
Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

SoVen perinteinenSoVen perinteinen
TONNIHIIHTOTONNIHIIHTO

12.-13.3. KLO 15-15 12.-13.3. KLO 15-15 
HIRVASKOSKEN KOULUN HIRVASKOSKEN KOULUN 

MAASTOSSA. MAASTOSSA. 
Tule hiihtämään ja keräämään Tule hiihtämään ja keräämään 

kilometrit yhdessä kasaan. kilometrit yhdessä kasaan. 
Kaikki osallistujat osallistuvat arvontaan!Kaikki osallistujat osallistuvat arvontaan!

Tervetuloa!Tervetuloa!
Tiedustelut 040 913 0768Tiedustelut 040 913 0768

PUDASJÄRVI
Tuotantotie 1, Pudasjärvi 
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14          www.k-rauta.fi

Goodiy Nauvo -laminaatti on Goodiy Nauvo -laminaatti on 
luonnollisen vaalean sävyinen, aidon luonnollisen vaalean sävyinen, aidon 
tammipuun oloinen lankkukuosinen 8 tammipuun oloinen lankkukuosinen 8 
mm paksu laminaatti.mm paksu laminaatti.

LAMINAATTI GOODIY NAUVO H2709LAMINAATTI GOODIY NAUVO H2709

VINYYLILANKKU VINYYLILANKKU 
GOODIY CHLOE ANIS 2423IB KL32GOODIY CHLOE ANIS 2423IB KL32

11119090
/m/m2 2 (16,90)(16,90)

UUTTA PINTAA LATTIOIHIN!

Goodiy Chloe Anis on lämpimän Goodiy Chloe Anis on lämpimän 
harmaa vinyylilattia. Käyttöluokka harmaa vinyylilattia. Käyttöluokka 
on 32.on 32.

26269090
/m/m2 2 

Pudasjärven seurakunta, 
Pudasjärven veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt

Lisätietoja: Vesa Holmström, 0400 387 671, vesa.holms@gmail.com

RUKOUSHETKI 
RAUHAN PUOLESTA

Talvisodan päättymisen
 muistopäivänä sunnuntaina 13.3. 
klo 12.30 kirkko ja sankarihauta.

Huomioitavaa: 
Oma kynttilä mukaan. 

Rukoushetken jälkeen viedään sankarimuistomerkille.

Striimaus seurakunnan YouTube -kanavan kautta.

Tervetuloa!

Liput 15 € / 
alle 12-vuotiaat 

aikuisen seurassa 
ilmaiseksi

Lippuvaraukset ja lisätiedot: 0400 670 430
taivalkoskennayttamo@gmail.com

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toyota Corolla Verso 1,8 bensa auto-
maatti, vm. 2008, TILAIHME 7 hengelle re-
kisteröity, 196 000 km, kats. 10/21, kahdet 
renkaat, autom. ilmastointi, vakkari. 6950 €

Toyota Corolla Verso 1,8 bensa manuaa-
li, kats. 2/22, vm. 2003, VAIN 236 300 km, 
kahdet hyvät renkaat, autom. ilmastointi, 
vetokoukku.   3200 €

Volvo V70  2,4 bensa manuaali, 292 700 
km, vm. 2005, HYVÄ, kats. 1/22, uudet 
kesärenkaat, hyvät talvirenkaat, vakkari, 
vetokoukku, autom. ilmastointi.   4350 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa 
kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Nro 10 •  to 10.3.2022

Kontio tarjoaa monipuolisia 
työtehtäviä: Tarjoamme 
työtä vs. Onko työhaluja?

PUDASjärveläinen
s. 6

Uusi monipalvelupiste 
Pirtin Kohtaamo 
käynnistyy s. 8

Ruskon Betoni 
rakensi uuden 
betoniaseman s. 9

VARAA
NUOHOUS
044 980 7025

NOETTA.FI

VARAA
NUOHOUS
044 980 7025

NOETTA.FI

VARAA
NUOHOUS
044 980 7025

NOETTA.FI

Aittojärven koululla 
 la 19.3.2022 klo 11.00-13.00

Ilmoittautumiset alkaa klo 10.00.
Sarjat aikuiset ja lapset.

Perinteiset, leikkimielisetPerinteiset, leikkimieliset

PILKKIKILPAILUTPILKKIKILPAILUT

Tervetuloa!Tervetuloa! Aittojärven kyläseura ry

Myynnissä: hernekeittoa, kahvia, Myynnissä: hernekeittoa, kahvia, 
teetä, mehua, pullaa, arpoja.teetä, mehua, pullaa, arpoja.



2 PUDASjärveläinen Nro 10 •  to 10.3.2022

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa su 13.3. kello 10. Toimittaa 
Anneli Toppinen, avustaa Tiina Inkeroinen. Kanttorina Kei-
jo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta.  

Rauhan rukoushetki talvisodan päättymisen muisto-
päivänä kirkossa su 13.3. kello 12.30. Toimittaa Veijo Lo-
hiniva, kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-ka-
navan kautta. Tilaisuus toteutetaan yhdessä Pudasjärven 
sotaveteraaniyhdistyksen ja vapaaehtoisten maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa.  

Raamattupiiri keskiviikkoisin klo 18 seurakuntakodilla.  

Päiväkerhot jatkuvat ensi viikolla normaalisti ryhmäjako-
jen mukaisesti. Vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella las-
tenohjaajilta. 

Iltaperhekerho talviaskartelujen merkeissä ma 14.3. kello 
17.30–19.30 seurakuntakodilla. 

Perhekerho ke 16.3. kello 10–12.30 seurakuntakodil-
la. Leivotaan – oma essu ja myssy mukaan. Perhekerhoi-
hin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhem-
pien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen kanssa. 
Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirkkohet-
ki sekä pientä suolaista ja makeaa.

Lapsiparkki pe 18.3. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. 
Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lap-
siparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vai-
pallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe. 

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   

Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2022. Työaika ajoit-
tuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä 
ja lisäksi jos on ajankohta, joka ei käy. Hakemukset 30.4. 
mennessä sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi. 

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirk-
koherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–
14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.    

Rauhanyhdistykset: Seurat Ry:llä su 13.3. kello 16 (Mik-
ko Tuohimaa, Samuli Leppänen).  

Kastettu:  Juuse Sante Kouva.  

Haudatut: Laura Matilda Salmela 88 v, Erkki Juhani Kar-
vonen 88 v, Liisa Maria Kokko 86 v, Veikko Parkkila 86 v.

Mutta tarpeellista on vain vä-
hän tai yksi ainoa. Nämä sa-
nat löytyvät Luuk 10:42 ker-
tomuksesta, jossa kerrotaan 
Jeesuksen tulleen matkallaan 
Martta nimisen sisaren kotiin. 
Hänellä oli Maria niminen si-
sar, joka asettui Jeesuksen jal-
kojen juureen kuuntelemaan 
hänen puhettaan.

Martta puuhasi monissa 
askareissa. Hän tuli Jeesuksen 
luo ja sanoi: Herra etkö sinä 
välitä mitään siitä, että sisa-
reni on jättänyt minut yksinä-
ni palvelemaan? Sano, siis hä-
nelle, että hän minua auttaisi. 
Herra vastasi ja sanoi hänel-
le; Martta, Martta, moninai-
sista sinä huolehdit ja hätäilet, 
mutta tarpeellisia on vähän, 
tahi yksi ainoa. Maria on va-
linnut hyvän osan, jota ei ote-
ta häneltä pois.

Joskus näyttää siltä, kuin 
elämä koostuisi vain pikku-
asioista. Niin kait ne mones-
ti ovatkin. Päivät ovat tois-
tensa kaltaisia ja täyttyvät 
näistä pikkuasioista, että nii-

tä jää vielä seuraavillekin päi-
ville.

Koska näin on, ratkaise-
van tärkeää on, miten suhtau-
dumme näihin elämän pikku-
asioihin. Anna niiden saada 
se paikka, mikä niille kuuluu. 
Elämän pääasian rinnalla, sillä 
ne eivät ole se pääasia elämäs-
sämme.

Älä kadota elämääsi kaik-
kiin pikkuasioihin, joiden pa-
rissa askartelet, sillä niillä on 
ihmeellinen voima sitoa ja 
tehdä ihminen orjakseen.

Mikä sitten on elämämme 
pääasia? Se on pelastaa kuole-
maton sielumme. Se on valin-
ta, oman tahtoelämän valinta, 
kääntyminen Jeesuksen Kris-
tuksen puoleen.

Jeesus sanoo: Joh. 14:6 
Minä olen tie, totuus ja elämä: 
ei kukaan tule Isän tykö muu-
toin kuin minun kauttani.

Tämä valinta voi yksiker-
taisimmillaan tapahtua vain 
tunnustamalla sydämen ru-
kouksessa: Jeesus minä olen 
syntinen ihminen, tarvitsen si-

nua, anna minun kaikki syn-
tini anteeksi ja tule minun 
elämäni Herraksi ja Vapahta-
jakseni.

Raamattu sanoo, että Jee-
suksella on valta maan päällä 
antaa syntejä anteeksi, ei sit-
ten enää, kun meillä kuoltu-
amme on pari metriä multaa 
päällämme.

Jumalan sana osoittaa sel-
keästi, että ihmisen on teh-
tävä valinta elämänsä aikana, 
koska on vain kaksi tietä.

Jeesus sanoo: Että hän on 
tie, joka vie iankaikkiseen elä-
mään. Valitse siis Hänet! Tätä 
valintaa ei tee puolestasi yksi-
kään kirkkokunta, seurakun-
ta, herätysliike, eikä yksikään 
toinen ihminen puolestasi. 
Ymmärrä, hyvä ystävä, että 
vastuu on yksin sinun.

Matt 6:33 sanoo: Etsikää 
ensin Jumalan valtakuntaa ja 
Hänen vanhurskauttaan, niin 
myös kaikki tämä muu teille 
sen ohessa annetaan. Huoleh-
di siis, ensin elämän pääasia, 
niin pienetkin asiat asettuvat 

oikeille paikoilleen. Silloin 
niistä ei tule esteitä, eikä taak-
kaa, vaan palvelijoita. 

Silloin ne ovat olemassa, 
että niissä palvelisit Jumalaa.

Vielä lopuksi haluan sanoa. 
Kaikki se hyvä mitä Jumalan 
sana meille lupaa, on annet-
tu meille elämäksi ja ohjeeksi. 
Sillä se on elävää sanaa niille, 
jotka ovat ottaneet pääasi-
an, pääasiaksi elämäänsä. Sii-
tä Jumala antaa itse todistuk-
sen Hänen luokseen tulleelle, 
antamalla Pyhän Hengen jo-
kaisen omansa sisimpään to-
distamaan, puolustamaan, 
johdattamaan, varjelemaan 
ja tekemään eläväksi Hänen 
omat sanansa Raamatun leh-
diltä.                                        

Etsimisiin ja löytämisiin, 
siunausta teille kaikille!

Jouni 
Vikström

Mutta tarpeellista on vain vähän 
tahi yksi ainoa

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

Olemme tavattavissa  
puhelimitse ja sähköpostitse:
ma-pe klo 8-16 

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

Päätoimittaja, ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti ja toimitus
Terttu Salmi 0400 499 745
ilmoitukset@vkkmedia.fi

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,75 €/pmm. 
Sisäsivut  1,70 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 12 mennessä. 
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 mah-
dollisesti 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. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Toimittaja
Ari-Pekka ”Ape” Nieminen 
050 533 8779
nieminen.ape@gmail.com

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

PUDASjärveläinen

Onnittele tai 
ota osaa

Pudasjärveläinen-lehden 
palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana

Elämyksellinen 
hiihtotapahtumapäivä Siurualla
Tule mukaan kokemaan 
erilaisia elämyksiä hiihto-
kilpailutapahtumaan nos-
talgiselle Virtalan entisel-
le koululle lauantaina 12.3. 
Hiihtokilpailuun osallistujil-
le on sarjat lapsille ja aikui-
sille, osallistumismaksuja ei 
peritä. Ilmoittautumisia ote-
taan vastaan klo 12 alkaen ja 
varsinaiset kisailut käynnis-
tyvät puoli tuntia myöhem-
min. Lumikenkäilykisaa-
maan pääsee kahden hengen 
joukkueissa. Mäenlasku on 
lapsille sallittua pihapiirissä, 
joten voit ottaa oman liuku-
rin mukaan. Tapahtumapäi-
vässä vierailee harmaakarhu 
-maskotti ja saamamme en-
nakkotiedon mukaan hän ja-
kaa karkkia lapsille.   

Kyläyhdistyksen kahvi-
lakioskissa on myytävänä 
Timpan hamppareita, Ma-
ken lettuja, kahvia, teetä, 
mehua ja kuumia makka-
roita, myös gluteenittomia 
tuotteita on tarjolla. Arpa-
jaisten pääpalkintona on lu-
mikengät. 

Tervetuloa kisailemaan, 
hiihtämään, kannustamaan 

Tänä vuonna Siuruan hiihtotapahtumassa vierailee kiltti harmaakarhu lapsia viihdyttämässä.

kaveria, tapaamaan tuttuja 
tai muuten vain nauttimaan 
mukavasta yhdessäolosta ja 
tarjoiluista! 

Siuruan Kylä ry.

Valaistu hiihtolatu Siurualla
• Virtalan entisellä koululla, osoite: Konttilantie 805
• kaikille hiihdon ystäville
• latua ylläpidetään koko hiihtokausi
• autoille pysäköintialue kierrätyspisteen läheisyydessä
• pimeän yllättäessä, valot voi kytkeä päälle ”koulura-

kennuksen” keskioven vieressä olevasta kellokytki-
mestä
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Varaa aika p. 010 525 8801 tai  
ajanvaraus.coronaria.fi

Tyylikästä karheutta ja kiehtovia 
ajatuksia siivittävä näyttely
Pirtin rauhaa ja harmoni-
aa henkivässä Taidekama-
rissa vietettiin torstai-ilta-
na 3.3. taiteen maisteri Kaija 
Poijulan Winterreise-näyt-
telyn avajaisia. Kaupungin 
tervehdyksen tuonut val-
tuuston puheenjohtaja Olga 
Oinas-Panuma huomioi 
mallikkaasti puheessaan tai-
teilijan puhuttelevat ja mie-
lenkiintoiset taideteokset. 
Hänen mielestään Taide-
kamari tilana palvelee mai-
niosti kiireisen ihmismielen 
rauhoittumissoppena. Tai-
dekamariin on helppo tulla 
piipahtamaan sen keskeisen 
sijaintinsa takia. Samalla on 
näppärää saada muita Pir-
tin tiloissa annettavia moni-
muotoisia palveluja. Taide ja 
kulttuurin muut eri muodot 
lisäävät ihmisille tärkeää ja 
voimistavaa yhteisöllisyyttä.

