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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Kultaa ja muita 
mitaleja lumilautailun 

SM-kisoista s. 14

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 17.4.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai iltana

www.mikaflojt.fi

Iijokivartisten puolella, 
koskiensuojelulain, vaelluskalojen 
ja kalateiden puolesta

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

1010Mika Flöjt
Eduskuntaan

• Aco terveyskengät • Juhlakenkiä • Joustovenyke-
kenkiä • Avokkaita • Kävelykenkiä • Kumisaappaita 

• Ortokenkiä  • Työ- ja terveyssandaaleja

TILAVIA KOTIMAISIA 
JALKINEITA!

VAIN KESKIVIIKKONA 22.4. klo 10-17 
Pudasjärvi Varsitie Kaupungintaloa vastapäätä (ent. Veken kalusteen tilat) 

Erä naisten ja miesten kävelykenkiä 
VAIN 29,-

KUOMAN LENKKAREITA     AAMUTOSSUJA     TANSSIKENKIÄ     TARRALENKKAREITA

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

P. 040 821 1819

Huom! 
Pe 17.4. liike 
poikkeuksellisesti 
suljettu. Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

Lääkäriajat: 
ke 22.4., ke 29.4. ja ke 6.5. 

 SILMÄASEMALLA
 PUDASJÄRVEN
 TYYLIHETKI

Pe 17.4. 
Paikalla Gucci:n mallisto 
ja Stylisti Paula Nikka
Tervetuloa!

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

Juhlavuoden kunniaksi

JATKUVAT!
TUPLAPÄIVÄT

SUOMI JA 
SOTE KUNTOON
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Niilo Keränen | 044 989 2135 
niilo.keranen@fimnet.fi | www.niilokeranen.com

63

Sinunkin äänelläsi

Ammattitaitoni, kokemukseni ja 
näkemykseni haluan antaa isänmaan käyttöön, 

jotta meillä kaikilla 
olisi täällä hyvä asua ja elää.

lääkäri, kirjailija, veteraanikansanedustaja

NIILO KERÄNEN

VAALIVALVOJAISET SU 19.4. 
klo 19.00 alkaen Jukolan Pirtissä, Jukolantie 4, Pudasjärvi.

Täytekakkukahvit. Arpoja myynnissä.

Lämpimästi tervetuloa!
(ennakkotiedoista poiketen, aikatauluongelmien takia vaalipäivänä 

EI OLE vaalikahveja Jukolan Pirtissä eikä Taivalkoskella)

Työn kautta!
 Ahkeruutta • Sitoutumista • Rohkeutta
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Yhteistyöllä yli puoluerajojen voimme vaikuttaa. SINÄ päätät!   –   www.samipikkuaho.fi  

Anna tukesi tehdylle työlle ja

 paremman arjen teemoille:
KOTI – lapset, nuoret, perheet ja ikäihmiset

USKONTO – kestävät arvot päätöksenteon perustana

ISÄNMAA – työtä ja yrittäjyyttä kansakuntamme menestymiseksi.

tilaisuutta 
kaikissa vaalipiirin 

kunnissa.

250 tulitikkurasiaa 
kädestä käteen.

20.000 kohdattuja
ihmisiä

tukiryhmäläisiä 
päivittäisessä 

työssä.

TUHANSIA KYMMENIÄ
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PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

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

Julkaisija: 
Joutsen Media Oy

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 ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä 
sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista 
tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voi-
da julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Leh-
den vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä ra-
joittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 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 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava päätoimittaja 
Heimo Turunen 
0400 385 281
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

Messu seurakuntakodissa su 19.4. kello 10, Jaakko 
Sääskilahti, Keijo Piirainen.
Kuorot: Vox Margarita  ke 22.4. kello 18, eläkeläisten 
musiikkipiiri ke 22.4. kello 13, kirkkokuoro to 23.4. kel-
lo 18.
Kuljen vierellä-konsertti seurakuntakodissa to 23.4. 
kello 13.
Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin kello 10-13. 
Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 20.4. kello 18.
Ystävänkammari ti 21.4. kello 12 seurakuntakodissa.
Sauvakävely ti 21.4. lähdemme seurakuntakodilta käve-
lemään, hartaus ja iltakahvit Liepeen väentuvassa, käve-
ly takaisin seurakuntakodille kello 19. Kahviraha KUA:n 
hyväksi.

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA HAKEE KIRKO-
NESITTELIJÄÄ ajalle 22.6.-31.7.2015 Vapaamuotoi-
set hakemukset 30.4.2015 mennessä osoitteella: Pu-
dasjärven seurakunta, kirkkoherra Juha Rauhala, PL 
58, 93100 PUDASJÄRVI. Tiedustelut Juha Rauhala, 
0400 225 055.

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palka-
taan arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 
10 nuorta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5. 
2015. Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi 
kerro yhteystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka 
ei käy. Hakemukset 30.4.  mennessä  sähköpostitse 
pudasjarvi.srk@evl.fi tai puhelimitse (08) 882 3100 
(kello 9-15).

Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa ke 22.4. ja 
to 23.4. kello 10-13. Korpisen perhekerho ke 22.4. kel-
lo 10-13.
Muskari päiväkerhotilassa pe 17.4. kello 10.30-11.15.
Lapsiparkki seurakuntakodin päiväkerhotilassa perjan-
taisin kello 9.30-12. Parkkiin otetaan etukäteen 15 il-
moittautumista. Torstain lapsiparkki kello 14-16, parkkiin  
otetaan  etukäteen 10 lasta. Välipala mukaan.  Ilmoittau-
tumiset (08) 882 3100. 
Siioninvirsiseurat Siivikossa Sirkka ja Pekka Honkasel-
la pe 17.4. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat: ke 15.4. kello 19  
Sarakylän kappelissa, to 16.4. kello 18 Aittojärvellä Eija 
ja Pirkka Ylikoskella, pe 17.4. kello 19 Korpisella Merja ja 
Heikki Putulalla, la 18.4. kello 19 Ervastissa Martta Vuor-
malla, su 19.4. kello 12 Livolla Soile ja Pekka Törmäsel-
lä ja su 19.4. kello 17 seurakuntakodissa (Matti Paukke-
ri, Tapio Tölli). Sarakylässä käsityöilta Iivari Jurmulla pe 
24.4. kello 19 ja lauluseurat Antti Kummalalla su 26.4. 
kello 19.
Kastettu: Nelli Sofia Siekkinen
Avioliittoon vihitty: Mika Petri Olavi Vainio ja Aili Risku
Haudattu: Elsa Maria Kokko 92 v, Taina Marjatta Ruo-
kangas 76 v, Katri Annikki Illikainen 62 v.

Daavidin psalmi.
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie 

minut vihreille niityille, Hän johtaa minut vetten ääreen, siellä 
saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, Hän ohjaa minua oi-
keaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeäs-
sä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä Sinä olet minun kans-
sani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä 
katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pää-
ni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Si-
nun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivi-
nä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun saakka. 
Psalmi 23

Lapsuudessani kuulin tämän paimenpsalmin ensimmäistä ker-
taa pyhäkoulussa. Pienenä tyttönä istuin turvallisesti isäni sylis-
sä kuunnellen mieleenpainuvaa raamatunkertomusta. Kun aloitin 
kouluni ja kuljin koulumatkani kävellen metsäpolkua pitkin, mi-
nulla tuli useinkin mieleen tämä sama psalmi. Joskus vähän pelot-
ti kulkea yksin metsän halki kouluun. Silloin muistin; minun ei tar-
vitse pelätä. Jumala on luvannut olla kanssani.

Olin kolmasluokkalainen, kun opettajani luki tätä psalmia aa-
muhartaudessa. Mutta mikähän opettajalle tuli, kun hän ei pysty-
nyt lukemaan psalmia loppuun? Hän alkoi itkemään ja pyysi mi-
nua lukemaan sen loppuun. Minusta oli mukavaa, kun sain tärkeän 
tehtävän saattaa aamuhartaus loppuun.

Jeesus kertoi vertauskuvin hyvästä paimenesta. Paimenella 
oli sata lammasta. Kun hän illalla ajoi lampaansa tarhaan ja laski 
ne, hän huomasi, että yksi olikin jäänyt korpeen. Silloin hän jätti 

ne yhdeksänkymmentäyhdeksän lammasta ja meni etsimään sitä 
yhtä, vaikka yö oli tulossa. Hän etsi, ja löysi sen kadonneen lam-
paan. Iloisena hän nosti sen syliinsä ja kantoi kotiin. Hän kutsui 
naapurinsa ja ystävänsä iloitsemaan kanssaan. Jeesus sanoi vielä: 
”Näin iloitaan taivaassa jokaisesta syntisestä, joka tekee parannuk-
sen.” (Matt. 18:12-14)

Toinen vertaus on lammastarhan portista. Lampaiden paimen 
kulkee portista ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Mutta se, 
joka ei mene portista. vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja ros-
vo. Paimen kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Lam-
paat seuraavat paimenta. Vierasta lampaat eivät seuraa, vaan läh-
tevät karkuun, sillä ne eivät tunne vieraan paimenen ääntä. Tätä 
ihmiset eivät ymmärtäneet, niin Jeesus jatkoi: ”Minä olen lammas-
tarhan portti, se joka tulee minun kauttani tarhaan, pelastuu ja löytää 
laitumen. Varas tulee tuhoamaan, mutta minä olen tullut antamaan yl-
täkylläisen elämän.” (Joh. 10: 1-10)

”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat 
minut.”(Matt. 10:14)

”Mä tunnen hänen äänensä ja seuraan kutsuansa. Hän tuntee 
kaikki nimeltä, jokaisen laumassansa. Hän palauttaa eksyneen ja sy-
liin ottaa uupuneen, vie heikot helmassansa. Hän itse, leipä elämän ja 
armon lähde syvä, suo Hengen voiman väkevän, on rie-
mu enentyvä. Jos tieni kulkee pimeään, en väisty hänen 
jäljistään, hän ohjaa, Paimen hyvä.” (Vk 392:2-3 )

Kerttu Luokkanen

Herra on minun paimeneni

Tavan mukaan, huhtikui-
nen sää on varsin epävakaa. 
Lämpötilat vaihtelevat rei-
luista yöpakkasista, päivän 
lämpöasteisiin. Silti aurin-
gon kaari on yhä korkeam-
pi, päivä päivältä. Päivä päi-
vältä myös Mertajoen vielä 
jäinen pinta muuttuu entis-
tä tummemmaksi. Pian tal-
viset kettujen ja jäniksien jäl-
jet, joen lumisella pinnalla, 
häviävät samaan tahtiin lu-
men ja jään kanssa. Hiljaisen 
talven jälkeen maan povesta 
rupeaa versoamaan jälleen 
uusi elämä, ja luonto elää 
kiihkeintä kasvukauttaan.

Mertajoen sydän on Mer-
tajärvi, josta pieni ja erämai-
nen joki saa alkunsa ja suu-
rimman osansa vedestään. 
Joki mutkittelee soiden, vaa-
rojen, harjujen ja kankai-
den lomitse lopulta Iijokeen. 
Vaikka lähes kaikki suurim-
mat joet ja kosket ovat ih-

Luonnonkaunis Mertajoki
misen toimesta enempi tai 
vähempi rakennettuja ja 
säännösteltyjä, löytyy vielä 
Mertajoen kaltaisia pieniä si-
vujokia, joissa jatkuu varsin 
rikkumaton erämainen rau-
ha. Hanhet, joutsenet, kurjet, 
uivelot ja monet muut muut-
tolinnut saavat levähtää alu-
eella rauhassa. Pian suurem-
pien lintujen perässä, vapun 
jälkeen, saapuvat joen ran-
noille tyypilliset paju-ja poh-
jansirkut, jotka ovat juuri 
erikoistuneet näihin ryteik-
köisiin, soistuneihin joen ja 
puronvarsien korpiin.

Joki on monenlaisille eläi-
mille tärkeä paikka ja se on 
myös kesäisin runsas veti-
nen, sillä lukuisien harjujen 
ansiosta pohjavesi varannot 
ovat suuret. Useat lähteet 
pulppuavat kirkasta, maan 
sisässä tislattua lähdevet-
tä Mertajokeen. Myös tihku-
pintainen, rinnelähde, Ven-
kaanlähde, laskee runsaasti 
vettä pienen noron kautta lä-
heiseen jokeen.

Huhtikuussa yöpakka-
nen ei pärjää enää auringol-
le, joka sulattaa seuraavana 
päivänä öisin muodostuneen 
jään pois. Mikäli keväisin 
on runsaita sateita ja lumen 
sekä roudan määrä on suuri, 
joki näyttää mahtinsa ja tul-
vii alavilla mailla, muodos-
taen pienimuotoisia tulva-

niittyjä ja metsiköitä.
Tällaisille tulviville ran-

taniityille muodostuu usein 
mielenkiintoinen ja run-
sas kasvisto, jossa on usein 
hyvin monipuolinen lajis-
to. Kasveista muun muassa 
mustasara ja riippusara viih-
tyvät tulvapaikoilla. Ven-
gasvaaran ja Ukonkankaan 
kohdalla, joki on muodosta-
nut uomansa näiden kahden 
harjun väliin, josta se on ku-
luttanut aikojen saatossa es-
teenä olevan hiekan ja muun 
moreeni aineksen pois. Vie-
läkin keväiset tulvat leven-
tävät ja syventävät joen uo-
maa harjujen välistä, kuten 
on tehnyt jo tuhansia vuosia. 
Helteisinä kesäpäivinä joel-
la voi olla kaunista katselta-

Mertajoelle on tunnusomaista rikkumaton erämainen rauha.

vaa, kun hirvilehmät vievät 
vasansa joelle uimaan ja vil-
voittelemaan, sekä pakoon 
monia verenimijöitä,

kuten sokkopaarmoja ja 
puutiaisia. Hirvet käyttä-
vät myös hyväkseen Merta-
joen lähistöllä olevia harjuja, 
ja niiden polkuja, liikkues-
saan talvilaitumilta kesälai-
tumille.

Mertajoen rannat ovat 
usein upottavia ja ryteikköi-
siä, eivätkä oikein sovi ret-
keilyyn. Silti eläimille joki 
tarjoaa suojaa, pesäpaikkoja 
ja ravintoa, kuten saukolle ja 
kalasääkselle, jotka kalaste-
levat siellä säännöllisesti.

Jarmo Vacklin

Joutsenet saapuvat varhain 
pesäpaikoilleen, sillä leu-
don talven vuoksi osa tal-
vehti Suomessa, ja loputkin 
varsin lähellä maatamme.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

Hinnat voimassa 
pe-su 17.4.-19.4.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

699
HK viljapossun  
marinoitu sisäfilee  
n. 650 g

KG
Ilman korttia 10,89 kg

-35 % 699 800
HK naudan 
jauheliha 10 %
1 kg (6,99/kg)
rajoitus: 2 rs/talous

Libero  
teippi- ja housuvaipat
30-88/kpl/pkt (0,09-0,27/kpl) 
ei Value PackRS PKT

Ilman korttia 9,39 rs (9,39/kg) Ilman korttia 11,75-12,90 pkt (0,13-0,43/kpl)

-25 % -31-37 %

Kilon rasia!

TARJOUKSET VOIMASSA PE-SU 16.-19.4., ellei toisin mainita.

-30%KAIKKI
PIRKKA  
OMENAT

valikoima vaihtelee kaupoittain

Esim.  

Royal Gala omena
Italia/Chile 139

KG 
(norm. 1,99 kg)

SUPERYLLÄTYS!    SUPERYLLÄTYS!      SUPE
RY

LL
ÄT

YS
!  

249

Valio Hyvä  
suomalainen  
Arki juustoviipaleet
400-500 g (4,98-6,23/kg)  
rajoitus: 2 pkt/talous

Ilman korttia  
4,35 pkt (8,70-10,88/kg) 

-42 %PKT

ERÄ!

