni nyt kannattaa lopettaa Kollaja-hankkeen osalta 
peräpeiliin tuijottaminen, heittää vanhat kellastuneet ja rau-
enneet sopimuspaperit roskiin ja rohkeasti eteenpäin katso-
en punnita hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja

Lukijan kynästä

Kollaja-hankkeessa 
katse eteenpäin

SDP kansanedustajavaali-
en ehdokkaita oli lauantai-
na 28.2. K-supermarketin pi-
hapiirissä esittäytymässä ja 
pitämässä esillä omia sekä 
puolueensa tavoitteita ja saa-
vutuksia. Mukana olivat Rai-
mo Piirainen Kajaanista sekä 
Sari Halonen ja Pirjo Sirviö 
Oulusta. Tulossa oli myös 
Ella Kiljunen Kajaanista, 
mutta sairastumisen vuok-
si joutui jättämään tämän 
reissun väliin. Piirainen oli 
jo tulomatkalla pysähtynyt 
tapaamaan äänestäjiä Hyryn-
salmelle ja Puolangalle.

SDP:n ehdokkaat ovat so-
pineet, että vaalityötä teh-
dään yhdessä. Vastaavia eh-
dokkaiden ryhmiä oli Oulun 
vaalipiirissä liikkeellä useilla 
paikkakunnilla. 

SDP:n valtakunnallisena 

Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta

vaaliteemana on ”Työn ja oi-
keudenmukaisuuden puoles-
ta”, josta syntyi keskustelua 
esittelypisteessä, jossa tarjol-
la oli myös grillimakkaraa 
ja makeisia. Muun muassa 
Syötteelle ja Rukalle matkaa-
via hiihtolomalaisia pysähtyi 
paikalle myös runsaasti. 

Pirjo Sirviö sanoi tuovan-
sa energiaa Eduskuntaan ja 
kokemuksellista potkua pää-
töksentekoon. 

Raimo Piirainen kertoi 
olevansa valmis jatkamaan 
kansanedustajan työtä elin-
voimaisemman Pohjois-Suo-
men hyväksi äänestäjiensä 
ajatuksia kuunnellen.

Sari Halonen kertoi sosi-
aalidemokraattien haluavan 
rakentaa Suomea, jossa jokai-
nen yksilö on arvokas ja tär-
keänä sellaisena kuin on.

Ehdokkaat vakuuttivat, 
että seuraavissa Eduskunta-
vaaleissa tulee ehdokas olla 
myös Pudasjärveltä ja katsoi-
vat merkitsevästä Päivi Poh-
janveden ja Mika Pesosen 
suuntaan. 

Grillimakkarat maistuivat Oulusta Rukalle hiihtolomamat-
kalla Rajaniemen perheelle; Aleksi-poika, isä Sami, äiti Heli 
ja tytär Anni. He kertoivat pysähtyvänsä aina Pudasjärven 
keskustan kauppoihin mennessään Syötteelle tai Rukalle.

Iloiset ja värikkäät huivit kaulassaan K-supermarketin edustalla SDP:n kansanedustajaehdokkaita ja paikallisia vaikutta-
jia: Tapio Pohjanvesi, Sari Halonen, Raimo Piirainen, Esa Ikonen, Pirjo Sirviö, Mika Pesonen ja Päivi Pohjanvesi. 

Pohjanvesi kertoi, että en-
nen vaaleja on vielä ainakin 
kaksi vaalitilaisuutta yksittäi-
set ehdokkaat saattavat py-
sähtyä paikkakunnalla use-
amminkin. 

Pitopalvelu Illikaisen kak-
sivuotissynttäreitä juhlittiin 
Puikkarin kahviossa 2.3. kak-
kukahvien ja makkaranpais-
ton merkeissä. Kiireisimmät 
kävivät kyselemässä kakku-
kahveja jo heti aamusta, mut-
ta varsinainen kahvitus alkoi 
puolen päivän aikaan. Yrit-
täjä Alpo Illikaisen leipomaa 
herkullista mansikkakakkua 
meni noin 250 palaa. 

Vuosi sitten yrityksen 
synttäreiden yhteydessä juh-
littiin pitopalveluyrityksen 
laajentumista Puikkarin kah-
vioon. Illikainen teki vuok-
rasopimuksen kaupungin 
kanssa toimitiloista, joista kä-
sin hän voi valmistaa tarjot-
tavia sekä kahvilan että pito-
palveluyrityksen tarpeisiin.