Taiteilija Kaija Poijulaa on 
töidensä syntymiseen ja te-
kemiseen innoittanut Schu-
bertin Wilhelm Mullerin ru-
noihin säveltämä näyttelyn 
nimen mukainen laulusar-
ja. Hänen runonsa ovat su-
rumielisiä tuokioita, ikään 
kuin elämästä ja muista 
maailmoista pysäytettyjä 
kuvia. Näyttelyn lähes pari-
kymmentä useista erilaisis-
ta materiaaleista tehtyjä töitä 

on virkistävää ja innoittavaa 
katsella ja tutkiskella. Ruos-
tuneet metallit, palaneet pui-
den kimpaleet, eläinten luut 
ja kynnet, mahtavan kan-
gaspuun kehikko, kymme-
niä vuosia rakkaana leluna 
toiminut korvaton nallekar-
hu ja monet muut esineet ja 

taulut ovat saaneet mahdol-
lisuuden herättää katsojan 
muistelemaan omia koke-
muksiaan vastaavista asiois-
ta. Samalla katsojan mieli-
kuvitus alkaa rakentaa omia 
jännittäviä tarinoita taitei-
lijan työstämille esineil-
le. Näyttelyn työt toimivat 

käynnistävänä ja hehkuvana 
akkuna kysymysten, kiin-
nostuksen ja taideteosten 
esittämien asioiden syvem-
män perehtymisen polun.

Mielenkiintoisesta 
näyttelystä kiittäen

Sointu Veivo

Olga Oinas-Panuma, Sointu Veivo ja Birgit Tolonen onnittelevat taiteilija Kaija Poijulaa näyt-
telyn avajaisissa.

Ilman Plussa-korttia  
2,95 kpl (11,80/kg)

Valio

OLTERMANNI  
PALAJUUSTOT
250 g (4,00/kg) 
Rajoitus 4 kpl/talous

-66%
PLUSSA-KORTILLA

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 10.-13.3. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

-11%
PLUSSA-KORTILLA550

Ilman Plussa-korttia 3,09 pkt  
(15,45-20,60/kg)

Saarioinen

KULTA- JA PIPPURISARJAN  
KOKOLIHALEIKKELEET
150-200 g (13,75-18,33/kg)

Conference

PÄÄRYNÄ
Hollanti

149KG
2 PKT

1.-KPLFETA- 
LIHAMUREKE 
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min, tommi.niskanen@k-supermarket.fi
Palvelemme: ma-la 7-21, su 10-21PUDASJÄRVI

Lue lisää muista tarjouksistamme: www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-supermarket/k-supermarket-tarjoukset

HERKKUTORILTA

SUOMIVoimassa TO-LA 10.-12.3.

Mr. Panini

PANINIT
235 g (9,01-14,18/kg)
Ei gluteeniton

10.-3 KPL

Atria

HIILLOS GRILLIMAKKARAT ja 
MAKKARAPIHVI
320-400 g (4,38-5,47/kg) 

Yksittäin 1,99/pkt (4,98-6,22/kg)

2 PKT350

TULPPAANI
25 kpl, Suomi

999
NIPPU

Santa Maria

SOFT TORTILLA 
ORIGINAL
320g, 8-pack  (3,12/kg)

Santa Maria

TORTILLA 
CHIPS 
185 g (5,40/kg)

1.-PKT

1.-PSS

Artria 
NAUDAN 
SYDÄN 199KG

Maistuva

HYVÄ ARKI

TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

KURSSITASOT JA TUNTIJAKO:
 10.00-11.15 Alkeet (A)
 11.30-12.45 Alkeis-jatko (A-J)
 12.45-13.30 ruokatauko
 13.30-14.45 Alkeis-jatko (A-J)
 15.00-16.15 Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki/Satumainen Syke

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 10 €, koko päivä 35 €, 
(käteis- ja korttimaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

os. Koskenhovinkuja 2, Pudasjärvi

Lisätietoja: 040 702 6478.

TERVETULOA 

KURSSEILLE! 

Lauantaina 26.3.
Tango (A), tango (A-J)
Foksi (A-J), 5-askelfoksi (J)

Lauantaina 2.4.
Hidas valssi (A), hidas valssi (A-J)
Tango (A-J), tango (J)

Lauantaina 23.4.
Fusku (A), fusku (A-J)
Hidas valssi (A-J), hidas valssi (J)

Torstaina 26.5.
Rumba-bolero (A), rumba-bolero (A-J) 
Fusku (A-J), fusku (J)

Koulutus järjestetään 
Kansalaisfoorumin tuella

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi
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Apetit Oy lahjoitti 10 000 pitsaa 

Kaikki oli jaettu kahdessa tunnissa
Pudasjärven seurakuntako-
din piha-alueella järjestet-
tiin ainutlaatuinen pitsojen 
jakoilta maanantaina 28.2. 
Saattoi olla, että tapahtuma 
oli laatuaan ainutlaatuinen 
koko Suomessa, kun kahden 
tunnin aikana jaettiin 10 000 
Apetit Ruoka Oy:n valmista-
maa kalapitsaa. 

- Yleensä pitsat myydään 
oman myymälän kautta, 
mutta nyt myymälä on ollut 
kiinni koronan takia ja varas-
tot ovat täyttyneet. Tulevan 
laajennusremontin takia mei-
dän täytyy saada tehtaalle 
vapaata tilaa, kertoivat Leena 
Heikkinen ja Pia Ervasti syitä 
pitsajakoillan järjestämiseen.

- Apetit Oy:lta oltiin yh-
teydessä seurakuntaan sekä 
meihin SPR:ään ja kerrottiin, 
että pitsaa olisi jaossa ilmai-
seksi, jopa 19 000 kappaletta. 
Arvelin, että 10 000 kappalet-
ta olisi realistista jakaa, mut-
ta apulaisia tarvittaisiin, ker-
toi Suomen Punaisen Ristin 
Pudasjärven paikallisosaston 
Esa Erkkilä. 

-Pidimme Leena Heik-
kisen ja Pia Ervastin kanssa 
puhelinpalaverin käytännön 
asioiden sopimisista. Pian 
sain LC Hilimat Pudasjärven 
ja Eläkeliiton paikallisosas-
ton mukaan. Näin yhteis-
työkumppaneita alkoi olla 
riittävästi. Meitä oli kaiken 
kaikkiaan kolmisenkymmen-
tä talkoolaista jakoillassa. 
Olen iloinen, että yhteistyö-
kumppanit reagoivat näin 
nopeasti. Seurakunnan puo-
lesta pidän tätä suurena luot-
tamuksen osoituksena, kertoi 
diakoni Marko Väyrynen.

Pekka Liikanen Apetit 
Ruoka Oy:sta toi kolmeen ot-
teeseen pakastepitsoja jaet-
tavaksi. Normaalisti Pekka 
vastaa Apetitilla kunnossa-
pidosta, mutta nyt tämä eri-
koinen päivä oli vaihtelua 
normaaliin. Pekka oli hy-
vällä mielellä siitä, että saa-
daan pitsat tehtaan varastois-
ta pois tulevan laajennuksen 

edestä. Pekan tuomat yksi-
toista konttia tyhjenivät no-
peasti, kun vapaaehtoiset 
pussittivat niitä vauhdil-
la. Autoilijoille oli kolme ja-
kopistettä ja jalkaisin tulleil-
le oli oma jakopöytä. Monet 
ystävät veivät myös pitsa-
kasseja ystävilleen, jotka ei-
vät päässeet itse paikan pääl-
le liikuntarajoitteisuuden tai 
muun syyn takia. 

- Kuulimme tästä ihan si-
vulliselta. Tämä jakopäivä oli 
hyvä yllätys. Kyllä me pitsas-
ta tykätään. Tämä oli kuin 
kruunu tälle kauniille päiväl-
le, sanoivat Oiva ja Mirja En-
berg.

- Hyvältä tuntuu, kun sai 
ilmaista pitsaa. Ei tarvitse 
tänä iltana eikä huomenna-
kaan ruokaa laittaa, iloitsivat 
Taina ja Matti Holmström.

Siuruan Kylä ry:n halli-
tuksen jäsen Raimo Tapojär-
vi kertoi, että siurualaisia oli 
ainakin neljä, jotka olivat tul-
leet auttamaan pitsojen ja-
ossa. Kyläneuvoston koko-
uksessa oli puhuttu tästä 
tapahtumasta.

Ja kun diakoni Helena 
Koivukangas esitti Siuruan 
kylä ry:lle kutsun tulla aut-
tamaan, niin totta kai halut-
tiin tulla auttamaan. Samal-
la viemme muutaman pussin 

heille, jotka eivät pääse itse 
hakemaan.

Tarmo Hokkanen edus-
ti Kurenkylän kyläyhdistys-
tä. Hän kertoi, että seurakun-
ta ja me muut olemme täällä 
organisoimassa Apetit Oy:n 
antamaa lahjoitusta eteen-
päin. Tarmo koki luonteva-
na olla auttamassa vapaaeh-
toisena.

- Tämä on mennyt tosi 
sutjakkaasti. Kiitos kaikil-
le vapaaehtoisille! Yllätyin, 
että tämä meni näin nope-
asti. Olisi näköjään voinut 

mennä enemmänkin. Ei näi-
tä osaa arvata ja noloa olisi 
ollut se, jos pitsoja olisi jää-
nyt suuret määrät jakamat-
ta. Oikein positiivinen koke-
mus tästä jäi. Oikein paljon 
hymyileviä kasvoja olen näh-
nyt. Tämmöinen pikku häp-
peninki Kalevalan päivänä! 
Erittäin suuret ja lämpimät 
kiitokset jakajien ja saajien 
puolesta Apetit Oy:lle, kiitte-
li diakoni Marko Väyrynen.

Ape Nieminen

Pekka Liikanen vetää suurta konttia vapaaehtoisen avustamana. Taustalla pitsojen pussitusta. Noin kymmenen pitsaa per pussi.

Suuri avustajakunta oli tarpeen, että homma sujui mallik-
kaasti. Väliin oli autoja jonottamassa parinkymmentä. Vils-
kettä riitti jakelupisteissä.

Pitsailtapäivän apujoukot edustivat: Seurakuntaa, Suomen Punaisen Ristin Pudasjärven osas-
toa, LC Hilmat Pudasjärveä, Siuruan kylä ry:stä, Kurenalan kyläyhdistystä, Pudasjärven kuor-
ma-autoilijoita ja Pudasjärven Eläkeliiton paikallisosastoa. 

Toivomme hakijalta:
– Kokemusta kiinteistönhoitajan tehtävistä
– Asiakaspalvelutaitoja
Vaadimme hakijalta:
–  Ajokorttia
Eduksi katsotaan:
–  Kokemus teknisen tai rakennusalan työtehtävistä (kirvesmies, LVI- tai sähköala)
–  Kiinteistöhoitajan kokemus
Työ sisältää:
–  Tarvittaessa päivystystyötä (ovien aukominen, lumityöt, hiekotus, hätätyöt)
– Kiinteistöjen perushuoltotyötä (esimerkiksi IV- ja lämmityslaitteiden  

huoltaminen, piha-alueiden kunnossapito, kiinteistöjen korjaustyöt)
–  Liputuksesta huolehtiminen
–  Erilaisia siivoustehtäviä
Tarjoamme:
– Työauton
– Kattavat työsuhde-edut, kuten liikunta- ja lounasedun
– Rennon työyhteisön, jossa huumoria ja ahkeruutta arvostetaan
– Palkkaus AVAINTA -TES:n mukainen
Tämän lisäksi Pudasjärvi tarjoaa loistavat mahdollisuudet vapaa-ajan mahdolli-
suuksiin ja harrastuksiin. Pudasjärvellä sinulla on käytössäsi erilaisia sisäliikuntati-
loja aina koulujen saleista hyvin varustettuun liikuntahalliin sekä lähes kylpylätasoi-
seen uimahalliin, Virkistysuimala Puikkariin.
Tämän lisäksi Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen laskettelukeskuksiin on matkaa vain
noin 50 kilometriä! Syötteeltä löytyy loistavat mahdollisuudet kaikkeen talviurhei-
luun tai vaikkapa moottorikelkkailuun, sekä muina vuodenaikoina hyvät patikointija 
pyöräilyreitit

Kiinnostuitko meistä työnantajana?
Lähetä hakemuskirje ja ansioluettelosi osoitteeseen jouko.vaananen@pudasjarvi.fi

Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi I www.pudasjarvenvuokratalot.fi

Pudasjärven Vuokratalot Oy etsii
kolmea kiinteistönhoitajaa

vakituiseen työsuhteeseen.
Toivomme hakijalta:
– Kokemusta kiinteistönhoitajan tehtävistä
– Asiakaspalvelutaitoja

Vaadimme hakijalta:
– Ajokorttia

Eduksi katsotaan:
– Kokemus teknisen tai rakennusalan työtehtävistä (kirvesmies, LVI- tai sähköala)
– Kiinteistöhoitajan kokemus

Työ sisältää:
– Tarvittaessa päivystystyötä (ovien aukominen, lumityöt, hiekotus, hätätyöt)
– Kiinteistöjen perushuoltotyötä (esimerkiksi IV- ja lämmityslaitteiden huoltaminen,
    piha-alueiden kunnossapito, kiinteistöjen korjaustyöt)
– Liputuksesta huolehtiminen
– Erilaisia siivoustehtäviä

Tarjoamme:
– Työauton
– Kattavat työsuhde-edut, kuten liikunta- ja lounasedun
– Rennon työyhteisön, jossa huumoria ja ahkeruutta arvostetaan
– Palkkaus AVAINTA -TES:n mukainen
Tämän lisäksi Pudasjärvi tarjoaa loistavat mahdollisuudet vapaa-ajan mahdollisuuk-
siin ja harrastuksiin. Pudasjärvellä sinulla on käytössäsi erilaisia sisäliikuntatiloja aina 
koulujen saleista hyvin varustettuun liikuntahalliin sekä lähes kylpylätasoiseen uima-
halliin, Virkistysuimala Puikkariin.
Tämän lisäksi Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen laskettelukeskuksiin on matkaa vain 
noin 50 kilometriä! Syötteeltä löytyy loistavat mahdollisuudet kaikkeen talviurhei-
luun tai vaikkapa moottorikelkkailuun, sekä muina vuodenaikoina hyvät patikointi- 
ja pyöräilyreitit

Kiinnostuitko meistä työnantajana?
Lähetä hakemuskirje ja ansioluettelosi osoitteeseen jouko.vaananen@pudasjarvi.fi 

Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi  I  www.pudasjarvenvuokratalot.fi

Pudasjärven Vuokratalot Oy etsii 

kolmea kiinteistönhoitajaa
vakituiseen työsuhteeseen.

