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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Lukeminen on ilon ja 
elämysten lähde s. 7

Umpihankihiihdon 
MM-kisat s. 11

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 4.2.2015
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo tiistai iltana

OMAA RAUHAA
OMALLA RANNALLA

Suomen parhaat rantatontit. UPM BONVESTA
www.bonvesta.fi 

SUOMUSSALMI PIISPAJÄRVI: Piispajärvi on kaunis 
erämainen järvi, jonka selkävesiä saaret viehättäväs-
ti rikkovat. Kohteella on myynnissä 23 kokonsa ja 
maastonsa puolesta vaihtelevaa tonttia eri hintaluo-
kissa. Kyseessä on erityisesti metsästäjän toivekoh-
de, sillä noin 20 ensimmäisellä tontin ostajalla on 
mahdollisuus päästä mukaan metsästysseuraan.

ESITTELY JA MYYNTI: LKV Rantamökki Oy, 
Tykistökatu 3 as 7, 90130 OULU. 
Petäsnoro Raimo, puh. 040 557 8487.

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 

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Lääkäriajat: 
ke 4.2., ke 11.2. ja ke 18.2.

Optikon näöntarkastus 0€!

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!
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Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...
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Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

P. 040 821 1819Varaa aika

Oikein tehty yläpohjan lisäeristys 
säästää selvää rahaa. Pyydä tarjous; 

040 584 0389 tai 
oulu@ekorakennuspalvelu.fi

Esim. 20 cm

10 €/m2

asennettuna

Vintiltä
rahaa!

Ahaa!

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

Pe 6.2. paikalla Uponorin ja 
Niben edustajat. 

-maalämpö-
järjestelmät.

Käyttövesi- ja patteriverkostojen 
saneeraukset Uponor- komposiitti-
järjestelmällä. 

Tarjolla 
HERNEKEITTOA 

soppatykistä.
Päivän aikana arviokäynnin sopineille 

lahjaksi led-taskulamppu. 

Tule ja pyydä tarjous!

Tammi-
maaliskuulle 

putkistoremontin 
sopineille KYLPYLÄ-

LAHJAKORTTI 
kaupan päälle. 

PALJON INVENTAARIOPOISTOJA. 
TERVETULOA PENKOMAAN! 

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

Sinbo 
digitaalinen 
henkilövaaka 

Garmin Vivosmart 
aktiivisuusranneke 
-  Kalorit, askeleet, matkan ja kellonajan
-  Liikkumattomuushälytys kehottaa liikkumaan
-  Värinähälytys ilmoittaa puhelimen ilmoituksista 

mm. puhelut
-  Taustavalaistu OLED-näyttö
-  Kosketusnäyttö
- Ladattava 
-  Mittaa myös unta
-  Vesitiivis 149,90

19,-
Caterpillar 
S50-Älypuhelin 
-  1,2 GHz Neliydin Pro-

sessori
-  8GB Keskusmuisti
-  Vesitiivis 1 m saakka
-  Iskunkestävä: kestää 

pudotuksen 1.8 m:stä 
-  4,7” näyttö

-  Android v4.4 (KitKat)
-  8 MP kamera
-  IP67

(norm. 445,-)

LG 32” 
SMART LED TV
- 32LV550W
-  Kaapeli- ja antenniverkon 

viritin
-  Teräväväpiirtoviritin T2
-  Internet 

349,-
Rajoitettu erä! 

Philips 50” 
Full HD LED TV
-  50PFT4319/12
-  Kaapeli- ja antenniver-

kon viritin
-  Teräväväpiirto-_
 viritin 
 T2 

590,-

435,-

Tarjoukset voimassa 21.2.2015 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
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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

Saimme vastaanottaa eri-
tyisryhmien virkistys-
käyttöön tarkoitetun lah-
joituksen. Summa on 2735 
euroa.

Tarina alkaa Paavon 
70-vuotissyntymäpäivi-
en suunnittelun tiimoilta. 
Hän halusi lahjojen sijaan 
muistettavan yhteiskun-
tamme erityisryhmiä. 
Mielenterveys- ja päihde-
kuntoutujat sekä kehitys-

Sydän paikallaan

Vastaanottamassa Rimminpalvelukodilla olivat ohjaajat Minna, Anne ja Onerva. 
Vastaavat ohjaajat Suoma ja Marja.

vammaiset ovat Paavon sy-
däntä lähellä. Paavo yllättyi 
summan suuruudesta ja ha-
lusi haastaa myös muita vas-
taavassa elämäntilantees-
sa olevia muistamaan jotain 
erityiskohdetta.

Kiitos Paavo Tihinen!

Asumispalvelun puolesta 
Onerva Ronkainen

Messu seurakuntakodis-
sa su 8.2. kello 10, Juha 
Rauhala, Juha Kukkurai-

nen, Jukka Jaakkola, Keijo 
Piirainen, kirkkokuoro, Vox 
Margarita-kuoro ja Saraky-
län kappelikuoro. 
Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä siunataan  seurakun-
nan luottamushenkilöt teh-
täväänsä.
Samassa tilanteessa siuna-
taan myös isoskoulutuksen 
suorittaneet nuoret ja uudet 
lähimmäispalveluystävät. 
Kirkkokahvit.
Kuorot: kirkkokuoro to 5.2. 
kello 18. 
Kirpputori Kanttorilassa 
keskiviikkoisin  kello 10-13. 

Nuttupiiri to 5.2. kello 17 
kanttorilassa. Tervetuloa!
Lähetystalkooilta Kanttori-
lassa ma 9.2. kello 18.
Sauvakävely tiistaisin  yh-
teislähtö seurakuntatalol-
ta kello 17.15. Sauvakävelyä 
noin 1h, eli 3-4 km.
Liepeessä kahvit ja hartaus, 
kävely Liepeestä takaisin 
srk-talolle noin kello 19.00.
Kahviraha KUA:n hyväksi.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa tiistaisin kello 12.
Diakoniavastaanottoa ei 
torstaina 5.2.
Perhekerho: Perhekerho 

seurakuntakodissa  ke 4.2. 
ja to 5.2. kello 10-13. Iltaper-
hekerho to 5.2. kello 16.30-
18.30. Sarakylän perhekerho 
ke 4.2. kello 11. 
Lapsiparkki seurakuntako-
din päiväkerhotiloissa per-
jantaisin kello 9.30-12. Park-
kiin otetaan etukäteen 15 
ilmoittautumista.  Ilmoit-
tautumiset (08) 882 3100. 
Satumuskari Hopeatiuku  
pe 6.2.  seurakuntakodissa 
kello 10.30-11.15. 
Rauhanyhdistykset: Vuo-
sikokous ja seurat Jongulla 
Kaisu ja Pekka Liikasella su 

Viimeisten viikkojen aikana olemme saaneet nauttia 
lumisateesta. Luoja on antanut sitä tällä kertaa riit-
tävästi, ehkä jonkun mielestä jo liikakin. Lumi ja hoh-
tava kevätaurinko saavat myös mielemme kirkkaam-
maksi.  Puhdas lumi on myös kirkollinen vertauskuva, 
sillä myös Raamatusta löytyy maininta lumesta. Jesajan 
kirjasta, sen ensimmäisestä luvusta löytyy seuraavat 
kaksi jaetta: 

17 Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeuden-
mukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvol-
le oikeus, ajakaa lesken asiaa.18 -- Tulkaa, selvittäkääm-

me miten asia on, sanoo Herra.-- Vaikka teidän syntinne 
ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka 
ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puh-
das villa.

 Jumalan armo on aina Hänen hyvyyttä meitä koh-
taan. Jeesus on meidän armahtajamme. Mitään tai ke-
tään muuta ei tarvita. Kristus itse on meidän voimam-
me ja pelastajamme. Vanha Simeon sai itse nähdä ja 
tavata Kristuksen. Mekin saamme Simeonin tavoin 
luottaa siihen, että meillä on edessä valoisa tulevai-
suus. 

Niin kuin on hanki valkoinen kirkkaimman auringon alla,
puhdistuu tunto ihmisen armolle antautumalla.
Jokainen muisto kunniaton, 
pois kirjoista taivahan pyyhitty on.
Kun kaikki synnit on anteeksi annettu 
Jeesuksen ristin tähden. (Lasse Heikkilä) 

Keijo Piirainen

Lunta tulvillaan…

Pohjois-Pohjanmaan Ur-
heilugaalaa vietettiin lau-
antaina 31.1. Oulussa. Pai-
kalla oli 140 juhlavierasta. 
Urheilugaalassa palkittiin 
vuoden 2014 urheilussa ja 
liikunnassa ansioituneita 
henkilöitä ja eri tahoja. 

Lumilautailija Enni Ru-
kajärvi, Rukan Lumilau-
tailijoista valittiin Poh-
jois-Pohjanmaan vuoden 
2014 parhaaksi urheilijak-
si. Vuoden Urheilutapahtu-
maksi valittiin Pudasjärven 
Urheilijoiden järjestämät 
Umpihankihiihdon MM-ki-
sat, jotka on järjestetty jo 17 
kertaa ja tapahtuma on jäl-
leen ensi viikonvaihteessa 
Syötteen maisemissa. 

Perusteluissa mainittiin, 
että tänä vuonna 18 ker-
ta järjestettävä omaperäi-

Umpihankihiihdon MM-kisat vuoden 
urheilutapahtuma Pohjois-Pohjanmaalla

Umpihankihiihdon MM-kisat palkittiin Pohjois-Pohjanmaan Vuoden urheilutapah-
tumana. Palkinnon luovuttamistilanteessa vasemmalta gaalan juontajat Jukka Uk-
kola (Haukiputaan Heiton puheenjohtaja) ja Mono Kuoppala (Oulun Pyrinnön pu-
heenjohtaja), Umpihankihiihdon pääsihteeri Marko Koivula, huoltopäällikkö Paavo 
Ervasti, kilpailun johtaja Heino Ruuskanen, liikuntaneuvos Seppo Sammelvuo (pal-
kinnon luovuttaja, Pohjois-Pohjanmaan liikunnan puheenjohtaja) sekä PoPLin las-
ten ja nuorten liikunnan päällikkö Vive Ronkainen, joka avusti palkintojen jaossa.

nen, kolmipäiväinen tapah-
tuma mittaa niin naisten 
kuin miestenkin fyysisen 
ja henkisen kunnon. Kil-
pailu edellyttää osallistu-
jilta luonnontuntemusta ja 
kykyä liikkua koskematto-
massa luonnossa ankaris-
sakin olosuhteissa. Osallis-
tujia tapahtumassa on ollut 
yli 300 henkilöä Suomesta 
ja ulkomailta. Tapahtuma 
vaatii myös järjestäjiltään 
poikkeuksellisia taito-
ja; eräkokemuksen, suun-
nistuksen ja valtavan en-
nakkosuunnittelun lisäksi 
vaaditaan yli 200 henkilön 
joukko vapaaehtoisia, jot-
ka ovat valmiit toimimaan 
vaikeissa olosuhteissa ym-
päri vuorokauden. HT

15.2. kello 13 (Mikko Tuo-
himaa). Päiväseurat Ku-
renalan ry:llä su 8.2. kel-
lo 13 (Juhani Kallioranta, 
Heikki Saarikoski).
Kastettu: Aada-Mar-
ja Matilda Räisänen, Eea 
Marja Adalia Roininen, 
Jenica Aada Ilona Neno-
nen.
Haudattu: Elsa Maria Ta-
lala 91 v, Maria Elisabet 
Jaurakkajärvi 91 v, Toi-
ni Johanna Salmela  84 v, 
Maire Anneli Kosamo 66  
v, Lempi Margareeta Nis-
kala 94 v.
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

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)

senjakosmetologi
KAUNEUSHOITOLA - KYNSISTUDIO

Jukolantie 4a L3, 93100 Pudasjärvi

ajanvaraus puh. 044 700 2577

hoitola auki ma-la sopimuksen mukaan

TERVETULOA!

myymälä auki tiistaisin klo 9-17

tavoitat minut parhaiten puh. arkisin klo 12-13

HELMIKUUN AJAN
MINERAALIMEIKIT

-20%

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

Hinnat voimassa 
to-su 5.-8.2.

ellei toisin mainita.

