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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Hevosharrastelijasta 
alan ammattilaiseksi s. 8

KurenTanssi ilahdutti 
tanssin ystäviä s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 3.3.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

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

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

Muistin siskon  -
pojan nimen. 
Alina muisti
aamulääkkeet.
Hoiva- ja siivouspalvelut ihan kaikille!  
• Kotityöpalvelut • Hoivapalvelut 
• Lapsiperheiden kotipalvelut • Sairaanhoitajapalvelut 
• Päivystyspalvelut • Etälääkäripalvelut

Hoitaja tavattavissa toimistolla (Iijokiseudun talo, käynti 
torin puolelta) keskiviikkoisin kello 11–12. Tervetuloa 
tutustumaan! 

Tee tilaus tai kysy lisää: 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

MUISTA 
KOTITALOUS
VÄHENNYS!

  

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia (sisältää kehykset ja linssit) eikä sitä voi yh-
distää muihin etuihin. Silmälasien ostajalle optikon yksilöllinen näöntutkimus 0 € 
(norm. 35 €), ei koske piilolinssitutkimusta. Tarjous voimassa 12.3.2017 asti.

Vielä ehdit – jatkoimme kampanjaa!

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

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

AIVAN KAIKKI
SILMÄLASIT

Sisältää kehykset ja linssit.
-40%

Olemme hiihtolomalla la 4.3.-pe 10.3.

JARI JA PÄIVI JUNNA
Kurentie 24, Pudasjärvi

Puh.  050 347 0261 

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 8.3.,15.3. ja ke 22.3.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

P. 040 821 1819Varaa aika

SILMÄLASIEN ostajille 
AURINKOLASIT tai TOISET 
SILMÄLASIT kaupan päälle!
kaupanpäällislaseihin pinnoitteet ja ohennukset veloitetaan erikseen. 

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Suojaa silmäsi kevätauringolta, uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! tällä viikolla vk9 pe 3.3. liike auki klo 9-14! 

Viikolla 10. liike avoinna ma-ke klo 9-17, to-pe 9.-10.3 suljettu. 

Kaikki rakentamiseen liittyvät palvelut. Muista kotitalousvähennys!

P. 040 581 9930

PESUHUONE- JA 
SAUNAREMONTIT

Näköalantie 1139, 
93280 SYÖTE

markus.sarkela@msarkela.com

SERTIFIKAATILLA TAATUSTI 
PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA

www.msarkela.com

KYSY TARJOUS!

Vendigo ei itse myönnä lainaa, vaan vertailee puolestasi 
lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä,  

jotta saisit todennäköisemmin lainaa parhailla lainaehdoilla.
Sähköinen hakemus on helppo täyttää kaikilla  

päätelaitteilla ja saat luottopäätöksen muutamassa  
sekunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Katso lisää osoitteessa www.vendigo.fi

Teemme yhteistyötä Vendigon kanssa, 
jonka kautta voit hakea helposti ja  

nopeasti remonttirahoitusta! 

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla to 9.3. klo 9-17

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

Olet sydämellisesti tervetullut 
viettämään päivää kanssamme! 

Avoinna vko 10 joka päivä 11-17.00 tai sopimuksen mukaan. 
Safaritalo, Romekievarintie 4 Iso-Syöte, p. 0400 685 889  

KANSAINVÄLISENÄ 
NAISTENPÄIVÄNÄ

PIETAN PUOTIPIETAN PUOTI

ke 8.3. klo 14.00 alkaen 
vietämme hemmottelupäivää 

Safaritalolla Syötteellä.

Mukana menossa

Päivän aikana 

mahdollisuus 

stailaukseen...

Hyvän Olon Messut
Lauantaina 6.5.2017 klo 9-15 
Pudasjärven liikuntahallilla

Messuarpoja, tuote-esittelyjä ja -myyntiä

LC Pudasjärvi / 
Hilimat
Varaathan pöytäsi ajoissa! 
Maaret Ihme, puh. 045-678 5646, 
maaretihme@gmail.com 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Messuilla:

Tohtori 
Kiminkinen

Sari Aalto

Itämaista 
tanssia

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

Harvia Forte on 6 kW moderni versio 
varaavasta sähkökiukaasta. Forte so-
pii 7-12 m3 saunoihin. Kiuas on sekä 
tekniikaltaan että muotoilultaan 
varaavien kiukaiden huippuluokkaa.

MAKITA 
AKKUPORAKONE + 

KAIRA

89000

SÄHKÖ-
KIUAS 

HARVIA 
FORTE AF6 

MUSTA 
6KW

38500
Akkuporakoneeseen adapterilla kiin-
nitettävä jääkaira on monen pilkkijän 
toivelistalla. Pakettiin kuuluu kairan 
vääntöön soveltuva erittäin voimakas 
Makitan akkuporakone.Toimitettava 
kaira on Rapalan UR EVO Green 155 
mm. Paketti sisältää laturin, 2 kpl 4A 
akkua sekä rapalan jäänaskalit.



2 3nro 9PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.3.2017 3.3.2017nro 9

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 5.3. kello 10, Juha Kukku-
rainen, Timo Liikanen, Jukka Jaakkola.

Kuorot: kirkkokuoro to 2.3. ja to 9.3. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 6.3. kello 18.

Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. Kirp-
putorille otetaan vastaan palkintoja arpajaisiin.

Sauvakävely tiistaisin kello 17.15. Lähdetään yhdes-
sä srk-talon, Kanttorilan pihasta reippailemaan. Len-
kin päätteeksi keitämme iltakahvit Kanttorilassa.  Kahvi-
kolehti KUA:n hyväksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä 
lenkkeilijöitä!

Yhteisvastuun lipaskeräys pe 10.3. alkaen kello 9.00, 
kerääjille lämmin kaakao ja munkki. Ilmoittautuminen 
Eeva Leinonen 0400 866 480.

Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 6.3. kello 11.

Naisten Pankin Naistenpäivän lauluilta – Laula naiselle 
ammatti Liepeeessä keskiviikkona 8.3. kello 18–19.30. 
Vapaaehtoinen kahvimaksu Naisten Pankille.

Ystävänkammari to 9.3. kello 12 seurakuntakodissa.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho kokoontuu 
viikosta 11 lähtien  keskiviikkoisin kello 10–13 ja maa-
nantaisin iltaperhekerho kello 17–19. Voit osallistua siis 
molempina päivinä. Viikolla 10 ei kerhoja eikä lapsipark-
kia.

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

Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 5.3. 
kello 16 (Valtteri Laitila, Seppo Leppänen).

Haudattu: Eino Matias Parviainen 83 v (haudattu Mu-
hokselle), Eino Johannes Rantala 78 v, Markku Kalevi 
Pönkkö 64 v, Seppo Jaakko Rahkola 53 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Toissapäivänä vietetty tuhkakeskiviikko 
on aloittanut niin sanotun suuren paaston, 
jonka tarkoituksena on valmistaa seura-
kuntaa kristikunnan suurimman juhlan, 
ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisen viet-
toon. Sanasta paasto tulee erilaisia miel-
leyhtymiä. Mikä paaston syvin tarkoitus 
lopulta onkaan?

Tänä päivänä mediassa on moderneja 
paastokampanjoja. Puhutaan ekopaastos-
ta, somepaastosta ja monista muista. Jot-
kut yksinkertaistavat ruokavaliota, toiset 
jättävät makeisten syönnin vähemmälle. 
Kristillisestä näkökulmasta ajateltuna elä-
mäntapojen yksinkertaistaminen esimer-
kiksi ruokatottumuksia muuttamalla voi 
olla avuksi pääsiäiseen valmistautumisessa, 
mutta se on lopulta vain kapea näkökul-
ma koko paastoon. Onhan paastossa poh-
jimmiltaan kysymyksessä hengellisyyteen 
ja ihmisen jumalasuhteeseen liittyvät asiat. 
Mikäli paastossa keskitytään vain johon-
kin ulkoiseen asiaan, se voi kääntyä suo-

rittamiseksi ja oman hyvyyden korostami-
seksi. Vanhastaan paastonajan tavoitteissa 
on keskeistä se, että me keskitymme hen-
kilökohtaisesti miettimään, mitä vapahta-
jamme kärsimystie merkitsee juuri minun 
kohdalla. Luonnollisesti siihen kuuluu itse-
tutkistelu ja katumus. 

Tulevan sunnuntain eräässä vanhan 
testamentin lukukappaleessa todetaan 
näin paastonaikaan liittyen: ”Lakatkaa te-
kemästä pahaa. Opetelkaa tekemään hyvää, 
tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolusta-
kaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, aja-
kaa lesken asiaa” (Jes. 1: 16-17). Itsetutkis-
telussa oman heikkouden ja syntisyyden 
keskellä saa paastonaikana kokea todek-
si armon voiman. Se on kristillisen seura-
kunnan julistuksen ydintä kaikkina aikoi-
na. Pyhä Henki vaikuttaa ja tekee työtään 
niin, että profeetan sanat hyvästä, oikeu-
denmukaisuudesta ja heikommassa ase-
massa olevan huomioimisesta voivat käy-
dä elämässämme toteen. 

Paastonajan ydintä voimme ajatel-
la myös rakkauden kaksoiskäskyn näkö-
kulmasta. Ajatellessamme Jeesuksen kär-
simystietä, näemme siinä kuvan Jumalan 
rakkaudesta meitä kohtaan. Se, mitä ta-
pahtui, tapahtui meidän puolestamme. 
Jumala rakasti meitä, jotta me voimme 
rakastaa häntä ja lähimmäisiämme. Olen-
naista onkin lopulta se, mitä Jumala on 
tehnyt puolestamme. 

Paastonajan jumalanpalveluselämä joh-
dattaa viikko viikolta kohti kärsimyshis-
torian tapahtumia. Pyhäpäivien teemat 
avaavat erilaisia näkökulmia uskoon ja elä-
mään. 

Tervetuloa 
pysähtymään ja 

hiljentymään 
paastonajan 

sanoman äärelle! 

Timo Liikanen

Paaston ytimessä

Villasukat jaettiin kiitoksena veteraaneille

Villasukat veteraaneille, Suo-
mi 100 vuotta –kampanjaa, 
juhlistettiin tiistaina 28.2. seu-
rakuntakodissa. Tilaisuuteen 
osallistui noin 40 henkilöä. Jo 
huomattavan korkeassa, yli 
90-vuoden keski-iässä olevia 
veteraaneja, lottia ja pikku-
lottia, oli reilusti yli 10. Kaik-
kiaan todettiin tällä hetkellä 
Pudasjärvellä olevan 68 vete-
raania. Juhlapuheiden ja lau-
lujen jälkeen kutojaryhmään 
kuuluneet luovuttivat paikal-
la olleille veteraaneille oikean 
kokoiset villasukat. Sukkien 

pääväri on harmaa ja raidoi-
tuksessa on Suomen lipun vä-
rit: sininen ja valkoinen. 

