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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Ainutlaatuista 
musiikinopetusta

Pudasjärvellä s.  7

Olavi Virran 
100-vuotiskonsertti s. 9

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 1.4.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. Lasten, nuorten, per-
heiden ja ikääntyvien 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

Samilla on vahvat juuret Koillismaahan ja Pudasjärvelle. 
Hän on oppinut tuntemaan ”kantapään kautta” maaseudun 

olosuhteet ja alueen haasteet. Tiedän, että hän on edelleen 
sydämeltään vahvasti pudasjärveläinen ja että hänellä on vilpitön 
tahto vahvistaa Pudasjärven ja koko Koillismaan elinvoimaa.”

– KUNNALLISNEUVOS PAAVO PIKKUAHO

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä. Lasten, nuorten, per-
heiden ja ikääntyvien 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

Hän on oppinut tuntemaan ”kantapään kautta” maaseudun 

sydämeltään vahvasti pudasjärveläinen ja että hänellä on vilpitön 

– KUNNALLISNEUVOS PAAVO PIKKUAHO

Samilla vahvat 
 siteet Pudasjärvelle.
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www.mikaflojt.fi

Iijokivartisten puolella, 
koskiensuojelulain, vaelluskalojen 
ja kalateiden puolesta

Työtä ja yrittäjyyttä matkailusta, 
puhtaasta lähiruuasta, biotaloudesta
ja uusiutuvasta energiasta. 

1010Mika Flöjt
Eduskuntaan

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

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

PALVELEMME
Kiirastorstaina 2.4. klo 9-18

Lauantaina 4.4. klo 9-14
Pitkäperjantaina ja pääsiäispyhinä suljettu

Hyvää pääsiäistä!

TILAA ILMAINEN 
KATONKUNTOARVIO KOTIISI!

PUDASJÄRVI P. 0400 294 640

Arvioimme katon kunnon, 
sekä annamme tarvittaessa korjaushinnan.
Arvioitsijana: Rakennusmestari Ilkka Tolonen

KORJAUSRAKENTAMISTA 
JO YLI 20 Vuotta paikkakunnalla.

Tuotteille ja asennukselle annamme takuun!

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17,
Pe 9-16, La suljettu

P. 040 821 1819

Huom! Liike 
poikkeuksellisesti 
suljettu ke 1.4.!
To 2.4. liike auki 
klo 9-13!Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 8.4., ke 15.4. ja ke 22.4. 

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla 
kaupan päälle, tarjoamme edullisemman. Voit valita kehykset koko valikoimasta ja 
aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia, siihen ei voi yhdistää muita 
alennuksia. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta tuplana,
jopa 10% huhtikuussa maksetuista ostoksista. Voimassa 30.4.2015 asti. Etusi jopa 718 €.
Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi .

AJANVARAUS silmälääkärille tai optikolle 08 822 416

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala
www.silmaasema.fi

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

21osta
maksa
TUPLAPÄIVÄT

+ BONUS TUPLANA

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle, tarjoamme 
edullisemman. Voit valita kehykset koko valikoimasta ja aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia, 
siihen ei voi yhdistää muita alennuksia. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Lisäksi saat S-Etukortilla Bonusta tuplana, 
jopa 10% maaliskuussa maksetuista ostoksista. Voimassa 31.3.2015 asti. Etusi jopa 718 €.
Lisää asiakasomistajuudesta: www.s-kanava.fi .

optikko | silmälääkäri | silmäsairaala
www.silmaasema.fi 

PIEKSÄMÄKI Myllykatu 14, 020 712 2280* 
VARKAUS Kauppakatu 18, 020 760 8730*
*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min 
tai matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Ajanvaraus silmälääkärille tai optikolle: 
010 190 200 (mpm/pvm)

Toiset silmälasit 
koko kehysvalikoimasta 
tai merkkiaurinkolasit 
voimakkuuksilla kaupan päälle!

JUICY COUTURE

FURLA

Toiset silmälasit koko kehysvalikoimasta 
tai merkkiaurinkolasit voimakkuuksilla

kaupan päälle!

RAY-BAN TOMMY HILFIGER

PILGRIM JUICY COUTURE

Juhlavuoden kunniaksi

JATKUVAT!
TUPLAPÄIVÄTSÄHKÖSUUNNITTELU-/ 

ASENNUS
0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 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

DNA Rajaton 4G 24,80 €/kk/24 kk ajan (norm. 34,50 €/kk), ei määräaikaisuutta.  Avaus-
maksu 0 € (norm. 3,90 €). Liittymän kuukausimaksu sisältää kotimaan normaalihintaiset 
puhelut, teksti- ja multimediaviestit sekä tiedonsiirron. Videopuhelut kotimaassa 0,20 €/
min. Etu poistuu liittymävaihdon yhteydessä eikä koske vaihtoa DNA Pro, DNA Rajaton 
tai DNA Äly -liittymistä.  Enimmäisnopeus 100 Mbit/s on saavutettavissa rajoitetus-
ti 4G-verkossa (norm. vaihteluväli 5 – 80 Mbit/s). Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston 
mukaisesti. Asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
tuotteista, asiakaseduista ja tarjouksista (SMS/MMS/sähköpos-
ti). Kaupan päälle DNA Welho Viihde ja MatkaTV -paketti 6kk 0 € 
(norm. 4,95 €/kk). Sisältää TV-kortin 0 €  (norm. 3,50 €/kk), Mat-
kaTV-palvelun (norm. 4,95 €/kk), Videovuokraamon, 5 kpl leffaku-
ponkeja (arvo 30 €), ja avausmaksun 0 € (norm. 30 €). Toistaiseksi 
voimassa oleva sopimus. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä 
toimitusehtoja, sekä TV ja Viihde- sekä MatkaTV -palvelun erityis-
ehtoja. Tarjous voimassa 31.3.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

2480 €
/KK/24 KK

Norm. 34,50 €/kk,
ilman määräaikaista sopimusta

Rajaton huippunopea netti
Rajaton määrä puheluita
Rajaton määrä viestejä
(koskee käyttöä kotimaassa)

6 ensimmäistä
kuukautta
kaupan päälle.
(norm. 4,95 €/kk)
DNA:n liittymäasiakkaille.

LÖYDÄ
TALVILAJISI
DNA tuo alppihiihdon MM-kisat ja muun

huippuviihteen luoksesi.

DNA Veppi 4G Perus 9,90 €/kk/6 kk ajan (norm. 13,90 €/kk), tämän jälkeen hinnaston mukaisella hinnalla. 
Avausmaksu 0 € (norm. 3,90 €). Määräaikaisen sopimuskauden pituus on 24 kk ja kokonaishinta valitulla liitty-
mätyypillä 309,60 €. Kampanjaetu poistuu, mikäli liittymätyyppi vaihdetaan edun voimassa 
ollessa. Etu ei koske liittymätyypin vaihtoja DNA Pro –liittymistä. Tilaukseen sovelletaan 
DNA:n yleisiä sopimus- ja erityisehtoja. Maksiminopeus 4G LTE- ja 3G-verkossa 10 Mbit/s 
(vaihteluväli 0,4-8 Mbit/s). Käyttö ulkomailla erillisen hinnaston mukaisesti. Asiakkaat saa-
vat ajankohtaista tietoa DNA:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista, asiakaseduista ja 
tarjouksista (SMS/MMS/sähköposti). Tarjous voimassa 18.5.2015 asti. Lisätiedot www.dna.fi

Kaupan päälle mokkula!
Rajoitettu erä! Tarjous voimassa niin kauan kuin mokkuloita riittää!
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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

Lämmin kiitos 
teille kaikille 
kotihoidon 
työntekijöille 
yhteisistä 
työvuosista ja 
muistamisesta 
jäädessäni vapaalle.

Raija Ronkainen

Rakas äitimme, mummimme 
ja isomummimme

Siunaus toimitettu 28.3.2015 
läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta!

Toivo ja Anelma perheineen
Pauli ja Pirjo
Eero ja Aune perheineen
Elina ja Teuvo perheineen
Jouko ja Ritva perheineen
Lea ja Veli perheineen
Heikki ja Sirpa perheineen
Markku ja Merja perheineen
Kerttu-sisko
Eero-veli

Enkelisiipien havinassa,
unessa kaikkein kauneimmassa,
nukkuu nyt äitimme rakas.
ei sanat tätä ikävää kertomaan riitä,
niin paljon sä meille annoit.
Me kiitamme äitiä kaikesta siitä,
meidät kaikki sylissä kannoit

Syvästi kaivaten ja ikävöiden

 s. 9.4.1926
 k. 7.3.1015

Saima Marjatta
OUTILA
os. Pikkuaho

Kiirastorstain messu seurakuntakodissa to 2.4. kello 
19, Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakkola ja Sarakylän 
kappelissa to 2.4. kello 19, Juha  Kukkurainen, Keijo Pii-
rainen, Sarakylän kappelikuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus seurakuntako-
dissa pe 3.4. kello 10, Juha Kukkurainen, Keijo Piirai-
nen, Vox Margarita-kuoro.
Pääsiäispäivän messu su 5.4. kello 10, Juha Rauhala, 
Jaakko Sääskilahti, Jukka Jaakkola. 
Messun jälkeen pääsiäisateria.
Sanajumalanpalvelus seurakuntakodissa 2. pääsi-
äispäivänä 6.4. kello 10, Jaakko Sääskilahti, Keijo Pii-
rainen.
Lapsityön ja päivähoidon pääsiäiskirkko seurakunta-
kodissa ke 1.4. kello 10.
Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodissa ke 1.4. 
kello 19, Jaakko Sääskilahti, Keijo Piirainen, sanaa ja 
musiikkia.
Kuorot: Vox Margarita  ke 1.4. kello 17.30.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkona 1.4. kello 10-13, 
myytävänä perinteisiä rahkapiirakoita, pullaa ja arpoja.
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ti 7.4. kello 18.
Ystävänkammari ti 31.3. seurakuntakodissa klo 12 ja ti 
7.4. kello 12 seurakuntakodissa.
Sauvakävely ti 7.4. lähdemme seurakuntakodilta kä-
velemään, hartaus ja iltakahvit Liepeen väentuvassa, 
kävely takaisin seurakuntakodille kello 19. Kahviraha 
KUA:n hyväksi. Ti 31.3. ei sauvakävelyä.
Naistenpäivät su 12.4. seurakuntatalolla. Päivä alkaa 
jumalanpalveluksella kello 10. Päivässä mukana KM 
Saila Kukkohovi-Jämsä. Hänen kanssaan saamme poh-
tia naisena olemista. Ilmoittautuminen ti 7.4.2015 men-
nessä kirkkoherranvirastoon puh. (08) 882 3100. Ruo-
kailu ja kahvit 10€. 
Perhekerhot: seurakuntakodissa ke 8.4. ja to 9.4. kello 
10-13, Korpisen perhekerho ke 8.4. kello 10-13.
Rauhanyhdistykset:  Seurat Sarakylän koululla pe 3.4. 
kello 12 ja 19 (Timo Kajava, Eero Lohilahti). Seurat Ja-
urakkajärvellä Paula ja Inkeri Paukkerilla la 4.4. kello 18 
(Juhani Palola, Matti Paukkeri). Pääsiäisseurat Hirvas-
kosken ry:llä su 5.4. kello 13 ja 18 (Kalle Lohi, Esa Kouk-
kari). Seurat Kurenalan ry:llä ma 6.4. kello 17 (Samuli 
Leppänen, Jukka Jaakkola). 
Haudattu:  Saima Marjatta Outila  88 v.

Rauhala 
Haaparannan kirkkoherraksi

Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoneuvosto hy-
väksyi maanantaina 23.3. 
kirkkoherra Juha Rauha-
lan virkavapausanomuk-
sen ajalle 1.8.2015–31.1.2016. 
Lausuntoa oli pyytänyt Ou-
lun hiippakunnan tuo-
miokapituli. Rauhala on 
lähdössä Haaparannan seu-
rakunnan kirkkoherraksi 
elokuun alusta. Hän kertoi 
olleensa aiemminkin Ruot-
sissa pappina, joten ruotsin-
kieli tulee sujumaan tottu-
neesti. Myös kirkkoherran 
Kaarina vaimolle on lupailtu 
Haaparannassa papin töitä. 

Myönteisesti suhtaudut-
tiin myös tuomiokapitulin 
esitykseen pastori, FT, Pek-
ka Asikaisen määräämisestä 
hoitamaan kirkkoherran vi-
ransijaisuutta samalla ajalla.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 

seurakunnan tilikauden ali-
jäämän 17 222 euroa ja hau-
tainhoitorahaston alijäämän 
387 euroa siirrettäväksi ta-
seen yli-/alijäämätilille sekä 
jätti tilinpäätöksen 2014 ti-
lintarkastajan tarkastetta-
vaksi.

Seurakunnan lapsiasia-
henkilöiksi vuosille 2015–
2016 nimettiin Marja-Sinikka 
Luokkanen ja Marja Lantto. 
Lapsiasiahenkilön tehtävänä 
on edistää lasten ja nuorten 
näkökulmien huomioimis-
ta päätöksenteossa ja toimin-
nassa. 

Tuure Holopainen /Pu-
dasjärven kaupunki haki 
avustusta Pudasjärven seu-
rakunnalta ”Metsästä sal-
vokseksi” -veistokselle. 
Veistos tulee uuden hirsira-
kenteisen koulukampuksen 
yhteyteen. Päätettiin osallis-

Juha Rauhala on toimi-
nut Pudasjärven seurakun-
nan kirkkoherrana syksys-
tä 2013 ja on elokuun alusta 
lähdössä Haaparannan kirk-
koherraksi.

tua 1000 eurolla veistoksen 
rahoitukseen. HT

Katso kirkkoherra Juha Rauhalan pääsiäisaiheinen 
hartauskirjoitus seurakunnan sivulta 6

Lämmin kiitos 
kaikille Teille, 

jotka kunnioititte
veljemme

Antti
PELTONIEMEN

muistoa ja 
elitte mukana surussamme.

Omaiset

Oulunkaaren uuden henki-
löstökyselyn mukaan työn-
tekijät kokevat työssään in-
nostumista ja onnistumista. 
Työ on merkityksellistä, ja 
omia työtehtäviä kehitetään 
aktiivisesti. Innostusta syn-
nyttävät erityisesti vuoro-
vaikutus asiakkaiden kans-
sa, uuden oppiminen ja 
kehittäminen sekä toimiva 
työyhteisö ja yhteistyöver-
kostot.

Lähes kaikilla mittareil-
la henkilöstön hyvinvoin-
ti on parantunut entisestään 
edelliseen vuoteen verrattu-
na. Omalle henkiselle ja fyy-
siselle työkyvylle henkilös-
tö antoi kouluarvosanan 8,3. 
Henkilöstöstä 82 prosenttia 
ja esimiehistä 85 prosenttia 
arvioi, että oma hyvinvointi 
on pysynyt ennallaan tai pa-
rantunut edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tärkeimmik-
si työhyvinvointia paranta-
neiksi tekijöiksi henkilöstö 
ja esimiehet arvioivat seu-
raavat tekijät: hyvä työyh-
teisö ja työkaverit, oma aktii-
visuus hyvinvoinnin eteen, 
antoisa työskentely asiakkai-
den ja yhteistyökumppanei-
den kanssa sekä mielekäs ja 
innostava työn sisältö.

- Innostunut ja motivoi-
nut henkilöstö takaa hyvän 
pohjan yhteiselle kehittä-
misen kulttuurille. Palvelu-
ja viedään eteenpäin aktii-
visesti yhdessä asiakkaiden 
ja koko työyhteisön voimin, 
toteaa kehitysjohtaja Anu 
Vuorinen tyytyväisenä.

Kyselyn vastausten pe-
rusteella henkilöstö kokee 

Oulunkaaren henkilöstö 
innostuu työstään

oman työnsä hyvin innosta-
vaksi, töihin on hyvä lähteä 
ja työstä ollaan ylpeitä. Työs-
sä myös koetaan onnistumi-
sen tunteita. Asiakkaiden ja 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen ohjaa vahvas-
ti henkilöstön työtä. Työnte-
kijät myös pyrkivät olemaan 
omassa työyhteisössään in-
nostajia ja kannustajia. Sa-
moin työn kehittämisen 
koetaan kuuluvan kiinteäk-
si osaksi omaa työtä. Oman 
esimiehen puolestaan arvi-
oitiin tsemppaavan tiimi-
ään kohti yhteisiä tavoitteita 
kohtuullisen hyvin.

95 prosenttia esimiehistä 
ja 91 prosenttia henkilöstöstä 
voisi suositella Oulunkaarta 
työnantajana ystävälleen tai 
tuttavalleen. 

Oulunkaaren henkilöstö-
kyselyyn vastasi lähes 600 
työntekijää ja esimiestä. Ky-
selyn tuloksia käsitellään ke-
vään aikana kaikissa työyk-
siköissä. Myös Oulunkaaren 

johtoryhmä ja eri toimieli-
met, esimerkiksi yhtymähal-
litus, käyvät tuloksia läpi ja 
linjaavat niiden pohjalta jat-
kotoimia. 

Innostuksen ja yhteiske-
hittämisen teemoja viedään 
Oulunkaarella jatkossakin 
eteenpäin monin tavoin. 
Työyksiköihin on muun mu-
assa luotu avainosaajien toi-
mintamalli, Oulunkaaren in-
novaattorit -koulutusta eli 
tuotekehittäjän erikoisam-
mattitutkintoa suorittaa pa-
rikymmentä työntekijää ja 
lisäksi esimerkiksi kunta-
laisraadeissa kehitetään pal-
veluja yhteistyössä asiakkai-
den kanssa. 

-Kehitämme rakentei-
ta, joilla olemassa olevaa 
innostusta pystytään ka-
navoimaan yhä enemmän 
palveluiden kehittämiseen, 
kertoo projektipäällikkö 
Sanna Juutinen

Oulunkaari tiedotus 

Voimaa vanhuspalveluihin -hankkeessa työntekijöistä 
koostuva pilottiryhmä selvittää parhaita keinoja oman työ-
hyvinvoinnin kehittämiseen. Kuva Sanna Juutinen 

Niin 
ilosta 

kuin surusta
ILMOITA 

PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
P. 040 1951 732 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

10€ 1€

Oikein maukasta Pääsiäistä Supermarketista!
Atrian 

konsulentti 
torstaina 2.4. 

klo 13-19

Meiltä Pudasjärveläistä 
lammasta ja Tolosen 

kotileipomon pääsiäis-
limppua juhlapöytään!

1785
Voimassa 5.1.2015 alkaen

Lapin Kulta
olut 4,5 %
15 x 0,33 l
(3,15/l),
sis. pantit 2,25

15PACK

Katso pääsiäisen

kauppakohtaiset aukioloajat

k-supermarket.fi 

Maukasta pääsiäistä!

Juhla Mokka 
kahvi
500 g (6,67/kg)
myös tumma paahto 
rajoitus: 1 erä/talous

-16 %

Ilman korttia tai yksittäin 3,99 pkt (7,98/kg)

Fanta&Sprite
1,5 l (0,40/l)
sis. pantin 0,40
rajoitus: 5 plo/talous

Ilman korttia 2,35 kg (1,30/l)

Viennetta 
jäätelökakut
650 ml (1,54/l) 
rajoitus: 3 kpl/talous

KPL

Ilman korttia 2,59 kpl (3,98/l)

3PKT

-60% -61 %

Atria 
suomalainen 
lihapulla
300 g (5,00/kg) 300

129
RS

Vihreä rypäle
500 g (2,58/kg)
Chile/Intia

-35 %

Kariniemen
kananpojan 
fileesuikale  
450 g (8,87/kg) 
maustamaton
ja hunajamarinoitu399

RS

Ilman korttia 6,15 rs (13,67/kg)

-21 %

Affco lampaan 
luuton paisti
n. 2,5-3,5 kg,
pakaste, 
Uusi-Seelanti 899

KG

Ilman korttia 11,49 kg

HK viljaporsaan
marinoitu
uunifilee
n. 1,1 kg
Ilman korttia 6,99 kg

2 RAS

1€
PLO 499

KG

-28 %

795 KG

Tuore lohifilee
vakuumi, Norja,
rajoitus: 2 pkt/talous

ERÄ

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

Hinnat voimassa 
ke-la 1.4.-4.4.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

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

tarjous voimassa
1.4.-31.5.2015

RIPSIPIDENNYKSET

RIPSIEN JA KULMIEN

KESTOVÄRJÄYS JA

KULMIEN MUOTOILU

70€
20€

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

Avoinna:  Ma-To 10-17,
Pe-Ma 3-6.4.2015 Suljettu

MUKAVAA PUUHAA LAPSILLE!Pääsiäiskortit

1 €/kpl
Pääsiäisaiheiset

Askartelu-
tarvikkeet

Saippuakuplapurkki

VAIN 1 €/kpl
Erä LASTEN LELUJA

JA PELEJÄ

-10 % -50 % ALE!-10 % ALE!
Kaupunginhallituksen ko-
kouksessa Hotelli Pikku-
Syötteellä 24.3. äänestettiin 
rahoitussitoumuksesta Ii-
joen vesistövisio -hankkee-
seen. Pohjois-Pohjanmaan 
liitto esitti kirjeitse Pudasjär-
ven kaupunginhallitukselle, 
että kaupunki sitoutuisi Ii-
joen vesistövisio -hankkeen 
omarahoitukseen. Kaupun-
ginjohtaja esitti kaupungin 
osallistuvan hankkeeseen 
ja sitoutuvan 18 000 euron 
omarahoitusosuuteen vuo-
sille 2015-2018.

Keskustelun kuluessa 
Paavo Tihinen esitti, että 
hankkeeseen ei osallistuta 
eikä rahoitusta myönnetä.

Hankkeessa selvitettä-
viä asioita ovat muiden mu-
assa tulvasuojelun, kala-
talouden, vesitalouden ja 
voimatalouden yhteenso-
vittaminen. Lakisääteisessä 
vesienhoitosuunnitelmas-
sa otetaan laajalla yhteis-
työllä vesienhoidon yhteis-
työryhmässä jo huomioon 
eri toimijoiden, myös voi-
matalouden tarpeet ja yh-
teensovittaminen. Uusi 
vesienhoitosuunnitelma 
vuosille 2016-2021 on par-

Kaupunki ei rahoita 
Iijoen vesistövisio -hanketta

haillaan lausunnolla. Myös 
lausunnolla olevassa tul-
vanhallintasuunnitelmas-
sa on käsitelty kattavasti 
tulvanhallinnan tarpeet ja 
keinot. Lakisääteisessä Ii-
joen kalatalousalueen käyt-
tö- ja hoitosuunnitelma 
vastaa kalatalouden järjestä-
mistä alueella. Tihisen mu-
kaan visiontyön keskeiset 
toimijat ja ohjausryhmän jä-
senet ajavat julkisesti Kolla-
jan allashanketta eli vesivoi-
man lisärakentamista, joten 
lähtökohta visiotyölle on 
kohtuuttoman vaikea eikä 
kyse ole todellista yhteen-
sovittamista, tämän vuoksi 
hankkeeseen ei ole tarvetta 
lähteä vapaaehtoisesti aja-
maan laitonta tavoitetta.

Äänestyksessä Tihisen 
esitys sai kuusi ääntä ja kau-
punginjohtajan esitys vii-
si ääntä. Kaupunginhalli-
tus päätti, että hankkeeseen 
ei osallistuta eikä rahoitusta 
myönnetä. Vesa Riekki jät-
ti eriävän mielipiteen kir-
jallisena. Hänen mukaansa 
päätös väheksyy valmiste-
luprosessiin osallistuneiden 
viranhaltioiden ja esittelijän 
toimia ja asiantuntemusta. 

Väitteen asian valmistelu-
prosessiin laittomasta ta-
voitteesta hän näki perus-
teettomana.

Toimintamalleja  
tulevaisuuden koululle
Kaupunginhallitus hyväk-
syi Osaava-ohjelman mu-
kaisen kehittämishankkeen 
valtionavustushakemuksen 
79 200 euron summalle ja 
äänestyksen jälkeen nimesi 
hankkeen ohjausryhmän jä-
seneksi Reijo Talalan. Hank-
keen kokonaiskustannus-
arvio on yhteensä 99 000 
euroa, josta kuntarahoituk-
sen osuus 19 800 euroa.

Osaava Pudasjärvi 2 
-hankkeen tavoitteena on, 
että Pudasjärven uusi koulu 
on oppimisympäristö, mis-
sä oppimista tapahtuu sekä 
fyysisissä koulun tiloissa 
ja opettajajohtoisesti mut-
ta myös koulun ulkopuolel-
la ja yhteistyössä monien eri 
toimijoiden kanssa. Tulevai-
suuden koulun on pohdit-
tava ja kehitettävä uusia 
tapoja ja toimintamalleja 
koulupedagogiikan muu-
toksiin.

Nimeämiset vanhus- ja 
vammaisneuvostoon
Vanhus- ja vammaisneuvosto 
on kuntalaisten osallistumis- 
ja vaikuttamisväylä erityises-
ti ikääntynyttä ja vammaisia 
koskevissa asioissa. Neuvos-
toon toimikaudelle 2015-2016 
jäseneksi päätettiin Arja Panu-
ma Pudasjärven Kehitysvam-
maisten Tuki ry, Toivo Outi-
la Pudasjärven Eläkeläiset ry,  
Seija Perttu Eläkeliiton Pudas-
järven yhdistys ry, Esko Aho-
nen Pudasjärven Senioriopet-
tajat ry, Erkki Petäjäkangas 
Pudasjärven kuuloyhdistys 
ry, Anna-Maija Lammela Pu-
dasjärven Sydänyhdistys ry, 
Paavo Lohvansuu Pudasjär-
ven Diabetesyhdistys ry, An-
nikki Käsmä-Lasanen Pudas-
järven reumayhdistys ja Paavo 
Pikkuaho Pudasjärven Sotave-
teraanit ry. Kaupunginhallitus 
nimesi edustajakseen Onerva 
Ronkaisen ja neuvoston sih-
teeriksi Mirja Moilasen. Ou-
lunkaaren kuntayhtymän Ou-
lunkaaren edustajaksi tulee 
palveluesimies Paavo Virk-
kunen ja vanhuspalvelujen 
asiantuntijajäseneksi Hanna 
Siltakoski. Lisäksi on pyydetty 
Pudasjärven seurakuntaa ni-
meämään oma edustajansa. JK
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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

Ostamme Pudasjärven alueella 
harvennus- ja energiapuuleimikoita.