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

Sähkötie 1 
93100 Pudasjärvi

299

1€

 
  
TOMAATTI
Suomi 995

 
Bonaqua  
KIVENNÄIS-
VEDET
24 x 0,33 l (0,95/l) 
sis. pantit 2,40 
rajoitus: 2 pkt/talous

 
Viennetta  
JÄÄTELÖ-
KAKUT
650 ml (1,54/l)
rajoitus: 2 kpl/talous

Tuore 
LOHIFILEE
vakuumi, Norja 
rajoitus: 2 pkt/talous795

kg

ERÄ

599
kg

 
IRTO-
MAKEISET
rajoitus: 2 kg/talous

kg

kpl

Kilon rasia!

HK 
NAUDAN 
JAUHELIHA 
17%
1 kg (5,99/kg) 
rajoitus: 2 rs/talous599

rs

499

 
HK  
VILJAPORSAAN
UUNIFILEE
n. 1,1 kg, marinoitu

kg
-28 %

-61 %

Ilman korttia 6,99 kg

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

-pack24
Valikoimat vaihtelevat kaupoittain

Ämmän 
leivän 

konsulentti 
pe 6.2.

Pitopalvelua
- Perhejuhlat
- Muistotilaisuudet
- ym. juhlatilaisuudet

Poropudas Markku ja  
Hannaleena

P. 040 596 6251
mporo@saunalahti.fi

www.saunalahti.fi/mporo

www.pudasjarvi-lehti.fi

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

VKK-Media Oy Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET 
sivunvalmistus- ja 

painopalvelut kauttamme

Puh. 0400 385 281            vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi             www.pudasjarvi-lehti.fi

• Omakustannekirjat  
• Valokuvauspalvelut
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ABC Pudasjärvi, 
avoinna 6-24

Täydellinen tauko 
antaa energiaa

KAHVI JA
CROISSANT

990

290

Ilman S-Etukorttia 12,90
Voimassa 31.3. asti

POSSUNLEIKE
MUSTAPEKKA-
JUUSTOKASTIKKEELLA
150 G

Ilman S-Etukorttia 3,95
Voimassa 31.3. asti

Pudasjärven Eläkeläiset ry 
kuuluu Jokilaaksojen alue-
järjestöön, jonka puheenjoh-
tajana jatkaa Teuvo Näätä-
nen, varapuheenjohtajana 
Anja Sarajärvi, sihteerinä 
Ritva Törrönen, rahaston- ja 

jäsenasian hoitajaksi uutena 
Leena Korhonen ja tiedotta-
jana jatkaa Hilkka Tihinen 
Pudasjärveltä. Työvaliokun-
taan valittiin 23.1. Aimo Tör-
mälehto Ylivieska, Jaakko 
Penttilä Kempele ja Hilkka 

Tihinen Pudasjärvi. Työva-
liokunnan kokouksiin osal-
listuu myös puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri 
ja rahastonhoitaja. 

Perinteiset talvipäivät pi-
detään hiihtojen merkeissä 

Auran majalla 10.3. ja pilk-
kikisat Pyhäjärvellä 18.3. Pu-
dasjärveltä on osallistuttu 
kumpaankin tapahtumaan. 

Hilkka Tihinen

Tihinen Eläkeläiset aluejärjestön työvaliokuntaan

Vihreiden puheenjohtaja ja 
kansanedustaja Ville Niinis-
tö ja kansanedustajaehdokas 
Mika Flöjt vierailivat Pudas-
järvellä Pohjantähdessä 29.1. 
Väkeä Pohjantähden audi-
torion lähes täyteen kerän-
neen tilaisuuden avasi Pirk-
ko-Liisa Luhta katsauksella 
Kollajan altaan rakentamisen 
ja koskiensuojelulain men-
neisyyteen, nykytilanteeseen 
ja tulevaisuuteen. Hän tote-
si, että Suomen kokonaisve-
sivoimasta jo suurin osa on 
rakennettu. Vuonna -87 voi-
maan tulleen koskiensuoje-
lulain avulla säästettiin 53 
vapaata koskea eri puolilla 
Suomea. Hänen mukaansa 
asian energiataloudelliseen 
merkitykseen nähden altaan 
rakentamisesta on noussut 
suhteeton kohu. 

Altaan rakentamista halu-
ava voimayhtiö on väittänyt, 
että kun allas on rakennettu 
uoman virtaamat säilyvät ja 
että tulvat vähenevät Pudas-
järven taajamassa. Tämä ei 
Pirkko-Liisa Luhdan mukaan 
pidä paikkaansa. 

-Suurin osa Iijoen vuo-
tuisesta virtaamasta ohjat-
taisiin altaaseen ja Livojoen 
virtaama kokonaan. Talvi-
nen virtaama Iijoessa Pudas-
järven alapuolella olisi vain 
noin kymmenesosa nykyises-
tä.  Uomien pengertäminen 
ja uudelleen suuntaaminen 
vaatii viisi miljoonaa kuutio-
ta maata toteutuakseen. Mis-
tä tällainen määrä maata ote-
taan, kyseli Luhta. 

Vesivoima on kannatta-
vaa bisnestä ja siksi Luhdan 
mukaan koskiensuojelulain 
purkamista ajetaan. Inves-
toinnit ovat pieniä suhtees-
sa saatavaan tuottoon ja siksi 
voimayhtiö haluaakin Kolla-
jan rakentaa. Huolimatta sii-
tä, että se aiheuttaa korvaa-
mattomia vahinkoja alueen 
elinkeinoille, vapaa-ajan asu-

Koskiensuojelulain avaaminen aloittaisi 
vuosikymmenien koskisodan

tukselle ja lopulta ihmissuh-
teillekin. Kiinteistöveron 
tuotto ja lyhytaikaiset työpai-
kat eivät näitä haittoja kor-
vaa, totesi Luhta. 

Vihreiden puheenjohta-
ja Ville Niinistö puhui myös 
Kollajan rakentamisesta ja 
koskiensuojelulain purka-
misesta. Hän sanoi olevan-
sa järkyttynyt, että tätä 50-lu-
vun mallia pidetään edelleen 
esillä. Keskitetty sähkönjake-
lujärjestelmä on menneisyyt-
tä. Tulevaisuuden tapa on 
ohjata sähkönkulutusta tun-
tihinnoittelulla ja siirtyä ha-
jautetumpaan tuotanto- ja ja-
kelujärjestelmään. 

-Koskiensuojelulain avaa-
minen johtaa Niinistön mie-
lestä vuosikymmenien kat-
keraan sotaan, jossa tuhotaan 
paljon, mutta lopputulos ei 
kuitenkaan ole varma. Lain 
avaaminen olisi katastrofi 
Suomen maineelle. Euroop-
palainen käsitys on, ettei suo-

jelukohteita pureta. Nyt kan-
nattaisi korjata virheet eikä 
tehdä uusia. Vesien valjasta-
minen on Suomelle historial-
linen vääryys. Tässäkin aje-
taan vain yhden yrityksen 
etua, päätti puheensa Niinis-
tö. 

Kansanedustajaehdokas 
Mika Flöjt toimi tilaisuuden 
juontajana ja molempien esi-
tysten jälkeen käytiinkin vil-
kasta keskustelua ja tilaisuus 
kesti lähes kolme tuntia. 

Flöjtin mielestä koskien-
suojelulain avaaminen altis-
taisi Suomen viimeiset vapaat 
virrat ja kosket rakentamis-
paineille. Se tarkoittaisi Suo-
men arvokkaimman ympäris-
tölain purkua. Kollajan hanke 
pilaa Iijoen vaelluskalojen pa-
lauttamisen ja heikentää ka-
latiehankkeiden toimivuutta, 
kun merkittäviä kutu- ja poi-
kastuotantoalueita katoaa ja 
smoltit ajautuvat kevättulvan 
mukana Kollajan altaaseen. 

Ville Niinistö ja Mika Flöjt sekä Kollaja kestää –paita.

Pirkko-Liisa Luhta poh-
justi tilaisuuden esityk-
sellään.

Aktiivinen yleisö keskusteli vilkkaasti.

Voimayhtiöt tulee velvoit-
taa kalatielailla rakentamaan 
kalatiet padottuihin jokiin 
ja elvyttämään vaelluskala-
kannat. Se on vähintä mitä 
voimayhtiöiden pitää tehdä 
jokivartisille ja se olisi pitänyt 
tehdä jo ajat sitten.

Markku Kemppainen

Lukijan kynästä

Olinpahan Oulunkaarenkuntayhtymän palvelutuotantolau-
takunnan kokouksessa, jossa oli vanhusten ns. perhehoidon 
(nykyajan huutolaisuus) taksojen tarkistus. Itse taksojahan ei 
määrää laki, vaan niihin on tehtävä indeksitarkistukset. No, 
olen ollut koko touhusta eri mieltä. Vanhukset, jotka eivät 
pysty itse vaikuttamaan, eivät kuulu tämän tyyppiseen juttuun, 
jota hoidoksikin kutsutaan. Systeemi ja taksat eriarvoistavat 
hoidokit ja hoidon tarjoajat, kuten omaishoidontuki. Nyt vie-
lä taksat lisäävät eriarvoisuutta. Joillakin alueilla tai kaupun-
geissa, kuten mm. Oulussa näyttää olevan yli 14 vuorokauden 
hoidosta huomattavasti pienempi korvaus kuin Oulunkaarel-
la, jossa saa myös käynnistämiskorvausta ja kulukorvausta. 
Yritin ottaa kokouksessa taksa-asiaa keskusteltavaksi, senkin 
vuoksi, että eihän ole mitään järkeä lähteä lyömään nokkiin 
omaishoidontuen saajia. Enpä saanut edes puhua asiasta, kos-
ka viisaat olivat sen ennen päättäneet. Vertailun vuoksi sanot-
takoon, että omaishoidon tuki on perhetukea huomattavasti 
alempi erikoistapauksissakin. 

Pudasjärvelläkin tarvitaan oikeita hoitopaikkoja ja hoitajia, 
ellei kotiin auttamisellakaan pärjää. Vaikka miten koitetaan si-
lotella, eivät vanhukset ole bisneksen teon välineitä.

Erkki Honkanen

Perhehoidosta 
asiaa

Poijulan suunnalla ihmetellään, miten postilaatikosta  on alka-
nut Kaleva-lehti mystisesti häviämään. Viisi viimeistä lehteä on 
jäänyt lukematta.

Postilaatikko

Lehdet häviävät
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Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700

Avoinna ma-pe klo 9-17

TERVETULOA!

KOKOKATSASTUS

Tällä kupongilla!