Pudasjärvellä kudonta-
ryhmässä oli mukana 32 ku-
tojaa ja sukkia kudottiin 
yhteensä 152 paria. Parhaim-
millaan sukkia valmistui rei-
lut 40 paria kahdessa viikos-
sa Pudasjärven seurakunnan, 
Pudasjärven osuuspankin ja 
S-market Pudasjärven lah-
joittamista langoista. Pudas-
järveläisten kudontaryhmään 
osallistunut nuori Pauliina 
Komulainen kertoi, että on ol-
lut mahtavaa huomata, kuin-
ka tämä villasukkakampan-
ja on innostanut ihmisiä, aina 
nuorista iäkkäimpiin. 

-Olen saanut kuulla tari-
noita ja muisteloita asioista, 
joista aiemmin olen lukenut 
vain historiankirjoista. Mi-
nulle, nuorelle kutojalle, on 
ollut suuri kunnia olla mui-
den kutojien tavoin kiittä-
mässä veteraaneja itsenäisyy-
destämme ja 100 -vuotiaasta 
Suomesta, totesi Pauliina.

Pudasjärvellä villasuk-
kia kudottiin seurakunnan 
Nuttupiirissä ja Pudasjär-
ven 4H-yhdistyksessä. Li-
säksi mukana oli myös niitä, 
jotka kutoivat yksityisesti ko-
tonaan.  Veteraanivillasukki-
en keräyspisteenä toimi seu-
rakuntakoti, jonne kerrottiin 
toimitetun sukkia aina naa-
puriseurakunnasta asti. Pu-
dasjärvellä sukkia kudottiin 
yli ”oman tarpeen”. Ylimää-

räiset sukat toimitetaan kam-
panjan kautta niihin kuntiin, 
joissa sukkia ei ole tarpeeksi. 
Veteraanit, jotka eivät osallis-
tu eri puolella Suomea järjes-
tettäviin juhlatilaisuuksiin, 
tulevat saamaan sukat joko 
henkilökohtaisesti vietynä 
veteraaniliiton avustuksella 
tai postituksen kautta. Kaa-
tuneitten Omaisten liitto toi-
mittaa sukat sotaleskille. Ala-
raajansa menettäneet saavat 
sukkien lisäksi myös lapaset.  

Tilaisuuden tervehdyssa-
nat esittivät Pudasjärven ku-
dontaryhmän edustajat Eli-
sa Laakso ja Eija Kuosmanen. 
Kirkkoherra Timo Liikanen 
käytti puheenvuoron ja Pu-
dasjärven Sotaveteraanien 
puheenjohtaja Paavo Pikku-
aho lausui Veteraanijärjestö-

jen kiitokset kertoen veteraa-
niasioiden nykytilanteesta. 
Tilaisuuden puheissa kiitel-
tiin kaikkia sukkakampan-
jaan osallistuneita vapaaeh-
toisia, yhteisöjä ja yrityksiä 
sekä muita yhteistyökump-
paneita. Puheissa toivottiin 
muun muassa, että toivotta-
vasti vapaa-ehtoistyönä ku-
dotut villasukat lämmittävät 
jalkojen lisäksi myös saajien 
mieltä. Tämän hetken ja tu-
levaisuuden suurena haas-
teena todettiin olevan vete-
raanien arvon ja merkityksen 
sekä veteraaniperinteen siir-
täminen tuleville sukupolvil-
le. Veteraanien asiat ovat täl-
lä hetkellä varsin turvallisesti 
hallinnassa ja heitä voidaan 
olla saattelemassa ”viimei-
seen iltahuutoon”.PK

Pudasjärven seurakuntakodissa juhlistettiin Villasukat veteraaneille, Suomi 100 vuotta –
kampanjaa.

Veteraanivillasukkien luovutustilaisuuteen osallistuneet 
veteraanit Kaarlo Haapakoski, Kalle Leinonen ja Veikko 
Huhta olivat hyvillään Sinikka Pietilän luovuttamista villa-
sukista ja juhlapuhujien kiitoksista.

Aktiiviset veteraanijärjestötoiminnan edustajat Teuvo Tör-
mänen ja Paavo Pikkuaho saivat tavalliset villasukat seu-
rakunnan Nuttupiirin edustajilta, kuvassa Elisa Laakso, 
diakoni Helena Koivukangas, Eija Kuosmanen ja takana 
Pauliina Komulainen.

Viime kesänä oululaisen Jaana Wilmanin aloitteesta syntynyt ”Villasukat veteraaneille, Suomi 100 
vuotta” -kampanja hyväksyttiin Suomen 100-vuotis itsenäisyyden juhlavuoden virallisiin ohjelmiin.

Koko Suomessa kampanjan tavoitteena oli kutoa kaikille Suomen veteraaneille samanlaiset vil-
lasukat. Valtakunnallinen yhteensä 18 000 sukkaparin urakka valmistui yhdeksän kuukautta etu-
ajassa. Kampanja osoitti, että sotiemme veteraaneja kunnioitetaan ja arvostetaan. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

• 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

PALVELUPISTE

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. 
Syötteeltä n. 33 km.

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon Pakettipiste

• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

Syötteen luontokeskus 
- portti kansallispuistoon
Erätie 1, 93280 Syöte, puh. 0206 39 6550 
syote@metsa.fi - www.luontoon.fi/syote

TalviSyöte2016-17_SyöteKp_Metsähallitus.indd   1 13.10.2016   8:58:59

Citywork SOTE-palvelut Oulu 
Oy toimii Pudasjärvellä kotiin 
tuotettavissa tukipalveluissa, 
joita tarjotaan eri ikäryhmille, 
muun muas vanhuksille, vam-
maisille, pitkäaikaissairaille ja 
lapsiperheille. 

Tavoitteena on tukea asi-
akasta erilaisten kotiin annet-
tavien ympärivuorokautisten 
palveluiden siten, että hän voi 
elää ja asua hyvää elämää ko-
tona mahdollisimman pitkään. 
Kun voimavarat kotona asumi-
seen eivät enää riitä, voi vaih-
toehtoina olla hakeutuminen 
ikäihmisten perhehoitoon, pal-
veluasumiseen tai hoivahoi-
toon.

Edellä mainitut palvelut 
edesauttavat Seija Mäntykent-
tää Kurenalla, että hän pys-
tyy asumaan omassa kodis-
saan. Apuna on lisäksi avustaja 
ja tukihenkilöitä. Viime viikol-
la kokoontui aluepäällikkö 
Minja Kynkään johdolla City-
workilla työskenteleviä Seijan 
henkilökohtaisia avustajia tuu-

Palveluita järjestellään asiakkaan parhaaksi

Vanhuspalvelujen tuottajat pitävät silloin tällöin palavereita asiakkaiden luona. Pöydän 
ympärillä Seija Mäntykenttä, Mika Kuusijärvi, Anita Ruokangas, Pirjo Karvonen ja alue-
päällikkö Minja Kyngäs Citywork Sote-palvelut Oulu Oy:stä.

mailemaan sairauden tuomista 
haasteista ja tilanteista. Keskus-
telun aiheina olivat monet ajan-
kohtaiset asiat, kuten muun 
muassa kuljetusten järjestämi-
set. Taksin saaminen vie mo-
nesti aikaa ja kun kuljetus jär-
jestyy, toivottiin taksilla olevan 
aikaa odottaa muun muassa 
kaupassakäynnin aikana.

Seija kertoi hänen luonaan 
aikaisemmin käyneen aina eri 

avustajia. Nyt hänellä on neljä 
eri avustajaa, jotka kukin tunte-
vat avun tarpeen ja käyvät ku-
kin vuorollaan auttamassa jo-
kapäiväisissä askareissa. 

Seija tarvitsee apua ruoan-
laitossa, kaupassa käymisessä, 
siivoamisessa, tiskaamisessa ja 
pyykinpesussa. Avustajat te-
kevät käydessään kaikkia tar-
vittavia töitä. Tilanteet voivat 
vaihdella päivittäin ja tarpeet 

muuttuvat sen päivän sairau-
den tilanteesta riippuen.

- Avustajat tulevat kotii-
ni aamuisin ja heillä on kolme 
tuntia aikaa tehdä ja huolehtia 
kodintöistäni. Aina ei heidän 
aikansa riitä kaikkeen, joten 
avustajan aikaa olisi tarve saa-
da lisää, Seija totesi ja mainitsi, 
että sen vuoksi monet ystävät 
ja tuttavat käyvät häntä autte-
lemassa. HT

Asiakkaiden kesken arvomme 
heinäkuussa 100 euron lahjakortin.Suomen 

Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

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

MUISTAMISET

80 vuoden kokemuksella

Valmistumisjuhlat, 
Rippijuhlat, Kellot, korut, 
kihlat, Kalevala-korut

Hieroja, naprapaatti
(jäsenkorjaaja)

Veikko Sarajärvi
p. 040 325 2971

KUUSAMON MUIKKUA
Pudasjärven torilla 
ti 7.3. alkaen klo 8 

Pudasjärven Osuuspankin 
toimitusjohtaja Teuvo Perä-
talo tarjosi asiakkaille ja yh-
teistyökumppaneille läk-
siäiskahvit torstaina 23.2. 
Täytekakkukahveilla kävi 

päivän kuluessa liki 400 hen-
keä. Perätalo siirtyi Kainuun 
Osuuspankin toimitusjohta-
jaksi, jonka työn hän aloit-
ti Kajaanissa 1.3. alkaen. Pu-
dasjärven Osuuspankissa 

Perätalo oli vuodesta 1986 
lähtien ja toimitusjohtajana 
vuodesta 2005. 

Yhteistyökumppaneis-
ta kävivät kiittämässä Perä-
taloa hyvästä yhteistyöstä ja 

läksiäiskahvilla muun mu-
assa Pudasjärven Urheilijat, 
Heino Ruuskanen, Marko 
Koivula, Kirsi Kipinä ja Paa-
vo Ervasti.  HT

Perätalon läksiäiskahveilla 
satoja kävijöitä

Oulun jätehuolto tiedottaa, 
että kotona kertyvän biojät-
teen voi laittaa tavalliseen 
ohueen muovipussiin, vaik-
kapa leipäpussiin. Perintei-
seen tapaan sanomalehdestä 
taiteltu paperikääre, paperi-
pussi (myös kaupan paisto-
pisteen ikkunallinen pussi) 
ja biohajoava pussi soveltu-
vat edelleen biojätteelle.

Biojätteen kerääminen 
pussiin tai paperiin estää 

biojäteastian tahriutumis-
ta ja talvella biojätteen jää-
tymistä kiinni astian sisä-
pintoihin. Jos ulkona oleva 
biojäteastia on suojattu muo-
villa, voi biojätteen laittaa 
siihen ilman käärettä.