Munkki-
kahvit

1€

Tytti                 
 Tuppurainen

ED
U

SKU
N

TAVA
ALIT 2015 - TYTIN

 TU
KIRYH

M
Ä

tulevaisuusPohjoisen

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA POHJOIS-SUOMEEN

ÄÄNESTÄ TYTTI JATKAMAAN TYÖTÄ EDUSKUNNASSA

60

www.tytti.info

Päänsärky/
migreeni

ONKO VAIVANASI?

niska-,
hartia- ja 
olkapääkivut

ristiselkä-
lonkka-

nivus-

reisi-

polvi-

nilkka-
jalkateräkivut

Jalkojen pituuero ja siitä johtuva jalka-
terien virheasennot aiheuttavat her-
mojen pinnetiloja, jotka heijastuvat eri 
puolille kehoa erilaisina kiputiloina. Nämä 
turhat kivut ovat kuitenkin poistettavissa tu-
kipohjallisilla.

JALAT TERVEYDEN PERUSTA

VARAA AIKA 
TUTKIMUKSEEN!
• tarkat käyttöohjeet
• maksuttoman kontrollitutkimuksen
• kolmen kuukauden takuun
• sekä potilasseurannan

Tiedustelut ja 
ajanvaraukset: 
Puh. 040 582 7548

Erno Pajunen
Doctor Of Naprapathy

Vastaanotto ti 28.4. klo 9- 
Jalkahoitola Stressipisteen tilat, 

Varastotie 5.

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
14.4. ennakkoäänestyksen 
vuoksi kulttuurikeskus 
Pohjantähdessä. 

Pudasjärven kau-
pungin tasapainotta-
misohjelman mukaan 
kiinteistökustannuksia vä-
hentämiseksi ydintoimi-
nalle tarpeettomia kau-
pungin omistamia tiloja 
on laitettu myyntiin. Teol-
lisuustilojen omistusjär-
jestelyt pyritään järjestä-
mään ensisijaisesti tilojen 
vuokralaisten kanssa. Tek-
ninen toimi oli pyytänyt 
kirjalliset ostotarjoukset 
Vastaanottohalli 2:n vuok-
ralaisilta, mutta määräai-
kaan mennessä kohteesta 

Kiinteistökauppoja ja tukien myöntämisiä
ei saatu tarjouksia. Kysei-
nen rakennus sijaitsee osoit-
teessa Teollisuustie 12, ra-
kennuksessa on vuokralla 
Kaappi- ja levypalvelu Mar-
ko Rautio, Apetit Pakaste Oy 
sekä kaupungin Karhupajan 
tilat. Päätettiin asettaa vas-
taanottohalli 2:n julkiseen 
myyntiin ja vuokratasoa 
ryhdytään nostamaan siihen 
tasoon, että vuokra kattaa 
rakennusten kaikki kulut.

Vastaanottohalli 1:n tilo-
jen osalta päätettiin hyväk-
syä Koilliskivi Oy:n, Raken-
nuspalvelu Ilkka Tolonen 
Oy:n, JP Automaalaamo 
Oy:n, Koillispaja Oy:n ja MH 
Peltoniemi Oy:n yhteistar-
jous 50 000 euroa ja myydä 
kiinteistö tarjouksen tehneil-

le yrityksille. 
Taajamametsien hoitoon 

päätettiin palkata kuusi pit-
käaikaistyötöntä henkilöä ja 
heille työnohjaajan kuuden 
kuukauden ajaksi. Työkoh-
teina ovat Kurenalan puisto-
metsiköt sekä muita kohteita 
kaupungin tiloilla eri puolil-
la pitäjää. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den kanssa solmittiin yh-
teistyösopimus, joka kattaa 
vuodet 2016-2018. Sopimuk-
sen piiriin kuuluvat Umpi-
hankihiihdon MM-kilpailut, 
Kesäpilikin MM-kilpailut, 
Syötehiihto, joulumyyjäi-
set, Pohjantähtigames, kan-
salliset suunnistuskisat sekä 
kummiurheilijasopimus 
erikseen nimettyjen yleisur-

heilujaoston urheilijoiden 
kanssa. 

Pudasjärven kaupun-
gin kehittämis- ja toimin-
tatuet olivat haettavana 
8.1-2.2. välisenä aikana. 
Kehittämistukia myön-
nettiin kolmelle hakijalle 
yhteensä 3700 euroa, toi-
mintatukia 51 hakijalle yh-
teensä 77 300 euroa ja toi-
mintatukia 25 yksittäisille 
toimijoille tai toimintaryh-
mille yhteensä 8100 euroa. 
Maaseuturahaston avus-
tuksien selvittyä loppuosa 
jakamattomasta avustus-
määrärahasta laitetaan uu-
destaan haettavaksi kesä-
kuussa. HT

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Tervetuloa!

Autokoulukurssi ma 27.4. klo 17, 
Mopokurssi ke 29.4 klo 15

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

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

Nyt KUN OSTAT 
ASKARTELUTARVIKKEITA 

yli 15€, saat KIVAN 
ASKARTELUPAKKAUKSEN

KAUPAN PÄÄLLE!VAIN 9.95/kpl (ovh. 24.90€)
(voimassa la 25.4.2015 saakka)

PE-LA VALAISIMET 
-60% ALE

Lastenhuoneen 
SEINÄ- ja 

KATTOVALAISIMET

Aiheena: Helinä-keiju, Spiderman, 
Hello Kitty, Nalle Puh

PALJON UUSIA 
ASKARTELUTARVIKKEITA 

SAAPUNUT!

AARREARKUSSA HURJAT ALE! ALE! -PÄIVÄT!
Tule tekemään löytöjä!
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PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

AVOINNA  ma-pe klo 9-16

Puutarha 
avattu!

TAIMET, SIEMENET, 
MULLAT, TARVIKKEET.

Varmista vahva 
vaikuttaja 

eduskuntaan!

77

Vahva ja luotettava kotimaakunnan edustaja

Kokemus

Vastuuntunto

Luottamus

www.tapanitolli.fiM
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78
MIRJA 
tavattavissa

Pe 17.4. 
klo 10.30–12.30 

Pudasjärvi S-Market

Tervetuloa juttusille!

mirjavehkapera.fi

Kansalaisopiston ja kulttuu-
ritoimen JIPPII-teatteri- ja il-
maisutaidon ryhmän draa-
ma Matopoika sunnuntaina 
12.4. oli aidosti jippii-ajatuk-
sia ja –tuntemuksia herättä-
vä kokemus. Käsikirjoittaja/
ohjaaja Kaarina Nevanpe-
rä apuohjaajansa Marja-Lii-
sa Väyrysen avustuksella on 
vienyt ammattimaisesti nuo-
ret näyttelijänsä tason ja tai-
don tikkailla hurjasti eteen- 
ja ylöspäin. Tositapahtumiin 
perustuvan ja aina ongel-
maisen kiusaamiskokemuk-
sen kuvaaminen onnistui 
sekä kokeneemmilta että uu-
silta jippiiläisiltä erinomai-
sen luonteikkaasti. Kertojana 
ja äitinä Marja-Liisa Väyry-

Matopoika Jippii –esitys herätti

nen piti yleisön taitavasti 
juonen kulussa ajan tasalla. 
Tuulianna Tuohimaan jäy-
heän vähäpuheisen isän roo-
lin esittäminen kertoi vuo-
sien esiintymiskokemuksen 
tuomasta varmuudesta. An-
teroa nuorempana näyttele-
välle Helmilotta Tuohimaal-
le pikkupojan sielunelämään 
sujahtaminen on helppoa 
ja luontevaa. Elice Haataja 
vanhempana kiusattuna An-
terona selvitti aloittelevana 
näyttelijänä osansa reippaas-
ti ja arkailematta. Reipasta, 
lujatahtoista ja voimiltaan 
väkevää Maijaa esittävän Sil-
ja Vasaran voi sumeilematta 
kuvitella olevan Maijan kal-
tainen itsekin.

Ilkeät kiusaajapojat Ris-
to (Markus Väyrynen) ja Vil-
le (Eetu Haataja) onnistuivat 
hienosti saamaan katsojan 
tuntemaan harmistusta kiu-
saajia kohtaan. Useammissa 
rooleissa esiintyneet Janette 
Takarautio, Essi Pätsi, Essi 
Kipinä ja Emmi Pikkuaho 
hoitivat tehtävänsä siististi 
ja näppärästi. Painajaisuni- 
ja muut liikuntakoreografi-
at olivat ilahduttavaa katsel-
tavaa.

Sointu Veivo, 
kuvat Heimo Turunen

Eturivissä Janette Takarautio, Helmilotta Tuohimaa, Markus Väyrynen, Eetu Haataja, Sil-
ja Vasara, Tuulianna Tuohimaa, Marja-Liisa Väyrynen, Elice Haataja, Emmi Pikkuaho, Essi 
Kipinä. Takarivissä valojen hoitaja Santeri Matero, käsikirjoittaja ja ohjaaja Kaarina Nevan-
perä, Juha Vasara ääni- ja valomies ja näyttelijä Essi Pätsi. 

Matopoika on saanut tohtorihatun päähänsä ja äitikin saa 
uuden lakin. 

Matopoika kiittämässä tukijoitaan ja kiusaajiaan, jotka olivat edesauttamassa hänen opis-
keluaan.

Matopoika Antero (Helmilotta Tuohimaa) ja paras kaveri 
Maija (Silja Vasara) vannomassa ystävyysvalan. 

Näytelmän alussa Liisa-Äiti (Marja-Liisa Väyrynen), poika 
Antero (Helmilotta Tuohimaa) ja Pekka-isä (Tuulianna Tuo-
himaa) keskustelemassa Anteron lähdöstä sydänleikkauk-
seen lastensairaalaan Helsinkiin. 

Vaaleissa päätetään Suomen tulevaisuudesta
Perussuomalaisten kansan-
edustajaehdokkaat siikajoki-
nen Henna Kupsala, pudas-
järvinen Kari Tykkyläinen 
ja sotkamolainen Ari Kor-
honen olivat tapaamassa ää-
nestäjiä S-marketin edustalla 
perjantaina 10.4. Paikalla oli 
myös järjestösihteeri Jouka-
mo Kortesalmi Kuusamosta. 
Ehdokkaiden mielestä vilk-
kaasti liikkeelle lähtenyt en-
nakkoäänestys lupaa hyvää 

vaalimenestystä Perussuo-
malaisille.

 - Ihmiset ovat havahtu-
neet siihen, mihin suuntaan 
Suomi on menossa. Monelle 
valtionvelan kaksinkertais-
tuminen viimeisen viiden 
vuoden aikana on tullut yl-
lätyksenä – ja järkytyksenä. 
Sen lisäksi, että työttömyys 
on pahentunut ja tiet rapis-
tuneet, Suomi joutuu tuotta-
maan joka vuosi osan palve-
luistaan velaksi.

- Sanomattakin on selvää, 
ettei nykymenolla voida jat-
kaa, vaan valtion velkaan-
tuminen on pysäytettävä. 
Kreikan tiellä oleminen hir-
vittää varsinkin maaseudun 
ihmisiä, jotka jo tähänkin 
asti ovat olleet monenlaisen 
säästökuurin kohteena. JK

Perussuomalaisten 
eduskuntavaalityön 
loppukiriä vauhdittamassa 
kansanedustajaehdokkaat 
Henna Kupsala, 
Ari Korhonen ja 
Kari Tykkyläinen 
järjestösihteeri Joukamo 
Kortesalmen kuvaamana.

KIRPPIS

MA-TI 
20.-21.4. 

klo 10-16.

Körkön entisellä 
leipomolla 
Lukiontie 1

Tervetuloa!
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

LOPPUVIIKKO PE-LA 17.-18.4. ALKUVIIKKO MA 20.4.

Perjantaina 17.4. Lauantaina 18.4.

MAALAIS-
PALVIKINKKU
palana ja siivuina

895
kg

1090
kg

489
kpl

pkt

Tuore
NORJAN-
LOHI 2-3 kg  
kokonainen
2 kalaa/tal.

690
695

kgPorsaan
KYL-
JYKSET 1090

kgNaudan
PALA-
PAISTI

Vaasan
RANSKANLEIPÄ
350 g

Flora
MARGARIINIT
400 g

rss

Suomalainen
KERÄKAALI 069

kg

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/tal. 499

kg

Tiistaina 21.4.

Portti
PIKKUNAKKI
250 g 100

pkt

Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/rss
marinoitu

159
kg

Kinnusen Myllyn
VEHNÄJAUHO
2 kg
2 pss/tal.

099
pss

Naudan
LUUTTOMAT
KEITTOLIHA-
PALAT 995

kg

Pulla Pirtti
POSSUMUNKKI 069

kpl

Antell
RUIS RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g 149
Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana 495

kg

Atria
BURGERI
110 g

GRILLIKYLKI
talon omalla mausteella 599

kg

HK
BALKAN TANKO
500 g 199

kpl

695
kg

10 kpl

Väri
PERUNAPUSSIT
2 kg
keltainen, punainen tai 
vihreä

Rautaosastolta

AVAIMENTEKO JA 
LUKKO-
TARVIKKEET

Tekstiiliosastolta

Kenkäosastolta

pkt

KANANMUNAT 
10 kpl
2 pkt/tal. 099

pkt

115
pssFazer

PAAHTO-
LEIVÄT
280-350 g

179
pktHK

MEETWURSTI
200 g
viipale

Naudan
TUOREMAKSA
palana ja jauhettuna

pss

M-kaupan 
SUPERETUKUPONKI

Atria
ATRILLI 

GRILLIMAKKARA
400 g

069
pkt

2 pkt/kuponki
Voimassa 18.4.2015 saakka

"

"

ERILAISIA 
KEVÄTKENKIÄ 

SAAPUNUTVARSITENNAREITA

SPRAY-
MAALIT
- perusvärit

399

Naudan
PAISTI-
JAUHELIHA

895
kg

Valio
PÄÄRYNÄKERMA-
JÄÄTELÖ 1 l, 2 pkt/tal.

179

APPEL-
SIINI
Valencia 079

kg

129
pss

139499

Snellman
KUNNON
KARJALAN-
PAISTI
500 g 495

pkt

299

HK ohuen ohut
KEITTOKINKKU 
TAI SAUNAPALVI-
KINKKU 300 g

Arla
NATURA KERMAJUUSTO
1 kg

089
pss

Atria LIHAMAKARONI-
LAATIKKO,
LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO,
MAKSALAATIKKO 
350- 400 g 100

pkt

199,-

Metablue -20c 
LASINPESUNESTE 
5 l

350
NESTEKAASUT
esim 11 kg
metallipullon täyttö

1990
HALLITUNKKI
2 tonnin

1995

Metabo 
PAINEVESI-
AUTOMAATTI
hww3000/20s  
- RST pumppupesä
- 3 vuoden takuu 
 (rekisteröimällä)

Snickers
HOUSU-
PAKETTI
- sis. Hultafors vasara 
  (arvo 38,-)
- vasarapidike

79,-

RENGAS 
VANTEELLA 
155R13 M+S 4x100  

77,-kpl

Naisten
T-PAITA
ALKAEN

850
Bambu
NILKKASUKAT
3 paria

MEILLE 
SAAPUNUT 
ERILAISIA 

LASTEN 
NAAMIAIS-

ASUJA!

590

Erilaisia naisten
leveälestisiä

KÄVELYKENKIÄ

Aikuisten TARRA-
LENKKAREITA ALKAEN

2490

30-41, yksivärisiä

1950

28-35, ruskeakuviollinen

2850

33-39, silver-camo

KIEPPIKENKÄ
- kevyt    - vettähylkivä
- pitäväpohja
myös leveälestinen

Tuore 
norjalainen
LOHI-
FILEE
2 filettä/tal.

kg

Atria
NAUDAN

KULMAPASTI
n. 5 kg/kpl

975
kg

4490

LOHIMARKKINAT
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ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT

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!

