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IIn lumivalakiat ja Kuivaniemen Nuorisoseuran teemalehti

Alatossava tuleva kunnanjohtaja Kehus turvallisin mielin eläkkeelle
Iin kunnanvaltuusto valitsi maanantaina 9.3. yhden
äänen enemmistöllä Iin uudeksi kunnanjohtajaksi Iin
Micropolis Oy:n toimitusjohtajan Ari Alatossavan.
Iin nykyinen kunnanjohtaja Markku Kehus jää eläkkeelle virastaan ensi kesänä. Kehus kertoo, että on
ollut uransa aikana erittäin
työorientoitunut, joten saa
nähdä millaiset vieroitusoireet kesän päätteeksi iskevät. Kuitenkin puuhaa tuntuu riittävän metsäpalstan,
rakennustöiden, matkailun
ja kalastuksen parissa. Hienoa on myös, että nyt on
enemmän aikaa lapsenlapsille.
- Viimeiset 24 vuotta Iin
kunnanjohtajana ovat olleet
niin intensiivisiä, ja sitä ennen tein työuran yksityisellä puolella, joten kyllä nyt
on tarkoitus nauttia eläkkeestä. Tunnen Arin erittäin hyvin pitkältä ajalta ja
hän on ollut erittäin lähellä kehittämässä Iin kunnan
elinkeinoelämää ja tuntee
paikallista menoa, joten turvallisin mielin voin jättää
kunnan osaaviin käsiin, Kehus hymyilee.
Markku Kehus päätyi Iin
kunnanjohtajaksi 24 vuotta sitten, kun hän teki työtä Kuivaniemellä mukana
paikallispolitiikassa. Kunnanjohtajan aikaan mahtuu
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Iin kunnan tuleva kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kesällä eläkkeelle jäävä kunnanjohtaja Markku Kehus tutustumassa Iin
Kirjala -puukerrostaloon. Tähän huoneeseen on tulossa yksi kunnan hammashoitolan hoitohuoneista.

paljon onnistumisia, mutta
myös vaikeita kausia:
- Etenkin kuntaliitos oli
erittäin vaikea ja käsittämättömän työläs rupeama.
Hankalan siitä teki erityisesti kuntalaisten vahvojen tunteiden liittyminen
prosessiin. Liitoksen jälkeen suurin työ oli talouden oikaisu. Kovalla työllä
olemme kuitenkin päässeet

viiden miljoonan tappiollisesta kunnasta tilanteeseen,
jossa olemme seitsemän
miljoonaa euroa plussalla,
Kehus summaa.
- Iin kunta on ollut viime vuodet vetovoimainen
ja talous ylijäämäinen, mutta silti tummia pilviä on horisontissa. Valtion talous on
heikossa kunnossa, joten
kuntiin kohdistuvat valti-

onosuuksien pienentymiset
ja valtion päättämättömät
asiat, kuten sote-kysymys
ja kuntalain uudistus tuovat varmasti paljon haasteita, Alatossava toteaa.
Alatossavalla on kuitenkin hyvä kuva Iin kunnan
asioista, sillä hän on työskennellyt 15 vuotta Iin kuntakonsernin Iilaakso Oy:n
toimitusjohtajana sekä Iin

Micropolis Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on
ollut johtamassa Iin kuntastrategiatyötä, jossa kunnan toiminta kokonaisuudessaan on tullut hyvin
tutuksi. Uuden kunnanjohtajan valinta saa lainvoiman
virallisesti viiden viikon
päästä päätöksestä, kun valitusaika päättyy. JK

Sote tarvitsee uudet eväät
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon uudistusta on
nyt väännetty neljä vuotta.
Tuloksetta. Soten sisällöstä ei ole juuri puhuttu. Olisiko vaihteeksi hyvä lähteä
rakentamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa
asiakkaan
näkökulmasta?
Rakentaa
hallinto vasta sitten kun ihmisten palveluista on sovittu?
Ensiksi tulee päättää,
mitä ovat ne lähipalvelut,
jotka pitää saada riittävän läheltä, riittävän vähällä jonottamisella ja korkeintaan kohtuullisilla kustannuksilla. Ja
myös se, kenelle lähipalveluja pitää olla.
Lähipalveluja varten tulee arvioida, ketkä tässä
maassa ovat oikeita köyhiä,
keinotekoisista
tulorajoista välittämättä. Oikeita köyhiä ovat ne, jotka eivät pysty
hallitsemaan elämäänsä. Pienituloiset lapsiperheet, apua
tarvitsevat sairaat, vanhukset ja vammaiset, syrjäytyneet ja itsensä tarpeettomiksi
tuntevat, ilman työtä olevat,
päihteiden käyttäjät ja heidän perheensä, pitkäaikaisesti psyykkisesti sairaat.
Lähipalveluja ovat ne, joi-
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ta muun muassa nämä ihmiset tarvitsevat. Lääkärin ja
hoitajan vastaanotot, myös
päiväaikainen
lääkäripäivystys, äitiys-, lasten- ja pitkäaikaissairaiden neuvolat,
mielenterveyshoitaja, kehitysvammaisten tuki ja apu,
työttömyys- ja toimeentuloturvapalvelut, päihdepalvelut, kiireellinen koti- ja
sosiaaliapu lapsi- ja myös
päihdeperheille sekä vanhuksille.
Ennaltaehkäisevästi
ja
tulevaisuutta varten lapsille pitäisi kaikissa olosuhteissa turvata hyvä kasvuympäristö. Tämä edellyttää
tukea – lapsilisiäkin - ruuhkavaiheen perheille, päivähoitopalveluita, kouluissa
riittävän pieniä ryhmäkokoja erityisesti peruskoulun
loppupuolella, jotta nuoren
syrjäytymisuhka tunnistettaisiin ajoissa. Riittävästi kuraattori- ja koulupsykologityövoimaa, jotta jokaiselle
syrjäytymisuhassa olevalle
pystytään luomaan yksilöllinen polku elämään. Jokainen syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle eri arvioiden
mukaan miljoona euroa – lisäryhmät, lisäkuraattorit ja

lisäsatsaukset lapsiin tulevat kyllä monin verroin korvatuiksi.
Uusi,
asiakaslähtöinen
sote säästää rahaa. Vammaisten ja vanhusten laitoshoidosta on päästävä. Vähitellen myös muodissa
olevasta laitosmaisesta tehostetusta palveluasumisesta. Nämä maksavat nykyisin 2,7 miljardia vuodessa.
Omaishoidon tukeen käytetään nykyisin vain runsaat
sata miljoonaa – kuitenkin
sillä hoidetaan sama määrä vanhuksia kuin noilla laitoksilla. Omaishoidon tuki
on kehitettävä aidoksi työksi ja palkkioiden on oltava
sellaisia, että ne ovat hoitavalle omaiselle todellinen
vaihtoehto. Vanhusten ja
vammaisten kannalta elämä
omassa kodissa läheisen hoitamana on arvokasta ja inhimillistä.
Suoranaista säästöä on
saatavissa siirtämällä sairauspäivärahat, lääke- ja matkakorvaukset Kelalta terveydenhuollolle. Tulosvastuu
pakottaa nopeaan ja tehokkaaseen hoitoon. Sairaanhoitajat ja lääkärit on vapautettava näppäimistöltä

tekemään koulutustaan vastaavaa työtä. Pitkäaikaisen
kokemukseni perusteella uskallan sanoa, että tämä lähes kaksinkertaistaisi avosairaanhoidon kapasiteetin.
Palkattakoon vaikka työttömiä merkantteja niitä koneita näpyttämään ammattilaisen sanelun mukaan tai
karsittakoon raskaalla kädellä nykyisiä kirjaamis- ja tilastointivaatimuksia.
Ensihoito tarvitsee maakunnallista
koordinaatiota, mutta säännöksiä tulee
muuttaa pari piirua taaksepäin niin, että nykyistä pienempien yritysten varallaolo
ja ensihoitajien työskentely väliaikoina poliklinikoilla
olisi taas mahdollista. Se vähentäisi ensihoidon kustannukset puoleen nykyisestä
ja antaisi lisäksi työvoimaa
terveydenhuoltoon. Yksittäisten pienyritysten käyttäminen harkiten monissa
muissakin terveydenhuollon
palveluissa vaikkapa palvelusetelien avulla vähentäisi paljon byrokratiaa ja toisi
työhön tehoa.
Entä se hallinto? Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus on todennäköises-

ti maakunnan kokoinen. Jos
maakunnalla olisi verotusoikeus, se poistaisi perustuslakiongelman rahoituksesta,
mutta kuntalaisen vaikutusmahdollisuutta se ei takaa.
Siksi maakunnallisen sotekeskuksen on pyydettävä jokaiselta kunnalta riittävän
yksilöity ja perusteltu tarvekartoitus. Kunta saa sitten
järjestää omien asukkaittensa kuulemisen miten haluaa. Tarpeet luultavasti ylittävät aina ne mahdollisuudet,
mihin sote-keskuksella on
varaa, joten neuvottelu- ja
sovittelutyötä sekä asiantuntevaa, maakunnan kokonaisuutta ajattelevaa viisautta
varmasti tarvitaan.
Käytännön tarpeista ja
asiakkaiden tasolta lähtien
rakentuva sosiaali- ja terveydenhuolto on kuitenkin ainoa uudistusmalli, joka voi
saada kansalaisten varauksettoman hyväksymisen.

Niilo Keränen
kansanedustajaehdokas (kesk.)