Ahti Väyrynen
Puh. 050 301 5972

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

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

Nyt laitetaan Suomi yhdessä kuntoon
- Olen pyrkimässä uudelleen 
eduskuntaan, sanoo Juha Si-
pilä ja toteamus saa kuulijan 
hymyilemään. 

Suomen Keskustan pu-
heenjohtajan ja eduskunta-
vaalien gallupsuosikin va-
kava toteamus kuvastaa 
hyvin Sipilän insinöörimäis-
tä luonteenpiirrettä: maanlä-
heistä realismia. Yhtään ään-
tä ei todellakaan ole vielä 
annettu, ja vaikka mediassa 
kohistaan jo uudesta päämi-
nisteristä, Sipilän jalat ovat 
yhä tiukasti maan pinnalla, 
kuten ne ovat olleet koko hä-
nen reilun neljän ja puolen 
vuoden poliitikon uransa ai-
kana. 

- Asiat tapahtuvat tietys-
sä järjestyksessä. Ensin on 
eduskuntavaalit ja sen jäl-
keen katsotaan, mikä on ti-
lanne ja ketkä lähtevät neu-
vottelemaan hallituksen 
muodostamisesta, Sipilä tii-
vistää. 

Juha Sipilän nousu Suo-
men kärkipoliitikoksi on ol-
lut hämmästyttävän nope-
aa. Mukaan politiikkaan hän 
lähti pitkän harkinnan jäl-
keen vajaat viisi vuotta sit-

ten. Pohjois-Pohjanmaan 
Keskustan eduskuntavaa-
liehdokkaaksi hän pääsi jä-
senäänestyksen jälkeen vas-
ta varasijalta, josta hänet 
nostettiin ehdokkaaksi ”vil-
linä korttina”. 

Sipilä pääsi eduskuntaan 
Keskustan Oulun vaalipiirin 
viidenneksi suurimmalla ää-
nimäärällä ja hänet valittiin 
Keskustan eduskuntaryh-
män toiseksi varapuheenjoh-
tajaksi ja vuonna 2012 Kes-
kustan puheenjohtajaksi. 

Puolueen suosio oli tuol-
loin noin 16 prosenttia. Sipi-
län kaudella puolueen suo-
sio gallupeissa on lähtenyt 
tasaiseen kasvuun ja on sen 
jälkeen kasvanut niin, että se 
oli enimmillään yli 26 pro-
senttia, tällä hetkellä noin 25 
prosenttia. 

Osa Keskustan kasva-
neesta suosiosta on laitet-
tu Sipilän tuomien uusien ja 
tuoreiden ajatusten sekä toi-
mintatapojen piikkiin. Sipi-
län vakaa ja rauhallinen ole-
mus sekä asioiden selkeä ja 
perusteltu esitystapa ovat 
vedonneet ihmisiin. Häntä 
pidetään myös erinomaise-

na kuuntelijana ja ihmisenä, 
jota on todella helppo lähes-
tyä. 

Ehdokkaana  
Oulun vaalipiirissä
Yleensä puolueiden puheen-
johtajat kilpailevat äänistä 
Helsingin tai Uudenmaan 
vaalipiirissä. Juha Sipilä on 
ehdokkaana kuitenkin Ou-
lun vaalipiirissä. Miksi näin? 

-Katsoin, että on vaikea 
lähteä vaihtamaan vaalipii-
riä vaalitaktisista syistä. Se-
hän olisi ollut pelkästään 
sitä. Olen asunut koko ikä-
ni pohjoisessa ja Oulun vaa-
lipiirin alueella. Lähtö tässä 
tilanteessa, kun täälläkin on 
suuria ongelmia, olisi tuntu-
nut karkuruudelta. Sitä pait-
si saimme myös Helsinkiin 
ja Uudenmaan vaalipiiriin 
erinomaiset ehdokkaat, Sipi-
lä perustelee. 

Paikallislehden  
merkitys? 
Tämä haastattelu on annettu 
yksinoikeudella entisen Ou-
lun läänin paikallislehdille. 
Kuinka tärkeänä pidät pai-

kallislehtien roolia ja asemaa 
sekä mitä ne sinulle itsellesi 
merkitsevät? 

- Paikallislehtien rooli ko-
rostuu median murroksessa. 
Valtakunnan ja maakunnan-
kin asioita voi jo lukea netis-
tä ilmaiseksi, mutta paikal-
liset tapahtumat selviävät 
paikallislehdistä. Minä luen 
paikallislehtiä ja niitä tulee 
minulle eduskuntaankin, Si-
pilä sanoo. 

Sipilän perheeseen kuu-
luu vaimo Minna-Maaria 
sekä neljä poikaa ja tytär. Si-
pilän perhettä kohtasi 17. 
helmikuuta tragedia, kun 
perheen nuorin, vuonna 
1993 syntynyt Tuomo-poi-
ka menehtyi yllättäen leik-
kauksen jälkikomplikaatioi-
hin. Juha Sipilä on esittänyt 
toiveen, että vaalikampanjan 
aikana perhetragediaa ei kä-
siteltäisi. Hän haluaa polii-
tikkona kuunnella ihmisiä ja 
keskustella heidän kanssaan 
heille tärkeistä asioista. 

Tuomo Seppänen
Päätoimittaja  
Puolanka-lehti 

Pudasjärvellä Sipilä vieraili helmikuussa Keskustan vaalibussin sekä useiden muiden ehdokkaiden kanssa. Häneltä ky-
syttiin, että tuletko Pudasjärvellä vierailemaan, mikäli tulet pääministeriksi. ”Kyllä tulen”, Sipilä lupasi. Kuva Heimo Tu-
runen.

Pienen Suomen menestymi-
nen nojaa koko kansan si-
vistykseen ja koulutukseen, 
joiden turvin suomalaiset 
menestyvät niin kotimaisil-
la kuin kansainvälisillä työ-
markkinoilla. Luovuudesta, 
osaamisesta ja uusien oppi-
misympäristöjen kehitykses-
tä tehdään maailman paras-
ta. Sitoudutko mukaan?

Lähdetään alusta. Jokai-
sella lapsella tulee olla oi-
keus varhaiskasvatukseen. 
Hoivaa, huolenpitoa ja laa-
dukasta pedagogista var-
haiskasvatusta annetaan 
päivähoidossa, avoimessa 
varhaiskasvatuksen ja kol-
mannen sektorin piirissä.

Perusopetus on oltava ta-
sa-arvoista. Homeesta kärsi-
vät koulut ja päiväkodit eivät 
ole turvallisia oppimisym-
päristöjä lapsille tai henki-
lökunnalle. Riittävän pienet 

Suomi koulutuksen kärkimaaksi
opetusryhmäkoot varmista-
vat henkilökohtaisten tarpei-
den huomioimisen. Koulu-
tuksen eriytymiseen alueiden 
ja koulujen kesken on kiinni-
tettävä huomiota. Pääkau-
punkiseudulla koulushop-
pailua jo tapahtuu. 

Toisen asteen koulutuk-
sessa lukio ja ammattikou-
lu on voitava käydä kotoa 
käsin. Riittävän kattavaa lu-
kioverkostoa pidetään yllä 
etäopiskelumahdollisuuksia 
ja lukioiden yhteistyötä ke-
hittäen. Ammattikoulutuk-
sen lähiopetusta, ohjausta ja 
työssäoppimista on tiivistet-
tävä. Oppisopimuskoulutuk-
sesta täytyy rakentaa kevy-
empi, yrityksille halvempi ja 
joustavampi järjestelmä. Toi-
sen asteen koulutuksen on 
vastattava enemmän työelä-
män ja jatkokoulutuksen tar-
peisiin. Liian usein yrityksis-

tä kuuluu viestiä, että alalle 
vastavalmistuneet eivät ole 
opiskelleet yrityksessä työs-
kentelyn kannalta tarpeelli-
sia asioita.

Koulutusviennissä Suo-
mella on vielä paljon käyt-
tämätöntä potentiaalia. Ak-
tiivisella koulutusviennillä 
saamme Suomeen uusia 
osaavia työntekijöitä ja edis-
tämme koulutusmyönteis-
tä Suomi-kuvaa. Huolella 
toteutettuna koulutusvien-
ti voidaan tulevaisuudessa 
nostaa yhdeksi tärkeimmistä 
vientituotteistamme. 

Opettajan työnkuva on 
muuttunut hurjasti viimeis-
ten vuosikymmenien aikana. 
Pelkkä asioiden yksipuolinen 
opettaminen ei riitä, vaan 
opettajan tulee ohjata oppi-
laita oivaltamaan asioita itse. 
Järjestys luokassakaan ei ole 
enää kiveen hakattu. Opetta-

ja voi siirtyä oppilaan paikal-
le kuulemaan, miten oppilaat 
opettavat uutta asiaa. Opetta-
jankoulutuksen on pystyttä-
vä vastaamaan ajan muutos-
ten tuomiin haasteisiin. 

Tänä päivänä yhä useam-
pi opettaja miettii alanvaih-
toa. Tyytymättömyys työ-
oloihin on otettava vakavasti. 
Opetusryhmät ovat osittain 
liian suuret ja opettajien aika 
kuluu pahimmassa tapauk-
sessa kaikkeen muuhun kuin 
itse opetustyöhön. Oppilaan 
tukipalvelut on oltava riit-
tävät, jotta opettaja voi kes-
kittyä tekemään varsinaista 
opetustyötä.

Mirja 
Vehkaperä 
kansanedustaja 
(kesk.), 
luokanopettaja, 
Oulu
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TARJOUKSET VOIMASSA KESKIVIIKKO-LAUANTAI 1.-4.4.2015 

Snellman
PORSAAN 
UUNIFILEE
maustettu, 
n. 1,3 kg/kpl

5,89
Kariniemen
BROILERI-
PIHVIT
naturet tai 
hunajainen
n. 500-600 g/pkt

9,95
kg

kg

Paisto-
valmiit
PORSAAN-
LEIKKEET

Maustettu
GRILLIKYLKI
tai GRILLI-
KYLJYKSET 5,99

kg

Atria
WILHELM
GRILLI-
MAKKARA
perinteinen
400 g

1,99
pkt

Valio
MAITO-
RAHKA
250 g

Korpela
SAVU-
LAMMAS-
PAISTI

11,90
kg

Eldorado
PERSIKKA
820/480 g 1,59

prk

Atria
SALAATIT
400 g
italian, punajuuri 
tai peruna

1,29
rss

Eldorado
KIVETÖN 
VIHREÄ
RYPÄLE
500 g

1,59
rss

1,25
rss

9,95
kg

PullaPirtti
PÄÄSIÄIS-
LIMPPU
500 g

1,69
pkt

PullaPirtti
LETTIPITKO
viipaloitu, 450 g

2,99
pkt

Oman talon
JAUHELIHA
sika-nauta

5,95
kg

Knorr
KASTIKE-
PUSSIT
3 kpl

1,65
pkt

XXL
MULTIVITA-
MIINIJUOMA
2 l

1,99
prk

Atria
BROILERIN-
KOIPIREISI
3 kpl/pkt, marinoitu

1,99
kg

Atria
HORNET
900 g

2,75
pkt

Eldorado
LOHKO-
PERUNAT
450 g

2,00

MAALAIS-
PALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

10,90
kg

3 pss

Ballerina
TÄYTE-
KEKSIT
190 g

1,00
pkt

Valio
VIOLA -
TUORE-
JUUSTO
200 g

1,99
pkt

Tuc
SUOLA-
KEKSIT
3x100 g

2,59
pkt

Hartwall
JAFFA tai 

JAFFA LIGHT 
2x1,5 l
sis. pantit 0,80

2,99
pkt

2,59
pkt

Snadi
PILLIMEHUT
10 x 2 dl

Taffel
SIPSIT ja 
SNACKSIT
120-150 g

1,00
pss

Italian
KIIVIRASIA
500 g

Voimassa 4.4.2015 saakka. 2 kpl/kuponki

LOHIMARKKINAT
Tuoretta
NORJAN 

LOHIFILETTÄ
tarjoushintaan!

Hyvää 
                   Pääsiäistä!

1,15
prk
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Pudasjärven seurakunnan pääsiäinen

Hiljaisen viikon musiikkia 
Pudasjärven kirkossa

Pääsiäisaamun jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakunta kutsuu yhteiselle

juhla-aterialle seurakuntatalon 
isoon kahvioon sunnuntaina 5.4.

Lähde liikkeelle pääsiäisenä perheen, lasten, isovanhempien 
tai ystävien kanssa yhteiselle aterialle.
Ruokailu on vanha yhteyden merkki. 

 Pudasjärven seurakunta järjestää aterian yhdessä 
FC- Kurenpoikien jalkapalloäitien kanssa. 

Ruokailun on maksuton. 
Tervetuloa yhteiseen juhlaan seurakuntatalolle! 

Aloitamme kello 10.00 jumalanpalveluksella, ja sen jälkeen 
on pääsiäisateria.

Tervetuloa, Juha Rauhala Kirkkoherra

Kutsu pääsiäisaterialle

Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodis-
sa keskiviikkona 1.4. kello 19, Jaakko Sääskilahti,  
Keijo Piirainen. Sanaa ja musiikkia.

Kiirastorstain messu seurakuntakodissa 
torstaina 2.4. kello 19, Jaakko Sääskilahti, Jukka 
Jaakkola ja Sarakylän kappelissa torstaina 2.4. kello 
19, Juha Kukkurainen, Keijo Piirainen,  
Sarakylän kappelikuoro.

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
seurakuntakodissa perjantaina 3.4. kello 10, Juha 
Kukkurainen, Keijo Piirainen,  Vox  Margarita.

Pääsiäispäivän messu seurakuntakodissa sun-
nuntaina 5.4. kello 10, Juha Rauhala, Jukka Jaakkola. 
Jumalanpalveluksen jälkeen on 
pääsiäisateria. 

2. pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus seu-
rakuntakodissa maanantaina 6.4.  kello 10, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen

Pääsiäinen on merkillinen sekoitus surumielisyyttää ja iloa.
Yhtäältä pääsiäisen aihe ja kertomukset kuvaavat Jeesusksen 

kärsimystietä ja toisaalta pääsiäisen riemua ylösnousemusta, voit-
toa kuolemasta.

Pääsiäinen on myös kutsu seurata Jeesusta.
Palmusunnuntain tekstit kertovat meille Kristuksen nöyrtymi-

sestä ja alentumisesta. ”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kris-
tuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei 
pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui 
omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän 
eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen 
kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” (Fil. 2:5-8)

Muistamme kuinka palmusunnuntaina Jeesus saapuu Jerusale-
miin ja ihmiset tervehtivät häntä riemuiten, palmunlehvät kädes-
sään, kuin saapuvaa kuningasta.

Jeesuksen saapumisessa oli kuitenkin jotakin erikoista, hän saa-
pui aasilla ratsastaen, ei uljaalla hevosella. Ei ole siis merkillistä, että 

palmusunntuntaina luetaan tekstejä, jotka kertovat Kristuksen nöy-
tymisestä ja alentumisesta.

Miksi Jeesus Jeesus nöyrtyy ja alentuu vaikka on taivaan kunin-
gas? Miksi kätkee valtansa, luopuu vallastaan?

Vastaus on: tullaakseen ihmisen, sinun ja minun kaltaiseksi. Ol-
lakseen yksi meistä, ihminen ihmisten keskellä. Hän samaistuu mei-
dän elämäämme. Hän alentaa itsensä.

Olisko se niin, että hän tekee myös tämän, että me emme olisi 
enää orjia emmekä enää orjuuttaisi toisiamme. 

Joku on sanonut, että usko on asioiden totena pitämistä mutta 
ennen kaikkea se on Jeesusken seuraamista: että meillä olisi sellai-
nen mieli, joka hänellä oli.

Riemullista pääsiäistä!

Juha Rauhala
Kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdysPÄÄSIÄISEN AJAN 
TAPAHTUMAT 
PUDASJÄRVEN 

SEURAKUNNASSA

Narsissit ja kananmunat 
tuovat pääsiäisen tunnel-
maa vanhusten koteihin 
Pudasjärvellä ja Iissä. Kei-

Narsissit ja kananmunat vanhusten iloksi
tänkö, paistanko vai teen-
kö munakkaan? Tätä kysy-
mystä pohtii moni vanhus 
Pudasjärvellä pääsiäisen ai-

kaan. Pudasjärvellä munitut 
onnellisten kanojen munat 
tulevat suoraan kotihoidon 
henkilökunnan toimesta asi-
akkaiden aamiaispöytään. 
Pientä sorminäppäryyttä, 
vatkausliikettä tai pohdintaa 
miten haluan kananmunani 
syödä antaa päivälle muka-
van pienen lisän, jota jaksaa 
muistella vielä seuraavana-
kin päivänä. Iin kotihoidon 
asiakkaat vastaavasti saavat 
henkilökunnalta pääsiäister-
vehdyksen narsissien muo-
dossa kuluvalla viikolla. Pie-
ni tervehdys arjen keskellä 
tuo hieman pohdintaa mihin 
kukka parhaiten sopii; ikku-

nalaudalle vai ruokapöydäl-
le.

Pudasjärven ja Iin ko-
tihoidon asiakkaat saavat 
omaan kotiin pääsiäisvii-
kolla arjesta poikkeavaa toi-
mintaa kotihoidon käyntien 
yhteydessä. Tempauksen 
taustalla on ajatus haastaa 
kaikki tekemään yhdessä 
hyvää kotona asuville van-
huksille. Oulunkaaren koti-
hoidon henkilökunta on si-
toutunut pohtimaan keinoja 
miten ikääntyneiden arki 
saadaan mielekkääksi. 

-Huippu ja luova jut-
tu! Kananmunat osoittavat 
kuinka pienin arjen keinon 

voidaan ilahduttaa asiakas-
ta ja samalla toteuttaa kun-
touttavaa asiakastyötä, 
kommentoi Pudasjärven ko-
tihoidon esimies Aila Tauri-
ainen-Lohvansuu.

Kotihoidon kehittämis-
työtä on käynnistetty Ou-
lunkaarella vuoden 2014 
aikana muun muassa tarkas-
telemalla asiakkaiden tarpei-
ta, henkilökunnan käytän-
teitä ja asiakkaalla vietettyä 
aikaa. Oulunkaarella tul-
laan hyödyntämään vuo-
den 2015 aikana myös tek-
nologiaa osana kotihoidon 
kehittämistä. Jatkossa hen-
kilöstö pystyy asiakkaiden 

kotona tekemään asiakas-
käyntien tilastoimista ja 
asiakaskirjauksia matka-
puhelimen avulla. Tällöin 
henkilökunnalla tulee ole-
maan enemmän aikaa viet-
tää asiakkaiden luona, kun 
toimistolla tehtävä työ vä-
henee. Nyt herätelläänkin 
jo yhdessä ajatuksia, mi-
ten kotona asuvien ikään-
tyneiden liikkumista ja 
toimintakykyä voidaan yl-
läpitää ja elämän mielek-
kyyttä lisätä, pienin kei-
noin.

Oulunkaari tiedotus

Tiedätkö mihin ennen 
vanhaan sulhanen tarvit-
si raidantuoksukääpää? 
Entä kuinka pitkän mat-
kan liito-orava voi liitää? 
Pääsiäislauantain 4.4. viet-
to Syötteen luontokes-
kuksella alkaa kello 10 

Pikkupääsiäinen luontokeskuksella
maksuttomalla näyttelyo-
pastuksella. Oppaan johdol-
la tullaan kurkistamaan Vaa-
rametsien maaksi – kutsutun 
alueen kaskisavujen tuok-
suiseen sekä savottajätkien 
värittämään historiaan.

Keijo Kuukkelin- luon-

topolulla voivat lapset van-
hempineen löytää Keijo 
Kuukkelin ystävät sekä hei-
dän jättämänsä jäljet talvi-
sesta luonnosta. Luontopol-
ku sijaitsee luontokeskuksen 
välittömässä läheisyydessä 
seuraten Salojen siivekkäät 

- polkua. 
Lasten askarrellessa, kel-

lo 11-14 ohjatusti luontokes-
kuksen auditoriossa pää-
siäisen hittiä, tupsupupua, 
voivat vanhemmat lähteä 
esimerkiksi suksin tai lumi-
kengillä omatoimiselle tutki-

musmatkalle Syötteen kan-
sallispuistoon. Askartelu 
soveltuu omatoimisesti yli 
kouluikäisille, pienemmät 
mieluiten vanhempien seu-
rassa. 

Lounaskahvila Sirukas-
sa voi nauttia maittavan lou-

naan sekä lettu- tai munk-
kikahvit. Siruka vuokraa 
myös lumikengät tai lumi-
liukusukset, joilla lähimai-
semiin tutustuminen käy 
hauskasti!

Luontokeskus tiedotus
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su 12.4. klo 10 seurakuntatalolla

NAISTEN-
PÄIVÄ

”Siskoni, sinun 
kanssasi matkaa teen”

Pudasjärven Seurakunta

Ilmoittautuminen ja 
ruokavaliot 7.4. mennessä 

Pudasjärven kirkkoherranvirastoon 
puh. (08) 882 3100. 

Ruokailu ja kahvit 10 €. 

Tervetuloa!

Päivässä mukana 
KM Saila Kukkohovi-Jämsä. 
Hänen kanssaan saamme 
pohtia naisena olemista. 

Musiikkituokiossa säestää 
kanttori Jukka Jaakkola. 

Teologian maisteri, kapteeni evp.

Pohjoisen
ihmisen puolesta.

Lauantaina 4.4.  
klo 10–12.30 Pudasjärvi, tori
klo 14–15 Taivalkoski, tori

klo 16–18 Kuusamo, Prisma

Tervetuloa kahville
tapaamaan 

Vasemmiston 
ehdokkaita ja 

muita aktiiveja.

Katso kiertueemme koko ohjelma:
pohjois-pohjanmaa.vasemmisto.fi

VASEMMISTON
VAALIVANKKURIT LIIKKEELLÄ

www.pinjatoivanen.com  | 044 534 1371 
Pinjan tukiryhmä

PINJA TOIVANEN
kirvesmies 

Pinja tavattavissa:
Lauantaina 4.4. 
klo 10-12.30 Pudasjärven torilla
klo 14-15 Taivalkosken torilla
klo 16-18 Kuusamo Prisma 

Reilusti ja rohkeasti 
Suomea rakennetaan 
työllä, ei leikkaamalla.

Äänestä ja vaikuta. 
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Suomalaisten puolesta.
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Vaili
Jämsä-Uusitalo

LAUANTAINA 4.4.
Pudasjärvi K-Supermarket klo 10-11

Taivalkoski S-Market Joki-Jussi klo 12.30-13.30
Kuusamo K-Citymarket klo 15->

KANSAN KESKELLÄ
- KANSAN KIELELLÄ

opintoasiainsihteeri

Pudasjärven Perussuomalaiset ry, 
Taivalkosken Perussuomalaiset ry,

Kuusamon Perussuomalaiset ry

Ehdokkaasi tavattavissa

Tero
Kokko
Yrittäjä

Pirkko
Mattila

 Kansanedustaja 

Ville
Vähämäki

 Kansanedustaja 

117 119 123 131

Pudasjärvellä käynnistyi 
vuonna 2011 Pudasjärven 
kansalaisopiston ja Turun 
yliopiston opettajankoulu-
tuslaitoksen välillä solmi-
tulla yhteistyösopimuksella 
uusi aikakausi musiikinope-
tuksessa. Kyseessä oli Turun 
OKL:n musiikkikasvatuk-
sen lehtorin Pekka Viljasen 
uransa aikana kehittämä tie-
tokonerikasteinen ja integ-
roitu musiikinopetusmeto-
di. Viljanen sattui olemaan 
Pudasjärvellä samassa tilai-
suudessa paikallisen musii-
kinopettajan Reijo Kossin 
kanssa ja kun puhe kääntyi 
tähän opetusmetodiin todet-
tiin intressien olevan yhtei-
set. Hänen ideaansa on vie-
ty ulkomaille ja onpa Pekka 
Viljanen saanut ideastaan 
musiikin innovaatiopalkin-
nonkin. Tällaista mallia ei 
ole millään muulla paikka-
kunnalla Suomessa kokei-
lussa. 

Reijo Kossin mukaan täl-
lainen opetusmetodi mah-
dollistaa yhtenäisen, in-
tegroidun ja samaa tahtia 

Ainutlaatuista musiikinopetusta 
Pudasjärvellä

etenevän opetussuunnitel-
man sekä koulujen ala- ja 
yläasteelle että myös kan-
salaisopiston taiteen pe-
rusopetuksen välille. Opet-
tajalle hyötynä on muun 
muassa jatkuvasti kasvava 
nettiin keräytyvä musiikin 
tietopankki säestyksineen ja 
nuotteineen. Tämä pankki 
on kenen tahansa opettajan 
käytettävissä koko ajan. 

Seppo Kemppainen ker-
toi, että tietokonerikasteinen 
opetus vapauttaa opettajan 
näyttämään käytännön mal-
lia oppilaalle kun tarvittava 
säestys soi koneelta. Näytöl-
tä oppilas näkee kuinka ääni 
saadaan aikaan ja korvin 
kuulee mikä ääni pitäisi saa-
da aikaan. Oppilaiden soit-
toa ja laulua voidaan äänit-
tää ja taltioida. Esimerkiksi 
kuoron harjoittamiseen mal-
lina voidaan käyttää yhtä ää-
niraitaa kerrallaan tietyn ää-
nen, oli se sitten sopraano 
tai tenori. Ja tietysti oppilaat 
voivat ottaa tiedostoja muis-
tivälineillä kotiinsa omaeh-
toista harjoittelua varten, jos 

heillä on koneissaan sopi-
vat ohjelmat, jotka toimivat 
Windows-ympäristössä.  Si-
vukylien koulujen opetus on 
alkanut Seppo Kemppaisen 
johdolla pari vuotta sitten. 
Opetus on jo siis jalkautunut.