55,-

%

%

Rekisteröintejä

Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

Vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessaan 21.1. Alueyh-
teistyön ja elinvoiman va-
liokunnan vieraina olivat 
Pohjois-Pohjanmaan TE- toi-
miston johtaja Maire Mäki, 
palvelujohtaja Pirjo Juntu-
nen, palvelujohtaja Marita 
Rimpeläinen-Karvonen sekä 
työllistämiskoordinaattori 
Ulla-Maija Paukkeri. Tämän 
vuoden ykkösasia Pudasjär-
ven kehittämistoimessa on 
työllistäminen. Mäki kertoi 
valtion taholta kunnille sä-
lyttämät merkittävät muu-
tokset pitkäaikaistyöttömyy-
den hoitamisvelvoitteissa. 
Osa pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinatuen rahoitus-
vastuusta siirtyi kunnille ku-
luvan vuoden alusta. Yhden 
prosentin työttömyyden ale-
neminen tuo julkiseen talou-
teen 1 miljardin euron sääs-

Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunnan kokousasiaa
töt. TE-toimiston palvelut 
on siirretty maakunnalliseen 
toimintamalliin eikä paikal-
lisissa toimistoissa ole enää 
esimiehiä. Palvelut siirtyvät 
entistä enemmän verkkoon 
ja etäpalveluihin. Pudasjär-
ven TE-toimistoa ei olla lak-
kauttamassa. TE- toimiston 
edustajat esittivät halukkuu-
tensa päästä keskustelemaan 
kaupungin kanssa TE-toimis-
ton palvelujen siirtämisestä 
kaupungintalon palvelupis-
teeseen.

Rimpeläinen-Karvonen 
esitteli laajasti työllistämi-
seen liittyviä lainsäädän-
nön muutoksia vuonna 2015. 
Näihin asioihin voi perehtyä 
kaupungin nettisivuilla. 

Juntunen kertoi kansain-
välisestä työtarjonnasta ja 
yritysyhteistyön kasvatta-
mistavoitteista. 

Paukkeri kertoi valtion ta-
holta tulleiden muutosten 
uhkaavan nostaa kuluvan 
vuoden kuntaosuusmaksuja 
kaksinkertaisiksi, ellei lisätoi-
menpiteitä tehdä. 

Helmikuun kokoukses-
sa valiokunnan jäsenet poh-
tivat ja antavat konkreettisia 
kehittämisehdotuksia työlli-
syyden hoitamiseen.

Laaja-alaisen hyvinvoin-
ti- ja turvallisuustyön johto-
ryhmän esittämät 2015-2016 
painopistealueet ja kehittä-
miskohteet: perheille annet-
tava tuki, työpaikkojen ja 
työmahdollisuuksien lisää-
minen sekä työntekijöiden/
ihmisten aktivointi, asunto-
tuotanto-vuokra-asunnot ja 
fyysinen, psyykkinen ja so-
siaalinen hyvinvointi ja tur-
vallisuus otetaan valiokunti-
en työstettäviksi valtuuston 

päätöksen mukaisesti. Va-
liokuntien tulee valmistella 
maaliskuun loppuun men-
nessä painopisteisiin ja ke-
hittämiskohteisiin konkreet-
tiset tavoitteet, toimenpiteet, 
vastuutahojen nimeämisen, 
resurssit ja arviointimittarit. 
Valiokunnan puheenjohta-
ja ehdottaa toisten valiokun-
tien puheenjohtajille yhteistä 
kokousta, jossa keskustellaan 
asiaan liittyvistä työskentely-
tavoista. Valiokunta määräsi 
pientoimintaryhmän valmis-
telemaan asiaa seuraavaan 
kokoukseen. Valiokunta ha-
luaa lisätietoja osuuskunta-
toiminnasta, koulukampuk-
seen liittyvistä asioista ja 
Kollaja-hankkeesta.

Sointu Veivo
valiokunnan 
puheenjohtaja

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

• 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

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

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

HAEMME 
YRITYKSEEMME 

KOKKIA JA 
KAHVILATYÖNTEKIJÄÄ.

Vapaamuotoiset hakemukset 
ti 10.2. menessä sähköpostiin 

pasi.malinen@pp1.inet.fi, 
puh. 040 737 2671. 

Pudasjärvellä Varsitie 
10:ssä, entisissä Agrimar-
ketin tiloissa, on aloittanut 
helmikuun alusta toimin-
tansa KIIFYS OY fysiotera-
piapalveluja tarjoava yritys, 
jolla on ennestään kaksi toi-
mipistettä Kiimingissä. Mo-
nipuolisesti kouluttautu-
nut fysioterapeuttiyrittäjä 
Mari Halkola kertoi yrityk-
sen erikoistuneen vaativaan 
kuntoutukseen, joka tarjoaa 
fysioterapia-, lymfa-, allas- 
sekä konsultaatio- ja koulu-
tuspalveluja.  Käytössä on 
Kela suorakorvaus ja yri-
tyksellä on Aluehallintovi-
raston toimiluvat. 

KIIFYSissä työskentelee 
kuusi fysioterapeuttia, jois-
ta kolme voi työskennellä 
Pudasjärven toimipistees-
sä samanaikaisesti ja tieten-
kin kotikäynneillä voi olla 
joku työntekijä yhtä aikaa. 
Lisäksi vastaanottoa käy pi-
tämässä jalkaterapeutti Kir-
si Hamari MediSteppi yri-
tyksestä. 

Halkola kertoo, että fy-
sioterapiaa tehdään koko-
naisvaltaisesti, näyttöön ja 
vaikuttavuuteen pyrkien.  
Pitkäaikaisimmat fysiotera-
pia -asiakkuudet Kiimingis-
sä ovat yrityksen ikäisiä eli 
jopa 25-vuotta kestäneitä. 
Tällaisia ovat muun muas-
sa MS-, CP-, ja kehitysvam-
maisten fysioterapiajaksot.   
Fysioterapiakäynneillä py-

Kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta

Antti Kipinä oli Pudasjärven toimipisteen ensimmäinen asiakas maanantaina 2.2. 
Hän hakeutui KIIFYSiin lääkärin lähetteellä niskakipujen vuoksi. Antin kanssa hoi-
tokeskustelua käymässä fysioterapeutti Ida Asikainen ja fysioterapeuttiyrittäjä Mari 
Halkola. 
rimme nopeaan avun an-
toon täsmähoidoilla, jolloin 
jo muutamalla käynnillä 
saavutetaan hyvä hoitotu-
los. 

Tärkeää Halkolan mu-
kaan on työote, jossa kun-
toutujan kanssa yhdessä ar-
vioidaan vaikuttavuutta eri 
mittareilla kuntoutumisen 
edistymisestä.

- Laadimme asiakkail-
le kuntoutussuunnitelmia, 

johon kuuluu myös tar-
vittaessa apuväline- ja ko-
dinmuutostyösuunnitte-
lu.  Tärkeää on myös se, 
että henkilö itse motivoi-
tuu kuntoutumiseensa ja si-
toutuu fysioterapiaan. Pa-
neudumme oleelliseen ja 
yleensä henkilö saa apua jo 
kertakäynnistäkin. Asiak-
kaittemme kokonaisvaltai-
seen hoito-otteeseen kuu-
luu meillä ravintoasioiden 

esille ottaminen ja elintapa-
valmennus, kertoo Halkola. 

Yrityksellä on avoimet 
ovet perjantaina 6.2. kello 
13-17, jolloin fysioterapeu-
tit tekevät maksuttomia ter-
veysmittauksia, on tarjoilua 
ja arvontaa sekä TtT Irja Le-
pola on mukana kertomas-
sa aiheesta ”Onni tulee si-
vutuotteena”. 

Heimo Turunen

KIIFYSin toimitilat ovat entisissä Agrimarketin tiloissa Varsitie 10:ssä.
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Suomessa eletään tällä hetkellä melkoisen apatian vallassa. Työt-
tömyys on pahimmillaan 16 vuoteen. Työ- ja elinkeinoministeri-
ön mukaan työttömänä oli viime joulukuussa 363 300 henkilöä. 
Kainuussa työttömien määrä on 19,1 prosenttia työvoimasta. 
Luku on korkein kaikista maakunnista. Pohjois-Pohjanmaan ti-
lanne on lähes yhtä huono 16.4 prosentilla.

Maamme hallituksella olisi vielä hyvin aikaa tehdä työllisyyttä 
lisääviä päätöksiä. Tekemätöntä työtä kyllä löytyy. Etenkin pien-
yrittäjien asemaa tulisi helpottaa, jotta ensimmäisen työntekijän 
palkkaaminen ei olisi liian riskialtista yrittäjälle. Lisäksi byrokrati-
aa tulisi karsia niin, että työllistäminen eikä työllistyminen jää to-
teutumatta liiallisen byrokratian vuoksi.

Hallitus on kuitenkin kääntänyt katseensa tuleviin vaaleihin, 
ja Suomen asiat junnaavat paikoillaan. Tämä on erittäin valitet-
tavaa, sillä suomalaisilla ei ole varaa odotella. Ulkomaankauppa, 
vientiteollisuus, palvelualat ja rakentaminen tarvitsevat piristys-
ruiskeen. Päätöksiä tarvittaisiin heti, ei vasta huhtikuun vaalien 
jälkeen.

Keskusta haluaa palauttaa Suomeen tekemisen kulttuurin. 
Kun otamme koko Suomen voimavarat käyttöön, pystymme 
luomaan uusia työpaikkoja, ja pitämään koko maamme elinvoi-
maisena. Tulevaisuuden työllistävät alat rakentuvat kotimaisten 
uusiutuvien luonnonvarojen, biotalouden, teknologian, kaivoste-
ollisuuden ja matkailun ympärille. 

Nämä kaikki ovat aloja, jotka pystyvät työllistämään ihmisiä 
myös suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella. Nykyhallituksen 
keskittämispolitiikasta on päästävä takaisin koko maan tasapai-
noiseen kehittämiseen. Jokaisessa maakunnassamme on ainutlaa-
tuista osaamista, joka tulee hyödyntää täysimääräisesti. 

Pohjois-Pohjanmaalla tämä tarkoittaa muun muassa teknolo-
gian hyödyntämistä terveysalalla. Meillä on suuret mahdollisuu-
det osallistua pohjoisen Jäämerenalueen investointeihin. Luon-
non raaka-aineiden jatkojalostamisessa odotetaan läpimurtoja. 
Maakuntamme tulee olla myös energiaomavarainen, kotimaisen 
ruuantuotannon edelläkävijä ja houkutteleva matkailun saralla. 

Työpaikkojen hajauttaminen vaatii toimivat liikenneyhtey-
det. Ensi vaalikaudella liikennehankkeissa täytyy painottaa perus-
väylänpidon kuntoon saattamista uusien hankkeiden sijaan. Myös 
nopeat laajakaistayhteydet on saatava toimimaan kaikkialla, joka 
edistäisi muun muassa etätyön mahdollisuuksia. 

Vastakkainasetteluun kaupunkien ja maaseudun välillä ei ole 
tarvetta. Tarvitsemme sykkivät kaupunkikeskukset ja vireän maa-
seudun. Koko Suomen voimavarojen hyödyntämisellä 
saamme työllisyyden, talouskasvun ja viennin kuntoon!  

Mirja Vehkaperä
kansanedustaja (kesk.)

Koko maan 
voimavarat käyttöön

Luonnonvarat tarjoavat 
valtavasti mahdollisuuksia

Korkean työttömyyden nujertaminen on seuraavan hallituksen 
tärkein tehtävä pohjoisen Suomen näkökulmasta. Olen huolissani 
Koillismaan korkeasta työttömyydestä sekä yhtä aikaa vanhene-
vasta ja vähenevästä väestöstä. Työllisyyden kääntäminen nou-
suun on seuraavan hallituksen tärkein tehtävä koko pohjoisen 
Suomen näkökulmasta.

Tilanteemme Kainuussa on täsmälleen sama kuin Koillismaal-
la. Väestörakenne ja työttömyys haastavat yhtä aikaa, kun luon-
nonvarat tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia. Valtion pitää tart-
tua mahdollisuuksiimme ja ikään kuin vapauttaa meidät liikkeelle. 
Koillismaan mahdollisuudet vaativat maan hallitukselta Mustavaa-
ran Kaivos Oy:n rahoituksen loppuun saattamista sekä riittävää 
tukea esimerkiksi Kuusamon kaupunkistrategian mukaisen 1000 
uuden työpaikan lisäämisen tavoitteelle yrityssektorille.