- Työn sarkaa on riittänyt 

Synttärikahvit maistuivat Puikkarin kahviossa
ihan mukavasti. Tarvittaessa 
ruokaa voi tehdä myös tilaa-
jan keittiössä tai mukaan voi 
ottaa pyörien päällä liikutel-
tavan, ”Manta” -kenttäkeit-
tiön. Mantasta pystyy tarjoi-
lemaan esimerkiksi keittoa 
jopa 600 hengelle. Kyselyjä 
yleisötapahtumiin, sukujuh-
liin ja yritysten tilaisuuksiin 
tulee myös muista kunnista, 
Illikainen selostaa.

Illikainen itse lähti synt-
täripäivän hulinoiden päät-
teeksi rentoutumaan pilkki-
avannon äärelle. Touhukas 
mies toteaa, ettei saalis ole 
tärkeintä, vaan että pääsee 
ystävän kanssa tarinoimaan, 
paistamaan makkaraa ja hen-
gähtämään luonnon rau-
haan. Keväämmällä yrittäjä 
tuulettaa ajatuksia moottori-

pyörällä huristellessa.

Talvilomavilskettä 
Puikkarissa
Puikkarin kahvio on ylei-
sölle avoinna periaattees-
sa uimahallin aukioloaikojen 
mukaan lukuun ottamatta 
sunnuntaita, jolloin tilat on 
varattu pitopalvelutoimin-
taan. Talvilomaviikot ovat 
myös Puikkarissa normaalia 
vilkkaampia, ja tohina tun-
tuu myös kahvion puolella.

Puikkarin uimahallivas-

taava Aini Seppänen kertoo, 
että lomaviikkojen aina saat-
taa käydä jopa 400 uimaria 
päivässä. Yhteensä kolmen 
sesonkiviikon aikana odote-
taan noin 6000 uimaria, joka 
on puolet enemmän kuin 
normaalisti. Lisäksi Seppä-
nen toteaa, että lomaväki 
myös poikkeaa tavallisim-
mista kävijöistä. Myös Syöt-
teeltä tulee mukavasti po-
rukkaa, kun uutuutena tänä 
talvena on ollut mökkivuok-
raajille tarjotut uintiliput. JK

Leila Saurijärvi hommissa Pitopalvelu Illikaisen synttäreil-
lä ja yrittäjä Alpo Illikainen ihastelee makkaroiden komeaa 
rusketusta.

Talvilomalainen Ville Kiimingistä sai myös suun makiaksi 
synttärikakkukahveilla.
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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/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
20 € 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 20 € sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi 
toimitukselle (ei julkaista).

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 4523OSTETAAN

SEKALAISTA
Haluttaisiin antaa pois kaksi 
isoa kliiviaa. Kelpaiskohan jol-
lekin. P. 040 180 5550.

Rivitalokolmio. P 0400 347 
632.

Vanha hyväkuntoinen heinä-
lato puuliiteriksi, Kurenkylästä 
alle 50 km säteellä. Purun ja 
kuljetuksen järjestämme itse. 
P. 050 370 8540

Noin 200 kpl honkaa pituus n. 
4 m, keskustasta 35 km, kysy 
lisää, tarjoa! p. 040 506 5497.

Rivitalohuoneisto, 2-h, keittiö, 
sauna, 48 m2, KAURALANKU-
JA 4A 3, Iijoen rannassa. Uu-
denveroinen huoneisto, lasitet-
tu terassi, palvelut vieressä. RV 
2011. Kaukolämpö. Heti vapaa. 
Hp. 99 900€. P. 040 501 7962.

Kaksi hiehoa (hol), odotetaan 
poikivan 11.5.15 ja 27.5.15. P. 
040 774 8195.

Oikaisu
Viime viikon lehdessä Karhupajas-
ta kertovan jutun oli kirjoittanut lä-
hihoitajaopiskelija Mari Laakkonen, 
ei Sointu Veivo, kuten jutun alla vir-
heellisesti oli mainittu.
Toimitus

Avantoon virkistymään

Tomi Illikainen oli avannossa kaverina koululaiselle, Vili 
Terolle, jolle avantouintikokemus oli ensimmäinen elämäs-
sään. Vili innostui asiasta niin, että pyysi mukana olleita 
perheensä jäseniä ostamaan uintikopin avaimen.

Reilun viikon avoinna olleel-
la avantouintipaikalla Pietari-
lassa oli vilskettä torstai-iltana 
26.2. jolloin siellä oli yhteinen 
uintitapahtuma. Sen järjesti-
vät Pudasjärven Urheilijoi-
den Kuntourheilujaosto, Uin-
tijaosto, Liikuntalautakunta 
ja Työpetari ry. Viitisentois-
ta henkilöä kävi uimassa ja 
kymmenkunta kävi vaan 
muuten paikalla asiasta kiin-
nostuneina tai ollen kyyti-
miehenä. Koululaisista avan-
toon uskaltautui ensimmäistä 