Kalliiksi tällainen ei ole 
Pudasjärven kaupungille 
tullut. Konehankintoihin ei 
ole rahaa kulunut, koska nii-
tä oli jo kaupungilla tähän 
käyttöön osoittaa eivätkä oh-
jelmatkaan ole maksaneet 
kuin muutaman satasen. Jo-
kaista kaupungin koulua 

pyydettiin nimeämään yh-
destä kahteen musiikin yh-
teyshenkilöä tulemaan mu-
kaan opettajille suunnattuun 
kurssitukseen. Muutama 
koulu tarttui haasteeseen ja 
niinpä lauantaina 21.3. Laka-
rin koululla kokoontui pie-
ni ryhmä kuulemaan Pekka 
Viljasen innostavaa ja innos-
tunutta esitystä. Kunpa toi-
mittajakin olisi tällaisessa 
musiikin opetuksessa voinut 
nuorena olla mukana. 

Markku Kemppainen

Kirsi Alahäivälä ja Johanna Puolakanaho bluesin saloihin 
syventymässä. 

Reijo Kossi, Pekka Viljanen, Kirsi Alahäivälä, Johanna Puolakanaho ja Seppo Kemppainen. Kuvasta puuttuu Ella Viljamaa.
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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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Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
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Suomalaisuuden ja 
Itsenäisyyden voitto.
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Olen Tero Kokko ja lähden

Koillismaan ehdokkaana 
kevään Eduskuntavaaleihin Kuusamosta.

Kun kevätaurinko nousee huhtikuussa, 
kulman takana häämöttää

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

Uskon itselläni olevan mahdollisuuksia 
tarjota vaihtoehtoja rakentaa

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

Minä perheenisä, 
yrittäjä ja toiminnanjohtaja 
haluan sinun tekevän valinnan:

Tero Kokko 119

Pohjoisen asialla, mukana vaikuttamassa.

SANNA STENIUS

Tärkeimmät: 
Lapsiperheille mahdollisuus 

kodinhoitajaan. Vanhuksille hyvää 
hoitoa. Harva-alueiden palvelujen 

säilyttäminen. Vapaan Iijoen 
säilyttäminen

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

Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

Eduskuntaan
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Sanna tavattavissa:
Ke 1.4.  Ideapark Oulu klo 10-12
La 4.4.  Pudasjärvi, tori klo 10-12.30 ja
 Taivalkoski, tori klo 14-15
Ti 7.4.  Niemitalon juustolassa klo 14-15,  
 tarjolla juustokahvit.
Su 12.4.  Kiiminki, S-market klo 14.30-16
Ma 13.4. Pudasjärvi, tori klo 11-13
La 18.4.   Yli-Ii klo 10-11

Tervetuloa!

Iltapäivälehdet voi jatkossa 
lukea kirjastossa sähköises-
ti. Näköislehtinä avautuvat 
muun muassa Iltalehti ja Il-
tasanomat sekä Seiska ja tu-
sina muuta aikakauslehteä. 
Kaikki näköisaikakausleh-
det ovat sellaisia, joita kirjas-
toon ei tule painettuna. Säh-
köinen eMagz-lehtikirjasto 
avautuu yleisölle keskiviik-
kona 1.4., jolloin koko kirjas-
to aukeaa jo kello 7.

Kirjastoauto Ison Karhun 
kyydissä maailmalle -kiertue 
vierailee seuraavaksi Laka-
rin koululla perjantaina 10.4. 
Syyslukukaudella kiertue 
jatkuu Kurenalan koululta 
Rimminkankaan yläkoulul-

le, lukioon sekä muihin op-
pilaitoksiin.

Huhtikuussa kirjastossa 
on esillä eräkirjailija Jouni 
Laaksosen näyttely Eräkir-
jailijan matkassa. Kirjailija 
itse vierailee Pudasjärvellä 
Erä- ja luontoillassa torstai-
na 7.5 kello 18–20.

Suomen kielen päivänä, 
torstaina 9.4. kirjasto soi kel-
lo 18.15 alkaen, kun truba-
duuri Marko esiintyy. Mu-
siikin lisäksi on luvassa 
myös bingoa! Tapahtumaan 
on vapaa pääsy.

Pudasjärven kirjasto sai 
valtionavustusta 20 000 eu-
roa maakunnalliseen kir-
jastokimppaan liittymisen 

valmisteluun. Lisäksi kirjas-
to on mukana Oulun maa-
kuntakirjaston 40 000 eurol-
la tuetussa Lukuiloa kaikille 
-hankkeessa. Monikulttuuri-
suutta edistävä kirjastoauto 

Iso Karhu sai toiminnan ke-
hittämiseen valtionavustus-
ta 30 000 euroa.

Eija-Liisa Kasesniemi

Iltapäivälehdet 
luettavissa kirjastossa

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut, 
maatalousromut ja autonromut

MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET 
JA REKISTERISTÄ POISTOT

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

Meille voi tuoda romuakut
 ja romurenkaita veloituksetta

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

OSTETAAN JA NOUDETAAN! 
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!

Kainuun Prikaatin varusmiehet 
suorittavat keskiviikkona 8.4. 
kello 16-20 sotiemme veteraani-
en keräyksen paikallisten maan-
puolustusjärjestöjen tukemana. 

Keräys suoritetaan perintei-
sesti lipaskeräyksenä asuntoalu-
eilla sekä kauppojen ja huolto-
asemien edustoilla. Kerätyt varat 
käytetään Pudasjärven sotavete-

raanien, invalidien, heidän puo-
lisoiden ja leskien kotona asumi-
sen tukeen.

Kalle Tihinen, keräysvastaava

Sotiemme veteraaneille keräys

K-supermarket Pudasjär-
vi sekä 10 muuta K-kauppaa 
Pohjois-Pohjanmaalla sam-
mutti mainosvalonsa nor-
maalia aikaisemmin maa-
ilmanlaajuisen Earth Hour 
2015 -tapahtuman kunniak-
si lauantaina 28.3. kello 20.30-
21.30.

Omalla toiminnallaan 
Kesko osallistuu joka päivä il-
mastonmuutoksen hillintään 
ja edistää luonnonvarojen 
kestävää käyttöä. Yritys on 
sitoutunut kaupan energiate-
hokkuussopimuksessa tehos-

Mainosvalot sammutettiin ilmaston hyväksi
tamaan energiankulutustaan 
erilaisin säästötoimenpitein 
65 GWh:n verran vuositasolla 
vuoden 2016 loppuun men-
nessä. Se vastaa reilun 3 200 
omakotitalon vuotuista ener-
giankulutusta, kertoi kauppi-
as Tommi Niskanen K-super-
marketista.  

Keskeisiä keinoja tavoit-
teen saavuttamiseksi on 
muun muassa sekä tehostaa 
energiankäyttöä että lisätä 
jätteiden kierrätystä ja hyöty-
käyttöä. Esimerkiksi valais-
tuksen suunnittelulla ja oi-

kean valaistuksen valinnalla 
vähennetään merkittäväs-
ti kauppojen energiankulu-
tusta. 

Keskossa seurataan ja mi-
tataan toiminnan ympäris-
tövaikutuksia säännöllises-
ti. Vastuullisuus on Keskolle 
tärkeä asia ja pitkäjänteinen 
työ on tuonut yritykselle 
myös kansainvälistä tunnus-
tusta: Kesko on maailman sa-
dan vastuullisimman yrityk-
sen joukossa. Tammikuussa 
2015 Kesko nousi The Global 
100 Most Sustainable Corpo-

rations in the World -listal-
la maailman viidenneksi vas-
tuullisimmaksi yritykseksi.

Earth Hour on Maailman 
luonnonsäätiön WWF:n jär-
jestämä tapahtuma ilmaston 
hyväksi. Yksityiset ihmiset, 
yritykset, kaupungit, kunnat 
ja erilaiset organisaatiot ym-
päri maapalloa sammuttivat 
valonsa tunniksi samana päi-
vänä. Tapahtumaan osallistui 
noin kaksi miljardia ihmistä 
ympäri maapallon.

K-tiedotus

Rautialla tapahtumapäivä
K-Maatalous Pudasjär-
vi/Rautialla oli perjantai-
na 13.3. kampanjapäivä, 
jossa sisustusasioissa oli ke-
vätpuhuria, ulkona oli pe-
rinteinen halontekonäytös, 
Kinnusen Myllyn tähtirehu-
jen ja kivennäisten esittelyä 

sekä Muuli peräkärryjen ja 
–venetrailereiden esittelyä. 
MTK Pudasjärven väki pais-
toi muurinpohjalättyjä kol-
mella pannulla. Piste oli hy-
vin yleisön suosiossa koko 
päivän ajan. 

Muuli -peräkärryjä on 

valmistettu Suomessa vuo-
desta -73 lähtien ja ovat kär-
ryjen esittelijän Keskon tuo-
tepäällikön Jarmo Heikkilän 
mukaan Suomen vanhin 
peräkärrymerkki. Nykyi-
sin kärryt ovat Keskolla yk-
sinmyynnissä ja merkki on 
saavuttanut markkinajoh-
tajuuden Suomessa. Malle-

ja löytyy yhdeksää eri sorttia 
ja venetrailereita seitsemän 
eri mallia. Kärryjä ostavat 
muun muassa mökkiläiset, 
rakentajat ja moottorikelk-
kojen omistajat. Ammatti-
käyttöön löytyy järeämpiä 
malleja muun muassa raken-
nusliikkeille, kertoili Heikki-
lä. HT

Lähirakentaja Oy:n yrittäjä Arto Knuutisella (keskellä) oli 
pesuhuoneurakka Pudasjärvellä ja siinä yhteydessä tuli 
piipahtamaan peräkärrykaupoille Rautiaan. Knuutinen ker-
toi olleensa aikanaan rakentamassa myös virkistysuimala 
Puikkaria. Peräkärryä rakennusyrittäjälle esittelivät kauppi-
asyrittäjä Jukka Valkola ja tuotepäällikkö Jarmo Heikkilä.

Klapien tekonäytös Hakki Pilke Falconilla kiinnosti miesvä-
keä koko päivän ajan. 
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Olavi Virran 100-vuotiskonsertin 
suuri yleisömäärä yllätti järjestäjät

Konserttiin saapui yleisöä salin täydeltä. 

Kansalaisopiston oppilas-
kunta järjesti sunnuntaina 
29.3. Olavi Virran 100-vuo-
tiskonsertin kansalaisopis-
ton Salikissa. Salin täyteinen, 
250 hengen yleisömäärä, yl-
lätti järjestäjät myönteisesti. 
Viihdeorkesterien ja hanu-
ristien konsertti onkin yksi 
kevään merkeistä kansalais-
opiston tapahtumista, jot-
ka esittelevät lukuvuoden 
tuotoksia. Suurin osa kan-
salaisopiston musiikin ope-
tuksesta on lapsiin ja nuo-
riin keskittynyttä, lähinnä 
klassisen musiikin opetus-

ta. Vuodesta toiseen vajaan 
10 prosentin osuudellaan ns. 
viihdemusiikki on osoitta-
nut paikkansa ja tarpeensa. 

Tänä vuonna helmikuus-
sa tuli kuluneeksi 100 vuot-
ta ”Olan” syntymästä. Tar-
peesta järjestää myös tämän 
tyylisiä konsertteja kertoo 
sekä suuri esiintyjäjoukko, 
niin myös yleisön kiinnos-
tus. Aivan viimevuotiseen 
yli sadan esiintyjän laval-
ta tapahtuneeseen yhteisesi-
tykseen ei nyt ylletty, mutta 
kolmisenkymmentä esiinty-
jää kuitenkin parhaimmil-

laan lavalla oli.
Itse konsertti, jonka oh-

jelman kokoamisessa asian-
tuntijana toimi Teuvo Kalli-
ola, oli koottu Olavi Virran 
tunnetuiksi tekemistä levy-
tyksistä. Humoristisen Hyp-
pivä gramofoni esityksen 
jälkeen lähes kaksi ja puo-
li tuntia kestäneessä konser-
tissa kuultiin kattava katsa-
us sekä Olan levytyksistä, 
että paikallisesta osaamises-
ta. Musiikin kautta peilattu-
na Virran elämä oli sangen 
ruusuista, mitä se ei välttä-
mättä todellisuudessa ollut. 
Se mitä konsertissa haluttiin 
tuoda esille, edusti Virtaa 
parhaimmillaan. Kappaleet 

Hanurinsoiton opettaja Niko 
Mäenalanen soitti muun 
muassa Säkkijärven polkan. Alpo Puhakka toimi omalla vuorollaan solistina. 

Hanuristi Timo Pesiö on tuttu esiintyjä pudasjärveläisille. 

Kimmo Leskelän solistiosuudella oli säestäjänä kuusi hanuristia sekä useita muita soittajia. Ohjelman kokoamisessa asiantuntijana toiminut Teuvo Kalliola edessä viides vasemmalta. 

Täysikuu, Tähti ja meripoi-
ka, Kun ilta ehtii, Poika var-
joiselta kujalta, Hopeinen 
kuu ja Sinitaivas herättävät 
meissä useimmissa kaunii-
ta muistoja. Kun tähän liite-
tään Virran loistelias tulkin-
ta, lopputulos on jotain mikä 
kestää muuttuvassa musiik-
kimaailmassa. Ja, kuten eräs 
esiintyjä asian ilmaisi, ei 
konsertissa pyritty tuomaan 
lavalle Olavi Virtaa, vaan se 
oli kunnianosoitus sille mu-
siikilliselle panokselle, jon-
ka Virta toi musiikin kautta 
ihmisten elämään. Esiintyjä-
joukko oli niin suuri, että ke-
tään väheksymättä tai erik-
seen esille nostamatta voikin 
sanoa, että suurin anti oli 
konsertti itsessään. Hyvän 
mielen tuottaminen tuo hy-
vää mieltä! 

Konserttia varten oli 
muodostettu Pudasjärven 
Harmony-sisters, johon kuu-
luivat Pirjo Haapala, Hilkka 
Liikanen, Minna Nevanpe-
rä-Jokikokko, Terttu Puuru-
nen ja Marja-Liisa Isaksson. 
Kokoonpano lauloi autentti-
sesti sekä solistien taustalla 
että omia sooloja. Olavi Vir-
ran kappaleitten tulkkeina 
kuultiin solisteina Aimo Pie-
tilää, Risto Puhakkaa, Alpo 
Laakkosta, Kimmo Leske-

lää, Alpo Puhakkaa ja Keijo 
Piiraista. Konsertissa esiintyi 
solisteina myös kaksi hanu-
ristia, Timo Pesiö ja viikon-
lopun aikana nuoremmille 
hanuristeille oppia jakanut-
ta harmonikansoiton opet-
taja Niko Mäenalanen. Kon-
sertin päänumerona oli 
Veikko Huuskosen Helsin-
gin juhlaviikoille isolle or-
kesterille sovittama Sinitai-
vas. Säestyksistä huolehtivat 
pudasjärveläiset muusikot 
torniolaisilla ja haaparan-
talaisilla muusikoilla vah-
vistettuna. Orkesterin ko-
koonpanoon kuului myös 
Pudasjärvellä harvemmin 
kuultu bassoklarinetti.

Salikin tilaisuudet jatku-
vat musiikin osalta 21.4., jol-
loin vuorossa on Sota-ajan 
laulut Sam Sihvon henges-
sä. 8.5. vuorossa on mus-
karihenkisille musiikilli-
nen seikkailu, jolloin Salikki 
muuttuu Satumetsäksi.

Salikin säilymisen 
puolesta
Ainoa Salikkia suurempi sali 
Pudasjärvellä on lähinnä lii-

kunnan käyttöön tarkoitet-
tu Tuomas Sammelvuo-sa-
li. Varsinkin kulttuuriväki 
onkin ollut huolissaan Sa-
likin säilymisen puolesta ja 
tätä kautta toiminnan jatku-
misesta. Ylioppilaskirjoituk-
sista eri oppilaitosten juhliin 
käytössä oleva sali oli myös 
tänä viikonloppuna eri ryh-
mien käytössä yöaikoja lu-
kuun ottamatta. Jo nyt Sali-
kin käyttöaste on korkea ja 
päällekkäisvaraukset ovat 
päivittäisiä. Kuitenkin täy-
tyy muistaa, että tilat eivät 
ole nytkään ihanteelliset, 
eikä niitten kehittämiseen 
ole juurikaan käytetty kau-
pungin toimesta rahaa, mut-
ta kulttuuriväki on tunne-
tusti vähään tyytyväinen. 
Sisältö on tärkeämpi kuin ul-
kokuori. Konsertin järjestäjät 
halusivatkin omistaa kon-
sertin Salikin säilyttämisen 
ja tällaisen toiminnan tärke-
yden huomioimiseksi.

Reijo Kossi, 
kuvat Heimo Turunen
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Rainbow, Uusi-Seelanti
Karitsanpaisti
maustettu
n. 1,2 kg

1249kg

Kymppi-mämmi
Pakaste. 700 g (2,50/kg)

175ras

Hätälä
Norjan lohifile
vakuumipakattu.

995kg
Hollanti
Kirsikka- 
tomaattirasia
250 g (3,56/kg)

089rs
Fazer
Mignon muna
52 g  (33,65/kg)

175kpl

Vaasan
Pääsiäislimput
500 g ( 3,98/kg)

199pss

Rainbow
Costa Rica
Makea ananas

099kg

Kaikki tarvittava pääsiäiseen omasta kaupasta!
Lisäksi Bonusta jopa 5%.

Pudasjärvi, Kauppatie 8
Tarkista pääsiäisen aukioloajat arina.fi! Osuuskauppasi.

Kaikki kalusteet 
tehtaanmyymälästä!

Ota mitat ja mielikuvitus 
mukaan, niin suunnitellaan 

yhdessä komerot 
yksilöllisillä liukuovilla! 

Myymälässämme malliryhmiä. 
Tule ja ihastu! 

LIUKUOVET

V SI I NO

 * nopeat toimitusajat      * monipuolinen mallisto    
* tukkuhinnat       * ei ostorajoituksia   

* myös jälleenmyyjille       * valmistus omilla tehtailla
* ilmainen suunnittelupalvelu myymälässä

Lakeuden KEITTIÖKALUSTETUKKU
Takatie 10, 90440 KEMPELE, p. 08 376 601, fax 08 376 663

ark. 9-18, la 10-14

KEITTIÖT

V SI I NO

www.keittiokalustetukut.fi                
www.visionliukuovet.fi

Henkka 
040 184 1888

Asiantuntija 
palveluksessasi!

Kalustesuunnitelmat ammattitaidolla. 
Tulen myös kotiisi mittaamaan! Soita ja sovi!Eero 

040 184 1444
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Metsäpäivä Pudasjärven to-
rilla veti väkeä perjantai-
na 27.3. Mukavaa vilskettä 
Metsäpäivään toivat useat 
koululaisryhmät ja yksi ryh-
mä Pikku-Paavalin päivä-
kodistakin. Pienemmät op-
pilaat liikkuivat ryhmissä ja 
isommille oppilaille oli an-

Metsäasiat saivat nuorenkin yleisön liikkeelle
Oppilaita tuntui erityi-

sesti kiinnostavan tekniset 
laitteet, kuten OSAO:n Tai-
valkosken yksikön pisteellä 
ollut metsätyösimulaattori 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin 3D-virtuaalimaailma uu-
desta hirsikoulukampuk-
sesta. Iso näyttö innosti 
oppilaita seikkailemaan pe-
lihahmon kanssa koulun si-
sällä ja pihassa. Lukion peli-
kurssin vetäjä Antti Vilenius 
opasti kokeilijoita. Virtu-
aalimalli löytyy osoitteesta 
www.meshmoon.com, jon-
ne voi kirjautua sisään joko 
Facebook-tunnuksillaan tai 
luomalla ohjelmaan oman ti-
lin. Pudasjärven koulu löy-
tyy hakusanalla ”hirsikou-
lu”.

Hirsirakennuksia 
tunnistettiin kilpaa
Kuten kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen totesi avaus-
puheenvuorossaan: Pudas-
järvellä on näyttöä hirsira-
kentamisesta. Näitä kohteita 
sai tunnistaa kaupungin tel-
tassa leikkimielisen kisan 
merkeissä. 

Mukaan oli valittu kym-
menen edustavinta julkis-
rakennusta. Kovin pähkinä 
purtavaksi oli 1980-luvul-
la rakennettu Perttulan hir-
sikortteli. Karhukunnaan 
hirsikorttelin rakennuk-
set olivat tutuimpia, samoin 
Pikku-Paavalin päiväkoti ja 
rakenteilla oleva Hirsikam-
pus. Vanhoja rakennuksia 
olivat kirkko, kotiseutumu-
seo, Koskenhovi ja Lakarin 
koulun museoluokka.

Leikkimielisiä kisoja ja 
arvontoja löytyi runsaasti 
useista muistakin pisteistä.

Metsästä  
biotalouden veturi
Pääpuhujana oli kansan-
edustaja Antti Rantakangas 
(kesk.), jonka mukaan metsi-
en hyödyntäminen muodos-
taa tulevan biotalouden tär-
keimmän voimavaran. 

Metsien kasvusta hyö-
dynnetään nykyisin vain 
puolet. Biotalouteen voi 
syntyä seuraavan kymmen 
vuoden aikana 100 000 uut-
ta työpaikkaa. Rantakan-
kaan mukaan tämä edellyt-

Metsänhoitoyhdistyksen pisteellä sai arvuutella, montako käpyä purkista löytyy.Vanhanajan metsätöitä sai kokeilla myös Livon kylän metsämiesten välineillä - klapin te-
koa justeerisahalla tai tukin nostoa tukkisaksilla.

Tukin kuorinnan oppaana oli parkkuumestari Pentti Ranta-
la, joka oli viime vuonna MM-parkkuukisan kolmas.

Lakarin koulun ekaluokkalaiset testaamassa kaupungin 
teltalla 3D-virtuaalimaailmaa, jossa sai seikkailla uudessa 
hirsikoulukampuksessa Antti Vileniuksen opastaessa.

OSAO Taivalkosken yksikön pisteellä Kurenalan koulun 
2-luokkalaiset testasivat innoissaan metsätyökonesimu-
laattoria.

nettu lipukkeet, joihin piti 
muutamasta paikasta käy-
dä hakemassa allekirjoitus 
todisteeksi osallistumisesta. 
Myös esittelypisteillä oltiin 
tyytyväisiä, että useat nuoret 
tuntuvat olevan kiinnostu-
neita metsäasioistakin - eivät 
vain ilmaisista makeisista.

Pikku-Paavalin päiväkodista ryhmä sai tutustua muiden 
muassa Pudas-Koneen pisteelle.

tää myös valtiovallan toimia. 
Nämä ovat esimerkiksi tur-
peen ja puuhakkeen kilpai-
lukyvyn palauttaminen 
vuoden 2012 tasolle, metsäti-
lojen sukupolvenvaihdosten 
edistäminen sekä voimak-
kaat panostukset puuraken-
tamiseen. 

Pudasjärvi on malliesi-
merkki puurakentamisen 
hyödyntämisestä. Koulu-
keskus on maailman suurin 
puurakenteinen koulukes-
kus. Rantakangas korosti 
myös, että tieverkoston kun-
toon on panostettava ny-
kyistä enemmän. JK

Makkarat sai itse paistaa ja tulien ääressä olikin jatkuvasti 
innokkaita paistajia.
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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 

PESULAN 
VASTAANOTTOPISTE

(Perhemarket)

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

KAIKKI PESULAPALVELUT

Kaikki Wella 
muotoilutuotteet 

-30% 
(norm. 18,90)

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

mullAt 
SISÄKuKIlle
SAApuneet!

Hyvää 
Pääsiäistä!

lASIKAnA

3,90
SeISovA noItA 
ÄÄnellÄ

16,90

PÄÄSIÄISEEN:

3,00
4 kpl

1,30
kpl

pÄÄSIÄIS-
lImppu

500 g

1,79
pss

KAnAnpojAn
pAIStISuIKAle

marinoitu, 300 g

3,00

rAhKIS
4 kpl/280 g

2,89
pss

KAnAnpojAn
mInuuttIpIhvI
yrtti-valkosipuli, 390 g

3,99
ras

lAuAntAI
mAKKArAtAnKo

1,9 kg

rypSIporSAS
herKKupAIStI

n. 1,2 kg

KönIgSbAcher 
olut 

0,33 tlk, 4,2%

leIvon 
SoKerIKorppu 

800 g

3,40
pss

AIno
jÄÄtelöpIKArI

kolme eri makua

2,49
prk

6,99
kpl

4,99
kg

0,99
tlkSis. pantin 0,15

SIpSIt
235-325 g

5,00
2 pss

SorInI pIKKupupu
SuKlAA

500 g

2 ras

SuKlAArAe
130 g

3,00
2 pss

lentÄvÄluutA 
195 g

vIrvonvArvon
209 g

2,69
pss

6,90
pss

pupu 
mInttu-SAlmIAKKI -

rAe 120 g
hedelmÄrAe 120 g

3,002 pss

mIlKy KId
SuKlAAmunA

2,00
5 kpl

pÄÄSIÄISServetIt

3,95
2 kpl

lASImAljA

4,90

KAnAKIppo

2,80
KAnApurKKI

4,95

pÄÄSIÄISKrAnSSI
oveen

9,90
KAnAtIKut

leIKKImöKIt
alkaen

299,-

ulKovArASto
alkaen

590,-
Wc
alkaen

790,-

Wc+vArASto
alkaen

1490,-
rAKolAto
alkaen

950,-

perInteInen 
hIrSISAunA 
alkaen

2490,- 2190,-+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut

+ toimituskulut + toimituskulut

luKSuStupA
alkaen

3490,-
+ toimituskulut

MOOTTORIKELKAT

moottorIKelKKojen vuoKrAuS! esim. lastenkelkka 100,-/vrk

polArIS Iq h.o 600 cc vm. 2010   4290,-
polArIS egde tourIng 340 cc vm. 2005   3490,-
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   8490,-
yAmAhA rS venture 1000 cc vm. 2004   4790,-
yAmAhA rS vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
ArtIc cAt lAStenKelKKA zr 120 2014   2490,-

moottorikelkan ostajalle 
tuKKI- tai tAlouSreKI 

kaupan päälle, niin kauan kuin tavaraa riittää!

nyt meIltÄ SAA:

grIllIKotA
alkaen

 
 

nyt meIltÄ SAA:

18,90
/5 l

pAlvelemme:
3.4. pItKÄ-

perjAntAInA 11-18
4.4. lAuAntAInA 9-18

5.4. pÄÄSIÄIS-
SunnuntAInA 11-18

6.4. II pÄÄSIÄIS-
SunnuntAInA 11-18
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Pudasjärvi
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(Perhemarket)
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(08) 311 7204, www.pese-itte.fi
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Kaikki Wella 
muotoilutuotteet 

-30% 
(norm. 18,90)

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

mullAt 
SISÄKuKIlle
SAApuneet!