Pudasjärven kaupungin 
liikuntatoimi ja Ohtosen 
Ystävät järjestivät keski-
viikkona 16.2. ensimmäi-
sen Ohtosen Kuutamohiih-
don. Innokkaita hiihtäjiä 
oli liikuntapaikkamestari 
Heino Ruuskasen mukaan 
seitsemisenkymmentä. 

Kaikenikäisiä elämyk-
sen nauttijoita oli ladul-
la. Ihan pienimmäinen tuli 
Ohtosen kämpälle isän ve-
tämän ahkion kyydissä. 
Hiihtomatkaa edestakaisin 
hiihtäjille tuli vajaa 12 kilo-
metriä. Ohtosen kämpäl-
lä oli hiihtäjillä mahdolli-
suus makkaranpaistoon ja 
kahvitteluun. Riekin Pentti 
ja Lohvansuun Jukka hoi-
tivat tarvittavat tarvikkeet 
moottorikelkalla tapahtu-
mapaikalle. Alkumatkan 
metsätaipaleen läpi vievän 
ladun varrelle Mirja Laak-
konen oli sytytellyt kynt-
tilöitä tuomaan tunnelmaa 
ja toivottamaan hiihtäjät 
tervetulleeksi.

- Idea kuutamohiihdon 

järjestämiseen taisi tul-
la vaimoni, Leilan kaut-
ta, kun kävimme tutus-
tumisretkellä Ohtosella. 
Sittenhän sitä puhuttiin 
Vesa ja Teuvo Riekille asi-
asta ja hehän heti innostui-
vat, muisteli Ruuskanen.

Ohtosen kämppä on ny-
kyään kaupungin omistuk-
sessa. Talvisin sinne menee 
talvisin latu, jota Teuvo 
Riekki poikineen pitävät 
auki. Retkeilijä löytää Oh-
toselle, kun kääntyy Kuu-
samon tieltä Rojolantiel-
le. Noin viidenkilometrin 
päästä lähtee latu navetan 
nurkalta. Ohtosen kämppä 
sijaitsee korkealla kankaal-
la, laajan suoalueen reu-
nalla. Kesäisin alueella voi 
havaita vanhaa meren ran-
taa ja kivikautisia asuin-
paikkoja. Ohtonen on hyvä 
päiväkäyntikohde. Face-
bookissa Ohtosen ystävillä 
on omat sivut.

Ape Nieminen

Ohtosen 
Kuutamohiihto sai 

väen liikkeelle
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TO 11.-17.3. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 11.3. LAUANTAINA 12.3. MA-TI 14.-15.3. KE-TO 16.-17.3.

PERJANTAI-LAUANTAI 11.-12.3. MAANANTAI-TORSTAI 14.-17.3.

KENKÄOSASTOLTA440000

117979119999 229999

224949

119999

339999 111919

110000

339999

337575

229999
kplkpl

pss

004949

999595

pkt

pktpkt

999595
kgkg

449999

669999 669595

999595
kg

kg

pkt

pktpkt
/100 g

449999

pktpkt

119999

225050

334949
pkt

228989
plo

559999
pkt

ras

pkt

kgkg

pkt

pkt

2 kg/tal.2 kg/tal.

pkt

pkt

plo

110000
pkt

559595
kpl

009999
pss

229999
pkt

114949
tlk

669595999595
kg kg

119999
kplkpl

229999
pktpkt 009999

kgkg

2 pkt/talous

kplkpl

2 pss/talous

119999
kgkg

14149090

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

tankotanko

2 kpl

2 prk

69690000 69699090

44449090 74749090

54549090 94949090 47479090

779090 15159090

49499090

1191190000

669090

Arctix sport Arctix sport 
Forester 240 Forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

1291299090
Metsäsuksen Metsäsuksen 
SITEET SITEET 

39399595
METSÄSAUVAT METSÄSAUVAT 

19199595
MURTOMAA-MURTOMAA-
SAUVAT SAUVAT 

14149090

AlkaenAlkaen

69699090

LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT

LIUKU-LIUKU-
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT
karvapohja ja siteillä, karvapohja ja siteillä, 
metallikantitmetallikantit

VartaVarta
AKUTAKUT
esim. D24 60ahesim. D24 60ah

3693690000

89890000
AsseriAsseri
PILKKISETTI PILKKISETTI 
sis. siiman ja vieheensis. siiman ja vieheen

779595
AsseriAsseri
SOHJOKAUHA SOHJOKAUHA 

225050
JasuJasu
JÄÄKAIRAJÄÄKAIRA
 esim. 130mm esim. 130mm

59599090

Väinö bunker Väinö bunker 
thermal 3  thermal 3  
PILKKITELTTAPILKKITELTTA

2992999090

Atria
GOUTER

MAKKARA-
TANKO

1,4 kg (3,56/kg)

OululainenOululainen  
PULLAVA PULLAVA 

PITKOPITKO
viipaloituviipaloitu

450 g450 g

AtriaAtria
HIILLOS HIILLOS 
GRILLI-GRILLI-

MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

perinteinenperinteinen

BimiBimi
VARSIPARSA-VARSIPARSA-

KAALIKAALI
200 g200 g

EspanjaEspanja

HKHK
AMERIKANAMERIKAN

PEKONIPEKONI
170 g170 g

originaloriginal

Grillattu Grillattu 
kuumakuuma
BROILERIBROILERI
kokonainenkokonainen

HätäläHätälä
SAVU-SAVU-
SIIKASIIKA

HKHK
SAUNA-SAUNA-
PALVI- PALVI- tai  tai  
KEITTO-KEITTO-
KINKKU KINKKU 300 g300 g

Pingviini Pingviini 
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-
PUIKKOPUIKKO
15 kpl/720 ml15 kpl/720 ml

Myllyn Paras Myllyn Paras 
COCKTAIL-COCKTAIL-
RIISI-RIISI-
PIIRAKKAPIIRAKKA
675 g675 g

ValioValio
ARKI-ARKI-
JUUSTOJUUSTO
750 g750 g

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

IrtoIrto
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

Kananpojan Kananpojan 
PAISTILEIKEPAISTILEIKE
700 g700 g
marinoitumarinoitu

HyväHyvä  
NAUTA JAUHELIHANAUTA JAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max 10%max 10%

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

HK Viljaporsaan HK Viljaporsaan 
HERKKUPAISTIHERKKUPAISTI
n. 1,2 kgn. 1,2 kg

KariniemenKariniemen
KANAN-KANAN-
POJAN PAISTI-POJAN PAISTI-
SUIKALEET SUIKALEET 
250-300 g250-300 g

Valio Valio 
PROfeelPROfeel
RAHKAT RAHKAT 
175 g175 g

Valio Hyvä ArkiValio Hyvä Arki
JUUSTO-JUUSTO-
VIIPALEETVIIPALEET
400-500 g400-500 g

COCACOLA, COCACOLA, 
SPRITE SPRITE taitai FANTA  FANTA 
1,5 l sekä1,5 l sekä  
BONAQUA VITABONAQUA VITA
kivennäisvedet 1,5 lkivennäisvedet 1,5 l
sis. pantinsis. pantin

HK ViljaporsaanHK Viljaporsaan
FILEEPIHVIFILEEPIHVI
320 g320 g
välimeren välimeren 
yrttiyrtti

Snellman Snellman 
kunnonkunnon
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTI PAISTI 500 g500 g

PfannerPfanner
JÄÄTEETJÄÄTEET
2 l2 l

McVitiesMcVities
DIGESTIVEDIGESTIVE
KEKSIKEKSI
400 g, original400 g, original

Kinnusen MyllynKinnusen Myllyn
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHOJAUHO
2 kg2 kg

Atria Atria 
ValmisruokaValmisruoka
LAATIKOTLAATIKOT
350-400 g350-400 g

Valio Valio 
ARKIARKI
RAEJUUSTORAEJUUSTO
500 g500 g

NaudanNaudan  
KEITTOLIHA-KEITTOLIHA-
PALATPALAT
maku-maku-
luullaluulla

PorsaanPorsaan  
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET
naturell naturell 
tai tai 
maustettumaustettu

JäädytettäväJäädytettävä
MEHUJÄÄMEHUJÄÄ

10 kpl10 kpl

SuomalainenSuomalainen
KERÄKAALIKERÄKAALI

HKHK
BALKANBALKAN

MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO

500 g500 g

ConferenceConference
PÄÄRYNÄPÄÄRYNÄ

PoprilliPoprilli
GRILLI- GRILLI- 
MAKKARA MAKKARA 
400 g400 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Sarva naisten Sarva naisten 
NASTAKENKÄNASTAKENKÄ
Koot: 37-42Koot: 37-42

Strollers miesten Strollers miesten 
NASTAKENKÄNASTAKENKÄ
Koot: 41-46Koot: 41-46

Strollers naisten Strollers naisten 
NASTAKENKÄNASTAKENKÄ
Koot: 36-42Koot: 36-42

Marine naisten Marine naisten 
KEVYTTOPPA-KEVYTTOPPA-
TAKKITAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

Marine miesten Marine miesten 
KEVYTTOPPA-KEVYTTOPPA-
TAKKITAKKI
Koot: S-XLKoot: S-XL

Marine naisten Marine naisten 
ULKOILU-ULKOILU-
HOUSUTHOUSUT
Aquatex Aquatex 
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

Marine naisten Marine naisten 
ULKOILU-ULKOILU-
TAKKITAKKI
AquatexAquatex
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Marine miesten Marine miesten 
ULKOILU-ULKOILU-
TAKKITAKKI
AquatexAquatex
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Cross Hatch Cross Hatch 
KARVAVUORI-KARVAVUORI-
HUPPARIHUPPARI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

BCF miestenBCF miesten
POOLOPAITAPOOLOPAITA
kilpikonnakauluskilpikonnakaulus
Koot: S-XLKoot: S-XL

Nina´s naistenNina´s naisten
POOLOPAITAPOOLOPAITA
kilpikonnakauluskilpikonnakaulus
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Brandless Brandless 
miestenmiesten
COLLEGE-COLLEGE-
PUSEROPUSERO
Koot: S-XLKoot: S-XL

Myös tarrallisenaMyös tarrallisena
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Hiltunen Anssi muutti pari 
vuotta sitten Pudasjärvel-
le Kuopiosta, kun hän kuu-
li Kontion työvoimapulasta 
Livokas ry:n kautta. Proses-
sihoitajana Anssia kiehtoo 
työn monipuolisuus: yksi-
toikkoisuus ei pääse iske-
mään. Anssi kokee työilma-
piirin ja työkaverit mukavan 
rennoksi. Anssi on uusimpia 
työntekijöitä, sillä hän aloit-
ti työt Kontiolla vasta tam-
mikuussa.

- Rohkeasti vain kokeile-
maan. Täällä on hyvä työ-
ilmapiiri, kukaan ei moiti, 
vaan enempi kannustaa ja 
neuvoo. Eihän kukaan ole 
ammattilainen syntyessä-
än. Palkalla kyllä elää, ja iän 
sekä kokemuksen myötähän 
se nousee. Joka toinen viikko 
minulla on aamu- ja joka toi-
nen viikko iltavuoro. Hyvän 
työpaikan olen saanut, ker-
toi sormijatkosprosessia val-
vova Anssi Hiltunen.

- Hyvällä perehdyttämi-
sellä pyrimme siihen, että 
uusi työntekijä voi itsenäi-
sesti hoitaa tuotantolinjaa. 
Kyllä se arvostus on kor-
kea tällaista työntekijää koh-
taa. Me toivomme lisää Ans-
sin kaltaisia oppimishaluisia 
työntekijöitä, kommentoi 
työnjohtaja Mika Timonen.

- Meille on tärkeää, että 
saadaan toimitukset maail-
malle. Työntekijöiden etu-
na on muun muassa 150 eu-
ron arvoinen e-passi, tasokas 
työterveyshuolto ja mahdol-
lisuus harrastetoimintaan. 
Me haluamme pitää työn-
tekijät kunnossa. Paraikaa 
neuvotellaan uutta työehto-
sopimusta valtakunnan ta-
solla hirsitoimialalle.

Kevyt ja  
mielenkiintoinen 
työ
Mauri Heikkilä tuli Kontiol-

le töihin siskon miehen hou-
kuttelemana vuonna 1989. 
Mauri on yksi pitkäaikai-
semmista kontiolaisista. 33 
vuoden aikana hän on näh-
nyt tehtaan huikean kehitys-
kaaren.

- Aluksi olin rimottamos-
sa pari vuotta, sitten siirryin 
höyläämöön. Ennen ei tar-
vinnut punttisalille mennä 
töiden jälkeen, nyt pitäisi, 
Mauri vitsailee.

- Laadun tarkkailu vaatii 
nimenomaan henkistä vir-
keyttä. Onhan tämä homma 
automatisoitunut ihan täy-
sin. Kun mittaan höylän te-
roitetut terät sollarilla, niin 
tietokone lähettää mittatie-
dot höylälle. Kun terät ovat 
paikoillaan niin höylä auto-
maattisesti hakee oikeat mit-
tatiedot. Itselläni on kevyt ja 
mielenkiintoinen työ höylää-
mössä. Höyläämössä työt 
tehdään yhdessä vuorossa, 
joka sopii minulle.

- Palkka on aina tullut 
säännöllisesti eli jos Kontio 
nyt tarjoaa vakituista työtä, 
niin onhan se hyvä homma. 
Työilmapiirin ja esimieheni 
työskentelyyn olen tyytyväi-
nen. Voimme itse vaikuttaa 
lomien ajankohtaan ja se on 

iso etu meille. Tehtaan uu-
distuminen ja automatisoi-
tuminen vuosikymmenien 
saatossa ovat auttaneet mi-
nua viihtymään työssäni.

Ideoita ja  
ajatuksia  
arvostetaan
Anu Launonen työskente-
lee Kontiolla tarvikepak-
kaamossa, josta toimitetaan 
pienrautatarvikkeet ja erilai-
set tiivisteet massoittelijan 
tekemän poimintalistan mu-
kaan. Anun tehtävänä on ke-
rätä tarvittavat tarvikkeet ja 
toimittaa ne tilatun hirsira-
kennuksen mukaan.

- Tämä työ on yllättävän 
monipuolista. Voisi luul-
la, että kerätään vain hyl-
lystä ruuvit ja muut. Täällä 
tehdään yhteistyötä varas-
tovastaavan, lähettämön ja 
erityistapauksissa ollaan yh-
teydessä asiakasvastaavien 
kanssa. Varaston ylläpito on 
tärkeää, koska täältä lähtee 
satoja eri artikkeleita.

Anu on ollut Kontiol-
la kolmisen vuotta. Aluksi 
hän oli puutavaran keruus-
sa, josta löytyvät listat ja pa-
neelit toimitettaviin lähetyk-

Kontio tarjoaa monipuolisia työtehtäviä
Tarjoamme työtä vs. Onko työhaluja?

siin. Tutuksi on tullut myös 
liimahallin sormijatkospro-
sessi sekä laadunvalvonta.

