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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Unelmatehtaalle 
luodaan

tuotekehityskeittiötä 
s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 21.4.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Cambridge-auto Pudasjärven torilla aina 
parittoman viikon keskiviikkona.

Varaathan oman ajan.

LÖYDÄ OMA IHANNEPAINOSI!
Minä onnistuin - sinäkin onnistut!

Helinä Koski
Cambridge valmentaja, Pudasjärvi

Puh. 040 821 3884, 
helin.koski492@gmail.com

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

- Mopokurssi  
 alkaa ti 25.4. klo 15
- Autokoulukurssi  
 ti 2.5. klo 17

Tervetuloa!

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 26.4., ke 3.5. ja ke 10.5. 

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Antti 
Niemitalo

Kiitokset 
kaikille 

äänestäjilleni!

VILPITTÖMÄT 
KIITOKSET ÄÄNISTÄ. 

Eivät riittäneet tällä kertaa. 
Työ jatkuu.

Erkki 
Honkanen 

Suurkiitos 
hyvistä äänistä, 

hyvät äänestäjät! 
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Kiitos luotta-
muksestanne!

Onnea tuleville 
valtuutetuille! 
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ISOA ja PIENTÄ 
KUUSAMON MUIKKUA sekä 

TYRNÄVÄN SIEMENPERUNAA
Pudasjärven torilla 
ti 25.4. klo 8.30-10 

Porauskalustomme liikkuu
Pohjois-Suomen alueella 
kesäkuussa
- Vesikaivojen ja Maalämpökaivojen   
 poraukset ammattitaidolla
Soita tai kysy tarjous sähköpostilla 
puh. 0400 859 510
www.pohjolanlampokaivot.fi
janne@pohjolanlampokaivot.fi

Tarjoukset voimassa 28.4. asti tai 
niin kauan kuin tavaraerät riittävät.

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

SÄHKÖKIUAS 
HARVIA ECO 
6KW MOCCA

9900KUULOSUOJAIN 
PELTOR LASTEN

1000 Harvia Eco 6 kW on suomalaisten 
suosima, perinteinen seinälle asen-
nettava kiuas. Eco sopii 5–8 m³:n 
kokoisiin saunoihin. Eco-kiuasta oh-
jataan käyttökytkimillä, jotka on sijoi-
tettu kiukaan alaosaan.

(199,-)

Vihreä

Lue lehti netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

jo torstai-iltana!MTK teemaliite 2017
MTK-PUDASJÄRVEN KUSTANTAMA 

MAASEUTULIITE ILMESTYY PE 28.4.2017 
Pudasjärvi-lehden erikoisnumerona. Lehdessä on Maaseutuasiaa 

monin eri tavoin, MTK Pudasjärven toiminnasta juttua ja 
kuvia sekä tietoa MTK-Pudasjärvestä. 

Pudasjärvi-lehti p. 0400 385 281, 
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  PUDASJÄRVI-lehti

KESÄRENKAAT SAAPUNEET
Nyt on aika hankkia  

uudet kesärenkaat. Pyydä tarjous!

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, avoinna ma-pe klo 8-16.30, puh. 020 7199 870, 

kuljetusauto 020 7199 877

O
uluntie Teollisuustie
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Pohjantähti

• luotettavuutta kaikkiin 
sääolosuhteisiin

• erinomainen ajettavuus 
märällä tiellä

• huomattavan pitkä 
käyttöikä

ILMASTOINTIHUOLTO  
Henkilö-/pakettiautoon!

• kaikki merkit

Esim. Pirelli 195/65-15 299,- 4 kpl:tta, sis. kierrätys maksun + rengastyönEsim. Pirelli 195/65-15  h. 299,- 4 kpl, sis. kierrätysmaksun + rengastyön

Kansallisen veteraanipäivän juhlallisuudet
Seurakuntakeskuksessa 

torstaina 27.4.2017
OHJELMA

klo 11.00 Ruokailu veteraaneille ja heidän  
 puolisoilleen

klo 11.30      Juhlakahvit

klo 12.00      Veteraanijuhla

Kaupungin tervehdys 
Vesa Riekki, kaupunhinhallituksen puheenjohtaja

Hartaussanat ja seppelpartio sankarihaudoille 
Timo Liikanen, kirkkoherra

Juhlapuhe 
Paavo Pikkuaho, kunnallisneuvos

Pudasjärven kaupunki    Pudasjärven seurakunta Maanpuolustusjärjestöt Lions Club Pudasjärvi  

Kansallinen veteraanipäivä – Sinun veteraanipäiväsi!

Musiikkiesitykset:

• Hirsikampuksen, Hirvaskosken ja Lakarin alakoulujen 
kuoro (johtaa Juha Viljanen)

• Tuomo Rahko (pasuuna)

• Sirkku Sarajärvi (piano)

Liput – Maanpuolustusjärjestöt

Pudasjärven Lions Club järjestää tarvittaessa sivukyliltä  
veteraaneille kuljetusapua seurakuntakeskukseen.  
Yhteys henkilö:  Antti Pesälä, puh. 040 578 2344.

Veteraanijuhla katsottavissa suorana internetistä osoitteesta 
www.pudasjarvi.fi/youtube

Kunniamerkit                LÄMPIMÄSTI  TERVETULOA!

Vesa Riekki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 23.4. kello 10, saarna 
Sanna Kerola, liturgia Timo Liikanen, kanttori Tuomo 
Rahko, musiikkiryhmä Armonia kuoro, johtaa Keijo Pii-
rainen.

Naistenpäivä ”Avoimista ovista rakkauden suo-
jaan” seurakuntakodissa su 23.4. alkaa kello 10 mes-
sulla, jossa saarnaa pastori Sanna Kerola.  Naisten-
päivässä mm. ”Rakkauden suojaan” ,Ulla ja Mauri 
Miettunen, ”Jumala, joka minut näkee”, pastori Sanna 
Kerola. Armonia ja Vox Margarita kuorojen konsertti kel-
lo 15.15, johtaa kanttorit Keijo Piirainen ja Tuomo Rah-
ko. Ilmoittautuminen ke 19.4. mennessä kirkkoherran-
virastoon puh. 08 882 3100. Osallistumismaksu 10 €. 

Armonia ja Vox Margarita kuorojen konsertti seura-
kuntakodissa su 23.4. kello 15.15, johtaa kanttorit Keijo 
Piirainen ja Tuomo Rahko.

Kansallisen veteraanipäivän juhla seurakuntakodis-
sa to 27.4. ruokailu veteraaneille ja heidän puolisoil-
leen ja leskille kello 11, juhlakahvit kaikille juhlavieraille 
11.30 ja juhla kello 12, hartaus kirkkoherra Timo Liika-
nen, kanttorit Jukka Jaakkola, Tuomo Rahko. 

Raamattupiiri seurakuntakodissa ma 24.4.kello 18, ve-
täjänä Sirkka Stenius, luetaan Roomalaiskirjettä.

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan 
arpomalla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 
nuorta, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2017. 
Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yh-
teystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta joka ei käy. 
Hakemukset 28.4. mennessä  sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi tai puhelimitse 08 882 3100 (kello 9-15). 

Kuorot: kirkkokuoro to 27.4. kello 18,  Vox Margarita ke 
19.4. kello 18, eläkeläisten musiikkipiiri ke 19.4. kello 13 
ja ke 26.4. kello 13.

Yhteisvastuun lipaskeräys kaupoilla pe 28.4. 
kello 8-19. Tule sinäkin mukaan arjensankarei-
den joukkoon: keräämään lippaalla hyvän asian 
puolesta. Talkoileville kerääjille luvassa munkki-
kahvit/kaakaot keräyksen jälkeen. Varaa aikaa kalente-
riisi 1-2 tuntia, lämmin kiitos ajastasi.

Lähetyksen Kirpputori Kanttorilassa keskiviikkoisin 
kello 10.00, tervetuloa tuoreen pullan äärelle kahville. 

Kaikille avoin Sauvakävely ti 25.4. lähdetään kävele-
mään  seurakuntakodilta kello 17.15, lenkin päätteeksi 
keitämme iltakahvit Kanttorilassa. Kahvikolehti KUA:n 
hyväksi. Mukaan toivotaan kaikenikäisiä lenkkeilijöitä, 
myös ilman sauvoja voi kävellä! 

Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivä ”Eniten toi-
von rauhaa” Oulussa to 27.4. Lähtö Pudasjärveltä kel-
lo 8.30 ja paluu kello 17 mennessä. Ajankohtaispäivä 
on maksuton, Kirkon ulkomaanapu tarjoaa aamukahvin 
ja lounaan. Koulutuksen järjestää Kirkon Ulkomaanapu, 
Oulun hiippakunta, Tuiran seurakunta. Ilmoittautuminen 
20.4. mennessä kirkkoherranvirastoon 08 882 3100.

Perhekerho: seurakuntakodin perhekerho keskiviikkoi-
sin kello 10-13 ja maanantaisin iltaperhekerho kello 17-
19. 

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

Siionin virsiseurat Siivikossa Sirkka ja Pekka Honka-
sella pe 28.4. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Ompeluseurat Yli-Livolla Anna-
Mari ja Jyrki Luokkasella pe 21.4. kello 18.30 (Arvo Nis-
kasaari). Lempi Juntin muistoseurat Pärjänsuon Lat-
vassa su 23.4. kello 12. Käsityöilta Sarakylässä Janne 
Kummalalla pe 21.4. kello 19 ja lauluseurat Iivari Jur-
mulla su 23.4. kello 19. Julkaisuilta Kurenalan ry:llä su 
23.4. kello 16 (Simo Kinnunen).

Kastettu: Amalia Eleonoora Ekdahl. 

Haudattu: Seppo Olavi Juusola  74 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Pudasjärven kaupunki tar-
joaa kaikille kuntalaisille 
maksutonta ja vapaaehtois-
ta asumisneuvontaa. Asu-
misneuvontaa järjestetään 
ARAn, Pudasjärven kaupun-
gin ja Pudasjärven Vuokrata-
lot Oy:n rahoituksella. Asu-
misneuvojana kaupungissa 
toimii Teija Niemelä. 

Asumisneuvonta on Suo-
messa lyhyehkössä ajassa 
laajalle levinnyt sosiaalialan 
palvelu. Sen juuret ovat sosi-
aalisessa isännöinnissä, josta 
nykymuotoinen asumisneu-
vonta on hankkeiden ja ko-
keilujen myötä syntynyt. Se 
voi toimia sosiaalitoimen et-
sivän työn välineenä, mut-
ta myös asumisviihtyvyy-
den ongelmien ratkaisijana 
yhdessä asukkaiden kanssa.  
Tarvetta on eri viranomais-
ten, alueen työntekijöiden 
sekä asukkaiden yhteistyön 
tiivistämiselle. Asumisneu-
voja voi toimia palvelu-
verkostoa täydentävänä ja 

yhteen saattavana lisäre-
surssina. Ristiriitatilanteissa 
tai vuokranmaksuongelmis-
sa hän toimii asukkaan tuke-
na asioiden sopimisessa tai 
maksusuunnitelmien teke-
misessä. 