Toimittaja
Jenny Kärki
040 910 0852
jenny.karki@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
Pudasjärvi-lehti ilmestyy
keskiviikkoisin. Aineiston
toivotaan olevan
toimituksessa viimeistään
maanantaina.
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 poisjäämisestä tai
julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä
ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8
vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella.
Tilaushinta muualle
12 kk 69,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

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
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Nähdään Yli-Olhavan
Maamiesseuralla
Yli-Olhavan Maamiesseuralla käy kuhina: bingoilta
on käynnistymässä. Väkeä
saapuu läheltä ja kaukaa.
Bingon pelaamisessa on
viehätyksensä, mutta tärkeää on myös nähdä tuttuja ja vaihtaa kuulumisia.
Maamiesseuran bingoillat
käynnistyivät vuoden vaihteessa. Alkuvaiheessa on
suunniteltu, että bingo olisi kerran kuussa noin neljän viikon välein. Tulevaisuus on vielä avoin. Juuri
valmistuneen
asiakaskyselyn tulokset osoittivat,
että bingoiltoja toivottiin tiheämmin.
Maamiesseuran talon remontti on juuri valmistunut. Kunnostushanke toteutettiin Oulun Seudun
Leader (entinen JoMMa
ry) rahoituspäätöksen turvin sekä valtavalla kyläläisten talkootyöpanostuksella. Myös Iin kunta on ollut
osaltaan tukemassa kehitystyötä.
Kunnostuksen
myötä taloon saatiin vesijohto, ja siten nykynormit
täyttävä koneellistettu keittiö sekä siistit WC:t invavarustuksineen. Uudistetut
tilat lisäävät talon käyttömahdollisuuksia. Viimeksi kuluneen vuoden aikana
Maamiesseuralla on järjestetty esimerkiksi lukuisia
syntymäpäivä- ja hääjuhlia. Taloa vuokrataan juhlakäytön lisäksi myös lyhytaikaisiin kokouksiin tai
tiedotustilaisuuksiin. Kokousvarustukseen sisältyvät mm. valkokangas ja videotykki.
Maamiesseuran ns. vakiotarjontaan kuuluu bingoiltojen lisäksi Ii-Instituutin organisoima jumppa
kerran viikossa. Lisäksi talolla järjestetään aika ajoin
eri artistien tahdittamia
tansseja sekä karaokeiltoja. Erityisesti kesällä kara-
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Pohjoinen ääni
Kansanedustaja
Pirkko Mattila
tavattavissa
Iin Lumivalakioilla la 21.3. klo 10-12.
Kuivaniemi Sale klo 13.30
www.pirkkomattila.fi

Nyt on hyvä aika varata ammattitaitoinen
valokuvaaja kesän juhliin.
Yli-Olhavan Maamiesseuran talon remontti on juuri valmistunut.

okeillat pihan perälle kunnostetussa ”Hilmassa ja
Onnissa” ovat olleet suosittuja. Lisäksi monta uutta
ideaa odottaa toteutumistaan. Keväälle on esimerkiksi suunnitelmissa koko
kylän yhteinen tapahtumapäivä kirpputorin, huutokaupan, myyjäisten ja erilaisten non-stop palvelujen
(parturi-kampaaja, hieronta ynnä muuta) merkeissä.
Myös näytelmäpiirin käynnistämistä on kovasti suunniteltu.
Maamiesseuran
talo on jälleen kylän tapahtumien ja kyläläisten kohtaamisten keskipiste.
Maamiesseuran johtokunta kuuntelee herkällä
korvalla käyttäjien mielipiteitä. Otamme mielellämme vastaan uusia ideoita,
ajatuksia, toiveita sekä ehdotuksia tapahtumista tai
muusta toiminnasta. Kaikki halukkaat ovat myös
tervetulleita mukaan toimintaan: Maamiesseuran
yleinen vuosikokous on
torstaina 19.3. kello 19.

Varaa aika puh. 040 840 2350.
kari.vengasaho@gmail.com

Me tulemme taas!
Maamiesseuralla järjestetään monia juhlia. Kuvassa juhlapöytä.

voisen tärkeää on huolehtia
siitä, että oikeus lainmukaisiin ja kohtuullisiin työehtoihin toteutuu myös nollatyösopimuksissa.
Tarve
nollatyösopimukselle
voi
syntyä myös työntekijän
aloitteesta, joista esimerkkinä opiskelijat ja eläkeläiset, joille joustavat työajat
usein sopivat kiinteitä työaikoja paremmin. Nollatyösopimus on ongelmallinen
myös siinä mielessä että se
mahdollistaa
sairausajan
palkan maksamisen ja palkallisen vuosiloman antamisen kierron. Toimeentulonsa turvaamiseksi työntekijät
ovat enemminkin halunneet
tehdä töitä kuin pitää heil-

Sääskisafari-tanssit
Kuivaniemellä
pe 17.7.2015
Solistina

Tarja Ylitalo
rinteisen
Tule kokemaantupe
lavatanssien nnelma!
Kirkonkyläntie 17, 95100 Kuivaniemi

Nähdään
Maamiesseuralla!

Maarit Tihinen,
kuvat Lauri Anttila

Ylioppilas-, rippi-, hää- ja perhejuhlat,
merkkipäivät, eri tapahtumat ym.
Siirrettävä studiovälinevarustus.
Vanhojen valokuvien jäljentäminen
digikuviksi ja tarvittaessa korjaukset.

Valokuvaaja Kari Vengasaho

Suomi ja Sote Kuntoon
Maamiesseuran bingoillat käynnistyivät vuoden vaihteessa.

Työsuhde ilman työtä
Jos sinulla on nollatyösopimus, et välttämättä tiedä
montako tuntia sinulla on
seuraavalla työvuorolistalla
töitä. Nollatyösopimuksille
on yhteistä työaikaa ja työntekoa koskevien ehtojen väljyys ja joustavuus. Tällaiset
sopimukset voivat olla hyödyllisiä työnantajille, koska
ne tuovat joustoa. Sopimus
jättää kuitenkin työntekijän
ilman suojaa ja tuo ongelmia
muun muassa siinä milloin
työntekijä katsotaan tulevan
työttömäksi. Vaikka työtunteja ei tarjottaisi, on työsopimus kuitenkin yhä voimassa ja sen purkamisesta voi
joutua karenssiin. Työntekijöiden näkökulmasta ensiar-
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le kertynyttä vuosilomaa.
Nollatyösopimukset aiheuttavat työntekijöille epävarmuutta, työsuhteeseen
ja sosiaaliturvaan liittyvien
etuuksien menetystä ja toimeentulo-ongelmia. Nollatyösopimuksella työskentelevällä on oikeus soviteltuun
työttömyyspäivärahaan niiltä ajoilta, jolloin työtunnit
jäävät vähäisiksi. Sen sijaan
työttömyysturvaetuuksien
maksamiselle asetettava karenssiaika voi nollatyösopimuksen perusteella työskentelevälle
työntekijälle
olla joissain tilanteissa kohtuuton. Karenssi asetetaan
lähtökohtaisesti silloinkin,
kun työntekijä päättää nol-

latyösopimukseen
perustuvan työsuhteen, vaikka
työtä ei olisi sopimuksen
mukaan tarjottu pitkään aikaan. Työsopimukset eivät
saa aiheuttaa työntekijöille epävarmuutta, työsuhteeseen ja sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien menetystä tai
toimeentulo-ongelmia, siksi
nollasopimuksien osalta tarvitaan muutos parempaan.

Iijokilaakson ehdokas
Niilo Keränen tavattavissa:
La 21.3. klo 10.-12.
Pudasjärven Keskustan
toritapahtuma Vaalituvan
pihalla Kauppatie 1,
mukana muitakin ehdokkaita.
La 21.3. klo 12.30-13.45
Koillisraveissa Pudasjärven
Jyrkkäkoskella, Niilo lahjoittaa
yhden lähdön voittoloimen!
La 21.3. klo 15Vaalipaneelissa Oulunsalon
Kirkonkylän koululla.
Ke 25.3. Pudasjärven Hirvaskosken
koululla kello 18. alkaen.
Tervetuloa keskustelemaan kahvittelun lomassa!
Arpoja myytävänä Niilon vaalityön tueksi!

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

Päivi Iivonen

Kansanedustajaehdokas, SDP
www.kaksosetkiertueella.fi

www.niilokeranen.com
Eduskuntavaalit 19.4.2015 | Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015
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Korjaamalla säästöä kansantalouteen
55,-

Tällä kupongilla!

%

%

KOKOKATSASTUS

TERVETULOA!