Anun mielestä Kontion 
vahvuus on se, että voi työs-
kennellä eri kohteissa ja näin 
hyödyntää omia vahvuuksi-
aan, kehittyä ja oppia uutta. 
Ihmisten välinen yhteistyö 
tuo työhön oman mausteen-
sa.

Anu kokee hyvänä sen, 
että työntekijöiden ideoi-
ta ja ajatuksia arvostetaan. 
Omaan työhön vaikuttami-
nen lisää motivaatiota. Anun 
tulevaisuuden suunnitelmis-
sa on suorittaa ammattitut-
kintoon kuuluvat näyttöko-
keet kuivaamolla ja sahalla.

- Kannattaa rohkeasti ha-
kea töihin Kontiolle. Aina-
han täältä pois pääsee, Anu 
naurahtaa.

- Ei tätä voi etukäteen ku-
vitella, kuinka monipuolis-
ta ja mukavaa prosessityö on 
ja miten monenlaisia työpis-

teitä täällä on. Tänne sopivat 
hyvin erilaiset ihmiset. Alan 
koulutusta ei tarvitse vält-
tämättä olla.  Avaimena on 
oma halu työskennellä.

Työntekijöistä 
pidetään oikeasti 
huolta
Eila Pirin vastuulla on huo-
lehtia kuljetuskalusto teh-
taalle ja olla yhteydessä 
kuljetusliikkeisiin viennin 
osalta. Jälleenmyyjät ympä-
ri maailmaa ottavat häneen 
yhteyttä kuljetusasioissa. 
Eila järjestää paperit ulko-
maanvientiin autoille ja kon-
teille.

Keskimäärin Kontiolta 
lähtee päivittäin kahdeksan 
rekkaa kotimaan rakennus-
kohteisiin, lisäksi ulkomaa-
laiset rekat. Rekkoja lasta-
taan kahdessa vuorossa. 
Logistiikan jouheva orga-
nisointi hyödyntää ennen 

kaikkea asiakasta, mutta on 
yhtä tärkeää kuljetusliik-
keelle ja tehtaalle itselleen.

- Olen tykännyt olla, kos-
ka täällä on rento ilmapii-
ri ja työntekijöistä pidetään 
oikeasti huolta. On oma työ-
maaruokala, e-passia, Ty-
hy-toimintaa, sählyvuoroa 
ja nyt tulee uutena fysiote-
rapeutin järjestämää kehon-
huolto, täällä paikan päällä. 
Jos löytää sopivan koulu-
tuksen, niin työnantaja kyllä 
mahdollistaa sen.

- Työttömyysuhan alla 
oleville haluan sanoa, että 
ottaa vain rohkeasti yhteyt-
tä ja hakeutuu meille töihin. 
Täällä on monenlaisia työ-
tehtäviä, innosti kuljetuksis-
ta vastaava Eila Piri.

Rekrykoulutuk-
seen haku 22.3. 
saakka
Kontio Oy hakee uusia työn-

Eila Pirin vastuulla on vientikuljetusten järjestäminen teh-
taalta asiakkaalle.

Mauri Heikkilä on nähnyt Kontion huikean teknistymisenkaaren pitkän työuransa aikana. Hi-
kipisarat ovat jääneet menneisyyteen.

Kontiolla kehitellään työntekijöille niin sanottua uraputkea. Monet työtehtävät ovat prosessin valvontaa liimahirsitehtaalla.
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Kontiotuote Oy on päättä-
nyt investoida kahteen uu-
teen työstölinjaan. Inves-
tointi tulee maksamaan yli 
3 miljoonaa euroa. Toiselle 
työstölinjalle on laskettu jo 
täysi valmistuskapasiteetti 
keskikesästä eteenpäin.

Toinen vastaavanlainen 
linja asennetaan ensi vuo-
den helmi-maaliskuussa. 
Mekanisoinnit ja työstökes-
kukset tulevat eri toimitta-
jilta ja niissä käytetään vii-
meisintä tekniikkaan mitä 
alalta löytyy.

Tehokkuus työstölinjal-
la tulee nousemaan tekni-
sesti aivan huipputasolle 
ja uudistuksen myötä Kon-
tion kapasiteetti tulee kas-
vamaan. Käytännössä se 
tarkoittaa sitä, että nykytek-
niikalla tehtyjen lyhytnurk-
kasalvosten kapasiteet-
ti lähes tuplaantuu uusien 
linjojen myötä. 

Kaava-alueelle sijoit-
tuvissa hirsirakennuksis-
sa suositaan nykyään ly-
hytnurkkatekniikkaa. 
Tyyliltään se sopii hyvin 
kaupunki- ja taajamaraken-
tamiseen. Lisäksi Kontio-
tuote investoi tänä vuonna 
uuden 2000 neliön lämpi-
män hallin rakentamiseen.

- Alkupäänprosessi ei 
tule muuttumaa uuden in-
vestoinnin johdosta. Edel-
leen ostamme pyöreä-
tä tukkia 130–140 kuutiota 
vuodessa tehtaalle toimitet-
tuna. Se sahataan meille so-
pivaksi sahatavaraksi, joka 
kuivataan, sormijatketaan 
ja liimataan. Työstölinjalla 
höylättyyn profiilihirteen 
tehdään tarvittavat nurkat, 
upotukset, reiät ja aukkojen 
sahaukset. Viimeistelyt hir-
teen tehdään työstökeskuk-
silla, joihin Kontio on nyt 
investoimassa, kertoi teh-

taanjohtaja Tapio Anttonen.

Hirren  
valmistaminen  
on hyvin  
automaattista
Kun hirsikehikko suunni-
tellaan, sen tiedosto siirre-
tään sähköisessä muodossa 
linjastolle, jossa tietokone 
lukee sen. Prosessinhoitaja 
voi vaikuttaa jonkun ver-
ran siihen, miten isoa osaa 
rakennuksesta otetaan val-
mistukseen optimoinnin 
näkökulmasta.

Ohjelma tekee opti-
mointia, että hirsiaihio 
saataisiin hyödynnettyä 
mahdollisimman tark-
kaan. Prosessinvalvojalla 
on mahdollisuus merkata 
pintavikaiset hirret ja oh-
jelma siitä huolimatta ym-
märtää, mikä alue hirressä 
on käyttökelpoista. Kaik-
ki työstötiedostot siirtyvät 
sähköisesti, jonka linjanoh-
jausohjelma lukee ja toteut-
taa valmiin hirren.

Pakkausvalmiiseen hir-
teen tulee tarra, jossa on 
hirren kirjaintunniste, vii-
vakoodi sekä hirsikehikon 
tunniste. Hirret pakataan 
asennusjärjestykseen, joka 
helpottaa kokoamistyötä 
työmaalla. Hirsipakettien 
mukana tulee purkuluette-
lo, missä järjestyksessä pa-
ketit tulee avata. Kaikki on 
hyvin automaattista. Ihmi-
selle jää vain prosessin val-
vonta.

Uusia työpaikkoja 
koulutuksen  
kautta
Investoinnin myötä Kontio 
tarvitsee uusia työntekijöi-
tä työstölinjalle. TE-keskus, 
OSAO:n 

Pudasjärven yksikkö yh-
teistyössä Kontion kanssa 
järjestävät rekrytointikou-
lutuksen 28.3.2022 alkaen. 

Haku 40 päivän koulu-
tukseen tapahtuu TE-kes-
kuksen kautta. Hakuaika 
päättyy 22.3.2022. Hyväk-
sytysti koulutuksen suorit-
taneille Kontio lupaa vaki-
tuisen työpaikan. Kesällä 
valmistuvalle uudelle työs-
tölinjalle tarvitaan kolmi-
vuorotyöhön vähintään 
kuusi, maksimissaan yh-
deksän työntekijää.

Toisekseen Kontion lii-
kevaihdon positiivinen 
kasvu luo tarpeen lisätyö-
voiman muihinkin työ-
tehtäviin. Rekrykoulutuk-
sen tarkoituksena on antaa 
eväät uuden työn aloitta-
miseen, välittää oikeata tie-
toa ja poistaa vääriä mieli-
kuvia. 

Koulutuksen myötä on 
mahdollisuus alan vaih-
tamiseen. Kontiolle va-
kituiseen työsuhteeseen 
päässeelle avautuu oman 
aktiivisuuden kautta monia 
ovia etenemiseen. On mo-
nia esimerkkejä siitä, että 
tehtaalta aloittanut työnte-
kijä on kouluttautunut asia-
kaspalveluun tai suunnitte-
lupuolelle. Kontiolla ollaan 
avoimia työntekijän Ura-
polku-mallin kehittämisel-
le.

Tehtaanjohtaja Tapio 
Anttonen toivoo runsasta 
hakeutumista rekrykoulu-
tukseen, koska sitä kautta 
hakija pääsee kiinni vaki-
tuiseen työhön ja elämän-
laadun parantamiseen.

Ape Nieminen

Kontio investoi 
– uusia työpaikkoja 

tarjolla

Tehtaanjohtaja Tapio Anttonen iloitsee, että Kontion kasvun myötä tehdas voi tarjota 
useita vakituisia työpaikkoja.

tekijöitä. TE-keskuksen 
kautta voi ilmoittautua rek-
rykoulutukseen, jonne haku 
päättyy 22.3.2022. OSAO:n 
Pudasjärven yksikkö vas-
taa 40 päivän koulutukses-
ta, josta kaksikolmasosaa on 
työssä oppimista Kontiolla.

- Minulla on toive saada 

Kontiolle hyviä työntekijöi-
tä. Se on varma asia, että me-
kaaninen puuteollisuuden 
ala on tulevaisuutta. Kun 
ajatellaan kestävää kehitys-
tä, ekologisuutta ja terveel-
listä asumista, niin kysyntää 
hirsirakentamiselle on var-
masti. Kurssi alkaa 28.maa-

liskuuta, joten kipin kapin 
ilmoittautumaan, toivoo 
prosessiteollisuuden opetta-
ja Jari Ruutikainen.

Työnjohtaja Mika 

Ape Nieminen

Combiliftin sähkökäyttöinen trukki on ympäristöystävällinen ja hiljainen työväline, jolla voi 
siirtää jopa kahdeksan tonnin kuormia.

Anssi Hiltunen käy välillä muiden tehtävien ohella tarkistamassa, että kuljetin toimii moit-
teettomasti sormijatkoshallilla.

Kontion työtehtävät soveltuvat niin miehille kuin naisille. Anu Launonen hoitaa hirsiraken-
nukseen tarvittavien pienrautatarvikkeiden pakkaamiset.
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Projektikoordinaattori Tapio Laurila toivottaa kaikki tervetulleiksi Pirtin Kohtaamo avajaisiin.Pirtin Kohtaamo tarjoaa monipuolista neuvontapalvelua.

Uusi monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo käynnistyy

Uusi monipalvelupiste Pir-
tin Kohtaamo avaa oven-
sa Hyvän Olon keskuksessa 
ensi maanantaina 14.3. kello 
10 alkaen.

Pirtin Kohtaamo on uusi 
palvelukokonaisuus Pu-
dasjärvellä, jossa tarjotaan 
asiantuntijoiden opastuk-
sella apua ja neuvontaa kai-
kenikäisille työelämään, 
työnhakuun, rekrytointiin, 
opintoihin, osaamiseen sekä 
muihin arjen palveluihin. 
Kohtaamo tarjoaa palveluja 
matalalla kynnyksellä, johon 
on helppo tulla kysymään 
neuvoa ja apua henkilökoh-
taisten tarpeiden pohjalta. 
Kohtaamo palvelee aukiolo-
aikoina ilman ajanvarausta.

Monipalvelupiste Pir-
tin Kohtaamo toimii erään-
laisena solmukohtana, joka 
tarjoaa sekä henkilökohtais-
ta apua ja neuvontaa, mutta 
järjestää myös tapahtumia, 
infoja, koulutuksia ja mui-
ta asiantuntijaluentoja joko 
omana toimintana tai yhteis-
työssä muiden toimijoiden 
kanssa.

Paikallista ja  
alueellista  
yhteistyötä
Pirtin Kohtaamo kuuluu mo-
nialaiseen verkostoon, jon-
ka kautta voit saada apua 
oman polkusi ja tulevaisuu-
tesi rakentamiseen. Kohtaa-
mo verkottaa eri sektoritoimi-
jat vahvistamaan asiakkaiden 
osaamisen, työn ja yrittäjyy-
den väyliä sekä muita palve-
luja yksilöllisten tarpeiden 
pohjalta. Kohtaamossa asian-
tuntijat neuvovat ja ohjaavat 
asiakkaita löytämään uusia 
mahdollisuuksia henkilökoh-
taisten tarpeiden pohjalta. Ta-
voitteena on kehittää paikal-
lista ja alueellista yhteistyötä 
sekä toimintamalleja eri orga-
nisaatioiden ja sektoritoimi-
joiden kesken.

Yhtenä tärkeänä tehtävä-
nä palvelupisteellä on saa-
da tehostettua erityisesti 
työllistymisen askeleita ala-
ti muuttuvilla työmarkki-
noilla. Tulevaisuutta ajatellen 
monipalvelupisteen roolina 
on vastata myös tulevaan TE- 

palvelu uudistukseen, jossa 
työllisyyden palveluja tullaan 
siirtämään entistä enemmän 
kuntien vastuulle. Tässä roo-
lissa Kohtaamolla tulee jat-
kossa olemaan keskeinen 
rooli löytää työlle tekijöitä ja 
tekijöille töitä. Hiotut kump-
panuusmallit mahdollista-
vat yksilölliset palvelut, tu-
kemalla ja edistämällä myös 
työnantajien tarvitsemaa työ-
voiman saatavuutta työlli-
syysmarkkinoilla. 

Avajaisviikolla  
monipuolista  
ohjelmaa
Pirtin Kohtaamo tarjoaa ava-
jaisviikolla monipuolista oh-
jelmaa. Maanantaina 14.3. 
juhlitaan avajaisia, jonne ovat 
tervetulleita kaikki palve-
luista kiinnostuneet. Tiistai-
na Kohtaamossa järjestetään 
työnhakijoiden terveysta-
paamisen Pop Up tapahtu-
ma, jonka toteuttajana toimii 
Vahvaksi- hanke yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa. 
Keskiviikkona vietetään di-

gitaalisuuden päivää, jossa 
Kohota -hankkeen asiantun-
tijalta voi esimerkiksi käydä 
tiedustelemassa paikkakun-
nalla järjestettävistä tulevis-
ta digikoulutuksista. Torstai-
na Kohtaamossa suunnataan 
osaamiseen ja opintoihin. 
Vieraaksi saapuu mm. Ou-
lun ammattikorkeakoulun 
edustajia ja opiskelijoita ker-
tomaan opiskelusta ja opis-
kelumahdollisuuksista am-
mattikorkeassa. Perjantaina 
vietetään avajaisviikon pää-
töspäivää. Kaikkien avajais-
viikolla käyneiden ja arvon-
taan osallistuneiden kesken 
arvotaan yllätyspalkintoja. 
Avausviikolla Pirtin Kohtaa-
mo palvelee maanantai-per-
jantai kello 10 – 15. 