kertaa elämässään 10-vuoti-
as Vili Tero ja useita oli, jot-
ka kokivat avannon virkis-
tävän voiman ensimmäistä 
kertaa näillä lumilla. Avan-
touintia harrastaneet henki-
löt kertoivat käyvänsä virkis-
täytymässä yleensä aamulla. 
Monet arvelivat, että jos uinti 
jää myöhään illalle, se voi vai-
kuttaa virkistävästi myös yö-
uniin. Kaikille tarjottiin nuo-
tiopannukahvia ja lämmintä 
mehua sekä nuotiossa kyp-
sennettyjä grillimakkaroi-

ta. Avanto on avoinna kaikil-
le halukkaille. Työpetarilta 
voi käydä lunastamassa avai-
men lämpimään pukukop-
piin 26 euron hinnalla. Useita 
avaimia lunastettiinkin illan 
aikana. Jos esimerkiksi ryh-
mä haluaisi varata kertauin-
timahdollisuuden, voi silloin-
kin ottaa yhteyttä Työpetariin 
ja sopia asian. Yhteisesti so-
vittiin, että järjestetään Oulun 
Tuiraan avantouintiretki per-
jantaina 13.3. HT

OULUN TUIRAAN 
AVANTOUINTIPAIKALLE JA 

sen jälkeen Alppilan keilahallille 
keilaamaan pe 13.3.

Avantouinti- ja 
keilailuretki

Järjestää PuU Uimajaosto 
ja Kuntourheilujaosto

Lähtö klo 17 Puikkarin pihalta. 
(Pelkkään keilailuun osallistujat voivat 

olla katsojina avantouintipaikalla). 
ILMOITTAUTUMISET 

PuU Kuntourheilujaoston 
Senja Pihlaja 040 762 2317 

(miel. tekstiviesti) 
tai uimahalli Puikkariin kassalle. 

Kaikki kiinnostuneet mukaan, 
myös ensikertalaiset!

Vaaterekkejä, rullilla, sopii vaa-
tehuoneeseen, painavampia 
jalustalla liiketilaan. Lasitettuja
pöytämallin vitriinejä ja pyl-
väsmallinen vitriini. Mallinuket. 
Telineet pikkutavaran esillä 
pitoon. Valkeat kirjahyllyt, ka-
peat, 4 ja 6 hyllyinen. Tukeva 
valkea ruokapöytä, pieneen ti-
laan. Lisät. Puh. 044-971 9161, 
tosi edulliset.

Annetaan Valkoisia laakasisäo-
via, 1 kpl 73x204, 3 kpl 83x204. 
P. 044 082 1546.

SEKALAISTA KIITOS!

AIKUISKOULUTUSTA KOILLISMAALLA 40 VUOTTA

Teille kaikille onnistuneista juhlista.
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Jari Keskiaho 040-516 0430
Sami Kaivorinne 040-560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. (08) 822  

-1.000:-

-500:-

TARJOAMME KAHVIA  
JA MAKKARAA

Tundra Extreme 
600 E-TEC
13.760;-
+ tk. 300;-

BoonDocker RE 
3700 800R
16.610;-
+ tk. 300;-

Xtrim 
SC 900 ACE
14.110;-
+ tk. 300;-

Telamönkijä

Adventure  
LX 600 ACE 
10.990;-
+ tk. 300;-

Rave 600
E-TEC
11.990;-
+ tk. 300;-

KOEAJOSSA:

-50 %-30 %
UUDET KELKAT 

VAIHDOKIT 

Pienkonehuollon kelkkapäivä ke 4.3. klo 10-16
HIIHTOLOMAVIIKON TARJOUS:

VAIHDOKIT:

AJOVARUSTEISTA

49 Ranger
600 ACE
12.990;- 
+ tk. 300;-
(E-TEC 13.990;-)

KELKAT  Vm. Hinta Huom!
Työ:    
Lynx 6900  12000km. 2002 4340:- ALV väh.kelp.
Lynx Forest Fox 440 2004 4450:- 
Ski-doo Expedition 600 SDI  2008 4890:- ALV väh.kelp.
Ski-doo Tundra Xtreme 600 E-tec 7156km. 2013 7990:- ALV väh.kelp.
Touring:    
Polaris Sport Touring 550F 12809km. 2000 2890:- ALV väh.kelp.
Lynx Adventure 550F 18034km. 2007 3150:- ALV väh.kelp.
Lynx Adventure 550F 16935km. 2008 3150:- 
Urheilu:    
Lynx Enduro 550F RC  5615km. 2004 3200:- 
Ski-doo Summit 550F 13550km. 2005 3490:- ALV väh.kelp.
Ski-doo MXZ 500 SS 9900km. 2006 3990:- 
Lynx Rave RE 600 10207km. 2008 4999:- 
Ski-doo MXZ X-RS 600 E-TEC 11200km. 2010 6800:- 
Ski-doo MXZ Renegade 
 BC 600 E-TEC 11200km. 2011 7990:- 
    
MÖNKIJÄT:    
Polaris  Phoenix 200 2005 1500:- 
Arctic cat 500   Telat+vinssi+lumilevy 2005 5990:- 
Can-am Outlander 800R Lumisarja ym. 2009 6790:- 
Arctic cat 550 H1 traktorimönkijä  3157km. 2010 7390:- 
Can-am Outlander 1000 6x6 traktorimönkijä 2014 16500:- ALV väh.kelp.

