
FYSIOTERAPIAPALVELUT

Fysioterapiapalvelut Jari Junna 
aloittaa toimintansa 

keskiviikkona 4.2.2015 
osoitteessa Jukolantie 6.

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

- fysioterapia ja hieronta
- urheilufysioterapia / teippaukset
- kuntotestaukset ja liikuntaneuvonta
- akupunktio- ja laserhoidot
-  avoveteraanikuntoutus  
 (myös kotikäynteinä)
- nikama- ja nivelkäsittelyt
 (kotikäyntejä Sarakylän alueella)

KOTIHOITOPALVELUT PÄIVI JUNNA 
(KH, LYMFATERAPEUTTI)

Ajanvaraukset puh. 050 347 0261
Jukolantie 6, Pudasjärvi

- hieronta, lymfaterapia
- myös kotikäyntejä

nro 3 2015

YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Tuomas Sammelvuo 
palkittiin 

Urheilugaalassa 
Vuoden 2014 

valmentajana s. 5

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 21.1.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

Sievi, Ajavat, 
Pomar, ym...
Tervetuloa!

• Juhlakenkiä 
• Avokkaita
• Talvikenkiä
• Nahkasaappaita
• Jokasään
 nilkkureita

• Kävelykenkiä
• Kumisaappaita
• Ortokenkiä 
• Työ- ja terveys-
 sandaaleja
• Lammastossuja

AAMUTOSSUJA

TARRALENKKAREITA
TANSSIKENKIÄ

KUOMAN LENKKAREITA

TILAVIA KOTIMAISIA JALKINEITA!

VAIN LAUANTAINA 24.1 klo 10-14 
Pudasjärvi Varsitie Kaupungintaloa vastapäätä (ent. Veken kalusteen tilat) 

Kauttamme myös 
ilmastointikanavien 

putsaukset, kysy tarjous!

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 

• puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma - pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

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

Käyttövesi- ja patteriverkostojen 
saneeraukset Uponor-

komposiittiputkistolla.

Tule ja 
pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

kaupan sopineille 

kylpylälahjakortti 

kaupan päälle!

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutuksesi 
kerralla kuntoon.

Vakuutusedustaja Jenni Timonen-Högli 
Puh. 040 363 6720

Tervetuloa
Turvaan!

83x100_Timonen_Hogli_112014.indd   1 24.11.2014   11:35:50

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

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

Favora -sarjassa 
uutuuksia herkälle iholle

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 28.1., ke 4.2. ja ke 11.2. 

Löydät ilmoituksemme keskiaukeamalta

FYSIOTERAPIA
TOIMINTATERAPIA

ALLASTERAPIA

Tutustu meihin lisää 
www.terameri.com

Kysy lisää vapaista 
terapiapaikoista! 

040 172 9574

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

Olemme KELA:n 
palveluntuottaja 

TERVETULOA!

OMPELU- JA SAUMAUS-
KONEIDEN
myynti- ja huoltopäivälle

KANGAS JA OMPELIMO SARAAN Puistotie 2

Pe 23.1.2015 klo 10.00-16.30 

Erä ESITTELY-
KONEITA

-30%

Esittelyssä mukana suositut koulumallit
BROTHER - BERNINA

HUSQVARNA - SINGER - ELNA

Oulun 
OmpeluKone

Hallituskatu 35
040 544 1009

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

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

Ma-Pe 9.00-17.00
La 9.00-13.00

Sopimuskauden kokonaishinta 444,30 euroa.
Saunalahti Mobiililaajakaista 4G:. Liittymän hinta 16,90 €/kk ensim-
mäiset 12 kk ja sen jälkeen normaalihinta 19,80 €/kk. Sopimus on 
määräaikainen 24 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 25.2.2015 asti. 
Avausmaksu 3,90 €. Nopeuden vaihteluväli 3Gverkossa 
0,4–15 Mbit/s, Dual Carrier -verkossa 0,4–25 Mbit/s, 4G LTE
-verkossa 5–40 Mbit/s. Käytännössä toteutuva 
nopeus vaihtelee riippuen päätelaitteen 
ominaisuuksista, sijainnista ja verkon 
kuormituksesta. Tarkista
verkon peittoalue: elisa.fi /kuuluvuus.

4G Taipaleenharjussa, Jatkossa, 
keskustassa sekä Jyrkkäkosken alueella.
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Pudasjärvi

Kirkolliset ilmoitukset

www.pudasjarvenseurakunta.fi

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy

Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: 
Pudasjärvi-lehti Oy

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

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

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

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

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

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

YRITTÄJÄ! 
Ota yhteyttä ja kysy 

tarjousta ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti jaetaan  
viikottain joka  talouteen ja 

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti Oy on 
Pudasjärven Yrittäjät ry:n 

jäsenyritys

Pudasjärvi-lehti ilmestyy  
keskiviikkoisin.  Aineiston 

toivotaan olevan 
toimituksessa viimeistään 

maanantaina.

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

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 €

Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu: 
Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

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

Messu seurakuntakodis-
sa su 25.1. kello 10, Juha 
Rauhala, Jaakko Sääski-
lahti, Keijo Piirainen. Rip-
pikoulusunnuntai, kirk-
kokahvit.
Kuorot: Vox Margarita ke 
21.1. kello 18, kirkkokuo-
ro to 22.1. kello 18. Eläke-

läisten musiikkipiiri ke 28.1. 
kello 13.
Kirpputori Kanttorilassa ke 
21. kello 10-13. 
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 26.1. kello 18.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa poikkeuksellises-
ti ke 21.1. kello 12 yhdessä 
perhekerhon kanssa. Tilai-
suudessa aiheena ”suku-
polvien välinen vuorovai-
kutus”. aiheeseen johdattaa 
psykologi Virva Siira.
Lähimmäispalveluryhmä  
seurakuntakodissa ma 26.1. 
kello 18.
Varhaisnuorisotyö: Kerhot 
jatkuvat 
- ti kello  17-18.30 Puuha-
kerho Livon koululla (HOX! 
UUSI KERHOPÄIVÄ!).
- ti kello 16.30-18 Kokkiker-
ho (6-9 vuotiaat) seurakun-
tatalo, Kanttorila.
- ke kello 17-18.30 Kokkiker-

ho (10-13 vuotiaat) seura-
kuntatalo, Kanttorila.
- to 16-17.30 Monitoimiker-
ho (7-10 vuotiaat) seurakun-
tatalo, Rönö.
- su 15-16.30 Puuhamuksut 
(6-13 vuotiaat) Hetepirtti, 
Hetekylä.
Lisätietoja kerhoista Tiinal-
ta, tiina.inkeroinen@evl.fi/
puh. 040 571 4636.
Partiotoiminta: Suden-
pennut (7-9 vuotiaat) kes-
kiviikkoisin kello 17-18 
seurakuntatalolla ja Seik-
kailijaTarpojat (10-13 vuo-
tiaat) keskiviikkoisin kel-
lo 18-19 seurakuntatalolla. 
Erityisesti sudenpentujen 
ryhmä kaipailee uusia in-
nokkaita tyttöjä ja poikia. Li-
sätietoja partiotoiminnasta:  
tiina.inkeroinen@evl.fi, 
puh. 040 571 4636.
Nuorisotyö: perjantaina 
23.1. Nuorten iltakahvila 

Rönö.
Rippikoulusunnuntai  rip-
pikoululaiselle ja huolta-
jalle 25.1. kello 10-12.45, 
messu kello 10, kirkkokah-
vit, yhteinen tuokio. Rip-
pikoululainen saa juma-
lanpalvelusmerkinnän, ota 
kortti mukaan.
Perhekerho: Perhekerho 
seurakuntakodissa  ke 21.1. 
ja to 22.1. kello 10-13. Il-
taperhekerho to 22.1. kel-
lo 16.30-18.30. Perheker-
ho Korpisen kylätalossa ke 
21.1. kello 10.
Keskiviikkona perhekerhos-
sa yhdessä ystävänkamma-
rin kanssa kello 12 tilaisuus 
”Sukupolvien välinen vuo-
rovaikutus”, myös torstain 
perhekerholaiset voivat tul-
la keskiviikkona perheker-
hoon.
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa per-

jantaisin kello 9.30-12. 
Parkkiin otetaan etukä-
teen 15 ilmoittautumista.  
Ilmoittautumiset (08) 882 
3100. 
Satumuskari Hopeatiuku  
pe 23.1.  seurakuntakodis-
sa kello 10.30-11.15 mo-
lemmat ryhmät yhdessä.
Siioninvirsiseurat ja vuo-
sikokous seurakuntako-
dissa pe 23.1. kello 18.
Rauhanyhdistykset: Kä-
sityöilta Sarakylässä Ju-
hani Jurmulla pe 23.1. kel-
lo 19 ja seurat Sarakylän 
kappelissa su 25.1. kello 
19 (Pekka Lehto). Seurat 
Kurenalan ry:llä su 25.1. 
kello 17 (Erkki Tuovinen, 
Tapani Impiö).
Kastettu: Aati Elia Iisakki 
Luokkanen, Oskari Ante-
ro Tauriainen.
Haudattu:  Juho Aukusti 
Orreveteläinen  74 v.

Lueskelin ”unikirjana” seurakunnan luottamushenki-
löille oppaaksi tarkoitettua Era Kurrosen kirjaa Entäs 
nyt. Ajatukseni risteilivät sekä koko Suomen kirkossa 
että omassa kotiseurakunnassamme - molempien tu-
levaisuus herättää kysymyksen entäs nyt, mitä alkanut 
nelivuotinen valtuustokausi tuo tullessaan.

Evankelis-luterilaisesta kirkostamme ajattelin, py-
syyköhän se Raamatun mukaisella perustalla ja siinä 
mitä kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja 
luterilaisissa tunnustuskirjoissa on lausuttu. Toivotta-
vasti kirkossamme julistuksen sisältö ei muutu mieli-
piteistä: ”Kirkko ei voi nykyaikana enää opettaa van-
hanaikaisesti.” Jumalan sanaa ja sen mukaista opetusta 
ei voi demokraattisilla päätöksillä muuttaa. Sanoman 
ytimenä on ”Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikki-
sesti”. Julistuksen perimmäinen sisältö on muuttuma-
ton, menetelmät vain muuttuvat ja kehittyvät.