Rekisteröintejä
Kilpa-auton katsastuksia
Vakuutuksia

Viitantie 7 (Sähkö-Polar) 90900 Kiiminki
Puh. (08) 220 062, fax (08) 8169 700
Avoinna ma-pe klo 9-17

Rytingin Kauppa Oy

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

Tervetuloa!
• Pudasjärven Apteekin
PALVELUPISTE
palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

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

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ
OSTETAAN JA NOUDETAAN!
Yli 1000 kg eristä reilu korvaus!
Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Meille voi tuoda romuakut
ja romurenkaita veloituksetta
MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTOT

Virallinen metalliromun kierrätys.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

Sitra ja Tekes aloittavat yhteistyön Tekesin Green
Growth-ohjelmalla ja vahvistavat yhteistyötä kiertotalouden
edistämiseksi
Suomessa. Sitra luo uusille
liiketoimintamalleille pohjaa, kun taas Tekes edistää
mallien kehittymistä menestyväksi liiketoiminnaksi.
Kiertotaloutta tai kestotaloutta on vahvistettava Suomessa, mutta myös
maailmalla. Toivon, että
hankkeessa etsittäisiin keinoja, kuinka tavaroiden ja
hyödykkeiden korjaaminen
vahvistaisi Suomen taloutta
ja työllisyyttä. Suomessa ei
valmisteta juuri mitään kulutushyödykkeitä.
Tällä hetkellä koetaan,

että korjaaminen ei kannata.
Usein laiteessa menee rikki vain pieni osa, jonka voisi vaihtaa, mutta kansalaiset kokevat, että se on liian
kallista uuden hintaan verrattuna. Kuitenkin Suomi
on täynnä kansalaisia, jotka ovat halukkaita säästämään luontoa ja alkuaineita,
jotta niitä jäisi käytettäväksi
myös tulevaisuuden sukupolville.
Pitäisikö meillä olla kierrätyksen nimissä varaosien
keräämistä laitteista ja samalla korjauspalvelua näillä varaosilla. Tai minulle
käy myös muunlainen malli, mutta tätä kierrätyksen ja
korjaamisen talouskehää tulee kehittää.

Tavaroihin tulee merkitä tulevaisuudessa, kuinka
suuri osa hyödykkeestä on
korjattavissa eikä vain kierrätettävissä poltettavaksi.
hyödykkeisiin tulisi myös
suunnitella, kuinka ne voitaisiin päivittää, ettei aina
tarvitsisi uusia koko laitetta. Päivittäminen ei olisi ilmaista.
Työssäni näen, miten
Suomessa ei olla osattu ottaa käyttöön meillä kehitettyjä tekniikoita. Talot rakennetaan kuin ennen, liikenne
seisoo risteyksissä ja sairaanhoidossa on tyhjiä hoitoaikoja.
Tulevaisuuden
sairaalat on rakennettava
palvelemaan käytössä olevia tekniikoita.

Suomessa tulee todella
panostaa keksintöjen hyödyntämiseen ja niiden siirtämiseen suomalaiseen arkeen. Keksintöjä tehdään
Suomessa kaikilla tieteenaloilla, ne on heti hyödynnettävä myös Suomen tulevaisuuteen. Ne luovat myös
säästöjä ja muuttuvat pian
arjeksi kuin kannettavat puhelimet.

Vaili Jämsä-Uusitalo

Oulu
kansanedustajaehdokas, PS

Jaatko kanssani samat arvot?
Eduskuntavaalien alla puolueet kertovat omat tavoitteensa, samoin jokainen ehdokas
tuo esiin ne keskeiset asiat,
joiden puolesta on valmis tekemään työtä tullessaan valituksi. Maamme huolestuttava taloudellinen tilanne
luo näissä vaaleissa erityisen
haasteen. Suuriin vaalilupauksiin hyvän jakamisessa ei
ole varaa, se on tosiasia joka
on välttämätöntä muistaa.
Ehdokkaan taustalla, persoonalla ja ominaisuuksilla
on vahva vaikutus jokaisen
äänestyspäätökseen. Ehdokkaan elämäntilanne, ikä, koulutus, työkokemus ja tapa toimia ovat asioita, joita ainakin
itse olen puntaroinut äänestyspäätöstä tehdessäni. Myös
ehdokkaan korostamilla arvoilla ja teemoilla on suuri
merkitys. Niitä peilataan siihen, mitä itse arvostaa ja mitä
haluaa edistää asioiden hoidossa ja lainsäädännössä.
Olen kampanjoinut tukiryhmäni kanssa jo pitempään Paremman arjen puolesta. Parempi arki rakentuu
erilaisista asioista ja on laaja käsite. Suurperheen isänä,

sairaanhoitajana ja yrittäjänä
nostan esille kolme keskeistä
vaalikampanjani teemaa:
1. Tärkeimpänä lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointi – ikääntyviä unohtamatta. Kaikessa päätöksenteossa tulee tarkastella niiden
vaikutusta lasten ja nuorten
elämään nyt ja tulevaisuudessa. Perheitä tulee vahvistaa ja tukea yhteiskunnan
perussoluna tärkeässä tehtävässään.
Perheillä tulee olla oikeus
päättää, hoitavatko he lapset
kotona vai laittavatko heidät
päivähoitoon. Yhteiskunnan
tulee tukea ja arvostaa myös
lasten kotihoitoa
Perheillä tulee olla mahdollisuus
yhteiskunnan
apuun tiukoissa arjen tilanteissa. Kodinhoitajat tulee
saada lapsiperheiden avuksi kaikkiin kuntiin. Perheisiin
tehtävät satsaukset näkyvät
säästöinä lastensuojelukustannuksissa.
Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden.
Sen turvaamiseksi tarvitaan
riittävät resurssit ja vaihtoehtoisia asumis- ja hoitomah-

dollisuuksia.
2. Yrittäjyyden edellytyksiä ja uusia työpaikkoja.
Suomi nousee yrittäjyyden
kautta. Yrityksille tarvitaan
parempia toimintaedellytyksiä. Kilpailukykyä tulee parantaa yritysverotusta uudistamalla, mahdollistamalla
paikallinen sopiminen ja purkamalla säätelyä ja byrokratiaa. Uuden yrityksen perustaminen tulee saada helpoksi.
Suomessa on liki 400 000
työtöntä, joista nuoria on
noin 20 prosenttia. Tämän
kansallisen
suurongelman
purkamiseksi tulee tehdä
kaikki voitava.
Työllistäminen pitää saada joustavammaksi ja työn
tekeminen
kannattavaksi, vaikka se olisi osa-aikaista työtä. Varsinkin nuorten
työllistämistä yhteiskunnan
tulee tukea. Työttömyysturvan pitää olla työnhakuun
kannustavaa.
3. Kestävien arvojen tulee
olla yhteiskunnan perustana. Sellaisia ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näiden paljon
sisältävien arvojen varaan on
hyvä rakentaa Suomen tule-

vaisuutta jatkossakin. Kestävät arvot eivät tarkoita taantumusta, vaan turvallisuutta
ja kestävyyttä.
Modernissa
yhteiskunnassa tarvitaan luonnollisen avioliiton ja kodin kunnioitusta perheen perustana,
kristillisiä perusarvoja ja uskonnon vapautta sekä isänmaallisuuden
vaalimista.
Näitä tärkeitä asioita ei pidetä riittävästi esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Olen valmis tekemään rakentavaa, rohkeaa ja määrätietoista työtä näiden minulle
läheisten ja tärkeiden asioiden puolesta. Jos koet asiat
sinua lähellä oleviksi, anna
rohkeasti tukesi kampanjallemme. Tule mukaan yhteiseen työhön paremman arjen
puolesta!

Sami Pikkuaho

Kansanedustajaehdokas,
Kokoomus

www.utacon.fi

Energiaa eduskuntaan

TERO KOKKO KOILLISMAALTA
Ei enää lisää työttömyyttä,
lapsiperheiden ahdinkoa ja
EU-pankkien tukemista verovaroilla.
Uskon itselläni olevan
mahdollisuuksia tarjota vaihtoehtoja
rakentaa oikeudenmukaisempaa
hyvinvointiyhteiskuntaa.
Isänmaamme on käännekohdassa
ja meillä jokaisella on vapaus valita
oma suunta tulevaisuudelle.

JOKIVARREN
PUUTARHA KY
- Kesäkukat
- Amppelit
- Pensaat
- Perennat

Oijärventie 1144,
91150 Yli-Olhava
p. 0400 192142

Kukka Pirtti

www.kuivaniemenkukkapirtti.fi

Paikallista palvelua!
Avoinna ark. 9.30–17, la 9–13
Kuivajoentie 13 A2, puh. 040 7713 792

Katso haastatteluni
YLEn Vaaligallerista:

SALE KUIVANIEMI
Kuivajoentie 15
95100 Kuivaniemi
p. 0447884760

vaalikone.yle.ﬁ/eduskuntavaalit2015/vaaligalleria#4548
· JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN JA HYVINVOINTIIN
· LAPSIPERHEIDEN KÄRSIMYS ON LOPETETTAVA
JA LAPSILISÄ EI OLE LEIKATTAVA ETUUS
· ENSIN OMA MAA KUNTOON
SITTEN PARANNETAAN MAAILMAA

Kuivaniemen

MA–LA 8–21, SU 12–21

Siellä missä sinäkin.
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Iskelmäartistin muisteloita Kuivaniemeltä
Kuivaniemen
pitäjämarkkinoilla
heinäkuussa yksi suosituimmista ohjelmanumeroista on aina
ollut nuorisoseuran pyörittämä markkinabingo. Lisäksi
markkinoilta löytyy seuran
lettukoju.
Markkinatansseissa nuorisoseuran talolla
esiintyy Sääskisafari, solistina Tarja Ylitalo.
Iskelmälaulajatar
Tarja
Ylitalolla on aikaisempiakin
hyviä kokemuksia Kuivaniemen nuorisoseuralta, joten
nyt on mukava tulla uudestaan. 90-luvulla hän esiintyi yhtyeensä Intron kanssa
muutamaan kertaan ja viime
kesänä hän esiintyi Sääskisafarin kanssa.
- Puhtaasta sydämestäni voin kehua Kuivaniemen
Nuorisoseuraa
puitteiden
järjestämisestä. Kun Sääskisafari lähtee liikkeelle, se
on kuin sirkus: melkein sata
henkilöä. Sosiaaliset asiat oli-
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vat kunnossa: kaikki pääsivät saunaan, pystyi laittamaan ruokaa ja tiskaamaan.
Majoituskin onnistui hienosti, kehuu Ylitalo ja jatkaa:
- Kuivaniemellä on aina
ollut hyvä vastaanotto: kun
yhtye tulee kantamaan tavaroita, paikalla on ollut joku
vastaanottamassa väen, laittanut kahvit valmiiksi ja toivottanut tervetulleeksi. Samalla on voinut keskustella
miten illan toivotaan menevän. Monissa paikoissa nykyisin artistit ovat oman onnensa nojassa, saatetaan vain
jättää lappu, moneltako soiton pitää alkaa. Myös Oijärvellä Sampolassa olemme
esiintyneet useasti ja siellä
tehtiin aikoinaan yleisöennätyksiäkin, Ylitalo muistelee.
Tarja Ylitalo on tehnyt musiikkia jo 60-luvulta
saakka, mutta menestys tuli
vuonna 1979 tehdyn Kerrasta poikki -kappaleen ansios-

5

Pudasjärven

PAIKALLISRAVIT
Lauantaina 21.3.2015 klo 13.00 alkaen
ammattiopiston raviradalla.