Pirtin Kohtaamon 
toimintaa suunni-
teltu yhteistyössä 
JobBoost-  
hankkeessa
Mahdollisuuksien Pohjoi-
nen – JobBoost Koillis-Suo-

Maaliskuun ensimmäisenä 
päivänä 2022 tehtiin histo-
riaa. Ensimmäinen Pohjois-
Pohjanmaan aluevaltuuston 
kokous pidettiin Oulussa. 
Kokouksessa hyväksyttiin 
hallintosääntö, valittiin kes-
keiset luottamuselimet ja ju-
listettiin hyvinvointialuejoh-
tajan virka avoimeksi sekä 
hyväksyttiin henkilöstön 
siirtoa koskevat periaatteet. 

Hallintosääntö ei varmas-
tikaan kertapäätöksellä täytä 
kaikkia tarpeita, mutta val-
tuusto laatikin yksimielisen 
toimenpidealoitteen siitä, 
että hallintosääntöä ollaan 
valmiit tulevana syksynä 
päivittämään.

Sain tehtävikseni toi-
mia jäsenenä yhdyspinta-
lautakunnassa sekä varajä-
senenä aluehallituksessa ja 
sen henkilöjaostossa. Kiitos 
saamastani luottamukses-
ta! Parhaani lupaan tehdä. 
Pudasjärven kannalta mer-

kittävä on myös Olga Oi-
nas-Panuman jäsenyys tule-
vaisuuslautakunnassa.

Yhdyspintalautakunta 
toimii aktiivisesti mm. sen 
eteen, että kuntien ja hyvin-
vointialueen yhteistyö su-
juu. Tärkeitä yhteistyön 
alueita ovat sivistystoimen 
kanssa tehtävä oppilashuol-
totyö, kuntien työllisyys-
palveluiden kanssa tehtävä 
työ sekä laaja hyvinvointi-
työ kulttuuri- ja liikuntapal-
veluiden kanssa. Lautakun-
ta toimii myös toimielimenä, 
joka huolehtii yritysten ja 
yhdistysten kanssa tehtäväs-
tä yhteistyöstä hyvinvointi-
alueella.

Tulevaisuuslautakunnan 
tehtävä on mm. ohjata kou-
lutus-, tutkimus- ja innovaa-
tiotoimintaa hyvinvointialu-
eella, päättää yhtenäisistä 
palvelukriteereistä, harkin-
nanvaraisista asiakasmak-
suista ja palveluseteleiden 

arvoista sekä tehdä valmis-
televaa työtä ottaen huomi-
oon palvelutarpeet ja niiden 
kehittymisen tulevaisuudes-
sa. 

Uusi sosiaali-, terveys- 
sekä pelastuspalveluiden 
järjestämisen muoto antaa 
mahdollisuuden uudistua ja 
se mahdollisuus kannattaa 
nyt käyttää. Perustason pal-
veluiden vahvistaminen on 
kirkas tavoitteemme. Asiak-
kaiden kokonaisvaltainen ja 
sujuva hoitopolku vaatii laa-
jaa yhteistyötä ja hyötyy sii-
tä, että organisaatiossa oleva 
osaaminen käytetään ny-
kyistä paremmin asukkai-
den parhaaksi. Näitä stra-
tegisia valintoja olemme 
pohtineet strategiaseminaa-
reissa ja strategia saadaan 
valmiiksi tämän kevään ai-
kana.

Anni-Inkeri Törmänen

Aluevaltuusto aloitti toimintansa

Olga Oinas-Panuma ja Anni Inkeri Törmänen ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa.

mi -hankkeella kehitetään 
ratkaisuja työmarkkinoi-
den kohtaanto-ongelmiin 
sekä osaavan työvoiman 
rekrytointiin. Hanketta to-
teutetaan Kuusamon, Tai-
valkosken, Pudasjärven ja 
Posion muodostamalla alu-
eella. Hankkeen päätoteut-
taja on Naturpolis Oy ja osa-
toteuttajia ovat Pudasjärven 
kaupunki, Posion kunta, Kai-
nuun ammattiopiston Kuu-
samon toimipaikka (KAO), 
KSAK Oy ja koulutuskun-
tayhtymä OSAO. Hankkeen 
toteutusaika on 1.9.2020 – 
31.4.2023.

Hankkeen toimilla ediste-
tään mm. työnhakijoiden ta-
voitettavuutta ja ohjautumis-
ta työhön, koulutukseen sekä 
muihin palveluihin. Kaupun-
gin työllisyyspalvelujen alla 
toimiva JobBoost – hanke toi-
mii Pudasjärvellä osatoteut-
tajan roolissa, jonka tavoit-
teena on palveluprosessien 
kehittäminen. Hankkeen kes-
kiössä on ollut suunnitel-
la ja toteuttaa Pudasjärvel-
le monipalvelupiste, jossa 
kohtaavat ihmiset, yritykset, 
osaaminen, koulutus, ide-
at, tapahtumat ja monipuo-

liset neuvontapalvelut. Pu-
dasjärven monipalvelupiste 
on hankkeessa ensimmäinen 
pilotointikohde, joka aloittaa 
toimintansa. Myöhemmin 
vastaavia kohteita avataan 
myös Taivalkoskelle ja Kuu-
samoon.

JobBoost - hankkeessa 
alueellista yhteistyötä on sy-
vennetty entisestään mm. 
Pohjois - Pohjanmaan TE - 
toimiston, ELY- keskuksen 
sekä alueen kuntien kesken. 
Jatkossa Pirtin Kohtaamo tu-
lee tekemään laajalti yhteis-
työtä mm. Kelan, Kehitysyh-
tiön, yhdistysten, järjestöjen, 
yritysten, OSAO:n ja muiden 
oppilaitosten, Oulunkaaren, 
tulevan hyvinvointialueen ja 
kaupungin eri sektoritoimi-
joiden kesken sekä kaikkien 
niiden, joiden palvelutarpei-
siin Pirtin Kohtaamon palve-
lut soveltuu. 

Lisätietoja JobBoost- 
hankkeesta ja Pirtin Kohtaa-
mon palveluista antaa pro-
jektikoordinaattori Tapio 
Laurila 040 355 3291, tapio.
laurila@pudasjarvi.fi

PUDASjärveläinen -lehti
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Taivalkosken näyttämön ke-
vään teatteriesityksen Mur-
ha matkustajakodissa en-
si-ilta on perjantaina 11.3. 
Siitä eteenpäin esitykset jat-
kuvat huhtikuun alkupäivil-
le saakka. 

Mervi Ruokola-Parkko-
nen ja Jarmo Laakso ovat 
tehneet käsikirjoituksen 
vauhdikkaaseen, mysteeri-
käänteitä täynnä olevaan te-
atterikappaleeseen, joka pi-
tää katsojat köysissä ihan 
viimeiseen pisteeseen saak-
ka.

Ohjausapuna toiminut Si-
ni-Sisko Calamnius sanoo, 
että tämä lempeä murha-
mysteeri on kepeä komedia, 
joka vie nostalgiselle matkal-
le menneeseen maailmaan. 

Murha matkustajakodissa!

Kyläläisten sekoittamassa sopassa etsiväkaksikko Savolainen 
ja Strömberg jahtaavat murhaajaa.

Esitystä on työstetty koko 
korona-ajan ja nyt se vii-
meinkin on live-esityksenä 
teatteriyleisölle.

Matkustajakoti Matka-
Pirttiin on hälytetty hieman 
hajamielinen paikallispolii-
si Eino Savolainen aamulla 
pihalta löytyneen ruumiin 
vuoksi. Kuuluisa rikosetsi-
vä Erik Strömberg on kovin 
virkaintoinen ja hän aloittaa 
syyllisen etsinnän yhdessä 
Savolaisen kanssa. Löytääkö 
tämä kaksikko murhaajan, 
vai jääkö se ikuiseksi mys-
teeriksi? 

Siinäpä katsojille jännitet-
tävää loppuun saakka, kun 
kylän juoruakka Selma Hal-
me omalla sekoituksellaan 
saa niin muut asukkaat kuin 

Hirsikampuksen oppilaat Siiri Korhonrn ja Iida Oinas tu-
livat 3.3.2022 tutustumaan Kontion hirsitehtaaseen. Tyt-
töjä kiinnosti nähdä ja kuulla, miten hirsirakennuksia 
tehdään. Eipä tiedä, vaikka heistä muutaman vuoden ku-
luttua tulisi uusi kontiolaisia. Onnea opiskeluun!

Oppilaat tutustumassa 
Kontiolla

Ruskon Betoni rakensi uuden betoniaseman
Ruskon Betonille valmistui 
Kivarintien varteen uusi val-
misbetonitehdas, joka otet-
tiin käyttöön 23. helmikuuta. 
Uusi ekologisempi tehdas on 
niin sanottu maataskuasema, 
jossa kiviaines tulee kuljetinta 
myöten betonisekoittimeen. 
Uuden lämmitysjärjestelmän 
johdosta päästöt ovat myös 
pienentyneet huomattavasti.

Uusi valmisbetoniasema 
oli yritykselle miljoonainves-
tointi ja se nostaa tuotantoka-
pasiteettia merkittävästi. Kun 
vanhan tehtaan toimitusno-
peus normaalin betonin val-
mistuksessa on noin 30 kuu-
tiota tunnissa, niin uuden 
tehtaan teoreettinen kapasi-
teetti on 80 kuutiota tunnissa. 
Toimituskapasiteetti riippuu 
massan laadusta. Isommis-
sa valuissa asiakkaalle on tär-
keää, että toimitukset sujuvat 
nopealla aikataululla. 

Vuonna 1989 valmistu-
neen betonitehtaan tekniik-
kaa on päivitetty vuosien 
saatossa. Vanha toimii vielä 
hetken uuden rinnalla ja va-
ra-asemana. Uuden tehtaan 
piti valmistua jo vuoden alus-
sa, mutta maailmanlaajuinen 
komponenttipula viivästytti 
suunnitelmia.

- Meitä on hyvin työllistä-
nyt viime vuosina kaupungin 
rakennusprojektit ja Syöte. 
Tätä betoniasemaa pyörittää 
pääsääntöisesti yksi työnteki-
jä, automatisoitu prosessi hel-
pottaa työtä. Kiireisinä päivi-
nä tarvitaan lisätyövoimaa, 
koska betonin laatua seura-
taan koko ajan näytteenotoil-
la ja kiviainesta pitää täyttää 
pyöräkoneella. Meillä on ase-
malla oma laboratorio, jossa 
näytteet analysoidaan, lisäsi 
Janne Väänänen.

Jari Tolkkinen on toimi-
nut neljä vuotta Pudasjärven 
betoniasemanhoitajana. Hä-
nen tehtäviinsä kuuluvat lä-
hes kaikki betoniaseman pyö-
rittämiseen liittyvät tehtävät. 
Jari ajaa pyöräkuormaajaa, ti-
laa materiaalit, ottaa vastaan 
betonitilaukset, järjestää kul-

jetuskaluston, valvoo ja ohjaa 
tietokoneilla betonin valmis-
tusta ja hoitaa asiakaspalve-
lun. 

- Se on siinä mielessä tämä 
homma mielenkiintoista, kun 
siihen kuuluu niin monenlais-
ta. Ei tule vastaan kahta sa-
manlaista päivää. Tosi muka-
vaa työtä, kun ei tarvitse istua 
pelkästään tietokoneen ääres-
sä hallitsemassa asemaa.

- Vastuu on kyllä suuri, 
koska vastaan tämän aseman 
koko toiminnasta, laadun val-
vonnasta, materiaaleista, ka-
lustosta ja tuotteesta. Minä-
hän se periaatteessa määrään, 
saako tuote lähteä täältä työ-
maalle. Isommissa asiois-
sa kysyn tietysti neuvoja Jan-
nelta, miten homma tehdään. 
Koulutustaustani on suun-
tautunut myyntipuolelle ja 
tykkään palvella asiakkaita, 
Tolkkinen kertoo.

Pudasjärven asemalta be-
tonia toimitetaan lähikun-
tien alueille. Kotimaisista be-
toniyrityksistä Ruskon Betoni 
on suurin valmisbetonin toi-
mittaja. Konsernin palve-
luksessa on noin kolmesataa 
työntekijää ja lisäksi yritys 
työllistää suuren määrän ali-
urakoitsijoita. Ruskon Be-
toni on kotimainen perhe-
yritys, jonka ensimmäinen 
betonitehdas valmistui Ou-
luun vuonna 1983.

Betonin  
valmistusta  
operoidaan  
tietokoneilla
Betoniaseman pihaa hallit-
see kolme valtavaa siiloa, joi-
hin mahtuu yhteensä 360 ton-
nia sideainetta. Vastakkaisella 
puolella on niin sanottu maa-
tasku, josta kuljetin tuo kivi-
ainesta. Vesi ja lisäaineet nos-
tetaan pumpuilla keskellä 
olevaan kolmen kuution be-
tonisekoittimeen. Koko pro-
sessia operoidaan tietokoneil-
la valvomon näyttöpöydältä. 

- Enää ei tarvitse lapio-
hommia tehdä, kaikki tapah-
tuu automaation kautta. Val-
vomosta tapahtuva työ on 
enemmän panostoimintaa 
eli jokainen betoniannos teh-
dään erikseen. Eri kohteisiin 
tarvittavan betonin laatu teh-
dään eri resepteillä. Esimer-
kiksi omakotitalossa sokke-
liin tarvitaan erilaista betonia 
kuin lattiaan. Emme siis seu-
raa massavirtaa, vaan kysei-
sen annoksen ja kuorman 
laatua, kertoi Ruskon Betoni 
Oy:n Oulu-Kempele-Pudas-
järvi alueen päällikkö Janne 
Väänänen.

- Uudella valmisbetoniteh-
taalla on oma turbolämmitys-
järjestelmä, jonka avulla beto-
nin valmistaminen talvellakin 

onnistuu mainiosti. Turbo-
lämmitys tuottaa höyryä ki-
viainessiiloihin ja lämmittää 
kylmän kiviaineksen. Sama 

systeemi tuottaa lämmintä 
vettä prosessiin. Talvella on 
lisäksi mahdollisuus käyttää 
sideaineita, jotka mahdollista-

vat esimerkiksi nopeamman 
lujuudenkehityksen.

Ape Nieminen

sekä rikostutkijat hieman är-
syyntymään.

Terttu Salmi

Jari Tolkkinen ohjaa ja seuraa betonin valmistumista ja ase-
man muita toimintoja kameroiden avulla.

Yhden sideainessiilon vetoisuus on 120 tonnia.