Kotiseurakuntamme seuraavat vuodet lienevät 

vielä samanlaisia kuin edellisetkin. Seurakuntalaisten 
määrä vähenee vuosi vuodelta, ellei mitään ihmettä 
tapahdu. Seurakunnan talous turvaa vielä monipuoli-
sen toiminnan, mutta tulevaisuus enteilee niukempia 
aikoja. Meneillään olevien uudistusten ja rakennemuu-
tosten tuomista säästöistä saamme tietoa vasta myö-
hemmin. 

Seurakuntarakenteita koskevia päätöksiä on odo-
tettavissa kirkolliskokoukselta tänä vuonna. Mikä lie-
nee seurakuntayhtymä, jonka jäsenenä kotiseurakun-
tamme on? Toivottavasti yhtymän jäsenenä säilytämme 
pudasjärveläisyytemme ja seurakunta voi hoitaa julis-
tustehtävää, kohdata ja palvella seurakuntalaisia mah-
dollisimman hyvin eri tilanteissa.

Edelliset mietteeni johtavat ajatukseni ensi sun-
nuntain kirkolliseen aiheeseen Jeesus herättää uskon. 
Päivän evankeliumi (Mark.1:29-39) kertoo Jeesuksen 
tunnusteoista ja voimasta, jolla Hän toimi. Ihmeteko-

jen rinnalla oli koko ajan parannuksen ja armon saar-
na. Yhteyttä Jumalaan tarvitaan kiireisen nykyajan kes-
kellä. Jeesuksen aikana ihmiset huomasivat, että Hänen 
apunsa ulottui myös arkisiin ongelmiin. Vuorisaarnas-
sa Jeesus lupaa: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valta-
kuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille an-
netaan kaikki tämäkin.” Usko on koko elämää varten.

Rippikoulusta lienee tuttu asia: ”Jumalan ja Vapah-
tajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan 
lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.”

Säilyköön niin kansankirkkomme kuin kotiseura-
kuntamme julistuksessa tärkeimpä-
nä ensimmäisen jouluyön ilosanoma: 
”Tänään on teille Daavidin kaupungis-
sa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, 
Herra.”

Arvo Niskasaari

Entäs nyt

Raikkaita ideoita ikäihmisten palveluasumisen kehittämiseen
Pudasjärven ikäihmisten 
asumispalveluyksikkö Ku-
renkartanossa oli perjantai-
na 16.1. kolmisenkymmentä 
asukasta, omaista, kuntalais-
ta ja työntekijää keskustele-
massa uusista ideoista pal-
veluasumisen kehittämiseen. 
Oulunkaaren kuntayhty-
mä on käynnistänyt yhdes-
sä Tamora Oy:n ja teollisten 
muotoilijoiden kanssa inno-
vatiivisen yhteistyön, jonka 
tavoitteena on luoda uusia, 
raikkaita ideoita asukkaiden 
hyvinvoinnin tukemiseen ja 
arjen monipuolistamiseen. 
Muotoilun ammattilaisten 
tehtävänä on ollut yhdessä 
asiakkaiden, henkilöstön ja 
omaisten toiveiden pohjal-
ta toteuttaa uudentyyppistä 
palvelumuotoilua, ns. muu-
tosmuotoilua. Hyvää poh-
jaa kehittämistyölle on saatu 
myös Oulunkaaren asumis-
palveluihin syksyllä 2014 to-
teutetusta kyselystä, johon 
saatiin vastauksia lähes 250.

-Ikäihmisten hyvinvoin-
nin tukeminen on tärkeä ta-
voite Oulunkaarella. Myös 
kuntien tiukka talouden ti-

lanne haastaa pohtimaan 
uusia keinoja palvelujen ke-
hittämiseen. Muotoilijoiden 
esittämät ideat toteuttavat 
tätä ajatusta erinomaises-
ti.  Samoin niissä kytketään 
hyvin mukaan mm. järjes-
töt, seurakunta, koulut, päi-
väkodit sekä omaiset, kertoi 
Oulunkaaren kehitysjohtaja 
Anu Vuorinen. 

Kurenkartanossa järjes-
tetyssä keskustelutilaisuu-
dessa kolmen hengen muo-
toilijatiimi esitteli kuulijoille 
kolme kehittämiskonseptia, 
joita lähdettiin yhdessä osal-
listujien kanssa ideoimaan 
eteenpäin. Yhtenä konsep-
tina muotoilijat esittelivät 
”Taikapuutarhan”, jossa aja-
tuksena on luoda asumisyk-
sikön katetuille terasseille 
elämyksellisiä ulkoilumah-
dollisuuksia myös talvella. 
Taikapuutarhaa voivat olla 
yhdessä henkilöstön ja asiak-
kaiden kanssa toteuttamassa 
esim. omaiset, koulujen op-
pilaat ja päiväkodin lapset. 
Taikapuutarhassa voisi tal-
vella olla esim. havuja, väri-
valoja, musiikkia, jäälyhty-

jä, lumiukkoja, mahdollisuus 
juoda termospullosta kah-
vit jne. 

Toisessa konseptissa, ”Ky-
läkulttuurissa”, ajatuksena 
on elvyttää perinteistä kyläi-
lykulttuuria ja edistää kunta-
laisten yhteisöllisyyttä. Täs-
sä ideassa Kurenkartanoon 
sisustettaisiin yhdessä asi-
akkaiden ja omaisten kans-
sa elämyksellinen tila, jossa 
on esillä esim. vanhoja esi-
neitä, perinnekäsitöitä ja va-
lokuvia. Muina elementteinä 
tilassa voi olla esim. musiik-
kia, tuoksuja tai kosketuspin-
toja.  Elämystilaa olisi mah-
dollisuus hyödyntää myös 
muilla kuntalaisilla. Vaikka-
pa nuoret voisivat pitää tilas-
sa pientä kahvilaa erikseen 
sovittuina ajankohtina. Myös 
omaiset ja asukkaat voisivat 
yhdessä viettää tilassa aikaa.

Kolmannessa konseptissa, 
”Tarinatalossa”, puolestaan 
keskitytään positiivisen toi-
mintakulttuurin ja yhteisölli-
syyden edistämiseen.

Osallistujien keskuudes-
sa kaikki ideat saivat myön-
teisen vastaanoton. Erityises-

ti ”Taikapuutarha” ja siihen 
liittyvä ulkoilumahdolli-
suuksien lisääminen herätti 
kuulijoissa innostusta. 

Oulunkaaren projekti-
päällikkö Hanna Siltakoski 
kertoi tilaisuuden osallistu-
jille, että muotoilijoiden työs-
tämiä ideoita lähdetään vie-
mään käytäntöön heti talven 
aikana. 

-Nyt syntyneitä konsep-

teja tullaan soveltuvin osin 
hyödyntämään myös muis-
sa Oulunkaaren asumisyksi-
köissä, kommentoi Siltakos-
ki.

Pudasjärven Kurenkarta-
non kanssa samaan aikaan 
muotoiluprosessi on toteu-
tettu myös Iin Kuivaniemen 
asumispalveluissa. 

Oulunkaari tiedotus

Muutosmuotoilijat Laura Lahdenperä, Yodo Kurosawa 
ja Jussi Kallioranta esittelivät Kurenkartanossa työn-
sä tuloksia. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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

Hinnat voimassa 
to-su 22.-25.1.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

249500
Costa Rica kahvi
500 g (5,00/kg), 
myös tumma paahto 
rajoitus:1 erä/talous

-50 % -16 %

139
Vihreä rypäle
500 g (2,78/kg)
Etelä-Afrikka699

HK viljaporsaan 
marinoitu sisäfilee
n. 650 g

KG RS

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

149

279

139

Arla Keittiö 
ruokakerma 15 %
2 dl (7,45/l) 
emmental tai savujuusto

Atria Perhetilan 
Hornet marinoidut 
broilerin siivet
550 g (5,07/kg)

Vaasan 
ruispalat
6 kpl/330 g (4,21/kg)

159 279

329

149

RS

PS

PKT

PRK PKT

Apetit Perinteinen 
graavi- tai kylmäsavu-
kirjolohifileesiivu
150 g (23,93/kg)

359
399

Arla Apetina 
salaattijuustokuutiot
200 g (12,45/kg) 

2PKT

-33 %

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

Ilman korttia 13,99 kg Ilman korttia tai yksittäin 2,99 pkt (5,98/kg)

Edullisesti K-supermarketista
Tarjoukset voimassa to-su 22.-25.1.

ERÄ

Pulla Pirtin 
konsulentti 
pe 23.1.

1500

Pampers vaipat
kaikki koot

2PKT399
RS

Katso 
Jauheliha-chorizokeitto-resepti 

sekä muut suositut reseptit 
k-supermarket.fi

Meiltä lounasta: 
maanantaista-lauantaihin 

joka päivä lämpimät ruoka-
annokset, sis. salaatin

490
ANNOS
alkaen

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!

KANGAS- JA KUDEAUTO
Pudasjärven torilla pe 23.1. klo 8-15

Matonkudetta, ontelokuteet, 
poppanakuteet, paperinauhat.

Maahantuojalta suoraan sarkaa, 
verkaa, lapin nauhat ym.

Pala-Talo Puh. 0500 285 040

OMPELU- JA SAUMAUSKONEIDEN

POISTOMYYNTI
HUOLTO KAIKKI MERKIT

www.pohjolanompelukone.fi 
Kari Nuottimäki 0400 280 468

 

KESÄALE!

VAIN MA 26.1. KLO 10 - 17
K-SUPERMARKET PUDASJÄRVI

TALVIALE

• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Palvelumme:

Rytingin Kauppa Oy

Rytingin Kauppa Oy

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

PALVELUPISTE

Tervetuloa!