Kun asumisessa tulee vai-
keuksia tavalla taikka toi-
sella, voi hätiin kutsua asu-
misneuvojan. Joskus riittää 
puhelu tai neuvonta tapaa-
misella. Yhdessä voidaan 
täyttää vaikka asumistu-
kihakemus. Toisinaan asi-
at ovat enemmän solmus-
sa tai asuminen itsenäisesti 
on vaikeutunut esimerkiksi 
ikääntymisen myötä. Tällöin 
asumisneuvoja kartoittaa 
asukkaan kokonaistilanteen 
ja yhdessä asukkaan kanssa 
tehdään suunnitelma asioi-
den ratkaisemiseksi. Joskus 
tarvitaan ohjaamista mui-
den palveluiden piiriin. Tar-
vittaessa asukkaan luvalla 
voidaan koota myös palve-
luverkosto, jossa asumisneu-

voja toimii koolle kutsujana 
ja asukkaan tukena.

Asumisneuvojaan kan-
nattaa olla yhteydessä mah-
dollisimman varhaisessa 
vaiheessa. Jos ongelmat kui-
tenkin ovat pitkittyneet ja 
vaikeutuneet, kannattaa yh-
teyttä ottaa siinäkin tapauk-
sessa. Yhteydenotto on teh-
ty mahdollisimman helpoksi: 
puhelimitse, WhatsAppilla, 
Facebookin kautta, sähkö-
postitse tai käymällä asunto-
toimistossa, jonka yhteydes-
sä asumisneuvojan toimisto 
sijaitsee. Asukas voi ottaa 
yhteyttä itse, tai ohjautua asi-
akkaaksi muiden työntekijöi-
den, ystävien tai naapurei-
den kautta. Asumisneuvoja 
pyrkii olemaan tavattavissa 
kuntalaisten asuinympäris-
töissä; asukastuvissa, kerho-
tiloissa, kylätaloilla sekä eri-
laisissa kohtaamispaikoissa 
kuten kirjastossa. 

Kotikäynnit ovat paras 
tapa alkaa ratkoa asumisen 

ongelmia. Kotikäynneillä nä-
kee paremmin kokonaistilan-
teen ja keskustelut ovat avoi-
mempia asiakkaalle tutussa 
ja turvallisessa ympäristös-
sä. Tapaamisia voidaan jär-
jestää myös kahviloissa, kir-
jastossa ja vaikka puistossa. 
Jokaista asiakasta varten teh-
dään asiakassuunnitelma, 
ja asiakkuuksien pituudet 
vaihtelevat kertatapaami-
sista kuukausien mittaisiin 
asiakassuhteisiin. Tapaami-
set ovat luottamuksellisia! 
Yhteistyötä tehdään vain asi-
akkaan luvalla. Mahdollisia 
yhteistyökumppaneita ovat 
esimerkiksi koulut, isännöit-
sijä, sosiaalitoimi, mielenter-
veys- ja päihdetyö, neuvola, 
maahanmuuttotyö, vanhus- 
ja vammaispalvelut ja kol-
mas sektori, kuten seurakun-
nan diakonia.

Teija Niemelä
asumisneuvoja 

Asumisneuvojalta palveluja kuntalaisilleLINNA
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Miksi pitäisi muurata 
tselleen linna?

Kun koko elämähän  
vältellään sinne joutumista.

Jone

Moni on varmaankin kokenut elämässään 
suuren pettymyksen, kun asia, jota on kovas-
ti toivonut ja johonka on luottanut, ei ole-
kaan toteutunut. Näin oli käynyt myös Jee-
suksen opetuslapsille. He olivat saaneet olla 
Vapahtajan seurassa runsaat kolme vuotta. 
He olivat kuulleet täydellistä, erehtymätöntä 
opetusta ja olleet todistamassa lukuisia ih-
metöitä. Kuitenkin heidän Mestarinsa joutui 
kokemaan häpeällisen ristinkuoleman.

Vaikka Jeesus oli puhunut omasta teh-
tävästään ja siihen liittyvästä uhrikuolemas-
ta, opetuslapset pettyivät pitkäperjantain 
tapahtumiin eivätkä ymmärtäneet, että pro-
feetat olivat ennustaneet ne jo satoja vuo-

sia aikaisemmin.
Lukuisissa ensi sunnuntain Raamatun 

teksteissä kerrotaan ylösnousseen Jeesuk-
sen ilmestymisestä opetuslapsilleen. Johan-
neksen evankeliumissa kuvataan sitä, kuinka 
opetuslapset olivat peloissaan ja pettyneinä 
lukkojen takana. Yhtäkkiä Jeesus seisoi hei-
dän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sit-
ten Jeesus näytti heille kätensä ja kylkensä 
ja ilo valtasi opetuslapset. Jeesus sanoi vielä 
uudelleen: "Rauha teille!" Hän antoi opetus-
lapsille tehtäväksi julistaa evankeliumia kaik-
kialla maailmassa.

Kuulemme nykyisin päivittäin uutisia eri-
laisista levottomuuksista ja väkivaltaisuuk-

sista. Me kaipaamme sisimpäämme rauhaa ja 
levollisuutta pelon ja ahdistuksen tilalle. Täl-
laisen rauhan voi saavuttaa siinä valtakunnan 
evankeliumissa, jota tämänkin ajan Jeesuk-
sen seuraajat kuuluttavat kaikille kiusausten,  
epäilysten ja syntien alla oleville. Edelleenkin 
jokainen saa nostaa katseensa omista mur-
heistaan ja huolistaan Jeesuksen verihaavoi-
hin sekä kokea samanlaista iloa kuin ope-
tuslapset kokivat nähdessään ylös nousseen 
Herransa.

Seppo Leppänen

Ylösnousseen todistajia

Pohjois-Pohjanmaan alueella 
arvioidaan eri ammattien ky-
synnän vahvistuvan seuraa-
van puolen vuoden aikana. 
Entistä enemmän on ammat-
teja, joihin ammattilaisen löy-
täminen voi olla vaikeaa.

Osaajapula kohdentuu 
hitsaajiin, hotelli- ja ravinto-
la-alan osaajiin, sairaanhoi-
tajiin, lääkäreihin sekä puh-
taanapidon ammattilaisiin. 
Pula ammattiosaajista enna-
koidaan edelleen eriytyvän 
Pohjois-Pohjanmaalla seu-
tukunnittain. Tiedot käyvät 

ilmi Pohjois-Pohjanmaan TE-
toimiston juuri julkaisemasta 
ammattibarometrista.

Ammattibarometrissa nä-
kyy työvoiman kysynnän 
kausivaihtelun lisäksi yritys-
ten taloustilanteen paranemi-
nen. Tilausmäärät ja palvelu-
jen kysyntä ovat kasvaneet.

Oulun seudulla entistä 
useamman ammatin kysyn-
tä on tasapainossa. Oulus-
sa on kysyntää ICT-alan so-
velluskehittäjille. Erityisesti 
haetaan koodaajia ja sovel-
lussuunnittelijoita, joiden 

löytyminen avoimiin työ-
paikkoihin arvioidaan vai-
keutuvan.

Sama ilmiö näkynee niin 
sanotuissa suorittavan työn 
ammateissa, kuten maan-
rakennusalalla tai myynnin 
alalla.

- Merkille pantavaa on 
edelleen työvoiman kysyn-
nän erilaisuus eri puolilla 
Pohjois-Pohjanmaata, kertoo 
TE-toimiston yrityspalveluis-
ta vastaava kehittämispääl-
likkö Jouni Korhonen.

Pohjois-Pohjanmaal-

la osaajatarjontaa on laajasti 
erilaisiin työvoimatarpeisiin. 
Ylitarjonta painottuu ammat-
teihin, joihin asianomaisilla 
alueilla valmistuu henkilöitä 
oppilaitoksista.

Ammattibarometri ker-
too työ- ja elinkeinotoimis-
ton näkemyksen keskeisten 
ammattien kehitysnäkymis-
tä seuraavan puolen vuoden 
aikana. Pohjois-Pohjanmaan 
TE-toimiston asiantuntijat ar-
vioivat noin 250 ammatin ky-
syntänäkymiä ja työvoiman 
kohtaannon kehittymistä.

Entistä enemmän ammatteja, 
joihin ei löydä ammattilaisia
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pintamon humppatanssikil-
pailuilla lauantaina 15.4. oli 
hyvä vastaanotto. Kisassa 
oli mukana kahdeksan pa-
ria. Voitosta käytiin tiukka 
taisto, sillä ensimmäisen ja 
toisen parin välille tuli eroa 
vain yksi piste. Voittajapa-
ri Teija Vähäkuopus ja Mika 
Illikainen keräsi 28 pistettä, 
toiseksi tulivat Marja-Leena 
Eskelinen ja Hannu Pitkä-

nen pistein 27 ja kolmannek-
si Hilkka Kokko ja Kauko 
Juutinen pistein 25.

Tuomariston tehtävä oli 
vaikea, koska kaikkien tans-
sijoiden taso oli korkea. Tuo-
mareina toimi Esa Huovi-
nen, Eero Väisänen ja Esko 
Koivula.

Pintamon Kyläseura kiit-
tää kilpailuun osallistunei-
ta ja kaikkia mukana ollei-

Pintamolla onnistunut humppakisa

Entisestä Rimminkankaan 
koulun keskuskeittiöstä on 
muotoutumassa tuoteke-
hityskeittiö. Kiinnos-tus-
ta tilojen käyttämiseen on 
kartoitettu Pudasjärven kau-
pungin hallinnoimassa Tuo-
tekehittämö - hankkeessa, 
jonka aikana on ilmennyt 
tarpeita erityisesti vuok-
rattavalle pitopalvelukeit-
tiötilalle sekä lihan, luon-
nontuotteiden, kasvisten ja 
juuresten käsittelyyn, tuote-
kehittämiseen ja valmistami-
seen. Kartoitusten pohjalta 
hankkeessa on tehty suun-
nitelma, joka toteutuessaan 
luo keittiörakennukseen 
useita vuokrattavia tuoteke-
hitys- ja valmistustiloja. 

Tuotekehityskeittiöön 
on suunnitteilla yhteen-
sä kuusi vuokrattavaa ti-
laa; kasvikuivurihuone, yh-
distelmäkeittiö, kaksi lihan 
käsittelypistettä sekä kak-
si lihan jalostuspistettä. Yh-
distelmäkeittiötä voi käyttää 
esimerkiksi pitopalvelukeit-
tiönä tai luonnontuotteiden 
jalostustilana. Tällä hetkel-
lä keittiötiloissa toimii ko-
koaikaisena kuukausi-
vuokralaisena yritys, joka 
käsittelee paikallista, tuoret-
ta lampaanlihaa sekä valmis-
taa siitä jalosteita. Suunnitel-
luista vuokrattavista tiloista 

Unelmatehtaalle luodaan 
tuotekehityskeittiötä 

– suunnitelmissa vuokrattavia tiloja luonnontuotteiden ja 
lihajalosteiden kehittämiseen sekä pitopalvelutoimintaan 

kyseinen yritys käyttää tällä 
hetkellä vain yhtä lihan kä-
sittely- ja jalostustyöpistet-
tä, jolloin muiden halukkai-
den vuokrattavaksi jää vielä 
neljä eri tilaa ja työpistettä. 
Suunniteltuja lihan käsitte-
ly- ja jalostustyöpisteitä voi 
käyttää myös muiden elin-
tarviketuotteiden valmista-
miseen samaan tapaan kuin 
suunniteltua yhdistelmä-
keittiötä, jos toiminta ei ta-
pahdu samanaikaisesti lihan 
käsittelyn ja jalostamisen 
kanssa. 