Pienkonehuollon kelkkapäivä ke 4.3. klo 10-16

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 822 007, 040 516 0430

www.pienkonehuolto.fi
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KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

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

Palveluhakemisto

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

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.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

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

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.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

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

Kurentie 26 as 2, 93100 Pudasjärvi
p. 050 576 0300 ja 

hierojamarjo@gmail.com

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

Pudasjärven Hautaustoimisto ja 
Kukka Ky, Pihlaja 
Interfloravälitys

Torikeskus, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 821 122, fax. (08) 823 355
Esa Pihlaja 0400 330 058
email: esa.pihlaja@pp1.inet.fi

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA
AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

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

Metsäpalvelu Kerälä Oy
TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

●  Metsäkiinteistöjen osto / myynti 
●  Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset 
●  Maan muokkaukset ja taimien istutukset
●  Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
●  Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
●  Kemera-tukien hakemukset  ●  Puukauppa  
●  Tila-arvioinnit  ●  Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla

Timo Kerälä puh. 0400 285 409
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

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

Ajanvaraukset 040 738 8916 tai 020 743 3940

Jyrki Isojärvi

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

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

GRILLITUOTTEET JA KAHVILA

HAMMASLÄÄKÄRI

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot

-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt

 (kotikäyntejä Sarakylän   
 alueella)

Ajanvaraukset p. 0500 558 368, 050 347 0261. Jukolantie 6, Pudasjärvi

FYSIOTERAPIAPALVELUT JARI JUNNA

- hieronta
-  lymfaterapia

- parafiinihoito käsille
-  Fysio Shop -tuotteet 

KOTIHOITOPALVELUT kuntohoitaja PÄIVI JUNNA 

Monipuoliset fysioterapiapalvelut yli 30 vuoden kokemuksella

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  
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PAINOPALVELUITA

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

 

§ 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
Paula Ervasti

notariaattisihteeri

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA 
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

  p. 040 1951 732  

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

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

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN • KORJAUSRAKENTAMINEN
Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut
Muista kotitalousvähennys!

Syötteen Rakennus- ja huoltopalvelu

Näköalantie 1139
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

TARVIKKEITA, ASEITA,
VARUSTEITA YMS.

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

p. (08) 821 337,
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku
ERÄKESKUS

ANOLTA LÖYTYY!
-  Ultrapoint- ja  

GPS tutkat
-  HUOPIKKAAT
- HUOPAKUMI-

SAAPPAAT, MUCK 
BOOTSIT ja 
Parkanon NAHKA-
SAAPPAAT

-  KUKSAT ja PUUKOT
-  Sasta + Beretta
 GORETEX  

PUVUT
-  RETKEILY-  

VARUSTEET
-  CAMOFLEECET
-  KUMISAAPPAAT:
 Sievi, Nokian
 Finnwald, Finnjagd
- Liukuesteet 
 kenkiin

-  KALAVERKOT:
 laajin valikoima
-  Akkulämmitteiset 

HANSKAT JA LIIVIT
-  KETTU ym. PILLIT
-  UV-maalit sorsankuviin
-  ASEET JA 
 ERÄTARVIKKEET YM.
-  OTSALAMPUT 
 150-2500lum
- Airsoft aseet alk. 15€
- Kuulat 2,50€/1000 kpl
- Täyssynteettinen  

moottoriöljy 5w-40  
4€/l omaan astiaan

-  FITDOG ENERGIA  
TANKKAUS JA 

 PALAUTUS 
 JUOMAT

Kylän halvimmat KOIRAN RUUAT 
laajin valikoima koiranruokia 18 eri laatua. 
Myös lohi-riisi, lammas-riisi, peura-peruna, 

lohi-peruna, kala-riisi ym. erikoisruuat 
edullisesti.

HauHau lohi-riisi vehnätön 
koiranmakkara 15€/12 kpl

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

MONIPUOLISTA HUOLTOPALVELUA

Kylmälaitteet *Suurkeittiö- ja laitoskoneet *Lämpöpumput
ASENNUS * HUOLTO * KORJAUS

Puh. 0400 283 405

www.sahkokivela.fi

* Idyllinen maalaisympäristö
* Turvalliset opetushevoset
* Tehokas opetus ja pienet ryhmät 

RATSASTAMAAN!