Biojätteen kerääminen ta-
valliseen muovipussiin on 
mahdollista biojätteen kä-
sittelylaitoksen esikäsitte-
lylaitteiston ansiosta. Rus-
kon jätekeskuksessa biojäte 

murskataan ja lietetään en-
nen Gasumin biotehtaan 
mädätysreaktoreihin johta-
mista ja murskauksen yhte-
ydessä ohuet muovipussit 
poistetaan mekaanisesti. 

Biojätteen lajittelu halu-
taan tehdä mahdollisimman 
helpoksi. Asiakaspalautteen 
perusteella juuri biojätteen 
kääriminen asunnossa on 
koettu haastavaksi. Ei haluta 
ostaa kaupasta pussia, taitel-

la sanomalehteä tai jos näin 
on tehty, biohajoava kääre ei 
ole kestänyt, vaan on hajon-
nut ennen kuljetusta ulos. 
Nyt poistuu siis viimeinen-
kin este sille, ettei biojä-
tettä voisi lajitella kotona. 
Kääreeksi käyvät siis myös 
käytetyt pussit, esimerkiksi 
leipäpussit.

Oulun Jätehuolto  
tiedotus 

Biojätteen voi laittaa tavalliseen leipäpussiin

mm. Maxell Sankakuulokkeita ja 
Nappikuulokkeita, Pelipaketteja, 
Askartelutarvikkeita, Leluja ym.  

HIIHTOLOMATARJOUKSIA

TODELLA EDULLISESTI!
S-marketissa Pudasjärvellä

Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 
Matkahuolto: Ma-Pe 10-17
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Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 28.2. 

Maakunta- ja sote-uudis-
tus muuttavat merkittävällä 
tavalla jäljellejäävien kunti-
en toimintaympäristöä. Uut-
ta maakuntaa ollaan raken-
tamassa nopeassa tahdissa 
ja samalla ollaan määrittele-
mässä kuntien ja maakunnan 
yhdyspintatehtävien osalta 
kunnan roolia suhteessa uu-
teen maakuntaan. 

Kuntien kesken käydyissä 
keskusteluissa on oltu huo-
lissaan kuntien roolista täs-
sä muutoksessa ja varautu-
misesta uuteen tilanteeseen. 
Keskusteluissa on todettu, 
että vaikka kunnat ovat eri-
laisia ja erikokoisia, on muu-
tokseen syytä valmistautua 
yhdessä. Tässä tarkoituk-
sessa on päädytty yhteisen 
”Uusi kunta 2019” -hankkeen 
käynnistämiseen. Hankkeen 
tavoitteena on ylläpitää ja 
vahvistaa osallistuvien kun-
tien vetovoimaa ja elinvoi-
maa sekä siten synnyttää kas-
vua.

Hankkeen keskeisiä toi-
menpiteitä ovat kuntien ja 
maakunnan yhdyspintateh-
tävien osalta määritellään 
kunnan rooleja, tehtäviä ja 

Kunnilla yhteistyötä Maakunta- ja sote-uudistukseen valmistautumisessa
asemaa suhteessa perustetta-
viin maakuntiin. Selvitetään 
tukipalveluiden toiminta-
malleja sekä haetaan yhteisiä 
ratkaisuja. Selvitetään kunti-
en näkökulmia väliaikaishal-
linnon aikana linjattaviin asi-
oihin.

Hankkeen toteutusaika 
on 15.2.2017 – 31.12.2019 ja 
kustannusarvio 157 200 eu-
roa. Hankkeelle haetaan 50 
prosentin rahoitusta Pohjois-
Pohjanmaan liitolta eli kunti-
en rahoitettavaksi jäisi 78 600 
euroa, joka jaetaan kuntien 
kesken asukasluvun suhtees-
sa eli noin 0,53 euroa/asu-
kas. Ohjausryhmään valittiin 
kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen.

Suunnistuksen  
SM-kisajärjestelyt
Suunnistuksen SM-kisojen 
2019 järjestelyjen osalta on 
neuvoteltu yhteistyösopi-
mus Pudasjärven kaupun-
gin, Taivalkosken kunnan, 
Pudasjärven Urheilijoiden ja 
Taivalkosken Kuohun välil-
le.

Yhteistyösopimus sisäl-
tää suunnistuksen SM-Kes-
kimatka R1 ja R2 järjestelyt 

vuonna 2019. Kilpailukes-
kuksena toimisi alustavan 
suunnitelman mukaan Mus-
tavaaran entinen kaivosalue.

Kilpailijamäärän arvioi-
daan olevan noin 1500 hen-
kilöä sekä huoltajat, media 
ja yleisö, yhteensä noin 2000 
henkilöä. Tv:n läsnäolo riip-
puu Suunnistusliiton sopi-
musneuvotteluista.

Pudasjärven menot ovat 
vuosina 2017- 2019 yhteensä 
42 700 euroa. 

Hyväksyttiin yhteistyö-
sopimus omalta osaltaan ja 
että vuoden 2017 määrära-
ha 21 200 euroa katetaan ke-
hittämisrahastosta ja vuoden 
2018 määräraha 9 000 euroa 
sekä vuoden 2019 määräraha 
12 500 euroa varataan kehit-
tämistoimen talousarvioon.

Rajamaan rannan 
kävelyreittiä  
pidetään yllä
Oulun seudun ajoharjoit-
teluratasäätiöön Pudasjär-
ven kaupungin edustajak-
si toimikaudelle 2017 - 2020 
nimettiin yhdyskuntatek-
niikan päällikkö Pekka Pit-
känen.

Päätettiin esittää, että 

kaupunginvaltuusto hy-
väksyy uuden hallinto-
säännön tulemaan voimaan 
1.6.2017. Samalla valtuus-
ton työjärjestys, luottamus-
henkilöiden palkkiosääntö, 
valiokuntien toimintasään-
tö sekä Oulunkaaren ym-
päristölautakunnan johto-
sääntö kumotaan uuden 
hallintosäännön tullessa 
voimaan kesäkuun alusta.

Vuonna 2016 oli tehty 
kuntalaisaloite, joka kos-
kee Rajamaan rannan kä-
velyreitin ylläpitämistä. 
Hyvinvointivaliokunta oli 
kannattanut kävelyreitin yl-
läpitämistä. Päätettiin, että 
kävelyreittiä pidetään kun-
nossa moottorikelkalla. Li-
säksi latupohjan laidassa 
voi kävellä, mutta ei keskel-
lä latu-uraa.

Kestävää  
toimeentuloa  
kiertotaloudesta
Kestävää toimeentuloa 
kiertotaloudesta -hank-
keessa selvitetään poisto-
tekstiilin hyödyntämisen 
mahdollisuudet kiertota-
loudessa kaupungin alueel-
la. Selvityksen perusteella 

hankkeessa luodaan pois-
totekstiilien kiertotalouden 
verkostomainen toiminta-
malli osaksi Pudasjärven 
kaupungin Unelmatehas 
-toimintaa, jossa tavoitteena 
on luoda uutta liiketoimin-
taa ja mahdollisuuksia työ-
hön ja toimeentuloon.

Verkostomainen toimin-
tamalli rakennetaan Pu-
dasjärven kaupungin, kyli-
en, yritysten ja yhdistysten 
välille, ja se toimii alusta-
na työllistäville toimenpi-
teille, opinnollistamiselle ja 
uudenlaisen yritystoimin-
nan syntymiselle. Toimin-
tamallia lähdetään jatkossa 
toteuttamaan Pudasjärven 
kaupungin Unelmatehtaan 
puitteissa. Hankkeen toteu-
tusaika on 1.4.-30.9.2017. 
Pudasjärven kaupunki jät-
tää hankehakemuksen Poh-
jois-Pohjanmaan liitolle. 
Kaupunginhallitus nime-
si ohjausryhmään jäseneksi 
Kari Tykkyläisen. Vuoden 
2017 rahoitusosuus kate-
taan kehittämisrahastosta.

KOTO-hanke  
maahanmuuttajille
Kajaanin ammattikor-
keakoulu hakee ESR:ltä 

rahoitusta KOTO 
-suomenkielisen maahan-
muuttajien kotoutumiseen 
painottuvaan liikunnan ja 
vapaa-ajan koulutus ulko-
maalaistaustaisille -hank-
keeseen 17.2.17 päättyväs-
sä rahoitushaussa. Hanke 
toteutetaan yhteistyössä 
eri oppilaitosten ja kuntien 
kanssa. Siinä toteutetaan pi-
lottikoulutus, jonka sisältö 
muodostuu perinteisen lii-
kunnan ohjauksen lisäksi 
vahvasti myös vapaa-ajan 
toimintojen osa-alueelle. 
Hankkeen kesto on kolme 
vuotta ja kokonaisbudjetti 
360 000 euroa. Kuntakohtai-
nen osuus kolmelle vuodel-
le on yhteensä 10 000 euroa 
/kunta. Pudasjärven kau-
punki osallistuu hankkee-
seen ja kaupunginhallitus 
nimesi hankkeen ohjaus-
ryhmän edustajaksi Paavo 
Kortetjärven. Vuoden 2017 
rahoitusosuus 3 333 euroa 
katetaan kehittämisrahas-
tosta ja vuosien 2018-2019 
rahoitusosuus varataan ke-
hittämistoimen budjettiin.

Kuntavaali-
ehdokaslistat 

jätetty
Tuleviin kuntavaaleihin 
tuli jättää ehdokaslistat kes-
kusvaalilautakunnalle vii-
meistään maanantaina 27.2. 
Uutena ryhmänä ovat Vih-
reät. Valtuuston koko pie-
nenee 35:stä 27 valtuutet-
tuun. Ennakkoäänestys on 
29.3-4.4. ja varsinainen vaa-
lipäivä sunnuntaina 9.4. 

Keskusta
Auri Haataja, Juha Heikki-
lä, Arto Hinkula, Eero Hyt-
tinen, Hannu Ihme, Pek-
ka Jurmu, Kimmo Juusola, 
Jouni Koivukangas, Marko 
Koivula, Paavo Kortetjär-
vi, Henna Kosamo, Jorma 
Kouva, Mari Kälkäjä, Alpo 
Laakkonen, Marja Lant-
to, Outi Lehtimäki, Sinik-
ka Loukusa, Kaisa Nivala, 
Eero Oinas-Panuma, Hilk-
ka Parkkisenniemi, Urpo 
Puolakanaho, Heikki Putu-
la, Johannes Putula, Mirka 
Pääkkö, Kauko Seppänen, 
Vesa Riekki, Onerva Ron-
kainen, Reijo Talala, Raimo 
Tervonen, Ruut Tuohimaa, 
Anni-Inkeri Törmänen, 
Pekka Törmänen, Taina 
Vainio, Sointu Veivo, Timo 
Vähäkuopus

Vasemmistoliitto
Teppo Granlund, Erkki 
Honkanen, Taisto Puuru-

nen, Leena Rantala, Mau-
no Ruokangas, Eero Räisä-
nen, Antti Tihinen, Paavo 
Tihinen, Inga Vähäkuopus

Perussuomalaiset
Juho Kellolampi, Olavi 
Kärki, Pertti Manninen, 
Antti Niemitalo (sitoutu-
maton), Reino Niskasaari, 
Alpo Ollila

SDP
Håkan Blomqvist, Tiina 
Haapakoski, Eija Ikonen, 
Raimo Illikainen, Markku 
Kemppainen, Pentti Kor-
tesalmi, Tuula Kuukasjär-
vi, Jouni Manninen, Päivi 
Pohjanvesi, Tapio Pohjan-
vesi, Paula Soronen, Han-
ne Vähäkuopus (sitoutu-
maton)

Kokoomus
Matti Alatalo, Aune Ek-
dahl, Pekka Kinnunen, 
Antero Kokko, Sirkka Pan-
kinaho, Markus Särkelä.