Pohjoinen Suomi hyötyy, jos politiikkaa keskeisesti ohjaavak-
si periaatteeksi otetaan koko maan kehittäminen. Uskon sen tur-
vaavan lähipalveluja, tiestön kunnostamista ja varmistavan koulu-
tuksen lähellä kotia koko esikoulusta ammattiin valmistumisen 
kattavan kaaren ajalta.

Koko Suomen kehittäminen ja ihmisten arjessa tärkeimpien 
palvelujen turvaaminen kaikkialla Suomessa ovat ratkaisevia siinä, 
että saamme houkuteltua nuoria perheitä nykyistä pohjoisem-
maksi. Alueen houkuttelevuutta kohentaisi satsaaminen saavutet-
tavuuteen eli liikenneinvestointeja on saatava myös meidän kor-
keuksillemme. 

Liikenne- ja tietoliikenneinvestoinneista hyötyisivät myös yri-
tykset. Esimerkiksi maa- ja metsätalouden osalta tilanne on nyt 
sellainen, ettei maitoa saada liikkeelle eikä puita haettua met-
sistä, kun tiet pettävät alta. Näiden ihan perusasioiden kuntoon 
laittamista vaatii myös se, että paljon puhuttu biotalous saadaan 
liikkeelle. Maasta ja metsistähän se biotalous nousee. 
Mutta sinne maiden ja metsien äärelle pitää myös pääs-
tä, että talous lähtee pyörimään.

Timo Korhonen, kansanedustaja Keskusta
Pudasjärven Yrittäjien halli-
tuksen järjestäytymiskoko-
uksessa keskiviikkona 28.1. 
hallituksen varapuheen-
johtajaksi valittiin Tommi 
Niskanen, sihteerinä jatkaa 
Jaana Mourujärvi, rahas-
tonhoitajan tehtävät hoitaa 
jo syyskokouksessa valittu 
puheenjohtaja Marko Rau-
tio yhdessä tilitoimiston 
kanssa. Tiedotus-, netti- ja 
jäsenvastaavana jatkaa Hei-
mo Turunen. 

Uusina hallituksen jäse-
ninä kokouksessa olivat en-
simmäistä kertaa mukana 
Eero Oinas-Panuma, Juk-
ka Kuha, Sari Ojala, Janne 

Tommi Niskanen Pudasjärven Yrittäjien 
varapuheenjohtajaksi

Kokouksessa otettiin ryhmäkuva, jossa ovat mukana Jaana Mourujärvi, Sari Ojala, Janne Määttä, Jukka Kuha, 
Jorma Pietiläinen, Vesa Riekki, Tomi Timonen, Marko Rautio, Eero Oinas-Panuma, Tommi Niskanen, Pekka Kai-
jala ja Timo Vähäkuopus. Kuvasta puuttuvat kuvan ottaja Heimo Turunen ja estyneenä ollut Katja Järvenpää. 

Määttä ja Tommi Niskanen. 
Yrittäjien kevätkokous pää-
tettiin pitää lauantaina 21.3. 
ja seuraava hallitus kokoon-
tuu 25.2.

Kokouksen aluksi oli 
neuvonpitotuokio Pudas-
järven kaupungin edustaji-
en kaupunginjohtaja Tomi 
Timosen, kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekin ja kehittämisjohta-
ja Jorma Pietiläisen kans-
sa. Yhteisesti todettiin, että 
Pudasjärvellä on monipuo-
linen yrittäjäverkosto kaut-
ta koko pitäjän. Sukupolven 
vaihdokset ovat monessa 
yrityksessä ajankohtaisia 

ja jatkajan saaminen olisi-
kin hyvin tärkeää. Nuorten 
työllistymisestä kannettiin 
huolta, koska nuoria työt-
tömiä todettiin olevan noin 
100. Perjantai-illan kaup-
pojen aukiolon jatkamises-
ta käytiin keskustelua ja to-
dettiin, että ohikulkijat ovat 
aktiivisesti liikkeellä kello 
19 saakka, joka Kurenalan 
yrittäjien kannattaisi yhtei-
sesti huomioida. 

Kaupungin puolelta tuo-
tiin esille, että yritysten ke-
hittämishankkeisiin olisi 
tarjolla avustuksia useista-
kin eri lähteistä. Sovittiin 
yhteisesti, että lähiaikoina 

järjestetään informaatioti-
laisuus asiasta. Yritysneu-
vontaa on mahdollisuus 
saada myös Oulunkaaren 
yritysasiamiehen taholta, 
tätäkin asiaa haluttiin tuo-
da esille. 

Pudasjärvellä käy run-
saasti ulkomaisia asiakkai-
ta. Heidän palvelunsa ke-
hittämisessä olisi varmaan 
yhteisesti kehittämistä.

Vielä keskusteltiin Pu-
dasjärven läpi virtaavan Ii-
joen merkityksestä erityi-
sesti kalastusmatkailussa ja 
he ovat myös päivittäisten 
tavara- ja palveluhankinto-
jen käyttäjiä. HT

Eläkeliiton Pudasjärven yh-
distys kokousti 7.1. ja uusi 
hallitus järjestäytyi. Hen-
kilövalinnat sujuivat yksi-
mielisyyden vallitessa. Pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2015 
valittiin Aino Ervasti, vara-
puheenjohtajan pestiä hoite-
lee Eeva Lehtola ja sihteerin 
kynää käyttelee Eeva Män-
tykenttä. Todettiin, että uu-
sia jäseniä vuonna 2014 on 
tullut mukavasti, lisää kui-

Eläkeliiton Pudasjärven yhdistys järjestäytyi
tenkin otetaan mielellään. 
Jäsenasioista vastaa edel-
leen Seija Perttu. Todettiin, 
että kaikille hallituksen jä-
senille puuhaa riittää ja toi-
vomus onkin, jotta myös ri-
vijäseniä saataisiin mukaan 
toimintaan. Liikuntaahan 
pitää myös vointinsa mu-
kaan harrastaa, siispä lii-
kuntavastaavaksi valittiin 
Laina Orreveteläinen, keit-
tiöpuolesta Tyyne Niska-

la apunaan aktiivijäsenet, 
arpajaistoiminnan ja va-
paaehtoistoiminnasta vas-
taavat Eeva Lehtola ja 
Hannu Luukaslammi, kult-
tuuri- ja matkavastaavaksi 
Alpo Laakkonen, kuin myös 
tiedotusvastaavaksi puheen-
johtajan ja sihteerin kanssa. 
Rahastonhoidossa päätettiin 
kokeilla uusia uria. Sihteeri 
Eeva Mäntykenttä hoitaa ra-
haliikenteen pankkiin ja kir-

janpitokilpailutuksen voitti 
Aila Repolan tili- ja veroasi-
aintoimisto. 

Lopuksi Niskalan Yrjö 
esitteli vuoden 2014 tilin-
päätöksen, joka oli ihan mu-
kavaa kuultavaa - plussalla 
jonkin verran, joten tilikerto-
mus hyväksyttiin.

Alpo Laakkonen

Ensi sunnuntaina Pu-
dasjärven seurakun-
nassa vietetään juhla-
jumalanpalvelus, jonka 
yhteydessä siunataan seu-
rakunnan luottamushen-
kilöt, lähimmäispalvelu-
ystävät ja isoskoulutuksen 
suorittaneet nuoret tehtä-
väänsä. 

Juhlaa seurakunnassa 
- luottamushenkilöt siunataan tehtäväänsä

Isoskoulutuksen käyneet 
nuoret ovat saaneet pää-
tökseen puolitoista vuoti-
sen isoskoulutuksen. Lähim-
mäispalvelijat ovat saaneet 
koulutusta tehtäväänsä syk-
syllä 2014. 

Lähimmäiset on saatel-
tu esimerkiksi yksinäisyyt-
tä kokevien ihmisten luokse 

seurakunnan lähettämänä. 
Lähimmäispalvelu on va-
paaehtoistyötä, jonka ta-
voitteena on tuottaa iloa lä-
himmäisavunsaajalle kotona 
tai laitoksessa. Pudasjär-
ven seurakunnassa lähim-
mäispalvelusta tehdään kir-
jalliset sopimukset yhdessä 
lähimmäisen ja lähimmäisa-

vunsaajan kanssa. Lähim-
mäispalvelu on rinnalla 
kulkemista tavallisen ih-
misen taidoin, eikä se kor-
vaa kotihoidon tai muiden 
tahojen antamaa apua.

Seurakunta tiedotus
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Eläkeliiton Pudasjärven 
yhdistyksen vuoden en-
simmäinen kerhopäi-
vä 20.1. avattiin juhlavis-
sa puitteissa, kun saimme 
tilaisuuteen puhujaksi 
kaupunginjohtaja Tom-
mi Timosen. Hän ker-
toi mielenkiintoisella ta-
valla omasta itsestään ja 
urastansa, miten hän pää-
tyi monien mutkien jäl-
keen synnyinkuntaan-
sa. Haasteita kyllä riittää, 
niin kuin kaikki tiedäm-
me. Saimme kyllä kaik-
ki käsityksen, että mies ei 
haasteita pelkää, vaan sei-
soo jalat maassa valmiina 
haasteisiin. Outoa meil-
le iäkkäämmille ihmisil-
le oli kaupunginjohtajan 
suusta kuulla, että me ei 
ollakaan yhteiskunnassa 
ainoastaan taakka ja me-
noerä. Me olemme myös 

Vuoden ensimmäinen 
kerhopäivä

huomattava voimavara 
ja hyviä kuluttajia (aplo-
deja). Sekin osoittaa, että 
johtajallamme on syvä 
käsitys asioista. Meille jäi 
hyvin positiivinen koke-
mus kaupunginjohtajas-
tamme. 

Sittemmin puheen-
johtajamme Aino Ervas-
ti esitti kauniit kiitokset 
Timoselle ja antoi jäse-
nistölle tietoiskun halli-
tuksen viimeisistä pää-
töksistä sekä tulevista 
tapahtumista. Tilaisuus 
päättyi kuten tavallisesti 
arpajaisiin. Siinäkin poi-
kettiin perinteistä, kun 
palkintona oli myös Iijo-
esta pyydettyjä mateita. 
Aikaisemmin on tosin ol-
lut Jaurakkajärven muik-
kua ja kuhaa.

Alpo Laakkonen

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA

- fysioterapia ja hieronta
- akupunktio- ja laserhoidot
-  veteraanikuntoutus
- nikama- ja nivelkäsittelyt
 (kotikäyntejä Sarakylän alueella)

KOTIHOITOPALVELUT PÄIVI JUNNA 
(KH, LYMFATERAPEUTTI)

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

- hieronta, lymfaterapia
- (avustavat kotipalvelut alkavat 
 myöhemmin)

FYSIOTERAPIAPALVELUT

UUTTA PUDASJÄRVELLÄ!