- Nykyaikaisen tekniikan voimin on entistä mukavampi palvella alueen rakentajia, toteavat 
Janne Väänänen ja Jari Tolkkinen.
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Mirka Väyrynen piti val-
tuuston kokouksen lopus-
sa Perussuomalaisten val-
tuustoryhmän puheen, 
jossa hän kommentoi sa-
malla terveysteemaan liit-
tyen myös omaa pitkähköä 
sairauslomaansa. Kunta-
laiset ovat huomanneet 
Väyrysen poissaolon ja ky-
selyitä on tullut.

-Operaatiojonossa tar-
peettoman kauan keikku-
minen poiki sen, että ta-
kana on nyt iso operaatio 
ja toipuminen on ottanut 
oman aikansa. Operaatio 
on kuitenkin onnistunees-
ti suoritettu, niin sanottu 
vika on korjattu ja voin to-
deta, että meillä työsken-
telee mielettömän upeita 
ammattilaisia sairaanhoi-
dossa. Siellä pelastetaan 
henkiä -päivittäin. Kirjai-
mellisesti.” 

Väyrynen myös pe-
räänkuulutti uusilta alue-
valtuutetuilta periksianta-
matonta otetta resurssien 
turvaamisessa; niin poti-
laat kuin henkilökuntakin 
joutuvat kohtuuttomien 
haasteiden eteen, kun ter-
veyshaasteet ehtivät äityä 
mahdottomiin mittakaa-
voihin.

Terveys on meidän tär-
kein pääoma. Viime aikoi-
na sisäilmaongelmat ovat 
olleet jälleen otsikoissa ke-
hitysvammaisten asunto-
lan rakentamisen viiväs-
tyttyä. Niin kouluja, kuin 
terveysasemaa ja kaupun-
gintaloa on remontoitu 
miljoonilla euroilla. Tulok-
set ovat jääneet laihoiksi: 
ongelmia ei ole saatu pois-
tettua ja tilojen käyttäjien 
oireet ovat jatkuneet. Tar-
koitus remonteille on ol-
lut hyvä, mutta näistä tu-
loksettomista remonteista 
on otettava opiksi. Nyt 
esiin on nostettu kaupun-
gintalon remontointi ja 
käyttöön ottaminen OSAO 
Pudasjärven yksikön käyt-
töön. Ovatko kaupungin-
talon tilat todella puhtaita 
ja terveitä opiskeluun tai 
muuhunkaan käyttöön? 
Tiedossa on, että myös 
kaupungintalon henki-
lökunnalle on jouduttu 
osoittamaan väistötiloja si-
säilman aiheuttamien oi-
reiden vuoksi. Onko tiloja 
lisäremonteilla saatavissa 
asianmukaiseen käyttö-
kuntoon?

-Hyväksymmekö me 
päättäjinä, lasten van-
hempina ja isovanhem-
pina, kuntalaisina näiden 
tilojen käytön? Mielelläm-
me paistattelemme otsi-
koissa hirsipääkaupun-
kina, kaupunkina, joka 
tarttuu sisäilmaongel-
miin päättäväisesti raken-

tamalla uutta ja puhdasta. 
Näin toki olemme tehneet-
kin, kehut ovat paikallaan. 
Voimmeko siis samaan ai-
kaan hyväksyä kuitenkin 
selkeästi haasteellisiksi ha-
vaittuja tiloja käyttöön? 
Siinäpä pohdittavaa itse 
kullekin, Väyrynen herät-
teli kuulijoita pohtimaan 
vallitsevaa tilannetta.

Pudasjärven kaupun-
ginvaltuusto on aiemmin 
tehnyt päätöksen raken-
nuttaa Hyvän Olon Kes-
kus korvaamaan sisäilma-
ongelmaisia toimitiloja. 
Alkusysäyksen investoin-
nille antoi nimenomaan 
terveysasemalla havaitut 
sisäilmaongelmat sekä nii-
den aiheuttamat erilaiset 
oireet ja terveyshaitat hen-
kilökunnalle. Terveysase-
man tiloista neuvolan puo-
len tilat ovat olleet osin 
juurikin niitä ongelmalli-
simpia. Nyt neuvolaraken-
nukseen on remontoitu 
tilat alaikäisten maahan-
muuttajien ryhmäperhe-
kodin asukkaille ja työn-
tekijöille. Paikallislehden 
uutisoinnin mukaan aiem-
pi vuokrasopimus edelli-
sissä tiloissa loppui vuo-
den vaihteessa. Neuvolan 
tilojen soveltuvuutta pe-
rusteltiin muun muas-
sa sillä, että nyt jokaisella 
nuorella on oma huone ja 
henkilökunta saa tarvitta-
vat tilat. Lisäksi toimintaa 
on mahdollista pyörittää 
entistä tarkoituksenmu-
kaisemmin. Mikäli tiloja ei 
olisi pystytty osoittamaan, 
vaarana olisi voinut olla 
toiminnan loppuminen 
kokonaan. Terveysnäkö-
kulma on sivuutettu koko-
naan ja perussuomalaisten 
valtuustoryhmä jätti kau-
punginhallitukselle vas-
tattavaksi seuraavat kysy-
mykset:
1. Kuka tai mikä taho on 

tehnyt päätöksen siirtää 
maahanmuuttajien ryh-
mäkoti terveysaseman 
neuvolan tiloihin?

2. Kuinka suuresta rahalli-
sesta investoinnista on 
kyse ja kuka sen mak-
saa?

3. Kuinka eettistä ja tarkoi-
tuksenmukaista on si-
joittaa ihmisiä näihin 
sisäilmaongelmaisiin ti-
loihin, joita ei aiemmil-
la laajoilla korjauksilla 
ole pystytty saattamaan 
käyttökelpoiseen kun-
toon?

4. Kuka kantaa vastuun 
mahdollisista asukkail-
le ja henkilökunnalle ai-
heutuvista terveyshai-
toista?

Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

Perussuomalaisilta 
terveysteema 

kysymyksiä

Aluksi kuultiin valiokun-
tien katsaukset. Yhteisöva-
liokunnan painopistealu-
eita esitteli puheenjohtaja 
Jorma Kouva. Erityisek-
si aiheeksi oli noussut yh-
distysten kokoustilojen 
tarpeet. Yhdistysten aktii-
visessa käytössä ollut Pal-
velukeskus ei olekaan yl-
lättävästi enää yhdistysten 
käytössä. Sen johdosta 
Vanhus- ja vammaisneu-
vosto oli lähettänyt kau-
pungille kannanoton, jossa 
esitetään Palvelukeskuk-
sen tilojen ilmaiskäytön jat-
kumista kaupungintalon 
tilojen lisäksi. Kaupungin 
omistama Palvelukeskus 
on Oulunkaaren käytössä. 

Kouva kertoi, että Ou-
lunkaaren kanssa on 
neuvottelut meneillään 
tilojen edelleen vuokra-
uksesta muille osapuolil-

le tilakohtaisesti. Jos kau-
pungintalo siirtyy osittain 
OSAO:n käyttöön, yhdis-
tyksiltä poistuu käytös-
tä valtuustosali sekä sen 
yhteydessä olevat kaksi 
neuvotteluhuonetta. Hirsi-
kampuksella on tiloja käy-
tettävissä paikan ohjeita 
noudattamalla, samoin Hy-
vän olon keskus Pirtissä. 
Eri kylillä on runsaasti ko-
koontumispaikkoja. 

Yhteisövaliokunta on 
pyytänyt järjestöyhdyshen-
kilöitä perustamaan työ-
ryhmän, jonka tehtävänä 
on selvittää mitkä tilat voi-
sivat sopia yhdistystoimi-
joille ja millaisia järjestely-
jä se tulee vaatimaan. 

Asumisen politiikassa 
pyritään saamaan koukut-
televat asuinalueet, joissa 
on hyvät liikenneyhteydet 
kevyen liikenteen väyli-

neen. Elävien kylien välil-
lä on hyvä keskusteluyhte-
ys kaupungin kanssa, jossa 
myös asukaslähtöisyys ote-
taan huomioon. Puuraken-
taminen ja puuteollisuus 
pidetään jatkuvasti esillä. 

Lapset, nuoret 
sekä perheet 
Hyvinvointivaliokunnan 
varapuheenjohtaja Katri 
Virtanen kertoi valiokun-
nan laatineen vuosikellon. 
Painopistealueina ovat lap-
set ja nuoret sekä perheet. 
Teemana on kulttuuri hy-
vinvoinnin rakentajana. 
Kevään aikana on tarkoitus 
järjestää perhepäivä kak-
si kertaa. Seurakunnan ja 
kansalaisopiston kanssa on 
suunniteltu yhteistyötä Pir-
tin auditoriossa musiikki 
-teemalla. Kaikki perheille 

tarjottava toiminta on toi-
minnallista, yhdessä teke-
mistä.

Pudasjärven kaupungin 
strategiassa painotetaan 
osallisuutta. Kulttuuriin ja 
kuntalaisten osallisuuteen 
liittyen hyvinvointivalio-
kunta tekee webropol-ky-
selyn kulttuuritarpeista. 
Kysely toimitetaan kylä-
kaupoille, - yhdistyksille ja 
kirjastoon myös paperiver-
siona. Vastausaikaa on tou-
kokuun puoleenväliin asti. 
Vastauksista valitaan tou-
kokuun lopulla muutama 
toimintalinja, jotka valio-
kunta vahvistaa ja ohjeistaa 
kesäkuun kokouksessaan. 
Aikaisempaa kuntalaisky-
selyä hyödynnetään myös.

Hyvinvointivaliokunta 
kuulee myös viranhaltioita 
ja asiantuntijoita sekä tekee 
vierailuja. 

Ajankohtaista valiokunnista

Pudasjärven kaupunginval-
tuuston kokous pidettiin tors-
taina 24.2. Vuoden 2023 alus-
ta lukien vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastus-
toimen järjestämisestä siirtyy 
kunnilta ja kuntayhtymiltä 
21 hyvinvointialueelle. Poh-
jois-Pohjanmaan kunnilta/ 
kuntayhtymiltä vastuu siirtyy 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueelle, joka oli pyy-
tänyt kaikilta alueen kunnil-
ta selvityksen, joka käsittelee 
selvityksen käytössä olevis-
ta toimitiloista, siirtyvästä ir-
taimesta omaisuudesta, siirty-
vistä sopimuksista, vastuista 
sekä siirtyvästä henkilöstöstä. 
Valtuusto antoi selvityksen ja 
valtuutti kaupunginhallituk-
sen tekemään myöhemmin 
tarvittavat täydennykset ja 
muutokset annettuihin selvi-
tyksiin. 

Kairan Kuidun  
lainalle takaus
Kaupungin tytäryhtiö Kai-
ran Kuitu Oy on laajentamas-
sa toimintaansa Ylikiimingin 
alueelle. Yritys oli neuvotel-
lut valokuituverkon raken-
tamisen rahoittamiseksi Yli-
kiimingin alueelle Danske 
Bankilta 1,4 miljoonan euron 
lainan sekä luotollisen tilin 
1,750 miljoonan euron limii-
tin. Kairan Kuitu Oy:n toimi-
tusjohtaja Marianne Mänty-
lehto esitteli yhtiön toimintaa 
sekä Ylikiimingin alueelle laa-
jentuvaa valokuituverkon ra-
kentamista. Valtuusto myönsi 
edellä mainituille lainoille 65 
prosentin suuruisen rajatun 
takauksen. Päätös tehtiin ää-
nestyksen jälkeen. Perussuo-
malaiset ja KD:n valtuutetut 
eivät lämmenneet takauksen 
myöntämiselle. Perusteluina 
oli se, että takausta tarvitse-
va toiminta laajentuu Oulun 

Pudasjärven kaupungilta selvitys 
Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueelle 

kaupungin alueelle. Päätös 
tehtiin äänin 18-7. 

Urpo Paavola  
varsinaiseksi  
valtuutetuksi
Kokous pidettiin runsaas-
ti varavaltuutettujen voimin. 
Päätöksiä oli tekemässä 22 
varsinaista ja viisi varavaltuu-
tettua. Perussuomalaisten va-
ravaltuutettu Urpo Paavolas-
ta tuli varsinainen valtuutettu, 
kun valtuusto myönsi eron 
terveydellisistä syistä eroa 
pyytäneelle Pentti Perttuselle. 
Perttusen tilalle kaupungin-
hallitukseen valittiin Heikki 
Erkkilä. Valtuuston vaalilau-
takuntaan valittiin Perttusen 
tilalle Juho Kellolampi. Koska 
Heikki Erkkilä valittiin kau-
punginhallitukseen, hänen ti-
lalleen tarkastuslautakuntaan 
valittiin Urpo Paavola. 

Paikallista merkitys-
tä olevat kaupungin ilmoi-
tukset päätettiin julkaista 
Iijokiseudussa tai Pudasjär-
veläinen -lehdessä. Osa val-
tuutetuista olisi ollut valmis 
julkaisemaan ilmoitukset ai-
kaisempien vuosien tapaan 
kummassakin lehdessä. Pai-
kallista laajempaa merkitys-
tä olevat kuulutukset julkais-
taan Kalevassa sekä virka- ym 
kuulutukset ao. alan ammatti-
lehdissä. 

Hyväksyttiin Nuorisoval-
tuuston tekemä aloite koko-
uspalkkioiden maksamisesta. 
Palkkio on 35 euron suurui-
nen. 

Valmius- 
suunnitelmasta 
kysymys
Kokouksen lopussa Kristil-
lisdemokraattien valtuutet-
tu Ari-Pekka Nieminen esit-
ti valtuustoaloitteessaan, että 

kaupunginvaltuutetut ko-
koontuisivat keskustelemaan 
Pudasjärven kaupungin va-
rautumissuunnitelmasta (val-
miussuunnitelmasta) ja niis-
tä asioista, mitä tämä uusi 
maailmanpoliittinen tilan-
ne saattaa vaikuttaa meidän 
kotikulmille, ihmisten sisäi-
seen rauhaan ja elämään. Mi-
ten turvataan kaupungin ja 
kaupunkilaisten elintarvi-

ke-, vesi-, energiahuolto ja 
viestintä ja muut kriisitilan-
teisiin liittyvät asiat. Keskus-
telemalla ennakkoon voim-
me hälventää sisäisiä pelkoja 
ja luoda keskinäistä yhteen-
kuuluvuutta ja yhteisöllisyyt-
tä. Kaupunginjohtaja Tomi 
Timonen kertoi kaupungilla 
olevan valmiussuunnitelman 
ja olevansa valmis sitä selvit-
tämään valtuutetuille. 

Valtuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma oli saanut 
Maaseudun Sivistysliitolta Iloisen päätöksen teon nuijan, jol-
la hän kopautteli kokouksen päätökset. 