• Pudasjärven Apteekin  
   palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste 
• Vuokrattavana kuomukärry

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

Vintiltä rahaa!Ahaa!
Oikein tehty katon lisäeristys 
säästää selvää rahaa.
Pyydä tarjous; 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Pudasjärvi, Puistotie 2 
Puh. 040 960 5392 

Avoinna ma-pe 10-17

Ompelupalvelu

TAMMIALE JATKUU 3 PÄIVÄÄ! 

Palvelemme uusissa tiloissa, 
samassa talossa Puistotie 2

Varastossa olevat 
verhokankaat 

-25% -50%

Löytönurkka, 
poistoja 

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660,
www.AarreKauppa.net

Tule 
tekemään 

löytöjä!
Avoinna: MA-PE 10-17, LA 10-14

Pitopalvelua
- Muistotilaisuudet
- Perhejuhlat
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi
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Kataisen hallitus aikoi toteuttaa ”historiallisen kuntauudistuksen”. 
Kuntaministerin pesti päätyi kokoomukselle. Epäilen, että samalla julis-
tettiin sanat ”maakunta” ja ”aluepolitiikka” pannaan. 

Kuntauudistus nivottiin yhteen sote- ja valtionosuusuudistukseen. 
Uudistuksista on toteutumassa vasta viimeksi mainittu VOS –uudistus.

Sote –järjestämislaki eteni eduskuntaan, vaikka moni taho sitä 
epäilee. Kuntaliitto suhtautuu kriittisesti, epäillen perustuslaillisia on-
gelmia. Uudistusta on vietävä eteenpäin, jotta voidaan turvata sote 
-palvelut koko maassa. 

Hiljattain EVA esitti piirikuntamallia, jossa väliportaan hallintoa li-
säämällä voitaisiin turvalta alueelliset palvelut. Kuntaministerin Tulevai-
suuden kunta –hankkeessa todetaan, että tulevaisuuden kunta voi olla 
ns. ”kevytkunta”, jolta tietyt järjestämisvastuut on siirretty ylikunnal-
liselle toimijalle.

Suomessa on alueita, joissa vahvaa peruskuntaa vain ei saada kes-
kuskaupungin puuttumisen tai pitkien etäisyyksien vuoksi. Eikä kahden 
köyhän liitoksesta ei rikasta saa, mutta syrjäistyviä seutuja varmasti li-
sää. Rahan puutekin palveluita kauemmas vie. Palveluiden tuottaminen 
on eri asia kuin saatavuus. Esimerkiksi synnytykset hoidetaan kuten 
ennenkin, mutta monilla alueilla äidit tulevat sairaalaan yhä kauempaa.

Keskustelu kuntauudistuksesta jäi aikanaan jauhamaan paikallaan - 
kuntien lukumäärästä tai hallintorakenteen mallista. Uudistus muuttui 
itseisarvoksi, vaikka tarvehan olisi uudistaa toimimattomia käytäntöjä 
ja vahvistaa hyviä toimintamalleja. 

Hallitusohjelman historiallinen kuntauudistus kariutui ennen kaik-
kea kuntien vastustukseen. Kunta nähdään kansalaisen lähellä olevaksi 
merkitykselliseksi hallinto- ja palvelurakenteeksi.

Vastikään voimaan tullut ns. kuntakokeilulaki tuonee tietoa pal-
velujen järjestämisestä alueellisesti ja poikkihallinnollisesti. Sen avulla 
tartutaan hallinto- ja palvelurakenteisiin konkreettisesti. Toivottavasti 
tämä on aito, kuntalaislähtöinen kokeilu. Näen tässä hitusen myös vä-
liportaan hallintomallia. 

Kainuun maakunnan hallintokokeilusta saatuja tuloksia tulee hyö-
dyntää. Useimmissa Euroopan maissa on väliportaan hallintoa enem-
män kuin Suomessa. 

Ruotsin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on kolmiportai-
nen. Ministeriö- ja keskusvirastot ohjaavat valtakunnallisesti, maakärä-
jät vastaavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rahoituk-
sesta ja järjestämisestä sekä lääkekustannusten korvauksista. Kunnat 
siellä vastaavat sosiaalipalvelujen rahoituksesta ja järjestämisestä ja ko-
tiin annettavista palveluista ja vammaispalveluista.  

Maakäräjien toiminnan rahoitus perustuu maakäräjäveron lisäk-
si valtionavustuksiin, asiakasmaksuihin ja sairausvakuutuskorvauksiin. 
Maakäräjien päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. 

Mikäli sote –järjestämislakiesityksen kuntayhtymä osoittautuu liian 
raskaaksi ja demokratian kannalta läpinäkymättömäksi hallintomallik-
si, tulee harkita uutta valtion väliportaan hallintoa Suomeen. Hallinnon 
tulee palvella ja olla kansalaista lähellä, olemme nyt liian järjestelmä-
vetoisia.

Piirikuntamalli ei ole uusi. Kuntaliitto esitti sitä vaihtoehdok-
si elokuussa 2011 (SITRAn selvitys). Tämä ajatuksen itu 
jäi ”vahvan peruskunnan” jalkoihin. Piirikuntamallista tai 
kevytkunnasta puhuttaessa vältetään sana ”maakunta” ja 
”vahva peruskunta” poliittisine painolasteineen.

Pirkko Mattila, kansanedustaja

Hallintoa lähemmäs 
kansalaisia

KURSSITARJONTAAMME 
TAMMIKUUSSA 2015

Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy on valtakunnallinen koulutustalo. 
Katso koko koulutustarjontamme osoitteessa www.liikenneakatemia.fi

Ammattikuljettajista on pula. 
Uusille kuljettajille perustason 
ammattipätevyyskoulutuksen 

seuraava aloitus Oulussa 27.1.2015.
Koulutuksen kesto on 140 tuntia. Huom! Voit ajaa samalla 

tarvittaessa myös C tai CE-ajokortin (erillinen koulutus).

 Kuljetusalalla jo toimiville ammattipätevyyden  
 jatkokoulutuspäiviä:
 Ennakoiva ja taloudellinen ajovalmius 23.1.
 Trukkiturvallisuus 26.1.
 Kuljetusalan säädökset 28.1.
 Kuljettajien ympäristöturvallisuuskortti 28.1.
 Käytännön vuorovaikutus ja asiakaspalvelu 30.1.

Lisätietoja: 
Puh. 010 2790 605, taru.hallikainen@liikenneakatemia.fi

Kiilletie 1, 90630 Oulu

Viikonloppuna Pudasjär-
vellä järjestettiin useita vaa-
litilaisuuksia. Paukkerin-
harjun koululla lauantaina 
17.1. pidetyssä vaalitilai-
suudessa kansanedustajaeh-
dokkaat Vasemmistoliiton 
Sanna Stenius Pudasjärvel-
tä ja Keskustan Niilo Kerä-
nen Taivalkoskelta kertoivat 
osallistujille tavoitteistaan 
sekä kuuntelivat mitä tervei-
siä Eduskuntaan olisi vietä-
vä. Keräsellä on Keskustan 
piirissä Taivalkoskella ja Pu-
dasjärvellä vahva kannatus.

Keskustelussa nousi tär-
keämpinä esille työllisyy-
den parantaminen ja uusien 
yrittäjien saaminen paikka-
kunnille, lapsiperheiden tu-
keminen ja paluumuuttajien 
tukeminen sekä turhan by-
rokratian purkaminen joka 
nykyisin vaikeuttaa ja vii-
västyttää asioiden hoitamis-
ta.

–Uusien yritysten luomis-
ta on valtion taholta tuettava 
enemmän. Turhaa, kallista 
ja aikaa vievää, byrokrati-
aa karsittava. Nykyisin pai-

Keränen ja Stenius Paukkerinharjulla:
Työtä ja parempia elinehtoja maaseudulle

Vaalitilaisuuden yleisö tenttasi aktiivisesti kansanedustajaehdokkaita.

Sanna Steniuksen mieles-
tä lapsenhoito ei ole es-
teenä työnteolle. 

Pitkänlinjan poliitikolla 
Niilo Keräsellä on näke-
mystä asioihin valtakun-
nallisella tasolla.

kallispäättäminen alkaa olla 
mahdotonta. Kaikki ohjau-
tuu keskushallintoon tai vi-
rastoihin. Maaseudun asu-
mis- ja elinolosuhteita on 
kehitettävä ja tuettava, ei au-
tioitettava, Keränen tiivisti 
asiansa.

– Lapsiperheiden ja vä-
hätuloisten leikkaukset olisi 
saatava kuriin ja leikkaukset 
kohdistettava sinne missä 
niitä on vara tehdä. Maaseu-
dun ääntä ei enää päättäji-
en keskuudessa kuulla eikä 
kuunnella, tiivisti Stenius sa-
nomaansa.

Paikalla saatiin kuulla 
myös miten vaikea on toi-
mia pienyrittäjänä ja lähi-
ruuan toimittajana ja toimi-
jana nykyisessä systeemissä, 
jossa jokaisesta asiasta mitä 
tehdään, on täytettävä kym-
meniä paperilappusia ja tuh-
lattava kallista työaikaa tur-
hanpäiväiseen paperisotaan 
silloin kun olisi tehtävä työ-
tä. Lupien saaminen on vai-
keaa ja aikaa vievää. Mo-
nesti yrittäjä turhaantuu jo 
alkumetreillä virastokan-

keuteen. Vilkasta keskuste-
lua herätti myös nykyinen 
systeemi, jossa tilapäisen ko-
dinhoitoavunsaaminen on 
lähes mahdotonta vanhuk-
sille tai perheissä, joissa äiti 
tai isä sairastuu. Ennen tätä 
apua pystyi antamaan jokai-
nen kodinhoitajana toimiva. 
Nykyisten säännösten mu-
kaan palkattu pitää olla vä-
hintäänkin lähihoitajan pa-
perit omaava.