Pudasjärven kirjastossa vie-
tettiin lasten ja nuorten osas-
touudistuksen merkeissä 
avajaisia maanantaina 2.2. 
Nauhan leikkaajina toimi-
vat Pikku-Paavalin päiväko-
din lapset. Musiikkia esitti 
lasten kulttuurin valtiopal-
kinnon viime vuonna saanut 
Soiva Siili duo Oulusta. Tilai-
suudessa vieraili myös Jip-
pii kansalaisopiston lasten ja 
nuorten ilmaisutaitoryhmän 
pellet. Avajaisten aikaan oli 
lapsille mehubaari auki ja 
halukkaat saivat kasvomaa-
lauksen. Kirjastossa oli uutta 
myös varaston muuttuminen 
yleisötilaksi, jossa oli muun 
muassa kotiseutunurkkaus. 
Henkilökunnan keittiötilaa 
voidaan nyt käyttää myös 
pienryhmien kokoontumis-
tilana. Kirjastosaliin oli saatu 
lisätilaa musiikkiäänitteille 

Lukeminen on ilon ja elämysten lähde
tiskin uudelleen muotoilulla, 
aikuisille on uutena aikuisil-
le tarkoitettu oleskeluryhmä 
takan ääressä ja verhojakin 
on uusittu. Kirjastohyllyjä oli 
järjestelty myös osastouudis-
tuksen yhteydessä. 

Toukokuulle saakka kir-
jasto palvelee talviaukiolo-
ajoin maanantaista perjantai-
hin. Kirjastoauto Iso Karhu 
vierailee lisäksi kahtena hiih-
tolomasunnuntaina Syötteel-
lä sekä perjantaisin alakou-
luilla Ison Karhun kyydissä 
maailmalle -kiertueena. Tu-
levana viikonloppuna kirjas-
tossa on runsaasti ohjelmaa 
sekä lauantaina että sunnun-
taina kello 12- 16. 

Lukutuokioita jo  
vauvaiästä alkaen
Osastouudistuksen avajai-

sissa vieraili pudasjärveläis-
syntyinen kirjastotoimen 
ylitarkastaja Merja Kumma-
la-Mustonen Aluehallinto-
virastosta Oulusta. 

Hän lausui ilonsa kirjas-
ton lasten ja nuorten osas-
ton uudistumisesta sekä 
innosti vanhempia viettä-
mään lukutuokioita lasten 
ja nuorten kanssa yhdessä. 

- Vuosi 2015 on Kirjan 
vuosi ja lukuvuosi 2014-15 
on Lukuinnon teemavuo-
si. Molempien suojelijana 
toimii presidenttipari Sauli 
Niinistö ja hänen puolison-
sa Jenni Haukio, jotka ovat 
haastaneet suomalaiset an-
tamaan lapsille lukuaikaa, 
kertoi Kummala-Mustonen.

Kummala-Mustonen in-
nosti vanhempia aloitta-
maan lasten lukutuokiot jo 
aivan pienen vauvan kans-

Pikku-Paavalin päiväkodin lapset leikkasivat nauhan kirjaston lasten ja nuorten osaston uudistuksen avajaisissa. 

Pudasjärveläissyntyinen 
kirjastotoimen ylitarkas-
taja Merja Kummala-Mus-
tonen innosti vanhem-
pia viettämään lukuhetkiä 
lasten kanssa. 
sa loruilla ja katselukirjoilla. 

-Siitä lukuhetket laajene-
vat kuvakirjojen ja satujen 
pariin eikä lapselle lukemis-
ta pidä lopettaa heti, kun 
lapsi vähän osaa itse lukea. 
Päinvastoin, silloin lapsi-
kin voi osallistua myös itse 
lukemalla yhteiseen luku-
hetkeen. Myöhemmin, kun 
lapsi jo lukee itse, aikuisen 
on hyvä olla kiinnostunut 
edelleen lapsen ja nuoren 
lukemisesta. Lukeminen li-
sää sanavarastoa, rikastaa 
mielikuvitusta, laajentaa 
maailmaa ja antaa mahdol-
lisuuden nähdä maailmaa 
toisen henkilön silmin. Lu-
keminen on ilon ja elämys-
ten lähde.

Heimo Turunen

Avajaispäivänä kirjastossa oli Soiva Siilen duo kaksi-
kon Markus Lampelan ja Kyösti Salmijärven koko per-
heen konsertti. He esiintyivät myös iltapäivällä päivä-
kodin lapsille.

Uudistetut rennot ja värikkäät tilat houkuttelevat lap-
sia ja nuoria tulemaan kirjastoon ja viipymään siellä. 
Väljästi ja näkyvästi esillä olevat aineistot houkuttele-
vat lukemaan ja lainaamaan kirjoja ja muuta aineistoa.

Nauhan leikkaus oli lapsille tärkeä tapahtuma.

Ylös yhtenä kansana nyt!

www.niilokeranen.com

Eduskunnassa tarvitaan työelämäkokemusta, sosiaali- ja terveysalan 
osaamista sekä tervettä järkeä! Siksi Niilo, pohjoisen tavallinen ihmi-
nen, lääkintöneuvos, veteraanikansanedustaja, kirjailija ja  perheenisä!

Eduskuntavaalit 19.4.2015 | Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

Niilo Keränen
eduskuntaan!

Niilo Keränen | 044 989 2135 | niilo.keranen@fimnet.fi

Suomi on saatava kuntoon. 
Ihmisille hyväksi asua ja elää.

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Pudasjärvi

Heikki Inget, puh. 050 363 9292
PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

PIENKONEHUOLTO
huollon numero: 040 742 8345

/Antti nivakoski 

ALE!
Erä tuotteita 

9.90€ 
(norm. 11.90-18.90)

Puh. 044 971 0227
Pietarilantie 48 (Perhemarketin kiinteistö)

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

VAhAKAnKAisiin jA
KosTeAnTilAn

mATToihin

UUDET KUOSIT 
SAAPUNEET:

TEKSTIILEISSÄ KEVÄT UUTTA!

perheleipurin
KAurA 100

240 g

1,49
pss

VeriohuKAinen
400 g

1,29
ras

punAjuuri-
sAlAATTi

400 g

1,49
ras

runebergin 
TorTTu

2 kpl/200 g

2,89
pkt

KArjAlAnpAisTi
700 g

5,99
ras

pingViini 
KermAToffee-

KermAjääTelö 1 l

1,99
pkt

lAKToosiTon
päärynä-

KermAjääTelö 1 l

1,99
pkt

ALE
reKisTä
löyTöjä

ALE

nAisTen urheiluhousuT

29,95
nAisTen 
neuleTAKKi

29,90

14,90

TyTöT 90-130 cm
TuniKA

18,90TyTöT 130-160 cm
TriKoo-
housuT

16,80 16,70
TriKoo- 
leggingsiT

11,80

juhlAhAme
Alkaen

nAisTen liiVi

29,90

rAiTApAidAT

17,80

Alkaen

5,99
pkt

AiTo 
goudA juusTo

n. 1 kg

r20+ 
energiAjuomA

0,5 l

1,29
plosis. pantin 0,20

AiTo
hienosoKeri 

1 kg

0,99
pkt

5,99
tanko

AiTo 
KermAjuusTo

n. 1 kg 

5,99
pkt

lAuAnTAi-
mAKKArATAnKo 

1,9 kg

"
"

"

HURJA
VARASTON TYHJENNYS!

lumilingoT
Alkaen

395,-

lumiKolAT
Alkaen

29,95

mooTTori-
KelKAT
Alkaen

1490,-

Korpi 
KAminA
lasiluukulla

299,-

sKAndiC
wC-pönTTö
+ kansi

149,-

KlApi-
sirKKeli

199,-

TimCo puun-
hAlKAisuKone
5 tonnia, jalustalla

239,-

domeTiC
KAAsu-
jääKAAppi

399,-
ArTiC CAT
lAsTen 
mooTTori-
KelKAT
nelitahti, 123 cc

2490,-

KUPONKITARJOUS

9,95

499,-

KUPONKITARJOUS
upo pyyKin-
pesuKone
7140
takuu 2 vuotta

399,-

KUPONKITARJOUS
KAsTor
KArhu 18es
sAunAnKiuAs
etuvesisäiliöllä, takuu 3 vuotta

499,-

säkki

"

"

"

"

KlApisirKKeli
polTTo-
mooTTorillA
13 hp. hoX! terä 70 cm

699,- puunhAlKAisuKone 
polTTo-
mooTTorillA
13 hp, 10 tonnin

KUPONKITARJOUS

"

leggingsiT

Auringon-
KuKAnsiemeneT
10 kg
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perheleipurin
KAurA 100

240 g

1,49
pss

VeriohuKAinen
400 g

1,29
ras

punAjuuri-
sAlAATTi

400 g

1,49
ras

runebergin 
TorTTu

2 kpl/200 g

2,89
pkt
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700 g

5,99
ras
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KermAjääTelö 1 l

1,99
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KermAjääTelö 1 l

1,99
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ALE
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löyTöjä
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nAisTen urheiluhousuT

29,95
nAisTen 
neuleTAKKi

29,90

14,90

TyTöT 90-130 cm
TuniKA

18,90TyTöT 130-160 cm
TriKoo-
housuT

16,80 16,70
TriKoo- 
leggingsiT

11,80

juhlAhAme
Alkaen

nAisTen liiVi

29,90

rAiTApAidAT

17,80

Alkaen

5,99
pkt

AiTo 
goudA juusTo

n. 1 kg

r20+ 
energiAjuomA

0,5 l

1,29
plosis. pantin 0,20

AiTo
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0,99
pkt

5,99
tanko

AiTo 
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n. 1 kg 

5,99
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lAuAnTAi-
mAKKArATAnKo 

1,9 kg
"

"
"
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lumilingoT
Alkaen

395,-
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Alkaen

29,95

mooTTori-
KelKAT
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1490,-

Korpi 
KAminA
lasiluukulla

299,-
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wC-pönTTö
+ kansi

149,-

KlApi-
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199,-

TimCo puun-
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239,-
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399,-
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nelitahti, 123 cc

2490,-

KUPONKITARJOUS
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Suomi kuntoon –teemalla 
olivat lauantaina 31.1. liik-
keellä Keskustan Oulun vaa-
lipiirin ehdokkaat puheen-
johtaja Juha Sipilän johdolla. 
Heillä oli useita pysähdys-
paikkoja Kiimingistä Kuu-
samoon. Pudasjärvellä Sipilä 
ja 12 seurueeseen kuuluvaa 
kansanedustajaehdokas-
ta pysähtyivät Niemitalon 
Juustolassa, Kurenalla Kes-
kustan vaalituvalla ja Sot-
kajärvellä Tulitauko-kahvi-
lassa. 

Väkeä osallistui tilaisuuk-
siin järjestäjien mukaan noin 
200 henkeä. 

Niemitalon Juustolal-
la vieraat ja paikalla olleen 
runsaan yleisön toivotti ter-
vetulleeksi Pudasjärven län-
silaidan paikallisyhdistysten 
puolesta Eero Oinas-Panuna. 
Hän lausui ilonsa, että pu-
heenjohtaja Sipilän johdol-
la oli suuri joukko muitakin 
kansanedustajaehdokkaita 
tutustumassa Pudasjärven 

Sipilä ja tusina kansanedustajaehdokkaita 
tutustuivat Pudasjärveen

kaupunkiin ja paikkakun-
nan asioihin. Oinas-Panu-
ma korosti laajakaistan ra-
kentamisen suurta merkitys 
Pudasjärven elinvoimaisuu-
den kehittämisessä ja muun 
muassa nuorella väellä tulee 
sitä kautta parhaat mahdolli-
set yhteydet maailmalle.

Keskustan vaalituval-
la tilaisuuden avasi ja ti-
laisuuden juontajana toimi 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki. Hän 
korosti Sipilään ja kansan-
edustajiin katsoen kaupun-
gin ennakkoluulottomuutta 
muun muassa hirsirakenta-
misessa, jonka toivoi tulevan 
Keskustapuolueen yhdek-
si tavoitteeksi koko Suomen 
alueella. Kollaja-asian Riek-
ki kertoi olevan lähiaikana 
kaupunginhallituksessa ja 
kaupunginvaltuusto käsit-
telee hänen mukaansa asiaa 
maaliskuun kokouksessaan. 
Sipilä mainitsi, että hän tu-
lee kunnioittamaan kaupun-

Keskustan kainuulaiset kansanedustajaehdokkaat oli-
vat myös Pudasjärvellä täysilukuisesti; Timo Korho-
nen, Marisanna Jarva ja Tuomas Kettunen. 