Seitsemän vauhdikasta lähtöä,
myös ponit ja Monté-lähtö.
Pääsylippu 5 € sis. käsiohjelman.
Alle 16-vuotiailla vapaa pääsy.
Puffetti ja arvontaa.

TERVETULOA!
Opastus Jyrkkäkoskentieltä

OSAO, Pudasjärven yksikkö ja
Koillismaan hevosystävät ry

Tarja ja Tuomo Ylitalo viihdyttivät tanssikansaa viime kesänä Sääskisafarin kanssa Kuivaniemen nuorisoseuralla.

ta. Läpimurtohitistä tuli yksi
vuoden 1980 suosituimmista iskelmistä. Nykyisin hän
asuu Pellossa ja tekee keikkoja kysynnän ja ehtimisen
mukaan.
Viimeisimmän
keikkareissun Tarja ja Tuomo Ylitalo tekivät Jamaicalle, missä
saatiin elämyksiä kahden viikon ajan. Tarja ja Tuomo jär-

jestivät 100-henkiselle matkaseurueelle ohjelmaa joka
ilta, kuten tanssia, yhteislaulua ja tietovisaa. Ensi kesänä
ohjelmassa on kesätapahtumissa kiertelyä, mutta tällä
kertaa Tarjakin pääsee rentoutumaan yleisön joukossa ja nauttimaan ohjelmasta.
Keikkoja saa tehdä sen verran kuin itsestä tuntuu. JK

METSÄASIOISSA SINUA PALVELEVAT

Avoin kirje pudasjärveläisille
Pudasjärven kaupunginvaltuusto päättää tulevana torstaina kaupungin kannan Kollaja-hankkeen
jatkovalmisteluun. Tällä avoimella kirjeellä Pohjolan Voima haluaa kannustaa valtuutettuja ottamaan
hankkeeseen myönteisen kannan, joka tukisi hankkeen edistämistä. Mikäli valtuusto ei tue hanketta,
hankkeen valmistelu keskeytyy.
Kollaja-hankkeen eteneminen olisi Pudasjärvelle merkittävä mahdollisuus, jota ei pitäisi nyt menettää. Pohjolan Voima toivoo, että hanketta voidaan viedä eteenpäin yhdessä pudasjärveläisten
kanssa. 155 miljoonan euron investointi toisi Pudasjärven talouteen ennennäkemättömän piristysruiskeen. Suunnittelu- ja rakennusvaihe tarjoaisi työtä ja tuloja useaksi vuodeksi sadoille ihmisille.
Tekojärven valmistuttua uusia työmahdollisuuksia syntyisi monille eri aloille. Mielestämme hanke voi
olla positiivinen käänne koko Pudasjärven kehitykselle, mikäli Kollajan tekojärven mukanaan tuomat
mahdollisuudet osataan hyödyntää. Useilla paikkakunnilla tekojärvi on tuonut tullessaan muun
muassa merkittävää uutta matkailutoimintaa.
Valtuusto ottaa kantaa Kollajan rakentamisen jatkovalmisteluun. Hankkeen sallittavuudesta päättävät eduskunta ja lupaviranomaiset aikanaan. Valmistelun edetessä valtuutetuille tulee vielä useita
mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeen toteutustapaan ja arvioida hankkeen vaikutuksia ympäristöön
ja elinkeinoihin. Lisäksi luvitusprosesseissa varmistetaan, että hanke on ympäristön kannalta kestävästi toteutettu.
Haluamme ja lupaamme toteuttaa tämän hankkeen yhteistyössä ja keskustellen kuntalaisten kanssa. Tunnemme vastuumme, koska Kollaja herättää myös paljon tunteita, joita emme halua vähätellä.
Kaupunki voi päättää voimalaitoksen kiinteistöverosta laissa säädetyissä rajoissa. Ylärajan mukainen vero tuottaa kaupungille vakaata lisätuloa noin miljoona euroa vuodessa. Tämä vastaa
noin kahdensadan teollisuustyöpaikan kunnallisverotuloa, jolla voidaan maksaa vaikkapa useiden
kymmenien kunnan työntekijöiden palkat. Voidaan siis ajatella, että voimalaitos auttaisi Pudasjärveä pitämään huolta kuntalaisistaan. Väestön ikääntyessä ja tiukassa taloustilanteessa toivomme
valtuutettujen ottavan myös tämän näkökulman huomioon.
Iijoki virtaa vuolaasti jatkossakin, ja vettä riittää luonnonuomassa niin kaloille kuin ihmisillekin. Tulvahuippujen parempi hallinta estää jatkossa monen kiinteistön kastumisen ja mahdollistaa rakentamisen myös nykyisille tulvariskialueille.
Kollajan tekojärven eteneminen toisi myönteisiä vaikutuksia koko Pohjois-Pohjanmaan alueen talouteen ja parantaisi yleistä luottamusta siihen, että Pudasjärven seudulla voi tulevaisuudessakin asua,
tehdä työtä ja yrittää. Päätös Kollajan puolesta on päätös myös tulevien sukupolvien puolesta.
Arvoisat valtuutetut, teidät on valittu päättämään. Kollaja-hanke on nyt aivan toisenlainen hanke
kuin 80-luvulla. Toivon, että teette tosiasioihin perustuvan päätöksen elinvoimaisen Pudasjärven
tulevaisuuden puolesta.
Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja
PVO-Vesivoima Oy

Yli-Ii ja
Pudasjärvi, länsi
Marko
Nikula
050 463 8576

Pudasjärvi,
itä
Samuli
Leppänen
040 514 7515

Iin ja
Kuivaniemen alue
Matti
Heinonen
050 329 5744

marko.nikula@metsagroup.com
samuli.leppanen@metsagroup.com
matti.heinonen@metsagroup.com

Haukiputaan autovuokraamosta:
* Pakettiauton ja
muuttotarvikkeiden vuokraukset
* Pienkuljetukset
* Hää- ja juhlakuljetukset
kesäisin museoajoneuvolla

haukiputaan.autovuokraamo@gmail.com

Enontie 3,
90850 Martinniemi
Antti Savilampi
p. 045 610 3377

www.haukiputaanautovuokraamo.fi
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Kollaja-altaan kohtalo?

Osaavat tulevaisuuden tekijät
Eduskuntavaaliehdokkaat
Silja Keränen ja Aila Paaso
Ilmoituksen maksaja: Aila Paason tukiyhdistys ja Silja Keräsen tukiyhdistys

tavattavissa Iin Vihreiden teltalla
Lumivalakioissa Rantakestilässä
la 21.3. klo 11-14

18.3.2015

Tervetuloa keskustelemaan!

siljakeranen.fi | #silja2015 | henkilot.vihreat.fi/aila.paaso | Facebook: aila.paaso.ii

Pudasjärven
kaupunginvaltuusto tulee päättämään
Kollaja-altaan
kohtalosta
torstain 19.3. istunnossaan.
Mikäli kaupunki tekee kielteisen päätöksen, on voimayhtiön puolelta luvattu rauha alueelle ja hanke
unohdetaan. Tässä muutamia näkökohtia evästykseksi päätöksentekoon.
Virtaama Syken mittauspisteessä Kipinänkoskessa
15.3.-15 oli 130 m3/s. Talvikuukausiksi, marraskuusta
huhtikuulle, PVO:lla on tarkoitus pienentää virtaamaa
15 m3/s. Tämänhetkiseen
virtaamaan verrattuna jäljelle jäisi vain 11,5 prosenttia. Tarkoitus on rakentaa
jokeen pohjapatoja, joilla pyritään saamaan suvantojen
vesipinta pidettyä ylhäällä,
kun samalla virtaus pienenee entisestään. Koska joen
vesimäärä vähenee paljon,
on pakkastalvina suuri vaara, että joki jäätyy pohjiaan
myöten. Silloin etenkin syyskutuisille kaloille mätituho
on väistämätön. Joen vaelluskalakantojen elvyttämiseen on käytetty rahaa noin
1,3 miljoonaa euroa.
Allasalueelta
tultaisiin
ottamaan pois puusto ja
kannot. Varsinaiseen maaainekseen ei tulisi toimenpiteitä. Altaan pohjaksi jäävästä maa-aineksesta ei ole tehty