Hyvää 
Pääsiäistä!

lASIKAnA

3,90
SeISovA noItA 
ÄÄnellÄ

16,90

PÄÄSIÄISEEN:

3,00
4 kpl

1,30
kpl

pÄÄSIÄIS-
lImppu

500 g

1,79
pss

KAnAnpojAn
pAIStISuIKAle

marinoitu, 300 g

3,00

rAhKIS
4 kpl/280 g

2,89
pss

KAnAnpojAn
mInuuttIpIhvI
yrtti-valkosipuli, 390 g

3,99
ras

lAuAntAI
mAKKArAtAnKo

1,9 kg

rypSIporSAS
herKKupAIStI

n. 1,2 kg

KönIgSbAcher 
olut 

0,33 tlk, 4,2%

leIvon 
SoKerIKorppu 

800 g

3,40
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2,49
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6,99
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4,99
kg

0,99
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SIpSIt
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209 g

2,69
pss
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mInttu-SAlmIAKKI -
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hedelmÄrAe 120 g

3,002 pss

mIlKy KId
SuKlAAmunA

2,00
5 kpl

pÄÄSIÄISServetIt

3,95
2 kpl

lASImAljA

4,90

KAnAKIppo

2,80
KAnApurKKI

4,95

pÄÄSIÄISKrAnSSI
oveen

9,90
KAnAtIKut

leIKKImöKIt
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299,-
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alkaen

590,-
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790,-
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1490,-
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950,-
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+ toimituskulut

+ toimituskulut + toimituskulut

luKSuStupA
alkaen

3490,-
+ toimituskulut

MOOTTORIKELKAT

moottorIKelKKojen vuoKrAuS! esim. lastenkelkka 100,-/vrk

polArIS Iq h.o 600 cc vm. 2010   4290,-
polArIS egde tourIng 340 cc vm. 2005   3490,-
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   8490,-
yAmAhA rS venture 1000 cc vm. 2004   4790,-
yAmAhA rS vector 1000 cc vm. 2006   4490,-
ArtIc cAt lAStenKelKKA zr 120 2014   2490,-
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tuKKI- tai tAlouSreKI 

kaupan päälle, niin kauan kuin tavaraa riittää!

nyt meIltÄ SAA:

grIllIKotA
alkaen

 
 

nyt meIltÄ SAA:

18,90
/5 l

pAlvelemme:
3.4. pItKÄ-

perjAntAInA 11-18
4.4. lAuAntAInA 9-18

5.4. pÄÄSIÄIS-
SunnuntAInA 11-18

6.4. II pÄÄSIÄIS-
SunnuntAInA 11-18
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ELÄMÄSI TILAISUUS VOITTAA 
AUTO TAI KAKSI!  OSTA ARPA 
NETIN KAUTTA.
Ohjeet löytyy os. 
www.martinpilkki.fi
OSTA HETI - ET JÄÄ ILMAN!

Arvan hinta
20€

LUOSTOLLA 11.4.VOITA UUSI 
HENKILÖAUTO! 
Kaikkien arpavihkon ostaneiden kesken 
arvotaan mm. KAKSI OPEL-henkilöautoa, 
CAN-AM-mönkijä ja muita kodin tarve-
esineitä.  
Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen 
yhteisarvo yli 50.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkintojen
arpajaisveron.

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981

VOITA AUTO!
JOKAINEN ARPA OSALLISTUU ARVONTAAN VAIKKA ET 

OSALLISTUISI ITSE PILKKIKISAAN!

Kukka- ja hoivapalvelu Natural
Kauppatie 2 (Anon talo), 93100 Pudasjärvi. P. 0400 517 554
Ajanvaraus ma ja to klo 9-10. www.kukkahoivapalvelu.com

Koulutettu hieroja Maria Outila

Hyödynnä 
kanta-asiakasetu: 

joka 10. 
hieronta -50 % 
norm. hinnasta 
(kanta-asiakaskortti on 

voimassa vuoden 
ensimmäisestä 
merkinnästä)

Turvehoidot:
- Selkäturvehoito

(sis. lämpöturvehauteen
 lisäksi koko selän, niska-

hartiaseudun sekä pään hieronnan) 
55 €

- Kasvoturvehoito
(sis. turvenaamion lisäksi 

niska-hartiaseudun, kasvojen 
sekä pään hieronnan)  

45 €

Hemmottelu-
hoidot:

- Hemmotteleva ja hoitava 
jalkojen hieronta 

(sis. jalkakylvyn, jonka aikana pään ja 
kasvojen hieronta, jalkojen kuorinta sekä 

jalkaterien ja säärten alueen hieronta) 40 €
- Rentouttava kasvojen, 

pään ja niska-hartiaseudun 
hieronta 30 €

- Aromaterapeuttinen 
puolihieronta 45 €

- Aromaterapeuttinen 
kokohieronta 60 €

Eläkeläisille 
pysyvä 

-10 %
alennus hoidoista.

”Aina silloin tällöin sinun kannattaa 
pitää tauko ja käydä tapaamassa itseäsi”  

Klassinen hieronta:
- 30 min 20 €      - 45 min 30 €      - 60 min 40 €   

 - 90 min 55 €      - 120 min 70 €
Tervetuloa! 

www.ristokalliorinne.fi
Tue Riston vaalityötä: OP FI 79 5741 3620 3676 04. Rahankeräyslupa POL-2014-8029

KALLIORINNE
Kansanedustaja – Pohjoisen puolustaja
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ä Risto liikkeellä:

La 4.4. klo 10–12  Pudasjärven torilla

”On järjetöntä syventää työttömyyttä
suurilla säästöillä ja rankoilla 

leikkauslistoilla. Massatyöttömyys syöksee 
Suomen vararikkoon. Parasta 

säästämistä on hoitaa ihmisille töitä.”
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Olen huolissani ihmisten ar-
jen perusturvallisuudesta ja 
siitä mihin yhteiskuntamme 
on ajautumassa. Työssäni po-
liisin väkivaltarikostutkijana 
näen laajasti yhteiskunnan 
epäkohtia ja ongelmia. Järke-
vän talousajattelun rinnalle 
tarvitsemme osaamista ihmi-
sen perusturvallisuuteen liit-
tyvien asioiden hoitamisesta.

Turvallinen yhteiskun-
ta takaa yhtäläiset mah-
dollisuudet elää, opiskella, 
työskennellä ja yrittää. Tur-
vallisuus on perusoikeus ja 
valtion keskeinen ydinteh-
tävä. Yhteiskunnan turval-
lisuuden yhtenä keskeisenä 
ulottuvuutena on ulkoisen ja 
sisäisen turvallisuuden muo-
dostava kokonaisuus. 

Parasta ulkoista turval-
lisuutta on diplomatiaan 
perustuva ulkopolitiikka, 

Arjen turvallisuuden asialla
mutta uskottavaa maan-
puolustuskykyä tarvitaan 
edelleen. Uskottava maan-
puolustuskyky edellyttää tu-
levaisuudessa puolustusvoi-
mien resurssien turvaamista. 
Puolustusyhteistyötä on har-
kittava jos omat resurssit ei-
vät riitä. Sisäisen turvalli-
suuden viranomaisten kuten 
poliisin, oikeusviranomais-
ten, pelastustoimen, tullin ja 
Rajavartiolaitoksen toiminta-
kyky on turvattava taloudel-
lisestikin vaikeina aikoina. 

Arjen turvallisuus ei ole 
vain turvallisuus- ja oikeus-
viranomaisten toimintaa, 
eikä sitä voi rakentaa pel-
kästään niiden varaan. Meil-
lä täytyy olla laadukkaat ja 
tasa-arvoiset sosiaali- ja ter-
veyspalvelut unohtamatta 
perusopetusta. Tärkein pai-
nopiste eriarvoistumisen ja 

syrjäytymisen torjunnassa 
ovat lasten, nuorten ja per-
heiden hyvinvointi. Panos-
tamalla ennalta ehkäisyyn 
säästetään yhteiskunnan va-
roja ja lisätään turvallisuutta 
nyt ja tulevaisuudessa.

Tarvitsemme turvalli-
suutta tekeviä käsiä nykyis-
tä enemmän arkeemme. Mei-
dän on karsittava julkista 
hallintoa ja yhdistettävä pääl-
lekkäisiä tehtäviä niin, että 
asianmukainen palvelutaso 
saadaan turvattua. Jokaisella 
meistä on oikeus saada apua 
hädän hetkellä ja elää turval-
lisessa Suomessa.

Milla 
Kynkäänniemi
vanhempi 
rikoskonstaapeli
eduskunta-
vaaliehdokas (kok)

Pudasjärven Sos.dem. työ-
väenyhdistys piti kevätko-
kouksen sunnuntaina 29.3. 
Jukolan pirtissä. Ajankoh-
taisina asioina todettiin, 
että yhdistys täyttää pian 
eli vuonna 2017 80 vuotta ja 
päätettiin aloittaa juhlaval-
mistelut. 

Päätettiin perustaa Pu-

Pudasjärven demarit 
pian 80 vuotta

dasjärven yhdistykselle oma 
naisjaosto, jonka asian to-
teuttajaksi valtuutettiin joh-
tokunta. 

Kansanedustaja/-ehdo-
kas Tytti Tuppurainen vie-
railee Pudasjärvellä vaali-
kiertueella tiistaina 14.4. 

Vappujuhla pidetään to-
rilla. Juhlapuhuja varmistuu 

Sääntömääräisten asioiden ohella kevätkokouksessa keskusteltiin vilkkaasti muista ajan-
kohtaisista asioista. 

myöhemmin. Kunnallispo-
liittisen puheen tulee pitä-
mään Päivi Pohjanvesi. 

Kokouksessa hyväksyt-
tiin viime vuoden toiminta-
kertomus sekä tilit. 

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Päivi Pohjanvesi 
ja sihteerinä Tuula Kuukas-
järvi. HT

16 Shades of Liminka 
- valokuvanäyttely Oulussa
Jo perinteeksi muodostunut 
Limingan taidekoulun valo-
kuvalinjalaisten näyttely on 
esillä Kahvila Mintussa 2.4-
19.4.2015. Näyttely on kooste 
valokuvista, jotka on kuvattu 
jokaisen opiskelijan itse valit-
seman teeman pohjalta. Ku-
vissa käsitellään mm. onnel-
lisuutta, kulttuuriperintöä, 
jälkiä ja sitä, etteivät kaikki 
sovi samaan muottiin. Kuvi-
en kohteiksi ovat päätyneet 
ihmiset, eläimet ja yömaise-
mat. Näyttelytöiden joukossa 
tullaan näkemään muun mu-
assa pudasjärveläislähtöisten 

Janne Oikarisen ja Annamari 
Kemppaisen teoksia. 

Valokuvaajat: Annama-
ri Kemppainen, Annika Ny-
backa, Anni Tonttila, Aura 
Sinervo, Henna Parkkinen, 
Janne Oikarinen, Jenna Palo-
niemi, Johanna Keränen, Lin-
da Ervasti, Maiju Haavikko, 
Miia Panula, Tapio Heikki-
nen, Tapio Ruhanen, Tessa 
Rautio, Toni Itäluoma jaToni 
Romppainen.

Avajaisia juhlitaan 1.4 kel-
lo 19. Kulttuuritalo Valve, 
Hallituskatu 7, Oulu Kahvi-
la Minttu 

”Yksi näyttelyssä nähtävis-
tä kuvista, Annamari Kemp-
paisen valokuva aiheesta 
Unohdetut”

HUOM! Pudasjärvi-lehden ilmestymispäivä
muuttuu PERJANTAILLE!

Lue lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi
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perheenäiti
poliisi
päättäjä

www.millakynkaanniemi.fi

Milla
102

“Arjen turvallisuuden asialla”
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Iltapäivälehdet ja Seiska luettavissa kirjastossa 
sähköisinä näköislehtinä ke 1.4. klo 7.00 alkaen

• Eräkirjailija Jouni Laaksosen erä- ja luontoaiheinen näyttely 
 Eräkirjailijan matkassa 1. –24.4. kirjastossa
• Hox! Laaksonen kirjailijavierailulla to 7.5. klo 18-20.
• Kirjastoauto Iso Karhu pääsiäislomalla 3.4. – 12.4.
• Trubaduuri Marko laulaa & soittaa to 9.4. klo 18.15 alkaen, 
 ja bingoakin pelataan. Tervetuloa kuulolle ja pelaamaan!

HALUATKO TIETÄÄ TUKSUN JA 
NYKÄS-MATIN KUULUMISET?

Nyt sekin onnistuu

kirjastossa!

Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi

Tasa-arvoisen ja 
suvaitsevan pohjoisen

 puolesta.
Nyt jos koskaan.

Latekoe Lawson Hellu
www.latekoelawsonhellu.net
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Pudasjärveläisille
 
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päätti 19. maaliskuuta, että kaupunki suhtautuu myönteisesti Kolla-
ja-hankkeen toteuttamiseen. Haluamme kiittää kaikkia pudasjärveläisiä luottamuksesta. Paikallinen 
tuki on hankkeen keskeinen edellytys. Tiedostamme että valtuuston päätös ei ollut yksimielinen. 
Emme halua olla rakentamassa kuilua pudasjärveläisten välille, vaan toivomme rakentavaa vuoropu-
helua hankkeeseen liittyen. Näemme että valtuuston myönteinen kanta oli oikea päätös alueen tulevai-
suuden puolesta. 155 miljoonan euron investointi tuo Pudasjärven talouteen ennennäkemättömän 
piristysruiskeen. Pohjolan Voiman toiveena ja tavoitteena on, että mahdollisimman ison osan työstä 
tekisivät paikalliset yrittäjät. 

Haluamme viedä hanketta eteenpäin yhteisvoimin, yhdessä pudasjärveläisten kanssa. Yhteistyö on 
mahdollista ainoastaan toimivan keskusteluyhteyden kautta, kaikkia keskusteluun halukkaita yhteisön 
jäseniä kuunnellen. Toteutamme hankkeen suunnittelun läpinäkyvällä tavalla. Pudasjärveläiset pide-
tään ajan tasalla siitä miten hanke etenee ja mitä seuraavaksi tapahtuu. 

Kuten Pudasjärven valtuustokin edellytti, hankkeen vaikutuksia poroihin selvitetään tarkemmin yhteis-
työssä Kollajan paliskunnan kanssa. Myös vaikutuksia kalojen elinolosuhteisiin tutkitaan tarkemmin 
yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Kollaja suunnitellaan siten, että kalojen liikkuminen turva-
taan. Olemme osaltamme sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen Iijokeen.

Hankkeen sallittavuudesta päättää eduskunta aikanaan. Lisäksi luvitusprosesseissa varmistetaan, että 
hanke on ympäristön kannalta kestävästi toteutettu.

Haluamme ottaa pudasjärveläiset huomioon hankkeen kaikissa vaiheissa. Yhdessä pudasjärveläisten 
kanssa Kollajasta on mahdollista tehdä hyvä ja vastuullinen energiahanke. Haluamme onnistua ja 
näyttää, että yhtiö pystyy ottamaan huomioon sekä paikalliset ihmiset että ympäristön, vaelluskalat ja 
poronhoidon.

Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja
PVO-Vesivoima Oy

Suomea pitävät pystyssä ve-
ronmaksajat, asuivat he sit-
ten Helsingissä, Oulussa 
tai Limingassa. Mutta kuka 
maksaa verot?

Välittömistä veroista 
maksavat yhteisöt 14 %, elä-
keläiset 16 % ja palkansaa-
jat 58 %. Palkansaajien ve-
rot olivat viime vuonna 19,4 
miljardia euroa. Myös kulu-
tus toi veroja: arvonlisäveroa 
maksettiin 18,8 miljardia ja 
erityisiä kulutusveroja (ener-
giaveroa, autoveroa, veroja 
tietyistä palveluista) 9,6 mil-
jardia. 

Kuka alv:tä ja kulutusve-
roja maksaa? Vastaus on yk-
siselitteinen: lapsiperheet. 

Jos lapsia on enemmän 
kuin 2-3, tarvitaan isom-

Lapset elättävät Suomea
pi asunto (energiavero, alv, 
rakentamiskustannukset), 
tarvitaan isompi auto (au-
tovero, polttoainevero), 
enemmän polkupyöriä, luis-
timia, kenkiä, kännyköitä, 
vaatteita, lautasia, lusikoita, 
riisiryynejä, sipsejä, lihapul-
lia, maitopurkkeja ym. Jokai-
sesta maksetaan vero. Tarvi-
taan enemmän kuljettamisia 
harrastuksiin ja kavereiden 
luokse, maksetaan polttoai-
neveroa. 

Jokainen veroeuro tu-
kee kotimaista kulutusta. 
Lapsiperheet eivät vie ra-
haa ulkomaille: tarvittaisiin 
enemmän lentolippuja, ho-
tellihuoneita, matkalaukku-
ja. Ei ole varaa. Jos kyseessä 
on nk. keskituloinen, vero-

progressio on melkoinen ja 
päivähoitomaksut määrite-
tään viimeisen päälle. Usein 
päivähoito tulee niin kal-
liiksi, että toisen puolisois-
ta on jäätävä kotiin, varsin-
kin jos päivähoitoikäisiä on 
kaksi tai useampi – ja köy-
hyysloukku vain syvenee, 
kun sen työhön jäävän ve-
roprogressio ei siitä yhtään 
muutu.

Tämän lisäksi lapsiper-
heet turvaavat tulevaisuutta 
kasvattamalla uusia veron-
maksajia.

Taloustilanne isänmaassa 
on sellainen, että lapsilisien 
korottaminen ei näytä ole-
van edes näköpiirissä. Tämä 
on erityisen lyhytnäköistä 
politiikkaa. Jos nykysuun-

taus ei muutu, lasten mää-
rä tulee vähenemään, tulevia 
veronmaksajia on entistä vä-
hemmän. Miksi ei voitaisi ot-
taa käyttöön monien muiden 
EU-maiden tapaan perheve-
rotusta niille, jotka siihen ha-
luavat siirtyä? 

Perheverotusmahdol-
lisuus tasaisi progressiota 
edes vähän ja olisi signaa-
li siitä, että Suomi todella on 
lapsimyönteinen yhteiskun-
ta. 

Niilo Keränen
eduskunta-
vaaliehdokas, 
Keskusta
Taivalkoski

Vuoden 2015 eduskunta-
vaalit ovat jo ovella ja puo-
lueiden ehdokkaat kiertä-
vät maakuntaa. Se näkyy 
täällä meilläkin kyläku-
vassa positiivisena asiana. 
Meille tarjotaan hernekeit-
toa, makkaraa ja paikallis-
ten ravitsemusliikkeiden 
tarjontaa ja lisäksi meil-
le tarjotaan kaikkiin ongel-
miin myönteisiä lupauksia. 
Mutta kun vaalit ovat ohi, 
miten meitä sitten muiste-
taan. Tämä onkin iso kysy-
mys.

Joko nyt olisi meil-
lä pudasjärveläisillä aika 

Pudasjärveläinen 
Sanna Stenius Eduskuntaan

ottaa naapurikunnas-
ta Suomussalmelta äänes-
tyskäyttäytymisen mal-
lia, jotta pudasjärvellä 
asuva kansanedustajaehdo-
kas saataisiin läpi. 

Suomussalmen poliitti-
set voimasuhteet ovat kun-
nallisvaaleissa kutakuinkin 
samat kuin Pudasjärvellä. 
Tällaisissa 8000 asukkaan 
omaavissa kunnissa, kuten 
Pudasjärvi ja Suomussalmi 
ovat, Keskustan ehdokkai-
ta ei ole saatu läpi vuosiin, 
oman kunnan äänimäärä ei 
ole riittänyt siihen. Edus-
kuntavaaleissa 2011 ja 2015 

keskustan pudasjärveläinen 
ehdokas ei yltänyt jäsenää-
nestyksessä ehdokaslistal-
le (piirin muutokset). Tä-
mähän osoittaa sen miten 
maakunnassa Pudasjärvel-
tä pyrkiviä ehdokkaita huo-
mioidaan.  

Suomussalmella tämä 
asia on korjattu siten, että 
on äänestetty yli puoluera-
jojen vasemmiston ehdokas 
eduskuntaan, he ovat vielä 
nousseet ministereiksi asti, 
ja naapurikunnan ministe-
reistä on ollut merkittäväs-
ti apua myös Pudasjärven 
kunnalle. 

Vasemmistoliiton ehdo-
kas on Kipinän kosken ran-
nalla asuva lähihoitaja, in-
sinööri ja perheen äiti Sanna 
Stenius. Hänellä on kaik-
ki mahdollisuudet nous-
ta eduskuntaan kun vain 
otamme asiaksi, että Pu-
dasjärvellä asuva ehdokas 
äänestetään yhteistuumin 
eduskuntaan.  

Paavo Tihinen
Sanna 
Steniuksen 
vaalipäällikkö
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53Pohjoisen kansanedustaja

Eduskuntaan myös 2015

raimopiirainen.fi

•  Kokenut
•  Ahkera
•  Asiallinen
•  Tunnollinen
•  Maltillinen
•  Aikaansaava
•  Yhteistyökykyinen
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Raimo on:

Työn ja työväen kansanedustaja.

Sirpa Paatero
Kehitys- ja yhteistyö-
ministeri (SDP)

Eero Heinäluoma
Eduskunnan
puhemies (SDP)

Tytti                 
 Tuppurainen

TYÖN TEKIJÄ

ED
U

SKU
N

TAVA
ALIT 2015 - TYTIN

 TU
KIRYH

M
Ä

tulevaisuusPohjoisen
www.tytti.info
ÄÄNESTÄ TYTTI JATKAMAAN TYÖTÄ EDUSKUNNASSA

60

LÄHDE LIIKKEELLE - NYT JOS KOSKAAN

www.maaritsihvonen.fi
MAARIT SIHVONEN

25
yrittäjä, 
fysioterapeutti

  Olen saanut vuosien aikana 
monipuolista kokemusta yrittäjänä ja 
oululaisena päättäjänä. Uskon, että 

kokemukselle on käyttöä Oulun, 
Pohjois-Suomen ja koko maan 

asioiden hoitamisessa.  
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WWW.RIIKKAMOILANEN.FI 
riikka@riikkamoilanen.fi, p. 050 4628 026
Riikka Moi -kampanjatoimisto auki 8.4.2015-18.4.2015 
klo 11-13 ja 16-18, Asemakatu 9, Oulu

Seuraa Riikkaa:

68SISUKAS

45

Palkasta toimeentulevien 
ääni kuuluviin
Verot Suomeen ei vero-
paratiiseihin
Työntekemisen on oltava 
aina kannattavaa

SARI HALONEN

48 v.
Äiti 
Luottamusmies
Ins., DI

SISUKAS

Hyvinvointivaltiota 
jälleenrakentamaan
Vasemmistoliiton eduskunta-
vaaliehdokkaat pudasjärve-
läinen Sanna Stenius ja suo-
mussalmelainen Taina Matero 
olivat äänestäjien tavattavissa 
perjantaina 13.3. Pudasjärven 
torilla. Paikalliset tukijoukot 
tarjosivat grillimakkaroita ja 
jututtivat ihmisiä. 

Steniuksen ja Materon mu-
kaan huhtikuun Eduskunta-
vaalit ratkaiset Suomen suun-
nan. Kasvavatko tuloerot, 
lisääntyykö köyhyys ja eri-
arvoisuus, vai pääsemmekö 
entistä vahvemmin voimin 
rakentamaan yhteiskuntaa, 

jossa ihmiset ja ympäris-
tö ovat etusijalla. Vasemmis-
toliitto tekee näiden asioi-
den eteen työtä. Ne ovat sitä 
rikkautta, jolla on arvoa, va-
kuuttivat Stenius ja Mate-
ro. Pudasjärveltä ehdokkaat 
jatkoivat matkaa vaalitilai-
suuteen Kuusamoon, onhan 
Stenius Koillismaalta ainoa 
ehdokas Vasemmistoliiton lis-
toilla. 

Stenius ja Vasemmistoliitto 
Pudasjärvellä järjestävät vie-
lä ainakin kaksi toritilaisuutta 
ennen vaaleja; 4.4. ja 13.4. HT

Vihreiden vaalibussi on 
kiertänyt Suomea koko al-
kuvuoden ja se saapui Pu-
dasjärvelle perjantaina 27.3. 
S-marketin edessä innostu-
neet ehdokkaat Mika Flöjt, 
Lea Krank ja Latekoe Law-
son Hellu keskustelivat pai-
kallisten kanssa.

He osallistuivat myös 
Torilla järjestettyyn Met-
säpäivään, joka sopi hyvin 
ehdokkaiden teemaan, sillä 
vihreiden arvojen kannat-

Vihreä vaalibussi toi sanomaa 
kestävästä kehityksestä

tajana myös puu- ja hirsira-
kentaminen ovat lähellä sy-
däntä, kertoo Flöjt. Lawson 
Hellun yksi vaaliteemois-
ta on myös terveellisen ra-
kentamisen puolesta puhu-
minen, sillä se on kaikkien 
etu. Puurakentaminen on 
myös osa kestävän kehityk-
sen tukemista, sillä laaduk-
kaan hirsirakennuksen elin-
kaari on pitkä.

Lisäksi ehdokkaat järjes-
tivät Kollaja-keskusteluti-

laisuuden Jukolan Pirtissä. 
Jo ennen keskustelua, kam-
panja-aamuna usea paikal-
linen tuli ilmaisemaan tu-
kensa vihreille ehdokkaille, 
jotka vastustavat äänek-
käästi Kollaja-altaan toteu-
tumista. Aamupäivän ohjel-
man jälkeen ehdokkaiden 
matka jatkui kohti Taival-
koskea. Vaalibussin matka 
jatkui viikonloppuna Lap-
piakin myöten. JK

Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat Mika Flöjt, Lea Krank ja Latekoe Lawson Hellu kerto-
vat, että tavoitteena on saada kaksi vihreää edustajaa Oulun vaalipiiristä Arkadianmäelle.

Taina Matero.