Ostamme Pudasjärven alueella 
harvennus- ja energiapuuleimikoita.

Ahti Väyrynen
Puh. 050 301 5972

Oulunkaari kouluttaa li-
sää ikäihmisten perhehoita-
jia. Pudasjärvellä pidetään 
koulutuksesta infotilaisuus 
tiistaina 12.5. kello 17.30 
palvelukeskuksessa. Infoti-
laisuudessa on mahdollis-
ta tutustua ikäihmisten per-
hehoitoon tarkemmin ja 
esimerkiksi hakeutua per-
hehoidon valmennukseen. 
Uusi valmennusjakso on 
suunniteltu aloitettavaksi 
kesän jälkeen syyskuussa. 
Pudasjärvellä yhdyshenki-
lönä toimii Tuula A. Tolkki-

Ikäihmisten perhehoidosta hyviä 
kokemuksia – hoitajia koulutetaan lisää

nen. 
Perhehoito on parhaim-

millaan lämpöä, kodikas-
ta tunnelmaa, välittämistä 
ja yksilöllistä huolenpitoa. 
Perhehoito tarjoaa ikäänty-
neelle turvallisen elinympä-
ristön sekä mahdollisuuden 
asua kodissa perheenjäsene-
nä, vaikka kunto tai muis-
ti heikentyy. Perhehoito 
on kotihoitoa turvallisem-
pi ja hoivahoitoa pehmeäm-
pi vaihtoehto esimerkiksi 
muistisairaalle yksin asuval-
le vanhukselle. Koulutetut 

perhehoitajat antavat ikään-
tyneelle kodissa asumisen 
mahdollisuuden pysyvästi, 
muutaman päivän vierailun 
tai vaikka päivän ajaksi. 

Oulunkaaren ensimmäi-
set ikäihmisten perhehoi-
tajat ovat aloittaneet toi-
minnan Pudasjärvellä Iissä 
ja Utajärvellä. Perhehoi-
to on otettu hyvin vastaan 
sekä perhehoidettavien sekä 
omaisten toimesta. Perhe-
hoidossa on pitkäaikaisia 
hoidettavia sekä lyhyemmil-
lä vierailuilla olevia ikäänty-

neitä esimerkiksi omaishoi-
tajan vapaapäivien ajan. 
Perhehoitajat ovat hyvin in-
nostuneita uudesta ja rohke-
asta mahdollisuudesta avata 
oman kodin ovet ikäänty-
neelle ja ottaa hänet perheen 
jäseneksi.  Oulunkaarel-
la pidetään perhehoitoa hy-
vänä vaihtoehtona huoleh-
tia ikääntyneistä, jotka eivät 
pärjää yksin omassa kodissa. 

Oulunkaari tiedotus

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

Korpisen kyläseuraa on pyy-
detty pilottiyhdistykseksi hel-
mikuun alussa alkaneeseen 
Laavu-hankkeeseen. Sen tar-
koituksena on kehittää uutta 
mallia siihen, miten esimer-
kiksi kyläseura voisi järjes-
tää jonkin kunnan palvelun 
omalla kylällään. Hankkees-
sa luodun mallin mukaan ky-
läyhdistys voi jatkaa toimin-
taa hankkeen jälkeen uudella 
mallilla. Osallistavan budje-
toinnin ajatuksena on löytää 
uusia kumppanuuksia ja ta-
poja tuottaa palveluja kunta-
laisille.

Korpisen kyläseuran per-
jantaisessa 10.4. virikepäi-
vässä mukana olleen projek-
tipäällikkö Tiina Tauriaisen 
mukaan Laavu-hankkeen toi-
minnassa jatketaan Kerttu 
ja Kauko -hankkeen aikana 
syntynyttä hyvää yhteistyö-
tä kaupungin ja kolmannen 
sektorin välillä. Yhdistyksiä 
aktivoidaan tuottamaan pal-
veluja uusilla tavoilla ja sa-
manaikaisesti työllistämään 
alueen heikossa työmarkki-
na-asemassa olevia henkilöi-
tä.

- Yhtenä pilottiyhdistykse-
nä hankkeessa toimisi Korpi-
sen kyläyhdistys, joka on si-
toutunut hankkeeseen. Heillä 
on jo kokemusta työllisyys-

Korpisen kyläseura on lähdössä 
Laavu-hankkeeseen
palvelujen tuottamisesta. Ky-
läseura on työssään toteutta-
nut ryhmätoiminnallisuutta 
ja saavuttanut sitä kautta hy-
viä tuloksia pitkäaikaistyöt-
tömien ja erityisen tuen tar-
peessa olevien henkilöiden 
kohdalla, Tauriainen kiitteli.

-  Kyläseura on alustavasti 
lupautunut olemaan mukana 
Laavu-hankkeessa. Neuvot-
telut käytännön asioista on 
vielä kesken, kyläseuran pu-
heenjohtaja Juha Ylitalo ker-
toi.

Työllistyminen ja 
syrjäytymisen  
ehkäiseminen 
Projektipäällikkö Tiina Tau-
riaisen mukaan hankkeessa 
kootaan 5-10 hengen ryhmiä, 
jotka toimivat 6-10 kuukautta. 
Ryhmän sisällä asiakkaat voi-
vat olla seuraavissa toimin-
noissa, kuten alkukartoitus, 
suunnitelma, yhdistysaktivi-
teetti, osa-aikatyö, kuntout-
tava työtoiminta, työkokeilu 
ja palkkatukityö. Hankkees-
sa haetaan myös uusia mah-
dollisuuksia toimia vastuulli-
sena yhteiskunnan toimijana. 

Laavuhankkeen työnte-
kijät aloittivat työnsä helmi-
kuun alussa tänä vuonna. 
Projektipäällikkönä toimii 

Tiina Tauriainen ja projekti-
koordinaattorina Marjo Nur-
mi. 

Hankkeessa on kaksi suu-
rempaa kohderyhmänä. Nur-
men vastuulla ovat työttömät 
ja muut kohderyhmään kuu-
luvat yksilötasolla. Tauriai-
sen vastuulla ovat yritykset 
ja yhdistykset sekä muut toi-
mijat, joiden kanssa sopimuk-
sellisuutta ja mallia luodaan 
parempien ja kattavampien 
palvelujen tuottamiseksi.

- Hankkeen tavoitteena 
on luoda uusia, innovatiivi-
sia ja ennaltaehkäiseviä hy-
vinvointi – ja työllisyyspalve-
luja syrjäytymisen ehkäisyyn. 
Tavoitteena on luoda myös 
kestävä ja kustannustehokas 

malli palvelujen tuottami-
seen yhteistyössä kaupungin 
ja kuntayhtymän sekä ky-
läyhdistysten ja muiden kol-
mannen sektorin toimijoiden 
kanssa, Tauriainen selvitti.

- Moni ammatillisen ja 
verkostomaisen yhteistyön 
avulla haetaan uusia kump-
panuuksia ja yhteistyömah-
dollisuuksia yritysten ja kol-
mannen sektorin toimijoiden 
kesken. Hankkeen aikana 
edetään uuteen malliin vai-
heittain, ja hankkeen lopus-
sa on tavoitteena päästä so-
pimuksellisuuteen asti ja 
toteuttaa osallistavan bud-
jetoinnin toimintamallia sitä 
kautta. RR

Liisa Törmänen (vas.) ja Tiina Tauriainen vaihtamassa aja-
tuksiaan Laavu-hankkeen tiimoilta. 

Voit tilata pyörätuoli- tai 
paarikyydin (KELA). 

Omavastuu 16 € (kerryttää vuotuista omavastuuta).
Ota yhteyttä Lauriin: 0400 288 221

Kaikki henkilö- ja 
palvelukuljetukset Pudasjärvellä.

Taksi: 0400 288 777
Pyydä tarjous: taksi207@gmail.com 

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

SDP:n kansanedustaja Tyt-
ti Tuppurainen vieraili Pu-
dasjärvellä tiistaina 14.4. 
paikallisten demareiden 
järjestämässä vaalitilaisuu-
dessa S-marketin edustalla. 
Tuppurainen iloitsi ihmis-
ten runsaasta osallistumi-
sesta hänen ja SDP:n tilai-
suuksiin. 

-Taivalkoskellakin tuli 
minua tapaamaan 70 ih-
mistä ja Pudasjärvellä oli il-
lansuussa koko ajan väkeä 
runsaasti paikalla. Pudas-
järven työväenyhdistyksen 
uudessa teltassa tarjottiin 
grillimakkaroita, kahvia, 
karamellejä sekä erilaista 

Tuppuraisen vierailu kiinnosti

Pudasjärven demareitten upouuden teltan edustalla Tytti Tuppurainen ja kuvanottohetkel-
lä häntä tervehtimään ja keskustelemaan tulleita paikkakuntalaisia. 
vaalimateriaalia. 

Tuppurainen painotti 
Suomen tarvitsevan kasvua 

ja työtä. 
-Talousvaikeudet voite-

taan yhteistyöllä. Ihminen 

on aina talouttakin tärkeäm-
pi – heikoimmastakin pide-
tään huolta. HT
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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

148

Vaikuta 
äänestämällä 

su 19.4.!
Oulun seudun ammattiopis-
to OSAO oli jälleen Suo-
men suosituin monialai-
nen ammattiopisto nuorten 
yhteishaussa. Yhteishaus-
sa hakeneista 2 623 merkit-
si ykköstoiveekseen OSA-
On, jossa on kaikkiaan 1758 
opiskelupaikkaa elokuussa 
alkavissa ammatillisissa pe-
rustutkinnoissa.

Jos tutkintoon on pää-
sy- ja soveltuvuuskoe, sii-
hen kutsutaan kaikki haki-
jat. Koetulokset siirretään 
kaikkiin saman valintaryh-

OSAO suosiossa yhteishaussa
män koulutuksiin, joissa on 
pääsykoe ja joihin henkilö on 
hakenut. Kokeet järjestetään 
huhti-toukokuun aikana. Jos 
hakija jää pois pääsy- ja so-
veltuvuuskokeesta, hän ei 
voi tulla valituksi kyseiseen 
koulutukseen. Opiskelijava-
linnat julkistetaan aikaisin-
taan 11.6.2015 ja opiskelu-
paikka on otettava vastaan 
25.6. mennessä. Syysluku-
kausi alkaa 12.8.2015.

Yhteishaussa pystyivät 
hakemaan opiskelupaikkaa 
he, joilla ei ole vielä mitään 

peruskoulun jälkeistä tut-
kintoa. Ylioppilaille osoitet-
tuja paikkoja oli tarjolla 92. 
Mahdollisesti vapautuvia 
paikkoja voi hakea 15.6. al-
kaen valtakunnallisen Opin-
topolku-verkkopalvelun 
kautta.

Koulutukseen voi hakeu-
tua muulloinkin kuin yh-
teishakuaikana. Haku on 
auki ympäri vuoden OSA-
On koulutuskalenterin kaut-
ta. Ammatillisen perusope-
tuksen vapaita paikkoja voi 
myös tiedustella suoraan 

opinto-ohjaajilta.
Oulun seudun ammat-

tiopisto OSAO on monia-
lainen ammattiopisto, jos-
sa opiskelee 11 100 nuorta 
ja aikuista. Koulutusyksiköt 
sijaitsevat Kempeleessä, Li-
mingassa, Oulussa, Muhok-
sella, Pudasjärvellä ja Tai-
valkoskella. OSAO kuuluu 
Oulun seudun koulutuskun-
tayhtymään (Osekk).

OSAO tiedotus

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

Pudasjärven taajaman mai-
semaan Oulu-Kuusamo-tien 
varteen on ilmestynyt ra-
kennusnostureita. Asiaa ih-
metelleille kerrottakoon, että 
Teboilin huoltoaseman vie-
ressä sijaitsevat Kellon Puun 
entiset toimitilat ovat uu-
denlaisessa käytössä. Kulu-
van viikon ajan paikalla on 
toiminut monialan yrittä-
jä Marko Rautio, joka kertoi 
olevansa hyvillään saades-
saan yritystensä käyttöön-
sä uusia toimitiloja ja lisäksi 
hyvältä paikalta. 

-Pistotiellä sijaitsevissa ti-
loissa toimii Rakennustarvi-
ke- ja Konevuokraus Rautio 
sekä Kaappi- ja Levypalve-
lu Rautio. Nyt olemme saa-
neet vuokraamolle isommat 
tilat ja näkyvälle paikal-
le. Lisäksi meillä on parem-
mat tilat myös kalusteiden 
myyntiä ja esittelyä varten. 
Jatkamme kaappien valmis-
tusta Teollisuusalueella enti-
sissä tiloissa, jossa meillä on 
ollut sopivasti kiireitä läpi 
talven. Myös vuokraamo-
puolen toiminta vilkastuu 
kesän lähestyessä, kun paik-

Raution yrityksille uudet toimitilat 
Kuusamotien varresta

Marko Rautio on hyvillään saadessaan Rakennustarvike- ja konevuokraamolle sekä Kaap-
pi- ja Levypalvelu Rautiolle toimitilat Pudasjärven taajamasta, näkyvältä paikalta Oulu-
Kuusamo -tien varresta.

kakuntalaisten ohella myös 
alueen loma-asukkaat käyt-
tävät palveluitamme. Uudis-
tusten myötä haluamme olla 

valmiina tarjoamaan palve-
luitamme entistä paremmin. 
Kesäksi meille tuleekin yksi 
työntekijä lisää ja avajaiset 

on suunniteltu pidettäväk-
si toukokuussa, lupasi Rau-
tio. PK

Pudasjärven Apteekissa on 
vietetty tällä viikolla Sy-
dänviikkoa, joka on yksi 
valtakunnallisista kansan-
terveysohjelmaan kuuluvis-
ta teemoista. Sydänviikolla 
apteekit ovat jo yli 20 vuot-
ta järjestäneet tapahtumia ja 
tempauksia. Tänä vuonna 
Sydänviikko järjestetään tee-
malla Tunne arvosi. Kohde-
ryhmäksi ovat valikoituneet 
kaikki Sydänliiton ikätoverit 
eli kuusikymppiset. Teema-
viikolla halutaan muistut-
taa ihmisiä heidän sydämen-
sä arvosta – on tärkeää pitää 
huolta sydämestään ja selvit-
tää sen terveydestä kertovat 
arvot.

Apteekista kerrottiin, 
että Sydänviikolla on käyn-
nissä Terveyden 3-otte-
lu, jonka päälajeja ovat ve-
renpaineen, kolesterolin ja 
vyötärönympäryksen mit-

Paula Kukkohovi vieraili apteekissa mielessään verenpaine-
mittarin hankinta. Samalla käynnillä hän mittautti verenpai-
neen sairaanhoitaja/farmaseuttiopiskelija Elina Simosella.

Tunne sydämesi arvot
taaminen. 3-ottelun myötä 
innostetaan ihmisiä selvittä-
mään terveysarvonsa kisai-
lun kautta. Omaa tulostaan 
Terveyden 3-ottelussa voi 
parantaa esimerkiksi käyttä-
mällä Sydänmerkki-tuottei-
ta, harrastamalla liikuntaa, 
tunnustelemalla pulssiaan ja 
lepäämällä riittävästi.

Sydänviikolla Pudasjär-
ven apteekissa on esillä tee-
maan liittyviä tarjoustuot-
teita, esitteitä, arvontaa sekä 
erilaisia testejä. Teemapäivä-
nä keskiviikkona 15.4. asi-
akkailla oli mahdollisuus 
mittauttaa verenpaineen-
sa sekä vyötärönympäryk-
sensä. Mittauspisteessä oli 
ajoittain jonoa, mutta kaik-
ki halukkaat pääsivät mit-
taukseen, kertoi mittaajana 
toiminut sairaanhoitaja/far-
maseuttiopiskelija Elina Si-
monen. PK

Puh. 040 910 0622/ Kipinä

Koneurakointia 
Lietteenlevitys, 
niitto, peltojen 

muotoilu ruuvilla, 
kaivinkonetyöt 
minikaivurilla.
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Kevätmyyjäiset
rauhanyhdistyksen toimitalolla
pe 24.4.2015 klo 18.00 alkaen

-  leivonnaisia
-  tötteröjäätelöä ja 
 ilmapalloja
-  narustusta ja arvontaa: 
 päävoittona kylpytynnyri
-  kahvia tarjolla koko ajan
-  lopuksi iltahartaus ja 
 iltapala

Tervetuloa!