Vihreät
Veikko Hyttinen, Irma In-
get, Suvi Kipinä, Tapio 
Lievetmursu, Tero Pekka-
la, Eija Pokka, Tero Ron-
kainen, Kari Tykkyläinen, 
Christa Van der Vegt

Maaliskuun ensimmäisenä 
lauantaina Pudasjärven de-
marit järjestävät kuntavaa-
litapahtuman S-Marketin 
edustalla klo 11-12.30. Tilai-
suudessa on mahdollisuus 
tutustua kuntavaaliehdok-
kaisiin ja jutella ajankohtai-
sista politiikan asioista. Tut-
tuun tapaan Pudasjärjen 
demarit tarjoavat tilaisuu-
dessa makkaraa ja juotavaa.

Valtakunnallista näkö-
kulmaa tapahtumaan tuo 
SDP:n pää-äänenkannatta-
ja Demokraatin päätoimitta-

ja Mikko Salmi. Hän on ko-
toisin Oulusta ja sai viime 
eduskuntavaaleissa yli 3000 
ääntä Oulun vaalipiirissä. 
Salmi on asettunut kunta-
vaaliehdokkaaksi Oulussa.

Salmen mukaan tulevat 
kuntavaalit kertovat paljon 
Suomen suunnasta.

-Suomi on kovaa vauhtia 
luisumassa yhä eriarvoisem-
paan suuntaan. Tätä kehi-
tystä me sosialidemokraatit 
vastustamme.

Salmi ihmettelee hallituk-
sen toimintaa.

Demokraatin päätoimittaja 
Mikko Salmi vierailee Pudasjärvellä

-Köyhiltä, vajaakuntoisil-
ta ja ikä-ihmisiltä leikataan 
perusteettomasti. Puhutaan, 
että kansalaiset ovat samas-
sa veneessä. Silti vain osalle 
on varattu pelastusliivit.

Mikko Salmen mukaan 
Suomen taloudellinen ja yh-
teiskunnallinen menestys 
perustuu ihmisten keskinäi-
seen luottamukseen.

-Tutkimuksissa on todet-
tu, että yhteiskunnat, joissa 
ihmiset luottavat toisiinsa, 
ovat kaikkein kilpailukykyi-
simpiä, Salmi päättää.

Vapauden kaiho – tarina itsenäistymisen ajalta
Suomussalmen teatteri Re-
tikka juhlii 100-vuotiasta 
Suomea näytelmällä Vapau-

den kaiho. Kesäteatteris-
sa vuonna 2012 kantaesi-
tyksensä saaneen Vapauden 

Kuvassa Antti Väyrynen (Kajava), Veikko Juntunen (Juho 
Moilanen), Marko Moilanen (Alpe Juntunen) ja Hannu 
Kemppainen (Samperi).

kaihon tapahtumat sijoittu-
vat Suomussalmelle vuoteen 
1917. Ensi-ilta on torstaina 
9.3. ja sen jälkeen on 11 esi-
tystä 2.4. saakka 

Venäjällä kuohuu ja ka-
pinoi tsaaria vastaan. Suo-
mussalmella puutavarayhti-
öt ostelevat tervavelallisten 
tiluksia. Kirkkoherra Nord-
berg on lähdössä Ouluun 
vankilapapiksi ja kauppias 
Alpe Juntusen Amerikkaan 
mennyttä veljen leskeä, Til-
tua, odotetaan palaavaksi ra-
pakon takaa.

Venäjän keisarivallan 
kaatuminen kirvoitti suo-
malaisissa toiveen itsenäi-
syydestä. Uutiset maailman 
tapahtumista saavuttivat 
myös syrjäiset korpiseudut. 

Suomussalmen kirkossa jär-
jestetyssä kansalaiskokouk-
sessa vaadittiin ensimmäis-
tä kertaa julkisesti maamme 
itsenäistymistä. Kun kurjas-
sa jamassa elävän rahvaan 
ja tervansoudussa tiluksensa 
menettäneen kansan raivo 
pääsi valloilleen, erotettiin 
kokouksessa myös osa Suo-
mussalmen virkamiehistä.

Näytelmän tapahtumat 
perustuvat suurelta osin 
haastatteluihin, kirjallisuu-
teen ja aikalaisten kertomuk-
siin. Näytelmän henkilöt 
ovat kuitenkin suurimmalta 
osiltaan fiktiivisiä.

Käsikirjoitus on Eero 
Schroderukselta ja esitykset 
ohjaa Ulla Schroderus.



4 5nro 9PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.3.2017 3.3.2017nro 9

ALKUVIIKKO MA 6.3.LOPPUVIIKKO PE-LA 3.-4.3.

PERJANTAINA 3.3. LAUANTAINA 4.3. MAANANTAINA 6.3.

TIISTAINA 7.3.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATEKSTIILIOSASTOLTA

KEMIKALIO-OSASTOLTA

OUKITEL ÄLYPUHELIMET MEILTÄ!
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795

595

1690
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Sisältää 
VIISI erilaista 

leipäpussia!

Tuore
norjalainen
LOHIFILEE 

PullaPirtin
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

Porsaan
KYL-
JYKSET

YLIKYPSÄ-
KINKKU
palana ja siivuina

HK Kabanossi 
GRILLIMAKKARA 
400 g, savupekoni, 
juusto tai original

Valio
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 l

KANANMUNAT 
10 kpl
koko S

HK Viljaporsaan
LIHASUIKALE
400 g
kermapippuri

Tuore
MUIKKU
pyyntivaraus

Hyvä
NAUTA 
JAUHE-
LIHA

Vaasan
LEIPÄKASSI

3 kg/talous

HK Poprilli 
GRILLI-
MAKKARA
400 g

Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/ras, marinoitu

Valio
KERROSVIILIT
1 %
200 g

Naudan 
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Findus
ALASKAN-
SEITI
400 g

Atria
GOUTER-
MAKKARA
palana

Irto
KARJALAN-
PAISTI

45,-

Master Lock
AVAIN-
TURVA-
KOTELO

HK
BURGERI

100 g

JÄÄVUORI-
SALAATTI

Kariniemen
BROILERIN
FILEEPIHVI
n. 500-600 g
naturell tai hunajamar.

Atria
Porsaan

SISÄFILEE
n. 500 g
naturell,

pehmeänpippurinen
tai maustettu

Snellman
VOILEIPÄ-

KINKKU
300 g viipale

Taffel sileä
PERUNALASTU
MEGAPUSSISSA 

350 g

1095

Carman
AUTON 
PUOLIPEITE 

9990

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

199,-
Mustang
KAMINA

Jonagold
OMENA

Saarionen
EVÄS SALAATTI-

ATERIAT
tai 

UUTUU PIZZAT 
420 g

2 pss 10 kpl

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

2 ras/talous

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

2 kpl

Urtekram LUOMU ALOE 
VERA KÄSISAIPPUA, 
SHAMPOO tai HOITO-
AINE 250-380 ml

Sensodyne
PRECISION 
SOFT HAMMAS-
HARJA 100 g

Sensodyne
HAMMAS-
TAHNA 
75 ml

Airam
HÄKÄ-
VAROITIN

25,-
Fiskars X17
HALKAISU-
KIRVES

4995

PUUN-
HALKAISU-
KONE
6 tonnin
sis. jalusta ja 
ristihalkaisuterä

199,-

Avaimenteko ja 

lukkotarvikkeet

Oukitel C3
ÄLY-
PUHELIN

89,-

Oukitel U7 
Plus Gold 
ÄLY-
PUHELIN

159,-

Oukitel K6000 
Plus Gray 
ÄLY-
PUHELIN

229,-

Oukitel 
K10000
ÄLY-
PUHELIN

229,-
Tarkemmat tiedot nettisivuiltamme www.mtavaratalo.com

Misukka 
naisten ja 
miesten
KIRISTÄ-
MÄTTÖMÄT 
SUKAT

Pikkupoikien
ALUS-
HOUSUT
koot 86-128 cm
3 kpl

LIUKUESTE-
SUKKA
lapsille
3 paria

RINTALIIVEJÄ
C-D kuppi

Saimme lisää 

naisten FARKKU-

LEGGINGSEJÄ

Bambu
PIKKU-
PYYHE
koko 30x50 cm

AHKIO
lumisuojalla ja vetoaisalla
2120x900x750 mm

249,-
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Elinvoimavaliokunnan vii-
me kokouksessa Laavu-
hankkeen projektipäällikkö 
Tiina Tauriainen kertoi Pu-
dasjärven olevan ensimmäi-
nen kunta, joka on vienyt 
osallistuvan budjetoinnin 
mallia vahvasti eteenpäin. 
Osallistuvaan budjetointiin 
liittyviä toimenpiteitä ovat 
kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa käynnissä ole-
vat sopimusneuvottelut ryh-
mämäisestä työllistämisestä. 
Tiekunnille on esitetty mah-
dollisuutta käyttää osallista-
vaa budjetointia tiealueiden-
sa hoitamiseen. Seitsemän 
tiekuntaa on ilmoittanut ha-
lukkuutensa osallistua ko. 
toimintaan.

Kehittämistoimen tavoit-
teena on, että kaupungin 

ei tarvitse palauttaa kunta-
osuusmaksuja takaisin val-
tiolle, vaan niihin varatut 
rahat käytetään paikkakun-
nan ihmisten työllistämi-
sen edistämiseen.Valtion 
taholta tulevat työllistämi-
seen liittyvät määräykset 
ja ohjeet muuttuvat vuosit-
tain, joten näiden asioiden 
selvittäminen vie aikaa en-
nen kuin käytännön työl-
listämistoiminnat saadaan 
kunnolla käyntiin. Vuonna 
2016 yhdistykset työllistivät 
42 pitkäaikaistyötöntä. Tänä 
vuonna tavoitteena on säi-
lyttää vähintään sama työl-
listämisen taso tai mieluum-
min enemmän. 