–Tiskaamaan, keittä-
mään, siivoamaan, halkoja 
kantamaan ja muuten kippa-
roimaan pystyisi jokainen, 
kunhan ei koske lääkkeisiin. 
Nykyiset päättäjät ja säätä-
jät eivät tiedä eivätkä selvi-
tä mitä seurauksia tällaiset 
lainsäädökset tuovat tulles-
saan kun sorvaavat pykäliä. 
Pienillä järkevillä muutok-
silla nykyisissä asetuksissa 
pystyttäisiin luomaan uusia 
työpaikkoja, oli yleinen to-
teamus. Tärkeintä olisi saada 
tältä alueelta kansanedustaja 
eduskuntaan kertomaan ja 
pitämään täkäläisten ihmis-
ten puolia. R.E

Keskustan kansanedusta-
jaehdokas Niilo Keränen 
piti lauantaina Pudasjärvel-
lä kolme tilaisuutta. Aamul-
la auton keula osoitti kohti 
Paukkerinharjua ja iltapäi-
vällä oltiin Pudasjärven kau-
pungin talolla. Paikalla oli 
runsaasti väkeä, kun Nii-
lo ja Kokoomuksen ehdo-
kas Sami Pikkuaho pitivät 
yhteistä tilaisuutta. Ehdok-
kaat linjasivat omia vaali-
teemojaan varsin laajasti, 
mutta myös keskustelulle 
riitti aikaa. Puheissa käytiin 
läpi nykyhallituksen toimia, 

Keräsellä ja Pikkuaholla 
vaalitilaisuus yli puoluerajojen

työllisyyttä, perheiden hy-
vin vointia, Sote asioita ja 
muita päivänpolttavia tee-
moja sekä mietittiin ratkai-
suja ongelmiin. Byrokratiaa 
pitäisi purkaa, todettiin yh-
destä suusta. Yleisöstä esi-
tettiin hyviä ja kiperiäkin 
kysymyksiä.  Raatia riitti 
niin, että tilaisuuden juonta-
jalta meinasi aikataulut pet-
tää! Pikkuaho oli vieraillut jo 
Ervastin kyläkaupalla ja S-
marketin pihalla sekä illalla 
oli vielä yksi tilaisuus. Mu-
kana hänen kiertueellaan oli 
myös kunnallisneuvos Paa-

vo Pikkuaho. 
Niilo Keräsellä oli illal-

la tupailta Hannu ja Riitta 
Hiltulan kotona Aittojärvel-
lä, Vellisen rannalla. Paikalla 
oli mukavasti väkeä ja pöytä 
koreana. Mikäpä mukavam-
paa parantaa maailmaa kah-
vittelun lomassa. Niilo lin-
jasi puheessaan Sote asioita 
ja totesi myös, että lähipal-
velut on turvattava kaikil-
le tasapuolisesti myös maa-
seudulla. Yrittäjyyttä pitää 
lisätä, jotta työttömyys kään-
tyy laskuun ja nuorille pitää 
saada töitä. Nuorisotakuu ei 

ole onnistunut juuri miten-
kään, byrokratia on vain li-
sääntynyt. Puhetta oli myös 
ennaltaehkäisevästä puut-
tumisesta ongelmiin, jotta 
vältyttäisiin syrjäytymisen 
aiheuttamasta inhimillisel-
tä kärsimykseltä ja se olisi 
myös taloudellisesti kunnille 
halvempaa. Yhteen ääneen 
todettiin, että kodinhoita-
jille totisesti olisi nykypäi-
vänä tarvetta. Perheiden 
hyvinvointiin täytyy panos-
taa.  Kotihoidontuen muu-
toksia Keskusta ei hyväk-
sy ja ehdokas oli sitä mieltä, 
että kyllä perheet itse tietä-
vät, mitä asian suhteen te-
kevät. Maatalouden tilanne 
huolestuttaa myös ja ehdok-
kaan mielestä olisi erittäin 
tärkeää, että kotimaista lä-
hiruokaa käytettäisiin en-
tistä enemmän suomalaisen 
ruoantuotannon tukemisek-
si. Kollaja-altaasta keskustel-
tiin vilkkaasti. Koskapa pai-
kalla oli lääkäri, niin puhetta 
käytiin myös sairauksista ja 
niiden hoidosta. Kertakaik-
kiaan mukava ja hyvähenki-
nen päivä. 

Mari KälkäjäKeräsen ja Pikkuahon yli puoluerajojen -vaalitilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti.

ROMU-UKKO OY
P. 0400 253 358

Myös rekisteristäpoistot
 ja romutodistukset

OSTETAAN 
ROMUAUTOT SEKÄ 

MUUT METALLIROMUT
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Radio Novan Enbuske & 
Linnanahde Crew veti jäl-
leen suorana erikoislähetyk-
sen Syötteeltä, tiistaiaamuna 
13.1. Juontajakolmikko Aki 
Linnanahde, Tuomas Enbus-
ke ja Minna Kuukka saivat 
jälleen nauttia lähetyksen 
erikoisista puitteista, kuten 
viime vuonnakin.

Lähetys huipensi Radio 
Novalla pyörineen Syötteen 
markkinointikampanjan ja 
se lähettiin suorana Rome-
kievarista ja sen lähimaas-
tosta. Perinteisen aamuohjel-
man sisällön lisäksi Syötteen 
aluetta nostettiin positiivi-
sesti esille ja paikallisia toi-
mijoita haastateltiin.

Venäjän  
tilanne puhutti
Ensimmäisien haastateltavi-
en joukossa oli eräkokki Pek-
ka Taivalkoski, joka valmisti 
armeijapakissa lohta erätyy-
liin. Seuraavaksi Hotelli Iso-
Syötteen yrittäjä Juha Kuu-
kasjärvi kertoi, että hotellin 
uusi Arctic Spa on otettu hy-

vin vastaan. Myös juontajia 
kiehtoi miten uudenlaisessa 
kylpyläkonseptissa kohtaa-
vat kylmä jylhä tunturimai-
sema ja lämmin poreallas.

Useiden vieraiden kans-
sa puhuttivat myös Venäjän 
talousongelmat. Kuukasjär-
vi kertoi, etteivät ongelmat 
näy juurikaan venäläisturis-
tien määrässä, itse asiassa 
venäläisiä kävijöitä on ollut 
enemmänkin, mutta ruplan 
heikko kurssi on näkynyt os-
tovoimassa. 

Jorma Terentjeffille juon-
tajat antoivat tittelin Mis-
ter Syöte. Hänen kanssaan 
keskusteltiin matkailunä-
kymistä yleensä. Terentjeff 
muistutti, etteivät Syötteel-
lä vierailevat venäläismat-
kailijat ole köyhimpiä maan 
asukkaita, joten heillä ei ole 
ensimmäisenä tarvetta kar-
sia matkailukuluista. Toki 
ongelma alkaa näkyä sitä 
selkeämmin mitä pidem-
pään tilanne jatkuu. Terent-
jeffin kanssa keskusteltiin 
myös perheyrittäjyydestä 

ja positiivisesta yritteliäästä 
asenteesta.

Erikoisuudet  
kiinnostivat
Aktiivinen laskettelija ja pu-
dasjärveläinen KidSing-voit-
taja Jenni Jaakkola kertoi että 
Syötteellä on hänen kotirin-
teensä, missä talviviikonlop-
puina aikaa tulee vietettyä 
joka viikonloppu. Nyt mu-
siikkirintamalla on rauhal-
lista, kun Jennillä on jäljellä 
enää peruskoulun loppuru-
tistus. Peruskoulun jälkeen 
hän tähtää Madetojan mu-
siikkilukioon. Jenni kertoi 
myös työskentelevänsä Pär-
jänkievarissa, jossa hän pyö-
rittää karkkibingoa sekä jun-
nukaraokea.

Erikoisuudellaan juon-
tajat hurmasi Syötteen tun-
turikoulu. Opettaja Paavo 
Tolkkinen kertoi että jos van-
hemmat haluavat talvikau-
della lomailla pidempään 
Syötteellä, alakouluikäisten 
lasten on mahdollista tun-
turikoulussa osallistua ope-

Syötteen Tunturikoululaisia tutustumassa suoran radiolähetyksen tekoon. Vasem-
malla Radio Novan juontajakolmikko Tuomas Enbuske, Minna Kuukka ja Aki Lin-
nanahde.

tussuunnitelman mukaiseen 
opetukseen. Syötekeskuksen 
järjestämä käytäntö on toi-
minut jo hyvin kuuden vuo-
den ajan ja saanut uskollisia 
käyttäjiä. Oleellisin poikke-
us normaalikouluihin on ul-
koliikunnan korostaminen. 
Tunturikoulu sai välittömäs-
ti kuulijoiden kiinnostuksen 
sosiaalisessa mediassa.

Pudasjärven kaupunginval-
tuusto valitsi torstaina 15.1. 
kokouksessaan valtuus-
ton puheenjohtajaksi jatka-
maan Timo Vähäkuopuksen 
ja kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajaksi edelleen Vesa 

Vähäkuopus ja Riekki jatkavat puheenjohtajina
Riekin. Valtuuston varapu-
heenjohtajiksi valittiin Hen-
rik Hämäläinen, Marja-Leena 
Törrö ja Sointu Veivo. 

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Vesa Riek-
ki (varajäsen Eero Oinas-Pa-

numa), varapuheenjohtaji-
na Hilkka Parkkisenniemi 
(Heikki Putula) ja Kari Tyk-
kyläinen (Pertti Manninen). 
Jäseniksi valittiin Alpo Tur-
peinen (Auri Haataja), Marja 
Lantto (Urpo Puolakanaho), 
Reijo Talala (Paavo Kortetjär-
vi), Onerva Ronkainen (Kert-
tu Simu), Eija Ikonen (Aune 
Ekdahl), Paavo Tihinen (San-
na Stenius), Tuula Kuukasjär-
vi (Tapio Pohjanvesi) ja Sari 
Honkanen-Rönkkö (Juho Kel-
lolampi). 

Alueyhteistyön ja elin-
voiman valiokunta Sointu 
Veivo puheenjohtaja, Paula 
Manninen varapuheenjohtaja 
sekä jäseninä Minna Lantto, 
Kimmo Juusola, Eero Oinas-
Panuma, Jari Jussila, Urpo 
Puolakanaho, Erkki Honka-
nen, Mika Pesonen, Juho Kel-
lolampi ja Olavi Kärki. 