Hirvaskoskentie 31, 93270 Sotkajärvi.

Ratsastus-
tunti-

varaukset: 
040 2183 222 

www.hirvaskoski.fi

RATSASTUSPALVELUJA

RAKENTAMINEN, REMONTIT

Teollisuustie 10, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet (hilti ja viimeistely)
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
*  Vibrat
* Peräkärryt ja asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

VUOKRAUSPALVELUT

LAKIPALVELUITA

RAKENNUSPELTITYÖT
- Lista- ja piipunpellit

Rak. Palvelu E. Pulkkanen

0400 383 168
esa.pulkkanen@pihla.fi 

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

TERAPIAPALVELUT, PSYKOTERAPIAA

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.
Hoidamme asianne nopeasti ja tehokkaasti.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, rikos- riita ja hakemusasiat.

Puh. 040 144 6888
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Heikinkatu 17 B 10, 90100 Oulu

toimisto@eijaheikkinen.fi

Viisi Oulun vaalipiirin kan-
sanedustajaehdokasta saa-
puu Pohjoisen puolesta 
-kiertueen puitteissa myös 
Pudasjärvelle. Ehdokkaat 
Katja Hänninen (vas), Pirk-
ko Mattila (ps), Raimo Piirai-
nen (sd), Antti Rantakangas 
(kesk) ja Mari-Leena Talvitie 
(kok) toteavat yhteisesti:

- Meillä on yhteinen huo-
li pohjoisen tulevaisuudes-
ta. Elinvoimainen pohjoinen 
edellyttää nykyistä tiiviim-

pää ja vahvempaa yhteis-
työtä. Haluamme kiertueel-
la osoittaa, että erilaisista 
puoluetaustoista huolimatta 
meillä on paljon yhteisiä nä-
kemyksiä.

- Pohjois-Suomen elin-
voimaisuuden turvaami-
nen perustuu laajapohjai-
seen, puoluerajat ylittävään 
yhteistyöhön. Nuorten maa-
kunnassa perheiden hyvin-
voinnin tukeminen, koulu-
tuspaikkojen lisääminen ja 

työllistävien investointien 
edistäminen on meidän yh-
teinen tavoite, toteaa Katja 
Hänninen.

Maanantaina 9.3. viisik-
ko nähdään Taivalkoskella 
Jalavan kaupalla klo 12, Pu-
dasjärvellä K-supermarke-
tin edessä klo 14 ja Kiimin-
gin ABC:n pihalla klo 16.30.

Janne Mäkinen

Ehdokkaat eri puolueista yhdessä Pohjoisen puolesta

Pohjoisen puolesta -kiertueella ovat mukana Katja Hänninen (vas), Raimo Piirainen (sd), 
Mari-Leena Talvitie (kok), Antti Rantakangas (kesk) ja Pirkko Mattila (ps).

TALKKARIAPU 

 * Käsilumityöt/lumen pudotukset
 * Kunnostus/korjaustyöt
 * Nurmikonleikkuut

 * Pihojen siivoukset
 * Kattojen ja vesikourujen siivous
 * Valvontakäynnit

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

Palveluitamme:
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 8.3.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Nuorittalla Pömilässä 
(Nuorittantie 76) 

pe 6.3. klo 18.45 alkaen. 
Päävoittona 120 € ostokortti.

Tervetuloa!

Bingo

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:
www.hotelli-isosyote.fi

Tarkista päivitetyt tiedot netistä. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

To 5.3.  
T.T Purontaka

Pe 6.3.  
Petri Nygård

La 7.3. 
Tanssiorkesteri  

Ässät
TULOSSA mm: 

Pe 20.3. Eini & Boogie, La 21.3. Elastinen, 
Pe 3.4. Mertaranta all stars, La 4.4. Dingo