Sanna Stenius.
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Perussuomalaiset ehdokkaasi eduskuntavaaleissa 2015

Tee tilaus viimeistään 19.4.
Ennakkotilaus 8.-14.4.

Saat mitä tilaat.
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Eila
Aavakare

Metsätila-/designyrittäjä, 
yo-kauppateknikko, Kajaani

Janne 
Halunen

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,
Kempele

Olli 
Immonen
Kansanedustaja,

Oulu

Vaili
Jämsä-Uusitalo

Opintoasiainsihteeri,
Oulu

Tero 
Kokko

Yrittäjä,
Kuusamo

Pentti
Kettunen
Kansanedustaja,

Kajaani

Ari 
Korhonen
Asianajajayrittäjä, 

diplomi-insinööri, Sotkamo

Henna 
Kupsala

Luomuviljelijä, ohjelmisto-
suunnittelija, Siikajoki

Pirkko
Mattila

Kansanedustaja, FM ,
Muhos

Lasse 
Mikkola

Opettaja, 
rakennusinsinööri, Raahe

Ahti 
Moilanen
Liikenneopettaja,

Utajärvi

Anne 
Snellman
Filosofian tohtori,

Oulu

Juha
Liukkonen

Insinööri,
Ylivieska

Kari
Tykkyläinen

Kuvanveistäjä,
Pudasjärvi

Sebastian 
Tynkkynen

PS-Nuorten puheenjohtaja, 
kasvatustieteen yo. Oulu

Ville 
Vähämäki
Kansanedustaja, 

diplomi-insinööri, Oulu

Matti
Viitala
Eläkeläinen,
Haapajärvi

Jenna
Simula

Kansanedustajan avustaja, tradenomi,
Oulu

www.niilokeranen.com

SUOMI JA SOTE KUNTOON

63
Niilo tukiryhmineen 

toivottaa 
hyvää pääsiäistä!

Ke 1.4. klo 18.00 
Niilo Keräsen (nro 63) ja Riikka Moilasen  (nro 68) SUOMI JA SOTE 
keskustelutilaisuus Oulussa Aleksanterinkatu 9, Aleksinkulma. 
Asiantuntija-alustukset: johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja maakunta-
johtaja Pauli Harju. Juontajana toimii Tytti Isohookana-Asunmaa
To 2.4. klo 16.00-18.00 
Pudasjärvellä S marketin edessä Juha Pylvään kanssa. 
To 2.4. klo18.30 
alkaen Pudasjärven vaalituvalla MAATALOUSILTA. 
Tarjolla lähiruokaa, Korentojärven suolahaukea ja 
kotitekoista rieskaa tykötarpeineen. Mukana Juha 
Pylväs sekä MTK Pudasjärven pj. Juhani Jurmu 
kertomassa lähiruoasta ja maatalouden kuulumisia. 
Juontajana Antti Holmström. Tervetuloa! 
Myynnissä Niilon vaalityön tueksi arpoja.
Ti 7.4. klo 10.00-15.00 
Oulun Rotuaarilla myynnissä arpoja, 
tervetuloa keskustelemaan Niilon kanssa!

Niilo tavattavissa:
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Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Pohjoinen  
            ääni

Pirkko Mattila

pirkkomattila.fi

123

kansanedustaja

Taina Matero.

Sanna Stenius.

Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta
Sosiaalidemokraattisen puo-
lueen eduskuntavaaliehdok-
kaat Miikka-Aukusti Heis-
kanen, Ella Kiljunen, Mikko 
Salmi ja Heikki Reinikainen 
tapasivat äänestäjiä lauan-
taina 28.3. S-marketin edus-
talla. Lauantaiaamupäiväl-

lä paikalla kävi runsaasti 
väkeä. Keskustelua käytiin 
ajankohtaisista aiheista 
muun muassa Kollaja oli 
yksi tärkeistä aiheista. Grilli-
makkarat maistuivat tärkei-
den asioiden lomassa. PP

Makkarat maistuivat tärkeiden asioiden lomassa.

Miikka-Aukusti Heiskanen on tulevaisuuden lupaus dema-
rijoukossa.

Ella Kiljunen vaihtamassa kuulumisia paikallisväen kans-
sa.
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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.

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 

Esim. juhlateltta 4x8 m 32-42 hlö 
220 €/viikonloppu tai 2 vrk noudettuna.

Myös toimitettuna ja kasattuna. 
Kysy tarjous. Varaa omasi heti. 

Nyt meiltä uudet teltat ja 
tarvikkeet vaikka kesän juhliin!

Työttömyys ja tehottomuus 
keskeisimpiä ongelmia

Työttömyys, irtisanomiset, 
lomautukset, velkaantu-
minen ovat termejä, joiden 
yleistyminen viestii yhteis-
kunnassamme epävarmuu-
desta ja aiheuttaa useille 
meistä huolta tulevaisuu-
desta. Samanaikaisesti pu-
hutaan väestön ikäänty-
misestä ja sen tuomista 
haasteista. Toisaalta rahaa 
ei ole palkata työntekijöitä 
tehtäviin, joiden määrä kas-
vaa suuresti lähivuosina ja 
toisaalta ei ole tarjolla töitä 
työttömille.

Nyt on menossa seitse-
mäs vuosi, kun valtiovelka 
kasvaa voimakkaasti, eikä 
taittumista ole näköpiirissä, 
päinvastoin vauhti kiihtyy. 
Velkaantumisen taustal-
la ei ole minkään ongelmia 
ratkaisevan muutoksen ra-
hoitus vaan yli varojen elä-
minen. Sen rahoitus velal-
la on nykyisessä tilanteessa 
vastuutonta. Euroopassa on 
varoittavia esimerkkejä val-
tioista, joissa on rakennettu 
uutta hyvinvointia vanhan 
päälle, mutta unohdettu jul-
kisen sektorin varojen rajal-
lisuus.

Nyt on keskityttävä rat-
kaisemaan Suomen todel-
lisia ongelmia, ei keplotte-

lemaan muutamaa vuotta 
eteenpäin. Tuloverotuksen 
kiristäminen ja syömävelan 
otto ovat nykytilanteessa 
täsmälleen yhtä vastuutto-
mia toimenpiteitä, eivätkä 
ratkaise ongelmiamme lai-
sinkaan. Yhteiskuntamme 
suurimpia ongelmia ovat 
tehottomuus ja suuri työt-
tömyys, joiden ratkaisemi-
nen tulee olla keskeisimpiä 
tavoitteita tulevina vuosina. 
Työttömien määrä Suomes-
sa on noin 270 000, mikä on 
10,1 prosenttia työvoimas-
ta. Kunnittain työttömyys 
vaihtelee kolmesta prosen-
tista 23 prosenttiin, mikä 
osoittaa, etteivät työpaikat 
ja työttömät jakaudu alueel-
lisesti tasaisesti.

Suomessa työskentelevi-
en ulkomaalaisten osuus on 
kasvanut tasaisesti 2000-lu-
vulla. Rakennusalalla työs-
kentelevistä yli viidennes 
on ulkomaalaisia (Uudella-
maalla 1/3). Meidän suu-
ren työttömyyden ongelma 
ei todellakaan ole ainoas-
taan työpaikkojen puuttu-
minen, vaan samanaikaises-
ti alueellisena ongelmana 
on ollut työvoimapula, jota 
on korjattu ulkomaalaisel-
la työvoimalla. Uusien työ-

paikkojen syntymisellä ei 
välttämättä vaikuteta pal-
joakaan työttömyyslukui-
hin, jos työttömiä ei saada 
aktiiviseksi. Meidän pitää 
kannustaa työllistymiseen, 
työntekoon, työkunnon säi-
lyttämiseen ja yrittäjyyteen.

Julkisen sektorin kulu-
jen karsiminen tulee olla 
myös keskeisiä tavoitteita.  
Leikkauksia suunniteltaes-
sa tulisi tarkastella kaikkia 
osa-alueita eikä etsiä sääs-
tökohteita ainoastaan ”naa-
purin” tontilta.

Jokaisella on osuutensa 
ja vastuunsa saada Suomen 
talous ja hyvinvointi kes-
tävälle pohjalle. Tätä kehi-
tystä pitää valtion ohjata ja 
johtaa selkeästi omilla toi-
millaan. 

Sami Pikkuaho 
Sairaanhoitaja, yrittäjä
kansanedustajaehdokas (kok)
Oulu
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Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Myydään 2 krs. omakotitalo 
n. 172 m2, olohuone,keittiö,5 
makuuhuonetta,3wc, kodinhoi-
tohuone, sauna ym. Livo. P. 
0400 892 816.

1 h+keittiö+sauna, 34 m2, 2. 
kerros. As Oy Sivakkapuisto, 
Puistotie A4. Putkiremontti teh-
ty. Rak. 1973. P. 0400 769 573.

Pyöröpaaleja ja lasikuituinen 
soutuvene. P. 0400 182 492.

OSTAMME TAI VUOKRAAMME
Pudasjärveltä remontin vaativan 

omakotitalon tai rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpöverkkoon tai jolla on 

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

Yhdistyksen kevätkokous is-
tuttiin tiistaina 17.3. Palvelu-
keskuksessa. Ongelmana al-
kaa olla tilan puute tiloissa 
tehtyjen muutoksien vuok-
si. Yhdistyksen jäsenmäärä 
vuoden 2014 lopussa oli 373 
henkilöä. Vuosi oli jäsenhan-
kinnassa hyvä. Pudasjärvi 
sai piirin palkinnonkin hy-
västä jäsenhankinnasta. Pu-
heenjohtaja Aino Ervastin 
avauksen jälkeen kokous-
ta johti totutulla rutiinilla ja 
ponnekkuudella Jorma Ala-
talo ja sihteerinä Eeva Män-
tykenttä tutulla rauhallisuu-
della. 

Eeva kertoi viime vuoden 
toiminnasta. Kerhopäiviin 
on osallistunut noin kolmas-
osa jäsenistöstä, parhaim-
millaan 70 prosenttia. Täl-
lä kertaa kokouksessa oli yli 
40 jäsentä. Suosittuja tapah-
tumia vuoden varrelta oli-
vat teatteri- ja yleensä ret-
ket. Erityisesti joulujuhla ja 
sokkoretket, joissa jopa jos-
kus paikat loppuivat. Onnis-
tuneiden varainhankintojen 
johdosta pystyttiin tarjoa-
maan muutama matka jä-

Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistys myötätuulessa

senille ilmaiseksi. Tutus-
tuminen kotiseurakunnan 
kirkkoon, samoin kuin tou-
kosiunaus Sarakylässä, oli-
vat hyvin tykättyjä reissuja. 

Hallituskaan ei joutanut 
ihan makoilemaan, sillä ko-
kouksia pidettiin peräti 11 
kertaa. Mielellämme olim-
me mukana juhlimassa Elä-
keläiset r:n. 40-vuotistaival-
ta, samoin pidimme myös 
yhteinen nuotiotapaaminen, 
jossa runoiltiin, laulettiin, 
nautittiin kahvia ja paistel-
tiin makkaraa. 

Tällaisia mukavia yhdes-
säolon hetkiä aiotaan jatkaa 
tulevaisuudessakin. 

Kerhossamme toimi-
va ohjelmatoimikunta on 
myöskin ollut aktiivinen jär-
jestäessään juhliin ja kerho-
päiviin sopivaa ohjelmaa. 
Näyttävin oli Sota-ajan lau-
lut tapahtuma, joka kerä-
si runsaan yleisömäärän. 
Myös ulkopuolisia, ikäih-
misiä kiinnostavia eri alojen 
luennoitsijoita on vieraillut 
kerhopäivissä. Yhteistyö eri 
toimijoiden kuin myös kau-
pungin kanssa sujuu erin-

omaisesti. Kaupungin mak-
sama avustus on erittäin 
tarpeellinen, muutenhan va-
rainhankinta koostuu etu-
päässä jäsenmaksuista, jou-
luaika lehden ilmoitusten 
myynnistä, kahvittelusta ja 
arpajaisista. Harrastamme 
myös vapaaehtoistoimintaa, 
koti ja laitosvierailujen muo-
dossa. Myös kuoromme on 
kiertänyt laitoksissa viihdyt-
tämässä.

Rahastonhoitaja Yrjö Nis-
kala esitteli menneen vuo-
den numeroina, joka oli ihan 
mukavaa kuultavaa. Plussal-
la sopivasti pysyttiin, joten 
tilit ja vastuuvapaudet voi-
tiin myöntää helposti. Hy-
väksyttiin myöskin piirin 
kanssa yhteinen julkilausu-
ma. Siinä kyseenalaistetaan 
päättäjien suunnitelmat, 
joissa mm. esitetään hoi-
tohenkilökunnassa olevan 
vajauksen vuoksi, että me 
eläkeläiset alkaisimme tois-
temme hoitajiksi.

Alpo Laakkonen

Kolmihenkinen perhe haluaa 
vuokrata omakotitalon 5-10 
km: n säteellä Pudasjärven 
keskustasta. P. 044 595 9088.

HALUTAAN VUOKRATA

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana keskustassa 
saunallinen RV-huoneisto, 3-h. 
P. 0400 992 999.

Vuokrat tavana/myytävänä 
omakotitalo Lakarin alue 94 
m2, 3 h+k, kodinhoitoh, pesuh, 
sauna, autotalli/-katos, valm. 
-09. P. 045 123 7400.

Viime vuonna remontoitu 
yksiö Juhontiellä, 1-kerros.                             
Tied. 0400 771 721.

Kesärenkaat, 
vanteet, 

rengassarjat 
edullisesti. 

P.  0400 234 228.

Duo Ramos  
Hetepirtillä
Pääsiäistanssit järjestetään He-
tepirtillä lauantaina 4.4. ja tans-
sikansaa viihdyttää Duo Ra-
mos. Tapahtuman järjestää 
HNS. Tanssiorkesteri on kai-
nuulainen duo, joka esiintyy vä-
lillä myös vahvuudeltaan trio-
na. Jokaisella miehistä on noin 
kymmenen vuoden kokemusta 
eri kokoonpanoista

Jukka Poika,  
Mertaranta All 
Stars ja Dingo
Hotelli Iso-Syötteellä nähdään 
keskiviikkona 1.4. Jukka Poi-
ka & DJ Stormy. Suomireggaen 
pioneereihin lukeutuva mies 
tuli tutuksi Soul Captain Band 
-yhtyeestä 2000-luvun alus-
sa. Mies on ollut julkaisemassa 
kymmentä albumia, joista soo-
lona hän on tehnyt viisi. Kuu-
des sooloalbumi ”Elämäntyyli” 
julkaistaan 24.4.

Perjantaina 3.4. Mertaranta 
All Stars viihdyttää Hotelli Iso-
Syötteen kävijöitä. Yhtye on 
Antero Mertarannan, Jari Tirk-
kosen ja Seppo Tammilehdon 
perustama yhtye, joka soittaa 
pääasiassa 1960- ja 1970-luku-
jen musiikkia.

Lauantaina 4.4. esiintyy Din-
go, joka sai 80-luvun puolivälis-
sä Suomen nuorison sekaisin: 
tytöt itkivät ja kirkuivat näh-
dessään idolinsa livenä. Rock-
piireissä moista halveksuttiin ja 
– suoraan sanoen kadehdittiin. 
Vuoteen -86 saakka kesti Din-
gomanian aikakausi, kunnes yh-
tye hajosi. Tämän jälkeen yhtye 
on tehnyt kolme paluuta. Lau-
laja Pertti ”Nipa” Neumann on 
Dingon jäsenistä ainoa, joka on 
vaikuttanut yhtyeessä koko sen 
olemassaolon ajan. Hitit Autiota-
lo, Levoton Tuhkimo, Rio Ohoi ja 
monet muut ovat nykyisin lähes 
kansallisaarteen maineen saanei-
ta korvamatoja.

Ässiä ja erotiikkaa 
Kurenkoskesssa
Kurenkoskessa lauantaina 4.4. 
Erotic night -väreilyä tarjoaa Mr 
Maso, joka on viihdyttänyt mies-
komeudesta nauttivia naisia jo 
vuodesta 2004., mukana myös 
Miss Emma.  Wintissä soittaa Dj 
Eki. 

Sunnuntaina 5.4. pääsiäistans-
sien merkeissä salissa soittaa 
tanssiyhtye Ässät, jossa esiintyy 
Lare Siltala rummuissa, Pekka Pel-
tola koskettimissa sekä Eki Anttila 
soittaa bassoa. Jokainen miehistä 
osaa myös laulaa komeasti. Antti-

Tarpeettomana käyttämättömät 
Desperado merkkiset koppa-
kärryt 500 e ja käyttämättömät 
Campell kilpakärryt 200 €, yh-
dessä 650 €, p. 044 255 7571.

la on kokoonpanon uusin vah-
vistus ja välillä esiin pääsee hä-
nen viulistin taitonsa. Wintissä 
levyjä pyörittää Dj Antti.

Rokkia  
Romekievarissa
Romekievarissa perjantaina 
3.4. RocK`N`Rolls bandin ni-
mestä voi jo päätellä, millais-
ta musiikkia on luvassa. Oh-
jelmistoon kuuluu rokkia sekä 
cover-kappaleita.

Menoa on luvassa myös 
lauantaina 4.4., kun M. Huopo-
nen & T. Sarkkinen soittaa kah-
teen otteeseen Romekievaris-
sa. Päivällä klo 14 ja iltanäytös 
on kello 22. 

Salama tanssit-
taa Möykkälässä
Tanssit järjestetään Möykkä-
lässä lauantaina 4.4. klo 20.30 
alkaen. Tanssimusiikista vastaa 
tällä kertaa Kalevi Keränen yh-
tyeensä Salama kanssa. Yhtye 
on ollut toiminnassa vuodesta 
1990 lähtien, joten kokemus-
ta löytyy. Salama-yhtyeen ko-
koonpanoon kuuluu Ismo Väi-
sänen (koskettimet ja laulu), 
Raimo Juntunen (kitara ja lau-
lu) sekä laulava rekkamies Ka-
levi Keränen.

Suomen talouteen kaivataan 
rakennemuutoksia. Kos-
ka liikenteen osuus on noin 
kymmenes osa sekä kansan-
tuotteesta että työllisyydes-
tä, katseet kohdistuvat myös 
liikenteeseen. Vaikka lähtö-
kohta on aivan oikea, on jul-
kisten palveluiden tarvitse-
ma taksiliikenne turvattava 
markkinoiden kovimmilta 
puhureilta.

Liikenneministeriössä 
otettiin Kokoomuksen mi-
nisteri Henna Virkkusen 
johdolla suuntaa kohti taksi-
liikenteen vapaata kilpailua. 
Ministeri on vaihtunut, mut-
ta ajatus on varmasti vielä 
hengissä.

Helsingin tai Brysselin 
taksijonoissa kilpailun va-

Kuljetukset turvattava koko maassa
pauttaminen tuntuu hyvältä 
ajatukselta. Suurin osa Suo-
mea on kuitenkin harvaan 
asuttua aluetta, jossa kilpai-
lun hyödyt kuluttajille jäisi-
vät vähäisiksi.

Taksipalveluita ei voi rin-
nastaa yleisiin kuluttajapal-
veluihin eikä myöskään yri-
tysten kuljetustarpeisiin. 
Taksit ovat käytännössä osa 
julkisen palvelun tukiver-
kostoa. Koulukuljetukset, 
vanhuspalveluiden tarvitse-
mat kuljetukset, terveyspal-
veluiden kuljetukset eivät 
toimi ilman taksiliikennet-
tä. Julkinen rahoitustuki täl-
le tarpeelliselle toiminnalle 
ylitti 400 miljoonaa jo tämän 
vuosikymmenen alussa. Jos 
taksiliikenne ajautuisi kilpai-

lun myötä kansainvälisille 
toimijoille, mitä tälle kasva-
valle rahavirralle tehtäisiin?

Pohjois-Suomessa kilpai-
lu olisi joka tapauksessa hai-
hattelua. Vasta isot, tiheästi 
asutut kaupunkialueet tuot-
tavat tarpeeksi asiakaspoh-
jaa, jotta kilpailtu liikenne 
tuottaisi tarpeeksi edes auto-
kannan ylläpitämiseksi.

Suomen liikennekustan-
nusten hillinnässä on syytä 
aloittaa työ sieltä, mistä tu-
loksia tulee. Tieverkosto saa-
tava kuntoon koko maassa, 
sillä tavoin ne kustannukset 
saadaan kuriin.

Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja, SDP
Oulu

Ihmiset tarvitsevat elinym-
päristöään, siitä syntyvät 
alueiden vahvuudet ja me-
nestystarinat. Koillismaalla 
vesivoimayhtiöt pyrkivät Poh-
jolan Voiman johdolla Kolla-
jan kautta avaamaan Koskien-
suojelulain ja altistamaan vielä 
vapaat kosket vesivoimasuun-
nitelmien piiriin. Tämä kehitys 
ei johda elinympäristöjen saa-
ti Iijokivarren ihmisten hyvin-
vointiin. Energiateollisuus ry 
selvitti jo 2007 kaikkien vapai-
den virtavesien rakentamispo-
tentiaalin. Listalla olivat Iijoen 
lisäksi jopa Ounasjoki, Teno ja 
Tornionjoki. Vesivoimayhtiöi-
den tavoitteena on, että seu-
raava hallitus avaisi koskien-
suojeluin, mikä mahdollistaisi 
Kollajan ja mahdollisesti mui-
den vesivoimahankkeiden 
eteenpäin viemisen. 

Samanaikaisesti suurten 
puolueiden puheissa on väläh-
dellyt ympäristöministeriön 
sekä maa- ja metsätalousmi-
nisteriön sulauttaminen yh-
deksi ns. luonnonvaraminis-
teriöksi, jolloin riippumaton 
ympäristönsuojelunäkökulma 
valtion keskushallinnossa hä-
viäisi. Edes näiden tavoittei-
den toteutuminen ei kuiten-
kaan automaattisesti johtaisi 
Kollajan rakentamiseen. Tiellä 

Vihreät puolustavat koskiensuojelulakia
olisivat ainakin puutteelliseksi 
todetun ympäristövaikutusten 
arvioinnin uusiminen, vesi-
lain mukaisen luvan saaminen 
ja luonnonsuojelulain ja EU:n 
luontodirektiivin mukaisten 
poikkeuksien hakeminen Na-
tura-alueiden suojelusta. Min-
kään näistä toteutuminen ei 
ole läpihuutojuttu, vaan pa-
himmillaan jouduttaisiin vuo-
sikymmenten mittaiseen tais-
teluun eri oikeusasteissa, 
Euroopan unionia myöten. Jo 
nyt Kollaja-hanke on jakanut 
Pudasjärven asukkaat kahteen 
riitelevään leiriin, mikä hait-
taa koko alueen kehittämistä 
ja elinvoimaisuutta.

Vihreät puolustavat kos-
kiensuojelulakia, puhtaita ve-
siä, vaelluskaloja ja ympä-
ristöministeriötä. Kollajan 
tekoallas ja Iijoen jatkoraken-
taminen pilaisivat vaelluska-
lojen palauttamishankkeet ja 
tuhoaisivat arvokkaita luon-
to- ja virkistysarvoja. Iijoki on 
suurista joistamme viimeisenä 
rakennettu ja parhaiten luon-
nontilansa säilyttänyt. Sen al-
kuperäinen lohikanta on ainoa 
tallessa oleva rakennettujen jo-
kien lohikanta. Katseet Iijoen 
kehittämiseksi on käännettä-
vä vesivoimarakentamisesta 
kohti vesistön ekologisen tilan 

parantamista ja vaelluskalojen 
palauttamista. Tavoitteena tu-
lee olla vesistön hyvä ekologi-
nen tila koko Iijoella ja luon-
taisesti lisääntyvät kalastusta 
kestävät vaelluskalakannat. 

Jo Iijoelle aiheutettujen va-
hinkojen korjaaminen on vä-
hintä mitä Pohjolan Voi-
ma voisi tehdä, rakentaa 
kalatiet korvauksena jokivar-
tisille aiheuttamistaan histori-
allisista vääryyksistä. Iijoen tu-
levaisuuden vision tulee olla 
puhdasvetinen ja kalaisa. Sii-
hen eivät sovi vesistön jatkora-
kentaminen ja tekoaltaat. Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskella 
kannattaa panostaa puuraken-
tamiseen, biotalouteen ja mat-
kailuun. Matkailua ja alueen 
vetovoimaisuutta lisäisi alu-
een kulttuurihistoriaa, luon-
toa ja vaelluskalakannan ke-
hittymistä hyödyntävän Iijoen 
kansallispuiston perustami-
nen Taivalkosken Jokijärven 
ja Pudasjärven Kipinänkosken 
väliselle alueelle. Tämä antaisi 
alueelle sille kuuluvan arvon.

Koskiensuojelulain, joki-
varren ihmisten ja vaelluska-
lojen puolesta, Kollaja kestää!

Oulun vaalipiirin  
Vihreiden kansanedusta-
jaehdokkaat 
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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, METSÄNEUVONTAA

* Klassista hierontaa
* Urheiluhierontaa

Koulutettu hieroja
Marjo Kokko

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

hierojamarjo@gmail.com

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

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

PIZZERIA,
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

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:

Oikopolku 2C, 93100 Pudasjärvi

0400 198 382

AUTOKORJAAMO 
PASI KUMMALA

www.autokorjaamokummala.fi

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

ALASI 
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!
PALVELU-

HAKEMISTOSTA 
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

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

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

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja 

lämmitysvesiverkostostojen saneeraukset 
Uponor komposiitti järjestelmällä.

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi. 
P. 050 322 1007 
040 752 3293

www.koillispaja.fi
koillispaja@koillispaja.fi

Palveleva 
konepaja Pudasjärvellä

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

Puh. 020 413 7520

Onko taimikonhoitorästejä? 
Pyydä tarjous!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

KATTOKOLMIKKO OY
Konesaumakattojen ammattilainen

Rakennuspeltityöt
0400 383 168, 040 518 3341, 

050 532 3712
www.kattokolmikko.fi

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELUHAKEMISTOSSA!
PALVELUHAKEMISTOSTA

EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   
p. 040 1951 732  

MAARAKENNUS PUURUNEN OY
Naisjärventie 444, 93140 Kipinä, puh. 040 517 6347

Maa-ainekset, Jukka, p. 0400 223 771
posti@maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

• Maansiirtotyöt • Kaivutyöt • Maisemointityöt 
• Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  • Sorat • Murskeet • Hiekat 

• Myös seulotut lajikkeet • Ruokamultaa

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

Taksi Piipponen Oy

Koskenhovilla 
ma 6.4.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Pääsiäistanssit  Hetepirtillä  
lauantaina 4.4. klo 21-01

Tanssittaa

Duo Ramos. 
Tanssia, 

kahvio ja arvontaa

Lippu 12 €       HNS Hetekyläntie 931, 93160 Hetejärvi
Tervetuloa!