Kehittämisjohtaja Jor-
ma Pietiläinen esitteli vii-
meisimmän työllisyyskat-

sauksen sekä  Unelmatehas 
konseptin että Unelmatehas 
Oy:n toimintamallin. Hon-
kalampi-säätiöltä Marjat-
ta Rummukainen ja Ante-
ro Oinonen ovat aloittaneet 
Unelmatehas-konseptiin 
liittyvän toimintaan tutus-
tumisen, mahdollisuuksi-
en kartoittamisen sekä han-
keaihioiden kartoituksen. 
Myös  kuntouttavaan työtoi-
mintaan ollaan selvittämäs-
sä erilaisia mahdollisuuksia. 
Unelmatehas Oy:ssä tullaan 
menemään varovasti, kos-
ka kyseessä on liiketoimin-
ta. Toimintaa laajennetaan 
sitä mukaa, kun yritystoi-
minta kasvaa ja toimintaan 
tarvittavia varoja saadaan 
liiketoiminnasta. Liiketoi-
minta-aihioita selvitetään ja 

konkreettisia toimenpiteitä 
alkaa tulla kevään aikana  li-
sääntyen vuoden edetessä. 

Pilketoiminta on alka-
massa kevään aikana. Pil-
ketoiminnan markkinoiden 
painopiste on muualla kuin 
Pudasjärvellä, jottei häiri-
tä paikallisten yritysten toi-
mintaa.  Pesulatoimintaan 
on saatu koneet tekniseltä 
toimelta. Tällä hetkellä on 
kaksi matonpesua välittä-
vää yrittäjää ja matot pes-
tään Pudasjärven ulkopuo-
lella. Elinvoimavaliokunta 
ohjeistaa kehittämistoimea 
selvittämään majoituspal-
velu- yms. yritysten tarpeet 
pesulapalvelujen tuottami-
sen käynnistämiseksi Unel-
matehtaalla.

Karhupaja on tehnyt TE-

toimiston kanssa sopimuk-
sen, jossa 1-linjaan kuuluvat 
nuoret osoitetaan yksilöval-
mentajan haastatteluun Kar-
hupajalle. 1-linjaan kuuluvat 
ovat työttömiä nuoria, joilla 
on ammattikoulutus. Tehty-
jen haastattelujen perusteel-
la näyttää siltä, että moni ko. 
linjan nuorista kuuluu kun-
touttavan työtoiminnan pal-
veluun  eikä ole vielä valmis 
avoimille työmarkkinoille. 
Käytiin keskustelua Karhu-
pajan toiminnasta ja toimin-
tapaikasta. 

Elinvoimavaliokunta oh-
jeistaa, että Karhupaja te-
kee yhteistyötä Unelmate-
has-yhteisön kanssa, mutta 
sen toimintaa jatketaan fyy-
sisesti nykyisissä tiloissa. 
Kyläasiamiehen tarve nousi 

keskustelussa voimakkaasti 
esille ja elinvoimavaliokunta 
ohjeistaakin kehittämisjoh-
tajaa tarkentamaan kyläasi-
amiehen tehtävänkuvaa ja 
tarvetta.  Lisäksi elinvoima-
valiokunta ohjeistaa kehit-
tämisjohtajaa selvittämään 
Teurastamolla olevien käyt-
tämättömien savustusuuni-
laitteiden mahdollista siir-
toa Rimmillä sijaitsevalle 
Unelmatehtaan keittiölle tai 
muuhun toimivaan paik-
kaan. Elinvoimavaliokun-
nan toimintavuoden 2016 
itsearvioinnin tuloksena to-
dettiin arvioinnin parantu-
neen aikaisempaan vuoteen 
verrattuna, joskin jotain ke-
hitettävväää vielä löytyy. 

Sointu Veivo

Kehittävää asioiden pohtimista

Chat-palvelut ovat yleisty-
neet yritysten ja myös julkis-
ten toimijoiden nettisivuil-
la. Chatin kautta asiakkaat ja 
kuntalaiset voivat keskustel-
la reaaliaikaisesti asiantun-
tijoiden kanssa. Oulunkaa-
rella on noin vuoden verran 
ollut käytössä chat-palvelu. 
Nyt palveluvalikkoon lisä-
tään hoitaja- ja lääkäri-cha-
tit. 

Kun kuntalainen menee 
Oulunkaaren nettisivuille, 
chat-ikkuna aukeaa sivun 
oikeaan alareunaan asiakas-
palvelijan ollessa kirjautu-
neena sisään. Käytössä on 

erilaisia teema-chatteja, esi-
merkiksi päihdetyöhön tai 
neuvolapalveluihin liittyen. 
Chat mahdollistaa matalan 
kynnyksen yhteydenotot so-
siaali- ja terveyspalveluihin, 
auttaa oikeaan palveluun 
ohjautumisessa ja helpottaa 
tiedon saantia. 

Lääkärit ja  
hoitajat chatissa 
Maaliskuun alusta Oulun-
kaari on ottanut käyttöön 
terveyteen ja hyvinvoin-
tiin liittyvät chatit, joiden 
vastaajina toimivat lääkä-
rit ja hoitajat. Lääkäri-chat 

on perjantaisin kello 14-15 ja 
hoitaja-chat tiistaisin ja tors-
taisin kello 10-12.  

Miksi lääkärit ja hoita-
jat ovat chatissa, hoitotyön 
päällikkö Ritva Väisänen?

-Organisaatiomme halu-
aa tarjota kuntalaisille eri-
laisia ns. matalan kynnyk-
sen asiointimahdollisuuksia 
ja tämä palvelumuoto on 
yksi sellainen. Chat-palve-
lu mahdollistaa ajanvarauk-
settoman terveysneuvonnan 
ja terveydenhuollon palve-
luohjauksen.

Tulevaisuudessa lääkärin 
ja hoitajan potilaan kanssa 

käymät kohtaamiset hoide-
taan Väisäsen mukaan yhä 
useammin virtuaalisesti: 

-Käytännössä se voi tar-
koittaa esimerkiksi videopu-
helua tai chat-yhteyttä poti-
laan ja ammattilaisen välillä. 
Chat toimintona tuo myös 
ammattilaisille uudenlai-
sen tavan tuottaa palveluita 
kuntalaisille. 

Lääkäri- ja hoitaja-cha-
teissa voi kysyä yleisiä ter-
veyteen ja hyvinvointiin liit-
tyviä kysymyksiä. 

-Asiantuntijaneuvojat an-
tavat vinkkejä terveyden 
edistämisestä ja sairauksi-

en ennaltaehkäisystä, sekä 
opastavat ajankohtaisissa 
terveydellisissä kysymyksis-
sä, kertoo vs. terveyspalve-
lujohtaja Jyri Moilanen. 

Hän muistuttaa, että hen-
kilökohtaisia tietoja ei cha-
tissa voi jakaa: 

-Esimerkiksi laborato-
rio-vastausten kysymisen 
tai reseptien uusimisen oi-
kea paikka on Oulunkaa-
ren Omahoitopalvelu. Var-
sinaista sairaudenhoitoa 
palvelu ei myöskään tar-
joa, vaan neuvonta tapah-
tuu yleisellä tasolla. Cha-
teissa annetaan neuvontaa 

myös yleisesti Oulunkaaren 
tarjoamista terveyden- ja sai-
raanhoidon palveluista. 

Matalan kynnyksen chat-
palvelu on osa Oulunkaaren 
strategian mukaista toimin-
taa, jossa lähipalvelut voivat 
olla myös digitaalisia palve-
luita.

Kaikki Oulunkaa-
ren tarjoamat chat-palve-
lut ajankohtineen löytyvät 
nettisivuilta Ajankohtaista-
osiosta. 

Oulunkaari tiedotus 

Chatissa neuvontaa myös terveyteen liittyvissä asioissa

Noin parikymmentä pudas-
järveläistä kokoontui vii-
me viikolla yleisötilaisuu-
teen kuulemaan tietoa oman 
biokaasulaitoksen rakenta-
misesta. Mukana oli sekä 
maatiloja että paikallisia ko-
nepaja- ja energiayrittäjiä. 
Osa oli varannut keskustelu-
ajan myös yrityskohtaiselta 
klinikalta. Pääasiantuntija-
na yleisötilaisuudessa esitel-
möi DI Timo Heusala Elbio 
Ky:stä.  Hän on suunnitel-
lut useita biokaasulaitoksia, 
jotka maatilat ovat toteutta-
neet omana työnään. Lähtö-
kohtana ovat olleet olemassa 
oleviin rakenteisiin ja nykyi-
siin lantasiiloihin rakennet-

Biokaasun tuotanto kiinnosti pudasjärveläisiä
tavat pienlaitokset. Tällöin 
rakentamisen kustannukset 
pysyvät kohtuullisina.  Kan-
nattavuuden parantamiseksi 
myös yhteistyömahdollisuu-
det kannattaa miettiä maa-
tilojen, pienyritysten ja ky-
län kesken tai suunnitella 
samaan yhteyteen energiaa 
hyödyntävää uutta yritystoi-
mintaa. Näihin on olemassa 
useita eri tukimahdollisuuk-
sia. 

Heusala esitelmöi ha-
vainnollisesti alkaen kaik-
kein yksinkertaisimmista 
tavallisen lantasiilon pääl-
le rakennetuista omatoi-
mi kokeiluista, jotka nekin 
oli saatu toimimaan.  Ylei-

simmin biokaasun raaka-ai-
neeksi käyvät erilaiset nur-
mi- ja vihermassat, lanta 
sekä biojätteet. Biokaasulai-
tos voi tuottaa energiaa ja 
lämpöä tai jopa polttoainetta 
ja lisäksi vielä mädätejään-
nöstä pelloille käyttökelpoi-
seksi ravinteeksi. Nykyisin 
markkinoilla olevissa myy-
tävissä biokaasulaitoksis-
sa hintavaihtelu on suuri. 
Monenlaista lisätekniikkaa 
ja erilaisia vaihtoehtoja on 
saatavilla. Kokemuksiin pe-
rustuvaa neuvontaa oman 
pienbiokaasulaitoksen ra-
kentamiseen ja käyttöön on 
saatavissa, kertoi Timo He-
usala.   Alueelta löytyy myös 

paikallista osaamista. Siihen 
liittyen kuultiin Pudasjärvel-
lä toimivan Koillispaja Oy:n 
Kaisa Korhosen puheenvuo-
ro, jossa hän esitteli yrityk-
sen maatiloille rakentamaa 

tekniikkaa ja tietotaitoa.   
Heusala oli saapunut 

paikalle omalla biokaasu-
autolla ja siihen tutustut-
tiin porukalla parkkipaikal-
la. Biokaasuliikennöinnin 
vuoksi koko autoa ei välttä-
mättä tarvitse vaihtaa, vaan 
edullisen lisälaitteen asenta-
misen jälkeen voidaan ajaa 
sekä biokaasulla että muul-
la polttoaineella. Biokaa-
sukäyttöiset työkoneet ja 
traktorit ovat myös tulevai-
suuden suunnitelmissa ja 
niitäkin on Suomessa jo ko-
keiltu. 