Ville Wikstedt - Hidden personality 4.2.-4.3. Näyttelyn järjestää Pudas-
järven kulttuuripalvelut. Ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
”Kuvia luonnosta” -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 1.3.-29.4. klo 
10-16. 
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Puikkarin edestä, kävellään, juostaan, holkä-
tään yhdessä. Voit ottaa vaikka koirasikin mukaan lenkkeilemään.
Syötteen luontokeskuksen filmiviikot 16.2.-7.3. klo 10-17. Jo perinteek-
si muodostuneet filmiviikot saavat jatkoa myös tulevina hiihtolomaviikkoina. 
Aamupäivän esitys kello 10 ja iltapäivän esitys kello 15. 
Rajalta Rajalle -hiihto 2015 5.3.-14.3. Rajalta Rajalle –hiihto on 440 km 
pitkä opastettu hiihtovaellus Venäjän rajalta Ruotsin rajalle, jonka reitti kulkee 
Napapiirin tuntumassa. Hiihtopäiviä kertyy kaikkiaan seitsemän ja päivämat-
kat vaihtelevat 44 - 78 km välillä ja matka hiihdetään perinteisellä tyylillä. 
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu to 5.3. klo 10-10.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Hankihulinat to 5.3.  klo 11-15. Järjestyksessään neljännet Hankihulinat 
ovat viikon 10 kohokohta! Luontokeskuksen pihapiirissä riittää säpinää koko 
päiväksi.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 9.3. klo 10-10.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Syötteen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnittelun 
tavoitteista on mahdollisuus tulla keskustelemaan kaikille avoimeen yleisö-
tilaisuuteen, joka järjestetään  Syötteen luontokeskuksessa ti 10.3. klo 18 
alkaen.
Senttikirppis Karhupajalla pe 13.3. klo 9-13. Paikka Karhupaja, Teollisuus-
tie 12.
Aikalisä-teemailta: Opiskelu la 14.3. klo 18-23. Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki 
varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet. Nuorisokahvila, 
Tuulimyllyntie 4.
Ilopilleri-show - Jokeri-Pokeri Box su 15.3. klo 15. Kurenalan koulu, Rim-
mintie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 16.3. klo 10-10.15. Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Sarakylän Maa- ja kotitalousnaiset käsityöilta ja kevätkokous ma 
16.3 klo 18. Kummalassa, Taina Heikkilä.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Raili Juttulan luona ma 
16.3. klo 19.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 16.3. klo 13-15. Teemana ”Hyvinvointia 
ruuasta”. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Koululaisten kaupungin mestaruushiihdot järjestetään Hirvaskosken 
koululla torstaina 19.3. klo 11.00 alkaen. Hirvaskosken koulu, Jussintie 1.
Lumilautaliiton ShowUp Iso-Syötteellä la-su 21.- 22.3. 

Keskiviikkona 4.3.
Pubissa: Pubivisa klo 19.00
vetäjänä toimii Marko Koivula 

Lauantaina 7.3.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

Wintissä disco: klo 24-03.30  DJ DIDY 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 6.3.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Wintissä disco: 
klo 24-03.30  
DJ ANTTI

TULOSSA:  ?

Lippu 12€ sis. ep

Salissa: 
JARKKO

HONKANEN

Ilopilleri! -taikashow

TALVEN RiEMUKKAiN KOKO 
PERHEEN TAPAHTUMA

PUDASJÄRVI
Kurenalan koulu (Rimmintie 1)

sunnuntai 15.3. klo 15.00

www.simoaalto.com

Liput 12 euroa 
(alle 2-v. maksutta)

Ennakkomyynti: 
Pudasjärven kirjakauppa.

Liput ovelta 
alkaen tuntia ennen.

lauantaina 4.4.2015 klo 11.00-15.00, 
Piipposentie 16

Pilkkikilpailut Kouvalla

Sarjat ja 
osallistumismaksut: 

Yleinen (miehet ja naiset) 10€, 
Nuoret 8-16 -vuotiaat 7€ ja 
Lapset alle 8-vuotiaat 5€  

Yleisen sarjan 1. palkinto on moottorikaira (arvo n. 200 €), 
nuorten sarjan 1. palkinto on tablettitietokone (arvo n. 100 €). 
Yleisessä ja nuorten sarjassa palkitaan kolme parasta ja 

lasten sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi

Holiday Club –lahjakortti (arvo 120 €).

Kouvan kalastuskuntaTervetuloa!

YLEISÖTILAISUUS
Syötteen luontokeskuksessa 

tiistaina 10.3. klo 18.00 alkaen. 
(Erätie 1, 93280 Syöte)

Tilaisuus koskee Syötteen kansallispuiston hoidon ja 
käytön suunnittelun aloittamista. 

Metsähallitus toivottaa kaikki tervetulleiksi 
keskustelemaan suunnitelman tavoitteista ja 

nauttimaan kahvit luontokeskuksella!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 8.3. klo 11 Tuula Suomi
Su 15.3. klo 11 Jouni Vikström
Tiistaisin Sana ja rukous

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Puh. 044 202 3595

 ROMEKIEVARISSA
TAPAHTUU

esiintyy 
lauantaina 7.3. 