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

ma 6.4.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Pääsiäismyyjäiset Kipinän koulun oppilaiden vanhemmat järjestävät 
Niemitalon Juustolassa to 2.4. klo 11-16. 
Pilkkikilpailut Kouvalla la 4.4. klo 11-15, Piipposentie 16.
Pilkkikilpailu Kovalammella la 4.4. klo 11-14. Ks. ilmoitus tällä sivulla.
Pikkupääsiäinen Syötteen luontokeskuksella la 4.4. Pikkupääsi-
äinen on koko perheen askartelutapahtuma luontokeskuksella. 
Hiihto- ja ulkoilutapahtuma la 4.4. klo 18-20 Pintamolla Terttu ja 
Paavo Holapan rannassa Meiskanniemellä.
Koko Perheen talvitapahtuma la 4.4. klo 11-13 Karvosenrannassa.
Pilkkikilpailut Aittojärvellä la 4.4. klo 10-12. Lähtö Aittojärven 
koululta. 
Pääsiäispilkki ma 6.4. klo 10-15 Havulanrannassa
Yleinen pilkkikilpailu su 19.4. klo 10-15 Korentojärvellä Pikkarai-
senrannassa.

Pilkkikilpailut 
Kovalammella 

(Kelosyöte)
Lauantaina 4.4. kello 11-14

Sarjat: aikuiset 10€, lapset 5€ 
Hyvät palkinnot!
Ilmoittautumiset: 

Pauli Särkelälle puhelin 0400 302 910
Paikalla ostettavissa:

arpoja, kahvia, lettuja ja kuumia makkaroita. 

järjestää Syötteen kyläyhdistys ry Tervetuloa!

Kyläseura tarjoaa kävijöille 
makkaraa, kahvia, mehua ja munkkeja. 

Lapsille poroajelua.

lauantaina 4.4. klo 18.00 - 20.00 
Terttu ja Paavo Holapan rannassa Meiskanniemellä

Pintamon kyläseura järjestää
koko perheen hiihto- 
ja ulkoilutapahtuman

Järvellä on hiihtolatuja ja paikalle voi tulla myös autolla, 
osoite Meiskanniementie 25 A

Tervetuloa!
Pintamon kyläseura

Järjestäjät: Jongun osakaskunta
ja Jongun alueen kyläyhdistys 
Lisätietoja: onervaro@suomi24.fi 

KOKO PERHEEN

TALVITAPAHTUMA
Karvosenrannassa la 4.4.2015 klo 11–13

- pilkkikisa 
- ulkoilua 
- makkaranpaistoa
Tervetuloa mukaan! 

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!

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.

Pe 3.4.  
Mertaranta All Stars 

Ke 1.4. 
Jukka Poika & DJ Stormy 
(huom keikka alkaa klo 22.00) 

La 4.4. Dingo 

La 11.4. 
Sini Sabotage

Siunattua ja Hyvää Pääsiäistä!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

Su 5.4. klo 11 Tuula Suomi
Su 12.4. klo 11 Jouni Vikström

Puuliiton Pudasjärven 
ammattiosasto nro 272

järjestää osaston jäsenille perheineen 
ULKOILU- JA 

LIIKUNTATAPAHTUMAN
Marikaisjärven toimitalolla

la 11.4.2015 klo 9-15
Ohjelma pitää sisällään leikkimielisen 

pilkkitapahtuman ym. yllätystä
Kenttäkeittiö on luvannut olla paikalla:
kahvia, mehua, makkaraa, lettuja ym.ym.

Tervetuloa!

Nuorittalla Pömilässä 
(Nuorittantie 76)

Huhtikuun bingot 

Tervetuloa!

Pe 3.4 klo 18.45, päävoitto 200€.
Pe 10.4 klo 18.45, päävoitto 120€.
Pe 17.4 klo 18.45, päävoitto 120€. 
Pe 24.4 klo 18.45, päävoitto 120€.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Puh. 044 202 3595

 ROMEKIEVARISSA
TAPAHTUU

RocK`N´
Rolls Band

Lauantai 4.4. 
klo 14 ja klo 22

M. Huoponen & 
T. Sarkkinen

yllättää yleisön ja itsensä 
esittämällä kulloisestakin 
tunnelmasta riippuen joko 

Jamppa Tuomista tai Bon Jovia 
- tai jotain siltä väliltä. 

Pe 3.4. 
klo 22.00 alkaen 

soittaa rokkia sekä covereita.

Tanssit Möykkälässä
Puhoskylän Kyläseura ry

Huom! Maksut vain käteisellä!
Ravintolaan vapaa pääsy.

La 4.4. klo 20.30-01.00  
Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

KALEVI 
KERÄNEN/
SALAMA

Koko perheen 
PÄÄSIÄISTAPAHTUMA

La 4.4. klo 11.
Pihapelejä, ilmakivääriammuntaa, mönkijäajelua, 

bingo, arvontaa, kahvia ja muurinpohjalettuja.
Lapsille liukumäki, omat liukurit mukaan. 

Lippu 12€
TERVE-
TULOA!

Torstaina 2.4.
Pubissa: Pubivisa klo 19.00
vetäjänä toimii Marko Koivula 

Perjantaina 3.4.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

Aukioloajat:
Ma-ti 14-20 • Ke 14-01 •  To 14-04 • 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!

Lauantaina 4.4.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Wintissä disco: 
klo 24-03.30  
DJ EKI

Lippu 15€ sis. ep

Sunnuntaina 5.4.
Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00

Wintissä disco: 
klo 24-03.30  
DJ Antti Lippu 12€ sis. ep

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

Pääsiäistanssit 
salissa: 

ÄSSÄT

Salissa: 
EROTIC NIGHT 

MR MASO
Miss EMMA
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Aittojärvellä la 4.4. klo 10-12. 
Lähtö Aittojärven koulun pihalta 

Kyläkolosta. 
Myytävänä hernekeittoa ja kahvia. 

Sarjat: Lapset, naiset, miehet.

Pilkkikilpailut

Tervetuloa!
Aittojärven Kyläseura ry

PÄÄSIÄISPILKKI
Ma 6.4.2015 klo 10-15

Havulanranta, Pudasjärvi
Sa 30: + 60 min.

Kilpailukala: kaikki lain sallimat
Sarjat: M, MV60, N, NV60, NU16

YLEISET PILKKIKILPAILUT
Su 19.4. Pudasjärvi, Korentojärvi, 

Pikkaraisen ranta, klo 10-15.
Sa: 30+60 min.

Kilpailukala: kaikki lain sallimat
Sarjat: M, MV60, N, NV60, NU16

Järjestäjä Pudasjärven Virkistyskalastajat 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeuksia 
kaupungintalon 
aukioloajoissa
To 2.4. klo 8-15 
Pe 3.4. suljettu 
Ma 6.4. suljettu

Hyvää pääsiäistä!

      Super Pudasjärven ao 211
KEVÄTKOKOUS 
ma 20.4.2015 klo 16

Jukolan Pirtissä
Esillä sääntömääräiset asiat.

Sitovat ilmoittautumiset ao. nettisivulla tai 
paula.hemmila@oulunkaari.com to 16.4. mennessä

Ruokailu pizza puffetti. Tervetuloa! Hallitus

Työpetari ry:n
KEVÄTKOKOUS 

torstaina 23.4.2015 klo 17.00
Suojalinnan asukastuvalla 

(Urheilutie 2)
Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Hallitus

Asemakaavojen muutos
Valtuusto on kokouksessaan 19.03.2015 hyväksynyt Kurenalan 
eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavojen osittaisen muutok-
sen, jolla jalankulku- ja pyörätietä on muutettu valtatien liikenneal-
ueeksi tulevan Jussinahon alikulkutunnelin kohdalla.

Päätös asiakirjoineen on nähtävänä 01.04.2015 alkaen kau-
pungin kaavoitus- ja mittaustoimessa sekä internetissä osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi 

Pudasjärvi 27.03.2015  
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

hakee Pikku-Paavalin päiväkotiin 
Lastentarhanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan toimeen 
1.5.2015 alkaen.  Kelpoisuusehdot määräytyvät (L272/2005 § 7 ja 
asetus 608/2005) mukaisena. Tehtävään valitun on toimitettava ri-
kosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä 
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa va-
litsemispäätöksen tiedoksisaannista.  Työsuhteessa on koeaika.

Hakuaika päättyy 15.4.2015 klo 15 mennessä.

Hakemukset  tulee toimittaa internetin kautta 
www.pudasjarvi.fi/ avoimet työpaikat tai osoitteella: Pudasjärven 
kaupunki /päivähoitotoimisto, PL 10, 93101 PUDASJÄRVI.  

Lisätietoja antaa päivähoidonohjaaja Jaana Rajala, puh. 040 504 3241.

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN 
VARHAISKASVATUS  

Hallitus kokoontuu klo 17.00.

MLL:n Pudasjärven yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous

Pudasjärven yhdistys pidetään ti 21.4.2015 
klo 18.00 Jukolan Pirtissä

Tervetuloa!

Yleiset pilkkikilpailut lankalauantaina
4.4. klo 11.00 - 13.00 Jaurakan venerannassa. Osallistumismaksu 10 €/hlö. 

Rahapalkinnot. Arpajaiset. Myytävänä kahvia ja grillimakkaroita. 
TerveTuloa!  Järj. Korpisen kyläyhdistys ja Korpisenperän kalastuskunta

Lauantaina Reykjavikissä 
kulttuurijuhla 

Menningarnott iltakarnevaaleineen.
Lauantaina mahdollisuus osallistua myös 

Islannin maratonille, 
puolikkaalle tai varttimaratonille. 

Maratonmaksu ei sisälly matkan hintaan.

Sunnuntaina tuhansien 
tarinoiden Islannin 

kiertomatka kaikkien kuuluisine 
nähtävyyksineen ja upeiden 
luontokohteiden keskelle.

Matkan hinta 970 € 
2 h huoneessa.

Hinta sisältää: Lennot HKI-
Reykjavik-HKI, lentokenttäkuljetukset, 

sunnuntain Kultaisen kolmion retki, käynti 
Expossa, majoitus 4 tähden ihka uudessa 

hotellissa, hotelliaamiaiset.
Lisämaksu: Yhteiskuljetus 

Pudasjärvi-Helsinki-Pudasjärvi.

PUDASJÄRVI-lehden

Lukijamatka Islantiin
21.-24.8.2015.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Heimo Turunen, p. 0400 385 281

lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Matkatoimisto: Välimatka Oy

TULE
MUKAAMME!

Tied. ja ilmoittautumiset:
Jari Junna 0500 558 368, 

jarit.junna@pp.inet.fi
heimo.turunen@vkkmedia.fi

Mukaan toivotaan vähintään 10 henkilöä.
Ryhmäläiset saavat ohjausta liikunnasta sekä ravin-
nosta sekä tehdään liikuntaohjelma, joka pitää si-
sällään 1-2 yhteistä liikuntatuokiota viikossa, jotka 
koostuvat kävely, sauvakävely- ja juoksulenkeistä, 
kuntosaliharjoittelusta, kahvakuulailusta yms.
Hinta 95 euroa.

1945

Pu

U

70 v.
70 vuotta työtä

Pudasjärven nuorison hyväksi

AkuFysio ja PuU Kuntourheilujaosto aloittavat

Painonhallinta– ja
kunnonkohotusryhmän

Toinen kokoontuminen 
Puikkarin kahvion takaosassa ke 1.4. klo 18.

Vielä mahtuu mukaan! 

Puh. 040 910 0622/ Kipinä

Traktoriurakointia
Lietteenlevitys sekä peltojen muotoilu 

ruuvilla, niitto ja kuivanheinänteko.
Myös muut mahdolliset traktorityöt, 
takuulla kilpailukykyisellä hinnalla.

”Sitä sattuu. Meidän iässämme.”
”No täällähän eletään kuin viimeistä päivää. 

Hellurei ja hilirimpsis!”

Aito, koominen ja koskettava tarina meille jokaiselle
ajankohtaisesta aiheesta  – vanhenemisesta.

Lippu ja matka: 
• 38€ peruslippu/ 33€ eläkeläiset/ 22 €  - alle 26-vuotiaat, 

opiskelijat, työttömät, varus- ja siviilipalvelumiehet
• Lähtö kaupunginvirastolta klo 17.15
• Lippuja rajoitettu määrä! Varaa omasi heti!
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset kulttuuritoimis-
toon torstaihin 9.4 mennessä, puh. 040 826 6417.

Teatterimatka 
perjantaina 
24.4.2015
OULUN  

KAUPUNGIN-
TEATTERIIN

suuren näyttämön 
esitykseen 

Viimeinen Valssi 
– Iloisesti rypyssä!

Järjestää Pudasjärven kaupunki/ kulttuuripalvelut

20. SYÖTEHIIHTO
La 11.4.2015 klo 9.00 Hiihtostadion

SARJAT:   KILPASARJA 50 km    
 M, N, N40, M40, M45, M50, M55, M60
   M/N 50 km RETKISARJA
   M/N 25 km RETKISARJA
Osanottomaksu:  35 € 31.3.2015 mennessä
  45 € 31.3.2015 jälkeen
  tili: FI77 5360 0420 0042 96
Maksuun sisältyy:  mitali, kunniakirja
6 huoltopistettä, sauna ja arvonnat kaikkien 
kesken. Unelma-arpa (arvo 6 €) ja munkkikahvit.

Ilmoittautuminen 10.4.2015 mennessä
Tiedustelut: Heino Ruuskanen 0400 346 097

heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi

SYÖTETRIPLA – osakilpailu
11.4.2015 Syötehiihto 50 km 
www.pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/syotehiihto
1.8.2015 MTB Syöte 60 km www.mtbsyote.fi
11.9.2015 Huippukymppi 10 km www.huippukymppi.fi

PuU Kuntourheilujaosto osallistuu 
Marjanalueen hiitopoppoon järjestämälle
kuutamohiihtoretkelle la 4.4. Syötteellä.
Luontokeskukselta lähtö klo 21 Annintuvan kautta Ahmatuvalle ja 

takaisin noin klo 01.00. Kummallakin tuvalla tarjoilua.
Kurenalta lähtö klo 19.30 Puikkarin pihalta yhteiskyydeillä Syötteelle.

Ota yhteyttä Senja Pihlaja p. 040 767 2317, 
senjapihlaja@luukku.com, Tarmo Kokko p. 040 595 4107.

Ei osallistumismaksua!

HUOM!
Pudasjärvi-

lehti 
ilmestyy 
jatkossa 

PERJANTAISIN!

LUE:
www.pudasjarvi-lehti.fi
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Alpo Puhakka 0400 187 795, alpo@aosteel.fi

MYYDÄÄN TALLIOSAKKEITA VARASTOTIELTÄ
Säilytykseen, harrastuksiin, toimitilaksi

●  Asuntoautot ja -vaunut
●  Veneet, moottoripyörät ja -kelkat
●  Huonekalut ym. irtain
 omaisuus
●  Työkalut, materiaalit, koneet ja  

kalustot, autohuolto, mobilismi yms.
●  Paloturvallinen
●  Edullinen lämmitys
●  Oma lukittu tila
●  Vesijohto ja viemäröinti (WC-valmius)

Nyt varataan 
kesän parhaita asennusaikoja, 

tule ja pyydä tarjous.

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

Kauttamme 
luotettavat ja hiljaiset 

Nibe maalämpöpumput. 

16 rinnettä
Iso-Syöte

www.syote.fi, 0201 476 471

iso-syötteellä
riittää lunta 

pääsiäisenkin jälkeen

PERJANTAI 3.4. 
Haglöfs SuomiSlalom klo 12

LAUANTAI 4.4. 
Mustin ja Lystin pujottelukisa klo 14.00

IS Tour klo 12-15

SUNNUNTAI 5.4.
Tarmon rattikelkkakisa klo 14.00

Pääsiäisen suuri aarrejahti klo 12.00

PÄÄSIÄISENÄ
TAPAHTUU

Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN, KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE. markus.sarkela@msarkela.com
www.msarkela.com

Remontin 

tilanneille 

piipunpellitys 

kaupan päälle! 

Tue paikallista ja teetä kattoremontti 
oman Kylän Poijilla! 

Avaimet käteen pakettina valitsemastanne 
materiaalista 10 vuoden takuulla! 
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Kiinnostaako Sinua 
asuntosijoittaminen?
Rivitalohuoneistoja Zeppelinin läheisyydessä, vielä muutama jäljellä!

Toimi 
heti!

Hox!

Sovi esittely! 

Kempeleen Paiturissa halliosakkeita 54,5 m2 omaan käyttöön 
tai valmiiksi vuokrattuna sijoituskäyttöön. Soita ja kysy lisää!
P. 0400 275 250 • info@forentia.fi • www.forentia.fi

Pelkäätkö sinä putkirikkoa?

OTA YHTEYTTÄ
JA VOITA 5600 €

PUTKIREMONTTI!

SOITA: 020 7919 640

Joka päivä jossain...
Putkirikoista johtuvia vesivahinkoja tapahtuu 
Suomessa päivittäin. Etenkin ennen 90-lukua 
rakennetuissa taloissa riski on suuri.

Asiantuntijamme auttaa kaikissa putkiston 
kuntoon ja remontointiin liittyvissä asioissa:

020 7919 640 | www.vesnom.fi

Osallistu samalla 5600 €:n arvoisen 
putkiremontin arvontaan!
Yhteyttä ottamalla ja yhteystietosi antamalla 
osallistut samalla 5600 €:n arvoisen putkiremon-
tin arvontaan. Arvontaan osallistuvat myös kaikki 
vuonna 2015 Vesnomin putkiremontin tehneet. 
Voit osallistua myös netissä www.vesnom.fi. 
Palkinto arvotaan 31.12.2015.

KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN:
Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet – ikääntyviä unohtamatta
Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja
Kestävät arvot yhteiskunnan perustana

Lue lisää Samin vaaliteemoista sivulta 8
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SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE  EDUSKUNTAAN
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SAMI PIKKUAHON TUKIRYHMÄ  
Jos haluat mukaan tukiryhmään, ota yhteyttä: tukiryhma@samipikkuaho.fi

Kampanjapäällikkö Jani Pitkänen, 040 508 2074, jani.pitkanen@samipikkuaho.fi
Kampanjasihteeri Ulla Savela, 040 526 6253, ulla.savela@elisanet.fi
Perhetoimintavastuuhenkilö Päivi Tuomivaara, 0400 353 612, paivi.tuomivaara@pp.inet.fi
Nuorisotoimintavastuuhenkilö Aatu Liikanen, 050 468 7948, aatu.liikanen@gmail.com
Talous, Tuomas Tuuli, 044 975 4835, tuulituomas@gmail.com

N SANOMA
Kansanedustajaehdokas Sami Pikkuahon vaalilehti 

26.3.2015

Kustantaja: Paremman arjen puolesta ry
Paino: Kaleva Oy

                   TYKKÄÄ SAMISTA FACEBOOKISSA!

Sami Pikkuahon poliitikko-profiilia seuraamalla näet tuoreimmat uutiset, 
aikataulut ja ajatukset vaalityöstä.

ALUEVAALIPÄÄLLIKÖT:
Koillismaa, Antero Kokko, 0400 100 403, antero.kokko@lvijarauta.fi
Siikajokilaakso, Ari Tyni, 0400 805 479, tyniari@gmail.com

Sami Pikkuahon Paremman arjen puolesta -kam-
panja on ollut monella tavoin erilainen. Kaikki Sa-
min teemat kun eivät ole kovin muodikkaita. Työ ja 
yrittäjyys sekä talouden kuntoon saattaminen ovat 
toki usean poliitikon teemoja. Vähemmän suosittu-

ja aiheita ovat sen sijaan lasten, nuorten ja perheiden 
puolustaminen sekä kestävistä arvoista puhuminen.
Toinen erikoinen piirre on, että nämä teemat ei-

vät siivittäneet Samia keskustan ehdokkaaksi. Sen vuok-
si kannattajajoukko ympäri maakuntaa kehotti Samia siir-
tymään toiseen keskustaoikeistolaiseen puolueeseen, jatka-
maan työtä tärkeiden asioiden puolesta kokoomuksessa. Tu-
kijoukoissa puolueen vaihtoa ennen vaaleja ei pidetty loikka-
na, takinkääntönä tai äänestäjien pettämisenä. Kukaan kun 
ei ollut vielä äänestänyt!

Kolmas erikoisuus on vastaanotto ja vaikuttaminen ko-
koomuksessa: Sami on toivotettu teemoineen sydämellisesti 
tervetulleeksi kokoomukseen. Hänellä on erittäin hyvät suh-
teet alueemme kokoomusvaikuttajiin ja muihin ehdokkai-
siin. Hän on tavannut lukuisia kokoomuksen kärkipoliitik-
koja pääministeriä myöten ja keskustellut heidän kanssaan 
muun muassa perhe ja -työllisyyspolitiikasta.

Suomi elää viennistä, ja suomalainen yhteiskunta tarvitsee 
teollisuuden vientituloja. Elämme kansakuntana tällä het-
kellä velaksi, ja se näkyy myös valtion pitkän aikavälin me-
nokehyksissä tuleville vuosille. Säästöt ovat esillä lähes kaik-
kien palveluiden kohdalla eli myös koulutuksen määrära-
hakehyksissä. Siksi talouskriisistä ulospääsemiseksi myös 
koulutuksen laatuun ja tuloksellisuuteen kohdistuu paljon 
suuria odotuksia.

Suomi on edelleen hyvä ja turvallinen maa asua, elää 
ja yrittää. Digitalisoituvassa ja entistä teknistyneemmässä 
maailmassa meillä on tulevaisuuden kannalta monia etu-
ja, joita ei pidä unohtaa. Meillä on puhdas ilma, puhdas ve-
si ja puhdas luonto. Nämä kaikki ovat sellaisia menestyste-
kijöitä, jotka kasvavat tulevina vuosina vain korkoa korolle.

Sanonta ”Suomi elää viennistä” haastaa miettimään, mi-
ten koulutusjärjestelmämme voisi olla entistäkin parem-
pi ja kilpailukykyisempi suhteessa koviin kilpakumppanei-

Neljäntenä erikoisuutena on ennennäkemätön kampan-
ja. Sami aloitti alustavan kampanjoinnin noin kaksi vuot-
ta ennen vaaleja. Hän käy ennen vaaleja jokaisessa Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnassa, ja tilaisuuksia tu-
lee olemaan kaikkiaan noin 250. Samin tukiryhmä on ko-
ko vaalipiirin kokoinen, ja päivittäisessä talkootyössä on 
kymmenien ihmisten kasvava joukko. Kannattajajoukko 
kasvaa päivä päivältä. Jatkuvasti kuulee kommentteja: ”Sa-
mi menee läpi.”

Viides erikoisuus on Samin puolue- ja elämänkatso-
musrajat ylittävä aito yhteistyöhalu. Tätä Sami korosti ai-
koinaan keskustalaisena ja korostaa edelleen kokoomus-
laisena. Samia voi syystä luonnehtia laajan keskustaoikeis-
ton ehdokkaaksi. Hänellä on ollut ja tulee olemaan yhteis-
tilaisuuksia yli puoluerajojen esimerkiksi keskustalaisten 
ehdokkaiden kanssa.

Jos uskot raja-aidat ylittävään yhteistyön voimaan ja pi-
dät teemojamme tärkeinä, pyydämme sinua mukaan yhtei-
seen hankkeeseen. Tervetuloa! Monet haluavat olla konk-
reettisesti mukana vaalityössä, mutta tärkeintä on olla mu-
kana työssä äänestyskopissa. Siellä sinä päätät, kuka vie si-
nulle tärkeitä asioita eteenpäin.

JANI PITKÄNEN
Vaalipäällikkö

himme Aasiassa ja USA:ssa. Mitä voisimme tehdä koulu-
tussaralla nykyistä paremmin? Seuraavassa esitän kolme 
ehdotusta.

Ensiksi tulee kiinnittää huomiota kielitaitoon. Kielten 
opetukseen tarvitaan enemmän esitelmiä, esiintymistä tois-
ten edessä, parikeskustelua vieraalla kielellä ja ennen kaik-
kea puhetta puheen perään, jotta tulee ymmärretyksi vie-
raalla kielellä.

Toiseksi: kouluissamme yritämme kaikin tavoin auttaa 
erityistä tukea tarvitsevia, ja hyvä niin, mutta kansakun-
tamme menestymisen kannalta meidän tulisi kyetä haasta-
maan myös kaikkein lahjakkaimmat oppilaat käyttämään 
omaa kapasiteettiaan.

Kolmanneksi tarvitsemme huippuyliopistoja, jotka tut-
kimustyössään keskittyvät niille painopistealoille, joilla ha-
luamme olla maailman parhaita ja jotka kouluttavat lahjak-
kaita nuoria innovatiivisiksi kansalaisiksi.

pääkirjoitus

kolumni

Tule mukaan erilaiseen vaalikampanjaan!

Koulutuksella ja osaamisella rakennetaan tulevaisuutta
ESITÄN KOLME EHDOTUSTA, MITEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄMME VOISI OLLA ENTISTÄKIN KILPAILUKYKYISEMPI.
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Miksi tuet SAMIA eduskuntaan?

Lue lisää Samin tukijoiden kirjoituksia osoitteesta www.samipikkuaho.fi

Sami Pikkuaho tuntee 
lapsiperheiden arjen. Hän 
tietää, millaisessa ympäristössä 
lapsemme kasvavat ja nuo-
remme etsivät omaa polkuaan. 
Ennaltaehkäisevän työn mer-
kitys näkyy lasten ja perheiden 
hyvinvointina niin kodeissa, 
kouluissa kuin laajemminkin 
yhteiskunnassa.

Eduskuntaan tarvitaan juu-
ri Samin kaltaisia yhteiskuntaa 
tuntevia ja asioihin paneutuvia 
ihmisiä. Arvostan Samin kou-
lutus- ja työhistoriaa, joka on 
tutustuttanut häntä arjen haas-
tavimpiinkin tilanteisiin. 