Hyvinvointivaliokun-
ta Henrik Hämäläinen pu-
heenjohtaja, Alpo Ollila vara-

puheenjohtaja sekä jäseninä 
Hannu Hiltula, Auri Haata-
ja, Taina Vainio, Erja Komu-
lainen, Heikki Putula, Aune 
Ekdahl, Mauno Ruokakan-
gas, Antti Ruottinen ja Päivi 
Pohjanvesi. 

Elinympäristövaliokun-
ta Marja-Leena Törrö pu-
heenjohtaja, Kaisa Nivala 
varapuheenjohtaja sekä jäse-
ninä Paavo Kortetjärvi, Kert-
tu Simu, Juha Heikkilä, Pa-
nu-Matias Seppälä, Janne 
Moilanen, Inga Vähäkuopus, 
Toivo Miettinen, Tapio Poh-
janvesi ja Pertti Manninen. 

Kaavoituskatsauksessaan 
vs. tekninen johtaja Eero Ta-
lala totesi kaupungilla olevan 
13 eri asemakaavaa, 20 ran-
takaavaa sekä useita kaavoja 
vireillä. Tuulivoima lupa-asia 
näyttää viivästyvän melkoi-
sesti valitusten vuoksi. Syöt-
teellä on hyvä tonttitilanne 
ja runsaasti rakentamismah-
dollisuuksia ennen kaikkea 

Kokouksen päätyttyä ajatuksia vaihtamassa kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki, valtuuston 
varapuheenjohtaja Henrik Hämäläinen, valtuuston pu-
heenjohtaja Timo Vähäkuopus ja kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen. 

Iso-Syötteen ja Pikku-Syöt-
teen välisellä Välihuikosen 
alueella. Keskustassa, Kure-
nallakin on kaupungilla tar-
jottavana rakentamattomia 
tontteja. Iijoen rantakaava on 
osoittautunut pitkäjäykkäi-
seksi ja kaavaa on jouduttu 
paikkaamaan koko ajan. Ran-
ta-alueiden omistajien raken-
nuslupa-asioihin on pyritty 
suhtautumaan myönteisesti 
ja kaavan valmistelun aikana 
on sinne myönnetty useita ra-
kennuspaikkoja lisää kaava-
ehdotukseen. 

Kokouksen alussa Kes-
kustan Paula Manninen il-
moitti eroavansa Keskustan 
ryhmästä ja siirtyvänsä puo-
lueista riippumattomaan Pu-
dasjärven Puolesta valtuus-
toryhmään ja toivoi samalla 
saavansa seuraavasta koko-
uksesta lähtien istumapaikan 
Pudasjärven Puolesta –val-
tuustoryhmässä siellä jo en-
nestään olevan Marja-Leena 

Törrön viereen. 
SDP:n valtuutettu Eija Iko-

nen ilmoitti siirtyvänsä sitou-
tumattomana Kokoomuksen 
valtuustoryhmään.

Perussuomalaisten Toivo 
Miettinen ilmoitti siirtyvänsä 
Vasemmistoliiton valtuusto-
ryhmään sitoutumattomana. 

Tekninen vaaliliitto oli so-
vittu Keskustan 19 valtuu-
tetun, Vasemmiston kolmen 
valtuutetun ja siihen kuulu-
van sitoutumattoman jäsenen 
sekä Kokoomuksen yhden 
valtuutetun ja siihen kuulu-
van sitoutumattoman jäsenen 
kesken. Näin ryhmään kuului 
25 jäsentä. 

Teknisen vaaliliiton olivat 
perustaneet SDP:n kolme val-
tuutettua, Pudasjärven puo-
lesta ryhmän kaksi valtuutet-
tua sekä Perussuomalaisten 
viisi valtuutettua. Näin ryh-
mä kokona oli 10 jäsentä. 

Heimo Turunen

Syöte hurmasi jälleen Novan radiojuontajat

Haastateltavana oli myös 
poromies ja maatilamatkai-
luyrittäjä Eero Oinas-Panu-
ma, jonka elämänrytmistä 
oltiin suuresti kiinnostunei-
ta. Kaupunkilaiselämään ja 
kellokorttityöaikoihin tot-
tunut juontajakolmikko sai 
kuulla, että porojen kans-
sa työskennellessä töitä teh-
dään talvisin niin paljon 

kuin päivän valoa riittää ja 
kesäisin saattaa mennä use-
akin vuorokausi samoilla sil-
millä. Työnkuva vaihtelee 
kovasti vuoden kierron mu-
kaan.

Lähetyksen jälkeen juon-
tajakolmikko totesi pa-
laavansa haikein mielin 
takaisin loskaiseen ruuhka-
suomeen. JK

Suomen urheilumaailman 
näyttävimmän gaalan 13.1. 
tuloksista saatiin olla pu-
dasjärveläisittäin ylpei-
tä. Vuoden urheilusanka-
reita palkittaessa Vuoden 
2014 valmentajan titteli meni 

Sammelvuo palkittiin Urheilugaalassa 
Vuoden 2014 valmentajana

miesten lentopallon A-maa-
joukkueen päävalmentajal-
le pudasjärveläissyntyisel-
le Tuomas Sammelvuolle. 
Myös Sammelvuon luotsaa-
ma joukkue sai kunniaa, sil-
lä se palkittiin vuoden jouk-
kueena.

Kiitospuheessaan Sam-
melvuo kuvasi suhteellisen 
lyhyttä valmentajan uraan-
sa erittäin opettavaiseksi ja 
miellyttäväksi. Valmenta-
mistyöstään hän kertoi, että 
vaikka opittavaa on paljon 
ja työ tuntuu loputtomalta 

suolta, niin juuri tässä suossa 
on mukava tarpoa. Sammel-
vuo kiitteli myös vuolaas-
ti tukijoitaan sekä yhteistyö-
kumppaneitaan, ja herkistyi 
lähettäessään terveisiä koti-
joukoille.

Vain kaksi vuotta maa-
joukkueluotsina toiminut 
Sammelvuo johdatti Suo-
men miesten lentopallomaa-
joukkueen EM-karsinnois-
ta vuoden 2015 EM-kisoihin, 
yhdeksännen kerran perät-
täin Maailmanliigaan sekä 32 
vuoden tauon jälkeen MM-

kilpailuihin. Puolan MM-ki-
soissa maajoukkue sijoittui 
hienosti yhdeksänneksi. 

Aikaisemminkin Tuomas 
Sammelvuo on saanut huo-
miota Urheilugaalassa, kun 
hänet valittiin vuoden 2012 
Vuoden esikuvaksi Suomes-
sa. Palkinnon vaatimuksena 
oli muistaa kasvattajaseuraa 
stipendillä eli Pudasjärven 
Urheilijoita. Tuomas Sam-
melvuo on edelleen ollut 
mielellään näkyvästi tuke-
massa myös kasvattajaseu-
ran intoa lajin parissa. JK

TV2:lla näytetyssä Urhei-
lugaalassa Vuoden 2014 
valmentajana palkittiin 
miesten lentopallomaa-
joukkueen päävalmenta-
ja Tuomas Sammelvuo. 
Kuva: Pekka Salonen/
EMG.
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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 

sport 
näkkileipä

550 g

hillo-
munkki
8 kpl/560 g

hiillos
perinteinen

grillimAkkArA
400 g

1,79
pss

isopAAhto
grAhAm jA
vehnä 500 g

2,39
ras

nAutA-sikA
jAuhelihA 20 %

400 g

1,19
ras

itAliAn-
sAlAAtti

400 g

voileipä-
kinkku

250 g
pojAt 90-120 cm

1,99
pkt

2,99
pkt

1,89
pkt

2,19
ras

12,50

nAisten
collegehousut

19,90

nAisten
rAitApusero

29,50

nAisten
pitsineule

19,90

termo
lämpökerrAsto

lAsten
nilkkAsukAt 
6 paria

5,90 nippu

14,75

tyttöjen
verkkArit

15,90

miesten
collegehousut

14,80
pusero

23,40
fArkut

14,75
verkkArit

pojAt 130-160 cm

17,40
pusero

18,90
collegehousut

tekstiilissä

ALE
löytöjä!

bio luvil tiivistetty
pyykinpesujAuhe
1,35 kg

4,95
pkt

- sensitive color
- color

- classic
- sensitive

rAitA juomAlAsit
6 kpl/pkt

2 pkt

1,99 pkt

3,99

fAiry 1 l

2,99
plo

- omena
- sitruuna
- sensitive

sun 
konetiskitAbletti 
44 kpl, All in 1

4,99
pkt

silhouette
hiuskiinne
750 ml

9,95
plo

muoviset
kukkAruukut
sAApuneet
AlkAen

3,20 TASARAHA!

tAloustAvArA
penkojAiskori

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

MAALIPÄIVÄT
kAikki teknosmAAlit

-15%

hox! meillä myös 
moottorikelkkojen vuokrAus!

Asseri
pilkki-
hAAlAri

79,50

hondA mönkijä
trx 500 fe
sähkövaihteet, 
vinssi asennettuna, 
takuu 4 vuotta

7790,-
+ toimituskulut

hondA mönkijä
trx 420 fe
sähkövaihteet, 
vinssi asennettuna, 
takuu 4 vuotta

7490,-
OSTIMME TEHTAAN ERÄN!

lumen työntyrit
AlkAen

4,95
lumenpudotin
varrella
AlkAen

kotimAinen 
lumikolA

29,95

ilmAlämpö-
pumppu
msz-sf 35

1090,-
+ asennus

24,90

+ toimituskulut
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja ra-
kennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, mak-
su 20 € sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/
ostoilmoitus on maksullinen, 20 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoi-
tettu 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 ve-

loitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-
lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 
93100 Pudasjärvi. 
Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 20 
€ sis. alv:n. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. 
Kuvallinen ilmoitus on 20 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös 
nimesi toimitukselle (ei julkaista).

SEKALAISTA

Mielitkö hirvimetsälle? Metsäs-
tämme Pudasjärvellä valtion 
mailla. Soita ja kysy lisää! P. 
040 703 1345.