Vuokraaminen  
avointa kaikille 
Tiloja on niiden valmistut-
tua mahdollista vuokra-
ta sekä lyhyeksi että pidem-
mäksi aikaa, vaikka vain 
yhdeksi päiväksi. Tarkoi-
tus ei kuitenkaan ole vuok-
rata keittiötiloja yrittäjäl-
le lopulliseksi toimitilaksi, 
vaan vuokraus tapahtuisi 
niin, että yrittäjä saa tilois-
sa elintarvikkeiden valmis-
tustoiminnan alkuun tai voi 
kasvattaa ja monipuolistaa 
olemassa olevaa yritystoi-
mintaansa. 

Tilan vuokraajan ei vält-
tämättä tarvitse olla yrittä-
jä. Ajatuksena onkin, että 
tiloissa saa testattua riskit-
tömästi omat tuoteidean-
sa ennen yrityksen perusta-
mista tai investointeja. Tilat 
ovat ihanteelliset esimerkik-
si elintarvikeyritystoimin-
nan testaamiseen ja aloitta-
miseen tai olemassa olevan 
toiminnan kasvattamiseen ja 
monipuolistamiseen. Myös 
yhdistykset ja muut tahot 
voivat vuokrata vapaita ti-
loja esimerkiksi opetus- ja 
kurssikäyttöön. Kaupunki 
tarjoaa tiloja laitteineen ja 

Tuotekehityskeittiöllä järjestettiin ensimmäinen kaikille avoin esittelytilaisuus helmikuus-
sa. Lampuri ja teurastamoyrittäjä Nilla Jaakola (oikealla) opastamassa Sarkar Saberia (va-
semmalla) lampaan ruhon leikkaamisessa.

Tuotekehityskeittiöllä järjestettiin toinen kaikille avoin esit-
telytilaisuus huhtikuussa 2017, jossa käytiin läpi keittiöl-
le tehtyä suunnitelmaa ja toimintamallia. Oulun kalatalo-
uskeskuksen toiminnanjohtaja ja kalatalousasiantuntija 
Heikki Tahkola (vasemmalla) kehui Rimmin keittiötiloja ja 
niiden käyttömahdollisuuksia.

välineineen edullista vuok-
raa vastaan. Lisäksi elintar-
vikkeiden valmistustoimin-
taan tarvittavat ilmoitukset 
ja hakemukset sekä keittiöti-
lojen tarkastukset hoidetaan 
kaupungin toimesta, jolloin 
tilan vuokraaja voi keskittyä 
olennaiseen eli tuotteiden 
kehittämiseen ja valmista-
miseen. Tilojen on tarkoitus 
olla valmiita vuokraustoi-
minnan aloittamiseen elo-
kuussa 2017. 

Kööki nimeksi
Keittiörakennus on saanut 
jo oman nimenkin, Köö-
ki. Nimi annettiin Unel-
matehtaan rakennusten 
nimikilpailussa, joka järjes-
tettiin kaupungin kehittä-
mistoimen tiimipalaverin 
yhteydessä maaliskuussa. 
Köökille luodaan Tuoteke-
hittämö -hankkeen aikana 
myös markkinointimateriaa-
lit ja sähköinen tilanvaraus-
järjestelmä. Hanketta ra-
hoittaa Pohjois-Pohjanmaan 
liitto AIKO –rahoituksel-
la. Hankkeen toiminta-aika 
päättyy kesällä heinäkuussa.

Tuotekehittämö -hanke 
tiedotus

Voittajapari Mika Illi-
kainen ja Teija Vähä-

kuopus humpan pyör-
teissä.

ta 15.4.
Seuraavat tanssit 

ovat lauantaina 22.4, 
jonne on järjestetty Ku-
renalta linja-autokulje-
tus. HT

Oulun seudun ulosottovirasto
Pudasjärven toimipaikan
asiakaspalvelu avoinna

2.5.2017 lukien
ajanvarauksella

Jukolantie 1, 93100 Pudasjärvi
kihlakunnanulosottomies  p. 029 5628 425
internetsivut                       www.oikeus.fi

Muistathan Kurenalan ky-
läyhdistyksen kevätkoko-
uksen tiistaina 25.4. kau-
pungintalolla. Kokouksen 
yhteydessä keskustellaan 
myös kesän toiminnassa, 
joista otetaan myös toivo-
muksia vastaan.

Entisten ja uusien jäsen-
ten täytekakkuarvontaan oi-
keuttavaa 10 € jäsenmaksun 

maksamisen päivämäärää 
on pidennetty 25.4. saakka. 
Tilinro FI86 5360 0420 1031 
71. Jäsenmaksu 10 € vuosi. 
Kakku arvotaan kevätkoko-
uksessa.

Kahvitarjoilu kello 17.30.

Toivottaa 
puheenjohtaja Kerttu Y

Muistathan 
kevätkokouksen

Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntauudistuksen 
yleisötilaisuus järjestet-
tiin Pudasjärven hirsi-
kampuksella tiistaina 18. 
huhtikuuta.

Tilaisuudessa käy-
tiin läpi sitä, miten maa-
kuntauudistus vaikut-
taa tavallisen kansalaisen 
arkeen ja mitä muuta 
alueuudistus pitää sisäl-
lään kuin vain sosiaali- ja 
terveyspuolen uudistuk-
sen. 

Maakuntauudistus tu-
lee voimaan vuoden 2019 
alusta. Uudistuksessa 
maakunnille siirtyy teh-
täviä ELY-keskuksista, 
TE-toimistoista, aluehal-
lintovirastoista, maakun-
tien liitoista ja kunnista.

Kysymyksiin vastaa-
massa olivat Pohjois-Poh-
janmaan maakuntauu-
distuksen projektijohtaja 
Kimmo Hinno sekä edus-
tajat kaikista neljästä si-
sältötyöryhmästä.

Muun muassa paikal-
liset yrittäjät pääsivät ky-
symään, mikä muuttuu 
heidän työssään.

– Paikan päälle saapu-
neet henkilöt olivat hyvin 
perillä uudistuksen ajan-
kohtaisista asioista, ja uu-
distusta kohtaan tuntui 
olevan positiivinen asen-
ne, projektijohtaja Kim-
mo Hinno kiittelee.

Kevään aikana yleisö-
tilaisuuksia järjestetään 
vielä Oulussa ja Ylivies-
kassa.

Pudasjärvellä 
positiivinen asenne 

muutokseen

Kuivikon tilan Karitsamakkaran 
MAISTIAISET JA 

MYYNTIÄ 
ma 24.4. klo 10-14 torilla tietopisteellä.

Myynnissä kahvia, munkkeja, pullaa.
Kerttu ja HannuY

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net

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

HAUSKOJA VAPPUTARVIKKEITA LÖYDÄT MEILTÄ!
Ilmapallot

Vappu lähestyy...

Alk. 2,90 €/pss

Paljon Hauskoja
Peruukkeja ja

 Asuja ym.

Muistathan, että 
KANTA-ASIAKKAANA 
SAAT norm.hintaisista 

ostoksistasi 
ALENNUKSEN!
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Sumusuon 
joutsenet ovat 

palanneet
Huhtikuussa lämpötilat vaihtelevat kovistakin yöpakkasis-
ta muutamiin lämpöasteisiin, minkä johdosta Sumusuon pin-
ta pehmentyy päivisin nuoskaksi. Vuorokauden keskilämpötila 
pysyy sitkeästi vielä miinuksen puolella näillä Pudasjärven vii-
meisillä rintamailla.

Tuon tuosta nousee Sumusuon ylle paksu sumuverho, jon-
ka turvin saapuivat myös Sumusuon, tai oikeastaan Sumuojan 
joutsenpari jo maaliskuun lopulla. Joutsenet saapuvat varhain, 
jotta saisivat vanhan ja tutun pesäkummun korjailtua ajoissa 
pesintä kuntoon.

Toisinaan joutsenpari on joutunut hätistelemään nuorem-
pia pareja kauemmaksi tontiltaan. Joutsenpari on pesinyt alu-
eella jo vuosikausia. Viime kesänä siivilleen nousi vain kaksi 
poikasta. Jospa tästä kesästä tulisi linnuille parempi.

Jo ensimmäisille pälville nousee suon povesta orastavia kas-
vilajeja. Sammalien ja tupasvillojen kasvukausi alkaa vielä yö-
pakkasien paukkuessa, päivän suoman valon ja lämmön turvin.

Sumusuo tunnetaan hyvänä lintusuona. Joutsenen lisänä 
myös toinen kevään airut, kurki viihtyy suolla. Kevättuuli tuo 
mukanaan uusia muuttolintuja, mutta se myös huolehtii moni-
en kasvien tärkeän pölytyksen.

Voimakas tuuli ravistelee leppien hedenorkoista kellertä-
vää siitepölyä, joka kulkeutuu tuulen ja hangenkuorien avulla 
pitkiäkin matkoja.

Aamuhämärissä riekot pitävät mekkaloitaan. Suolta löyty-
vät myös kaikki kolme lintulajia, jotka harrastavat keväisiä tur-
najaisiaan. Teeret ja metsot aloittavat teerenpelinsä jo varhain 
keväällä.

Toukokuussa on sitten suokukkojen vuoro. Koreapukuiset 
koiraskukot käyvät toistensa päälle kuin yleinen syyttäjä, höy-
henet pöllyten.

Suojeltu Sumusuo on varsin neitseellisessä tilassa, vaikka 
sen itäisessä reunassa onkin tiheä sarkaojien verkosto. Sumuo-
jaankin virtaa ruskeaa ja humuspitoista vettä, niin ojitetuilta 
kuin ojittamattomiltakin soilta.

Valitettavasti viime vuosikymmeninä on ojitettu valtava 
määrä soita, joille ei saatu kuitenkaan koskaan kunnon met-
sää syntymään. Huolimatta valtavasta lannoitteiden ja tuhkan 
kylvämisestä, on tuloksena ollut 60-70 vuodessa vain jokunen 
kuutio puuta. Pahimmassa tapauksessa on menetetty hyvä lin-
tusuo.

Sumusuon reunamilta voi löytää myös vanhoja metsiä. 
Kuusta ja tervaleppää kasvaa monissa märissä korpinotkelmis-
sa ja purojen varsilla. Kuusikoissa voi törmätä myös pyypoiku-
eeseen, mikä ei ole lainkaan harvinaista Sumusuolla.

Kanalinnuista juuri pyy, metson ohella on kärsinyt eniten 
vanhojen metsien häviämisestä. Ehkäpä Sumusuon onneksi on 
koitunut se, että se on liian karuhko ja vähäravinteinen aapa-
suo ihmisen hyötykäyttöön. Usein säästyvät juuri ne suot, jot-
ka eivät sovellu turpeenottoon tai metsätalouteen, aikaisem-
min myös peltojen raivaamiseen.

Sumusuon joutsen pari ei voi juuri aikailla pesinnän kanssa, 
sillä poikasilta vie reilut kolme kuukautta opetella lentämisen 
jalo taito. Ne kerkeävät juuri ja juuri päästä siivilleen ennen en-
simmäisien kirpeiden yöpakkasien saavuttua.