Samilla on kokemusta myös 
työntekijän osasta. Työnantaja-
na ja yrittäjänä hän tuntee työ-
elämän monipuolisesti. Samin 
ajaman yritysten toimintaedel-
lytysten parantamisen kautta 
Suomi saadaan nousuun. 

PÄIVI MYLLYNEN
perheenäiti, luokanopettaja

Sotkamo

Samilla on monenlaista 
osaamista yhdistettynä rehtiin 
ja jämäkkään luonteeseen. 
Erityisesti arvostan hänen 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiantuntijuuttaan. Sitä tarvi-
taan nyt, kun koko sote-järjes-
telmä on suuren muutoksen 
kourissa. Voin olla varma, että 
Sami tulee tekemään paljon 
töitä myös perheiden hyvin-
voinnin eteen.

KAROLIINA NEVALAINEN
Sairaanhoitaja

Ylivieska

Samin vaalikampanjan 
ajatukset ovat juuri niitä, 
joiden toteutuksella saamme 
säilytettyä ja parannettua sitä 
hyvinvoinnin tasoa, mikä 
meillä nyt on.

Samilla on ne kestävät ar-
vot, joiden pohjalta yhteis-
kuntamme rakentuu. Suuren 
perheen isänä ja yrittäjänä hän 
tietää, mitkä ovat niitä perus-
asioita, jotka vaikuttavat hy-
vinvointiyhteiskunnan kehi-
tykseen. Hän tiedostaa hyvin 
myös sen, millaisessa tilas-
sa vanhusten hoito on. Koska 
uutta jaettavaa on vähän, nyt 
tarvitaan realistista ajattelua 
ja talousasioiden tuntemusta 
päätösten tekoon.

JOUKO LIMMA
Talousneuvos

Kempele

Yhteiskuntamme on voi-
makkaiden muutospaineiden 
kohteena. Vaaleissa määritel-
lään jälleen kerran suuntaa. 
Mielestäni ne painotukset, 
ja se arvoperusta, joita Sami 
on nostanut esille, ovat hyviä 
lähtökohtia tulevaisuuden 
suuntaa etsittäessä ja uusia 
ratkaisuja luotaessa. Luotan 
Samin kyvykkyyteen edustaa 
aluettamme kansallisen pää-
töksenteon keskeisimmällä 
forumilla.

PERTTI ERVASTI
Koulutusjohtaja

Kuusamo

Samilla on tuttu ja tur-
vallinen arvopohja. Tunnen 
Samin hyvin aktiivisena ja 
yhteistyökykyisenä ihmisenä. 
Uskon, että hänellä olisi ko-
koomuksen kansanedustajana 
paljon annettavaa yhteiskun-
tamme kehittämiseksi.

Sami suurperheen isänä ja 
työkokemuksensa johdosta 
tuntee erinomaisesti perhei-
den arjen ja tarpeet. Yrittä-
jyyden ja aiemman poliittisen 
kokemuksen kautta Samilla 
on terve suhtautuminen vas-
tuulliseen asioiden hoitoon ja 
toisaalta myös sydäntä aitoon 
välittämiseen sekä apua tar-
vitsevien tukemiseen.

PEKKA SIMONEN
Kaupunginvaltuutettu
P–P:n Kokoomuksen 
piirihallituksen jäsen

Kiimingin Alakylä, Oulu

Yrittäjänä ja perheenisänä 
arvostan Samin kokemusta 
ja hänen rehellisyyttään ja 
päättäväisyyttään asioiden 
hoitamisessa. Sami on oikea 
henkilö edistämään erilaisten 
yrittäjien mahdollisuuksia ja 
perheiden hyvinvointia. Hän 
ymmärtää ihmisten tilanteita. 
Hän osaa kohdata kaikki ihmi-
set kunnioittavasti ja ennakko-
luulottomasti.

APO ACA
Yrittäjä

Oulu

Sami osaa tarttua ongel-
miin maltillisesti, rakenta-
vasti ja päättävästi. Hän myös 
haluaa saada niihin oikean 
ratkaisun.

Sekä sisäinen että ulkoi-
nen turvallisuutemme vaati-
vat työtä ja osaamista asioiden 
parantamiseksi. Reservin up-
seerin koulutuksen saaneena 
Samilla on hyvä näkökulma 
ulkoiseen turvallisuuteemme. 
Myös sisäiseen turvallisuuteen 
hänellä on hyvä tuntuma ai-
kaisempien työtehtäviensä ja 
luottamustoimiensa kautta.

RAIMO OLLILA
Rikosylikomisario, evp.

Muhos

Sami ymmärtää yrit-
tämisen asioita omankin 
kokemuksensa perusteella. 
Yrittäjyyttä tarvitaan, jotta 
elinvoimaisuutta olisi ja elämä 
vahvistuisi myös pohjoisen 
kairoilla. Yli puoluerajojen 
kannattaa miettiä ja todeta, 
että Sami on henkilö, joka to-
della toimii yhteisten asioiden 
eteen taidollisesti! Yrittäjyys 
on kantava voima ajatellen 
niin Pudasjärveä kuin koko 
Suomea. Sami on mies pai-
kallaan myös tämän alueen 
kehittämisessä.

AUNE EKDAHL
Toimitusjohtaja

Pudasjärvi

Sami Pikkuahon kotisivuilta näet:
– lisää tietoa Samista ja hänen ajatuksistaan
– tiedot tilaisuuksista ja tapahtumista
– vaalikiertueen aikataulut

– tuoreimmat uutiset vaalikentiltä
– blogit ja kannanotot
– tukijoukon kirjoitukset.

PYSY AJAN TASALLA – www.samipikkuaho.fi

Samin vaaliteemat ovat 
minulle, eläkkeellä olevalle 
yrittäjälle, tärkeitä. Samilla on 
kokemusta ja näkemystä niin 
lapsiperheiden kuin yrittäjien 
ja vanhusten asioista. Vanhus-
ten hoitopaikat ja niiden hen-
kilöstömäärä ovat maassamme 
huonolla tolalla. Hoitoalan 
kokemusten kautta Samilla on 
näkemystä siitä, miten näitä 
asioita voidaan parantaa.

Samia on hyvä äänestää, sil-
lä hänellä on energiaa, osaa-
mista ja esiintymistaitoa tuoda 
esille ajamiaan asioita.

ANTERO KOKKO
Eläkkeellä oleva yrittäjä

Pudasjärvi

Ihminen, joka ajaa 
asioitani parhaiten, ansaitsee 
ääneni. Siksi haluan antaa 
ääneni Sami Pikkuaholle. Kes-
kustalaiset juuret omaavana 
päätin hypätä kokoomuksen 
eduskuntavaalivankkureihin.

Olen toiminut yrittäjänä 
pitkään ja koen, että Sami pys-
tyy viemään yrittäjän arjessa 
kerääntyneet huolet konkreet-
tisesti eduskuntaan. Yrittäjyy-
den yksi perusmuuri eli perhe 
on myös lähellä yrittäjyyttä, 
minkä Sami tuntee erittäin hy-
vin perheellisenä yrittäjänä. 
On helppo luottaa, että arjessa 
tärkeät asiat nousevat Samin 
toimesta keskusteluun myös 
eduskunnassa.

ESA KORKIAKOSKI
Myyntijohtaja

Yrittäjä
Oulunsalo
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AMI PIKKUAHO muistelee, että 
hänen kiinnostuksensa po-
litiikkaan syntyi Pudasjär-
vellä 1980-luvun alkupuolel-
la. Tuolloin paikkakunnalla 
käytiin vilkasta keskustelua 
Kollajan altaan rakentamises-

ta voimalaitosten tarpeisiin.

Lapsuus Ruukissa ja Paavolassa

Sami on syntynyt joulukuussa 1967 Ter-
vossa, jossa hänen isänsä Paavo toimi 
kunnansihteerinä. Parin vuoden kulut-
tua perhe muutti Paavolaan, josta Paavo 
sai kunnanjohtajan viran. Vähän myö-
hemmin perhe muutti Ruukkiin ja lo-
pulta Pudasjärvelle syksyllä 1973, kun 
Paavo aloitti siellä kunnanjohtajana.

Pudasjärvellä Sami kävi peruskou-
lun ja ammattikoulun sähköasennuslin-
jan. Peruskouluajoiltaan Samilla on mo-
nia mukavia muistoja opettajista, jotka 
kärsivällisesti ohjasivat vilkasta poikaa 
opintiellä. Sähköasennuslinjan jälkeen 
hän opiskeli vuoden Reisjärven kristil-
lisen opiston yhteiskunnallisella linjalla. 

Kollaja sytytti                   
kiinnostuksen politiikkaan

Pudasjärvellä käytiin 1980-luvulla vil-
kasta ja välillä kiivastakin keskustelua 
Kollajan altaan rakentamisesta. Kun 
 asiaa käsiteltiin valtuuston kokouksis-
sa, yläkouluikäinen Sami istui innolla 
yleisön joukossa.

– Tunnistin itsessäni halun vaikuttaa. 
Aloin ottamaan kantaa yhteiskunnalli-
siin asioihin, hän muistelee.

Pudasjärvi teki myönteisen päätök-
sen altaan rakentamisesta, mutta kos-
kiensuojelulaki hautasi hankkeen. Kes-
kustelu asiasta jatkuu edelleen. 

Unelma yrittäjyydestä toteutui

Kipinä yrittäjyydestä syttyi Samissa jo 
yläkouluikäisenä. Unelma toteutui va-

rusmiespalveluksen ja sairaankuljetta-
ja-lääkintävahtimestari-opintojen jäl-
keen. Sami aloitti vuonna 1992 vaimon-
sa  Anna-Kaijan kanssa sairaankuljetus-
yrittäjänä Ylikiimingissä.

– Otimme yrityksen ostoon ja kalus-
ton hankintaan ison lainan ja sitä myö-
tä ison riskin. Monet tutut ja ystävät otti-
vat samankokoisen lainan ensimmäisen 
talon rakentamiseen. Meillä ei siihen ol-
lut luonnollisesti tuolloin mitään mah-
dollisuutta. Olimme kuitenkin erittäin 
innostuneita ja tyytyväisiä, kun unel-
mamme yrittäjänä toimimisesta toteu-
tui, Sami kertoo.

Yrityksessä toimivien sairaankuljet-
tajien työtehtäviin kuului sairaankul-
jetuksen lisäksi toimia terveyskeskuk-
sessa päiväsaikaan erilaisissa tehtävis-
sä. Ammattitaitoaan kehittääkseen Sa-
mi opiskeli sairaanhoitajaksi työn ohes-
sa terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Sai-

raankuljetustehtävät ja työ terveyskes-
kuksessa tekivät kylät, talot ja ihmiset 
Samille tutuiksi.

Monipuolinen ja haastava 
sairaanhoitoala

Sairaankuljetus pienessä maaseutukun-
nassa on hyvin monipuolista ja haas-
teellista. Ylikiimingissäkin sairaankul-
jettajiin turvauduttiin monissa kiireet-
tömissä terveydellisissä avun tarpeissa. 
Sami auttoi usein kotonaan sinne tullei-
ta avuntarvitsijoita.

– Ihmisten palaute palkitsi ja antoi 
voimia. Koin ihmisten tukemisen eri-
tyisen tärkeänä ja luonteelleni sopiva-
na. Kuunteleminen ja tukeminen antoi 
myös valmiuksia kehittää itseä auttaja-
na. Palkitsevaa oli nähdä monien voitta-
van ongelmansa ja pääsevän takaisin ja-
loilleen elämässä.

– Sairaankuljetuksessa tiimityön 

OULULAINEN SAMI PIKKUAHO ON SAIRAANHOITAJA, 

KOLMENTOISTA LAPSEN ISÄ JA PITKÄAIKAINEN 

YRITTÄJÄ. MIKÄ SAI HÄNET LÄHTEMÄÄN 

KOKOOMUKSEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAKSI?

YRITTÄJÄN JA SUURPERHEEN ISÄN 
KOKEMUKSET POLITIIKKAAN

Sami Pikkuaho tuo
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- Lapset antavat myönteisen näköalan tulevaisuuden rakentamiseen, Sami Pikkuaho kertoo. 
Samin sylissä lapset Nooa ja Seela.

S
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SAMI PIKKUAHO
–  47-vuotias

–  Perheeseen kuuluu vaimo Anna-
Kaija ja 13 lasta sekä miniä, vävy ja         
3 lastenlasta

–  Koulutukseltaan sairaanhoitaja

–  Sotilasarvoltaan reservin vänrikki

–  Yrittäjä vuodesta 1992

–  Ylikiimingin kunnanvaltuustossa 
1993–2004, kunnanhallituksessa 
1997–2004, kunnanhallituksen 
puheenjohtajana 1997–2000.

–  Perhe- ja diakoniatyön sihteerinä 
2011–2013

merkitys korostuu. Minulla oli onni saa-
da hyviä sairaankuljettajia töihin yrityk-
seemme.

Sairaankuljettajana ja sairaanhoita-
jana Sami on myös nähnyt monia syi-
tä siihen, miksi terveydenhuoltojärjes-
telmä ei aina toimi parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

– Arvostan kokemukseni kautta hoi-
toalan työntekijöitä korkealle.

Yrittäjyys koko perheen 
kiinnostuksen kohteena

Samin ja Anna-Kaijan perheeseen kuu-
luu 13 lasta, joista osa on jo perustanut 
oman perheensä.

– Lapset ja lapsenlapset ovat minulle 
erityisen tärkeitä ja antavat myönteisen 
näköalan tulevaisuuden rakentamiseen, 
Sami kertoo.

Perheellä on hänen elämässään suuri 
merkitys, ja se on ohjannut myös hänen 
valintojaan yrittäjänä.

– Yrittämiseen liittyy taloudellisia, 
sosiaalisia ja henkisiä riskejä. Meilläkin 
on ollut yrityksissä monenlaisia vaihei-
ta, vaikeitakin tilanteita.

Yrittäjyys on sekä Samin että Anna-
Kaijan kiinnostuksen kohde ja kuulunut 
heidän yhteiseen elämäänsä jo yli kak-
si vuosikymmentä. Myös Anna-Kaija 
on useaan otteeseen työskennellyt hei-
dän yrityksissään. Meillä on kokemusta 
useam man kokoisesta yrityksestä. 

– Kaksi kertaa olemme perustaneet 
yrityksen alusta. Yksi yrityksistämme 
on työllistänyt yli sata työntekijää. Yrit-
täjyys on yrityksen koosta riippumatta 
vaativaa, mutta antoisaa.

Samin ja Anna-Kaijan nykyinen yri-
tys on palvelualalla.

– Ihmisten palveleminen samoin 
kuin työllistäminen saa tuntemaan yri-
tyksen toiminnan tärkeäksi. Yrittäjänä 
voin osaltani palvella tätä yhteiskuntaa 
ja rakentaa sen tulevaisuutta. Se avaa 
työnäkymää eteenpäin.

Kunnallispolitiikan korkeakoulussa

Sami on perehtynyt sosiaali- ja tervey-
denhoitoalan kysymyksiin laajasti myös 
luottamustehtäviensä kautta. Hänet va-
littiin Ylikiimingin kunnanvaltuustoon 
vuonna 1992, jolloin hänet valittiin kun-
nanhallituksen edustajaksi sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan.

Vuoden 1996 kunnallisvaalien jäl-
keen Sami valittiin 29-vuotiaana Yli-
kiimingin kunnanhallituksen puheen-
johtajaksi. Hän toimi kunnan luotta-
mustehtävissä kolme kautta, yhteensä 
12 vuotta.

– Se aika oli suurta elämän korkea-
koulua, hän muistelee. – Opin esimer-
kiksi, että yhteisten asioiden hoitamises-
sa tarvitaan hyvää yhteistyötä ja neuvot-
telukykyä sekä luottamushenkilöiden 
kesken että virkamiesten kanssa.

Vaimon tuella valtakunnan politiikkaan

Sami on nyt ensimmäistä kertaa kan-
sanedustajaehdokkaana, mutta häntä 
on pyydetty asettumaan ehdolle jo kak-
si kertaa aikaisemminkin.

Aikaisemmilla kerroilla Sami ja An-
na-Kaija ovat todenneet ehdokkuuden 
mahdottomaksi. Kun laaja joukko per-
heiden hyvinvoinnista ja yrittäjyyden 
edellytyksistä huolestuneita ihmisiä ke-
väällä 2013 pyysi Samia asettumaan eh-
dolle, Sami ja Anna-Kaija päättivät käy-
dä asiaa perusteellisemmin läpi.

– Otin yhteyttä kymmeniin jollakin 
tavalla tuntemaani ihmiseen ja kysyin 
heidän mielipidettään. Hämmästyin si-
tä, miten voimakkaasti minua kannus-
tettiin asettumaan ehdolle. Moni kysyi 
vaimoni kantaa, ja se olikin minulle kai-
kista ratkaisevin asia.

Anna-Kaija pohti asiaa perusteelli-
sesti.

– Anna-Kaijan vastaus oli selkeä ja 
minulle hieman yllättäväkin. Hän tote-
si, että Suomen lapset, nuoret ja perheet 
tarvitsevat puolestapuhujaa siellä mis-
sä valmistellaan ja tehdään ihmisten ar-
kea koskettavia päätöksiä. Päätimme, et-
tä lähdemme tähän toisiamme tukien. 
Laajan tukijoukon kannustus rohkaisi 
eteenpäin. Päätöksen jälkeen oli rauhal-
linen ja päättäväinen olo. Asiat, joiden 
puolesta lähdettiin liikkeelle, ovat erit-
täin tärkeitä ja merkityksellisiä.

Anna-Kaija ja Sami Pikkuaho kokevat ystävien, tuttujen ja tuntemattomien laajan tuen tärkeänä eduskuntavaalihankkeessa.
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T
änä keväänä minulle tulee täy-
teen 20 vuotta luottamushen-
kilönä politiikassa. Olen saanut 
olla kunta-, maakunta-, edus-
kunta- ja puoluepolitiikassa 
mukana valtioneuvoston jäse-

nyyttä lukuun ottamatta kaikissa kam-
mareissa. Nyt palaan takaisin veron-
maksajan ja yhteiskunnallisten asioi-
den seurailijan rooliin. Matkanvarrel-
ta on jäänyt muistiin monenlaisia mie-
lenkiintoisia asioita ja tapahtumia, jois-
ta voisi joskus eläkkeellä kirjoitella vaik-
ka pikku pamfletin.

Tulin politiikan toimijaksi vasta kes-
ki-iässä oltuani aikaisemmin yrittäjänä 
ja yrittäjäjärjestön luottamustehtävis-
sä. Etujärjestöt ajavat aina ensisijaises-
ti omien jäsentensä etua lobbaamalla 
päättäjiä. Halusin osallistua suoraa pää-
töksentekoon ja samalla halusin katsoa 
asioita monipuolisesti laajemmasta nä-
kökulmasta. Tämä oli suurin motiivi-
ni lähteä politiikkaan. Tuolloin en tien-
nyt, millaista poliitikon elämä tulee ole-
maan, mutta yrittäjätausta on osoittau-
tunut hyväksi perustaksi toimia itsenäi-
sesti poliittisena päättäjänä.

Eduskunnassa huomasin nopeasti, 
että se on ulkoistanut osan päätösval-
lastaan työmarkkinajärjestöille. Nämä 
valmistelevat laajasti lainsäädäntöä niin 
sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa. 
Työmarkkinajärjestöille on annettu val-
ta sopia asioista myös kolmatta osapuol-
ta sitovasti tätä kuulematta. Tämä toteu-
tuu lainvalmistelun ja eduskunnan sää-
tämän niin sanotun yleissitovuuden pe-
rusteella. Suomen tärkeimmät työnan-
tajat, PK-yrittäjät, on jätetty kolmikan-
nan ulkopuolelle ilman mahdollisuutta 
vaikuttaa omiin asioihinsa. Sama koskee 
esimerkiksi eläkkeensaajia, työttömiä ja 
lapsiperheitä.

Moni on ihmetellyt, miksi suuret ra-
kenneuudistukset eivät etene. Syitä on 
monia, mutta yksi merkittävä tekijä on 
käytetyssä päätöksentekomenetelmässä, 
konsensuksessa. Yleensä demokratiassa 
päätökset tehdään enemmistöpäätöksi-
nä. Konsensuksessa päätökset tehdään 
niin, että jokainen sitoutuu päätökseen, 
jolloin jokaisella osapuolella on mah-
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20 VUOTTA POHJOISEN IHMISEN ASIALLA
ESKO KURVINEN
Kansanedustaja, kokoomus

EDUSKUNTAAN TARVITAAN 

IHMISIÄ, JOILLA ON KYKY 

HUOLEHTIA POHJOISEN 

IHMISEN ASIOISTA.

pii erinomaisesti saavutettujen etujen 
säilyttämiseen, siksi uudistukset jäivät 
tekemättä. Pienet puolueet ovat käyttä-
neet suhteettoman suurta valtaa omi-
en etujensa ajamiseen, ja kun vastuun-
aika tuli, ne lähtivät luikkimaan halli-
tuksesta.

Kahdeksan vuotta Suomen kunta-
liiton hallituksessa ja 12 vuotta maa-
kuntaliiton puheenjohtajistossa antoi-
vat laajan näkemyksen sille työlle, mitä 
sain tehdä Oulun kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana. Itse pidän tuota ajan-
jaksoa koko poliittisen urani merkittä-
vämpänä. Kun aloitin, Oulun seudun 
kuntapäättäjien ja kuntajohtajien yh-
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yhden Suomen historian suurimmista 
elinkeinoelämän rakennemuutoksista. 
Oulun seudulle palautettiin yhteistyön 
ja tekemisen ilmapiiri, jota valtioneu-
vostoa myöten on kiitelty.

Suuret kaupunkiseudut ovat kiistatta 
Suomen kasvun ja työllisyyden veturei-
ta. Oululla on poikkeuksellinen vastuu 
yli puolen Suomen ja pohjoisen Skan-
dinavian moottorina huolehtia pohjoi-
sen ihmisten hyvinvoinnista ja menes-
tyksen mahdollisuuksista. Eduskuntaan 
tarvitaan ihmisiä, joilla on halu ja kyky 
huolehtia pohjoisen ihmisen asioista.

www.fixi.fi

Meillä on mahdollista tehdä
kaupat joko puhelimitse
toimistolta tai paikanpäällä 
asiakkaan kotona.

Jos tuntuu, että tuo vois olla
mun juttu, ota puhelin käteen ja
soita niin ihimetellään yhessä!

Puhelimeen vastaa 
Matias Koivukangas
numerosta
050 514 5650.

HAEMME MUUTAMAA VIIMESEN PÄÄLLE

FIKSUA KAUPANTEKIJÄÄ 
NUOREKKAASEEN MYYNTITIIMIIMME.

Olemme aktiivinen ja myyntihenkinen yritys.
Meillä huumori kukkii, aurinko paistaa ja kauppa käy.
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Nykyajan ihmisen elämä ja valinnat muuttuvat nopeasti. 
Mikä tänään on arvokasta, saattaa jo huomenna olla merki-
tyksetöntä. Se, mitä me ihmiset pidämme arvokkaana, oh-
jaa toimintaamme sekä yksilöinä että koko yhteiskunnan 
tasolla.

Poliittinen toiminta on keskeisessä asemassa kansamme 
tulevaisuuden rakentamisessa. Periaatteellisesti ja käytän-
nössä eduskuntatyöskentely säätelee koko yhteiskunnan toi-
mintaa ja suuntaa. Olemme nähneet, miten haasteellista se 
on moniarvoisessa yhteiskunnassamme. Siksi tarvitaan kes-
täviä perusteita valintojen pohjaksi – tarvitaan arvoja.

Suomalaisiksi koetuilla arvoilla on pitkät juuret. Arvot 
ovat periytyneet sukupolvilta toisille. On pysyviä, kestäviä 
arvoja, sekä arvoja, jotka muuttuvat yhteiskunnan muuttues-

sa. Ihmisten omallatunnolla on suuri merkitys arvovalinnoissa. 
Arvot heijastavat asenteitamme ja sitä kautta ratkaisujamme.

Kokoomus haluaa säilyttää myös perinteitä, kaikkea sitä, mi-
tä edelliset sukupolvet ovat meille jättäneet. Kirjoitetun tiedon 
ja taidon lisäksi on myös hiljaista tietoa ja taitoa. Niihinkin ar-
voihin uskomista tulee pohtia ja tukea.

On tärkeää, että maassamme voidaan vapaasti ajatella ja elää 
itsenäisesti, mutta kuitenkin muistaen koko ajan vapauden ja 
vastuun keskinäisen suhteen: niin paljon kuin on vapautta, yh-
tä paljon on vastuuta.

Kestävät arvot luovat lujan pohjan yhteiskuntaa rakenta-
ville ratkaisuille. Ylempi asteisten arvojen – kodin, uskonnon 
ja isänmaan –puolustajat ovat edelleenkin kokoomuksen ”tu-
lenkantajia”.

Arvot kansanedustajan työn perustana
KESTÄVÄT ARVOT LUOVAT LUJAN POHJAN YHTEISKUNTAA RAKENTAVILLE RATKAISUILLE.

Sami Pikkuahon vaalikampan-
jan tukiryhmässä oltiin varauduttu 
suureen osallistujajoukkoon, mut-
ta satoihin yltänyt kävijämäärä yl-
lätti iloisesti 20 hengen toimitsijatii-
min. Lasten ja nuorten iloinen yh-
dessäolo aktiviteettien parissa pal-
kitsi järjestäjät.

Tapahtuma oli osa perheille 
suunnattua tapahtumasarjaa, johon 
kuului myös esimerkiksi nuorille 
suunnattu leikkimielinen karting-
kisa Oulussa. Kartingkisasta voit lu-
kea tämän lehden sivulta 11.

Tässä onnellinen lätkänvetokisan pääpalkinnon voittaja. Elia Pitkäselle 
voitto kelpasi. Maalin lahjoitti ACON. 

Sadat lapset, nuoret ja aikuiset laski-
vat laskiaistiistai-iltana Paremman arjen 
kampanjan järjestämässä tilaisuudessa 
Ruskotunturilla. Sami Pikkuahon vaali-
kampanja halusi kiinnittää kaikille avoi-
mella, lahjoitusvaroin järjestetyllä ta-
pahtumalla huomiota lapsiin, nuoriin ja 
perheisiin.