Perussuomalaisten Urpo Paavola siirtyi kokouksen aikana va-
ravaltuutetusta varsinaiseksi valtuutetuksi. 
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Maanpuolustusnaisten toiminta 
jälleen käynnistymässä

Saimme pari viikkoa sitten 
mielenkiintoisen puhelun: 
”Meitä olisi kolme naista, 
jotka haluaisivat liittyä Pu-
dasjärven Maanpuolustus-
naisten jäseneksi.  Onnistuu-
ko?”

Oli kuitenkin todettava, 
että yhdistys on viettänyt hil-
jaiseloa viimeiset neljä vuot-
ta. Viimeinen tapahtuma oli 
maanpuolustusjärjestöjen 
yhteinen retki Raatteen tien 
museoon ja ympäristöön elo-
kuussa 2018. Yhdistys oli jä-
tetty ”lepäämään”, sillä jäse-
nistö vanheni ja toiminnasta 
vastaavat henkilöt olivat toi-
mineet vuosia ja vuosia. Yh-
distystä ei ole kuitenkaan vi-
rallisesti lakkautettu.

Nyt Maanpuolustusnais-
ten toimintaa ollaan käyn-
nistämässä uudelleen ja toi-
vottavasti mahdollisimman 
moni innostuu tulemaan 
mukaan yleiseen kokouk-
seen, joka pidetään keski-
viikkona 23.3. Mukaan on 
lupautunut Maanpuolustus-
naisten Liiton Pohjois-Poh-
janmaan piirin puheenjohta-
ja Tarja Leinonen-Viinikka ja 
hän totesi, että paikan päällä 
voi liittyä jäseneksi.

Historiassa  
monipuolista toi-
mintaa 
Hyvä on kuitenkin valottaa 
yhdistyksen historiaa. Yh-
distys sai alkunsa 1960 Re-
serviupseerikerhon naisyh-
distyksenä. Alkuvuosien 
toimintaan kuului mm. laka-
noiden ompeleminen ja lah-
joittaminen sotainvalidien 
perheille. Myös vuosittaisen 
itsenäisyysjuhlaperinteen 
aloitti Reserviupseerikerho, 
jossa naiset auttoivat järjes-
telyissä. Naiset lahjoittivat 
myös Upseerikerholle lipun 
ja kunniamiekan. Myöhem-
min kunta ja seurakunta ot-
tivat itsenäisyysjuhlallisuuk-
sien järjestelyt vastuulleen, 
jossa maanpuolustusjärjestöt 

ovat edelleen mukana.
Naiset olivat olleet muka-

na Oulun piirin vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä 
vuosia. Kuitenkin Suomen 
Maanpuolustusnaisten Lii-
ton alaisiin koulutuksiin, ko-
kouksiin yms. eivät voineet 
osallistua liiton ulkopuoliset 
osastot. Halukkuutta Liiton 
koulutuksiin ja toimintaan 
osallistumiseen naisosastos-
sa oli. Samalla tavoitteena 
oli nostaa tietoisuutta nais-
ten maanpuolustustyöstä ja 
innostaa heitä osallistumaan 
erilaisiin esim. arjen turval-
lisuutta käsitteleviin koulu-
tuksiin.

26.10.1999 Pudasjärven 
Res.Ups.Kerho ry:n nais-
osaston syyskokouksessa 
yhdistys päätettiin yksimie-
lisesti rekisteröidä ja nimek-
si päätettiin Pudasjärven 
Maanpuolustusnaiset ry. 
Näin kaikki halukkaat nai-
set voivat osallistua maan-
puolustusnaisten toimintaan 
taustasta riippumatta.

Yhteistyötä  
veteraani- 
järjestöjen ja  
seurakunnan  
kanssa
Muutama poiminta yli 60 
vuoden toiminnasta: Al-
kuaikoina muistettiin mm. 
vanhainkodissa äitejä ruu-
suin ja keskusteluin, kutsut-
tiin vieraaksi veteraanit yh-
teiseen itsenäisyyspäivän 
juhlaruokailuun, kudottiin 
vanhuksille sukkia, osal-
listuttiin liiton ja piirin ko-
kouksiin ja koulutuksiin, 
oltiin mukana veteraanike-
räyksissä. Yhteistyössä seu-
rakunnan kanssa olimme 
mukana veteraanien kirk-
kopyhissä yms. tilaisuuksis-
sa Lotta-puvuissa, jotka sai-
vat aikaan mieliin painuvia 
keskusteluita ja muisteluita 
veteraanien kanssa.  Pudas-
järven Maanpuolustusnaisil-

la oli myös vuosittain oma 
kirkkopyhä ja Pudasjärvel-
tä kirkkopyhän viettäminen 
levisi käytännöksi eri puolil-
le maata. Kouluttauduimme 
kansalaisen turvakurssilla ja 
arjen turvaa-kursseilla. Osal-
listuimme suosittujen kansa-
laisopiston Sota-ajan laulut 
konserttien kahvituksen jär-
jestelyihin, myimme varojen 
hankkimiseksi satoja itse-
näisyyspäivän sinivalkoisia 
kynttilöitä. Osallistuimme 
myös reserviläisten pukujen 
hankintaan, joita käytetään 
kunniavartiossa sankarihau-
dalla. Kävimme tutustumis-
retkillä Pudasjärven maan-
puolustusjärjestöjen kanssa 
mm Sodankylän varuskun-
nassa, Rovaniemellä Lapin 
lennostossa ja Kuusamon 
rajavartiostossa. Pitkäaikai-
simmat puheenjohtajat ovat 
olleet Aune Wiikinkoski 20 
v, Pirkko Isomursu 15 v ja 
Mervi Sammelvuo 15 v. 

Yhteistyö veteraanijär-
jestöjen kanssa on kuulu-
nut toiminnan kulmakiviin. 
Ehkä kaikkein mieliinpai-
nuvimpana kunnianosoituk-
sena veteraanisukupolvelle 
järjestettiin allekirjoittaneen 
aloitteesta 27.4.2006 Vete-
raanijuhla liikuntahallilla, 
johon osallistuivat veteraa-
nit puolisoineen kunniavie-
raina. Mukana olivat kaikki 
koulut oppilaineen, kunta, 
eri yhdistykset ja seurakunta 
sekä kuntalaiset. Paikalla oli 
yli tuhat juhlaan osallistujaa. 
Juhlassa veteraanit luovutti-
vat perinteensiirto kunnia-

Maanpuolustusnaisten kirkkopyhä, kolehdinkerääjinä lotta-
puvuissa Pirkko Pesälä ja Viena Liehu.

Reserviupseerikerhon naisosaston 40-vuotisjuhlassa palkit-
tiin standaarein Tuulikki Tihinen, Silja Ahonen, Kaisa Riekki, 
Saga Hämäläinen ja Helmi Tervo. 

Pudasjärven Maanpuolustusnaiset ry perustava kokous oli 
26.10.1999. Takarivistä vasemmalta Eila Kainulainen, Anna-
Liisa Alatalo-Määttä, Mervi Sammelvuo, Lilja Talala ja eturi-
vissä Tuulikki Tihinen ja Kaisa Riekki.

taulut koulujen oppilaille.

Lottapuvuissa 
tilaisuuksissa
Maanpuolustusnaiset on ha-
lunnut muistaa myös lotti-
en tekemää työtä. Heitä on 
haastateltu ja tiedot tallen-
nettu. Maanpuolustusnaiset 
ovat saaneet myös lahjoituk-
sena aitoja Lotta-pukuja sekä 
muuta lottamateriaalia vuo-
sikymmeniä yhdistyksen jä-
senenä olleen Kaisa Riekin 
lahjoittamana. Tämä Kaisa 
Riekin lahjoittama materi-
aali oli Kansalaisopiston ti-
loissa lasivitriinissä yleisön 
nähtävillä. Nyt tämä arvo-
kas (Lotta Svärd-järjestö 100 
v 2021) materiaali etsii sijoi-
tuspaikkaa yleisön nähtävil-
le asettamiseksi. Se olisi kun-
nianosoitus Lottien työlle ja 
osa paikkakuntamme histo-
riaa!

Pudasjärven Maanpuo-
lustusnaiset ry on kuulunut 
Maanpuolustusnaisten Liit-
toon ja Pohjois-Pohjanmaan 
piiriin. Maanpuolustusnais-
ten Liitto ry (MNL) toimii 
aktiivisesti ympäri Suomea. 
Tavoitteena on lisätä nais-
ten maanpuolustustahtoa ja 
vahvistaa jäsenten turvalli-
suus- ja henkistä ja fyysistä 
kuntoa. Liitto edistää turval-
lisuus- ja varautumistaitojen 
koulutusta ja kannustaa nai-
sia kouluttautumaan arjen 
häiriötilanteisiin ja poikke-
usolojen tehtäviin.

Mervi Sammelvuo, 
Sointu Veivo

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UINTIJAOSTO / PUIKKARI
LASTEN UIMAKOULU

TUNNELMAUINTIA AIKUISILLE 
pe 11.3. klo 18 – 19.30
Kynttilöitä, musiikkia, vesi-
joogaa ja rentoutusta.

Uintimaksun li-
säksi 2 € tapahtu-
mamaksu. 

Tervetuloa!

8–12-vuotiaille joka toi-
nen su alk. 13.3. – 8.5. klo 
10–11.
Uimakoulussa edetään uin-
nin alkeista tekniikkaan. Ti-

laa on vielä 5 lapselle. Hinta 
35 € /  lapsi. 
Ilmoittautumiset 
p. 040 826 6440.

MEILLE SOITETTIIN
* yleisönosasto

Puhtauden puolesta
Hyvät lemmikkien omistajat! Ei liene suuri vaiva, jos keräisit-
te lemmikkienne jätökset pois yleisiltä kulkuväylillä. Ulostelä-
jiä saa Varsitien kevyenliikenteen väylällä jatkuvasti väistellä. 
Jalkaisin kulkiessa se onnistuu, mutta lastenvaunut, pyörä-
tuolit, rollaattorit, polkupyörät eivät niitä kykene kiertämään.

Puhtaan Kurenalustan puolesta

Taivalkosken Taideyhdis-
tys järjestää sunnuntaina 
13.3. kello 11-15 Rauhaa 
Ukrainaan -hyväntekeväi-
syystapahtuman Jalavan 
Kaupassa. Jalavassa on 
päivän ajan tarjolla bors-
sikeittoa, kahvia ja piirak-
kaa. Vapaaehtoisen mak-
sun voi suorittaa paikan 
päällä SPR:n Ukraina-ke-
räykseen. Lisäksi pirtis-

sä on pop-up taidemyyn-
tiä, jonka tuotot menevät 
suoraan Ukraina-keräyk-
seen. Paikallinen muu-
sikko Matti Waenerberg 
esittää päivän aikana rau-
hanomaista musiikkia.

Tapahtuma järjestetään 
Taivalkosken Taideyhdis-
tyksen, Jalavan Kaupan ja 
SPR:n yhteistyöllä. MJ

Rauhaa Ukrainaan 
-päivä Jalavan Kaupassa

Israel ilta 
helluntaiseurakunnassa
Pudasjärven helluntaiseu-
rakunnassa vierailee julis-
tustyöntekijä Tuija Valta-
nen tiistaina 15.3. Valtanen 
käy eri seurakunnissa roh-
kaisemassa kristittyjä ru-
koilemaan Israelin puo-
lesta. Hänen sydämellä on 
juutalaisten, erityisesti Ve-
näjän juutalaisten, kotiin-
paluu Israeliin. Valtanen 
kävi Israelissa ensimmäi-
sen kerran vuonna 2001 
ja sittemmin rakkaus Is-
raelia kohtaan on synty-
nyt pikkuhiljaa. Puolitois-
ta vuotta Valtanen toimi 
Fida Lähetysjärjestön Isra-
el-rukouskampanjan kent-
tätyöntekijänä, jolloin hän 
kiersi Kainuun, Lapin ja 
Pohjois-Karjalan helluntai-
seurakunnissa välittämäs-
sä esirukousnäkyä Israelin 
puolesta. Vuodesta 2013 
alkaen Tuija Valtanen on 
toiminut ICEJ:n Suomen 
osaston julistustyöntekijä-

nä. Jerusalemin kansain-
välinen kristillinen suur-
lähetystö, ICEJ perustettiin 
vuonna 1980 ja Suomen 
osasto vuonna 1984. Pää-
toimisto sijaitsee Jerusale-
missa. ICEJ:n tehtävänä on 
varustaa maailmanlaajuis-
ta seurakuntaa huomioi-
maan Israelin merkityksen, 
muistuttaa esirukouksen 
tärkeydestä, osoittaa myö-
tätuntoa israelilaisille so-
siaalisen avustustyön kei-
noin ja kutsua ihmisiä 
lehtimajanjuhlille Jerusale-
miin. AN

Julistustyöntekijä 
Tuija Valtanen.
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi  Avoinna ma-pe 7-16

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset ja muut 
päivittäiseen toimintaan liittyvät asiat: 
p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi.

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai 
www.kiertokaari.fi > pudasjärvi

Jäteneuvonta:  p. 08 5584 0010 ma–pe 8–16 ja www.jateopas.fi.

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

ota yhteyttä!ota yhteyttä! Puistotie 2, Pudasjärvi
Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

Avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13
Teollisuustie 10, Pudasjärvi
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut, rakennusjätteet 
(pienet kuormat), metalli ja painekyllästetty puu

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi       info@koilliskivi.fi
0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

85 -vuotta alan ammattitaitoa!
- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat Tervetuloa!

FYSIOTERAPIAPALVELU

- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja 

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Kolmiulotteisia runoja ja kollaaseja

Kaija Poijulan taideteos Juh-
lat – Celebration. Kuva John-
ny Korkman. Kaija Poijula on pudasjär-

veläislähtöinen taiteilija, 
jonka näyttely on tämän 
kuun esillä Taidekammaris-
sa. Kuva Noomi Ljungdell.

Kaija Poijulan Winter-
reise-taidenäyttely avat-
tiin Hyvän Olon Keskuk-
sen Taidekammarissa 3.3. 
Yleisölle näyttely on avoin-
na 6.3.–31.3., maanantaista 
keskiviikkoon kello 13–19 
ja sunnuntaisin kello 13–
17.

Kaija Poijula on kotoisin 
Poijulan kylästä. 18-vuo-
tiaana hän muutti Helsin-
kiin, jossa hän asuu edel-
leen. 

- Vuosi siten aloin 
työstämään tätä näytte-
lyä. Kuuntelin Schubertin 
vuonna 1827 säveltämää 
Winterreise-laulusarjaa, 
joka pohjautuu Wilhelm 
Mǔllerin runoihin. Ne ku-
vaavat päähenkilön pää-
määrätöntä matkaa pois 
hänet hylänneen rakastet-

tunsa talosta. Alkuperäi-
nen tarkoitus oli, että olisin 
kuvittanut kaikki nämä 24 
laulua. Aina siinä käy niin, 
että kun pääsee siihen pro-
sessi kunnolla sisään, niin 
se alkuperäinen, jää taka-
alalle. Työt muuttuvat ja ne 
tulevat paljon henkilökoh-
taisemmiksi. Ne eivät ole-
kaan silloin pelkää kuvi-
tusta. 