Haapalehdon Katsastus Oy
TERVETULOA SUOMALAISELLE 

KATSASTUSASEMALLE!

Henkilö- / pakettiautojen 
katsastus yhteensä 59€

Katsastus 44,-
Päästömittaukset 

15,-
(katsastuksen yhteydessä)

OBD-mittaus 0,-
(katsastuksen yhteydessä)

Jälkitarkastus 15,-

Avoinna ma-pe klo 8.30-17.00
Puh. 0400 164 654

Kulmatie 3, 90650 Oulu (Shellin vieressä)
Nettiajanvaraus:

www.haapalehdonkatsastus.fi

Verokikkailu kitkettävä!
Viimevuosina poliitikkojen kes-
kuudessa on riittänyt puhetta ”ra-
kenteellisista uudistuksista”. Kan-
salaisille uudistukset ovat jääneet 
etäiseksi ja epäselväksi konkreet-
tisten tekojen puuttuessa. 

Erityisen tärkeää rakenteel-
liset uudistukset olisivat vero-
vuotojen estämisessä. Kansanta-
louden pohja on murenemassa 
veroparatiisitalouden puristuk-
sessa, kun pääomat pakenevat 
Liechtensteinin salaisille pankkiti-
leille ja yhtiöt kierrättävät raho-
jaan Jersey saarille rekisteröityjen 
tytäryhtiöiden kautta. 

Omistavan eliitin epäisän-
maallinen verokikkailu antaa vää-
rän viestin kansalaisille, jotka kil-

tisti maksavat päivittäin alvit, 
tuloverot, polttoaineverot ja mo-
net muut maksut. Kuinka kauan 
kansan moraali kestää lukea raha-
rikkaiden ratkaisuista, joilla varo-
ja piilotetaan ulkomaille tai veroja 
vältellään asuinmaata vaihtamalla? 
Eliitin huono esimerkki on vaaral-
lista, koska se rapauttaa ihmisten 
uskoa oikeudenmukaiseen yhteis-
kuntaan. 

Pääomapiirien lisäksi kuriin 
täytyy laittaa epärehelliset filun-
kifirmat, jotka räikeästi polke-
vat työelämän pelisääntöjä ympä-
ri maata. Laittomat toimintatavat 
syöksevät suomalaisia työehtoja 
noudattavan rehellisen yrittäjän 
perikatoon. Seurauksena on kat-

keria konkursseja, työttömyyttä 
ja laskevia verotuloja. Tällä sek-
torilla edellinen Kataisen hallitus 
sai aikaan edistystä, sillä erityises-
ti rakennustyömaiden harmaata 
taloutta on saatu kitkettyä. 

Kuka näitä pääomapiirejä oi-
kein suojelee? Mikä estää laitta-
masta finanssitalouden rakenteet 
sellaiseen kuntoon, että verot tu-
lee kerättyä ja omistus on läpinä-
kyvää? Miksi toteutetut harmaan 
talouden ohjelmat jättävät suu-
ret pääomapiirit rauhaan ja anta-
vat villinä rehottavan verokikkai-
lun jatkua?

Me vasemmistoliitossa emme 
suojele verokikkailijoita ja filun-
kifirmoja. Olemme sitoutuneet 

harmaan talouden ja verovuoto-
jen kitkemiseen ja esittäneet vaa-
liohjelmassamme monia hyviä 
keinoja haitallisen verosuunnit-
telun ja harmaan talouden vastai-
seen taisteluun. 

Eduskuntavaalit ovat tärkeät 
tässäkin mielessä. Meillä vasem-
mistossa on halu ja tahto saattaa 
nämäkin asiat kuntoon. Ja siksi jo-
kaisen ääni on tärkeä.

Risto 
Kalliorinne
Kansan-
edustaja (vas.)
Oulu

Pudasjärven kansalaisopis-
ton kevätnäyttelyn avajai-
set pidettiin perjantaina 
10.4. Pohjantähdessä. Näyt-
telyyn liittyviä työnäytök-
siä nähtiin keskiviikkona 
15.4. Raili Ukura Jäälistä on 
opettanut tämän talven kä-
pypitsi-tekniikkaa. Tekniik-
kaan hän tutustui jo piene-
nä tyttönä, jolloin päätti, että 
aikuistuttuaan hän taidon 
opettelee. Käpypitsi on vuo-
sisatoja vanha hienoston ja 
kuninkaallisten naisten ko-
ristelutekniikka, pitsiä kun 
tarvittiin hienoihin asuihin 
runsaasti. Nykyaikaisempaa 
on tehdä käpypitsiä esimer-
kiksi koruiksi. Ukura on mo-
nipuolinen käsityöläinen ja 
ohjaustoiminnan artesaani, 
joten käsityön ohjaaminen 
on hänelle luontevaa ja sy-
dämen asia. 

Mukana työnäytöksiä 
antamassa oli opettajia eri 
kursseilta ja monipuolises-
ti eri tekniikoita nähtiinkin. 
Hilkka Anttila näytti tölkin 
klipsuvirkkausta, Vuokko 
Nyman ja Timo Luokkanen 
akvarellimaalausta, Seija 

Kansalaisopiston taitajilla työnäytöksiä

Vuolanto ja Sylvi Oinas te-
kivät yhdessä iskuhapsutek-
niikalla hapsupitsiä, Kaari-
na Haanelalla oli mukanaan 
tilkkutyöideoita ja tietoutta 
sekä käpypitsiasioita, Kat-
ri Kemppasen mukana tuli 
myös tilkkutyövinkkejä ja 
malleja. 

Iltapäivän ja illan aikana 
työnäytöksiin tutustumas-
sa vieraili useita kymmeniä 
kiinnostuneita henkilöitä. 
Vuokko Nyman kansalais-
opistolta kertoi, että koko 
taitajajoukko oli erittäin tyy-
tyväinen tilaisuuteen. Tun-
nelmaltaan iltapäivä ja ilta 
oli rento ja juttua oli riittä-
nyt kävijöiden kesken on-
nistuneesti. Timo Luokkasen 
taidekortteja oli suorastaan 
jonotettu, hänellä sujui pien-

ten akvarellien tekeminen 
kuin liukuhihnalta. 

Pohjantähden Käsil-
lä ja sydämellä-näyttely on 
avoinna vielä toukokuun 
5. päivään saakka. Sen jäl-
keen 7.5 avautuu lasten- ja 
nuorten sekä erityisryhmien 

näyttely. Taidehuone Poh-
jantähti avoinna maanantai-
keskiviikko 15-20 sekä lau-
antai-sunnuntai kello 14-17. 
Torstai-perjantai Pohjantäh-
ti on suljettu. 

Hanne Vähäkuopus

Raili Ukura Jäälistä on opettanut tämän talven käpypitsi-tekniikkaa.

Käpypitsi on vuosisatoja 
vanha hienoston ja kunin-
kaallisten naisten koristelu-
tekniikka.

Hilkka Anttila näytti tölkin klipsuvirkkausta.

Timo Luokkasen taidekortit olivat hyvin suosittuja ja niitä 
jopa jonotettiin. 

Sylvi Oinas ja Seija Vuolanto tekivät yhdessä iskuhapsu-
tekniikalla hapsupitsiä.
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Huhtikuun kesselikirje
Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme avustustyöstämme 
Vienan Karjalassa ja Koillismaalla. 

Vuosikokouksessa kokouksen puheenjohtajan Alpo Ollilan joh-
dolla voitiin iloksemme todeta, että uusia jäseniä on liittynyt Kes-
seliin! Vuoden 2014 lopussa oli 611 jäsentä. Jäsenmaksut menevät 
100 prosenttisesti avustamiseen. 

Viime vuonna teimme 46 avustusmatkaa Vienan Karjalaan. Mu-
kana oli 26 eri henkilöä. Kesselin periaatteena on, että matkalle 
lähtijä maksaa itse matkansa. Kesseli maksaa perheisiin yöpymis-
maksun, mikäli he ottavat sen vastaan. Usein käy niin, että he sa-
novat: Te autatte meidän kylää niin paljon, että antaa olla. Vuonna 
2014 jäsenmaksuista kirjattiin tuottoa 6748 euroa. Vienan Karjalan 
avustuksia jaettiin 10 345 euroa, kotimaan avustuksia 1636 euroa, 
ystävälapsitoiminnan kautta apua annettiin 686 euroa. Koko avus-
tustoiminta oli yhteensä 12 667 euroa. Viime vuonna suurin avus-
tushanke oli Tiksan koulun maalaaminen. 

Yhdistystoiminnasta kirjoitettiin 34 kesselikirjettä. Ape Niemi-
nen kirjoitti 33 kirjettä ja yhden kirjeen kirjoitti Riitta Rusila. Kir-
jeissä kerrottiin avustustyön kuulumiset Vienan Karjalasta. Kesseli.
fi sivuista vastasi Juha Nyman. Uusia juttuja nettisivuille ilmestyi 37. 
Sähköpostin kautta meni jäsenille infoa ja Pudasjärvi-lehti julkaisi 
kesselikirje-jutut 9 kertaa. Eri lehdissä oli Kesselin toiminnasta 31 
juttua. Miika Polso on hoitanut Kesselin Facebook sivuja. Puheen-
johtaja on tuottanut kuvat ja jutut, joita sinne kirjoitettiin 67. Tyk-
käämisiäkin on ollut runsaasti.

Kesselin toiminta painottui Vienan Karjalassa tehtävään avus-
tustyöhön. Avustimme 30 eri kylässä tai kaupungissa. Vanhusten ja 
sairaiden luona kävimme 29 kertaa mm. sairaaloissa ja vanhusten-
kodeissa. Kaksi ystävää siunasimme haudan lepoon. Hautajaisavus-
tusta annoimme kuuteen eri kotiin ja ”synnytysrahaa” viidelle äi-
dille. 41 koululaista sai Kesselin kannustusstipendin. Järjestimme 
joululaulutilaisuuksia 25 paikassa, jotka tavoittivat lähes 400 henki-
löä. Lasten leiripäiviä oli yhdeksällä eri kylällä. Leirit tavoittivat 250 
lasta. Lastenkotivierailuja kertyi 18 mm. Kostamuksessa, Kalevalas-
sa ja Kantalahdessa. Henkilökohtaisen ystävän Kesselistä sai 10 las-

ta. Ystävä auttaa ko. lasta hänen tarpeistaan käsin muutaman ker-
ran vuodessa. 

Pudasjärvellä järjestettiin kaupungin suurin perheille suunnat-
tu Wauvasta Waariin Wapputapahtuma, joka tavoitti 200 henkilöä. 
Juhlassa esiintyi teatteri- ja lauluryhmä Kataja Vuokkiniemeltä Kar-
jalan Tasavallasta. Työpetarin ja yritysten kanssa yhteistyössä to-
teutettu Joulupuurotapahtuma tavoitti 400 henkilöä. Paikallisista 
yhdistyksistä ja toimijoista avustusta saivat mm. Kajastus ry, Skeit-
tiparkki, ev.lut. seurakunnan nuorisotyö ja kuuloyhdistys. Pudas-
järven OSAOn yksikössä kaksi opiskelijaa sai kannustusstipendin. 
Vierailimme kodeissa, otimme osaa suruun avustamalla hautajais-
kuluissa, kustansimme osana muiden auttajien kanssa lentolippua 
maahanmuuttajalle ja järjestimme neljä joululaulutilaisuutta. Osal-
listuimme Uusi Lastensairaala hankkeeseen 500 eurolla, koska 
Koillismaaltakin lapset tarvitsevat ko. sairaalan palveluita. Toimin-
nan kautta tavoitimme vähintään 1600 henkilö. 

Anni Laine ja Katriina Saloniemi Kemistä haastattelivat Kesse-
lin jäseniä opinnäytetyötään (AMK) varten Pudasjärvellä ja Vienan 
Karjalassa. Vuoden aikana 201 henkilöä lahjoitti Kesselin kautta ta-
vara-apua Vienan Karjalaan ja 69 henkilöä tai yritystä antoivat ta-
loudellisen lahjoituksen.

Toimintavuodesta 2014 haluan lausua kiitokset Kesselin halli-
tukselle, jäsenille, lahjoittajille, avustusmatkoja tehneille, yhdyshen-
kilöille, Kesselinaisille ja majoittajille Karjalassa ja Taivaalliselle Isäl-
le, joka on vaikuttanut ihmisten sydämissä tahtomista ja antamista.

Ape Nieminen 
puheenjohtaja

Muistutamme jäseniämme maksamaan 
tämän vuoden jäsenmaksun:

10 €/hlö/vuosi, perhe 20 € ja yrityksiltä 50 € /vuosi. 
Todella pieni summa, jolla voidaan auttaa ihan oikeasti. 

Tilinro: FI33 5360 0420 0467 01. 
Tiliotteeseen: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Emme lähetä pankkisiirtolappua, joten toivomme 
omatoimisuutta. Toivomme sinun kutsuvan myös 

uusia jäseniä tukemaan Kesselin toimintaa. 

Kiitos jo etukäteen!Tämäkin pikku neiti sai vuonna 2014 paljon Kesseliapua 
ystävältään Laura Kokolta.

Vuosikokousväkeä 26.3. Puheenjohtajana toimi Alpo Olli-
la ja sihteerinä Marika Tauriainen. 

 

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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· ENSIN OMA MAA KUNTOON 
  SITTEN PARANNETAAN MAAILMAA

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

AUTOSÄHKÖKORJAAMO

UNTO SIIRA

Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 519 1232

Aamulla leivotut
- Aidot ohrarieskat
- Ruislimput, hiivaton, piimälimput
- Tuoreet munkit, Saaristolaisleivät ym.
- Tyrnävän Myllyn jauhot ja ryynit 

Savilaakson leipomo

Pudasjärven torilla
La 18.4. klo 9-14

Metsätyö AT Luonto Oy

Metsänomistaja 
otetaan kokonaisurakalla 

suoritettavaksi 
METSÄNISTUTUS töitä.

Ota yhteyttä 0400 386 448/ Tuomo

Kansalaisopiston
Käsillä ja sydämellä -näyttely

10.4.-5.5.2015 Tervetuloa!

Järjestää kansalaisopisto ja kulttuuritoimi Pudasjärvi

Taidehuone Pohjantähti
Avoinna

ma-ke klo 15.00-20.00
la-su klo 14.00-17.00

to-pe suljettu

Kulttuurikeskus
Pohjantähti

Teollisuustie 1,
Pudasjärvi

p. 040 826 6586
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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.peseitte.fi

-15%
MATTOJEN JA VUODEVAATTEIDEN PESUT

Tarjous voimassa 10.5.2015 asti.