RUSKOTUNTURILLA 
LASKETTIIN PERHEIDEN 
HYVINVOINNIN PUOLESTA

LAPSET, NUORET JA 

PERHEET JÄÄVÄT 

LIIAN USEIN VAILLE 

ARVOISTAAN 

HUOMIOTA.

Yhteiskunnan on tuettava perheitä

Paremman arjen puolesta -kampanja 
haluaa kiinnittää erilaisilla tapahtumil-
la huomion lapsiin, nuoriin ja perhei-
siin. Laskiaistapahtumassa kaikille ha-
lukkaille tarjottiin ilmainen hissilippu 
illaksi. Lapsille ja nuorille oli erilaista 
oheisohjelmaa mäenlaskun lisäksi. Pie-
nemmille oli pulkkamäki.

– Lapset, nuoret ja perheet jäävät lii-
an usein poliittisessa päätöksenteossa 
vaille arvoistaan huomiota. Tähän pi-
tää saada muutos. Perinteinen isän ja 
äidin muodostama perhe pitää palaut-
taa maassamme keskeiseksi arvoksi, jo-

ta vaalitaan ja tuetaan yhteiskunnassa, 
kertoi Sami Pikkuaho.

Pikkuaho totesi, että perheen hyvin-
voinnista on ensisijaisesti vastuu isäl-
lä ja äidillä.

– Silti on surullista huomata yhteis-
kunnassamme tahoja, jotka eivät näe 
ennaltaehkäisevien palveluiden suur-
ta merkitystä perheille. Maamme päät-
täjät haluavat huolehtia taloudesta, jot-
ta tulevat sukupolvet eivät joutuisi koh-
tuuttoman laskun maksajaksi. Samoin 
meidän tulee huolehtia lapsista, nuoris-
ta ja perheistä, jotta lasku tulevaisuudes-
sa olisi mahdollisimman pieni.

Hisseillä oli välillä pitkiäkin jonoja, mutta kohtuuttomasti kenenkään ei tarvinnut odottaa vuoroaan.

Lätkänvetokisassa oli osallistujia pienistä vähän isompiin. Iloinen puheensorina kertoi hyvästä tunnelmasta. 

kolumni
OIVA SAVELA
Kokoomuksen emeritus-kansanedustaja



N SANOMA 8 |

SAMI PIKKUAHON VAALITEEMAT

Teollisuuden LVI-, putkisto-, kone-
ja laiteasennukset

Ympäristoteknologian järjestelmät 
ja asiantuntijapalvelut

Metallirakenteet, sopimusvalmistus

Balanus Oy
Palomäentie 9
04600  MÄNTSÄLÄ
P.  020 757 9810
M. 040 756 3231
F.  019 574 0616
www.balanus.fi

Eduskuntavaalien alla puolueet ja ehdokkaat kertovat tavoitteen-
sa. Maamme huolestuttava taloudellinen tilanne luo näissä vaa-
leissa erityisen haasteen. Suuriin vaalilupauksiin hyvän jakami-
sessa ei ole varaa, se on tosiasia joka on välttämätöntä muistaa.

Ehdokkaan taustalla, persoonalla ja ominaisuuksilla on vah-
va vaikutus jokaisen äänestyspäätökseen. Ehdokkaan elämänti-
lanne, ikä, koulutus, työkokemus ja tapa toimia ovat asioita, joita 
ainakin itse olen puntaroinut äänestyspäätöstä tehdessäni. Myös 
ehdokkaan korostamilla arvoilla ja teemoilla on suuri merkitys. 
Niitä peilataan siihen, mitä itse arvostaa ja mitä haluaa edistää 
asioiden hoidossa ja lainsäädännössä.

Olen kampanjoinut tukiryhmäni kanssa jo pitempään Parem-
man arjen puolesta. Parempi arki rakentuu erilaisista asioista ja 
on laaja käsite. Suurperheen isänä, sairaanhoitajana ja yrittäjänä 
nostan esille kolme keskeistä vaalikampanjani teemaa:

1. Tärkeimpänä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi – 
ikääntyviä unohtamatta. Kaikessa päätöksenteossa tulee tarkas-
tella niiden vaikutusta lasten ja nuorten elämään nyt ja tulevai-
suudessa. Perheitä tulee vahvistaa ja tukea yhteiskunnan perus-
soluna tärkeässä tehtävässään.

Perheillä tulee olla oikeus päättää, hoitavatko he lapset koto-
na vai laittavatko heidät päivähoitoon. Yhteiskunnan tulee tukea 
ja arvostaa myös lasten kotihoitoa

 Perheillä tulee olla mahdollisuus yhteiskunnan apuun tiu-
koissa arjen tilanteissa. Kodinhoitajat tulee saada lapsiperheiden 
avuksi kaikkiin kuntiin. Perheisiin tehtävät satsaukset näkyvät 
säästöinä lastensuojelukustannuksissa.

Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Sen tur-
vaamiseksi tarvitaan riittävät resurssit ja vaihtoehtoisia asumis- 
ja hoitomahdollisuuksia.

2. Yrittäjyyden edellytyksiä ja uusia työpaikkoja. Suomi nou-
see yrittäjyyden kautta. Yrityksille tarvitaan parempia toiminta-
edellytyksiä. Kilpailukykyä tulee parantaa yritysverotusta uudis-
tamalla, mahdollistamalla paikallinen sopiminen ja purkamal-
la säätelyä ja byrokratiaa. Uuden yrityksen perustaminen tulee 
saada helpoksi.

Suomessa on liki 400 000 työtöntä, joista nuoria on noin 20 
prosenttia. Tämän kansallisen suurongelman purkamiseksi tu-
lee tehdä kaikki voitava.

Työllistäminen pitää saada joustavammaksi ja työn tekeminen 
kannattavaksi, vaikka se olisi osa-aikaista työtä. Varsinkin nuor-
ten työllistämistä yhteiskunnan tulee tukea. Työttömyysturvan 
pitää olla työnhakuun kannustavaa.

3. Kestävien arvojen tulee olla yhteiskunnan perustana. Sel-
laisia ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näiden paljon sisältävien ar-
vojen varaan on hyvä rakentaa Suomen tulevaisuutta jatkossa-
kin. Kestävät arvot eivät tarkoita taantumusta, vaan turvallisuut-
ta ja kestävyyttä.

Modernissa yhteiskunnassa tarvitaan luonnollisen avioliiton 
ja kodin kunnioitusta perheen perustana, kristillisiä perusarvo-
ja ja uskonnon vapautta sekä isänmaallisuuden vaalimista. Näitä 
tärkeitä asioita ei pidetä riittävästi esillä yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa.

Olen valmis tekemään rakentavaa, rohkeaa ja määrätietoista 
työtä näiden minulle läheisten ja tärkeiden asioiden puolesta. Jos 
koet asiat sinua lähellä oleviksi, anna rohkeasti tukesi kampanjal-
lemme. Tule mukaan yhteiseen työhön paremman arjen puolesta!

Näin tehdään arjesta parempaa!
PERHEILLÄ TULEE OLLA MAHDOLLISUUS YHTEISKUNNAN 
APUUN TIUKOISSA ARJEN TILANTEISSA.

YL
I K

AHDENSADAN TILAISUUDEN KAM
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SAMI PIKKUAHO
Kansanedustajaehdokas, kokoomus
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Sami Pikkuaho (takana vas.) pysähtyi 
jututtamaan ystävyys-illan vieraita. Tilai-
suudessa kuultiin pianomusiikkia, nuor-
ten laulua, lasten ajatuksia ystävyydestä 
ja useita puheenvuoroja. Sami Pikkuaho 
puhui Paremman arjen kampanjan 
yhteiskunnallisista teemoista.

Sami kiersi maaliskuun alussa Koillismaalla Pudasjärvellä, 
Taivalkoskella ja Kuusamossa. Syötteelläkin Samin tarjo-
amat makkarat maistuivat.

Samin kampanjassa on mukana 
kaikenikäisiä. Esko ja Rebekka ovat 
jakaneet yhdessä muiden kanssa tu-
hansia Sami sytyttää -tulitikku rasioita 
ihmisille.

Pateniemessä kiitettiin vapaasta isänmaasta

Sami Pikkuahon Paremman arjen -kampanjan järjestämä isänmaallis-
ten laulujen ilta kokosi Pateniemen Honkapirtin täyteen väkeä joulu-
kuun 4. päivä. Lämminhenkinen ja arvokas tilaisuus viritti juhlaväkeä 
itsenäisyyspäivän ja joulun tunnelmiin. Laulujen ja puheiden teemoissa 
toistuivat tutut ja perinteiset arvot: koti, uskonto ja isänmaa. 

Puheen piti professori Pertti Kokkonen. Sami Pikkuaho lausui ru-
non ja esitti illan päätössanat. Illan juonsi kaupunginvaltuutettu Pekka 
Simonen. Tarjoilusta vastasi Pateniemen eläkeläiset ry.

Pateniemessä puhuttiin ystävyydestä

Sami Pikkuahon Parempi arki -kampanja järjesti Pateniemen Honka-
pirtillä illan ystävyydelle ystävänpäivän aatonaattona. Ohjelma punou-
tui tärkeän aiheen ympärille: Ystävyys on ihmiselämän tärkeitä asioita. 
Yksinäisyys taas on suuri ja kipeä ongelma ajassamme. Liian moni sai-
ras, työtön tai muuten elämässään kovia kokenut kärsii yksinäisyydestä. 
Jokaisella tulisi olla ainakin yksi hyvä ystävä.

Sain olla mukana yhteisten asioiden hoitamisessa työsken-
nellessäni lähes 40 vuotta kunnan- ja kaupunginjohtajana. 
Olen todennut, että Koillismaan etuja ovat vilpittömimmin 
valmiita edistämään ihmiset, joilla on täällä juuret tai muu-
ten siteitä. Näin on riippumatta henkilön puoluepoliittisesta 
tai muusta taustasta.

Samilla on vahvat juuret Koillismaahan ja Pudasjärvelle. 
Hän on oppinut tuntemaan ”kantapään kautta” maaseudun-
kin olosuhteet ja alueen haasteet. Tiedän, että hän on  edel-
leen sydämeltään vahvasti pudasjärveläinen. Tiedän myös, 
että hänellä on vilpitön tahto vahvistaa Pudasjärven ja koko 
Koillismaan elinvoimaa.

Isänä tunnen Samin persoonaa, elämänasennetta ja toi-
mintakykyä enemmän kuin useimmat muut. Olen vakuuttu-
nut siitä, että Samilla olisi – ehkäpä totunnaisesta puoluepo-

liittisesta toiminnasta poikkeaviakin –  hyviä eväitä tarjotta-
vana yhteiseksi hyväksi.

Minulta on kysytty, mitä ”vanhana kepulaisena” ajattelen 
Samin puolueen vaihtamisesta. Olen vastannut, että minul-
le asioiden hoitamisessa on aina ratkaisevaa ollut tulos. Sil-
lä, minkä värisen lipun alla kuljetaan, ei ole niinkään väliä, 
kunhan suunta on oikea.

Hyvää ehdokasta kannattaa siis äänestää myös yli puo-
luepoliittisten rajojen. Kevään vaaleissa minäkin – ”vanha 
kepulainen” – olen valmis jo toisen kerran äänestämään ko-
koomuksen ehdokasta. Ensimmäisen kerran tein näin ää-
nestäessäni nykyistä presidenttiämme. Voin myös jo tässä 
vaiheessa todeta, ettei kummassakaan tapauksessa sen pa-
remmin syvä puoluesidonnaisuuteni kuin äänenikään men-
nyt hukkaan.

Samilla vahva sidos Pudasjärveen ja Koillismaahan

Sami Pikkuaho tukijoukkoi-
neen on tehnyt poikkeuksel-
lisen laajan vaalikampanjan. 
Sami on kiertänyt laajasti Ou-
lun vaalipiiriä viime syksystä 
lähtien. Hän aikoo vierailla jo-
kaisessa vaalipiirin kunnassa 
vähintään kerran kampanjansa 
aikana. On kuntia, joissa pide-
tään kymmeniä tilaisuuksia.

Kaikkiaan vaalitilaisuuksia pi-
detään noin 250. Tilaisuuksis-
sa on kohdattu tuhansia ihmi-
siä, kuunneltu, keskusteltu ja 
suunniteltu Suomelle parem-
paa tulevaisuutta.

Koti, uskonto ja isänmaa ovat arvoja, joiden varaan isänmaatamme on rakennettu. Nämä 
teemat nousivat esille myös Honkapirtillä järjestetyssä tilaisuudessa. Isänmaallisten laulujen illan 
laulullisesta osuudesta vastasi baritoni Joose Vähäsöyrinki. Säestäjänä toimi Lauri Ahola.
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PAAVO PIKKUAHO
Kunnallisneuvos
Pudasjärvi
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Sami tapasi ministeri Jan 
Vapaavuoren Oulussa. Sami on 
tavannut kampanjansa aikana 
kaikki kokoomuksen ministerit ja 
keskustellut heidän kanssa mm. 
perhepolitiikasta.

Sami on kiertänyt maakun-
taa myös pääministeri Ale-
xander Stubbin ja muiden 
ehdokkaiden kanssa.
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P. 08 311 3941
Pakkahuoneenkatu 6, Oulu

www.olimpos.fi 
Myös kotipakettiin!

Uusi À la carte lista  Uusi lounaslista

Olimpos tarjoaa herkullista ruokaa 
lounaasta myöhäiseen illalliseen.

Ravintolassamme on tilaa 
suuremmallekin seurueelle. 

Lounas tarjoillaan arkisin kello 11–15. 

Monipuoliselta À la carte 
listalta löytyy herkkuja 
kaikista Välimeren maista.

Tervetuloa Välimeren 
ravintola Olimpokseen!

N
yt jos koskaan peräänkuu-
lutetaan yrittäjiä pelastajik-
si. Tämän viestin kuulutta-
jia tuntuu olevan kaikkial-
la siellä, missä keskustellaan 
yleisestä taloustilanteesta ja 

siitä, miten tästä noustaan ylöspäin. En 
tarkoita nyt pelkästään ekonomisteja ja 
tutkijoita, vaan myös politiikassa toimi-
via poliittisesta taustasta ja väristä riip-
pumatta. Yrittäjyys tuntuu olevan kuu-
ma peruna.

Hyvähän se on sitten yrittäjänä nyt 
toimia kun yleinen ilmapiiri on näinkin 
myönteinen? Totta toinen puoli! On-
han se valtavan iso asia meille jokaisel-
le ammatistamme riippumatta, että te-
kemäämme työtä arvostetaan. Mutta 
pakkohan se on myöntää, että tarvitaan 
yritystoiminnan menestymiseen muu-
takin kuin hyvä ilmapiiri. Ei kotityöt-
kään tule kotona tehtyä vain sillä, että 
taustalla kuuluu mieluista musiikkia. 
Tarvitaan niitä, jotka ryhtyvät toimeen 
ja joilla on tekemiseen tarvittavat väli-
neet. Jos on vielä lisäksi tietoja ja taitoja, 
niin sen parempi, mutta toisaalta ”kyllä 
työ tekijäänsä opettaa” , joten ei siitä täs-
sä sen enempää.

Verotus yrittäjäystävälliseksi

Mistä siis ihmisiä, jotka ovat valmiita ot-
tamaan taloudellisia ja henkisiä riskejä 

miljoonan liikevaihtoluokassa olevil-
le yrityksille? Raha on yritystoiminnan 
polttoaine, ja ilman polttoainetta autot-
kaan eivät lähde liikkeelle.

Toinen tärkeä ”väline” on yrityksen 
henkilöstö. Kaikki tuntuvat puhuvan 
siitä, että työllistämisen kynnystä pitäi-
si madaltaa. Ymmärtävätköhän kaikki, 
mistä siinä on kysymys? Kun yritykses-
sä tarvitaan uutta työntekijää, työllistä-
misen kynnys ei itse asiassa välttämättä 
ole kovinkaan korkea. Jos sopiva hen-
kilö löytyy, yrittäjä on hyvin mielellään 
tarjoamassa työtä ja työntekijä on hyvin 
mielellään tulossa töihin. Into on päällä 
silloin molemmilla!

Nuoret töihin helpommin

Kynnystä työllistämiseen tulee siinä ta-
pauksessa, jos työntekijä on nuori tai 
juuri alalle tullut. Tiedot ja taidot ovat 
vielä vähäisiä. Siksi olisi varsin luon-
nollista, että palkka olisi aluksi selkeäs-
ti pienempi kuin alan ammattilaisilla. 
Tämä ei kuitenkaan Suomessa onnis-
tu. Nyt olisi kiire muuttaa lainsäädän-
töä siten, että tähän tulisi selkeät mah-
dollisuudet eri alojen työehtosopimuk-
sista huolimatta.

Olen täysin vakuuttunut, että jos op-
pisopimusajan, harjoittelijoiden, vas-
tavalmistuneiden ja juuri alalle tullei-
den palkkatasot olisivat maltillisempia, 

työllisyys paranisi. Tiedän, että moni 
työntekijä olisi tähän valmis, koska työn 
kautta pääsisi oppimaan ja näyttämään 
kykynsä. Sieltä se palkkakin sitten lähti-
si paranemaan. Samaan aikaan täytyisi 
toki huolehtia siitä, että ansiosidonnai-
nen päiväraha ei olisi työn tekemiselle 
pahin kilpailija.

Käänteisesti ajatellen työllistämisen 
kynnystä syntyy myös työsuhteen päät-
tämisen vaikeudesta johtuen. Uusien 
työntekijöiden palkkaamiseen ei tarvita 
monimutkaisia ja pitkiä yt-neuvotteluja. 
Mutta jos täytyy olla päättämässä työso-
pimusta, tuntuu välillä, että on tekemäs-
sä rikosta. Milloinkahan huomaamme, 
että kukaan ei ole päättämässä työsopi-
musta huvikseen tai ilkeilläkseen?

Suomi on hyvä maa, jossa on hyvä 
tehdä työtä, myös yrittäjän työtä. Aina 
löytyy kuitenkin asioita, joita tulee ja joi-
ta voidaan parantaa. Sami on oikea hen-
kilö tekemään sitä eduskunnassa. Sik-
si kannattaa äänestää Samia. Jos kokoo-
muslaisen äänestäminen on tuttua, niin 
se on helppoa. Eikä se vaikeaa ole muil-
lekaan. Opettelee Samin numeron ulkoa 
ja pyöräyttää sen äänestyskopissa pape-
riin, niin se on siinä!

JAAKKO TAHKOLA
Toimitusjohtaja

Kempele

YRITTÄJYYS ON 
KUUMA PERUNA

YRITYSTOIMINNAN MENESTYMISEEN TARVITAAN MUUTAKIN KUIN HYVÄ ILMAPIIRI.

perustamalla yrityksiä sekä ponnistele-
malla niiden toiminnan jatkumisen ja 
jopa kasvun eteen? Myönteinen ilma-
piiri kannustaa siihen ilman muuta. Jos 
vielä voitaisiin jatkossa poliittisella pää-
töksenteolla huolehtia siitä, että yrittä-
jä saisi onnistuessaan hyötyä ottamis-
taan taloudellisista ja henkisistä riskeis-
tä ja kovasta työstä kohtuullisen vero-
tuksen jälkeen, niin sen parempi. Ja että 
se tapahtuisi niin, ettei yrityksen myyn-
ti olisi pääasiallinen vaihtoehto pääs-
tä nauttimaan tästä hyödystä, vaan ve-
rotus kannustaisi jatkamaan yrityksen 
omistamista ja yrittämistä mahdollisim-
man pitkään.

Pienten yritysten rahoitus kuntoon

Ja sitten niistä välineistä. Yritystoimin-
nan käynnistäminen ja kasvattaminen 
vaativat pääomaa, toimialasta riippu-
en enemmän tai vähemmän. Usein yrit-
täjäksi ryhtyvällä ei sitä ole – ainakaan 
kovin paljon. Tarvitaan siis lisäksi joko 
sijoittajalta omaa tai pankista vierasta 
pääomaa.

Yritystoiminnan käynnistämisen ja 
kasvattamisen suurin haaste pienissä 
yrityksissä on usein rahoituksen järjes-
täminen. Voitaisiinko yritysten tukemi-
seen käytettäviä rahoja suunnata uudel-
leen niin, että syntyisi uusia malleja ja 
vaihtoehtoja rahoitukseen pienille, 0–15 
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Finaali alkamassa! Katsomossakin jännitys tiivistyy.

Sami nosti tilaisuudessa esille yhteiskunnallisten päätösten 
heijasteet lapsiin ja nuoriin. – Kaikkia tehtäviä päätöksiä 
tulisi arvioida siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat las-
ten ja nuorten elämään nyt ja tulevaisuudessa, hän totesi.

Sami Pikkuaho ymmärtää nuorten tarpeet ja asiat, koska hänellä itsellään on samanikäisiä lapsia. Sami on myös yrittäjänä työllistänyt paljon nuoria ja näin ollen edistänyt nuorten työllistymistä.
Samin vaaliteemat tukevat minunkin aja-tuksiani. Koen tärkeäksi työttömyyden kitke-misen ja nuorten työllistymisen, sillä muuta-man vuoden kuluttua tulen itsekin olemaan työelämässä. Jaan samat kristilliset arvot Sa-min kanssa, ja pidän tärkeänä, että niitä vaa-litaan myös nyky-yhteiskunnassa.

Haluan olla mukana vaikuttamassa nuorten asioihin, 

esimerkiksi siihen, että nuorten työllisyystilanne pa-

ranee. Olen kuullut tilanteista, joissa on nuoria, jotka 

haluaisivat tehdä töitä, sekä pienyrittäjiä, jotka ha-

luaisivat ottaa nuoria töihin. Nuori ei siltikään aina 

pääse töihin, koska kokemattoman nuoren palkkaa-

minen on liian riskialtista yrittäjälle. Uskon, että Sa-

mi pystyy kokeneena yrittäjänä vaikuttamaan siihen, 

että pienyrittäjillä olisi matalampi kynnys ottaa myös 

nuoria töihin.

Sami on paljon nuorten kanssa tekemisissä eri teh-

tävissä ja tilanteissa. Hän ymmärtää nuoria ja osaa 

kuunnella. Uskon, että hän on paras ehdokas aja-

maan meille nuorille tärkeitä asioita eduskunnassa.

Paremman arjen puolesta – www.samipikkuaho.fi

Nuori, miksi tuet Samia?
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P erjantaina 20. maaliskuuta Parem-
man arjen puolesta -kampanja 
järjesti lahjoitusvaroin nuorille ja 

aikuisille suunnatun tapahtuman Oulus-
sa Sports&Karting Centerissä. Leikki-
mielinen ja vauhdikas kisa oli jo toinen 
kampanjan aikana järjestetty ajotapahtu-
ma. Tapahtuman tarkoitus on kiinnittää 
huomiota nuoriin ja yhdistää yhteiskun-
nallista vaikuttamista ja mukavaa yhdes-
säoloa. Nuoria ja myös aikuisia saapui 
paikalle runsaasti.

Parituntisen tilaisuuden aikana ajettiin 
aika-ajot, joiden nopeimmat kohtasivat 
lopuksi ajettavassa finaalissa, johon myös 
kansanedustajaehdokas Sami Pikkuaho 
osallistui. Tilaisuuden alussa oli lyhyt, Sa-
min pitämä info kampanjasta ja nuoriin 
liittyvistä teemoista. Varikkoalueella kes-
kusteltiin vilkkaasti ajankohtaisista yh-
teiskunnallisista kysymyksistä. Moni tote-
si, että politiikka ja energisoiva yhdessäte-
keminen sopii hyvin yhteen.

Aika-ajoja seurattiin jännityksellä. Tilaisuus yhdisti yhteisen 
tekemisen äärelle nuoria ja aikuisia.

Voittajan tuuletus. Vaikka kisassa ajettiin tosissaan, 
mukava yhdessäolo oli parasta antia.

VAUHTI KIIHTYY 
-kartingtapahtumassa kerättiin 
positiivista energiaa

SAMI TUNTEE LAPSIPERHEIDEN ASIAT

Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta olla mukana Sami Pikkuahon vaalityössä, en 
epäillyt hetkeäkään lähteä mukaan. Tunnen Samin vilpittömänä kuuntelijana, kannus-
tajana ja mukavan positiivisena ystävänä. Sami on työssään nähnyt myös elämän nurjan 

puolen, ja uskon, että niistä näköaloista on hyötyä.
Itselleni läheisenä koen Samin ajatuksen "Meidän tulee väsymättä hakea ratkaisuja ongel-

miin, jotka estävät onnellisen arjen kokemisen". Tämä on todella se, missä meidän ei tule vä-
syä, vaikka ongelmat eivät koskettaisikaan itseä tai omaa lä-
hipiiriä.

Sami kuuntelee herkällä korvalla lapsiperheiden asioita. 
Meillä äideillä onkin arvokas näkemys siitä, mitkä toimen-
piteet voisivat toimia niin, että lapsiperheiden arjesta tulisi 
onnellisempaa. Vanhemmilla esimerkiksi tulee edelleen 
olla mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona, jos he näkevät 

sen perheelleen sopivimmaksi ratkaisuksi. Lapsiper-
heillä tulisi myös olla mahdollisuus saada kunnal-

lista kotiapua nykyistä helpommin.
Nyt meillä on mahdollisuus saada edus-

kuntaan perheenisä, jolla on näkemystä, ko-
kemusta ja pitkäjänteisyyttä viedä viestiäm-
me eteenpäin.

PÄIVI TUOMIVAARA
Kotiäiti

Oulu
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Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 
Kysy lisää ja ylläty positiivisesti. Soita 020 733 4343,   
kirjoita info@mammuttikoti.fi tai vieraile sivustollamme Mammuttikoti.fi.

mammutti puutalo
Rapattu tai paneloitu, perinteinen puurunko

Mammutti Hirsitalo
Kestävä, terveellinen ja perinteinen hirsirunko

Arvomme pihasaunaN! 
Osallistu arvontaan nyt!
saunan arvo 17 900 €. Arvonta suoritetaan 30.12.2015.

Käy tykkäämässä Facebook-sivuistamme  
facebook.com/mammuttikoti ja olet mukana arvonnassamme.
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