Tilaisuuden järjestivät 

ProAgria Oulun ja maa- ja 
kotitalousnaisten Oulun 
Seudun Biotalous Leader- ja 
YritysAgro-, Micropoliksen 
Maavälke- ja OAMK:n Mys-
sy –hankkeet.   Seuraaviin 
tilaisuuksiin voi ilmoittau-
tua ProAgrian nettisivujen 
kautta. Tulevat tilaisuudet 
ovat maalis-toukokuussa Iis-
sä, Utajärvellä, Muhoksella, 
Kempeleessä ja Oulussa.   Il-
moittautumisen yhteydessä 
voi varata myös tila- ja yri-
tyskohtaisia neuvonta-aiko-
ja.   

Taimi Mahosenaho  

Heusalan autosta löy-
tyi edullisesta lisälaittees-
sa vierekkäin paikat mo-
lemmille polttoaineille eli 
autolla voidaan ajaa sekä 
biokaasulla että muulla 
polttoaineella.

Timo Heusala oli saapunut paikalle omalla biokaasuautolla 
ja siihen tutustuttiin porukalla parkkipaikalla.  

Parikymmentä pudasjärveläistä kokoontui viime viikolla yleisötilaisuuteen kuulemaan tietoa oman biokaasulaitoksen ra-
kentamisesta. 
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ERÄ!

pkt raspss

kananpojan  
panERoidut 

pihvit
300 g

1,99

nauta-sika 
jauhEliha 

400 g

2,19

vÄlipala-
viipalEEt

320 g

1,29

lihapullat ja 
muusi tai 

nakkikastikE ja 
muusi 300 g

lEivon
pipaRkakkuja

800 g

pkt
0,99

pss
1,99

niEmitalon
pakastE

lEipÄjuusto
500 g

10,-
300 kpl ERÄ!

2 KPL

novita
lastEn

collEgE-
housut

90-120 cm

8,90

novita
nuoRtEn
collEgE-
housut
130-170 cm

9,95

koRistE-
tyynyn
sisus
50x50 cm

KEVÄÄN UUTTA 
SISUSTUKSEEN

vERhokapat
tyynyt

tyynynpÄÄllisEt

5,90

linnuille
viljaRasvapallot 
240 g

10,-
linnuille
talitanko
1 kg

89,-
domestic
kaasujÄÄkaappi 
kaasu, akku ja sähkötoiminen

399,-
hornet
kaasuliEsi
50 cm

395,-
loput anar
lumikEngÄt

69,-

polttomoottoRi 
klapisiRkkEli 13 hp
terä 700 mm

695,-

595,-

moottorikelkan
ahkio
+ pilkkitEltta

polttomoottoRi 
klapikonE
10 tonnin

299,-

asser
moottoRikaiRa
150 mm

350,-

hEnkilöauton pERÄkÄRRy 
Bpv5040ta
2-akselinen, kokonaismassa 750 kg, lehtijjouset,
p400xl150x40 cm, runkokuumasinkitty

1990,-

8 PSS

5 TANKOA

pilkkisEtti
pilkkireppu, pilkkivapa, pilkki, 
siima ja sohjokauha

29,90
setti

VAIN 2 kpl jäljellä

kaasulÄmmitin
1,3-4,1 kW
sopii 11 kg kaasupullo

väinö
kalajÄRvi/
iso pilkkiREppu

39,90

10,-

4,90
säkki

Wood litter
kissan ja jyRsijöidEn 
pEllEtti 10 kg

moottorikelkan
tukkiREki

450,-
VAIN 2 kpl jäljellä
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Ennen ensimmäistä koulu-
päivää saavuimme OSAO 
Pudasjärven yksikön päära-
kennukselle, jossa asunto-
lanohjaaja Arto antoi meille 
avaimet asuntoloihin. Pää-
simme asettumaan aloillem-
me ja tutustumaan uusiin 
kämppäkavereihin.

Ensimmäisinä koulupäi-
vinä tutustuimme uuden 
luokan kanssa kouluun ja 
sen ympäristöön, mutta en-
nen kaikkea toisiimme. Kun 
varsinainen opiskelu alkoi, 
meidät opetettiin tallin ta-
voille ja kävimme läpi teori-
assa hevostalouteen liittyviä 
perusasioita.

Käytännössä pääsimme 
harjoittelemaan ensimmäi-
senä ratsastuksen, hevosella 
ajamisen ja tallitöiden alkei-
ta. Opettelimme muun mu-
assa karsinan siivousta, hei-
nien ja väkirehujen laittoa, 
jotta se olisi tehokkaampaa 
tulevissa tallivuoroissa, jot-
ka alkoivat toisessa jaksossa.

Ensimmäisenä vuonna 
meillä oli joka jaksossa rat-
sastusta ja hevosella ajamis-
ta sekä yto-aineita. Lisäksi 
opimme muun muassa irrot-
tamaan ja kiinnittämään he-
voselle kengän, pieniä tallin 
huoltotöitä, traktorilla aja-
mista, varsan ajo-opetusta 
sekä hevosen erilaisten haa-
vojen hoitoa.

Kengittäminen tuntui en-
sin ajatuksena mahdotto-
muudelta ja ehkä vähän pe-
lottavaltakin, mutta kun 
pääsi kokeilemaan, se tun-
tui yllättävän helpolta ja mu-
kavalta. Tallin huoltotöihin 
kuului aika monipuolises-
ti kaikkea talliympäristöön 
liittyvää hommaa. Trakto-
rituntien päätteeksi piti olla 
suoritettuna traktorikortti.

Varsan ajo-opetuksessa 
meillä oli kaksi potentiaa-
lista tammavarsaa koulutet-
tavana, jotka ajolle opetuk-
sen jälkeen myytiin uusiin 
koteihin, joissa ne pääsevät 
etenemään urallaan. Talli-
vuorojen ohessa opimme 
hoitamaan erilaisia haavoja 
ja tauteja. 

Ensimmäisen vuoden jäl-
keen meillä oli kymmenen 
päivän mittainen työssäop-
pimisjakso koululla. Päivät 
menivät nopeasti mukavissa 
ja arjesta poikkeavista talli-
töissä. Hevosista suurin osa 
oli yötä päivää laitumilla, jo-
ten hyvin vähän joutui karsi-
noita putsailemaan tai heiniä 
laittelemaan.

Saimme muun muassa 
pestä koko tallin painepesu-
rilla, kunhan oli tyhjennetty 
kuivikkeet karsinoista. Pe-
sun jälkeen saimme myös 
desinfioida tallin ja paljon 
muuta vaihtelevaa hommaa 
tallissa ja sen ympäristössä.

Kun kymmenen päivää 
oli ohi, oli aika päästä het-
keksi lomailemaan.

Nyt toisena vuotena 
teemme normaalisti aamu-
, ilta- tai viikonlopputal-
leja koulunkäynnin lisäk-

Hevosharrastelijasta alan ammattilaiseksi

si. Meidän on pitänyt valita 
toisen vuoden alussa oma 
suuntautuminen hevosalal-
la. Suuntautumisvaihtoehto-
ja meidän koululla on ratsu-
puolelle ratsastuksenohjaaja 
ja harrasteohjaaja, ravipuo-
lelle ravihevostenhoitaja 
sekä kasvatuspuolelle suun-
tautuminen.

Me olemme kaksi toi-
sen vuoden opiskelijaa ja 
valitsimme suuntautumis-
vaihtoehdoista harrasteoh-
jaajan. Jokaisessa suuntautu-
misvaihtoehdossa on omat 
näyttönsä. Meidän loppu-
näyttöihin kuuluu KN-spe-
cial kouluohjelma, ja 2-rata 
(80 cm). Lisäksi on muitakin 
näyttöjä. 

Olemme lähdössä kuu-
kauden päästä työssä oppi-
maan. Työssäoppimispai-
koissa päästään näkemään, 
minkälaista on työskennellä 
tällä alalla. Meillä on työssä 
oppimista kaksi kuukautta, 
jonka jälkeen pääsemme an-
saitulle kesälomalle.

Kolmosvuonna olemme 
suurimman osan ajasta työs-
sä oppimassa mutta käym-
me myös koululla tekemäs-
sä näyttöjä ja mahdollisesti 
vielä koulujuttuja. Kolmos-
vuoden keväällä meillä olisi 
tarkoitus valmistua, jos kaik-
ki menee suunnitelmien mu-
kaan. 

Me olemme tulleet tänne 
Pudasjärvelle opiskelemaan, 
koska hevoset ovat olleet 
jo pitkään osa meidän elä-
määmme ja olemme kiinnos-
tuneita oppimaan niistä sekä 
tienaamaan ehkä vähän ra-
haakin tällä alalla.

Täällä OSAO Pudasjär-
ven yksikössä opetus on ol-
lut hyvin käytännön läheistä 
niin kuin hevosala on, joten 
on paljon päässyt hommaile-
maan hevosten kanssa. Tääl-
lä on todella mukava opis-
kella koska hevospuolella on 
aivan mahtava ryhmähenki. 
Suosittelemme koulua oma-
aloitteisille ja reippaille he-
vosista kiinnostuneille ihmi-
sille.

Saana Kiuru ja  
Sara Hirvonsalo,  
OSAO Pudasjärvi

Hevosalan opiskelijat ovat paljon tekemisissä yksikön hevosten kanssa. 

 www.pudasjarvi.fi

kaikki naiset sunnuntaina 
12.3.2017 klo 12-17! 

Tervetuloa Naistenpäivään 
Puikkariin

Lisätietoja hoidoista saat puhelimitse:
Stessipiste: 040 1871760 
Hoitola Solivo: 044 9996309
Jenni Uusi-Illikainen: 
040 8266440 (Puikkari)

Turvesauna 
tulee varata 

etukäteen ja on 
hinnaltaan 10 €

Varaathan haluamasi 

hoidon etukäteen!

Lisäksi mukana ovat esittelijät: 
Hertta, Young Living Essential Oils, 

Me & I ja Nu skin

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Puikkari on avoinna vain naisille
Huomioithan, että tapahtumamaksu on 5.3. saakka 8 € ja 
ovelta ostettuna 10 €. Kannattaa ennakoida osallistumisensa. 

Hintaan sisältyy 2 vesijumppaa ja 2 tehokasta jumppaa 
Tuomas Sammelvuo –salilla sekä salaattibuffet. Aikarajaa ei ole, 

joten osallistuminen useampaan toimintoon onnistuu hyvin. 

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

Aili Ojalan kirjan 
uusintapainos

Valkeisjärvi 
vaarojen välissä

myynnissä, 18 €.
Aili Ojala p. 050 342 7190

TopiTori Kauppatie 5.