Keskustan vaalitupa täyttyi kuulijoista kansanedustajaehdokkaiden vierailussa.

Keskustan kansanedustajaehdokkaita Pudasjärvellä: eturivissä Mirja Vehkaperä, 
Eeva-Maria Parkkinen, Niilo Keränen, Riikka Moilanen, Matti Leiviskä ja Matias Oja-
lehto. Takarivissä Juha Sipilä, Tapani Tölli, Hannu Takkula ja Jarmo Vuolteenaho. 

Tulitauossa tilaisuuden avaajana ja juontajana toimi kylällä asuva lampuriyrittäjä 
Antti Holmström. 

Vesa Riekki ehdotti tervetulosanoissaan, että Keskustapuolue ottaisi puurakentamisen ohjelmaansa koko Suo-
men alueella. 

gin päätöstä asiassa ja toimi-
maan sen mukaan.

Tulitauossa väen lausui 
tervetulleeksi lampuriyrit-
täjä ja lähiruoan puolesta-
puhuja Antti Holmström 
toivoen harvaan asutun Pu-
dasjärven säilyttävän palve-
lut tasapuolisesti koko kun-
nan alueella.

Sipilä käytti jokaisessa ti-
laisuudessa puheenvuoron. 

Hän oli huolissaan Suomen 
velkaantumisesta ja havain-
nollisti nykyistä velkaa ver-
taamalla sitä metrin pitui-
seen koivuhalkopinoon, joka 
30 euron mottihinnalla ulot-
tuisi maapallon ympäri 120 
metriä korkeana. 

-Yhteiskuntasopimuksen 
tekemisellä saataisiin uut-

ta työtä ja velaksi eläminen 
loppuisi. Säästöjä tarvitaan, 
mutta koulutus ja sivistys-
puolelta ei voi säästää. By-
rokratiaa pitää purkaa, bio-
talouteen uskotaan sekä 
perheiden ja kotien asioi-
hin tulee kiinnittää huomio-
ta, tiivisti Sipilä. Hän esitteli 
mukana olevat kansanedus-

tajaehdokkaat ja Kurenal-
la vaalituvalla jokainen sai 
käyttää myös lyhyen esitte-
lypuheenvuoron.

Yleisölle tarjottiin kahvit 
ja vaalituvalla oli grillimak-
kara- ja mehutarjoilu. 

Heimo Turunen

Limperin Hilma kun lotosta voitti
niin utelias lehtimies Hilman kännykkään soitti:
kysyi: voiko Hilman luokse vierailulle tulla
tarjolla kun olisi kahvi sekä pulla.
Tomera Hilma vastasi: häpeä nyt häijy,
älä sinä hyvä mies rahojani väijy!
Salassa kun aion minä lottovoiton pitää
ja niinpä Hilma-muorilla alkoi päässä ajatus itää:
Ensiksi minä aion osta navettaani sonnin
ja nimeksi sille tietysti tahdon antaa Onnin.
Nutturaani neuloja tarvitsen tusinan verran,

kun aion kylään kutsua minä erään hauskan herran.
Keittiööni tarvitsen valurautapadan
ja kauppareissuja varten minä ostan uuden Ladan.
Lääkärissä olla pitää kauniit nailonsukat
sekä harmaa hattu, jossa punaiset on kukat.
Limperin Hilmapa ei tahdo olla saita,
siksi ostoskoriin laitetaan vielä laamapaita.
Peittokin on resuinen, pitää ostaa uusi täkki.
Kas, sitten onkin puolillaan jo Hilman rahasäkki.

Sisko Illikainen

Limperin 
Hilman 
lottopotti
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Syötteen lumisissa mai-
semissa 6.-8. helmikuu-
ta järjestetään XVIII 
Umpihankihiihdon Maail-
manmestaruuskilpailut. Erä-
henkisessä kisassa 283 ki-
saajaa pääsee haastamaan 
itsensä. Joukkueita on yh-
teensä 64 ja yksilökisaajia on 
yhdeksäntoista.

Kilpailujohtaja Heino 

Ruuskanen kertoo, että Syöt-
teellä nyt on harvinaisen lu-
mista. Vaikka alkutalven 
lauhoilla keleillä Syötteel-
täkin lumet sulivat kolme 
kertaa lähes kokonaan pois, 
niin silti nyt lunta on mitat-
tu 188 senttimetriä. Tämä 
asettaa kisaajille rutkasti li-
sähaastetta: pitää hiihtää va-
rovasti, ettei uppoa lumeen. 
Jos kisaajalle käy hyvä tuuri, 
hän löytää matkansa varrel-
ta moottorikelkkauran.

Kisa sopii  
kovakuntoisille  
eräretkeilijöille
Hyväksi hioutunut kisakon-
septi kulkee suunnilleen 
samanlaisena kuin viime 
vuonna. Yksilö- ja joukkue-
sarjoissa koetukselle joutu-
vat erä- ja suunnistustaidot, 
kunto sekä joskus myös pak-
kasensietokyky.

Kilpailijan täytyy jaksaa 
hiihtää 15-kiloisen repun 
kanssa 10 tuntia päivässä, 
josta noin seitsemän tuntia 
tehdyllä uralla ja kolme tun-
tia umpihangessa. Kisaajat 
myös yöpyvät laavussa tai 
louteessa ja heidän on selvit-
tävä vallitsevista sääolosuh-
teista: joskus ankarastakin 
pakkasesta. Lisäksi on osat-
tava suunnistaa ja hallittava 
erätaitoja sekä -tietoja.

Perjantai-iltana matkaan 
lähtee 53 hiihtäjää, joilla on 
sitten lauantaina 10 kilomet-
riä lyhyempi matka hiihdet-
tävänään. Lauantaina lähte-
vät voivat hyödyntää heidän 

uriaan. Reitin varrelta löy-
tyy vaativuuttakin: tehtävä-
rasteille aikamoisia nousuja 
ja laskuja. Jos kaikki tehtävä- 
ja lisärastit käy läpi, ennen 
sunnuntaiaamua hiihtoa tu-
lee noin 60 kilometriä.

Sitkeitä  
naisiakin löytyy
Järjestäjät kertovat, että nais-
joukkueiden määrä on vä-
hentynyt jonkin verran vii-
me vuosista, mutta edelleen 
myös innokkaita daameja 
osallistuu kisaan. Syötteen 
luontokeskuksen Annu Tuo-
hiluoto uskoo, että sitkeitä 
naisia löytyisi enemmänkin. 
Usein miehillä on armeijan 
kautta enemmän kokemuk-
sia maastossa yöpymisestä 
ja eri olosuhteista, mikä voi 
madaltaa miesten kynnystä 
osallistua kisaan.

- Kisa on monipuolinen ja 
se vaatii fyysistä sekä hen-
kistä kestävyyttä. Tunnelma 
on kuitenkin erittäin muka-
va ja kisa on hyvin järjestet-
ty. Kannattaa kokeilla, jos 
jaksaa hiihtää repun kans-
sa ja hyvät varusteet löytyy, 
Tuohiluoto kannustaa ja jat-
kaa:

- Lähdemme kisaan kol-
men naisen joukkueena: 
kaksi muuta tulee Saariseläl-
tä ja Inarista. Toki sunnun-
tain matkalle tulee enem-
män työtä hiihtäjää kohden, 
kun olemme pienellä jouk-
kueella, mutta lähdemme ki-
saan leppoisalla asenteella. 
Kunhan maaliin pääsemme 

Umpihankihiihdon MM-kisat 

ja yhden miesjoukkueen voi-
tamme, niin se olisi jo hyvä, 
Tuohiluoto naurahtaa.

Lapista, etelästä ja 
ulkomailta
Osallistujia on tulossa ympä-
ri Suomea, Helsingistä Kes-
ki-Lappia myöten ja jonkin 
verran myös kansainvälistä 
väriä. Hannu Backman Hol-
lolasta saapuu Syötteelle nyt 
16. kerran kisaamaan ja hän 
kertoo pohtineensa pitkään, 
miksi nimenomaan tähän ki-
saan osallistumiseen on joka 

vuosi niin suuri palo:
- Katselin kaverin otta-

mia valokuvia ja videopät-
kiä aikaisemmista kisoista. 
Ne saivat ihan tipan linssiin. 
Yhteisen nuotioillan fiilis on 
lumoava. Sata nuotiota, jotka 
valaisevat sekä savuttavat, 
tekevät ympäristöstä hämyi-
sen. Se on sellainen elämys, 
että sitä jää kaipaamaan. Ja 
Syötteen hienot maisemat ja 
valtava lumen määrä ja tyk-
kylumi: ne tekevät vaikutuk-
sen, Backman kuvailee.

Kisavuosinaan Backman 
on myös tutustunut paikalli-
siin järjestäjiin ja muihin ki-
sailijoihin. Hän on oppinut, 
että kisassa on kyse enem-
män itsensä haastamisesta ja 
selviytymisestä kuin kisaa-
misesta muita vastaan. Juu-
ri siksi tapahtuma on harvi-
nainen Suomessa, että se on 
pitänyt pintansa ja edelleen 
suosittu. Ihailtava on myös 
talkoohenkeä ja järjestämi-
sen iloa.

Ahti Norja Nummi-Pu-
sulasta kiittelee myös järjes-
täjiä tapahtuman hengestä. 
Lisäksi hän kiittelee järjestet-
tyä bussikuljetusta Helsingis-
tä Syötteelle, joka mahdollis-

taa helpomman saapumisen 
kisapaikalle. Perjantaiaamu-
na kello kuusi bussi starttaa 
Helsingin Rautatientorilta ja 
takaisin saavutaan sunnun-
tain ja maanantain välisenä 
yönä.

Norja on nyt kahdeksat-
ta kertaa mukana ja kisaa vii-
sihenkisessä joukkueessa: 
Nummen samoojat. Tavoit-
teena on päästä maaliin ja pa-
rantaa viimevuotista tulosta. 
Kovin koitos taitaa olla silti-
kin uuden joukkueen perus-
taneen entisen tiimitoverin 
päihittäminen.

Kisan suojelija  
Samuel Salmi
Kisan suojelija tänä vuonna 
on Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi. Hän toivot-
taa kisailijoille siunausta ter-
vehdyksessään: ”Ihminen 
tarvitsee hyvään elämään pi-
tuutta, leveyttä ja syvyyttä. 
Parhaimmillaan harrastuk-
set, kuten umpihankihiihto, 
tarjoavat elämään kaikkea 
tätä. Pituutta; aikaa itselle, le-
veyttä; hyviä ystävyyssuhtei-
ta ja syvyyttä; aikaa omalle 
hengellisyydelle.” JK

Umpihankihiihtokisan myötä Ahti Norja on tutustunut Syötteen alueeseen. Viime 
vuonna hän oli mukana seitsemättä kertaa kisassa, Nummen Samoojien joukkuees-
sa. Maalissa tyytyväisinä Mikko Norja, Juhani Kirma, Ahti Norja ja Jaakko Karlsson.

Naisjoukkueita on joka vuosi jonkin verran mukana. Annu Tuohiluoto oli mukana 
viime vuonnakin MHY:n joukkueessa, johon kuuluivat myös Kaisu Tuohiluoto, Ninni 
Mikkonen, Linda Rahkonen sekä Tiina Riikonen. Tämän vuoden joukkueessa, Lyyli-
en Seiväsmatkat, on supistetumpi kokoonpano. Kuva: Tiina Riikonen.