Thule-taakkatelineet, uudeh-
kot. Sopivat Nissan Qashqai-
hin. Hintap. 40 €. Tied. p. 0400 
952 144.

MB C200D vm 95. aj 500tkm, 
hp 1500 €, myös vaihto touring 
moottorikelkkaan mahdollinen. 
P. 0400 280 685.

Asekaappi Otso 8-15R Pro 250 
€. P. 040 524 2541.

VUOKRATTAVANA
Saunallinen yksiö 39 m2 Lai-
dunalueelta. Yht. ark. klo 16-17 
välillä. P. 0400 255 718.

Kuivausrumpu Whirlpool 100 €, 
divaanikulmasohva tumm.har-
maata nahkaa 450€, ruokapöy-
tä mänty antiikkipetsi 100x180 
80€, 6 mustaa mäntytuolia yht. 
50€. P. 040 524 2541.

Vaalea koulupöytä 20€. ATK/
koulupöytä 30€, TV-taso Lau-
lumaa tumma petsi 80€, val-
kea vitriini 80x235x43 80€, 
sängynpäätyarkku/-penkki 
valkea lev. n. 140 40€, vaalea 
vitriinikaapisto 50€. Pentikin 
jalallisia viinilaseja á 5€. P. 040 
524 2541.

Myydään vauvan pinnasänky 
40 €. P. 040 7474 885.

Lipasto neljällä laatikolla. 20 €.  
P. 040 191 0684.

Whirlpool  AWO/D4520 pyy-
kinpesukone 5 kg  sivustatäyt., 
vähän käyt.,  130 €. P. 040 191 
0684.

Hannu Kiiveri lähetti Pu-
dasjärvi-lehdelle postia 
Lievestuoreelta, jossa oli 
kiinnostunut löytämään 
nuoruudessa tapaaman-
sa Pudasjärvelle muut-
taneen henkilön. Tässä 
hänen mielenkiintoinen 
viestinsä. 

Vuonna 1950 tai -51 
asuimme Jyväskylässä Voion-
maankadun ja Syrjälänkadun 

Löytyisikö lukijan kaipaama henkilö
kulmauksessa olevan Osuus-
kauppa Keskimaan ravintolan 
yläkerrassa ja äitini hoiti kiinteis-
tön talonmiehen töitä osa-aikai-
sesti. Talossa sijaitsi ravintola sen 
toisessa kerroksessa ja em. asun-
not kolmannessa. Olin tuolloin 
noin kolmen vuoden ikäinen ja 
ravintolan tarjoilijat pitivät minus-
ta aivan ”erityistä huolenpitoa”. 
Keittiön puolella oli liköörimais-
tiaiset joskus iltaisin ja mieleeni 
jäi hyvin monikin tarjoilija, mut-

ta erityisesti nuori nätti tarjoilija, 
joka harmikseni muutti Pudasjär-
velle. Niin kovasti nuorta miestä 
tapaus harmitti, että hinasin äi-
tini pyykkikorin linja-autopysäkil-
le ja hyppäsin koriin odottamaan 
kyytiä. Ehti siihen jo bussi tulla ja 
kuski käänsi kahvasta oven auki 
ja kysyi mihis herra on menossa. 
Siihen sanoin, että Pudasjärvelle. 
Kuski sanoi, että ei mene tämä 
auto kuin Jyväskylään. Äitikin jo 
juoksi hätiin ja siunaili pojan pyr-

kimyksiä. Tällainen tarina. 
Mahtaisiko Pudasjär-

vi-lehden levikkialueel-
la kyseessä oleva henkilö 
tunnistaa itsensä edelli-
sestä tarinasta. Olisi mu-
kava saada yhteydenotta-
minen. 

Hannu Kiiveri 
Särkiniementie 21, 
41400 Lievestuore, 
hannu@drunkenhorse.org  

Jyrkkäkoski Oy
p. 044 080 0281 tai 0400 109 006 

info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

LIUKKAAN KELIN 
AJORATA LENTOKENTÄLLÄ

Kaipaako talviajotaitosi harjoitusta?
Varaa aika ja tule harjoittelemaan.

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

KUUSAMON 
MUIKKUA

Pudasjärven torilla
pe 23.1. klo 9.00 alkaen, säävaraus

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

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI 

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA, 
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Palveluhakemisto

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

PANKKI- JA LAKIPALVELUITA

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen
● Oikeuden- 
   käynnit

● Kauppakirjat
● Perukirjat

● Perinnön jaot
● Avioerot

Puh. 040 587 3884
Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi

www.lakiluukkonen.fi

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

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

P Metsäviljely
P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet.

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE

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

KELLOSEPÄNLIIKE

Pitopalvelu
ANJUSKA

Anja Jussila
* Perhejuhlat * Häät

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

PITOPALVELUJA

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN, 
REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Mutkatonta konetyötä Oulu - Kuusamo akselilla

Palvelee sinua seuraavissa asioissa:
Maatalouskonehuolto Uronen

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

Päivystys 
palvelee arkisin 

24 h/vrk

- Traktorin huollot, korjaukset
- Maatilan metallirakentamisessa

- Peltotyökoneitten huollot ja 
korjaukset

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

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA
KOKOUSTILOJA
JUHLATILOJA

●  Hotelli Iijoki, Karhukunnaantie 6
●  Lentäjänmaja, Lentäjäntie 49

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

ALASI AMMATTILAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKEMISTOSSA!

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Asunto Ihmisen 
arvokkain omaisuus

Puistotie 2, Pudasjärvi 
044-2944 345

KUNTONEVA
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

www.kuntoneva.fi

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

TERAPIAPALVELUITA

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!   
p. 040 1951 732  

Iltatapahtumat ja huvitPudasjärvellä

Autopeltikorjaamo

* PELTIKORJAUKSET
* MAALAUKSET

* VAKUUTUS-
KORJAUKSET

Pentti Kuopus
Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Tanssiorkesteri Marko Juhani Group Kurenkoskessa
Hotelli-ravintola Kurenkos-
kessa esiintyy lauantaina 24.1. 
tanssiorkesteri Marko Juhani 
Group. Yhtyeen ohjelmistoon 
kuuluu monipuolista tanssi-

musiikkia, joka on tullut tun-
netuksi keikkapaikkoina yk-
sityistilaisuudet, ravintolat 
sekä tanssilavat kautta Suo-
men. Marko Juhani Group on 

perustettu vuonna 2000. Tans-
siorkesteri tunnetaan myös ni-
mellä La Playa, jota käytetään 
silloin, kun muusikkoryhmä 
näyttäytyy isommalla kokoon-

panolla tai kitaravetoisena 
bändinä. Yhtyeeseen kuuluvat 
Marko Juhani: laulu ja rum-
mut, Jarkko Kotilainen: haitari 
ja koskettimet sekä Ari Määt-

tälä: basso ja laulu. Tanssior-
kesteria on kuultu myös ra-
diossa, kun radioaalloilla on 
soinut Marko Juhanin kap-
pale Punainen aitta. PK

Tanssiorkesteri Marko Ju-
hani Group esiintyy Hotel-
li Kurenkoskessa triona.

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtu-
mista 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!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Olet sydämellisesti 
tervetullut!

Su 25.1. klo 11  Pasi Markkanen
Su 1.2. klo 11    Jouni Vikström

Tiistaisin sana ja rukous klo 18

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 25.1.2015 klo 18.00

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

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 
10-16. Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän ak-
varellinäyttelyyn ”Syötteen lumoa”.
Erkki Salmela - Pronssi- ja haapaveistoksia 8.1.-29.1. ma-ke klo 15-20, la-
su klo 14-17, to-pe suljettu. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hempan hölökkä joka su klo 18-19, lähtö Puikkarin edestä. Tervetuloa käve-
lemään, lenkkeilemään koiran kanssa... 
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Saini Konttilalla to 22.1. klo 
19.
Haglöfs Suomi Slalom Iso-Syötteellä la 24.1. Kilpailu alkaa klo 12, ilmot-
tautumiset viimeistään 30 min aikaisemmin hiihtokoululle. Suomi Slalom -kilpailu 
lasketaan helpohkolla, suurpujottelutyyppisellä radalla, Iso-Syötteen 2. rinteessä.  
Jokaisella lajilla (pujottelu, lumilautailu ja telemark) on oma sarjansa, mutta kaikki 
laskevat saman radan.
Aikalisä-teemailta:  Terveys la 24.1. klo 18-23. Pudasjärven kaupungin 
nuorisopalvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki 
varusmies-ja siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet.Nuorisokahvila, 
Tuulimyllyntie 4
Wirtapiiri Sarakylän koululla ti 27.1. klo 10.30.
Super-mukava päivä koko perheelle! Disco vauvasta vaariin ja Jenni Jaakko-
la esiintyy bändeineen Iso-Syötteen Pärjänkievarilla la 31.1. klo 16 ja 20.
Kirjaston uudistetun lasten ja nuorten osaston avajaiset ma 2.2. klo 
14-19. Ohjelmaa lapsille ja lapsenmielisille. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Ufoja! la 7.2. klo 12-16. Vieraana kirjastossa Pudasjärvelle sijoittuvan kirjan Ufo-
hauta kirjoittaja Juhani Olutkoski. Muistellaan myös Pudasjärven ufotapahtumia 
kuvien kera. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Iso-Syötteellä Mustin ja Lystin pujottelukisa la 7.2. Mustin ja Lystin pujot-
telukisa on leikkimielinen tapahtuma perheen pienimmille! Osallistua voi lumi-
laudalla tai suksilla. Hauska ja vauhdikas kilpailu alkaa Lumimaassa klo14, ennak-
koilmoittautuminen hiihtokoululle klo 13.30 mennessä. 

Pudasjärveläisen 
kansanedustajaehdokkaan

Sanna Steniuksen 
VAALITYÖN 

AVAUSTILAISUUS

Tervetuloa 
kuuntelemaan ja 
keskustelemaan!

Paavon päivänä 
su 25.1. klo 13 
Pudasjärven 

kaupungintalossa.

Perjantaina 23.1.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00

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

Lauantaina 24.1.