Atrilli
grillimAkkArA

400 g

0,89
pkt

lihApullAt jA 
muusi 300 g

1,79
pkt

itAliAnsAlAAtti
400 g

1,19
rss

veriohukAinen
400 g

ylikypsä
pAlvikylki-

pAlA

6,49
kg

elgoriAgA
täytekeksi 500 g

- suklaa 
- vanilja

1,95
pkt

cAsAli 150 g
- banaani

- mansikka
- mango

1,69
pkt

tuttitikkAri-
nAuhA

monster mix
500 g

2,99
pss

kermAkArAmelli
125 g

1,00
pss

1,25
rss

1,99
pkt

luxus
nestesAippuA 3 l
- ruusu   - persikka
- fresh    - omena

3,99
2,99

kanisteri

käsisAippuA
pumppupullo 300 ml
- mustikka    - poimulehti
- mansikkapaikka - kaunokainen   
- puna-apila&vadelma

erittäin hieno
suomAlAinen
shAmpoot jA
hoitoAineet 
300 ml

3,99
2 pll

2 pll

fAiry
originAl
käsitiskiAine
2,5 l

6,99
pll

wc-kukkA
wc- jA 
ilmAnrAikAstin
drop-in 1+2

3,99
pkt

wc-kukkA
wc-rAikAstin
tuplApAkkAus

3,00
pkt

wc-kukkA
wc-puhdistAjA
750 ml

1,89
pll

uudet
käsilAukut
sAApuneet

putAAn pullA
välipAlAsämpylä

10 kpl

1,39
pss

3m peltor
rAdiokuuloke

69,-
rAsch
pAineilmA-
kompressori
2 hp 24 litraa

79,-

einhell
rengAspAine-
mittAri

9,95
Auton
pultinAvAAjA
12 v, tupakansytyttimellä
AlkAen

59,50
Auton koriste-
kApselisArjAt
4 kpl
AlkAen

12,90
sarja

solifer
polkupyörä
26”

189,-

polkupyörän
peräkärry

149,-
frisbee-
golfkori

59,50
fAlk
lAsten kAivuri

85,-
fAlk lAsten
polkutrAktori

139,-

fAlk lAsten
polkutrAktori
+ keulakuormaaja
+ kaivuulaite

289,-
lAsten
sähkömopo

139,-

metsuri
moottorisAhA
45 cc 1.6 kw 13”

79,-
metsuri
kypäräsetti

19,90

metsuri
teräketjuöljy
10 litraa

16,90

Auton
kompressorit
12 v, AlkAen

9,95

metsurin
kompikAnisteri
6 l + 2,5 l

19,90

Aicon
pAineilmAsetti

89,-
sähkö-
sAvustin
1100 w

55,-

2,49
prk

suvisilli
580/250 g
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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! 

Äänestä

eduskuntaan!
KUPSALA
HENNA

Elävä maaseutu 

Kotimainen energia

Lapset ja nuoret 

Yrittäminen ja 
suomalainen työ

Oikeudenmukaisuus 

Ympäristön hyvinvointi

facebook.com/henna2015 @hennakupsala

W W W. H E N N A KU PSA L A . F I
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ASIALLA.Ihmisen

www.ristokalliorinne.fi

KALLIORINNE
Kansanedustaja – Pohjoisen puolustaja
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”Lopetetaan jokivarren 
ihmisten kiusaaminen. 

Ei avata 
koskiensuojelulakia.”138

Sisko Kälkäjä kävi ennakkoäänestämässä 60-vuotismerkkipäivänsä 
kynnyksellä yhdessä miehensä Eero Kälkäjän kanssa. 
Vaalivirkailijana Terttu Määttä. 

Annikki Lasanen oli viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä 
Reumayhdistyksen edustajana vuorollaan vaalikerääjänä. 
Varsinaisena vaalipäivänä hän kertoi suorittavansa kerä-
ystä Ervastin äänestyspaikalla yhdessä Reumayhdistyk-
sen puheenjohtaja Helinä Kosken kanssa. Vaalikeräykseen 
osallistumassa Kalle ja Seija Perttu. 

Valtakunnallisesti lähes kol-
masosa eduskuntavaalien 
äänioikeutetuista antoi ää-
nensä jo ennakkoon. Ennak-
koäänestys päättyi tiistai-ilta-
na kello 20. Siihen mennessä 
1,3 miljoonaa suomalaista oli 
käynyt äänestämässä. Äänes-

tysprosentti oli ennakkoää-
nestyksessä 31,9. Se oli siis 
hieman korkeampi kuin vuo-
den 2011 eduskuntavaaleis-
sa, jolloin ennakkoon äänesti 
31,2 prosenttia äänioikeute-
tuista. 

Pudasjärvellä kävi en-

nakkoäänestyspäivinä ää-
nestämässä päivittäin reilut 
300 henkeä, mutta viimeise-
nä ennakkoäänestyspäivänä 
oli vilkkain päivä ja äänestä-
mässä kävi 450 henkilöä.  Ää-
nioikeutettuja on Pudasjär-
vellä 6623, joista ennakkoon 
äänesti 2454. Näin ennakko-
äänestysprosentiksi muodos-
tui 37,1 eli huomattavasti yli 
valtakunnallisen keskiarvon. 
Äänestyspaikoilla toteute-
taan perinteinen Pieni ele – 
vaalikeräys, joka perustuu 
18 järjestön yhteistoimintaan. 
Mukana ovat muun muassa 
seuraavat liitot: Allergia- ja 
Astma, Diabetes, Epilepsia, 
Hengitys, Invalidi, Kehitys-
vammaisten, Kehitysvamma, 
Kuulo, Kuurojen, Mielenter-
veyden, Munuais- ja mak-
sa, Neuro, Näkövammaisten, 
Proriasis, Reuma, Sotainvali-
dien ja Sydän. HT

Yritykset luovat työpaikat
Meidän poliitikkojen tehtävänä 
on luoda yhteiskuntaan olosuh-
teet, joissa nykyiset yritykset voi-
vat ottaa töihin uusia työnteki-
jöitä. Silloin myös uudet yrittäjät 
rohkaistuvat ottamaan yrittäjäris-
kin ja perustamaan yrityksen.

Nopeimmin päästään liikkeel-
le päättämällä uudistuksista, joilla 
parannetaan työllistävien pienten 
ja keskisuurten yritysten toimin-
taedellytyksiä. Osa yksinyrittäjistä 
on tyytyväinen yrityksensä nykyi-
seen kokoon, mutta moni yrittäjä 
olisi halukas ottamaan työnteki-
jän, mikäli se olisi yrittäjälle koh-
tuudella järkevää.

Samalla kun helpotetaan työn 

teettämistä, tulee lyhytaikaisen-
kin työn vastaanottaminen tehdä 
työntekijälle kannattavaksi. Sen 
vuoksi sosiaaliturvaa on uudistet-
tava niin, että se tekee lyhytaikai-
sen työn tekemisen mahdolliseksi 
ihmisen perustoimeentuloa vaa-
rantumatta. Koillismaa sopisi hy-
vin yhdeksi perustulon kokeilu-
alueeksi.

Pohjois-Suomessa on edel-
lytyksiä kilpailla kansainvälisil-
lä markkinoilla. Luonnonvarojen 
kestävällä käytöllä saadaan meil-
le työtä ja toimeliaisuutta. Esi-
merkiksi matkailuun ja metsäte-
ollisuuteen on mahdollista saada 
kansainvälistä kasvua. Yhteiskun-

nan on vain varmistettava se, että 
pitkistä etäisyyksistä ja logistiikas-
ta ei synny kansainvälisessä kilpai-
lussa haittaa. 

Poliitikkojen tehtävä on nyt 
karsia toimeliaisuutta ja kilpailua 
rajoittavat tekijät sekä tarpeeton 
raportointi ja valvontaviidakko. 
Eduskunnan pitää pystyä johdon-
mukaiseen ja pitkäjänteiseen pää-
töksentekoon ja palauttaa yritys-
ten luottamus yhteiskuntaan.

Ulla Parviainen
kansanedustaja-
ehdokas (kesk.)

Yli kolmasosa äänesti 
ennakkoon Pudasjärvellä
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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)

JUHA
Sipilä
www.juhasi.fi

Keskusta

@juhasipila
juhasi.fi

Oulun vaalipiiri
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Suomi
yhdessä
kuntoon.
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www.kotilämpö.fi  www.enervent.fi

Onko kodissasi vanha 
ilmalämmityslaite? 
Vaihda nyt uuteen!

Vaihtamalla uuteen Enervent Pingvin Kotilämpöön saat:
•  raikkaamman sisäilman paremman suodatus-  
 tason ansiosta
•  energiansäästöä tehokkaamman lämmön    
 talteenoton ansiosta
•  pienemmän sähkönkulutuksen nykaikaisten   
 puhaltimien  ansiosta
• pienet remonttikustannukset lämmitys-   
 järjestelmän vaihtoon verrattuna
•  huolettoman elämän; eAir-automatiikka    
 huolehtii täysin itsenäisesti ilmanvaidosta ja 
 lämmityksestä, mutta halutessa Pingvin    
 Kotilämpöä voi etäohjata ja seurata älylaitteella.   
 Säästyt tekohengittämästä vanhaa laitettasi    
 varaosilla ja saat luotettavaa Enervent laatua   
 vuosiksi eteenpäin.

Jälleenmyyjä alueellasi:

HOX!
TULOSSA TAPAHTUMAPÄIVÄ 

MAANANTAINA 27.4.
Paikalla mm. 

- Ruukki Peltilaskenta
- NIBE Maalämpöjärjestelmät

- UPONOR Putkistosaneeraukset ja 
jätevesijärjestelmät

- HUUTOKAUPPA 

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

Onko kodissasi vanha
ilmalämmityslaite?

Vaihda nyt uuteen!
Vaihtamalla uuteen 
Enervent Pingvin Kotilämpöön saat:
•  raikkaamman sisäilman 
 paremman suodatustason ansiosta
•  energiansäästöä tehokkaamman 
 lämmön talteenoton ansiosta
•  pienemmän sähkönkulutuksen 
 nykaikaisten puhaltimien ansiosta
•  pienet remonttikustannukset 
 lämmitysjärjestelmän vaihtoon verrattuna
•  huolettoman elämän; 
 eAir-automatiikka huolehtii täysin 
 itsenäisesti ilmanvaidosta ja
 lämmityksestä, mutta halutessa Pingvin
 Kotilämpöä voi etäohjata ja seurata älylait-

teella.

 Säästyt tekohengittämästä vanhaa 
 laitettasi varaosilla ja saat luotettavaa 
 Enervent laatua vuosiksi eteenpäin.

www.kotilämpö.fi   www.enervent.fi

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.

Iijokilaak-
sosta on kak-
si hyvää 
Keskustan eh-
dokasta, Ulla 
Parviainen ja 

Niilo Keränen, sekä muil-
ta puolueilta oikein päteviä 
ehdokkaita. Kuusamossa 
on äänioikeus 12620 asuk-
kaalla, Taivalkoskella 3342, 
Pudasjärvellä 6623 ja Ii:ssä 
6914. Voisi melkein ajatella, 
että Kuusamo saa ”nakkaa-
malla” ehdokkaansa edus-
kuntaan. Muissa Iijokilaak-
son kunnissa täytyy miettiä 
yhteistyön mahdollisuutta. 
Yhteistyöllä voimme saada 
alueelta jopa kaksi kansan-
edustajaa ja sehän olisi to-
della hienoa. Tässähän ol-
laan menty yksi kausi täysin 
ilman alueen omaa edusta-
jaa, mikä ei todellakaan ole 
ollut hyvä asia.

Niilo Keräsellä on jo ko-
kemusta eduskuntavaa-
lityöstä ja hänelle löytyy 
tukea ympäri Pohjois-Poh-
janmaata. Tunnettavuut-

Lääkäri Niilo Keränen 
eduskuntaan!

ta täytyy olla laajalti, jos 
pienestä kunnasta meinaa 
ponnistaa Arkadianmäelle. 
Niilo on onnistunut siinä ai-
emminkin ja lämpimästi toi-
von niin käyvän nytkin.

Tulevalle hallitukselle tu-
lee kaksi isoa tehtävää: SUO-
MI JA SOTE KUNTOON. 
Isänmaamme tilanne on niin 
huono, että nyt jos koskaan 
tarvitaan maakunnista rau-
tainen joukko eri ammatti-
alojen edustajia talkoisiin 
mukaan.  Keränen sopii tä-
hän joukkoon oikein hyvin. 
Hänen lähes neljä vuosi-
kymmentä kestänyt työura 
lääkärinä ja ylilääkärinä an-
taa monia ruohonjuuritason 
näkökulmia SOTE asioihin. 
Työssään hän on nähnyt elä-
män monet puolet iloineen 
ja suruineen, joten uskon 
hänellä olevan näkemystä 
myös tavallisen ihmisen ar-
jesta. Hän tajuaa myös lä-
hipalvelujen merkityksen 
syrjäseutujen ihmisille. Jo-
kaisella täytyy saada palve-
luja tasavertaisesti asuinpai-

kasta riippumatta.
Niilon eduksi voi myös 

laskea sen, että hän on hy-
vin perehtynyt asioihin, lu-
kee paljon ja ottaa selvää. 
Enpä ole kuullut hänen mo-
nesti sanattomaksi jäävän, 
oli kyse sitten yrittäjyydes-
tä, maataloudesta tai muus-
ta aiheesta.

Niilo on ihmisenä helpos-
ti lähestyttävä. Hän kuunte-
lee ja osallistuu keskustelui-
hin, on erittäin kiinnostunut 
yhteiskunnallisista asioista 
ja miettii myös itse ratkai-
suja. 

Oikein hyvä mies  
ajamaan maakuntamme 

asioita!

Toivotan kaikille 
ehdokkaille erittäin 

hyvää vaalimenestystä! 

Yhteistyöterveisin

Mari Kälkäjä
Niilo Keräsen tukiryhmän 
vaalipäällikkö, Pudasjärvi
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Lumilautailun SM-kisat pi-
dettiin Rukalla viime viikon 
lopulla 9.-12.4. Pudasjärve-
läisistä laskijoista Sami Kallo 
osallistui kisoihin grom-sar-
jaan ja Janne Posio sekä Ee-

Kultaa ja muita mitaleja lumilautailun SM-kisoista
meli Iinatti rookie-sarjaan. 

Ensimmäisenä kisapäivä-
nä lajina oli lumilautacros-
si eli ratalasku, jossa aikalas-
kujen ja karsintojen jälkeen 
kisattiin neljän laskijan kes-

ken finaali. Kaikki Pudasjär-
veläispojat pääsivät omien 
sarjojensa finaaleihin. Gro-
meissa Sami oli tiukan kisan 
kolmas maalikameraratkai-
sulla, häviten niukasti hope-
an. Rookie-pojissa Eemeli oli 
toinen ja Janne neljäs.  

Toisena kilpailupäivänä 
laskettiin halfpipen eli lu-
milautakourun mestaruuk-
sista. Kullakin laskijalla oli 
kolme laskua, jotka pistey-
tettiin ja laskijoiden sijoitus 
määräytyi parhaan laskun 
pisteiden mukaisesti. Grom-
sarjassa Sami Kallo sijoittui 
hopealle viidentoista lautai-
lijan joukosta. Rookie-sarjas-
sa Janne Posio oli seitsemäs 
ja Eemeli Iinatti yhdestoista.

Lauantaina SM-kisojen 
kolmantena kilpailupäivä-
nä oli vuorossa slopestyle 
hyppyreineen ja kaiteineen. 
Tämä oli myös suosituin kil-
pailulaji, sillä kummassakin 
poikien sarjassa oli 22 osal-
listujaa. Myös slopestylen 
mestaruudet ratkaistiin kol-
men laskukierroksen kisa-
na, jossa parhaan laskun pis-
teet määräsivät sijoitukset. 
Gromeissa Sami vei kullan 
reilulla piste-erolla seuraa-
vaan. Rookie-pojissa Eeme-
li oli kymmenes ja Janne kol-

mastoista. 
Lauantaina Sami osallis-

tui vielä iltalajina laskettuun 
lumilautaparipujotteluun, 
jossa aikalaskujen ja karsin-
tojen kautta selvitti tiensä 
finaalipariin. Kaatuminen 
radan puolivälissä hidasti fi-

naalilaskua sen verran, että 
sijoitukseksi tuli hopeaa. 