Tuskinpa laulujoutsenen serkku, kyhmyjoutsen koskaan 
pääsee kunnolla levittäytymään Lappiin. Kyhmyjoutsenten jäl-
kikasvun siivilleen pääsy voi kestää yli neljä kuukauttakin.

Sumusuon yksi näkyvimmistä petolinnuista on suopöllö. 
Muista pöllöistä poiketen se saalistaa myös valoisaan aikaan 
ja hyvinä myyrävuosina Sumusuolla voi törmätä tähän kaunii-
seen lintuun.

Sumusuon soidensuojelualueella ei ole virallisia ja merkit-
tyjä retkipolkuja. Maasto on paikoin hyvin vaikeakulkuista, jopa 
vaarallista upottavuuden vuoksi. Parhaiten suon elämää voi 
seurata kiikareilla suon reunamilta.

Teksti ja kuva: Jarmo Vacklin

Iltatapahtumat ja huvit
Pudasjärvellä

Viime Elinvoimavaliokun-
nan kokouksessa vierai-
li yrittäjä/toimitusjohtaja 
Janne Järvenpää Reilisep-
po Oy:stä. yrityksessä toimi-
vat Janne Järvenpää, yhtiö-
kumppani Anssi Laamanen, 
kolme työntekijää ympäri 
vuoden ja määräaikaisissa 
työsuhteissa 13-15 henkilöä. 
Yritys suunnittelee/raken-
taa kesä-, talvi- ja sisäympä-
ristöihin rakennettuja suo-
rituspaikkoja puusta. Yritys 
tekee paljon yhteistyötä mm. 
Kontiotuotteen kanssa. Sara-
kylässä sijaitsevassa hallissa 
tehdään töiden esivalmiste-
lut. Ensimmäisen sisäpuis-
ton yritys rakensi Vuokat-
tiin Angrybirds-puistoon. 
Tähän mennessä yritys on 
tehnyt yhdeksän sisäpuistoa 
Suomeen. Hyvän työssään 
saavuttaneen maineen ja 
messuille osallistumisen an-
siosta yrityksen ei ole tarvin-
nut tehdä varsinaista mark-
kinointia, sillä työtarjoukset 
ovat tulleet suoraan yrittä-
jälle.

Järvenpää totesi, että kau-
punki voisi edesauttaa yri-
tysten toimintaa yleisel-
lä tasolla työllisyys-, infra-, 
koulutus- ja viennin tukemi-
sessa. Yksittäisen yrityksen 
tukeminen on vaikeaa, koska 
jokaisella yrittäjällä on erilai-
set tarpeet. Erityisen hyvänä 
asiana hän näki Pudasjärven 
hirsiteemaan keskittymisen. 
Keskusteltiin tulevasta mo-
nitoimitalosta ja Syötteen 
vetovoiman kehittämisestä 
todeten, että yrityksen am-
mattitaitoa kannattaa käyt-
tää näissä suunnitelmissa.

Yritysneuvontaan 
muutosta
Valiokunta pohti yrityspalve-
luiden organisointia todeten 
Oulunkaaren yritysneuvon-
nan päättyvän lähiaikoina 
kokonaan. Asiaa on käsitelty 
kaupunginhallituksessakin. 
Valiokunta ohjeistaa kehit-
tämisjohtajaa yrityspalvelui-
den organisoinnin kehittä-
misessä ottamaan huomioon 
infran rakentamisen ja ystä-
vyyskaupunkitoiminnan hy-
väksikäyttämisen viennin tu-
kena. 

Työllistämisen osalta Pu-
dasjärven kaupungin te-
kemät aktivointitoimen-
piteet ovat huomattavasti 
korkeammat kuin muissa 
kunnissa. Esimerkiksi Iis-
sä aktivointiaste on ollut 31 
prosentti vuonna 2016, kun 
Pudasjärvellä vastaava luku 
on 48,8 prosenttia. Verrat-
taessa kuntaosuusmaksu-
ja kymmenen vuoden ajalta 
(2006-2016) verrokkikuntien 
kuntaosuusmaksut ovat kas-
vaneet, mutta Pudasjär-
vi on onnistunut pudotta-
maan valtiolle palautettavaa 
summaa yli puolella. Kunta-
osuusmaksulistalla on hen-
kilöitä, joiden kuuluisi pääs-
tä eläkkeelle. Nyt on päästy 
aloittamaan malli, jossa selvi-
tetään henkilöiden eläkkeelle 
pääsyn mahdollisuus siten, 
ettei henkilön tarvitse yksin 
hoitaa monimutkaista pro-
sessia. Yhdistysten yhdessä 
tekemä Me -toimisto TYPO-
hankehakemus on saamassa 
myönteisen päätöksen. Han-
ke tulee työllistämään 44 pit-
käaikaistyötöntä 100 % palk-

katuella. 
 Honkalampisäätiö on 

saamassa myönteisen pää-
töksen nuorten TYPO-hank-
keeseen. Toteutuspaikkana 
on Pudasjärvi ja hankkeeseen 
tulee kaksi työntekijää, jotka 
keskittyvät nuorten työllistä-
miseen. Sitä tukee hirsikam-
puksella järjestetty Kesäduu-
ni 2017 ja nuorten yrittäjyys 
tapahtuma 19.4. 

Unelmatehtaan  
toimintaan huomiota
Kehittämisjohtaja antoi tilan-
nekatsauksen toimista, joi-
ta Unelmatehtaalla on käyn-
nistetty Honkalampisäätiön 
ja kehittämistoimen yhteis-
työnä. Elinvoimavaliokun-
ta ohjeisti kehittämisjohtajaa 
tekemään seuraavaan valio-
kunnan kokoukseen talous-
katsauksen Unelmatehtaan 
kustannuksista alkaen vuo-
den 2016 aikana aloitetuista 
Rimmin 3. rakennukseen teh-
dyistä arkkitehti-ym. suun-
nitelmista, palkkauskustan-
nuksista ja remontti- ym. 
kuluista. Lisäksi haluttiin 
laskelma hyödyistä esimerk-
kien kautta. Elinvoimavalio-
kunta ohjeisti sairaiden (esi-
merkiksi halvaantuneiden) 
vanhusten hammas- ja jalka-
hoitojen tilanteen selvityksen 
tekemistä hyvinvointivalio-
kunnan käsiteltäväksi.

Elinvoimavaliokunta 
muistuttaa monitoimitalon 
työryhmää siitä, että valio-
kunta on viime vuoden puo-
lella esittänyt monitoimita-
lon suunnitteluun liittyvän 
kyselyn tekemistä kuntalai-
sille. Elinvoimavaliokunta 

on ohjeistanut Kyläasiamie-
hen palkkaamista 25.8.2016 
ja 15.2.2017 muistuttaen, 
että Kyläasiamihen palkka-
us on kirjattu Pudasjärven 
kaupungin toiminnan kehit-
tämisohjelmaan 2015-2017, 
jonka kaupunginvaltuus-
to on hyväksynyt kesäkuus-
sa 2015. 

Opaskoulutukselle 
tarvetta
Elinvoimavaliokunta on oh-
jeistanut syyskuussa 2016 
kokouksessaan kaupun-
ginhallitusta selvittämän 
Hirsikampus-vierailujen 
tuotteistamisen. Elinvoima-
valiokunta ohjeistaakin ke-
hittämistoimea/opetus- ja 
sivistystoimea erilaisiin vie-
railuihin ja yleensä koko 
kaupungin tutustumiskoh-
teisiin liittyvän opaskoulu-
tuksen järjestämisestä. Ke-
hittämisjohtaja kertoi, että 
opastoimintaan on ollut käy-
tössä yrittäjä, joka on hoita-
nut muutaman opastuksen. 
Elinvoimavaliokunta kes-
kusteli 20.3. kokouksessaan 
paikkakunnan negatiivinen 
ilmapiirin nostamista laa-
jempaan keskusteluun ja oh-
jeistaa kehitystoimea suun-
nittelemaan ja järjestämään 
tähän asiaan liittyvän semi-
naarin kuntalaisille. Valio-
kunta ohjeistaa kehittämis- 
ja toimintatukien hakuajan 
muuttamisen viemistä kau-
punginhallitukselle erillise-
nä asiana.

Sointu Veivo

Yrittäjä- ja työllisyysasioita 
Elinvoimavaliokunnassa

Perjantaina Hotelli-ravintola 
Kurenkoskessa esiintyy Jark-
ko Honkanen & Taiga. Ko-
koonpanon ohjelmistoon 
kuuluu tanssittavimpia kappa-

leita kautta aikojen. Herrasmie-
het ovat liikkeellä aina remp-
seällä pelimanniotteella ja aina 
yleisön ehdoin, lupaavat esiin-
tyjät.

Lauantaina tanssiminen 
luonnistuu ainakin Pintamolla, 
jossa luvassa on karaoketanssit. 
Se tarkoittaa tietenkin sitä, että 
illan aikana kuullaan useampaa-

kin artistia ja varmasti ylei-
sönkin suosikkikappaleita.

Kevättä kohti tanssien

Kaupungin johtoryhmä kukitti Pudasjärven uuden kaupunginvaltuuston torstaina ennen kuntastrategiaa käsittelevän val-
tuustoseminaarin alkua. Paikalla oli 20 valtuutettua 27-henkisen uuden valtuuston kokoonpanosta. Kaupunginjohtaja 
Tomi Timonen onnitteli uusia valtuutettuja ja totesi, että naisenemmistöinen valtuusto on harvinainen. Valtuustosalissa 
paikalla olleet antoivatkin naisten vaalimenestykselle iloiset aplodit. Kuva: Martta Oinas-Panuma
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ALKUVIIKKO MA 24.4.LOPPUVIIKKO PE-LA 21.-22.4.

PERJANTAINA 21.4. LAUANTAINA 22.4. TIISTAINA 24.4.

TIISTAINA 25.4.