analyysiä. Kaikissa Suomessa tehdyissä tekoaltaissa ongelmaksi on muodostunut
elohopea, raskasmetallit, humus ja kiintoaineet. Niin tulisi käymään Kollajassa ja
koko alapuolisessa vesistössä. Altaasta virtaavan veden mukana edellä mainitut
ainekset muuttaisivat alapuolisen vesistön huonoon
kuntoon, mikä on vesienhoitolain vastainen tilanne.
Tätä seikkaa ei kiistänyt altaan suunnittelijakaan. Virtaaman vähenemisen ja veden laadun heikkenemisen
myötä kalakantojen elvyttämiseen tehty työ ja rahallinen panostus menevät hukkaan.
Kollaja-altaasta saatava
energia olisi 2,3 promillea
koko Suomen sähköntuotannosta. Kyseisellä hankkeella ei tulla ratkaisemaan
säätövoiman tarvetta, vaikka hankkeen puolustajat sitä
pitävät tärkeänä. Työllisyyteen vaikutukset näkyisivät
vasta yli 10 vuoden jälkeen,
koska vesitalousluvan saamiseen menisi vähintään tuo
aika, eikä luvan saaminen
ole läheskään varmaa. Hanke työllistäisi pudasjärvisiä
neljästä viiteen vuotta, minkä jälkeen altaan ohjaaminen tapahtuu tietoliikenteen
avulla Harjavallasta, eikä
työllistävää vaikutusta enää

olisi. On huomionarvoista,
että tällä hetkellä rakenteilla
oleva hirsikoulu antaa työtä
noin 60 paikalliselle ihmiselle kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Mikäli toinen saman
suuruinen hanke toteutuisi, työllistävä vaikutus paikallisille olisi lähes samaa
luokkaa altaan rakentamisen
kanssa.
Energian tuotantoon on
tarjolla paljon uusia mahdollisuuksia. Jos pitäydymme
vanhaan
tuotantomalliin,
mikä kieltämättä on ollut
Suomelle tärkeä vuosien
saatossa, jäämme kehityksen jälkijunaan maailmalla.
Kymmenessä vuodessa teknologia kehittyy niin paljon,
että allasta ei enää tarvita. Jo
nyt tiedossa olevina hyvinä
esimerkkeinä ovat hakkeella tuotettu sähkö ja lämpö,
bio- ja aurinkoenergia sekä
tuulivoima. Näistä vaihtoehdoista saadaan varmuudella työtä myös Pohjois-Suomeen, kun vain uskallamme
ottaa rohkeita askelia uutta
kohden.

Eeva-Maria Parkkinen

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Keskustan vaalibussi perjantaina 20.3.

Vaalikahvila Kärkkäisellä

12.30 - 13.15 Kuivaniemi Nelosparkki
13.45 - 14.30 Kärkkäisen piha
Mukana Mirja Vehkaperä, Matias Ojalehto, Eeva-Maria
Parkkinen ja Matti Leiviskä. Kahvitarjoilu!

ma 23.3. 14-19
ti 24.3. – pe 27.3. 15-17
ma 30.3. 14-16

Iin Keskusta Lumivalakioilla 21.3. klo 10-15
Vieraina Hannu Takkula, Mirja Vehkaperä,
Riikka Moilanen ja Juha Pylväs sekä Sipilän soppatykki.

Tavattavissa mm.
Antti Rantakangas
ma 23.3. klo 14,
Tapani Tölli ma 23.3. klo 18 sekä
Hannu Takkula ma 30.3. klo 14.
Aikataulut saattavat muuttua
ehdokkaiden varmistuttua.

Vaalitilaisuudet Kuivaniemi, Sale ma 23.3.
12.30-13.30 Antti Rantakangas
16.00-17.30 Tapani Tölli
Kuljetus Oulun vaalijuhlaan lauantaina 28.3.
Lähtö 12.30 Kuivaniemi, Kievari ja klo 13.00 Ii, Shell. Kuljetus on maksuton.
Ilmoittautumiset Sirpa Varangalle p. 040 770 4326

Leiviskä
Matti

Moilanen
Riikka

Ojalehto
Matias

Parkkinen
Eeva-Maria

Pylväs
Juha

Takkula
Hannu

Seuraa ilmoitteluamme
www.iinkeskusta.fi ja
Iin Keskustan
facebook-sivuilla.

Rohkeutta.
Ratkaisuja.

Tölli
Tapani

Vehkaperä
Mirja

Sipilä
Juha

Ilmoituksen maksaja Keskustan Iin kunnallisjärjestö

Keskustan vaalitapahtumia Iissä
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Pudasjärven LVI- ja
Rautatarvike Oy

Tuotamme
puhdasta sähköä
tuulesta.

Kauttamme
luotettavat ja hiljaiset
Nibe maalämpöpumput.
Nyt varataan
kesän parhaita asennusaikoja,
tule ja pyydä tarjous.

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

Avoinna ma - pe klo 7-17
Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy

Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Perussuomalaiset ehdokkaasi eduskuntavaaleissa 2015

Metsätila-/designyrittäjä,
yo-kauppateknikko, Kajaani

Henna
Kupsala

Luomuviljelijä, ohjelmistosuunnittelija, Siikajoki

Ari
Korhonen

Janne
Halunen

Olli
Immonen

Vaili
Jämsä-Uusitalo

Pentti
Kettunen

Tero
Kokko
Yrittäjä,
Kuusamo

Asianajajayrittäjä,
diplomi-insinööri, Sotkamo

Juha
Liukkonen

Pirkko
Mattila

Lasse
Mikkola

Ahti
Moilanen

Jenna
Simula

Anne
Snellman

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,
Kempele

Insinööri,
Ylivieska

Kansanedustaja,
Oulu

Kansanedustaja, FM ,
Muhos

Opintoasiainsihteeri,
Oulu

Opettaja,
rakennusinsinööri, Raahe

Kansanedustaja,
Kajaani

Liikenneopettaja,
Utajärvi

Kansanedustajan avustaja, tradenomi,
Oulu

Filosofian tohtori,
Oulu

Tee tilaus viimeistään 19.4.
Ennakkotilaus 8.-14.4.
Kari
Tykkyläinen
Kuvanveistäjä,
Pudasjärvi

Sebastian
Tynkkynen

PS-Nuorten puheenjohtaja,
kasvatustieteen yo. Oulu

Matti
Viitala

Eläkeläinen,
Haapajärvi

Ville
Vähämäki

Kansanedustaja,
diplomi-insinööri, Oulu

Saat mitä tilaat.

Maksaja: Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Eila
Aavakare
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Viennin suuntaa etsiessä
Euroviisuissa aikanaan Suomen laulu raikui: ”Työlkii
ellää mut kaupal rikastuu”.
Kyllä moni osaa veneen tehdä, mutta se on mies joka
sen myy. Tarvitaan siis oikea
tuote, toimivat markkinat ja
kykenevä myyjä.
Vuosituhannen
alussa
kauppataseemme oli vahvasti positiivinen. Kustannusnousuja on kuitenkin
tullut ja ne ovat syöneet kilpailukykyä. Kilpailukyvyn
hiipuessa alkoivat hiipua
myös investoinnit. Alijäämäinen kauppatase on lisännyt myös velkaantumista.
Verokertymän tarve ei

ole kuitenkaan vähentynyt
ja sen kasvu on pysähtynyt.
Julkiset palvelumme ovat
vahvasti
lakisidonnaisia.
Niitä ei käy kiertäminen ja
työttömyyden hoito maksaa.
Työttömyyden hoidon lisäksi on ongelmana sen kasvun
pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Teollisuuden
tuotannon ja tilausten arvon
supistuminen ja on perusteollisuuden kannalta synkkää
kehitystä.
Kilpailukyvyn palauttaminen maltillisen palkkapolitiikan avulla on mahdollista vain osin. Palkkojen
ostovoiman on säilyttävä sa-

malla kun on huolehdittava
siitä, ettei raaka-aineiden ja
energian hintaa nosteta turhilla välillisillä veroilla. Monella alalla on nähty pako
alempien tuotantokustannusten maihin. Muun muassa energian hinta on kriittinen talouden tekijä.
Liian kallis euro on rokottanut osansa talousalueen
kasvusta. Euroalue on pitkään ollut hitaimmin kasvava talousalue.
Kataisen hallitus yritti
edistää kilpailukykyä ja pudotti yhteisöveroa 4 prosenttiyksikköä. Toisin sanoen
100 000 euroa voittoa näyttä-

vän yrityksen verot kevenivät 4 000 euroa. Sillä rahalla
saattoi palkata yhden työntekijän kuukaudeksi. Teko
oli etukäteenkin työllisyyden kannalta hyödytön elvytysyritys.
Palauttaaksemme
uskon yrittäjyyteen hallinnon
on osoitettava uskottavuutta. Olemme jo parin vuosikymmenen ajan kehittäneet
lakeja ja asetuksia, joilla on
luotu uusia rasitteita ja lupamenettelyissä jopa vuosien valituskierteitä. Niillä on
estetty tai vaikeutettu yritystoimintaa.
Jokainen ymmärtää, että

Suomen Keskustan ajatus
200 000 uuden työpaikan
luomisesta kasvurahastojen
avulla on utopiaa, elleivät
euromarkkinat vedä. Mihin
EKP:n elvytysvarat kohdennetaan? Mitään kilpailukyvytöntä tuotetta ei myydä väkisin varsinkaan sinne
missä ei ole rahaa eikä tarvetta
Kehitämme vientimarkkinoille monipuolista puurakennusteollisuutta
innovoiden uusia tuotteita.
Kohdennamme
elvytyksen kotimaisia raaka-aineita käyttäville aloille.
Alamme viedä tehokkaas-

ti luontomatkailupalveluita,
joita tuhannet järvet palvelevat. Emme tee kalastuslakia,
joka lopettaa koko orastavan
alan. Satsaamme niille tuoteja palvelualoille, jotka pysyvät Suomessa.

maakunnissa on metsävaroja, maataloutta ja monipuolista biotaloustoimintaa jo valmiiksi.
Molempien tärkeänä tavoitteena on jalostusasteen
nostaminen ja uusien arvoketjujen luominen biotalouteen. Alueiden korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöllä
pitää rakentaa uutta osaamista ja innovaatioita. Biotalouteen voi syntyä sekä PohjoisPohjanmaalla että Kainuussa
noin 4000 uutta työpaikkaa
seuraavan reilun kymmenen
vuoden aikana.
Valtion täytyy tulevalla

vaalikaudella edistää määrätietoisesti biotaloutta muun
muassa julkisia hankintoja suuntaamalla, tukemalla pilotointeja, vahvistamalla
alan innovointia ja suuntaamalla resursseja kasvurahaston kautta. Suomen ja sen
maakuntien mahdollisuudet
nousta biotalouden edelläkävijöiksi on nyt. Strategiat on
laadittu, joten on aika kääriä
hihat ja ryhtyä hommiin.