Kaikissa sarjoissa jaettiin 
kisojen päätteeksi overall- 
eli kokonaiskilpailun voit-
tajapalkinnot ja Sami Kallo 
voitti grom-poikien overall-
mestaruuden. Eemeli Iinat-

ti oli overall-tuloksissa vii-
des ja Janne Posio seitsemäs 
rookie-pojissa. Pudasjärvel-
le tuli siis Rukan SM-kisoista 
saaliiksi kaksi kultaa, kolme 
hopeaa ja yksi pronssi. 

Reino KalloSami Kallon taidonnäytteitä halfpipessa. 

Kuvissa palkintopallikuva slopestyle-kisasta, jossa Sami keskellä Joonas Bergmanin ja 
Nooa Tenkasen kanssa. 

Pudasjärven Eläkeläiset ry 
jäsentenvälinen pilkkikilpai-
lu pilkittiin keskiviikkona 
8.4 Havulan rannassa. Ilma 
oli aurinkoinen ja keväinen. 
Pilkkimisen lisäksi rannalla 
oli tarjolla kahvia, munkke-
ja sekä grillimakkaraa. Kalaa 
nousi mukavasti. Miesten 
sarjan voittaja nosti yli 8 ki-
lon saaliin ja naisten sarjas-
sakin voittaja pilkki lähes 
viisi kiloa kalaa. Palkinnot 
oli saatu lahjoituksina. 

Yhdistyksellä jatkuvat 
porinatuokiot ja vesijumpat 
toukokuun puoliväliin. Tou-
kokuussa on vierailu Mar-
tinniemen eläkeläisten luo-
na. Suunnitellusta Eetenin 
tapahtumasta ja Suomussal-
men kesäteatteriretkestä il-
moitellaan jäsenille myö-
hemmin.

Heimo Turunen, 
kuvat Leena Rantala 

Kala syönnillään eläkeläisten pilkkikisassa
Orvokki Hyttinen pilkkimäs-
sä hymy huulessa. Pilkkijät lähdössä kisaan toiveikkaana kalasaaliista.

Pekka Piri punnitsemassa Sisko Laajalan kaloja. 

Naiset:
1. Saimi Kuusisto-Mikkonen 
4815 g, 2. Sirkka Kokko 3935 g, 
3. Pirjo Loukusa 3625 g, 4. Sisko 
Laajala 3595 g, 5. Aune Loukusa 
2045 g, 6 Terttu Hiltula 1270 g, 
7. Ritva Timonen 465 g, 8. Anna 
-Liisa Rautio 365 g, 9. Orvok-
ki Hyttinen 280 g, 10. Kaisa Ve-
teläinen 265 g, 11 Hilja Rantala 
115 g, 12. Elsa Piri -. 
Miehet:
1. Vesa Teivaanmäki 8440 g, 2. 
Ensio Takkinen 5020 g, 3. Alpo 
Kukka 5105 g, 4. Teuvo Kipinä 
4990 g, 4. Usko Kokko 4990 g, 
6. Kalevi Sinisalo 4875 g, 7.Asko 
Laajala 4075 g, 8. Lauri Hemmilä 
3345 g, 9. Matti Mikkonen 2355 
g, 10. Olavi Loukusa 2010 g, 11. 
Teuvo Loukusa 1875 g, 12. Toivo 
Outila 1655 g, 13. Tarmo Karvo-
nen 1520 g, 14. Erkki Timonen 
1440 g, 15. Pentti Stenius 235 g, 
16. Aimo Hyttinen 85 g.

Liikkeet ja yksityishenkilöt,  
jotka olivat lahjoittaneet palkintoja:
Perhemarket, Kesport, Neste Oil, Kylmänen Food Oy, Pudas-
järven Urheilijat, Rautia, Aarrearkku Ay, Pudasjärven Virkistyska-
lastajat ry, Pudasjärven Osuuspankki, Pudas-Kone Oy, K-super-
market, 

Ritva Räisänen, Ensio Takkinen, Eeva Piri, Juhani Halkola, Lee-
na Rantala.

Venäläisistä, ukrainalaisista 
ja valkovenäläisistä matkan-
järjestäjien ja median edusta-
jista koostunut ryhmä vierai-
li tiistaina 14.4. Syötteellä.

Lounaan ja Syötteen alue-
esittelyn jälkeen Hotelli Iso-
Syötteen yrittäjä Juha Kuu-
kasjärvi ja myyntipäällikkö 
Gerralda Gilles esittelivät 
hotelliyrityksen palveluita. 
Ryhmä vieraili myös Syöt-
teen luontokeskuksella, jossa 
palvelusuunnittelija Annu 
Tuohiluoto kertoi luontokes-
kuksen ja kansallispuiston 
tarjoamista palveluista. Ho-
telli Pikku-Syötteellä ravin-
tolapäällikkö Minna Kivinie-
mi henkilökuntineen esitteli 
talon palveluita. Paikallise-
na oppaana ja tulkkina toimi 
Ljuba Klauser Syötteen Kes-
kusvaraamosta.

-Suurin osa ryhmän jä-
senistä vieraili ensimmäis-
tä kertaa Syötteellä. Sellai-
nen vaikutelma jäi, että he 

Jälleenmyyjien 
vierailu Syötteelle

Vieraat saivat todeta, että lunta riittää Syötteellä, vaikka oli 
jo huhtikuun puoliväli menossa.

pitivät näkemästään ja ko-
kemastaan. Positiivista on 
myös, että haasteellisesta 
markkinatilanteesta huoli-
matta venäläisten matkaili-
joiden määrä on ollut hie-
noisessa kasvussa Syötteellä 
alkuvuodesta, toteaa Rauno 
Kurtti Syötteen matkailuyh-
distyksestä. 

Ryhmän oli kutsu-
nut Suomeen Visit Finland 
(MEK) ja he olivat matkal-
la Oulusta Kuusamoon Vi-
sit Finland workshop –tilai-
suuteen. 

-Tämä oli erittäin hie-
no asia meille, että saimme 
heidät poikkeamaan tääl-
lä Syötteellä. Palveluiden 
ja tuotteiden esitteleminen 
konkreettisesti paikan päällä 
on aina tehokkaampaa, kuin 
kuvien, esitteiden tai videoi-
den näyttäminen kokousti-
loissa, tuumasi Kurtti.

Syöte tiedotus
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, 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 teksteistä veloitamme. Teksti on toimi-
tettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudas-
järvi. 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).

OSTETAAN

Ostetaan kaikki 
Toyota Hiacet 

käteisellä, myös epäkuntoiset ja 
verovelkaiset.

Nouto kotipihasta.
Tarjoa myös muitakin paketti- ja 

lava-autoja!
Puh. 040 365 0292

Pääsiäislauantain pilkkikil-
pailu houkutteli runsaasti 
osallistujia Kouvalle.  Ylei-
sö viihtyi Piipposen rannalle 
pystytetyssä kahvilateltassa. 
Pilkkikilpailuun osallistui 
paljon kokeneita kävijöitä, 
ja mukana oli myös iso jouk-
ko uusia kisaajia. Kilpailu-
alue oli edelliseen verrattuna 
kaksinkertaistunut, ja osal-
listujat käyttivät koko alueen 
hyödykseen. Jäälle suunnis-
ti 71 pilkkijää, ja 40 kilpaili-
jaa toi lopuksi kalapussinsa 
punnittavaksi. 

Tulokset:
Yleinen sarja: 
1. Jari Kylmäluoma (moottori-
kaira), 2. Hannu Leivo (sähkös-
avustin), 3. Marko Myllyntaus 
(radio). 
Nuorten sarja:
1. Niko Kupiainen (tablettitieto-
kone), 2. Anna Kortessalo (ve-
touistelusetti), 3. Ilari Alanen 
(radio)
Lasten sarja:
1. Aapo Häkli (radio, pilkkivapa 
ym), 2. Venla Kalliokoski (muki-
setti ym.), 3. Veera Kalliokoski 
(kirja ym.)

Tapahtumaa ovat tukeneet 
seuraavat yritykset: Hon-

Kouvalla perinteiset pääsiäispilkit

gisto Oy, Oulu; Akkuta-
lo Esko Markuksela, Oulu; 
Oy Autoliike Nysted, Yli-
vieska; Koneurakointi An-
tero Mustakangas Ky, Vi-
hanti; Metsänhoitoyhdistys; 
Metsä Group; Perhemarket 
Pudasjärvi; Tuuritupa; Lii-
kennekoulu Kyytipojat Oy; 
Kesport Pudasjärvi; Nuorten 
ystävät Ry; Köökinikkarit T. 
Näppä Oy; Piipposen Pirtti; 
Pudas-Kone Oy; Anon ase ja 
Tukku Ay; Rautia K-maata-
lous, Pudasjärvi; Pudasjär-
ven Värivalinta Oy; Vianor 
Pudasjärvi; Pienkonehuolto Keskiaho Oy; Neste Oil Pu-

dasjärvi; M-Tavaratalo Pu-
dasjärvi Oy; Ranuan Halpa-
halli, Posio; Koillis-Tele; AH 
Telepiste; Huonekaluliike 
Heikkilä Oy; Teboil Pudas-
järvi; Caverion Oyj sekä use-
at yksityishenkilöt.

Nähdään Kouvalla kesä-
kuussa, silloin ratkaistaan 
uistellen, kuka narraa järven 
suurimman hauen.

Kalastuskunta/
Paula Piipponen,
kuvat Esko Piipponen

Etualalla iloitsee lasten sar-
jan voittaja Aapo Häkli.

Kisan suurin saalis 1,070 kg 
toi yleisen sarjan voiton Jari 
Kylmäluomalle.

Kaikkien pilkkikilpailuun 
osallistuneiden kesken ar-
votun 120 euron hotellilah-
jakorttin voitti Malviina Kor-
tessalo.

Poliisi valvoi arvontaa. Kuvassa lisäksi Paula Piipponen, 
onnettarena toiminut Sirkka Kortetjärvi, Riitta Malm ja An-
tero Mustakangas.

Pajeron kesärenkaat tai moni-
kelirenkaat. P. 0400 704 990.

Pickup auto Hilux, VW Taro, 
Nissan, Mazda ja Isuzu. Tarjoa, 
kaiken kuntoiset. P. 0400 692 
181.

Isolle koiralle eristetty koppi ja 
häkkitarvikkeet, pelkkä verkko-
kin käy. P. 040 140 7558.

Pieni soutuvene p. 0400 342 
308.

Ostetaan traktorin peräkauha. 
P. 0400 305 250.

Rakenna oma koti! Rantatontti 
1711 m2 Pudasjärven keskus-
tassa, Haapokarin asemakaa-
va, Parkkilantie, Karikuja, Iijoen 
pohjoisranta. Kaksi kerrosta ja 
250 m2. Kaunis kangasranta.
P. 045 610 8017 Juha.

Myytävänä puolukoita kokonai-
sina tai survottuina. P. 040 578 
1361.

Hyvin varusteltu Toyota Corol-
la  liftback 1.6 henkilöauto vm. 
1997, aj. 228 tkm. H. 2650 €. P. 
040 358 8950.

Henkilöauto Opel Corsa 1.2i  
vm -94 juuri katsastettu uudet 
kahdet renkaat. Nähtävänä lu-
kiontie 1 pihalla. H. 1200 €. P. 
040 809 2120.

Ikkunoita, erikokoisia ja käyttä-
mättömiä. Väliovia 2 kpl. Edul-
lisia. P. 0400 491 712, 040 861 
6398.

OSTAMME TAI 
VUOKRAAMME

Pudasjärveltä 
remontin vaativan 
omakotitalon tai 

rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpö-

verkkoon tai jolla on 
puulämmitys tai muu 

edullinen lämmitys. Etäisyys 
keskustasta +/- 20 km. 

Tarjoa! Puh. 040 756 4523

VUOKRATAVANA

Vuokrattavana/myydään kak-
sio Suojakujalla. Yht. p. 040 
503 7281.

Iijoen rannalta saunallinen kak-
sio. 56,5 m2. Vuokra 590 €. Heti 
vapaa. P. 040 911 5929, 040 
763 3522.

Elinkeinoelämän ja oikeiston 
ydinväitteisiin kuuluu, että tu-
loerot ovat kilpailuyhteiskunnas-
sa luonnollinen ja jopa hyvä asia.  
Kansalaisia manipuloidaan väit-
teillä, että kun ahkerat tienaavat 
enemmän kuin ”laiskat”, varalli-
suuserot ovat paitsi moraalises-
ti perusteltuja myös hyödyllisiä 
talouskasvun kannalta.  Hallitse-
va talousoppi pyrkiikin oikeutta-
maan eriarvoisuuden kasvun ja 
syyllistämään vähempiosaisia lois-
maisina oman onnensa seppinä. 
Mm. Osmo Soininvaara on esit-
tänyt, ettei suurin osa tuloerois-
ta kuitenkaan johdu ahkeruu-
seroista, sillä kukaan ei voi olla 
tuhat kertaa ahkerampi kuin toi-
nen. Naisvaltaisten alojen hoito-
henkilökuntaa voi tuskin syyttää 
laiskuudesta. Mutta vaikka he te-
kisivät kuinka pyyteettömästi yli-
töitäkin, palkka ei nouse.  Soi-
nivaaran mukaan suurimmat 
tuloerot johtuvatkin talouden 
epäterveistä piirteistä, yleen-
sä erilaisista välistävedoista.  Va-
semmistolle itsestään selvä nä-
kemys on taas, etteivät rikkaat 
suinkaan rikastu ahkeruudellaan 
vaan monenlaisten verotuksellis-
ten ja rakenteellisten/asenteellis-
ten tekijöiden yhteisvaikutukses-
ta.  Tutkimukset eivät myöskään 
osoita, että tuotettu vauraus tih-
kuisi alaspäin yhteiseksi hyväksi. 
Pääoma se vasta laiskaa onkin, ja 
sitä makuutetaan yhteiskuntamo-
raalin vastaisesti: on moraaliton-

ta, ettei sillä synnytetä työpaik-
koja. Jopa Taloussanomat totesi 
lisäksi v. 2013 että liian suuret tu-
loerot jarruttavat talouskasvua 
ja äärimmillään voivat rikkoa yh-
teiskuntarauhan. Karl Marx kuva-
si liiallisten tuloerojen haitat yli 
sata vuotta sitten, nyt riskivaroi-
tus kuuluu yllättävältä suunnal-
ta: finanssieliitin sisäpiiristä. Lisäk-
si OECD ja IMF uskovat Suomen 
menneen liian pitkälle tässä kehi-
tyksessä, koska ostovoiman hii-
puminen syö myös leivän yrit-
täjiltä. Mitä tekee oikeisto?  Itse 
arvostamiensa neuvonantajata-
hojen sijaan se jatkaa puhetta eri-
arvoistavasta säästöpolitiikasta ja 
väittää Suomen nousevan talous-
kurimuksen kautta! 

Eräs filantropiksi, hyvänteki-
jäksi ryhtynyt öljymiljönääri on 
todennut, että rikkaat ovat rikkai-
ta, koska köyhät ovat köyhiä. Hän 
heräsi näkemään suoran yhtey-
den toisten rikastumisen ja tois-
ten hyväksikäytön ja riiston välillä. 
Kun jokin taho onnistuu paten-
toimaan tai yksityistämään luon-
non yhteisvarantoja, olipa öljystä 
tai muista luonnon anneista, kyse 
on vain tietyn valtion sallimasta 
yhteisomaisuuden ryöstämises-
tä. Yksityistetyllä juomavedellä ri-
kastuminen on aivan eri luokan 
moraalittomuutta, kuin oikeiston 
näkemys ”laiskojen” vapaamat-
kustaja- moraalivajeesta. Sosiaali-
pummien sijaan huomio tuleekin 
kohdistaa suuryrityspummeihin, 

jotka veronkiertäjinä luistavat yh-
teiskuntavastuustaan. 