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

9-19
9-16

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

Kauppatie 9 
Puhelin 
(08) 821 515

RAUTAOSASTOLTATALOUSOSASTOLTA

OUKITEL ÄLYPUHELIMET MEILTÄ!
Oukitel C3
ÄLYPUHELIN

8990

Oukitel U7 
Plus Gold 
ÄLYPUHELIN

159,-
Oukitel 
K6000 Plus Gray 
ÄLYPUHELIN

229,-

Oukitel K10000
ÄLYPUHELIN

Tarkemmat tiedot nettisivuiltamme www.mtavaratalo.com

Molemmissa vakiona radio. Voit toistaa musiikkia kännykästä, tabletista, tietokoneesta, 
tv:stä, muistitikusta, muistikortilta jne. Laite sisältää vahvistimen. Mitat: korkeus 100 cm, 

leveys/syvyys 15 cm. Laajat liitännät (muistikortti SD/SDHC, USB, MP3,
audio input 3,5 mm). Takuu 3 vuotta. Tarkemmat tiedot www.mtavaratalo.com

229,-

195

895

499
kg099

595
kg199

ras

695
kg

499
kg139

pkt

899
kg

100

199

069

399

169

pkt

pkt

kpl

100

169
pss

ras

100
pss

199

099
ras

249
kg

pkt549
ras

099
pss

649

199
pkt

kpl

pkt

139
pss

kg

995

pkt

4 pkt/talous

pkt

179
pkt

699
kg

2 pkt/talous

129,- 169,-

299,-

99,-

339,-

6250

2 pkt/talous

PullaPirtti
OHRARIESKA
3 kpl/450 g

Nestle
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 l

KANAN-
MUNAT
10 kpl
koko M

HK Popsi
PERHENAKKI
600 g

Porsaan
GRILLI-
KYLKI
maustettu

PullaPirtti
POSSU-
MUNKKI

Snellman
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA 
400 g

Arla
VOI 500 g
normaalisuolainen

HK 
Viljaporsaan
LIHASUIKALE 
400 g kermapippuri

Saarioinen
KIUSAUKSET

300 g 
kinkku, kirjolohi, kebab tai

jauheliha

Naudan
PAISTI-
JAUHE-
LIHA

Atria
Viljaporsaan
FILEEPIHVI

500-600 g
naturell tai pippurinen

Taffel sileä
CHIPS

325 g

Riitanherkku
METRIPIZZAT

750 g,  hawaii tai härmäläinen

Atria
KAALI-
KÄÄRYLEET

Fazer
PAAHTOLEIVÄT 
280-335 g, täysjyvä, 
kaura tai vehnä

Myllyn Paras 
MAKARONI
400 g

HK Poprilli
GRILLIMAKARA

400 g

HK
PERHEPALVI 
350 g

Valio Hyvä
suomalainen
ARKIJUUSTO
750 g

Atria 
GOTLER-
MAKKARA 
palana

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Naudan
luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

JÄÄVUORI-
SALAATTI

Espanja

Porsaan
KYL-
JYKSET

199,-

kg

Pappagalla
TIKKUJÄÄTELÖ

8 kpl

KIRSIKKA-
TOMAATTI

250 g

2 kg/talous

3 pss

Antell
RUIS 
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

189,-

389,-

119,-

2490

59,-

1595

99,-
Rebel 
Solid 3i steel  
KAASUGRILLI

Rebel Top 
SÄHKÖ-
GRILLI 2200w

HALLITUNKKI
2 tonnin

HALLITUNKKI
matala
2 tonnin

KOOTTAVA
KATISKA

Timco
KOMPRESSORI 
24 L, 2 hp  
-tuotto 206 L/min

Rebel salute 3i 
KAASUGRILLI
Kolmen (3) polttimen kaasu-
grilli sivukeittimellä. Kestä-
vät rosteriputkipolttimet, 
joista kahden polttimen 
päällä on lämmönjakopellit, 
jotka suojaavat polttimia, 
tasaavat lämpöä sekä estä-
vät liekkien leimahtelua 

MONITOIMI-
TIKKAAT
16 askelmaa 

79,-

Alkaen

BLUETOOTH 
TORNIKAIUTTIMET
Torni 3, teho 40 W

BLUETOOTH 
TORNIKAIUTTIMET
Torni 5, teho 60 W

Whirlpool AWO/D6024
PYYKINPESUKONE 
Energialuokka 
A++. Linkous 
1400 kier./min 

Whirlpool päältä 
täytettävät
PYYKIN-
PESU-
KONEET

Volta VEQ20
PÖLYNIMURI

Prego
MIKROAALTOUUNI  
700 W, 20 L

PUUN-
HALKAISU-
KONE
6 tonnin
sis. jalusta ja 
ristihalkaisuterä
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Havulan rannassa liikkui 
perjantaina 7.4. tavallista 
kirjavampaa pilkkiporuk-
kaa, kun Pudasjärven jäälle 
painui kymmenkunta turva-
paikanhakijaa kairat tanas-
sa. Mukana touhussa oli 
myös paikallista väkeä ka-
laoppaina ja muonitusmes-
tareina. Metsähallituksen 
luontopalveluiden ESIKO-
TO-hankkeen organisoiman 
tapahtuman toteuttivat yh-
teistyössä OSAOn Pudasjär-
ven yksikön matkailualan 
opiskelijat, Pudasjärven per-
hokalastajat ja Pudasjärven 
vastaanottokeskus. 

Jäätilanne oli hyvä, eikä 
sulapaikkoja järvellä vie-
lä näkynyt. Jään paksuus 
rannan tuntumassa oli noin 
70 senttiä, tämä oli monel-
le etelän maista tulleelle yl-
lätys. Kairata sai ihan tosis-
saan. Eero Moilanen ja Kari 
Vihonen opastivat pilkki-
mistekniikkaa. Välineet oli 
saatu lainaan heiltä ja muil-
ta paikallisilta kalastajilta, 
tosin pari miestä oli jo eh-
tinyt hankkia omat pilkki-
vavat. Suurimmalle osal-
le pilkkiminen oli ihan uusi 
kokemus. Onneksi joku-
nen ahvenkin nousi jäälle 
asti. OSAOn opiskelija Janne 
näytti, miten kala tainnute-
taan oikeaoppisesti ja laske-
taan veret. Rantaan palattua 

ahvenet perattiin ja halstrat-
tiin nuotiolla.

Pilkkimisen ohella oli oh-
jelmassa lumikenkien testa-
usta, pahvikalojen etsintää 
ja tietenkin tulistelua ja eväs-
telyä nuotion ääressä. En-
simmäisen vuoden matkai-
lualan opiskelijat loihtivat 
opettajiensa Marja Kuusini-
van ja Liisa Lehdon johdolla 
viihtyisät puitteet Havulan 
rantaan ja hoitivat tarjoilu-
puolen ammattimaisesti. 
Yhdessä osallistujien kanssa 
paikka siistittiin lopuksi hy-
vään kuntoon.

- Pilkkitapahtuma oli 
opiskelijoiden mielestä hyvä 
asiakaspalveluharjoitus mo-
neltakin kannalta: sai käyt-
tää englannin kieltä, valmis-
taa lohta, tarjoilla ulkona 
talvioloissa ja tehdä erilaisia 
nuotiota, totesi Kuusiniva. 
Tapahtuman suunnittelu ja 
toteutus yhteistyössä MH:n 
kanssa oli myös uutta.

Pilkillä turvapaikanhakijoiden kanssa

Luonto on tärkeä osa 
kotoutumista
Pilkkitapahtuma oli yksi 
ESR:n rahoittaman ESIKOTO-
hankkeen puitteissa järjestet-
tävistä luontopäivistä. Tarkoi-
tuksena on tutustuttaa vasta 
maahan tulleita suomalaiseen 
luontosuhteeseen ja luoda ma-
talan kynnyksen osallistumis-
muotoja yhdessä paikallisten 
toimijoiden kanssa. 

- Pudasjärven vastaan-
ottokeskuksen asukkaat 
ovat aiemmin olleet muka-
na mm. Suomen luonnon 
päivän tapahtumassa Syöt-
teen kansallispuistossa sekä 
talkoilemassa Pudasjärven 
Natura-alueella luonnon-
hoitotöissä, kertoo projekti-
koordinaattori Saša Dolinšek 

Eero opastaa, kuinka iskukoukku asetetaan pyyntiin.

Janne näyttää, miten kärpäsentoukat ujutetaan koukkuun.

Pilkkisaalis halsterilla. 

Metsähallituksesta. Toivo-
muksenamme on, että turva-
paikanhakijoiden kanssa to-
teutettaviin aktiviteetteihin 
saisimme aina mukaan pai-
kallisia ihmisiä. Näin maa-
hanmuuttajat helpommin 
löytäisivät tien uusiin har-
rastuksiin ja järjestöihin, toi-
voo Saša.

Yhteistyöllä turvapaikan-
hakijoiden kotoutuminen 
saadaan toimivaksi. Osana 
yhteiskuntaa ja paikal-lisyh-
teisöä niin Suomessa synty-
nyt kuin muualta tullut voi 
kokea osallisuutta, mikä on 
tärkeää syrjäytymisen ehkäi-
syssä. Leppoisa pilkkipäivä 
oli yksi pieni, mutta tärkeä 
askel siihen suuntaan.

Petri Haapala

OSAOn matkailualan opiskelijat tarjoilivat halstrattua lohta
komeasti kelkan päältä.

Jo perinteeksi käynyt koko 
perheen pääsiäistapahtu-
ma järjestettiin Puhosky-
län Möykkälässä lauantaina 
15.4.2017. Tapahtuma kerä-
si runsaasti osallistujia. Va-
paaehtoiset talkoolaiset jär-
jestivät erilaisia kilpailuja 
aikuisille ja lapsille. Pudas-

Kyläseuralla onnistunut pääsiäistapahtuma Puhoksella

Arpajaiskakku.

Eero Hyttinen lättymestarina.

Aina ei onnistunut tandemhiihto.

Lapset kettinginheittokilpai-
lussa.

Lätyt teki kauppansa.
Tandemhiihtoa pääsi kokei-
lemaan.

Sisätiloissa pelattiin bingoa.

järviset liikkeet olivat lah-
joittaneet kilpailupalkinto-
ja, joista lämpimät kiitokset 
lahjoittaneille. Tilaisuudes-
sa pelattiin myös pari leh-
teä bingoa sekä järjestettiin 
arpajaiset.

Eero Hyttinen paistoi let-
tuja koko tapahtuman ajan, 
eikä letut päässeet jäähty-
mään kun innokkaat ostajat 
napsivat ne suihinsa kahvin 
kera. Nälkäiset saivat pais-
taa makkaraa nuotiolla.

Kaiken kaikkiaan pääsi-
äistapahtuma oli iloinen ja 
lämminhenkinen, jossa oli 
yhdessä tekemisen meinin-
ki. Kiitos kuuluu aktiivisil-
le talkoolaisille sekä kaikille 
tapahtumaan osallistujille. 
Puhoskyläläisten, mökki-
läisten, sekä naapurikylien 

keskinäistä tapaamista jär-
jestetään tulevaisuudessa-
kin ja ehkä jo kesän alussa 
seuraavan kerran.  
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

VOI-
VANILJAPITKO 

370 g

kpl
2,99

CAMPING
GRILLIMAKKARA

400 g

3,00

MEETWURSTI
200 g

pkr
1,99

TUMMA JA 
VAALEA 

SÄMPYLÄ
8 kpl/320 g

pss
1,00

KANANPOJAN 
PAISTI-

SUIKALEET
maustamaton 250 g

marinoitu 300 g

3,00
2 PKT

2 PKT

AT HOME
ILMANRAIKASTIN
5 tuoksua
400 ml

0,99
plo

WC-ANKKA
VESSANPESUAINE
750 ml

4,00
2 PLO

FASHION
PROFESSIONAL
SHAMPOO JA 
HOITOAINE
900 ml

5,002 PLO

HOX! ISO 
PULLO!

Nord Clean
NESTESAIPPUA 3 l
oliivi, mango. laventeli

plo

2,99
astia

UUDET KUOSIT 
SAAPUNEET

- VAHAKANKAITA

- KOSTEANTILAN  

MATTOA

PIHARAKENNUKSET MEILTÄ:

LilleVilla 26
TALLI 
2800x4600 mm, hirsi 28 mm

1990,-

LilleVilla 94
PARIAITTA/
VARASTO
5100x3000 mm +850 mm
harjakorkeus 3250 mm

2990,-

LilleVilla 20
AITTA
3000x3000 mm + 1500 mm
harjakorkeus 2670 mm

1990,-

LilleVilla Vaasa
VARASTO
2400x2450 mm
harjakorkeus 2400 mm

1190,-

LilleVilla 1
LEIKKIMÖKKI + 
VIERASAITTA 
2000x2000 mm + 1000 mm
harjakorkeus 2390 mm

1190,-

LilleVilla 312
PUUCEE-VARASTO
3000x2000 mm + 280 mm
harjakorkeus 2550 mm

1190,-

LilleVilla Toilet 8
PUUCEE
1200x1400 mm
harjakorkeus 2580 mm

690,-

LilleVilla Mikkeli
VARASTO
3000x3000 mm
harjakorkeus 2450 mm

1690,-

LilleVilla 207
VARASTOLIITERI 
3900x3000 mm
harjakorkeus 2530 mm

1990,-

PIHARAKENNUKSET 
MYYDÄÄN 

PUUVALMIINA.