Pirkko Mattila

kansanedustaja,
kansanedustajaehdokas
Perussuomalaiset

Biotalous tuo työtä Pohjois-Suomeen
Suomi on saatava kuntoon.
Maamme taloudellinen tilanne on niin vakava, että suunnan oikaisemiseksi menee
seuraavat kymmenen vuotta.
Keskusta on esittänyt viiden
kohdan strategisen ohjelman,
jonka perusteella Suomea
nostetaan talouden kuopasta.
Yksi strategisista tavoitteista
on, että Suomi nousee biotalouden, kiertotalouden ja kestävän kehityksen edelläkävijäksi.
Ilmastonmuutos, ympäristöongelmat sekä niukkuus
puhtaasta vedestä, ruuasta ja
energiasta ovat suuria maa-

ilmanlaajuisia ongelmia. Samalla ne ovat meille miljardiluokan mahdollisuus. Jos
osaamme tarttua tähän tilaisuuteen, voimme olla osa globaalien ongelmien ratkaisua
ja samalla luoda Suomeen
kestävää ja työllistävää kasvua.
Biotalous on uusiutuvien
luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvaa taloutta, joka
korvaa fossiilisten raaka-aineiden käyttöä niin energiantuotannossa kuin tuotteiden
valmistamisessa. Biomassaa
– puuta, maatalouden sivuvirtoja, yhdyskuntajätteitä,

leviä, ruokoja, elintarviketeollisuuden jätettä – voidaan
hyödyntää myös biomuovien, uudenlaisten pakkausten,
elintarvikkeiden,
kuitujen,
lääkkeiden ja kosmetiikan
valmistuksessa. Uusiutuvia
luonnonvaroja on käytettävä
tehokkaasti, monipuolisesti
ja korkeaan jalostusasteeseen
pyrkien. Biotaloudessa tarvitaan myös teknologiaa, laitteiden valmistusta, logistiikkaa ja palveluita.
Suomella on suurten
metsävarojen ansiosta hyvät lähtökohdat biotalouden edistämisessä. Meillä

p
o
h
S
Sauyppöa Styöetteen sydämessä

k

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.

on vuosisataista kokemusta
puun monipuolisesta käytöstä. Nyt tätä osaamista täytyy
hyödyntää myös muiden biomassojen jalostamisessa. Biotalous tarjoaa kasvun mahdollisuuksia joka puolelle
Suomea, missä vain on metsää, peltoja ja muita uusiutuvia luonnonvaroja ja niihin
liittyvää osaamista.
Pohjois-Suomessa on erittäin hyvät mahdollisuudet
biotalouden kehittämiseen.
Sekä Pohjois-Pohjanmaalla
että Kainuussa on hiljattain
valmistunut alueelliset biotalousstrategiat. Molemmissa

Juha Sipilä

Keskustan
puheenjohtaja,
kansanedustaja

Metsäpalvelu Kerälä Oy
●
●
●
●
●
●
●

TOTEUTAMME AMMATTITAIDOLLA

Metsäkiinteistöjen osto / myynti
Metsä- ja puunkorjuun suunnittelut sekä toteutukset
Maan muokkaukset ja taimien istutukset
Kunnostusojituksien suunnittelut ja toteutukset
Nuorten metsien ja taimikoiden hoitotyöt
Kemera-tukien hakemukset ● Puukauppa
Tila-arvioinnit ● Piha-alueiden maisemoinnit metsäkuntalla
timo.kerala@gmail.com, www.metsapalvelukerala.fi

Paikallista rakennuspalvelua
- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten
tarpeisiin perustuvat
rakennustyöt
- muut muutostyöt

Erikoishammasteknikko

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Timo Kerälä puh. 0400 285 409

Timo Kukkonen

Hammasproteesit.
-pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4 Pudasjärvi

p. (08) 822 300, 0400 677 101

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä
Tuomo Määttä 0400 658 877
www.rakennuspiste.com

Taivalkosken Näyttämö esittää

Kirjoittanut

Heikki Luoma

Pe 20.3.2015
Su 22.3.2015

klo 15.00

Ohjaana

Pe 27.3.2015

klo 19.00

Hanna-Leena
Metsävainio
Esityspaikka

Taivalkosken
Teatteri

klo 19.00

Su 29.3.2015

klo 15.00

To

klo 19.00

2.4.2015

La

4.4.2015

klo 17.00

Su

5.4.2015

klo 15.00

Kauppatie 11,

93400 Taivalkoski
Tiedustelut ja varaukset

Puh. 0400 670 430

www.taivalkosekenteatteri.fi

Romekievarintie 1 • 93280 syöte
Puh. 0440 838 668
www.syote.ﬁ/syoteshop

Liput 12 € /
Aukioloajat:
www.syote.fi/syoteshop

5 € alle 12-vuotiaat

Maksuksi käy myös Tyky ja Smartum setelit.

Näytelmän oikeuksia
valvoo Suomen
näytelmäkirjailijaliitto.
Kuva Jussi Valtakari
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Hiihtotapahtuma
Kuivaniemen kentällä

eduskuntaan

Pohjoisen asialla, mukana vaikuttamassa.

sanna on lähihoitaja,
insinööri ja perheenäiti.
näkökulmaa on
monelta kantilta.

Kolme tärkeää: Lapsiperheille mahdollisuus kodinhoitajaan. Vanhuksille hyvää hoitoa. Harva-alueiden
palvelujen säilyttäminen.

Vuonna 2013 innokkaita hiihtäjiä oli runsaasti.

Parempaa turvaa omaishoitajuuteen
Uuden omaishoitolain valmistelu on viimein käynnistynyt. Uutta vahvempaa
lainsäädäntöä on odotettu
omaishoitoperheissä. Tällä
hetkellä laki ei turvaa riittävästi omaishoitajan ja –hoidettavan oikeuksia ja hyvinvointia. Tiedämme hyvin,
että eri puolilla Suomea tilanne vaihtelee riippuen siitä,
miten paljon kukin kunta on
kohdentanut omaishoitoon
resursseja ja minkälaisia kriteereitä käytetään omaishoidon määrittelyssä.
Uuden lain ensisijaisena tavoitteena onkin oltava

omaishoitajien oikeusturvan
vahvistaminen, yhdenvertaisuuden turvaaminen ja yhtenäinen määrittely koko maassa. Kuten viime keväänä
valmistuneessa kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa linjataan, pitäisi
hoitoa tarvitsevalla henkilöllä olla aina oikeus sopimusomaishoitoon, jos sen edellytykset täyttyvät. Vastaavasti
omaishoitaja saisi subjektiivisen oikeuden hoitopalkkioon
ja vapaaseen.
Arvion mukaan uudistus
lisää tuensaajien määrää nykyisestä, mutta pitää muis-

taa, että omaishoito ja omassa kodissa asuminen tulee
yhteiskunnalle huomattavasti edullisemmaksi kuin muut
asumis- ja hoitojärjestelyt. Siitäkin syystä omaishoitoon
kannattaa satsata.
Lainsäädännöllä
pitää
myös vahvistaa omaishoitajien jaksamista. Se tarkoittaa
etenkin arkea tukevien monipuolisten palveluiden takaamista. Omaishoitajalla tulee olla mahdollisuudet elää
myös omaa elämäänsä, tehdä
työtä ja harrastaa – muulloinkin kuin lakisääteisinä vapaapäivinä.

Omaishoidon
kehittämisohjelma antaa erittäin
hyvän pohjan lain laatimiselle ja omaishoidon kestävälle kehittämiselle. Nyt on
tärkeää, että tulevassa hallitusohjelmassa ja sen rahoitussuunnitelmassa uusi
omaishoitolaki otetaan keskeisesti huomioon.