Kisan suojelija tänä vuon-
na on Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi.

Hannu Backman saapuu 
Hollolasta Syötteelle kisaa-
maan jo 16. kertaa, joten 
hän on jo useille järjestäjil-
le ja kilpakumppaneillekin 
tuttu persoona. 

Ilta hämärtyy yöleirissä Multiharjulla ja nuotiot luovat tunnelmaa tykkylumisiin mai-
semiin. Kuva Juha Nyman.

Joukkueet ovat valmistautumassa viime vuonna sunnuntaiaamuna alkavaan umpihankiosuuteen kohti Rojolan 
taloa Ohtosen maisemissa. 
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Meiltä myös peräkärryn vuokraus!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

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

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

OSTAMME TAI VUOKRAAMME
Pudasjärveltä remontin vaativan 

omakotitalon tai rivitalohuoneiston, 
joka on liittetty kaukolämpöverkkoon tai jolla on 

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

Myydään tai vuokrataan oma-
kotitalo Kontiotuotteen vieres-
tä. p. 046 620 6744.

Mazda 323, vm -94. Aj. 221000 
km. Eritt. hyväkuntoinen! 1500 
€. P. 040 701 4566.

Uusi Siemens-merkkinen tiski-
kone, 60 cm leveä. P. 044 0254 
557.

VUOKRATAAN
Haluan vuokrata kaksion tai 
vastaavan Kurenalta, koska 
työ on siellä. p. 040 869 8489. 
Soita klo 16.00 jälkeen.

KIRPPIS
pe-la 6.2.-7.2. klo 10-14.

Körkön entisellä leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
Huom! Aika

VUOKRATTAVANA
Vuokrattavana keskellä Pudas-
järveä viihtyisä kolmio omalla 
saunalla ja autopaikalla, es-
teetön kulku, katutasossa, rau-
hallinen sijainti. Palvelut 300 
m säteellä. 67 m2, vuokra 780 
euroa/kk. Vapaa 1.2.2015. P. 
0400 992 999.

LC Pudasjärvi Hilimojen pudas-
järveläislähtöinen 10-vuotisjuh-
lapuhuja on nimeltään Kerttu 
Illikainen eikä Terttu, kuten vir-
heellisesti uutisessa mainittiin.

Vilkas urheilupäivä uutises-
sa viime viikon lehdessä kuva-
tekstissä taustalla oleva vasem-
man puoleinen henkilö oli Pekka 
Tolkkinen eikä Jukka Vähäkan-
gas, kuten oli virheellisesti. Pa-
hoittelemme virheitä.

Toimitus

Oikaisu

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

Koulutettu
HIEROJA

Jenni Uusi-Illikainen
0400 569 343

Koivutie 3

KUNTOSALI, HIERONTAA, 
FYSIOTERAPIAA, TERAPIAPALVELUITA

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA 

ILMOITUSTILAA!   
p. 040 1951 732  

Erikoishammasteknikko

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

Hammasproteesit.
 -pohjaukset ja -korjaukset

30 vuoden kokemuksella

Timo Kukkonen

HAMMASLÄÄKÄRI

T:mi Taimin Terapiat
Taimi Koivuvaara, Psykoterapeutti ET.

040 569 2458
www.taiminterapiat.fi

Psykoterapiaa, työnohjausta.
Voimavara-  ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

KOSKITRAKTORI OY
Varastotie 5 • Puh. 040 481 4711

Huolto ja varaosat.
Täyden palvelun korjaamo.

Hammasteknikkomestari, erikoishammasteknikko

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

Ajanvaraukset 040 738 8916 tai 020 743 3940

Jyrki Isojärvi

ALASI AMMATTILAINEN, ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!   

p. 040 1951 732  

Uusi kirkkoneuvosto ko-
koontui ensimmäiseen 
kokoukseensa 26.1. Ko-
koukset päätettiin pi-
tää pääsääntöisesti joka 
kuukauden neljäntenä 
maanantaina. Neuvos-
ton edustajiksi johtokun-

Kirkkoneuvostolla ensimmäinen kokous
tiin valittiin Sointu Veivo ju-
listustyön johtokunta, Veli 
Nikula kasvatusasiain joh-
tokunta, Tuulikki Tihinen 
diakoniatyön johtokun-
ta ja Esko Ahonen lähetys-
työn johtokunta. Kiinteän 
ja irtaimiston omaisuuden 

tarkastajiksi valittiin Ant-
ti Hökkä, Ritva Kinnula ja 
Sari Ojala. Puheenjohtaja-
na toimii Ritva Kinnula. Ra-
kennustoimikuntaan valit-
tiin Terttu Puurunen, Arvo 
Niskasaari, Ritva Kinnu-
la, Pentti Riekki, Jouni Piri, 

Juha Rauhala kirkkoherra 
ja Maire Puhakka talous-
päällikkö.

Seurakunnan viralli-
sina tiedotuslehtinä ovat 
edelleen Iijokiseutu ja Pu-
dasjärvi-lehti.  HT
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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!

Syötteen lumoa - Martti Määtän akvarelleja 2.11.–27.2.2015 ke-su klo 10-16. 
Syötteen luontokeskuksessa on mahdollisuus tutustua Martti Määtän akvarellinäyt-
telyyn ”Syötteen lumoa”.
Ville Wikstedt - Hidden personality 4.2.-4.3. Näyttelyn järjestää Pudasjärven 
kulttuuripalvelut. Ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu.
Hempan hölökkä/kävely joka su klo 18-19, lähtö Puikkarin edestä. Tervetuloa 
kävelemään, lenkkeilemään koiran kanssa... 
Runebergin runokahvit to 5. 2. klo 10-14. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Ufoja! la 7.2. klo 12-16. Vieraana kirjastossa Pudasjärvelle sijoittuvan kirjan Ufohau-
ta 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 pujottelu-
kisa on leikkimielinen tapahtuma perheen pienimmille! Osallistua voi lumilaudalla tai 
suksilla. Hauska ja vauhdikas kilpailu alkaa Lumimaassa klo14, ennakkoilmoittautumi-
nen hiihtokoululle klo 13.30 mennessä. 
FreeKing Ride Iso-Syötteellä la 7. 2. 
Umpihankihiihdon XVIII MM-kisat pe-su 6.-8.2. Pikku-Syöte, Syötekeskuksen-
tie 126.
Lainan päivä su 8.2. klo 12-16. Pudasjärven avaus vuoden 2015 kestäviin paikal-
lisiin Kirjan vuo(k)si –tapahtumiin. Vuosi 2015 on valtakunnallisesti nimetty kirjan 
vuodeksi. Pudasjärven kirjasto, Tuulimyllyntie 4.
Keliakiakerho ke 11.2. klo 18 Rauni Jaakolan kotona Sivakkatie 19 E.
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Sarakylän koulu pe 13.2. klo 9-13. Ko-
mea monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven alakou-
luille helmikuussa.
Pudasjärven Ommaisraati kokoontuu ma 16.2. klo 13-14.30. Tule keskus-
telemaan alueen ajankohtaisista omaishoidon asioista. Aiheena mm. kotihoidon 
palvelut omaishoitajan tukena. Seurakuntakeskus, Varsitie 12.
Ison Karhun kyydissä maailmalle - Sarakylän koulu pe 20.2. klo 9-13. Ko-
mea monikulttuurinen kirjastoautomme suuntaa kiertueelle Pudasjärven alakou-
luille helmikuussa.
Syötteen luontokeskuksen filmiviikot 16.2.-7.3. klo 10-17. Jo perinteeksi muo-
dostuneet filmiviikot saavat jatkoa myös tulevina hiihtolomaviikkoina. Aamupäivän 
esitys kello 10 ja iltapäivän esitys kello 15. 
Lenni Liito-oravan askartelutuokio Syötteen luontokeskuksella ke 18.2.  as-
kartelua erilaisista materiaaleista luontokeskuksen auditoriossa klo 12-14. Askartelu 
käy itsenäisesti kouluikäisiltä lapsilta. Pienemmät vanhempien avustamana.
Opastettu lumikenkäretki Teerivaaran suuntaan pe 20.2. Pudasjärvi Syöt-
teen luontokeskus. Opas johdattaa retkeläiset Syötteen kansallispuiston tykkymet-
siin klo 10-13. 
Aikalisä-teemailta: Opiskelu la 21.2. klo 18-23. Pudasjärven kaupungin nuoriso-
palvelujen järjestämä Aikalisä-teemailta, johon ovat tervetulleet kaikki varusmies-ja 
siviilipalvelukseen valmistautuvat nuoret miehet. Nuorisokahvila, Tuulimyllyntie 4.
Valokuvausretki Syötteen kansallispuistoon la 21.2. klo 14-16. Retkelle läh-
detään Syötteen luontokeskukselta. Ennen retkeä käydään läpi valokuvaamisen pe-
rustekniikoita, jonka jälkeen jokainen voi omalla kalustollaan harjoitella kuvaamista 
käytännössä. Opas kulkee koko retken ajan retkeläisten mukana ja antaa vinkkejä 
tarpeen mukaan. 

BINGO 
Taivalkosken 
Urheiluhallilla 

(Urheilutie 8) 
su 8.2.2015 klo 18.00

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

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Puh. 044 202 3595

Lauantai 7.2. 
klo 22 alkaen 

M. Huoponen & 
T. Sarkkinen

yllättää yleisön ja itsensä 
esittämällä kulloisestakin 
tunnelmasta riippuen joko 

Jamppa Tuomista tai Bon Jovia 
- tai jotain siltä väliltä. 

 ROMEKIEVARISSA
TAPAHTUU

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 32, Pudasjärvi

Tervetuloa!

Su 8.2. klo 11  Aila Pyörälä ja tiimi
Su 15.2. klo 11  Jouni Vikström ym.

Tiistaisin sana ja 
rukous klo 18

Hirvimiehet

Kivarin Erä 
metsästysseura ry:n 
HIRVIPEIJAAT 

Kurenalan koululla 
la 21.2.2015 klo 13.

Maanvuokraajat ja seuran 
jäsenet perheineen tervetuloa!

Kivarin Erä ry:n 
VUOSIKOKOUS  

la 14.2.2015 klo 18.30 
Hotelli-ravintola Kurenkosken 

saunatiloissa
Kokous aloitetaan metsästysseuran kokouksella ja 

heti perään hirvimiesten kokouksella. 
Johtokunta kokoontuu klo 18. 

Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus saunoa.
Puheenjohtaja

Nuorittalla 
Pömilässä 

(Nuorittantie 76) 
pe 6.2. klo 18.45 alkaen. 

Päävoittona 120 € ostokortti.
Tervetuloa!

Bingo

Tykkää meistä:
www.facebook.com/Pudasjarvilehti

ENERGIAA EDUSKUNTAAN

TYÖTÄ JA 
TOIMEENTULOA

TERO
KOKKO        
yrittäjä

Metsäenergialla 
maakunta 
menestykseen

MTK Pudasjärven johto-
kunnan järjestäytymisko-
kous pidettiin tiistaina 20.1. 
Puheenjohtajana jatkaa Ju-
hani Jurmu, varapuheen-
johtajana Timo Vähäkuo-
pus ja uudeksi sihteeriksi 
valittiin Eero Hyttinen. Ym-

päristöasiamieheksi valit-
tiin Heikki Putula, sosiaali-
vastaavaksi Ulla Rissanen, 
kuluttajavastaavaksi Sisko 
Alatalo, lomitusvastaavak-
si Sirkka Pankinaho (varal-
la Timo Vähäkuopus), tie-
dotusvastaavaksi Juhani 

Jurmu, yrittäjävastaavaksi 
Timo Vähäkuopus, työter-
veyshuollon yhteistyöryh-
mään Heikki Putula ja Eero 
Hyttinen sekä nettivastaa-
vaksi Sirpa Jurmu. JJ

MTK Pudasjärvi järjestäytyi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

KOKOUSKUTSU
Pudasjärven Kajastus ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS
pidetään to 12.2.2015 klo 15.30 

Osviitassa, Kauralantie 3.
Hallitus kokoontuu klo 15.

Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Edunvalvontatoimiston uudet 
aukioloajat
Pudasjärven ja Taivalkosken edunvalvonnan asiakaspalvelun aukiolo- 
ja puhelinajat muuttuvat ma 9.2.2015 alkaen:

Asiakaspalvelu Pudasjärven kaupungintalolla 
ma-pe klo 9.00-11.00, puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00

Asiakaspalvelu Taivalkosken terveyskeskuksessa 
ma klo 12.30-14.00, puhelinaika ma-pe klo 9.00-11.00

Edunvalvonta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Korjaus- ja energia-avustusten 
hakeminen
Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2015 korjaus- ja 
energia-avustukset.  Avustusta voi saada:
1. vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjausavustus 
2. avustus suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi. Kun-
totutkimukseen kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin 
rakennuksiin 
3. avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen poistamiseen 
(avustuksen myöntää ara) 
4. pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset, enintään kaksi 
asuinhuoneistoa käsittävä ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva 
asuinrakennus
Avustusten hakuaika päättyy 26.03.2015 (myöhästyneitä hake-
muksia ei oteta huomioon). Uusien hissien rakentamista ja liikkumi-
sesteiden poistamista koskevat avustukset ovat haettavissa jatkuvasti 
määrärahojen puitteissa. Terveyshaittojen poistamiseen tarkoitettua 
avustusta ei ole haettavissa v. 2015.
Hakemusasiakirjoja ja ohjeita on saatavana kaupungin neuvonnasta. 
Hakemukset postitse osoitteeseen: Pudasjärven kaupunki, Tekninen 
ja ympäristötoiminta, Teijo Kettunen, PL 10, 93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja: vs. rakennustarkastaja Teijo Kettunen 0400 384 691.

Pudasjärvi 2.2.2015, tekninen- ja ympäristötoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Ilmoittautuminen peruskouluihin, 
esiopetukseen sekä aamu-ja iltapäivä-
toimintaan viikolla 8
1 Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
Syksyllä 2015 peruskoulun ensimmäisen luokan aloittavat lapset 
(vuonna 2008 syntyneet) ilmoitetaan lähikouluun viikolla 8 eli 16. - 
20.2.2015 puhelimitse tai henkilökohtaisesti.
Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän 
vuotta. Mikäli huoltaja haluaa lapsensa muuhun kuin lähikouluun, 
tulee anomus koulupaikasta jättää ao. koululle. Koulunkäyntioikeus 
muuhun kuin lähikouluun myönnetään aina ehdolla, että koulumat-
koista ei aiheudu kaupungille kuljetuskustannuksia.
Huoltajan, joka haluaa lykätä lapsensa koulunkäynnin aloittamista, 
tulee tehdä asiaa koskeva hakemus ilmoittautumisen yhteydessä. 
Myös lapsi, jonka oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää 
11 vuotta lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi (pidennetty 
oppivelvollisuus), on ilmoitettava. Näillä lapsilla on oikeus esiope-
tukseen.
2 Esiopetukseen ilmoittautuminen
Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava elo-
kuusta 2015 alkaen vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun 
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä 
vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.
Pudasjärven kaupunki järjestää esiopetuksen kouluilla. Ilmoittau-
tuminen koulujen esiopetukseen ao. kouluille viikolla 8 eli 16.–
20.2.2015.
3 Kouluun tutustuminen ja koulukuljetus
Syksyllä koulunsa aloittaville ja heidän huoltajilleen koulut järjestä-
vät tutustumis-päivän, josta koulut tiedottavat erikseen. Kuljetus jär-
jestetään luokka-asteen 0-3 lapselle, jonka koulumatka on yli 3 km. 
Mikäli oppilas tarvitsee erityisperusteluin kuljetusta tai avustusta, 
hakemus toimitetaan koululle viimeistään pe 29.5.2015.
4 Aamu- ja iltapäivätoiminta
Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan Kurenalan, Lakarin ja 
Hirvaskosken kouluille.
Peruskouluihin ilmoittautumispaikat ja -puhelinnumerot 
Aittojärvi 040 826 6467, Hirvaskoski 040 826 6470,  
Kipinä 040 826 6469, Kurenala 040 826 6442, Lakari 040 826 6465, 
Sarakylä 040 826 6476, Syöte 040 739 3574

Pudasjärvi 3.2.2015, Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Pudasjärven Urheilijat/
Kuntourheilujaosto järjestää
KEILAILURETKEN

pe 6.2. Heinäpään keilahalliin Ouluun. 
Lähtö klo 17 Puikkarin edestä.

Ilmoittautumiset Senja Pihlaja p. 040 762 2317 
(miel. tekstiviesti), Heimo Turunen 

p. 0400 385 281, lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Ensikertalaisille opastusta. 

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Nuorittan kylä sijaitsee Ou-
lun kaupungin Ylikiimingin 
suuralueella Pudasjärven 
kaupungin rajalla. Kyläl-
tä on matkaa Pudasjärven 
kaupungin keskustaan 45 
kilometriä. Kylällä on noin 
50 vakinaisesti asuttua ta-
loutta. Vielä kolme vuo-
sikymmentä sitten suurin 
osa kyläläisistä sai elanton-
sa pääasiassa maataloudes-
ta. Sivuelinkeinona hyvin-
kin monessa taloudessa oli 
tuolloin poronhoito. Ajan 
hengen mukaan maatalo-
us väheni ja sen myötä po-
rotkin hävisivät välillä lä-
hes olemattomiin. Nykyisin 
karjataloudesta elanton-
sa saavien tilojen määrä 
on yhden käden sormilla 
laskettavissa. Vuosisadan 
vaihteessa Nuorittan kylä 

Nuorittan kylässä jälleen porokilpailut
näytti vielä hyvinkin tyypil-
liseltä kuolevalta syrjäiseltä 
kolkalta. Poikkeuksena mo-
neen muuhun syrjäiseen ky-
lään verrattuna alkoi Nuorit-
tan kylälle ilmestyä taloihin 
nuorta isäntäväkeä. Pääsään-
töisesti nuorilla isännillä tai 
emännillä oli ja on edelleen-
kin eläimiin, pääsääntöisesti 
hevosiin liittyvää harrastus-
toimintaa. Viime vuosina on 
yhä useamman talon pihapii-
riin ilmestynyt myös poroja ja 
sen myötä kolme vuosikym-
mentä uinuksissa olleet poro-
kilpailut  herätetään henkiin 
15.2.2015.

Nuorittan kylä oli aika-
naan kuuluisa paitsi loppiai-
sen porokilpailuistaan, myös 
hyvistä ajoporoistaan. Ky-
lälle on tullut viisi poroku-
ninkuuttakin. Matti Märsyn 

omistama Tessuli voitti ku-
ninkuuden 1974, Reino Pöys-
kön omistama Rapeli voitti 
kuninkuuden kahdesti vuosi-
na 1975 ja 1977, Erkki Pähtilän 
omistama Pirska voitti kunin-
kuuden 1978 ja Jari Jokikokon 
omistama Sirpakka voitti ku-
ninkuuden 1981. Yhteisenä te-
kijänä kaikille kuninkuuspo-
roille oli nyt jo edesmennyt 
Suomen eteläisin porotilalli-
nen Erkki Pähtilä joka ohjasti 
kaikki kuninkuudet.

Helmikuun 2015 porokil-
pailut järjestetään Nuorittan 
Saarisuolla, jossa myös edelli-
set kilpailut järjestettiin vuon-
na 1985. Kilpailupaikkaa on 
alettu valmistella talkoovoi-
min heti pakkasten alettua. 
Kilpailujen lähestyessä myös 
talkoot ovat lisääntyneet ja 
osoituksena kylän yhteishen-

gestä tammikuun viimei-
senä päivänä oli kilpailu-
paikkaa valmistelemassa 
kymmenkunta traktoria, sa-
man verran moottorikelk-
koja ja kymmeniä ihmisiä. 
Ratamestarina kilpailuissa 
toimii Erkki Pöyskö ja kil-
pailun johtajana Juha Park-
kinen. Kilpailupaikalle on 
rakennettu lapsille laskiais-
mäki sekä poniratsastusta. 
Tulevien vuosien kilpailui-
hin pyritään järjestäjien mu-
kaan saamaan myös yleisöl-
le poroajelua.

Kilpailun järjestäjänä toi-
mii Nuorittan nuorisoseura 
ja kilpailupaikalle on opas-
tus Ylikiiminki-Hetekylä 
tieltä.

Veli Koistinen,  
kuvat Kaisa Valkola

Porokilpailujen järjestäminen on vaatinut lukuisia talkootunteja.

Pudasjärven Optiikka juh-
listi tammikuun alussa toi-
mintansa viisivuotissynt-
täreitä.  Yrittäjä Mikko 
Vilppola järjesti perjantai-
na 30.1. arvonnan, jossa ar-
vottiin mukavia palkintoja 
tammikuun aikana liikkees-

tä silmälasit ostaneiden kes-
ken. Pudasjärven Optiikan 
100 euron arvoiset lahjakor-
tin voittivat Vesa Rääpys-
järvi, Ilpo Piri ja Matti Vilja-
maa sekä Eero Räisänen 300 
euron arvoisen lahjakortin 
Hotelli Iso-Syötteelle.

Pudasjärven 
Optiikassa 

synttäriarpajaiset

Jenni Peltoniemi avusti Pudasjärven Optiikan Mikko 
Vilppolaa arvottaessa liikkeen viisivuotisjuhlan kunni-
aksi neljä lahjakorttia.
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

HINTAROMAHDUS
POISTAMME ERÄN 

TALVIKENKIÄ JA 
ASUSTEITA 

TASARAHALLA!

5 € 10 €
15 € 20 €

...

Ophtim Eye
®

 Hydra 
-silmätipat pullossa

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14

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

•  Kosteuttaa ja suojaa
•  Säilöntäaineeton
•  Sopii myös piilolinsseille

13,90€
(norm. 15,00)

20x0,5 ml

16,50€
(norm. 18,00)

10 ml

Ophtim Eye® Hydra

Uudelleen-

suljettavat

pipetit!

Tarjous voimassa 28.2.2015 asti.

Ophtim Eye
®

 Hydra 
-silmätipat pipetti-
pakkauksessa

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.

Tule tutustumaan
biopolttimeen
myymäläämme.

Kysy edullista 

rahoitusta!

LÄMPÖ OMISSA KÄSISSÄ!

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17
la suljettu

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

Joustavat 
maksuehdot, 

korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa 
6 tasaerään.

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Kauppatie 4, p. (08) 822 415

Biopoltin-
järjestelmät
40-2000 kW

Lämpö omissa käsissä.
Voit käyttää useita eri polttoaineita,

mm. hake, turve sekä pelletit.

Snow Flake

● Sähköstartti
● Portaaton variaatoriveto
● Liipasinohjaus
● Sähköinen heittotorvensäätö
● Lämpökahvat

● Yhden käden ohjaus
● Työleveys 74 cm
● B&S moottori
● 16” pyörät
● Työvalo
● 2 vuoden takuu

LUMILINKO

1895€
Sisältää kuljetuksen ja 
käyttöopastuksen