LISÄTIEDOT:
www.luoman.fi
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Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
JA KUKKA KY, PIHLAJA 
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14, su 10-14

-välitykset kaikkiin maihin

• Uudis- ja korjausrakentaminen
• Konttien vuokraus
• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski 
Puh. 040 581 0386

esa@esasarkela.fi 
www.esasarkelaky.fi

LAKI-, VAKUUTUS- JA PANKKIPALVELUA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

HIERONTAA, FYSIOTERAPIAA, 
TERAPIAPALVELUITA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Edunvalvontavaltuutukset
Perunkirjoitukset

Perinnönjaot
Ositukset

Yritysten perustamiset
Neuvontaa

(ei riita- eikä rikosasioita)

Asiakasomistajaetuna kertyviä 
bonuksia käytetään lakipalveluiden 

palkkioiden maksuun.

Ota yhteyttä ja 
varaa aika

puh. 010 257 1904

Jonne Ivola
pankkilakimies, OTM

Kellot ● Kihlat ● Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

KELLOSEPÄNLIIKE

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

•  rikos- ja riita-asiat, vahingonkorvaukset, sopimukset
•  avioeroasiat, ositukset
•  perinnönjaot, perunkirjoitukset
•  oikeusturva-asiat
• maksuttomat oikeudenkäynnit ym.

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 20 vuoden ajan 

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, Puistotie 2, Pudasjärvi 
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 Metsäveroilmoitukset

P Ojitus
P Nuoren metsän hoito
P Kemeratuet
P Taimet ja siemenet

Huom! Ilmainen 
puunmyyntisuunnitelma

Metsänomistaja, 

ota yhteyttä!

AUTOPELTIKORJAAMO
* KOLARIKORJAUS                                                                                      
* VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
* MAALAUSTYÖT                                                                                         
* VAHINKOTARKASTUKSET

* HITSAUSTYÖT                                                                                            
* TRAILERIKULJETUKSET
* ALUSTAN MASSAUS                                                                                
* KIILLOTUS JA VAHAUS

Puh. 040 564 8643

www.autopeltikorjaamokuopus.fi

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

● Pakokaasu- 
mittaukset 

 bensa / diesel
●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

● fysioterapia
● toimintaterapia
● allasterapia
● puheterapia
● hieronta

Olemme Kelan palvelutuottaja

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

Asianajotoimisto 
Eija Heikkinen Oy

Asianajaja, varatuomari, julkinen kaupanvahvistaja.
Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot 

ja muut oikeudelliset asiat.
Puh. 040 144 6888 

Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi. Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu
toimisto@eijaheikkinen.fi

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

- KONEPAJA  
- METALLIMYYNTI 

P. 040 840 5664 
Sahatie 17

93100 Pudasjärvi

METALLITYÖ 
LIIKANEN Oy

KONEPAJA

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. 
Myös asunnon/rakennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 
22 € sis. alv:n) Pudastori on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on ilmainen.  
Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteyden-
ottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä 
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 22 € sis. alv:n. 
Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 
22 € sis. alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

MYYDÄÄN OSTETAAN

MAANRAKENNUSTA

SYÖTTEEN 
MAANSIIRTO OY

* Maansiirtotyöt * Kaivutyöt 
* Sorat, murskeet, hiekat, 
myös seulotut lajikkeet

* Maisemointityöt * Lumityöt

Lakisuontie 29, 93280 Syöte
Jari Särkelä, p. 0400 374 259

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti itse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELUHAKEMISTOSSA!

Palveluhakemisto

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

TAKSI

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

040 190 4344
Yli-Livo, Pudasjärvi

Taksi 
Siuruainen

PELTITYÖT, TARVIKKEET
JA ASENNUKSET RAKENTAMINEN, REMONTIT

METALLIROMUN
KERÄYS JATKUU

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Virallinen metalliromun kierrätys.

"

METALLIROMUN KERÄYS

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt
sekä sävytykset

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. Ilmastointikanavien  

putsaukset ja säätäminen

Oikaisuja
Toisin kuin viime Pudas-
järvi-lehden Jouni Manni-
sen mielipidekirjoitukses-
sa mainittiin, valtuustoon 
valittu Paula Soronen ei ole 
JHL:n Pudasjärven osaston 
puheenjohtaja. Soronen on 
PAM Pudasjärven osasto 
208:n puheenjohtaja.

Viime Pudasjärvi-leh-
dessä vaalijutun lopussa oli 
mainittu useita kirjoittajia, 

kirjoittaja oli kuitenkin Hei-
mo Turunen. Mainitut hen-
kilöt olivat Kansalaisopis-
ton juttukoosteen kirjoittajat 
ja kuvaajat eli Pasi Kemppai-
nen, Aira Siuruainen-Kalli-
ola, Esa Nurmela, Vuokko 
Nyman ja Katri Kemppa-
nen. Jutun oli koonnut Hei-
mo Turunen.

Toimitus

Mökki Puhosjärven rannalta. P. 
040 506 8782.

Koivurankaa p. 0400 634 325.

Kotitarveviljelijältä hyvää peru-
naa pienehkö erä. Lajike OPE-
RA.  P. 040 702 3640.

Sukkasunnuntai 16.4. val-
keni Poijulassa aurinkoisis-
sa merkeissä. Säätä työkseen 
ennustavat tosin lupailivat 
kello 13 nousevan tuiman 
pohjoistuleen, joka haalai-
si mukanansa paikalle myös 
lumituiskun. Itse kisa aloi-
tettiin kuitenkin mainion ul-
koilusään vallitessa.

Tuttuun tapaan kisakes-
kuksena toimi Tapio Poi-
julan omistama entinen 
Poijulan koulu. Tapio oli 
edellisiltana pyöräkuormaa-
jalla aurannut koulun piha-
maalle mahtavat parkkitilat 
pilkkijöiden autoille ja kisan 
järjestäjien ravintolateltalle. 
Sivutuotteena syntyneillä lu-
mivuorilla oli Nappulasar-
jalaisten mukava temmeltää 
palkintojen jakoa odotelles-
sa. 

Itse kisa alkoi todella 
lämpimissä merkeissä. Val-
kinjärvihän on mukavassa 
notkossa, jonne pikku pu-
huri ei sovi puhaltelemaan. 

Valkinjärvellä pilkittiin pääsiäisenä
Aurinko paahtoi jäälle ja jää-
tä oli kairata asti. Ainakaan 
allekirjoittanut ei muista kos-
kaan olleen näin kovia jäitä 
tähän vuodenaikaan, vaikka 
avannon äärellä on tullut nö-
kötettyä jo pitkän matkaa nel-
jättäkymmentä vuotta. Moni 
kisaaja tuskailikin kilpailun 
alussa turhan raskaan vaate-
tuksen kanssa. Liiasta vaate-
tuksesta valittaminen vaime-
ni kuitenkin kello 13, aivan 
kuten viisaat säiden povarit 
olivat luvanneet. Pohjoises-
ta nousi puhuri, joka vedät-
ti haalarin huput pilkkijöiden 
suojaksi.

Itse kisassa nousi saalista 
mukavasti, varsinkin kun ote-
taan huomioon kevään veny-
minen ja pohjoispuhuri.  Pilk-
kijöiden kokonaissaalis oli 194 
kiloa. Saalis koostui pääasias-
sa reilun pilkin mittaisista ah-
venista ja samanmoisista sär-
jistä. Kärkipään sakki oli toki 
saanut narrattua siiman jat-
keeksi myös karkeampia yksi-

Tulokset:
Miehet: 1. Kari Tuhkanen 6807g, 
2.Seppo Huttu 6518g, 3. Hannu 
Kellolampi 6124g, 4. Vesa Rahik-
kala 5910g, 5. Oskari Rahikkala 
4780g, 6.Jarkko Tiensuu 4571g, 
7. Ari Mahlakaarto 4402g, 8. Kari 
Keltamäki 4059g, 9. Leo Jussila 
3868g, 10. Jukka Vetikko 3627g.
Miesveteraanit: 1. Ahti Kok-
ko 6566g, 2. Reijo Heikkinen 
6457g, 3.Vesa Teivaanmäki 4840g, 

4. Markku Keränen 4795g, 5. Juha 
Sihvonen 4782g, 6. Jouko Karjalai-
nen 4135g, 7. Esa Ontero 4066g, 8. 
Pertti Raiskio 4060g, 9. Ensio Tak-
kinen 4045g, 10.Taisto Latvalehto 
3928g.
Naisveteraanit: 1. Sirkka Kohta-
la 4848g, 2. Lilli Latvalehto4375g, 
3.Kirsti Kangas 4230g, 4. Vuokko 
Korteslahti 3965g, 5. Helinä Jak-
kila 3391g, 6.Sirkka Kokko 3266g, 
7. Elvi Järvenpää 2390g, 8.Toini 

Parkkila 2335g, 9. Liisa Karjalainen 
2133g, 10. Pirjo Loukusa 1412g.
Naiset:  1.Elisa Juurikka 4203g, 
2.Tarja Väänänen 3526g, 3.Katja 
Siekkinen 3262g, 4. Leena Keränen 
3248g, 5.Maarit Pitkänen 3172g, 6.  
Katri Lehmikangas 3089g, 7.Han-
na-Leena Poropudas 3079g, 8. 
Outi Atsinki 1876g.
Nuoret: 1. Nikke Keränen 2739g, 
2. Tuomas Korteslahti 1988g. 
Nappulat:  1.Elmeri Kinnunen 

399g, 2.Ronja Laakkonen 284g, 
3. Eevi Kujala 157g, 4. Roope 
Laakkonen 151g, 5. Ninni Siek-
kinen 144g, 6. Hilda Mäntykent-
tä 115g, 7.Eppu Poijula 62g, 8. 
Aino Poijula 45g, 9. Nelli Siekki-
nen 44g, 10.(jaettu sijoitus) Alii-
sa Siekkinen, Topi Poijula, Jasper 
Kinnunen, Rosaliina Mäntykent-
tä ja Eeva-Kaisa Mäntykenttä 
(voimakkaita nykäisyjä ja yksi pil-
kin menetys).

löitä. Kisailijoita jäällä hääräsi 
87 alan harrastajaa, kun mu-
kaan lasketaan myös nappu-
lat, joita olikin mukana todel-
la ilahduttava määrä. Peräti 14 
nuorta lajin aloittelijaa oli saa-
punut narraamaan eväkkäi-
tä. Samalla toki nuorimmaiset 
hoitivat myös suhdetoimin-
taa, niin jäällä kuin parkkipai-
kan lumivuorillakin.