Tytti Tuppurainen

kansanedustaja (sd) Oulu

Hiihtolomaviikkojen säpinää
Syötteen luontokeskuksella
Kolme viikkoa hurahti hurjan nopeasti iloisten hiihtolomalaisten seurassa Syötteen
luontokeskuksella.
Lähiseudun talviretkeilyreitit sekä niiden varsilta löytyvät lukuisat tulipaikat olivat
ahkeralla käytöllä. Erilaiset
kartat, matkamuistot sekä
eräluvat tekivät kauppansa ja luontokeskuksen lounas-kahvilankin
puolella
riitti vilskettä. Kokonaisuudessaan luontokeskukseen
tutustui viikkojen 8, 9 sekä
10 aikana lähes 5500 asiakas-
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sanna stenius

Tulevana perjantaina 20.3.
Kuivaniemen urheilukentällä järjestetään perinteiset lasten hiihdot vaihteeksi iltahiihtoina, ilmoittautuminen
alkaa kello 17.30 ja kisat kello 18. Sarjat ovat 0 - 12 vuotiaille ja hiihtotyyli vapaa.
Viime talvena hiihtoja ei pystytty järjestämään huonon lumitilanteen vuoksi, kysyntää
kyllä olisi ollut. Vuonna 2013
kilpailuissa oli 33 hiihtäjää.
Kaikki hiihtäjät palkitaan ja
huoltojoukoillekin on luvassa munkkikahvit, tervetuloa
mukaan!

Arja Honkamaa
Kuivaniemen Yrittäjät ry

PUDASJÄRVI -lehti

ta! Luku on lähes kuudesosa
luontokeskuksen vuotuisesta kävijämäärästä.
Luontokeskuksen auditoriossa oli iloista tekemistä keskiviikkoisin, kun lapset pääsivät askartelemaan
söpöjä lintulaudalta tuttuja pikkulintuja. Ensimmäisen viikon lauantaina
järjestettiin opastettu valokuvausretki Syötteen kansallispuistoon. Retken aikana
tutustuttiin oppaan johdolla luontokuvauksen perustekniikkaan. Toisen viikon

lopulla oli vuorossa yön yli
hiihtoretki Ahmatuvalle.
Viimeinen viikko käynnistyi heti hurjan vilkkaana. Joka päivälle riitti paljon
huisketta. Hankihulinapäivänä 5.3. luontokeskuksen
pihapiiri täyttyi monenlaisesta ohjelmasta; pororekiajelu, huskyajelu sekä poniratsastus olivat perheen
pienien mieleen. Lumenveistomuotit jalkakäytävän
varrella alkoivat muovautua
jo heti aamusta. Jenni Jaakkola ja kosketinsoittaja Eero
Jauhiainen esiintyivät päivän mittaan kahdesti hiihtolomalaisten iloksi. Talvisessa puuhaparkissa ratkottiin

potkurisprintin sekä mononheiton mestaruudet ja tandemsuksia sekä lumikenkiä
pääsi kokeilemaan maksutta. Luontokeskuksen vaihtuvan näyttelyn tiloissa avattiin Raija Pohjamon näyttely
– ”Kuvia luonnosta”. Auditoriossa markkinamyyjät
kauppasivat tuotteitaan aina
luomuvihanneksista erilaisiin käsitöihin. Päivän mittaan luontokeskuksen kävijälaskuri paukautti 1000
käyntiä täyteen, joten voidaan sanoa, että päivä oli oikein onnistunut.

Annu Tuohiluoto

sanna.stenius@gmail.com | 040 534 0497
Eduskuntavaalit 19.4.2015
Ennakkoäänestys 8.-14.4.2015

Nyt tarvitaan uudistavaa politiikkaa. Sami rakentaa
positiivista yhteistyötä yli puoluerajojen pohjoisen
maakuntamme parhaaksi!
Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edellytyksiä.
Lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyvien hyvinvointi tulee turvata konkreettisin teoin ja yhteiskuntamme tulee rakentaa kestävien
arvojen varaan. Sellaisia arvoja ovat koti, uskonto ja isänmaa.”
– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO
Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

Tutustu Samin ajatuksiin
YLE:n vaaligalleriassa:

www.bit.ly/pikkuaho

PUDASJÄRVI-lehden

Lukijamatka Islantiin
21.-24.8.2015.
Lauantaina Reykjavikissä kulttuurijuhla
Menningarnott iltakarnevaaleineen.
Lauantaina mahdollisuus osallistua myös
Islannin maratonille,
puolikkaalle tai varttimaratonille.
Maratonmaksu ei sisälly matkan hintaan.

Sunnuntaina tuhansien
tarinoiden Islannin
kiertomatka kaikkiene kuuluisine
nähtävyyksineen ja upeiden
luontokohteiden keskelle.

Matkan hinta 970 €
2 h huoneessa.

Hinta sisältää: Lennot HKIReykjavik-HKI, lentokenttäkuljetukset, sunnuntain Kultaisen kolmion retki, käynti Expossa,
majoitus 4 tähden ihka uudessa hotellissa,
hotelliaamiaiset.
Lisämaksu: Yhteiskuljetus
Pudasjärvi-Helsinki-Pudasjärvi.

Lumenveistomuotit syntyivät talkoovoimin luontokeskuksen pihamaalle ennen Hankihulinoita.

Jenni Jaakkolan sekä kosketinsoittaja Eero Jauhiaisen
keikka oli monelle Hankihulina-päivän kohokohta.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Heimo Turunen, p. 0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi
Matkatoimisto: Välimatka Oy

TULE
MME!
MUKAA

Maksaja: Paremman arjen puolesta ry

nro 11

10

PUDASJÄRVI -lehti

IIn lumivalakiat ja Kuivaniemen Nuorisoseuran teemalehti
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN
TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7
Pudasjärvi
010 666 8420
www.kurenkoski.fi

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI
La 21.3.
Elastinen
TULOSSA mm:
Pe 3.4. Mertaranta all stars,
La 4.4. Dingo
La 11.4. Sini Sabotage
Tarkista päivitetyt tiedot netistä.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Keskiviikkona 18.3.
Pubissa: Pubivisa klo 19.00
vetäjänä toimii Marko Koivula

alkaen klo 21.00

esiintyy la 28.3. klo 22.00 alkaen
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Salissa:

NASEVA

klo 24-03.30

DJ Didy

Lippu 12€ sis. ep

Puh. 044 202 3595

TULOSSA: la 4.4. erotic night, su 5.4. ÄSSÄT
Hotellihuoneet alk. 70 €/1 hh, 85 €/2 hh.
Tervetuloa majoittumaan ja tanssimaan,
viihtymään ja huvittelemaan!

Aukioloajat:

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

YLEINEN VUOSIKOKOUS

Panuman
Poroajot
ja koko
perheen

to 19.3.2015 klo 19.00
Sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30.
Johtokunta

iloinen
talvitapahtuma

Perussuomalaiset mukana
Iin lumivalakiat
-tapahtumassa la 21.3.

Saat mitä tilaat.

La 21.3. 2015
klo 12
Pudasjärven
Panumajärvellä
Maksaja: Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Tervetuloa tapaamaan
eduskuntavaaliehdokkaita!

Lue li
www.panum sää
a.fi

Olemme tavattavissa Iin Lumivalakiassa 21.3.
Paikalla on myös useita kansanedustajaehdokkaita.
Tule juttelemaan!
IIn
sosialidemokraatit

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 16.4.2015 klo 17.00
Yrittäjien toimistolla, Kaakisenkuja 2.
Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Pilkkikilpailut Kouvalla
lauantaina 4.4.2015 klo 11.00-15.00,
Piipposentie 16

Sarjat ja
osallistumismaksut:
Yleinen (miehet ja naiset) 10€,
nuoret 8-16 -vuotiaat 7€ ja
lapset alle 8-vuotiaat 5€
Huom! Pilkkialue on entistä suurempi!

Tiketti 5 €
Lapset alle
12v. ilmaiseksi
Panumajärvi ry,
Kiiminki-Kollaja plk

TYÖN JA
OIKEUDENMUKAISUUDEN
PUOLESTA!

ON NIIN
HELPPOA
LÖYTÄÄ
EHDOKAS

AAPO-MATTI PUHAKKA

klo 22.00 saakka yksityistilaisuus,
sen jälkeen esiintyy

Wintissä disco:

www.hotelli-isosyote.fi

Tervetuloa!

ROMEKIEVARISSA
TAPAHTUU
TRUBADUURIT:
SAMULI MÄKELÄ

Lauantaina 21.3.

Pubissa:
karaokea
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esiintyy la 21.3. klo 22.00 alkaen

Perjantaina 20.3.
Pubissa: karaokea alkaen klo 21.00
Wintissä disco: klo 24-03.30 DJ Antti
Lippu 5€ sis. ep

Varaa majoitus hotellista tai mökistä
Hotelli Iso-Syöte puh. 020 147 64000
Online varaukset:

Yli-Olhavan Maamiesseuran

18.3.2015

Yleisen sarjan 1. palkinto on moottorikaira (arvo n. 200 €),
nuorten sarjan 1. palkinto on tablettitietokone (arvo n. 100 €).
Yleisessä ja nuorten sarjassa palkitaan kolme parasta ja
lasten sarjassa palkitaan kaikki osallistujat.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi
Holiday Club –lahjakortti (arvo 120 €).

Tervetuloa!

Kouvan kalastuskunta

IIN KOKOOMUS ON MUKANA
IIN LUMIVALAKIAT
-TAPAHTUMASSA!