Aili Ojala, 80-vuotta, on aina 
ollut kiinnostunut kirjoitta-
misesta ja kirjoittanut muun 
muassa kolme omakustan-
ne kirjaa. Ensimmäinen kir-
ja oli -90-luvulla julkaistu 
Elämää Rojolan Selkosissa. 
2000 luvun alkupuolella il-
mestyi Uiton mies ja Kulle-
ro -romaani ja vuonna 2013 
Valkeisjärvi vaarojen välissä, 
joka on muistelmateos Hai-
suvaara-Valkeisojan alueel-
la syntyneistä asutustiloista, 
siellä olleista taloista ja nii-
den asukkaista. Naapurit tu-
kivat ja auttoivat toisiaan ja 
siten päästiin eteenpäin päi-
vä kerrallaan pahojenkin ka-
rikoiden ja sota-aikojen yli. 

Harrastekirjailija Aili ker-
toi ottaneensa painoksia siinä 
määrin varovasti, että kaikki 
ovat jo loppuneet. Koska kir-
joilla tuntuu olevan vielä ky-
syntää muun muassa lahja-
kirjoiksi, otti Aili Valkeisjärvi 
-kirjasta uuden painoksen ja 
kirjaa on nyt hänellä myyn-
nissä ja lisäksi kirjaa on saa-
tavilla TopiTorilla. 

Elämää Rojolan selkosis-
sa kirjasta on suunnitteilla 
myös uusi painos kevättal-
ven mittaan. 

Aili asuu edelleen omassa 
kodissaan Haisuvaarassa tyt-
tärensä Eilan avun turvin ja 
jatkaa edelleen kirjoittamis-
harrastustaan.  HT

Harrastekirjailija Aili Ojala ja juuri uusintapainettu 
Valkeisjärvi vaarojen välissä -kirja.

Kirjoittamista 
koko elämän ajan

Opiskeluun kuuluvat myös monenlaiset tallityöt. Tässä 
Sara Hirvonsalo puhdistaa tallia.

Hevosten hoito on osa opiskelua.

Ratsastussimulaattorin avulla harjoitellaan erilaisia ratsas-
tustaitoja. Simulaattorilla ratsastaa Saana Kiuru.

Opiskelijat huolehtivat vuorollaan myös hevosten ruokin-
nasta. Kuvat Saana Kiuru.

Varattavissa pääsiäiseksi
KARITSAN 

LIHAA JA MAKKARAA
Kuivikon Kotitila/Marko Kälkäjä

p. 040 540 0169
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

SEKALAISTA

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

    

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

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

PALVELU-
HAKEMISTOSTA

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!
p. 040 1951 732  

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

ITE HARTIKAINEN HINAA

POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI

A i n Lau l a i n

Työtäs Tee !

MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana 3h+keittiö+ sau-
na 76 m2 ja 2h+keittiö+ sauna 
53 m2, Korentojärven rannalla. 
P. 0400 512 997.

Vuokrataan kolmio 64 m2, re-
montoitu, rauhallinen sijainti, 
edullinen vuokra 550 €/kk, heti 
vapaa. P. 0400 150 442, 040 
772 4999.

VW-Golf Variant vm-97,1.8 66 
KW, kahdet renkaat,ajoaikaa 
04.04.17.hp 700 €. P.0400 671 
937.

Polkup., asuntovaunu, h-auto, 
potkupyörä. P. 040 504 2814.

Omakotitalo 119/174m2, olo-
huone, keittiö, 3 makuuhuonet-
ta, takkahuone, kodinhoitohuo-
ne, varasto ym. Valmist.v -92. 
Olkitie 5. P. 040 518 2564.

Annetaan,-80 luvun steroataso 
virheetön. P.0400 671 937.

TV vaihd. polkup. P. 046 520 
9175. 

OSTETAAN

Iltatapahtumat 
ja huvitPudasjärvellä

Tulevana lauantaina Hotelli-ravintola Kurenkoskessa soi monille tut-
tuja kappaleita, kun lavalle astuu Arttu Wiskari. Monipuolisen laula-
jan hittejä kuuluu radiossa tuon tuostakin. Viime vuonna hän niitti 
mainetta myös Tähdet, tähdet -televisio-ohjelmassa, jossa hänen lau-
lu- ja esiintymistaitoaan kehuttiin vuolaasti.

Lauantaina 4.3. myös Syötteen suunnalla soi live-musiikki. Siel-
lä Pärjänkievarissa jammaillaan after skissä iltapäivällä. Esiintymäs-
sä on oululainen Roasted , joka soittaa rentoa pop- ja rock ´n´ roll 
-musiikkia. Luvassa on niin hidasta kuin nopeaa ja kaikkea siltä välil-
tä! Sama kokoonpano nähdään Pärjänkievarissa myös illalla, kun Ro-
asted lupaa tanssittaa kannat kattoon. 

Talvilomaviikko vauhtiin musiikin tahtiin



10 11nro 9PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti3.3.2017 3.3.2017nro 9

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

”Tykkyä Syötteellä ja muita maisemia” Eero Österbergin maalauksia Syötteen 
luontokeskuksella 2.2.-31.3. klo 10.00-16.00.
Syötteen vapaa-ajantonttien esittelypäivä la 4.3. klo 10-16, Syötteen Safaritalo, 
Romekievarintie 4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 6.3. klo 9-9.15. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ti 7.3. klo 16-21.30, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Tietsikka-info ke 8.3. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 8.3. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 13.3. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 5.3.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Koskenhovilla su 5.3.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

TAIVALKOSKEN TEATTERI ESITTÄÄ 

Havannan Kuu
Kirjoittaja 
Tapani Bagge
Ohjaaja 
Hanna-Leena 
Metsävainio

KOMEDIA

TEATTERILLA JOKI-JUSSIN 
ALAKERRASSA

Kauppatie 11, Taivalkoski

Pe  10.3. klo 19.00
La 11.3. klo 17.00
Su  12.3. klo 15.00

Pe  17.3. klo 19.00
Su  19.3. klo 15.00
Pe  24.3. klo 19.00

La  25.3. klo 17.00
Su  26.3. klo 15.00

MUUT ESITYSAJAT:

Liput 13 € / 5 € alle 12-vuotiaat.
Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.
Näytelmän oikeuksia valvoo Suomen näytelmäkirjailijaliitto.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: 0400 670 430
www.taivalkoskenteatteri.fi

TAIVALKOSKEN KUNTA
Kansalaisopisto

TIEDOTUS JA KUTSU
Kaikki 15.3. mennessä v. 2017 kyläyhdistyksen 

jäsenmaksun maksaneet entiset ja uudet 
jäsenet osallistuvat TÄYTEKAKKUARVONTAAN.

Jäsenmaksu 10 € henkilö tai 20 € yhteisöt ja 
yritykset tukimaksu. 

Tilinro FI86 5360 0420 1031 71
Tervetuloa iloiseen ja toimivaan 

Kurenalan kyläyhdistyksen toimintaan!
Lisätietoa: Kerttu Simu p. 040 730 9481

Hallitus

Y
Y

Y

Y
Y

Puuliiton Pudasjärven ao272
KEVÄTKOKOUS 

la 25.3.2017 Ravintola Meritassa 
(Jukolantie 4 Pudasjärvi). 

Toimikunta kokoontuu klo 17.00.
Yleinen kokous klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään muun muassa uusia yhteistyökumppa-
neita, jäsenetujen parantamista sekä sääntömääräiset asiat. 

Kokouksen jälkeen osallistuneille 
tarjoillaan ruoka sekä virvokkeita.

Puuliiton Pudasjärven ammattiosasto 272 
TIEDOTTAA

Viikolla 10 (6.-12.3.) 
Pudasjärven ammattiosaston 272 jäsenet saavat käydä 
juomassa huoltoasema Nesteellä ilmaiset kahvit jäsenkort-
tia näyttämällä, yksi kahvi per jäsen. Lisäksi osaston jäsen 
saa alennetun hinnan jäsenkorttia näyttämällä, Pudasjärven 
Nesteellä pullakahvi hintaan 2,50 € sekä Syötekylän kaupal-
la pullakahvi 3 € hintaan.
Ammattiosaston jäsen voi tilata Dimex avohaalarihousut 
(talvi) 45 € omavastuuhintaan, sovitus ja tilaus Kontiotuot-
teen pääluottamusmiehen toimistolla tai ottamalla yhteyttä 
osaston puheenjohtajaan. Kari Kellolampi 040 552 4281.

Yli-Siuruan Metsästysseura
KAUPUNGIN-
MESTARUUS 

HIRVENHIIHDOT
Su 5.3.2017 klo 11.00 Hirvipirtillä 

Liekokyläntie 920. 
Metsästäjäsarja

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

KEVÄTKOKOUS 
palvelukeskuksessa 

tiistaina 14.3.2017 kello 14.30.
Esillä yhdistyksen 7 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat. 

Ottakaa mukaan vuoden 2016 kuntokortit.    
Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY

Jokilaaksojen Aluejärjestön 
PERINTEINEN TALVIPÄIVÄ 

Auran majalla 
perjantaina 17.3.2017 kello 12.00.

Tapahtumassa hiihtokilpailut naisille, miehille ja viestit 
3-henkilön joukkueille, sauva-kävelytempaus ja 

uutena tapahtumana lumikenkäkävely.

PILKKIKILPAILUT Pyhäjärven 
kalasatamassa keskiviikkona 29.3.2017 

kello 11.00-14.00.
Ilmoittautumiset molempiin tapahtumiin pe 10.3. 

mennessä Leena Rantalalle puh. 050 559 9066.
Lähdetään Auran majalle kello 9.30 ja pilkkikilpailuun 

kello 6.30 S-marketin linja-autopysäkiltä.

PARKINSON 
KERHO

Aloitamme ti 7.3. 
klo 14.30 kirjasto, 

Hyvän mielen paikka.

PUDASJÄRVEN SOS.DEM.
TYÖVÄENYHDISTYKSEN 
KUNNALLISVAALIAVAUS

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

LAUANTAINA 4.3.2017 KLO 11-14
S-MARKETIN EDUSTALLA.

TULE JUTTELEMAAN 
AJANKOHTAISISTA 

ASIOISTA JA TAPAAMAAN 
EHDOKKAITA. 

 VIERAANA DEMOKRAATTI-
LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA 

MIKKO SALMI KLO 11-12.30.
TERVETULOA! 

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Lauantaina 4.3.

Perjantaina 3.3.
Karaoke ja  wintti lippu 2 €

TU
LO

SS
A:

ARTTU WISKARI 
Lippu koko talo 22 €, ennakosta 17€.

Tervetuloa!

Karaokea!

Pe 17.3.  T.T. Purontaka
Pe 21.4.  Jarkko Honkanen & Taiga
Pe 28.4.  Rainer Bollström
La 6.5.  ÄSSÄT

joka PARITTOMAN VIIKON KESKIVIIKKONA 
(15.3., 29.3., 12.4. 26.4. jne.)

klo 18, alkaen odottelubingolla klo 17.45.

Bingo

Päävoitto 100 €:n ostokortti.
Mitä enemmän pelaajia sitä suuremmat voitot.

HANNUKSESSA TAPAHTUU!
 (Loukkojärventie 4, Kiiminki)

Tervetuloa!