 Jos oikeisto uskoo saavansa 
Suomen kuntoon edistämällä yhä 
useampien yrittäjyyttä, sen tulisi 
ainakin huomioida erilaisen vero-
tuksen ja tukien vaikutus erityyp-
pisten yritysten toimintaedelly-
tyksiin.  Afrikassa yksityisyrittäjiä 
piisaa, mutta otammeko niiden 
taloudet ihanteeksemme? Mais-
sa, missä yrittäjiä on erityisen pal-
jon, on myöskin erityisen paljon 
köyhyyttä.  Oikeisto unohtaa tar-
koitushakuisesti ydinkysymyksen 
eli sen miten yhdessä kasvatet-
tua kakkua jaetaan huomioiden 
kansalaisten erilaiset toimeentu-
lo- ja vaurastumismahdollisuu-
det.  Thomas Piketty onkin pal-
jastanut oivallisesti millä ihmisen 
vaurastuu parhaiten: se ei tapah-
du palkalla ja ahkeruudella vaan 
naiduilla, perityillä, aliverotetuilla, 
veroparatiisien kautta kierräte-
tyillä osingoilla ja tuloilla. 

Nykyinen välistä vetäjien työ-
elämä perustuu vahvimman oi-
keuksiin joka köyhyysfilosofienkin 
mukaan on kaukana yrittäjämo-
raalista. Jos UPM- pomo korottaa 
palkkaansa 50 prosenttia ulkois-
tettuaan tuhansia työntekijöitä, 
on tuskin kyse ahkeruudesta.

Kaarina Kailo,  
eduskuntavaa-
liehdokas (vas), 
Kiiminki   

Nouseeko Suomi ahkeruudella, 
yrittämisellä vai veroremontilla?

SEKALAISTA

Naapurivaaraan tanssei-
hin lähtijät, mikäli et ole vielä 
maksanut kyytiä, ota yhteyttä 
Eijaan p. 040 076 1580. Ps. 
Muutama paikka vielä vapaana 
la 25.4. tanssiretkelle.

Edellisten hallitusten ajama kes-
kittämispolitiikka on tehnyt ru-
maa jälkeä. Kuntia on painostet-
tu yhteen, palveluita hävitetty, 
kouluja lakkautettu ja tiet pääs-
tetty rapistumaan. Julkisten pal-
veluiden perään ovat lähteneet 
yritykset, niiden perässä työnte-
kijät, koulutuspaikkojen perässä 
nuoret opiskelijat. Monen maa-
seudun ihmisen elämä on käynyt 
maalla mahdottomaksi. Kun töi-
tä ei ole, on pakko lähteä, vaikka 
ei haluaisi. Väestörakenne vääris-
tyy ja sukupolvien ketjut katkea-
vat. Maalle jääneet vanhukset ko-
kevat yksinäisyyttä ja kaupunkiin 
muuttaneet nuoret aikuiset tur-
vattomuutta. Lapsenlapsia ei voi 
hoitaa etänä. Sen minkä ennen 
tekivät isovanhemmat maksaa 
nyt yhteiskunta.

Konsulttien ja virkamiesten 
puheissa toistuu usein sanapari 
luonnollinen muuttoliike. Se on 
aina hyvä selitys sille kun maaseu-
tu autioituu ja valot sammuvat 
mökki toisensa perään. Maaseu-
dun autioituminen ei kuitenkaan 
ole vain luonnollinen asia vaan 

yksinkertaisesti poliittinen tahto-
tila. Kukaan muu ei kuntien talo-
utta kiristänyt, palveluita alas aja-
nut ja vienyt koulutuspaikkoja 
maaseudulta pois kuin poliittiset 
päättäjät Suomen eduskunnassa. 
EU:n selän taakse ei voi mennä, 
onhan Ranskassakin lähes 37 000 
kuntaa. Se yksinkertainen asia on 
unohtunut, että sillä samalla ve-
ronmaksajan kukkarolla on niin 
kunnat kuin valtiokin. Aikansa 
kun taskusta toiseen kiertää niin 
unohtuu mistä raha on lähtöisin. 
Sairaat on hoidettava, lapset kou-
lutettava ja vanhuksista pidettävä 
huolta kaikkialla. Veronmaksajien 
rahan näennäinen kierrättäminen 
ei palvelutarpeita poista.

Meitäkin on, jotka emme voi 
valita. Maanviljelijä ei voi lähteä 
paremman elämän toivossa kau-
punkiin, koska ruokaa voi tuot-
taa vain maalla. Monelle kotitila 
on paikka, jossa painetaan töitä 
aamusta iltaan maan alhaisimmal-
la tuntipalkalla. Parempaa tulevai-
suutta ilman EU:n ja kotikutoisen 
byrokratian puristusotetta jakse-
taan toivoa. Viljely on pitkänmat-

kan viestijuoksua sukupolvesta 
toiseen. Helpolla ei periksi an-
neta, suoraan lapionvarresta on 
moni isäntä lähtenyt niille vilja-
vammille maille. Kotimainen ruo-
ka on paitsi tärkeä työllistäjä 
myös huoltovarmuustekijä laa-
dusta puhumattakaan. Sitä pitäi-
si päättäjienkin taholta arvostaa 
niin, että elämää maalla ei tehdä 
kohtuuttoman vaikeaksi.

Seuraavan hallituksen on lai-
tettava keskittämispolitiikal-
le piste. Nykymeno on kestä-
mätöntä. Maaseudun merkitystä 
puhtaan ruoan, kotimaisen ener-
gian ja raaka-aineiden tuottaja-
na ei voi korvata tuontitavaralla. 
Jokaisella meillä pitää olla oikeus 
valita missä ja miten asuu ja mi-
ten perheensä elättää. Suomalai-
sen maanviljelyn jatkuvuus myös 
seuraaville sukupolville on tur-
vattava! 

Henna Kupsala
Kansanedustaja-
ehdokas
Perussuomalaiset

Keskittämispolitiikka on lopetettava

Koivumelamiininen laatikolla 
ja rattailla oleva TV-taso. Mitat 
35x72x44, 20 €. P. 050 559 
9066.

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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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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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 19.4.2015 klo 18.00
Pääpalkintona 250 euron ostokortti. 

Palloraja 54.Tervetuloa! 
Järj. TaKu

BINGO 

Koskenhovilla 
su 19.4.2015 klo 18.00

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Tervetuloa! 
Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

VUOSIKOKOUS 
on la 25.4.2015 klo 14.00 Safaritalolla.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsittelemme Pudas-
järven kaupungille tekemäämme kyselyä vesiasioista. 

Tervetuloa! Hallitus

”Kuvia luonnosta” -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 1.3.-29.4. 
klo 10-16. 
Hempan hölökkä su klo 18.-19 Puikkarin edestä, kävellään, juostaan, 
holkätään yhdessä. Voit ottaa vaikka koirasikin mukaan lenkkeilemään.
Kuntotanssit Koskenhovilla maanantaisin klo 19.-21. Osallistumis-
maksu. 
IS Tour Iso-Syötteellä la 18.4. Kevään viimeisessä Is Tourissa pidetään 
hauskaa ympäri tunturia! 
Yleinen pilkkikilpailu su 19.4. klo 10-15 Korentojärvellä Pikkaraisen-
rannassa.
Laulamme yhdessä su 19.4. klo 16. Kansanlaulu-laulajaiset, laulatta-
massa Keijo PIirainen. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Bingo Koskenhovilla su 19.4. klo 18.
Bingo Taivalkosken Urheiluhallilla su 19.4. klo 18.
Pudasjärven Ommaiskahvila ma 20.4. klo 13-15. Aiheena mielen 
hyvinvointi. Mistä hyvää mieltä arkeen? Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 20.4. klo 10-10.15. 
Karhupaja, Teollisuustie 12.
Wirtapiiri Sarakylän koululla 21.4. klo 10.30. Irene Kortesalmi lei-
kittää ja laulattaa.
Lapsille ja nuorille hyvä Pudasjärvi to 23.4. klo 18. Lapsiasiaval-
tuutettu Tuomas Kurttila vierailee Pudasjärvellä.  Avoin yleisötilaisuus 
”Lapsille ja nuorille hyvä Pudasjärvi”  Tuomas Sammelvuo -salissa.
Kulje vierellä hyväntekeväisyys konsertti Seurakuntatalolla to 
23.4. klo 15.
Lätäkön yli lasku Hiihtokeskus Iso-Syöte la 25.4. klo 12. Takarin-
teiden alle rakennetaan jälleen iso rapakko kauden lopun kunniaksi! 
Onnistutko sinä pääsemään kuivana yli?  Tuomarit palkitsevat surffi/vesi-
hiihtotyylin lisäksi hauskimpia asuja ja parhaita pannuja!  
Veteraanien lentopallon Suomen mestaruusturnaus la-su 25.-
26.4. Tuomas Sammelvuo -sali,  Tuulimyllyntie 4.
Veteraanipäivän juhlallisuudet ma 27.4. Seurakuntakeskus, Varsitie 
12.
Kelkkakauden päättäjäiset Pikku-Syötteellä pe-su 1.5.-3.5. Rin-
teistä löytyy isoista ja pienistä hyppyreistä koostuva hyppylinja. Kiihdy-
tyslinja ja snowcross rata.
Koululaisten uintikisat ke 6.5. klo 9-45-15 Virkistysuimala Puikkari, 
Tuulimyllyntie 4.
FC Kurenpojat - Ajax Sarkkiranta la 9.5. Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Hyvän Olon Messut la 9.5. klo 9-15. Monipuolista ohjelmaa, arvontaa, 
tuote-esittelyjä ja -myyntiä. Messukahvila avoinna. Tuomas Sammelvuo 
-sali, Tuulimyllyntie 4.

JHL Pudasjärvi ry os. 330
KEVÄTKOKOUS 

keskiviikkona 29.4.2015 klo 17.30 
Ravintola Jukolan Pirtissä, Jukolantie 4.

Hallitus klo 16.30.
Ruokatarjoilu.

Jäsenet tervetuloa!
Ilmoittaudu tekstiviestillä puh. 040 767 2198 

pe 24.4. mennessä tarjoilujen vuoksi. Hallitus
          Pudasjärven Syöpäkerho järjestää 

RUSKARETKEN 
3.-6.9. Hettaan.

Lähtö to 3.9. klo 9 Pudasjärveltä.
Asuminen Hetan majatalossa.

La retki Kautokeinon kautta Norjan Altaan Jäämeren 
rannalle ym. mielenkiintoista ohjelmaa.

Matkan hinta 340 euroa.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä 

Aino p. 040 578 6912, Kaisa p. 044 338 1717.
Retki on avoin kaikille!            Tervetuloa!

Seuraava kerhopäivä su 26.4. klo 17 Palvelutalossa. 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su 19.4.  ei tilaisuutta
Su 26.4. klo 11  Aila Pyörälä ym.

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

PuU Uimajaosto
Kauden viimeiset uintikisat pidetään
Puikkarissa su 19.4. alk. klo 18.00
Lisäksi pidetään pellehyppykisat ja 
kauden päätöstilaisuus.Tervetuloa!

Pudasjärven 
ampumaseuran

VUOSIKOKOUS
ke 29.4.2015 klo 17. virastotalolla 

Jukolantie 1, 3 krs.
Hallitus kokoontuu klo 16.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Hallitus

Kurenalan kyläyhdistyksen 
KEVÄTKOKOUS lähestyy

Kurenalan kyläyhdistys järjestää kevätkokouksen 
torstaina 23.4. kaupungintalossa.

Kahvit juodaan ja kuulumiset vaihdetaan kello 17.30, 
jonka jälkeen on virallinen kokous kello 18.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi tilaisuudessa 
luodaan katsaus kesän tapahtumiin ja suunnitellaan 

tulevaa toimintaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kerttu Simu innostaa san-
koin joukoin väkeä paikalle. Hän toivoo paikalle myös 
uusia tahoja mukaan yhteistyöhön. LIsäksi yhdistys on 
kiinnostunut kuulemaan palautetta ja toimintavinkkejä 

jäseniltään. Uusia jäseniä otetaan myös mukaan.
Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikki lämmöllä ja ilolla 

kaikki toiminnasta kiinnostuneet mukaan 
keskustelemaan leppoisassa hengessä. 

Hallitus
 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

Laulamassa kanssamme 
Keijo Piirainen 

Sunnuntaina 19.4.2015 klo 16
Kulttuurikeskus Pohjantähti

Lämpimästi tervetuloa!

LAULAMME YHDESSÄ 
- ISKELMIEN ILTAPÄIVÄ 

Järjestää Pudasjärven kaupunki/ kulttuuripalvelut

MTK- Pudasjärvi 
paistaa ja myy 

GRILLIMAKKARAA JA 
MUURINPOHJALÄTTYJÄ  

perjantaina 24.4. klo 10-17 
K-supermarketin parkkipaikalla.
Tervetuloa herkuttelemaan ja jutustelemaan!

Hyväntekeväisyys konsertti

KULJE VIERELLÄ

Vapaaehtoinen ohjelma maksu 5 €. 
Arvontaa ja kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Seurakuntatalolla
torstaina 23.4.2015 klo 13.00

Järjestäjinä: 
Kajastus, Osviitta, Rimmintien tukiasunnot 

ja Pudasjärven seurakunta

SOTA-AJAN 
LAULUT

Ti 21.4.2015 klo 19
KANSALAISOPISTON 

SALIKKI
LUKIONTIE 4

SAM SIHVON
HENGESSÄ

Vapaa pääsy
Maksullinen kahvitarjoilu

Järj. Pudasjärven kansalaisopisto/ 
opistolaiskunta

Pudasjärven maanpuolustusnaiset

HUOM! Pudasjärvi-lehti 
ilmestyy PERJANTAISIN!
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murto.  Pahimmillaan tilanne voi 
johtaa siihen, että kansalaiset 
ottavat oikeuden omiin käsiin-
sä, kun poliisi ei ehdi hoitamaan 
tilannetta tai tutkimaan lievem-
piä rikoksia.

Valtion turvallisuusviran-
omaisten työpaikkoja on vä-
hennetty jo pitkään. Vaikka ta-
loudellinen tilanne on vaikea, on 
yhteiskunnan toimivuuden kan-
nalta ehdottoman tärkeää, että 
turvallisuus- ja oikeusviran-
omaisten resurssit ovat tehtävi-
en vaatimalla tasolla. 

Milla Kynkäänniemi
vanhempi 
rikoskonstaapeli
eduskunta-
vaaliehdokas 
(kok.)
Oulu

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

 www.pudasjarvi.fi 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 

torstaina 23.4.2015 klo 18 alkaen
Tuomas Sammelvuo -salissa
Tilaisuudessa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila 

pitää esityksen aiheesta
”Miten lapset voivat Suomessa, entä meillä Pudasjärvellä?”.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Avoin yleisötilaisuus
”Lapsille ja nuorille

hyvä Pudasjärvi”

Yhteistyössä Pudasjärven kaupunki ja 
Pudasjärven Vanhempainyhdistys ry

Pudasjärvi Tutuksi 2015 
– laaja tietopaketti

Pudasjärvellä on työn alla ja ilmes-
tymässä toukokuun alkupuolella 
Pudasjärvi Tutuksi –julkaisu, joka 
julkaistiin ensimmäisen kerran kak-
si vuotta sitten - vuonna 2013.

VKK-Media Oy:n toteutta-
maan julkaisuun kootaan kaik-
ki tiedossa olevat Pudasjärven 
tämän vuoden tapahtumat, Pu-
dasjärven palvelujen esittely 
mahdollisimman kattavasti yh-
teystietoineen, karttoja, liiken-
neyhteyksiä, harrastus- ja va-
paa-ajan viettomahdollisuuksia, 
tietoja hankkeista ja projekteista sekä kattava yritysluettelo 
ajan tasalla olevine tietoineen. 

Pudasjärvi tutuksi infopaketin julkaisee VKK-Media Oy yhteis-
työssä Pudasjärven kaupungin kanssa. Mukaan toivotaan myös eri 
tapahtumien järjestäjät sekä kaikki Pudasjärvellä toimivat yritykset, 
yhdistykset ja toimijat. Pudasjärvi Tutuksi julkaisu jaetaan jokaiseen 
talouteen Pudasjärvellä ja sitä tullaan laittamaan jakoon eri yrityk-
sissä, matkailupisteissä sekä kesä- ym. tapahtumissa kevään ja ke-
sän ajan. 