Eniten kalaa kisassa kehi 
Kari Tuhkanen. Pääpalkinto-
na olleet OPA:n sähkösavus-
tin ja OBH Nordican tyh-
jiöpakkauslaite matkasivat 

Karin mukana Taivalkos-
kelle. Naisista eniten kalaa 
konttiinsa nosti Sirkka Koh-
tala. Myös hän vei tuliaisina 
Taivalkoskelle OPA:n säh-
kösavustimen. Niin ja saa-
tiinhan se ennustettu lu-
mipyrykin. Onneksi vasta 
palkintojen jaon jälkeen.

Kilpailuiden järjestäjä 
Lahdenperän Erä Ry kiittää 
talkooväkeä onnistuneesta 
kilpailusta. Erityiskiitokset 
Tapio Poijulalle, sekä Val-
kinjärven kalastuskunnal-
le. JT

KUN HALUAT PÄÄSTÄ 
EROON  TARPEETTOMAKSI  
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Lue lehti netistä
www.pudasjarvi-lehti.fi

jo torstai-iltana!
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

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

Taksi Piipponen Oy

Elimme - Limingan taidekoulun sarjakuvaoriginaale 5.-30.4. näyttely avoinna 
ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu, Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuus-
tie 1.
Vaellus väreissä - Harri Ahosen valokuvia 11.4.-31.5. Luontokeskus kahviloineen 
on avoinna 22.4. saakka joka päivä klo 10-16, 23.4.-31.5. keskiviikosta lauantaihin klo 10-
16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
EU-ruokapakettien jako pe 21.4. klo 9, Suojalinna, Urheilutie 2.
Kuntotanssit Sarapirtillä la 22.4. klo 21-23. Järjestää yhteistyössä Sarakylän nuori-
soseura ry., Pudasjärven nuorisoseura ry./Ijoen Tanssijat ja Pudasjärven kansalaisopisto
Iso-Syötteen laskukauden päätösbileet la 22.4. klo 12-17.
Kuntotanssit Syötteen kylätalolla su 23.4. klo 18-20, järj. Syötteen kyläyhdistys
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 24.4. klo 9-9.15. Karhupaja, Teol-
lisuustie 12.
Tietsikka-info ke 26.4. klo 9.30-13.30. Hyvän mielen paikka, kaupunginkirjasto, Tuuli-
myllyntie 4.
Elokuvakerho ke 26.4. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Elokuvakerho ke 3.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Hyvän Olon Messut la 6.5. klo 9-15, Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 8.5. klo 9-9.15. Karhupaja, Teolli-
suustie 12.
Elokuvakerho ke 10.5. klo 15.30-18. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 23.4.2017 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

UINTIJAOSTO
Kauden viimeiset UINTIKISAT
palkintojen jaot ja 
kauden päätöstilaisuus pidetään
Puikkarissa su 23.4. klo 18 alkaen. Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS 
pidetään kaupungintalolla, 

torstaina 27.4.2017 klo 17.00.
Asioina sääntöjen mukaiset asiat.

sääntömääräinen

Jyty 
Pudasjärvi ry:n

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!Lippu 5€. Huom. Käteismaksu!

PinTamolla Pintamontie 321

KaraoKe-
TanssiT

 lauantaina 22.4. klo 21.00–01.00.
C-oikeudet (olut, siideri). Linja-autokuljetus seuraavasti: S-Market klo 20.30, 

Tulitauko klo 20.45 ja paluu tanssien päätyttyä. Hinta 15 €, sis. kyydin ja 
pääsylipun. Kuljetukseen voi ilmoittautua ennakkoon p. 040 737 0143.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään:
 - Ohjesääntöjen 8 §:n mukaiset asiat varsinaiselle   

 kokoukselle 
 -  Nahkiaisen rauhoitus Raasakan yläpuolisella   

 jokialueella 15.8. – 31.12.
 -  Ylisiirrettävien emolohien vapautuspaikat ja 
  paikkojen rauhoitusajat
 -  Kalastuksenvalvonta v. 2017

Tarkastettu kokouspöytäkirja oikaisuvaatimusosoituksineen 
on nähtävillä 17.-31.5.2017 Iin, Pudasjärven, Taivalkosken, 
Puolangan ja Suomussalmen kuntien/kaupunkien ilmoi-
tustauluilla sekä Oulun Kalatalouskeskuksen toimistossa 
(Keskuskuja 1 C 12) Kuusamossa. Kalastusalueen sääntö-
jen 5 § :ssä mainittujen kokousedustajien on esitettävä val-
tuutuksensa esim. pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla.

Iijoen vesistön kalastusalueen hallitus

KOKOUSKUTSU
Iijoen vesistön kalastusalueen vuosikokous 
pidetään keskiviikkona 10.5.2017 Taivalvaaran 
Monitoimitalolla (Hiihtokeskuksentie 4, 93400 

Taivalkoski) klo 17.00 alkaen. 
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 16.30.

VUOSIKOKOUS 
pe 28.4.2017 klo 18 Kylätalolla.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Hallitus

Kuren 
Vesiosuuskunnan

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Su 23.4. klo 13 Taisto Vähäaho
Su 30.4. klo 13 Afrikkalaisten ryhmä

Tiistaisin sana ja rukous klo 18 

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

KEVÄTKOKOUS
la 29.4.2017 kello 14.00 

kaupungintalon kahviossa. 

Vasemmistoliitto 
Pudasjärven osasto ry:n

Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu!

Johtokunta

Pintamon Vesiosuuskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 6.5.2017 klo 12 

Pintamon kyläseuran talolla.
Hallitus

Huhti-toukokuun vaihtees-
sa ilmestyy Antti Ervasti & 
Erakkojen kolmas albumi, 
Kaakkurin lento. Ervastis-
sa Iijoessa kesäisin kalaste-
levasta kauniista linnusta 
nimensä ja kantensa saa-
nut albumi sisältää tutuksi 
tullutta hyväntuulista po-
prockia, rehvakasta soitan-
toa ja veikeitä tarinoita.

– Linja on sama kuin 
edellisillä levyilläni Era-
koksi Ervastiin ja Kaikki 
naiset. Nyt kaikki on entis-
täkin runsaampaa: pölijyy-
det ovat vieläkin pöliämpiä, 
herkistely entistä veresli-
haisempaa ja reippaus aina 

Ervastin Erakot tulevat kolmannen kerran
vain riehakkaampaa. Toi-
saalta levyn tuottanut Matti 
Rustman Mikkonen yhdisti 
villeimmätkin rönsyt sopu-
suhtaiseksi kokonaisuudek-
si, Antti Ervasti kuvailee 
tuoretta levyään.

Hän sanoo, että levy on 
vuosina 2012 ja 2014 ilmes-
tyneisiin levyihin verrattu-
na huolellisemmin tuotettu 
ja paremmin soitettu.

– Tarkoitan meikäläisen 
mittakaavassa. Mitään si-
säsiistiä konetuotettua ra-
diopoppia musiikkimme ei 
ole vieläkään - onneksi, hän 
naurahtaa.

Runsas paketti on ky-

seessä sikälikin, että levyl-
lä on 14 laulua. Valtaosa on 
syntynyt Ervastin mökillä 
Ervastinkylässä tai Sauna-
laakson saunojen lauteilla.

– Jälleen olen ammen-
tanut kylän myyttisten ta-
rinoiden pohjattomas-
ta kaivosta ja nykyaikojen 
hauskoista sattumuksis-
ta. On siellä muutama kap-
pale, joissa ei suoranaisesti 
kerrota Ervastista tai meis-
tä Ervasteista, mutta niis-
säkin aina joku viittaus on. 
Ja sana sauna on mainit-
tava joka laulussa, juuret 
vahvasti Ervastinkylän tör-
mällä omaava Antti Ervas-

Tässä on moni laulu 
syntynyt melkein kuin 

itsestään kitaraa 
rämpätessä. Erään 

mökkireissun päätteeksi 
piti improvisoida äkkiä 
lähtölaulu. Siitä syntyi 

Kaakkurin lento 
–kappaleen kertosäe, 

Antti Ervasti kertoo
 pirtissään Ervastin mökillä.

ti julistaa.
Laulujen sanoituksia, 

taustatarinoita ja muu-
ta tietoa löytää osoitteesta  
www.anttiervasti.fi

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö:  
1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

Tervetuloa!
Pe 28.4.  Rainer Bollström
La 6.5.  ÄSSÄT

Lauantaina 22.4.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Perjantaina 21.4.

JARKKO HONKANEN 
& TAIGALippu 12 €

Kevään viimeinen PUBIVISA ke 26.4. Väläkkyjen ilta klo 19

TU
LO

SS
A:

Karaoke ja wintti lippu 5 €

Sydänviikon toimintaa perjantaina 28.4.

PUDASJÄRVEN
SYDÄNYHDISTYS RY

-  Lipaskeräys kauppaliikkeissä
-  Huhtikuussa jäseniksi liittyvät saavat
  Viking Linen risteilylahjakortin
-  Jaetaan Sydänliiton jäsenetulehtisiä, 
 -tiedotteita, vappukoristeita, 
 halaustarroja.

KIRPPIS
ke 26.4. klo 11-18 ja 

to 27.4. klo 11-15

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

On vain aika, missä elämme
Jokaisella oman elämänsä mittainen.

Kaikille se tuntuu olevan vääränlainen
tai jopa turhanpäiväinen.

Jotkut tekee itsestään tärkeitä ja jopa
korvaamattomia.

Minä ensin tyypit eivät saa rauhaa, koska
rakastavat enemmän mammonaa kuin itseään
tai rakkaimpiaan.                                                      Jone 

AIKA
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Kuulutus vaalin vahvistamisesta
Vaalilain 91 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta on koko-
uksessaan 12.4.2017 vahvistanut Pudasjärven kaupungissa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettujen 
kuntavaalien tuloksen ja julistanut valtuutetuiksi sekä määrännyt heidän varajäsenikseen toimikau-
deksi 2017-2021 seuraavat ehdokkaat:

Valtuutetut

Nimi Arvo, ammatti tai toimi Puolue Äänet Vertausluku

Törmänen, Anni-Inkeri diplomi-insinööri, yrittäjä KESK 212 2161,000

Kälkäjä, Mari yrittäjä, eduskunta-avustaja KESK 201 1080,500

Riekki, Vesa metsuri KESK 155 720,333

Kouva, Jorma metsätalousinsinööri, eläke-
läinen

KESK 129 540,250

Veivo, Sointu kasvatustieteen ja hallintotie-
teen maisteri, sosionomi

KESK 104 432,200

Ikonen, Eija myyjä, eläkeläinen SDP 126 401,000

Heikkilä, Juha maanviljelijä KESK 97 360,167

Tihinen, Paavo yrittäjä, eläkeläinen VAS 76 359,000

Talala, Reijo lehtori, eläkeläinen KESK 90 308,714

Tykkyläinen, Kari kuvanveistäjä VIHR 94 273,000

Haataja, Auri yhteiskuntatieteiden maisteri, 
sosiaalityöntekijä

KESK 78 270,125

Oinas-Panuma, Eero matkailuyrittäjä, poromies KESK 76 240,111

Kellolampi, Juho maanviljelijä PS 100 222,000

Koivula, Marko toiminnanjohtaja, tapahtuma-
järjestäjä

KESK 66 216,100

Ekdahl, Aune yrittäjä, eläkeläinen KOK 47 214,000

Kuukasjärvi, Tuula myyjä SDP 60 200,500

Lantto, Marja maatalousyrittäjä KESK 65 196,455

Tuohimaa, Ruut kasvatustieteen opiskelija KESK 65 180,083

Tihinen, Antti höyläämötyöntekijä VAS 66 179,500

Ronkainen, Onerva ohjaaja KESK 63 166,231

Pääkkö, Mirka maatalousyrittäjä, liiketalouden 
ja markkinoinnin tradenomi

KESK 62 154,357

Puolakanaho, Urpo maanviljelijä KESK 60 144,067

Kipinä, Suvi opiskelija VIHR 65 136,500

Parkkisenniemi, Hilkka rehtori, eläkeläinen KESK 60 135,063

Soronen, Paula tarjoilija, vuoropäällikkö SDP 42 133,667

Vähäkuopus, Timo maanviljelijä KESK 56 127,118

Kortetjärvi, Paavo lehtori KESK 55 120,056

Varavaltuutetut

Vihreä liitto

Inget, Irma peruskoulun opettaja, humanististen 
tieteiden kandidaatti

VIHR 40 91,000

Hyttinen, Veikko yrittäjä, perhehoitaja VIHR 21 68,250

Vasemmistoliitto

Honkanen, Erkki kirvesmies, eläkeläinen VAS 53 119,667

Ruokangas, Mauno sahatyöntekijä VAS 51 89,750

Perussuomalaiset

Niemitalo, Antti yrittäjä PS 63 111,000

Ollila, Alpo rakennusmies, valtuutettu PS 16 74,000

Suomen Keskusta r.p.