klo 22.00 alkaen

TRUBADUURI 
JARMO KANTOLA

Kukka- ja hoivapalvelu Natural
Kauppatie 2 (Anon talo), 

93100 Pudasjärvi. P. 0400 517554
Ajanvaraus ma ja to klo 9-10
www.kukkahoivapalvelu.com

Koulutettu hieroja Maria Outila

Eläkeläisalennus

-10 %
norm. hinnoista

Klassinen hieronta
Turvehoidot

Hemmotteluhoidot

Järjestää Metsätyö AT Luonto Oy | Pudasjärven maa- ja kotitalousnaiset

YLEINEN HYGIENIAPASSI 
-TESTITILAISUUS

18.3.2015 klo 16.00 seurakuntatalolla (Varsitie 12).
Opiskelumateriaali löytyy Elintarviketurvallisuusviraston 
sivuilta www.evira.fi (hygieniaosaaminen).
Testiin tullessasi ota mukaan voimassa oleva 
henkilöllisyystodistus.
Hinta 25€/hlö (sis.alv 24%). 
Hintaan sisältyy testi, todistus ja hygieniapassi.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut 16.3. mennessä 
Anne Väyrynen puh. 041-5060738 (ilt.) 

tai anne.vayrynen(at)pudasjarvi.fi 
Tervetuloa!

Huom! Pilkkialue on 

entistä suurempi!
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Pudasjärven Yrittäjät ry:n

KEVÄTKOKOUS 
la 21.3.2015 klo 14.30 Jukolan Pirtti, 

os. Jukolantie 4 Pudasjärvi

Hallitus 

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 € /

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

ke 11.3.2015 klo 18.00 Oulussa Tetran Sali, 
Mäkelininkatu 31, 0. krs.

Sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
asiantuntijaluento: Miten huolehdin ihon hyvinvoinnista? 

Emeritusprofessori Aarne Oikarinen. 

Tervetuloa! 
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys

Oulun Seudun 
Kilpirauhasyhdistys ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOKOUS

Hiihto hiihdetään neljänä ryhmänä Kuusamon 
Saunavaaralta Tornioon, osallistujia ilmoittautunut 285, 

jossa kansainvälisyyttä 18. eri maasta. 
Pudasjärveläisten hiihtopäivä on sunnuntai 8.3. 

Päivähiihto hiihdetään Ooka-Stopilta Hotelli 
Pikku-Syötteelle, matka n. 30 km. Naamangan 

huoltopisteeltä on mahdollisuus nousta linja-autoon, 
johon matkaa Ooka-Stopista on n. 20 km. Tämä väli on 

mahdollista hiihtää myös vapaalla tyylillä.
Maksu 20 €/henkilö, joka sisältää: 
- linja-autokuljetuksen Kurenalta Ooka-Stopille ja takaisin 

Hotelli Pikku-syötteeltä Kurenalle.
-  huoltopisteiden palvelut Ylimmäisellä Pirinlammilla 9 

km, Naamangalla Kyösti ja Kristiina Naamangan talon 
kodassa 20 km sekä lämpimän tulomehun Hotelli Pikku-
syötteellä

-  saunan ja suihkun Hotelli Pikku-syötteellä.
Huoltopisteiden tarjoiluun kuuluu lämmin mehu, rusinat, 

suklaa, suolakurkku. Ylimmäisellä Pirinlammella 
nokipannukahvia.

Lähtöpaikka Puikkarin piha su 8.3. klo 10.30
Ilmoittautuminen ke 4.3. mennessä,
 Heino Ruuskanen p. 0400 346 097, 

heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi
Tervetuloa!

KUTSU PUDASJÄRVELÄISTEN 
OMAAN HIIHTOON SU 8.3. 

Mukana PPY:n puheenjohtaja Lauri Mikkonen. Tervetuloa!
Esillä sääntömääräiset asiat. 

Pudasjärvellä 3.3.2015
Hoitokunta

JONGUN osakaskunnan
sääntömääräinen vuosikokous

Paukkerinharjun kylätalolla sunnuntaina 
22.3.2015 klo 12.00.

Esillä sääntömääräiset asiat ja rauhoituspäätökset.
Kokouksen tarkastettu  pöytäkirja on nähtävänä  
Tarja Paukkerilla, Niskalantie 22, 93100 Pudasjärvi, 
14 päivän ajan 30.3.2015 alkaen.

Tervetuloa
Kurenkartanon
taikapuutarhan avajaisiin!

oulunkaari.com

ke 11.3. klo 14, Kurenkartano, Willa Ulpukka 
Juhontie 8, Pudasjärvi
Tule kokemaan talvisen taikapuutarhan tunnel-
maa. Avajaisissa esitellään puutarhaa ja kuul-
laan mm. lapsikuoron esitys. Kahvitarjoilu.
Järj.
Oulunkaaren kuntayhtymä ja SenioriKaste-hanke

Inbodymittaus

Nopeasti ja luotettavasti oma kehon 
koostumus mm. lihas-, luu- ja rasvakudoksen 

määrän ja jakautumisen kehossa.