Lähdemme linja-autolla sunnuntaina 19.3.2017 
klo 13.30 linja-autoasemalta katsomaan 

Taivalkosken teatteriin 
HAVANNAN KUU esitystä. 

Lippuja on varattu 40 kpl. Retken hinta (matka+lippu) 
jäseniltä on 15 € ja ei jäseniltä 25 €. 

Ilmoittautumiset torstaihin 9.3.2017 mennessä 
Ainolle puh. 040 578 6912.

SYÖPÄKERHON TEATTERIRETKI 
TAIVALKOSKELLE

Pudasjärven Syöpäkerho

PUDASJÄRVEN DIABETESYHDISTYKSEN   
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS  
pidetään ma 13.3.2017 klo 17.30 

kaupungintalossa.
Aloitamme klo 17.00 kahvitarjoilulla. 

LÄMPIMÄSTI TERVETULLOA! Hallitus

Pudasjärven 
Kehitysvammaisten tuki ry:n  

VUOSIKOKOUS   
to 16.3.2017 klo 18.30 
Palvelukeskuksessa.

Johtokunta klo 18.  
Tervetuloa!
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKIKurenTanssi ilahdutti tanssin ystäviä

Tolpanvaara - Jylhävaaran tuulivoima-
puiston osayleiskaavoituksen vireilletu-
lo sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telman asettaminen nähtäväksi
Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden ja Pudasjärven kaupunginvaltuuston Tolpanvaara-
Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä 
koskevat päätökset. Metsähallitus on tehnyt Pudasjärven kau-
pungille uuden kaavoitusaloitteen tuulivoimapuiston yleiskaa-
voituksen käynnistämiseksi.
Pudasjärven kaupunginhallitus on 24.01.2017 § 34 päättänyt 
ryhtyä laatimaan Tolpanvaaran- Jylhänvaaran tuulivoimapuis-
ton yleiskaavaa. Kaavoitettava alue sijaitsee Puhoksen – Siivi-
kon alueella, paikallistien 8390 pohjoispuolella. Yleiskaava laa-
ditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan 
tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteise-
na yleiskaavana. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomista-
jan väliseen maankäyttösopimukseen.
Kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pi-
detään nähtävänä 08.03.2017 alkaen Pudasjärven kaupungin-
talolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.
pudasjarvi.fi.  Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ELY-kes-
kukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 1.3.2017  
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KurenTanssi -tapahtumas-
sa lauantaina 25.2. Tuomas 
Sammelvuo -salissa saatiin 
nauttia musiikin ja tanssin 
riemusta. Tapahtuma oli nyt 
neljättä kertaa, mutta toteu-
tettu monin tavoin uudistet-
tuna. Pääteemana oli Sadan 
vuoden tanssi -näytös ja oli 
samalla hyväksytty kaupun-
gin yhdeksi itsenäisyyden 
100-juhlavuoteen kuuluvaksi 
tapahtumaksi. Tapahtuman 
järjestäjänä oli Pudasjärven 
Nuorisoseura/Iijoen Tanssi-
jat yhdessä Pudasjärven Ur-
heilijoiden ja Pudasjärven 
kaupungin kanssa. Yleisöä oli 
noin 220 henkeä ja loppuillan 
tansseissa noin 120 tanssijaa. 

Sadan vuoden tanssi -näy-
tökseen olivat kuusi paria 
harjoitelleet hyvin erilaisia, 
toinen toistaan täydentäviä 
tanssiesityksiä. Parhaaksi esi-
tykseksi paikalla olleet nel-
jä tuomaria palkitsivat Tanja 
Kannialan ja Jari Pikkuahon 
Satasen sikermä -tanssiesi-
tyksen. Nimensä mukaises-
ti esityksessä oli eri tanssila-
jeja; jenkka, kävelyhumppa, 
hidas valssi, tango, masurk-
ka ja bugg, 

Muut parit palkittiin leik-
kimielisessä kilpailussa hyvä-
nä kakkosena. He olivat Min-
na Karppinen ja Esa Nurmela 
Isoisän rammarista -jenkka ja 
tango, Outi Karjalainen ja Jar-
mo Puhakka Odotus, Paulii-
na Junttila ja Pekka Kemp-
painen Emil-Köpi-Mariska 
-tango, Ulla-Maija Paukkeri 
ja Markku Knuuttila Elämä 
-hidasvalssi sekä Teija ja Jar-
mo Parviainen Tanssin iloa 
-fusku. 

Tuomareina toimivat kil-
patanssija ja 10tanssi Band 
-yhtyeen solisti Aki Mäki, Pu-
dasjärven Urheilijoiden pu-
heenjohtaja Paavo Ervasti, 
opetus- ja sivistysjohtaja Juha 
Holappa ja Kivapuhe-hank-
keen projektipäällikkö Siiri 
Nuutinen. 

Juontajapari Ensio Koivu-
la ja Kirsi Kipinä pitivät ta-

pahtuman rytmiä yllä ja haas-
tattelivat tanssijoita esitysten 
välissä. Koivula toimi samalla 
tapahtuman taiteellisena joh-
tajana. Heidät kukitti tapah-
tuman lopussa Iijoen Tanssi-
joiden puheenjohtaja, myös 
itse tanssikisaan osallistunut, 
Ulla-Maija Paukkeri. 

Tanssijat olivat viime syk-
systä lähtien opetelleet tans-
seja juuri tapahtumaa varten 
tanssinopettaja Ensio Koivu-
lan johdolla. Osalla tanssijois-
ta on kokemusta esimerkik-
si perinteisistä lavatansseista, 
mutta osa tanssijoista oli ollut 
täysin uuden edessä.

Näyttävät lavasteet oli 
sommitellut taiteilija Mar-
ja-Leena Tykkyläinen. La-
vasteista näkyi aikamatka 
polkupyörällä tansseihin me-
noaikakaudesta tulevaan ai-
kaan robotteineen. 

Tanssiesityksiä täydensi-
vät koko tapahtuman avan-
nut Sointu Veivon ja Keijo 
Piiraisen esittämä Kanttorin 
jenkka, jolla he voittivat vuon-
na 2013 ensimmäisen Kuren-
Tanssi-kilpailun. Kansalais-
opiston Lavis-ryhmä esitti 
Heidi Kilkin johdolla Jalat ko-
reasti Laviksella -esityksen, 
Pudasjärvi-Folk kansalais-
opiston kansantanssiryhmä 
esiintyi Ensio Koivulan ohjaa-
mana kaksikin kertaa, Pudas-
järven Urheilijoiden Voimis-
telujaosto esitti pudasjärvistä 
”kan kania”, Kansalaisopis-
ton argentiinalaisen tangon 
kurssilaiset esittivät näyttä-
västi pukeutuneina Kosken-
hovi caballeros y senoritas ja 
kurentanssijoiden ryhmä esit-
ti Shamaanitanssin. Ilta päät-
tyi Kaiken kansan poloneesi 
-tanssiin, jossa mukana oli yli 
70 tanssijaa, osa myös yleisön 
joukosta mukaan haettuna. 

Aikuisten mukana näh-
tiin myös peikkoasuihin pu-
keutuneita kansalaisopiston 
näytelmäryhmien lapsia ja 
nuoria, jotka eläytyivät esi-
merkiksi Lavis-tanssiesityk-
seen ja olivat mukana Sha-

Kansalaisopiston ryhmän argentiinalaisen tangon tanssin riemua.

Teija ja Jarmo Parviaisen 
”Tanssin iloa”. 

Ulla-Maija Paukkeri ja Mark-
ku Knuuttila ”Elämä”. 

Leikkimielisen tanssikisan 
voittanut pari Tanja Kannia-
la ja Jari Pikkuaho tanssivat 
Satasen sikermän, kuvassa 
fuskun kurkistus. 

Pauliina Junttilan ja Pekka 
Kemppaisen Emil-Köpi-Ma-
riska. 

Minna Karppisen ja Esa 
Nurmelan ”Isoisän ramma-
rista”. 

Outi Karjalaisen ja Jarmo 
Puhakan ”Odotus”.

Tapahtuma alkoi Sointu Vei-
von ja Keijo Piiraisen esittä-
mällä Kanttorin jenkalla.

Poloneesi-päätöstanssiin haettiin myös yleisöä mukaan ja peikoiksi pukeutuneet kansa-
laisopiston lasten ja nuorten näytelmäryhmäläiset olivat innolla mukana. 

maanitanssissa ja päätteeksi 
tanssitussa poloneesissa.

Juontajista Ensio Koivula 
kysyi vielä lopussa, että halu-
taanko tapahtumaa jatkossa, 
johon yleisöltä tuli voimakas 
kannatus – joten KurenTans-
silla on myös jatkoa tiedossa. 

Tuomas Sammelvuo -sa-
liin oli talkootyönä raken-
nettu aikaisempaa suurem-
pi uusi parkettilattia, jonka 
parketteihin oli Pudasjärven 
Nuorisoseura saanut kau-
pungin avustuksen. Kaikki-
aan tapahtuman järjestelyihin 
osallistui lähes 100 talkoolais-
ta.

KurenTanssi -tapahtuman 
jälkeen oli tanssit, jossa mu-
siikista vastasi Aki Mäki & 
10tanssi Band. HT
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Putkistoremontin voi tehdä talvellakin!
Käyttövesi- ja patteriverkostojen saneeraukset 

Uponor-komposiittiputkistolla.

Maaliskuulle putkistoremontin 

sopineille kylpylä-lahjakortti 
kaupan päälle!

Huolettaako putkistojesi kunto?

Soita tai tule käymään ja sovitaan tarvittessa ilmainen arviokäynti!

Huom! 
Pe 17.3. 
Ruukin 

kattopeltien 
laskentapäivä!

Keskustele, osallistu ja vaikuta  
www.huolenpitoa.fi ja #huolenpitoa #suomikuntoon

Vaalituvan avajaiset  
lauantaina 4.3.  
klo 12-15
(Kauppatie 5). 
Paikalla kansanedustajat Mirja 
Vehkaperä ja Niilo Keränen. 
Kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät. 
Arpajaiset, kahvitarjoilu
Tervetuloa!. 
Vaalitupa avoinna viikolla 11 
ma-to 13.-16.3. klo 10-14

Keskusta Pudasjärven 
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Vaalitilaisuuksia,  
joissa paikalla  
kuntavaaliehdokkaita: 
Pe 10.3. klo 10-14 S-marketin edessä  
Grillimakkaraa ja mehua. 
Pe 17.3. klo 10-14  
K-supermarket edessä  
Lättytarjoilua 
Pe 24.3. klo 10-14 S-marketin edessä  
Keskustakarkkitarjoilua 
La 25.3. klo 14 Sarakylän koululla. 
Mukana kansanedustaja Niilo Keränen. 

Ennakkoäänestys 29.3-4.4,  
vaalipäivä su 9.4!
Vaalivalvojaiset  

vaalituvalla 9.4. klo 19. alkaen. 