Mukana myös eduskuntavaaliehdokkaita!
Päivän aikana on mahdollisuus käydä kyselemässä
kansanedustajaehdokkailta heidän mielipiteitään.
Mukana olevat Kokoomuksen ehdokkaat:
Outi Ervasti, Jarmo J. Husso, Milla Kynkäänniemi,
Tuula Mustonen, Tiina Suutari ja Mari-Leena Talvitie.
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IIn lumivalakiat ja Kuivaniemen Nuorisoseuran teemalehti
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Kuivaniemen seurojentalon
tapahtumakalenteri 2015
22.3. Bingo klo 15
28.3. Pääsiäismyyjäiset klo 10–15
29.3. Päivätanssit: Kemin harmonikkakerho,
solistina Tuomo Salmi klo 18 *
10.4. Disko, järjestäjänä MLL klo 18
12.4. Päivätanssit: Tornion harmonikkakerhon
viihdeorkesteri *
19.4. Bingo klo 18
26.4. Toisen pääsiäispäivän Bingo klo 15
26.4. Päivätanssit: Retro-bändi klo 18 *
3.5. Bingo klo 18
10.5. Päivätanssit: Teuvo Vuoti & Captain klo 18 *
17.5. Bingo klo 18
23.5. Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 18
24.5. Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 13
24.5. Päivätanssit: Heikki Kangas klo 18 *
31.5. Bingo klo 18
7.6. Päivätanssit: Pentti ja Matias Nordström klo 18 *
13.6. Yksityistilaisuus
15.6. Bingo klo 18
21.6. Päivätanssit klo 18
28.6. Kotiseutupäivät
29.6. Bingo klo 18
4.7. Vatungin satamassa Vatunkipäivät, mukana
Kuivaniemen nuorisoseura
5.7. Päivätanssit klo 18
13.7. Bingo klo 18
16.7. Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän
17.7. Sääskisafari Tanssit, solistina Tarja Ylitalo
18.7. Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 18
19.7. Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää näytelmän klo 13

19.7.
27.7.
2.8.
10.8.
16.8.
24.8.
29.8.
30.8.
12.9.
13.9.
20.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
24.10.
1.11.
15.11.
22.11.
29.11.
5.12.
6.12.
13.12.
20.12.
26.12.

Päivätanssit klo 18
Bingo klo 18
Päivätanssit klo 18
Bingo klo 18
Päivätanssit klo 18
Bingo klo 18
Elo- ja kalamarkkinat klo 10–15
Päivätanssit klo 18
Iin Haminan markkinat
Päivätanssit klo 16
Bingo klo 18
Päivätanssit klo 16
Bingo klo 18
Päivätanssit klo 16
Bingo klo 18
Päivätanssit klo 16
Kinkkubingo klo 16
Kinkkubingo klo 16
Kinkkubingo klo 16
Kinkkubingo klo 16
Joulumarkkinat klo 10–15
Kinkkubingo klo 14
Kinkkubingo klo 16
Kinkkubingo klo 16
Tapani Kansa klo 20–24

* = Järjestäjänä Kuivaniemen Eläkkeensaajat ry

PUDASJÄRVI -lehti

11

Maalaismarkkinat
Kuukasjärven koululla
(Kuukasjärven kouluntie 2)

la 28.3.2015 klo 11.00–15.00
Teemana LAPSET

* Pulkkamäki, omat pulkat mukaan.
Moottorikelkka kuljettaa ylös
* Lasten lauluesityksiä ja pienille lapsille
puuhapaja, Lapin leikkilähetti paikalla.
* Ratsastusta ja poroajelua
* Kotieläinpihalla perinteiset eläimet ja 3 ponia
* Paikalla veitsenteroittaja,
ota tylsät veitset mukaan
* Tuoreita rieskoja ja
munkkeja paistetaan koko päivä
* Myyjäispöydästä monenlaisia leivonnaisia ja
makeisia
* Arvontaa, paljon palkintoja
* Markkinaravintolasta lohi- ja salaattiannoksia,
ranskiksia, kahvit munkin tai
muurinpohjalettujen kanssa.
Pihalta makkaraa ja kodalta myös kahvit

Tervetuloa nauttimaan sisä- ja
ulkoaktiviteeteista koko perheellä!
Järj. Kyläkolmio ry. Kelankylän, Kuukasjärven ja
Petäjäjärven kyläläiset. Kuukasjärven Maatalousnaiset ja
Kuukkaanseudun Erä ry.

Kaikki kalusteet
tehtaanmyymälästä!

* nopeat toimitusajat
* monipuolinen mallisto
* tukkuhinnat
* ei ostorajoituksia
* myös jälleenmyyjille
* valmistus omilla tehtailla
* ilmainen suunnittelupalvelu myymälässä

Asiantuntija
palveluksessasi!

www.keittiokalustetukut.fi
www.visionliukuovet.fi

ark. 9-18, la 10-14

Kalustesuunnitelmat ammattitaidolla.
Eero
040 184 1444

V I S I ON
KEITTIÖT

Tulen myös kotiisi mittaamaan! Soita ja sovi!

Henkka

Ota mitat ja mielikuvitus
mukaan, niin suunnitellaan
yhdessä komerot
yksilöllisillä liukuovilla!
Myymälässämme malliryhmiä.
Tule ja ihastu!

040 184 1888

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

V I S I ON
LIUKUOVET
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Kuivaniemen Nuorisoseuran

OHJELMALLISET PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Nuorisoseuran talolla lauantaina 28.3. klo 10-15
Kahviosta
maukkaat trullintorttukahvit 3 €
Myyntipaikkavuokraukset Raimolta
p. 044 209 4496

Ohjelmassa:
klo 11
klo 12
klo 12.30
klo 13
klo 13.30

Irina Kemppainen ja Netta Jyrkäs esiintyvät
Lasten Trullikisa, palkintona kolmen kilon pääsiäiskarkkimuna
Aikuisten Trullikisa
Irina Kemppainen ja Netta Jyrkäs esiintyvät
Ilmainen Bingo

Tervetuloa!

Kuivaniemen Nuorisoseura:

Talkootyötä huvin vuoksi 110 vuotta
Kuivaniemen nuorisoseura täyttää tänä vuonna 110
vuotta.
Poikkeuksellisen
virkeästä seurasta paikkakuntalaisten on syytä olla
ylpeitä. Viime vuonna nuorisoseuran talolla pidettiin
kymmeniä erilaisia tapahtumia. Osa oli nuorisoseuran itse järjestämiä tanssi-,
liikunta- ja teatterikursseja
sekä karaokea. Lisäksi nuorisoseuran taloa vuokrataan
juhlakäyttöön. Yhteensä viime vuonna talolla oli 150 erilaista käyttötarkoitusta.
- Saamme olla ylpeitä

nuorisoseurastamme, joka
on todella aktiivinen koko
valtakunnan nuorisoseuroihin verrattuna. Talon käyttöaste on hirveän korkea.
Lisäksi johtokunnan keski-ikä on harvinaisen nuori: 35 vuotta! kehuu nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo
Ikonen.
Yksi suosituimmista aktiviteeteista on bingo, joka
kokoaa muutaman kerran
kuukaudessa
peli-intoiset
kuivaniemeläiset saman katon alle. Joulun aikaan kinkkubingo vetää paljon po-

Lohikeittoa, lettuja, kahvia ja mehua Nuorisoseuran kojulta. Tiskin takana ahkeroi Eetu Hyry.

Vatunkipäivillä viime vuonna oli lähes pari tuhatta kävijää.
Lapsia paikalla viihdytti ilmapallotaikuri Valto Kaikkonen.

rukkaa ja Kuivaniemen
pitäjämarkkinoiden aikana
bingo on yksi odotetuin ohjelmnumero. Nuorisoseuran
bingo on jalkautunut muutaman kerran jopa Iin Haminan markkinoille.
- Bingon suosio on jopa
kasvanut viime vuosina. Se
on mahtava homma, sillä
bingolla rahoitetaan valtaosin nuorisoseuran toimintaa eli tuetaan paikallista
hyvinvointia ja aktiivista elämää, kertoo Ikonen.
Varoja tarvitaan, sillä vanhat seurojen tilat vaativat joka vuosi huoltoa ja
kunnossapitoa. Onneksi porukasta löytyy osaavia talkoolaisiakin, suuret kiitokset
heille! Tänä vuonna suunnitteilla on lämpö- ja sähköremontti sekä piharakennuksen
Virkeän kunnan vapaaajan toiminnalle seuralla on
tänä päivänä suuri merkitys, mutta vielä suurempi se
oli ennen vanhaa. 1900-luvun alkupuolella seurojentalolla järjestettiin römppätansseja, jotka olivat piioille
ja rengeille tärkeä huvittelun
paikka. Sadonkorjuun päät-

Arpojen täyttöä pääsiäismyyjäisissä viime vuonna. Myyjäiset järjestetään jälleen seurojen talolla 28.3.

teeksi pidetyt tanssit, olivat
vuoden ainoa yhteinen tapahtuma, jossa päästiin irrottelemaan ja riiaamaan.
Myöhemmin tanssit yleistyivät, vaikka jouluisin, pääsiäisenä ja suurien seurojen

Väkeä viime kesänä Vatungin satamassa Vatunkipäivillä,
jossa Kuivaniemen nuorisoseura oli aktiivisena järjestämässä ohjelmaa.

aikaan tanssien pito oli kielletty.
50-luvulla seurojen talo
siirrettiin kirkon läheltä nykyiselle paikalleen. Tänä
keväänä löydettiinkin vahingossa 60 vuotta van-

hat kauppakirjat naapuritalon vintiltä. Talolla on ollut
myös hiljaisia kausia, mutta
elämme Kuivaniemen Nuorisoseuran uusinta kulta-aikaa. JK

Paikalla satamassa pyörähti myös meripelastusalus Vatungin kävijöiden ihmeteltävänä.