Liikuntatoimi/Sampo Laakkonen

Ajanvaraus ja tarkemmat ohjeet 
Puikkarin palvelupiste 040-826 6440

to 12.3 klo 12.30 - 15.00 ja 16.00 - 18.00

Mittaus motivoi erinomaisesti pitämään 
huolta terveellisistä ravintotottumuksista 

ja riittävästä liikunnasta.

Ohjelmassa 
muun muassa 

tuote-esittelyjä 
ja myyntiä.

KORPISEN 
KYLÄTALON

perjantaina 13.3. 
alkaen klo 17.00

naisten 
virkistysilta

Tervetuloa!

Avoinna | ma-ke klo 15-20 | la-su klo 14-17 | to-pe suljettu
Teollisuustie 1, 93100 Pudasjärvi Puh. 040 8266586

Pudasjärven kaupunki / kulttuuripalvelut

Kulttuurikeskus Pohjantähti
Maaliskuun näyttely

EMME OLE PELKKIÄ NUMEROITA
TAIDEKEHRÄ – Taiteesta ja kulttuurista
terveyttä ja hyvinvointia ikääntyneille!

7.3.-7.4.2015
Avajaiset torstaina 5.3. klo 12

Lämpimästi tervetuloa!

Yli-Ii ja Pudasjärvi, länsi
Marko Nikula, 050-4638576

marko.nikula@metsagroup.com

Pudasjärvi, itä
Samuli Leppänen, 040-5147515

samuli.leppanen@metsagroup.com

METSÄASIOISSA SINUA PALVELEVAT
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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.

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

Ranuan Kenkätalo

TEEMME TILAA 
KEVÄTKENGILLE!

ERÄ NAISTEN KOTIMAISIA 
TALVISAAPPAITA JA 

-NILKKUREITA 

POISTOHINTAAN

ERÄ 
LAUKKUJA

-50%

LOPUT 
ALEVAATTEET

-50%
(lisäalennus alehinnoista)

OSAOn  
Pudasjärven yksiköstä 

ammattilaiseksi 
 

Yhteishaku käynnissä 17.3.2015 saakka! 
Aikuinen - kysy opiskelupaikkaa suoraan oppilaitoksesta! 

 

Hevostenhoitaja, Ratsastuksenohjaaja  
Hevostalouden perustutkinto 
Matkailupalvelujen tuottaja 
Matkailualan perustutkinto 

Prosessinhoitaja (sahateollisuus) 
Prosessiteollisuuden perustutkinto  
Sähköasentaja 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto  

Valma 
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 

Lisätietoja:  
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068 
Lisätietoa aikuiskoulutuksesta: 
Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584 
etunimi.sukunimi@osao.fi 

Team Kopero järjestää

3.PoroCup Kultakelloajot 
TAIVALKOSKEN SIIKALAMPI 13.3.-15.3.2015

Perjantai 13.3. klo 14.00 
Tuntemattomien sarja yksittäisajona  
(samalla mahdollisuus karsintaan)

Lauantai 14.3. klo 11.00 

*Kilpailujen avaus 
*Naisten sarjan alkukilpailut 
 yksittäisajona 
*Kuuman sarjan alkuerät (5 ryhmissä) 
*Yleisen sarja alkuerät (5 ryhmissä) 
*Naisten kultakelloajon finaali 3 
 nopeinta ryhmäajona 
*klo 21.00 Kisatanssit Hotelli  Herkko 
  - Naisten sarjan palkintojen jako

Sunnuntai 15.3. klo 11.00 
*Kilpailujen avaus 
*Yleisen sarjan välierät 
*Kuuman sarjan välierät 
*Yleisen sarjan loppukilpailu B- ja A- 
 Finaali 
*Kuuman sarjan loppukilpailu 
 C-, B- ja  A- Finaali 
*Palkintojen jako 
LÄHDÖT AJETAAN  1000M RADALLA

ILMOITTAUTUMISET VIIMEISTÄÄN 
9.3.2015 KLO 16.00 MENNESSÄ!

 
Norjalaisten ja ruotsalaisten 
ilmoittautumiset mielellään sähköpostilla.

 jouni.juusola@hotmail.fi 
Jouko Turpeinen p. 050 441 2174  
Seppo Seppänen p. 0400 162 039 

Majoitukset: 
Hotelli Herkko p.08 7171700  
Kuuharjun mökit p.0400 680 540               
Asuntohotelli Ruska p.040 582 7789               
Jouko Turpeinen p.050 441 2174                 

 
 PÄÄSYLIPUT       
Perjantaina 13.3. vapaa pääsy 
Lauantaina ja sunnuntaina aikuiset 5 /päivä, lapset alle 16 vuotiaat ilmaiseksi 
    

   TERVETULOA !

LAPSILLE PONIAJELUA 
LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA

KLO  11.00-15.00