Pubissa: 
karaokea 
alkaen klo 21.00
Wintissä: 

klo 24-03.30  
DJ DIDY

Lippu 5€ sis. ep Lippu 12€ sis. ep

MARKO 
JUHANI 
GROUP

KURENKOSKI

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 
Pudasjärvi

010 666 8420
www.kurenkoski.fi

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

HOTELLI-RAVINTOLA

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

viihtymään ja huvittelemaan!

Tulukeehan 

kaikki tanssimaan!

Salissa YKSITYISTILAISUUS klo 18-22
Illan tahdeista 

tanssipuolella vastaa

Pudasjärven
Eläkeläiset ry

Lähdemme Kuntorantaan 
ma 2.2.2015 Sokoksen 

linja-autopysäkiltä kello 8.00.

Kari Tykkyläinen Pudas-
järveltä asetettiin viime vii-
konvaihteessa Perussuo-
malaisten Oulun vaalipiirin 
eduskuntavaaliehdokkaak-
si. Toiseksi uudeksi ehdok-
kaaksi nimettiin Tero Kokko 
Kuusamosta. Tykkyläisen ja 
Kokon nimeämisen jälkeen 
ehdokaslista on täysi, eli Pe-
russuomalaisilla on Oulun 
vaalipiirissä 18 ehdokasta.  

Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry va-
litsi 1. varapuheenjohtajaksi 
Paula Jukan Muhokselta, 2. 
varapuheenjohtajaksi Matti 
Viitalan Haapajärvi, 3. vara-

Tykkyläinen 
kansanedustaja-

ehdokkaaksi
puheenjohtajaksi Janne Kos-
kelan Oulu, piirisihteerik-
si Henna Kupsalan Siikajoki 
ja taloudenhoitajaksi Marja 
Onnelan Ylivieska. 

Lisäksi Perussuomalaiset 
vahvistivat eduskuntavaa-
liorganisaatiota nimittämäl-
lä toiseksi vaalipäälliköksi 
Joukamo Kortesalmen Kuu-
samosta. Kortesalmen vas-
tuulla on tapahtumien järjes-
täminen. Vaalipäällikkönä 
jatkaa edelleen myös piirin 
puheenjohtaja Jari-Pekka 
Teurajärvi. 

P-S tiedotus

Aika: su 15.2.2015 klo 12
Paikka: Nuorittan kylässä (Ylikiiminki)
Sarjat: Kuuma, yleinen/tuntematon, 

karsinta-ajo
Ilmoittautumiset to 5.2.2015 

klo 18.00 mennessä 
Juha Parkkiselle, 040 138 9488.
Lisätietoja samasta numerosta.

Järjestäjä: Nuorittan Ns

Kilpailukutsu 
porokilpailuihin

Yhteistyössä on voimaa!
www.niilokeranen.com

Puh. 044 989 2135

Kansanedustajaehdokas 
Niilo Keränen tavattavissa

Kouva Piipposen pirtti 
Piipposentie 16, ke 28.1. klo 16.30 alkaen.

Sarakylä Rauni ja Pasi Kummalan koti 
Sarakyläntie 6110, ke 28.1. klo 18.30.

Metsälä Metsälän kylätalo Rytinkisalmentie 2780,
pe 30.1. klo 14.30-16.30.

Aten kota Syöte Kelosyötteentie 9, pe 30.1. klo 18.

Koillismaan kierros la 31.1. 
kansanedustajaehdokkaita puheenjohtaja 

Juha Sipilän kanssa.
· Kipinä Niemitalon Juustola klo 10-10.30

· Pudasjärvi Kauppatie 3 
Keskustan vaalitupa klo 11-12 
· Sotkajärvi Tulitauko klo 12.30

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan 
Eduskuntavaalien merkeissä

eeva-maria.parkkinen@eduouka.fi
Puh. 044 497 0665 

Pidetään 
Suomi leivässä!

Kansanedustajaehdokas 
Eeva-Maria Parkkinen 

Tervetuloa!

tavattavissa pe 23.1. klo 14-17 
Keskustan vaalituvalla Kauppatie 3.

Haluan kuulla monipuolisesti Kollaja-altaasta mielipiteesi, 
tietosi, kokemuksesi. Olen kiinnostunut myös 

muista ajankohtaisista asioista.

LASTEN KUVATAIDEKERHOT
torstaina 22.1.2015 alkaen

Lukiontie 4 (entinen kerhotila)

Järj. Pudasjärven kaupunki/ 
kulttuuripalvelut

 2-4 vuotiaat  klo 17.00-18.00
 5-7 vuotiaat klo 18.15-19.15 

Ohjaajana Kari Tykkyläinen. 
Uusia kerholaisia mahtuu mukaan!

Kerhomaksu keväällä ilmoittautuneille 15€
Ilmoittautumiset paikan päällä!

Jo kolme tinttiä
On löytänyt tiensä
syöttötelineelleni

talipallot häviävät
hetkessä

kiitos vinkistä...

En ollut tiennytkään
että lintuja näin kaipaan,
eloa takapihalleni

tuo tumma metsikkökin
on siedettävä,
kun sitä katselee
lintusten siipien
takaa

hiljalleen talvi taittuu

Pirjo Riihiaho 
13.1.2015

Lauantaina Reykjavikissä 
kulttuurijuhla 

Menningarnott iltakarnevaaleineen.
Lauantaina mahdollisuus osallistua myös 

Islannin maratonille, 
puolikkaalle tai varttimaratonille. 

Maratonmaksu ei sisälly matkan hintaan.

Sunnuntaina tuhansien 
tarinoiden Islannin 

kiertomatka kaikkien kuuluisine 
nähtävyyksineen ja upeiden 
luontokohteiden keskelle.

Matkan hinta 970 € 
2 h huoneessa.

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

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

hotellissa, hotelliaamiaiset.
Lisämaksu: Yhteiskuljetus 

Pudasjärvi-Helsinki-Pudasjärvi.

PUDASJÄRVI-lehden

Lukijamatka Islantiin
21.-24.8.2015.

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

lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Matkatoimisto: Välimatka Oy
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Asemakaavaehdotus nähtävänä
Kurenalan eteläisen osan ja Rimminkankaan asemakaavan 
osittainen muutos jalankulku ja polkupyöräteiden alueella.

Kaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtävänä 26.01. - 09.02.2015.
Kaavamuutosalue sijaitsee Varsitien ja Ouluntien risteyksessä. Kaava-
muutos koskee jalankululle ja polkupyöräilylle varattuja katualueita, 
jotka on tarkoitus muuttaa osaksi Valtatie 20:n liikennealuetta. Kaa-
vamuutos on tarpeen, jotta uutta Jussinahon kevyen liikenteen ali-
kulkutunnelia koskeva tiesuunnitelma voidaan vahvistaa kokonaisuu-
dessaan asemakaavan mukaiselle valtatien liikennealueelle.
Kaavoituksiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Pudasjärven kau-
pungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä internetissä  
www.pudasjarvi.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä 
kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutus on toimitettava ennen 
nähtävänäoloajan päättymistä kirjallisesti osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki, kaupunginhallitus, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pudasjärvi, säh-
köpostilla osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi. 

Kaupunginhallitus, Pudasjärvellä 16.01.2015

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Tammikuun kesselikirje
Tämä on Kesseli Ry:n juttunurkka. Kerromme yhdeksän ker-
taa vuodessa, millaista avustustyötä teemme Vienan Karjalassa 
ja Koillismaalla. Pudasjärvi-lehti menee yhdistyksemme jäsenil-
le myös ympäri Suomea silloin, kun kirje julkaistaan lehdessä. 

Sosnovissa vierailimme Olga Malkovan luona. Hän on in-
validi, mutta askartelee todella kauniita kukkia. Kesselin puo-
lesta ostimme häneltä niitä sadalla eurolla. Näin voimme tu-
kea hänen sairaalamatkojaan. Kiestingin kulttuuritalolla oli 
ensimmäistä kertaa joululaulutilaisuus, jonne oli keräytynyt 
karjalaseuran väkeä. Aloittelimme laulamisen, väliin kerroim-
me suomalaisesta joululaulukulttuurista yhdessä Sirkan kans-
sa. Jouluevankeliumi sai uutta sisältöä, kun kaksi paikalla ollut-
ta henkilöä sanoivat syntyneensä läävässä eli navetassa! Alina 
selitti, että hänen äidillään oli buapo, joka auttoi synnytykses-
sä. Synnytys tapahtui läävässä, jonka jälkeen lapsi vietiin kylyyn. 
Siellä oltiin 2-3 päivää ja sitten pääsi lähtemään kotiin, jos kaik-
ki oli hyvin. Pyynnöstä lauloin Tallin Ihme laulun. 

–No, tämä oli pikku ihme, kun sain laulettua. Sosnovissa join 
Tanjan antamaa lääkettä ja teippasin rintaani eugalyptyslaasta-
rin, selitin. 

Juhlan toinen puoli täyttyi Kiestingin kuoron lauluesityksis-
tä. Aivan uskomattoman kaunista laulantaa! Karjalaseuran pj Ju-
lija Lipaeva sanoi ennen esitystä, 

-Meillä on teille musiikkilahja. Voitteko kutsua meitä Pudas-
järvelle? 

– Kyllä. Tervetuloa!
Kello 15 piti olla Sohjanankoskella. Aikaa 20 minuuttia ja 

matkaa yli 30 km (paikallista tietä). Myöhästyimme tietenkin, 
vaikka ajoin reippaasti. Sirkka otti tyynesti matkustamisen. 
Hän paketoi lisää syömisiä 25:een lahjapussiin kuoppien aika-
na. Kulttuuritalolla oli juuri 25 laulajaa! Suurin osa lapsia. Hy-
vin lauloivat. Muutama kappale laulettiin cd:n avustamana. Nina 
tulkkasi puheemme. Sirkka oli täälläkin joulumuorina jakaen 
lahjat. Zinaida, Leena ja Natalia antoivat jo etukäteen tämän 
vuoden jäsenmaksunsa! Annoimme Kesselin apuna 2000 rup-
laa lapsiryhmän matkaan Petroskoin kulttuurifestivaaleille. Ra-
javyöhykkeellä olevassa pikku pirtissä lauloimme Marin tunte-
man Joulupuu on rakennettu. 