Vainio, Taina maidontuottaja KESK 43 113,737

Kosamo, Henna maatalousyrittäjä KESK 43 108,050

Seppänen, Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö, eläke-
läinen

KESK 42 102,905

Nivala, Kaisa maatalousyrittäjä, eläkeläinen KESK 42 98,227

Hyttinen, Eero yrittäjä, liiketalouden ja hallinnon 
tradenomi

KESK 40 93,957

Hinkula, Arto maatalousyrittäjä KESK 40 90,042

Laakkonen, Alpo koulutuspäällikkö, eläkeläinen KESK 37 86,440

Loukusa, Sinikka sosiaalityöntekijä KESK 31 83,115

Törmänen, Pekka maanviljelijä KESK 29 80,037

Putula, Heikki maanviljelijä KESK 29 77,179

Lehtimäki, Outi ensihoitaja ht, sairaanhoitaja KESK 26 74,517

Ihme, Hannu metsätalousinsinööri, asiakasvastaava KESK 20 72,033

Koivukangas, Jouni rakennusmies KESK 17 69,710

Juusola, Kimmo metsätalousinsinööri AMK KESK 10 67,531

Tervonen, Raimo koneasentaja KESK 10 65,485

Putula, Johannes opiskelija KESK 4 63,559

Jurmu, Pekka agrologi AMK, tilanhoitaja KESK 4 61,743

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Pohjanvesi, Päivi opiskelija, lastenhoitaja SDP 36 100,250

Pohjanvesi, Tapio eläkeläinen, kiinteistötyöntekijä SDP 31 80,200

Kortesalmi, Pentti eläkeläinen, yrittäjä SDP 28 66,833

Kansallinen Kokoomus

Alatalo, Matti maaseutuyrittäjä KOK 46 107,000

Pankinaho, Sirkka merkonomi, maatalousyrittäjä KOK 36 71,333

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Vaalien tuloksen vahvistamista koskeva pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä keskusvaalilautakunnan sihteerin virkahuoneessa ja jäljennös kaupungin ilmoitustaululla 7 päivän ajan.

Pudasjärvi 12.4.2017, Pudasjärven kaupungin keskusvaalilautakunta

KUULUTUS
Tolpanvaaran tuulivoimapuiston 
osayleiskaava, tilaisuus mielipiteen  
esittämiseen yleiskaavaa laadittaessa 
Maanomistajille ja muille osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä 
esittämiseen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaa valmis-
teltaessa. Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 26.4. – 29.5.2017 
Pudasjärven kaupungin teknisellä osastolla, osoite Varsitie 7 Pudas-
järvi, sekä internetissä, osoitteessa www.pudasjarvi.fi.
Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus järjestetään Pudasjärven kaupun-
gintalolla tiistaina 2.5.2017 klo 18.00. 
Mahdolliset yleiskaavaa koskevat mielipiteet on toimitettava näh-
tävänä pidon aikana kirjallisesti, os. Pudasjärven kaupunki, tekninen 
osasto, PL 10, 93101 Pudasjärvi, fax (08) 823 453, sähköposti  
kirjaamo@pudasjarvi.fi. 
Lisätietoja antavat Pudasjärven kaupungilla maankäyttöinsinööri 
Markku Mattinen, puh. 0400 389 972, markku.mattinen@pudasjarvi.
fi ja Ramboll Finland Oy:ssä Juha-Matti Märijärvi, puh. 040 825 6260 
juha-matti.marijarvi@ramboll.fi.
Pudasjärvellä 19.4.2017

KAUPUNGINHALLITUS

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Ruuhijärven pilkkikisat pi-
dettiin lauantaina 8.4. Ervas-
tin kyläyhdistyksen ja Ervas-
tin metsästysseuran kanssa 
yhteistyössä. Kilpailu al-
koi edellisen vuoden tapaan 
kymmeneltä kestäen nel-
jä tuntia. Osallistujia oli lä-
hes saman verran kuin edel-
lisenäkin vuonna eli noin 30 
henkeä. Kilpailut pidettiin 
viikkoa aiemmin kuin vuo-
si sitten ja olihan samaan ai-
kaan Kuusamo cup viikko ja 
Paljakka pilkki, niin oliko-
han se syynä väen vähyy-
teen. Kauimmaiset kilpailijat 
tulivat Puolangalta.

Kilpailupäivänä sää ei 
hellinyt, vaan oli sankkaa 
lumisadetta välillä ja myös 
hieman aurinkoa. Kilpailun 
loputtua aurinko alkoi pais-
taa lähes pilvettömältä tai-
vaalta.

Kaloja lähti hyvin. 

Säävaihteluista haasteita 
Ruuhijärven pilkkikisaan

Miesten sarja kolme pa-
rasta: 1. Vesa Teivaanmä-
ki 5,655 kg, 2. Teuvo Väisä-
nen 4,255 kg, 3. Asko Laajala 
4,030 kg. Naiset: 1. Katri Leh-
mikangas 2,780 kg, 2. Sirkka 
Kokko 2,160 kg, 3. Leila Sep-
pänen 1,840 kg. Nuoret: 1. 
Jonna Juurikka 1,960 kg, 2. 
Nuutti Ervasti 1,155 kg, 3. 
Niila Ervasti 0,845 kg. Nap-
pulat: 1. Sanna Takkinen 
0,115 kg, 2. Aarni Koivukan-
gas 0 kg

Suurimman kalasaaliin 
pääpalkinnon lisäksi jaossa 
oli myös rahapalkintoja, ku-
ten suurimman kalan saa-
neelle Teuvo Väisäselle. Hän 
sai 330 gramman ahvenen.

Nuorten ja nappuloiden 
sarjoissa palkittiin kaikki 
osallistujat.

Kioski oli myös auki, jos-
sa oli myynnissä makka-
raa, kahvia, mehua, karkkia, 

munkkeja ja Siirin paistamia 
maittavia lättyjä.

Järjestäjinä ihmettelimme 
sitä, ettei kilpailut kiinnos-
tanut paikallisia kyläläisiä, 
että olisivat käyneet tutustu-
massa Ruuhijärven kisoihin. 
Mikä olisi se juttu, että muu-
takin yleisöä saataisiin näi-
hin tapahtumiin mukaan!?

Aira Ervasti
Ervastin kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja

Ruuhijärven pilkkikisa käy-
tiin vaihtelevissa olosuh-
teissa.

Kioski palveli osallistujia ja 
yleisöä. 
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Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT

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

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE 
MATERIAALISTA
TAATUSTI PAIKALLISELLA
TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ
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KULUIHIN!
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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
VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi
NIBE lämmityksestä ja Uponor-putkistosaneerauksesta!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

VOIMAA LUONNOSTA

6
VUODEN

NIBETURVA

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinun talosi NIBE lämmityksestä! 

MARKKINOIDEN MONIPUOLISIN
LÄMPÖPUMPPUVALIKOIMA

Monipuolisesta lämpöpumppuvalikoimastamme 
löydät lompakkoosi sopivan, laadukkaan, tehokkaan 

ja helppokäyttöisen lämmitysratkaisun sinun 
kotiisi. Lue lisää ja tutustu valikoimaamme  

 osoitteessa www.nibe.fi.

SELVÄÄ

SÄÄSTÖÄ

LÄMMITYS-

KULUIHIN!

MAALÄMPÖPUMPUT, VESI- / ILMALÄMPÖPUMPUT JA 
POISTOILMALÄMPÖPUMPUT.

Voit tehdä tilauksen tällä kupongilla, sähköpostilla tilaukset@iijokiseutu.fi, netissä www.iijokiseutu.fi tai soittamalla tilaajapalveluun puh. 08 5370 370 ma-pe klo 9-15.
Tilaus alkaa heti, kun tilaajapalvelumme on käsitellyt tilaukset. Hinta kotimaan määräaikaisiin tilauksiin, vain uusille tilaajille. Tarjous voimassa 30.4.2017 saakka. 

Tietoja voidaan käyttää Joutsen Media Oy:n suoramarkkinointiin.

Kahden kuukauden lehdet vain 16 €

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Tunnus 5007681
00003 Vastauslähetys

Lehden saaja 

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puh.
   

Jos lahjatilaus...

Maksaja

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Puh.

Tilaus saa jatkua tämän jälkeen kestotilauksena

Tilaan Iijokiseudun tarjoushintaan 2 kk / 16 € 
(vain uusille tilaajille)

LuKemista KevääKsi
tilaa nyt

I <3 Iijoki on heinäkuus-
sa 2017 toteutuva näyttä-
vä soutumatka, esitys ja 
rakkaudenosoitus Iijoel-
le ja sen asukkaille lohes-
ta kunnanjohtajaan. I <3 
Iijoki-esitystapahtumas-
sa soudetaan Iijoki alusta 
loppuun kirkkoveneellä 
kesällä 2017. Rakkauden 
kirkkovene rantautetaan 
Taivalkoskella, Pudas-

Rakkaustarinoita 
kerätään Iijoen varrelta

järvellä, Yli-Iissä ja Iissä ja 
pistetään pystyyn esitysil-
tamat. Iltamissa rakkaus ja 
joki saavat näkyviä, kuulu-
via, tuntuvia ja maistuvia 
muotoja. 

Työryhmäläiset kuvatai-
teilija Anni Arffman, tuotta-
ja Taija Jyrkäs, äänitaiteilija 
Anssi Laiho, tanssitaiteilija 
Anni Rissanen ja teatteritai-
teilija Hanna-Kaisa Tiainen 

keräävät joen paikka-
kunnilta rakkaustarinoi-
ta pohjaamaan kesän esi-
tystä. Pudasjärvellä on 
keräystapahtuma maa-
nantaina 24.4. kello 14.30 
Pudasjärven kirjastolla.

Miten sinä olet 
rakastanut Iijoella?

Taija Jyrkäs