Yritykset voivat varata julkaisua myös yrityksessään jaettavaksi. 
Pudasjärvi-tutuksi vihkossa julkaistaan kattavasti kaikkien pu-

dasjärveläisten yritysten ja yhteisöjen yhteystiedot, ilmoituksia sekä 
laaja tietopaketti Pudasjärven tarjoamista palveluista ja mahdolli-
suuksista. Mukana on muun muassa tärkeitä palvelunumeroita, ta-
pahtumakalenteri, liikenneyhteyksiä, harrastus- ja vapaa-ajan mah-
dollisuuksia sekä tietoja hankkeista ja projekteista.

Yhdistykset, toimijat ja yritykset:
Ota yhteyttä tietojen kokoamisessa/päivittämisessä, 

ilmoitusasioissa, tämän vuoden tapahtuma- ym. 
ajankohtaisissa asioissa.

VKK-Media Oy
Korpitie 6, Pudasjärvi. Puh. 0400 385 281, 050 313 6344.  

vkkmedia@vkkmedia.fi

Täydennyspoliiseista jokin aika 
sitten julkaistu uutinen kertoo 
mielestäni poliisin resurssien 
vähyydestä tehtäviin suhteutet-
tuna. Poliisien resurssipulaan 
tarjottiin lääkkeeksi sisäminis-
teriön asettaman työryhmän 
toimesta täydennyspoliisien 
käytön mahdollistamista nor-
maalioloissa. Nykytila mahdol-
listaa sen vain poikkeusolois-
sa. Poliisien resurssiongelmaa 
ei kuitenkaan korjata kestävästi 
tällaisella lainsäädännöllä. 

Poliisin tehtäväkenttä on 
laaja ja vaatii tekijäkseen kou-
lutetun ammattilaisen. Poliisin 
”vaarattomien” tehtävien an-
taminen normaaliolosuhteis-
sa täydennyspoliisille voi kui-
tenkin aiheuttaa kansalaisissa 
hämmennystä ja työturvallisuu-
teen riskitekijöitä. Vaarattomat-

Sisäinen turvallisuus säästöjen kohteena
kin tehtävät voivat muuttaa laa-
tuaan nopeasti. 

On hyväksyttävää, että polii-
si voi tarvita vapaaehtoisia tu-
ekseen poikkeusoloissa. Nor-
maalioloissa poliisin resurssit 
on kuitenkin syytä pitää sillä ta-
solla, että poliisi voi selviytyä 
tehtävistään ilman vapaaehtoi-
sia apureita. On kansalaisen oi-
keusturvan kannalta keskeistä, 
että Suomessa on riittävät po-
liisiresurssit turvaamassa ihmi-
siä ja yhteiskuntaa.

Kansalaiset ovat jo nyt eri-
arvoisessa asemassa palvelujen 
suhteen. Isoissa kaupungeissa 
palvelut ovat jopa parantuneet, 
mutta jo pikkukuntien taajamis-
sa tilanne on toinen. Suurin on-
gelma on haja-asutusalueella, 
joka tyhjenee partioista. Vaikka 
harvaan asutuille alueille ei saa-

da yhtä kattavia palveluja kuin 
kaupunkeihin, ei nykyinen tilan-
ne saa heikentyä.

Poliisin suorittaessa tehtä-
viä kaupungeissa, voi maaseutu 
jäädä partiotta, eikä sinne ehdi-
tä avuksi kohtuuajassa. Tehtäviä 
hoidetaan puhelimitse tai jää-
dään odottamaan, tuleeko asias-
ta useampia ilmoituksia. Nämä 
vaikutukset näkyvät pienemmil-
lä paikkakunnilla ja pääteiltä si-
vussa olevissa taajamissa.

Tutkinnassa poliisi joutuu 
priorisoimaan voimakkaasti re-
surssien kohdentamista. Tut-
kinta-ajat ovat jo liian pitkiä ja 
tutkijat uupuvat juttupinojen 
taakse. Moni kansalainen kokee, 
että esimerkiksi omaisuusrikok-
sia ei edes yritetä selvittää, vaik-
ka kysymyksessä olisi omaan 
kotiin tai mökkiin kohdistunut 

Talousasiantuntijoiden luon-
nehdinnat Suomen taloudelli-
sesta tilasta ovat huolta herät-
tävän negatiivisia. Yleisimmin 
kansantalouden mittarina käy-
tetty bruttokansantuote on sel-
västi alijäämäinen, muun muas-
sa viime vuonna -3,4 prosenttia. 
Kun tasapainoisen kansanta-
louden edellytyksenä on totut-
tu pitämään 1-2 prosentin bkt:n 
kasvua, on selvää, että tilanne 
on vähintäänkin huolestutta-
va.  Muun muassa Suomen pan-
kin ekonomistit ovat arvioineet 
kansantalouden sopeuttamis-
tarpeeksi vähintään kuusi mil-
jardia euroa. Ikävyyttä lisää se, 
että tilanne ja tapahtumat koko 
Euroopassa, eikä vähiten mer-
kittävän kauppakumppanimme 
Venäjän alueella, anna toivoa pi-
kaisesta tilanteen parantumi-
sesta.

Suomen kansantalouden 
huoli luonnollisesti koskettaa 
myös omaa aluettamme.  Poh-
joiset maaseutualueet ovat pe-
rinteisesti saaneet tuekseen ke-
hitystä edesauttavia ja tulotasoa 
nostavia kansallisia tukitoimia. 
Nyt talouden sopeuttamispai-

Luonnonvarat oman alueen hyödyksi
neet ovat uhkaamassa myös nii-
tä.

Mitä sitten on tehtävissä? 
Eräissä yhteyksissä, muun mu-
assa Pudasjärven valtuuston ko-
kouksessa, Kollajan allashank-
keen käsittelykeskustelussa, 
perättiin ”luonnonvaralakia”. 
Mainitulla erityislailla tavoitel-
taisiin raaka-ainepaikkakunnalle 
oikeudenmukaista, veronluon-
teista tms. korvausta mm. alu-
een vesivoiman, puun ja mui-
den metsäntuotteiden, turpeen 
sekä kaikkineen nautittavan 
luonnon hyödyntämisestä yh-
teiseksi hyväksi. Sinällään oi-
keudenmukaiselta maistuvan, 
”ulosmittaamisen/-viemisen 
korvausvelvoitteen” sisältävän 
lain aikaansaaminen kuitenkin 
lienee demokraattisessa, vapaan 
yrittämisen maassa käytännössä 
mahdottomuus.

Alueemme tulevaisuuden on 
pakko luottaa ja nojata omiin 
voimavaroihin ja mahdollisuuk-
siin. Pudasjärven nykyaikaisen 
teollisuuden ”lippulaivoina” 
ovat kaksi suurta ilon aihetta 
tuottavaa ja tulevaisuuden us-
koa vahvistavaa yritystä, Kon-

tiotuote ja Profin. Yritykset 
edustavat upealla tavalla pohjoi-
sen puun ja paikallisen osaami-
sen hyödyntämistä sekä antavat 
työn ja toimeentulon sadoille 
ihmisille.

Syötteen alue on osa upe-
aa pohjoissuomalaista luonto-
maisemaa. Se on kehittynyt kes-
keisiä luontoarvoja hyödyntäen, 
mutta myös niitä säästäen, veto-
voimaiseksi virkistysmatkailun 
”myyntituotteeksi”, mikä laa-
jemminkin näkyy Pudasjärven 
kehityskuvassa.

Pudasjärven suurin rikka-
us on metsä. Metsävarat ovat 
kautta aikojen tarjonneet valta-
vasti työtä ja antaneet taloudel-
lisesti niukkoihin olosuhteisiin 
tarvittavaa vaurautta. Metsistä 
irrotettavista puuvaroista kui-
tenkin vain murto-osa ohjau-
tuu paikkakunnalla hyödynnet-
täväksi. Puu pääosin kuljetetaan 
edelleenkin raaka-aineena alu-
een ulkopuolelle jalostettavak-
si sekä edelleen vientituotteina 
hyödyttämään koko yhteiskun-
taa. Toki arvopuun kantohin-
takin on merkittävä tulonläh-
de, varsinkin suuresti hiipuneen 

maatalouden piiristä toimeen-
tulon saaneelle väestölle.

Alueemme metsävarojen 
hyödyntämistä pohdittaessa 
on energiapuun määrä ja arvo 
jäänyt ”nokan varjoon”. Osal-
taan sen voidaan katsoa jääneen 
myös turvetuotannon jalkoi-
hin. Vaikka Pudasjärven turveva-
rat kuntakohtaisesti ovat koko 
maan runsaimpia ja niitä myös 
suunnitelmallisesti hyödynne-
tään, jää niiden todellinen arvo 
ja merkitys hitaasti uusiutuva-
na luonnonvarana alueen ener-
giapuuvaroihin nähden murto-
osaan. Tämä usein varsin vähälle 
huomiolla jäänyt tosiasia vaatii 
vakavan pohdinnan ja kehittä-
mistoimien virittämistä. Todel-
la suuret ja jatkuvasti uusiutu-
vat energiapuuvarat pitää saada 
vallitsevaa tilannetta paremmin 
hyödyttämään alueemme elä-
mää.

Sami 
Pikkuaho 
Kansanedusta-
jaehdokas
Kokoomus

Euroviisuissa aikanaan Suomen 
laulu raikui: ”Työlkii ellää mut 
kaupal rikastuu”.  Kyllä moni 
osaa veneen tehdä, mutta se on 
mies joka sen myy. Tarvitaan siis 
oikea tuote, toimivat markkinat 
ja kykenevä myyjä.

Vuosituhannen alussa kaup-
pataseemme oli vahvasti posi-
tiivinen. Kustannusnousuja on 
kuitenkin tullut ja ne ovat syö-
neet kilpailukykyä. Kilpailukyvyn 
hiipuessa alkoivat hiipua myös 
investoinnit. Alijäämäinen kaup-
patase on lisännyt myös vel-
kaantumista.

Verokertymän tarve ei ole 
kuitenkaan vähentynyt ja sen 
kasvu on pysähtynyt. Julkiset 
palvelumme ovat vahvasti laki-
sidonnaisia. Niitä ei käy kiertä-
minen ja työttömyyden hoito 
maksaa. Työttömyyden hoidon 
lisäksi on ongelmana sen kasvun 

Viennin suuntaa etsiessä
pysäyttäminen ja kääntäminen 
laskuun. Teollisuuden tuotan-
non ja tilausten arvon supistu-
minen ja on perusteollisuuden 
kannalta synkkää kehitystä. 

Kilpailukyvyn palauttami-
nen maltillisen palkkapolitiikan 
avulla on mahdollista vain osin. 
Palkkojen ostovoiman on säilyt-
tävä samalla kun on huolehdit-
tava siitä, ettei raaka-aineiden ja 
energian hintaa nosteta turhilla 
välillisillä veroilla. Monella alalla 
on nähty pako alempien tuotan-
tokustannusten maihin. Muun 
muassa energian hinta on kriit-
tinen talouden tekijä. 

Liian kallis euro on rokotta-
nut osansa talousalueen kasvus-
ta. Euroalue on pitkään ollut hi-
taimmin kasvava talousalue. 

Kataisen hallitus yritti edis-
tää kilpailukykyä ja pudotti yh-
teisöveroa 4 prosenttiyksikköä. 

Toisin sanoen 100 000 euroa 
voittoa näyttävän yrityksen ve-
rot kevenivät 4 000 euroa. Sil-
lä rahalla saattoi palkata yhden 
työntekijän kuukaudeksi. Teko 
oli etukäteenkin työllisyyden 
kannalta hyödytön elvytysyritys.

Palauttaaksemme uskon 
yrittäjyyteen hallinnon on osoi-
tettava uskottavuutta. Olemme 
jo parin vuosikymmenen ajan 
kehittäneet lakeja ja asetuksia, 
joilla on luotu uusia rasitteita ja 
lupamenettelyissä jopa vuosien 
valituskierteitä. Niillä on estetty 
tai vaikeutettu yritystoimintaa. 

Jokainen ymmärtää, että 
Suomen Keskustan ajatus 200 
000 uuden työpaikan luomi-
sesta kasvurahastojen avulla on 
utopiaa, elleivät euromarkkinat 
vedä. Mihin EKP:n elvytysvarat 
kohdennetaan? Mitään kilpailu-
kyvytöntä tuotetta ei myydä vä-

kisin varsinkaan sinne missä ei 
ole rahaa eikä tarvetta

Kehitämme vientimarkki-
noille monipuolista puuraken-
nusteollisuutta innovoiden uu-
sia tuotteita. Kohdennamme 
elvytyksen kotimaisia raaka-ai-
neita käyttäville aloille. Alamme 
viedä tehokkaasti luontomat-
kailupalveluita, joita tuhannet 
järvet palvelevat. Emme tee ka-
lastuslakia, joka lopettaa koko 
orastavan alan. Satsaamme niil-
le tuote- ja palvelualoille, jotka 
pysyvät Suomessa.  

Pirkko Mattila
kansanedustaja, 
kansanedusta-
jaehdokas 
Perus-
suomalaiset

Eduskuntavaalit sunnuntaina 19.4.2015

Sarakylän 14. hiihtocupin tulokset
Tytöt alle kouluikäiset ja esi-
koululaiset: 1) Alisa Tuomivaara; 
2) Mari Sarajärvi; 3) Erika Nurme-
la; 4) Katriina Manninen
Pojat alle kouluikäiset ja esi-
koululaiset: 1) Miikka Kummala
Tytöt 1-2.lk: 1) Thelise Nurmela; 
2) Emilia Sarajärvi; 3) Sara Illikai-
nen; 4) Hannele Kummala; 5) Mii-
na Jylhänlehto; 6) Milla Pankinaho; 
7) Reetamari Manninen 
Pojat 1-2.lk: 1) Ville Särkelä
Tytöt 3-4.lk: 1) Alisa Luokkanen; 
2) Janette Manninen; 3) Peppi Nie-
minen; 4) Petra Manninen
Pojat 3-4.lk: 1) Jukka Tuomivaara; 
2) Samuel Kummala; 3) Ville Illikai-
nen; 4) Jere Nurmela; 5) Markku 
Puhakka; 6) Juho Särkelä; 7) Tuo-
mas Sarajärvi
Tytöt 5-6.lk: 1) Anne-Mari Kum-
mala 2) Julia Jurmu; 3) Sirkku Sara-

järvi; 4) Karoliina Manninen
Pojat 5-6.lk: 1) Arttu Puhakka; 2) 
Leevi Luokkanen; 3) Eetu Haataja; 
4) Leevi Satokangas
Yläkoulu/lukio/ammattikoulu 
tytöt: 1) Elisa Nurmela; 2) Minna 
Kummala; 3) Anniina Sarajärvi
Yläkoulu/lukio/ammattikoulu 
pojat: 1) Olli Jylhänlehto; 2) Joo-
nas Jurmu
Naiset alle 50v: 1) Hanna Illikai-
nen; 2) Leenu Jurmu; 3) Maija Pu-
hakka; 4) Annika Kummala
Miehet alle 50v: 1) Janne Kum-
mala; 2) Jussi Tuomivaara; 3) Las-
se Puhakka
Miehet yli 50v: 1) Timo Heikki-
lä; 2) Pasi Kummala; 3) Kari Jylhän-
lehto
Miehet yli 60v: 1) Toivo Kiminki
Kuntohiihtäjät: Rauni Kummala; 
Sirpa Nurmela
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SUORAAN TEHTAAN
REKASTA. NYT KAIKKI 

POIS HINNALLA, 
MILLÄ HYVÄNSÄ!