Seuraavan matkan tekivät Esko Törmänen ja Raimo Åker-
lund. He veivät mm. Pudasjärven terveysasemalta saadun pyö-
rätuolin Kalevalaan. Lastenkotiin oli lastenvaatteita ja –kenkiä 
mm. Sirkka Åkerlundilta, Eija Pohjanvedeltä (nuorempi), Miia 
Törmäseltä, Piia Illikaiselta, Essi Kipinältä, Henna Muraselta ja 
Katja Särkelältä. Pirkko Liehun antaman turkin Valja antoi erääl-
le mummille.

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!

Tapasimme miesten kanssa Vuokkiniemen 10. joululaulutilai-
suudessa. 

Kuuden päivän joululaulukiertue alkoi mukavasti Kostamuk-
sen koulu numero yhdessä. Kolmasluokkalaiset odottivat innolla 
Suomen vierasta. Kerroin ja piirsin älytauluun kartan, mistä tulin. 
Puhuin helppoa ja yksinkertaista suomea. Koulussa heitä opet-
taa peräti kuusi suomenkielen opettajaa! Ei ollut vaikeuksia saada 
neljää vapaaehtoista sytyttämään kynttilöitä. Poika sytytti ensim-
mäisen kynttilän. Kaikilla oli edessään venäjänkielinen lauluvihko, 
josta aloimme laulamaan ”Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin 
leimahtaa. Me odotamme Jeesusta seimessä nukkuvaa”. 

Julkisia tilaisuuksia kiertueella oli 14 ja neljä kotikeikkaa kol-
men piirin alueella. Ajokilometrejä kertyi yli 1500. Yhteensä joulu-
laulutilaisuuksissa oli vuonna 2014 peräti 387 henkilöä. Joululau-
lumatkosta voi lukea lisää nettisivuiltamme ja facebookista.

Pudasjärvellä järjestimme Työpetarin kanssa 19.12. Joulupuu-
rotapahtuman K-supermarketin edessä. Se oli suunnattu työttö-
mille ja vähävaraisille. Puuroa kävi syömässä noin 400 ihmistä. 
Kiitokset yhteistyöstä Työpetari ry, K-supermarket, Pitopalve-
lu Illikainen, Jyrkkäkoski Oy, Teboil E.T Väliheikki, Huonekaluliike 
Heikkilä, Kylmänen Food Oy, Koillissähkö Oy, Autosähkökorjaa-
mo/Unto Siira, Neste Pudasjärvi ja Pudasjärven LVI-ja Rautatar-
vike.

Ennen joulua kävimme vielä pienellä porukalla laulamassa vas-
taanottokeskuksessa sekä vanhuksille Yläkartanossa ja Kurenkar-
tanossa. Vastaanotto oli ystävällisen sydämellinen. 

Jäsenille ja Pudasjärvi-lehden lukijoille 
toivotan oikein hyvää Uutta Vuotta!

Ape Nieminen 

Kiestingin karjalaseuran naiset lauloivat ahkerasti 
joululauluja. He myös itse esittivät kaunista laulan-
taa meille.

Joulusukat Kostamuksen koululaisille. Viisi eri Kes-
selinaista kutoi sukkia lapsille Vienan Karjalaan. 
Sukkia riitti vielä Repolan koululaisillekin.

Olga Malkova askartelee. Hän tekee kauniita kukkia 
käsityönä yhdellä terveellä kädellä. Halvaantuminen 
vaikeuttaa harrastusta. Vieressä Sirkka Åkerlund ih-
mettelee käden taitoa.

Työttömiä on lähes 350 000, ja 
pitkäaikaistyöttömien määrä 
on kasvussa. Työttömyyden 
pitkittymiseen on puututta-
va väkevämmin, vaati SDP:n 
oululainen kansanedustaja 
Tytti Tuppurainen sunnun-
taina 18.1. Pudasjärven kau-
pungintalolla. Koillismaan 
kunnat kattaneelle kiertu-
eelle osallistui Tuppuraisen 
ohella Metalliliiton hallituk-
sen jäsen, raahelainen pää-
luottamusmies Pirkko Valta-
nen.  

Tuppurainen on nimet-
ty SDP:n valtakunnalliseksi 
vaalipäälliköksi, jonka tehtä-
vänä on tuoda esiin puolueen 
tavoitteita huhtikuun edus-
kuntavaaleja silmälläpitäen. 

–Nyt on ajankohtais-
ta puhua työttömyydestä. 
Työnvälitystoimintaa on te-
hostettava, ja samalla on var-
mistettava että toimenpiteet 
osuvat kohdalleen. Esimer-
kiksi Pudasjärvellä on mah-
dollisesti kymmeniä työn-
hakijoita, joilla työkunto on 
tosiasiallisesti mennyt. Täl-
laisille henkilöille olisi isän-
maallista tehdä yksilöllinen 

Tuppurainen ja Valtanen:
Työkyvyttömät pois tilastoista 

yksilöllisin eläkeratkaisuin
eläkeratkaisu kortistossa roi-
kottamisen sijaan, Tuppurai-
nen totesi.  

-Työttömyyden hoitoon ei 
ole yhtä taikaratkaisua, vaan 
ainoa kestävä tie on vientiyri-
tysten vahvistaminen ja uusi-
en markkinoiden löytäminen 
suomalaisille tuotteille. On 
saatava aikaan kasvua, eikä 
se synny pelkällä elvytyksel-
lä tai budjetin menoleikkauk-
silla, Tuppurainen ja Valta-
nen korostivat. 

–Nolla-sopimusten käy-
tölle pitää saada tolkku. Moni 
työntekijä on ikään kuin löy-
sässä hirressä ilman työtun-
teja ja siitä saatavaa ansiotu-
loa. Ja kuitenkin työsuhde, 
vaikkakin 0-sopimus, estää 
työttömyysturvan saaminen, 
Valtanen kertoi. 

Molemmat demarit kau-
histelivat päähallituspuolue 
Kokoomuksen puheenjohta-
ja Alexander Stubbin konsen-
sus-puheita. 

– SDP:n mukaan tarvitaan 
yhteistyötä ja vahvempaa 
sopimisen kulttuuria. Ensi 
keväänä olisi esimerkiksi 
aikaansaatava uusi työmark-

Pudasjärven kaupungintalolla Tuppuraista evästettiin 
muun muassa teidenpidosta ja Kuusamontien turval-
lisuudesta. Matka kuvassa vasemmalla olevan Pirkko 
Valtasen kanssa sujui huonosta ajokelistä huolimatta 
hyvin.
kinaratkaisu, eikä se varmas-
ti synny käskyttämällä. Ja li-
säksi on muistettava, ettei 
yksikään puolue voi Suomes-
sa hallita yksin, ei edes gal-
lup-suosiossa kylpevä Kes-
kusta. Lusikka on otettava 
kauniiseen käteen viimeis-
tään kun tulevasta hallitus-
ohjelmasta neuvotellaan, 
Tuppurainen muistutti. 

Tuppuraiselta kysyttiin 

myös kantaa Iijoen suoje-
luun. 

– Koskiensuojelulain 
avaamaan ei kuulu nykyisen 
hallituksen ohjelmaan. Oleel-
lista on koskiluonnon säilyt-
täminen ja tulvasuojelun ke-
hittäminen. Maakuntaliitossa 
kehitteille oleva Iijoki-visio 
antaa varmasti aineksia kes-
kustelulle, Tuppurainen sa-
noi. TT

Tähtien tarinaa

Tarkalla korvalla 
voit kuulla

Yö kuiskii kertomusta
Lumivaipan alla
uinuu kohiseva
kevät
varroten vuoroaan

odotellaan

Pirjo Riihiaho 
12.1.2015
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Puh. 040 581 9930

UUDISRAKENTAMINEN,  KORJAUSRAKENTAMINEN

Kaikki rakentamiseen 
liittyvät palvelut

Muista kotitalousvähennys!

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

Tammi-

Helmikuun aikana 

lämpökamera-

kuvaus kaupan 

tehneille 

veloituksetta! 

Nyt Kattoremontit 
lisäeristyksellä! 

Käymme arvioimassa katon ja samalla 
kuvaamme lämpövuodot lämpökameralla!

* Reaaliaikainen myyntiseuranta netissä. 
* Yli 200 myyntipaikkaa.
* Fifty-fifty helppomyynti.
* Pohjois-Suomen nykyaikaisin kirpputori.

”Kierroksen edellä”

Lasten lumipuisto avoinna 24.1.2015 alkaen

Kiimingin kirpputori, www.tukkumyynti.com
Näätämöntie 2, 90900 Kiiminki

Puhelin: 044 973 0430/kirpputori@tukkumyynti.com
Avoinna joka päivä! Ma-pe 10-18, la-su 10-15

Avoinna: ma-la 7-21, su 8-21

Neste Pudasjärvi
Kalevi Malinen Oy
Pietarilantie, puh. (08) 822 522

Arktista voimaa
Arctic Power tarjoaa 
parasta akkuvoimaa 

Suomen olosuhteisiin.
Varma käynnistys ja 

paljon tehoa kalsium- 
teknologialla.

Huoltovapaa, vuotamaton 
ja helppo käsitellä. 
2 vuoden takuu.

69,00
Alkaen

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668

www.syote.fi/syoteshop

Syöte Shop

Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

kauppa Syötteen sydämessä 

Syöte Shopista matkailija löytää 
tarvitsemansa mukavasti ja vaivattomasti 

keskeltä Syötteen ydinaluetta.

●  Syöte Shop - matkamuisto- ja tekstiilimyymälä
●  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.

ENERGIAA EDUSKUNTAAN

TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA
KOLLAJA KESTÄKÖÖN!

TERO
KOKKO        
yrittäjä

Meiltä onnistuu
   * Lumien pudottelu katoilta
   * Polttopuiden teko

Ota yhteyttä!

Osuuskunta Puupudas
puh. 040 735 0672