Poijulan teoksissa käyt-
tämä materiaali voi olla ku-
lunutta, ruostunutta, rikki-
näistä, hylättyä tai osittain 
palanutta. Ne voivat olla 
arkisia esineitä, eläinten 
kalloja tai kuivuneita kas-
veja.

Kaija voi törmätä ideoita 
herättäviin esineihin kirp-
putorilla tai missä vain. 
Esineessä täytyy olla joku, 

joka jää mietityttämään 
Kaijaa ja se on se, mikä in-
spiroi. Usein Kaija purkaa 
tai jopa polttaa esineen, jot-
ta sen alkuperäinen käyt-
tötarkoitus olisi hallittua 
peruuttamista tai uusien 
merkityksien löytämistä.

Taidenäyttelyt ovat 
tärkeä kanava taiteilijal-
le markkinoida teoksiaan. 
Kaijan teoksia on ostettu 
Valtion taidekokoelmiin, 
Oulun taidemuseoon ja 
yksityisiin kokoelmiin. 
Teoksia löytyy Irlannista, 
Ruotsista ja Japanista. Kai-
jalta tilattiin työn arkkitehti 
Juha Leiviskän suunnitte-
lemaan Palestiinan kult-
tuurikeskukseen Betlehe-
miin.

- Ajatus teoksen synty-
miselle voi lähteä ihan mis-

tä vaan, vaikka kahden 
lapsen keskustelusta raitio-
vaunussa tai kärpäsen kä-
velemisestä pöydällä. Lop-
putulos, valmis teos voi 
olla ihan jotain muuta, mitä 
alun perin aloin tekemään.

Kaija valmistui taide-
teollisestakorkeakoulus-
ta vuonna 1995, tekstii-
litaiteenlinjalta. Hän on 
opiskellut Tukholmassa ja 
Amsterdamissa. Kaija on 
Suomen Kuvanveistäjälii-
ton jäsen ja opettaa kuva-
taidetta Espoon Työväen 
Opistossa. Kaijan oma työ-
huone on Kaapelitehtaalla, 
Helsingissä.

Ape Nieminen

www.kaijapoijula.com
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

• Passikuvat, myös sähköisenä, 
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI. 
P. (08) 823 350, 0400 399 830. 

hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi-KUKKAVÄLITYS

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

[ Rakennustyöt ja remontit
[ Kattoremontit
[ Piipunpellit ja muut peltityöt 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

ERÄKESKUSERÄKESKUS
ANON ASE JA TUKKU ANON ASE JA TUKKU 
- Kaikki metsästykseen ja kalastukseen
- Laajin valikoima koiranruokia ja  
  tarvikkeita 

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMIS-
TO 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

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 30 vuoden ajan

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Suora yhteys 
pankkiisi

Päivittäiset pankkipalvelut 
Nyman Jaana 010 257 1904 
Outila Hanne  010 257 1917

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
Semin Tiina 010 257 1910 
Salojärvi Susanna 010 257 1930 
Alatalo Riikka 010 257 1935 
Dahl Merja-Leena 010 257 1902

Sijoituspalvelut 
Graber Soile  010 257 1939 
Naumanen Jenni  010 257 1950
Soronen Kaisa  010 257 1895

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Uudet 2023 Lynx ja Ski-doo kelkat esittelyssä Pienkonehuolto Keskiaholla

BRP on Tour saapuu Pu-
dasjärvelle paikallisen jäl-
leenmyyjän Pienkonehuolto 
Keskiaho Oy:n tontille tors-
taina 17.3. kello 13-17 ja tuo 
mukanaan Lynx & Ski-Doo 
2023 super-uutuudet. Pai-
kalla pääsee tutustumaan 
uusimpiin mallivuoden 
2023 Lynx ja Ski-doo moot-
torikelkkoihin sekä ja tapaa-
maan BRP:n asiantuntijat.

Kauppiasyrittäjä Jari Kes-
kiahon mukaan ennakko-
kauppa käy vilkkaana ja nyt 
on hyvä aika päättää ensital-
ven ajokista ja samalla hyö-
dyntää hyvät ennakkoedut, 
jotka ovat voimassa 31.3. 
saakka.

-Kuumimpina uutuuk-
sina pidän uuden kuosin ja 
850 turbo R moottorin saa-
neita Lynx shredder malle-
ja sekä Ski-doon aivan uutta 
segmenttiä MXZ NEO, joka 
on suunnattu aloitteleville ja 
pienemmille kuljettajille so-
veltuen erinomaisesti myös 
naiskuljettajille. Suuren odo-
tuksen jälkeen meillä on nyt 
tarjota molemmilta merkeil-
tä kelkkoja myös perheen 
pienimmille, kun mallistoon 
saatiin 120 ja 200 cc lasten-
kelkat, kertoo kauppias Jari 
Keskiaho.

Tapahtuma järjestetään 
koronaturvallisesti ulkona 
ja Pienkonehuolto Keskiaho 

Oy:n 
väki 
pitää 
nuo-
tiota 
ulko-
na, jos-
sa voi 
paistaa 
yrityk-
sen tar-
joamat 
makka-
rat! Myös 
liikkeen si-
sältä löytyy hy-
viä tarjouksia mm. ajo-
varusteista ja tarvikkeista.

Pudasjärveläinen -lehti 

Kiertueella mukana olevat kelkat:
SKI-DOO MXZ NEO 600EFI
SKI-DOO MXZ X-RS 850 E-TEC Studded track
SKI-DOO RENEGADE X-RS 850 E-TEC SAS HUB Studded track
SKI-DOO EXPEDITION LE 900 ACE Turbo
SKI-DOO EXPEDITION XTREME 900 ACE Turbo R
SKI-DOO SUMMIT EXPERT 165 850 E-TEC TURBO R SHOT
SKI-DOO MXZ 120
LYNX RAVE ENDURO 600R E-TEC
LYNX ADVENTURE SC 900 ACE TURBO
LYNX COMMANDER GLX 5900 900 ACE TURBO R
LYNX COMMANDER LTD 900 ACE TURBO
LYNX SHREDDER RE 3900 850 E-TEC TURBO R SHOT
LYNX 49 RANGER ST 900 ACE TURBO
LYNX RAVE 200
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PUDASjärveläinen
luettavissa

www.vkkmedia.fi

www,pudasjarvi.fi /vahvaksi

VAHVAKSI-HANKE

TYÖNHAKIJOIDEN 
TERVEYSTAPAAMISEN POP-UP
Pirtin Kohtaamo, Varsitie 1, 15.3.2022 klo 10.00-12.00

• Tule kuulemaan sinulle työttömyytesi aikana 
kuuluvista ilmaista terveyspalveluista ja työkyvyn 
tuesta

• Saat ajan omaan terveystapaamiseesi terveyden-
hoitajalta

• Pääset mukaan kehittämään terveystarkastuksen 
palvelua

• Tarjolla maksuton keittolounas! 

TERVETULOA!
Lisätietoja
Aili Jussila
aili.jussila@pudasjarvi.fi , p. 040 587 4971
Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke

HIIHTOLOMAHOMMAA LAPSILLE  
JA NUORILLE
KE 9.3.
11.00-13.00 Luistelua ja mäenlaskua Rajamaan- 
 rannassa. Tarjoamme kaakaota!
12.00- 16.00  Puikkarissa vesitrampoliini ja  
 välineuintia.

T0 10.3.
10.30 – 12.00  Perhepeuhula, Tuomas Sammelvuo  
 -sali.
13.00 – 15.00  Temppukerho, Tuomas Sammelvuo  
 -sali.

PE 11.3.
11.00-13.00  Palloilua Tuomas Sammelvuo  
 -salissa. Säbä ja pingis.

Liikuntapalvelut

www.pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

HIIHTOLOMAHOMMAA LAPSILLE  
JA NUORILLE
KE 9.3.
11.00-13.00 Luistelua ja mäenlaskua Rajamaan- 
 rannassa. Tarjoamme kaakaota!
12.00- 16.00  Puikkarissa vesitrampoliini ja  
 välineuintia.

T0 10.3.
10.30 – 12.00  Perhepeuhula, Tuomas Sammelvuo  
 -sali.
13.00 – 15.00  Temppukerho, Tuomas Sammelvuo  
 -sali.

PE 11.3.
11.00-13.00  Palloilua Tuomas Sammelvuo  
 -salissa. Säbä ja pingis.

Liikuntapalvelut

www.pudasjarvi.fi/liikunta

LIIKUNTAPALVELUT

Tervetuloa! 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

 ke 23.3.2022 klo 18.00 seurakuntatalolla.

Pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset ry:n ja 
Pudasjärven maamiesseura ry:n

Hallitus

ELÄKELIITTO PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
ti 22.3.2022 klo 14.30 Seurakuntatalon kahviossa. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, 

mm. tilit ja toimintakertomus.
Eläkeliiton Pudasjärven yhdistyksen hallitus

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N 

TEATTERIRETKI
 lauantaina 26.3.2022 Taivalkosken teatteriin

Murha matkustajakodissa -näytökseen.
Lähtö: Oikopolun pysäkiltä klo 11.15.

Hinta jäsen 15€, ei jäsen 25€ (mieluiten tasaraha).
Sisältää matkan ja lipun.

Ilmoittautumiset 18.3.2022 mennessä 
Jukalle puh. 040 517 5266 (myös tekstiviestillä). Tervetuloa!

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tiistaina 15.3.Tiistaina 15.3.  klo 18  Israel -ilta klo 18  Israel -ilta 
Puhe: Tuija Valtanen ICEJ:stäPuhe: Tuija Valtanen ICEJ:stä
Musiikki: Ape NieminenMusiikki: Ape Nieminen

KIRPPIS

 PE-LA 
11.-12.3. 

KLO 11-15 

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

Monipalvelupiste 
Pirtin Kohtaamon avajaiset
Maanantaista perjantaihin 14. - 18.3. klo 10 - 15
Monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo avaa ovensa maanantaina 14.3. Tarjolla on ohjelmaa koko 
viikolle.  Arvomme koko viikon kävijöiden ja arvontaan osallistuneiden kesken palkintoja, 
pääpalkintona älypuhelin! Käynnistymisen kunniaksi tarjoamme tietenkin avajaiskahvit!

Viikon ohjelma

Ma 14.3.
Avajaiset

Kahvitarjoilu

Ti 15.3.
Työnhakijoiden 
terveystapaa-
misen popup

Ke 16.3.
Digiosaamisen 

päivä
Kohota-hanke 
kertoo tulevista 
digikoulutuk-

sista

To 17.3.
Koulutus ja 

opiskelu

Mukana esitte-
lyssä OAMK

Pe 18.3.
Avajaisviikon

päättäjäispäi-
vä

Tule ja tutustu 
palveluihimme

Monipalvelupiste Pirtin Kohtaamo
Hyvän olon keskus Pirtti
Varsitie 1, Pudasjärvi

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto ry:n

KEVÄTKOKOUS
järjestetään 27.3.2022 klo 16.00 alkaen 

kaupungintalolla (Varsitie 7, Pudasjärvi) 
kokoustilassa Otso, käynti pääovesta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 
hallituksen esittämiä ylimääräisiä asioita.

Ruuhensuon metsästysseuran

Johtokunta

VUOSIKOKOUS
Lehtolalla la 19.3.2022 klo 12.00.
Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat sekä 

sääntömuutos koskien seuran jäseneksi ottamista.
Tervetuloa!

Puh. 0400 385 281     
vkkmedia@vkkmedia.fi    

 www.vkkmedia.fi

VKK-
Media 

Oy

KAIKENLAISET 
sivun-

valmistus- ja 
painopalvelut 
kauttamme.

VUOSIKOKOUS 
keskiviikkona 16.3.2022 kello 18.00 alkaen 

Pohjantähden auditoriossa, os. Teollisuustie 1.  
Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17.

Kahvitarjoilu!
Vuoden 2021 pienpetosaaliit voi vielä ilmoittaa 

toiminnanohjaajalle, 044 238 3257.

PUDASJÄRVEN 
RIISTANHOITOYHDISTYS



15PUDASjärveläinenNro 10 •  to 10.3.2022

Ystävänpäivä oli ja meni, mutta entäpä jos jokai-
nen päivä olisi Ystävänpäivä? Eli tuttua joululau-
lua hyräillen: ”Oi jospa ihmisellä, ois ystävä ainai-
nen!”
Esitystä kannattavat Kaija Valkosen toimittamas-
sa ”Sanoista kauneimmat” 
-kirjassa (WSOY 2003) muun muassa nämä ansioi-
tuneet ajattelijat.

Aristoteles: Ystävä on se, jonka sydän toivoo sinulle 
samaa kuin oma sydämesi, mutta on toisen ruumiissa.
Demokritos: Sen elämä ei ole elämisen arvoista, jolla 
ei ole yhtään hyvää ystävää.
Baltasar Gracián: Hankkikaa ystäviä. Heissä elätte 
toisen elämän. 
Euripides: Uskollinen ystävä on kymmenentuhan-
nen sukulaisen arvoinen.
Ralph Waldo Emerson: On siunattu asia vanhoissa 
ystävissä, että heidän seurassaan saa olla typerä.
Elbert Hubbard: Ystäväsi on ihminen, joka tietää si-
nusta kaiken ja pitää sinusta silti.
Salomo Ibn Gabriol: Vailla ystävää olet kuin vasen 
käsi vailla oikeaa.
Menandros: Jos sinulla on ystävä, tiedä että sinulla 
on aarre.
J. L. Runeberg: Kukapa ei tarvitsisi toisten iloa elääk-
sensä!
William Shakespeare: Jos hyväks koetellun saat ys-
tävän, sydämmees sido hänet vaskiköysin.
R. L. Stevenson: Ystävä on lahja, jonka annat itsellesi.

* * *
Kaija Valkonen on koonnut myös ”Tässä ajassa” 
-teoksen (Valitut Palat 2005), josta löytyy monenlaista 
viisautta ystävyydestä:
Ennius: Vastoinkäymisissä uskolliset ystävät seulo-
taan.
Aino Räty-Hämäläinen: En rohkene, jaksa, halua 
vyöryttäytyä toisten vaivoiksi. Entä jos avuksi ja ilok-
si? Miksi en tohdi sanoa, miten tärkeitä olette elämäs-
säni?    
Pirkko Lahti: Mutta muistammehan: jos haluamme 
ystävyyttä, on meidän myös kyettävä sitä tarjoamaan!
Toivo Pekkanen: Tokkohan ystävät koskaan itse tie-
tävät, mitä he ovat toisilleen antaneet? Siksi tuntee 
kumpikin aina olevansa velkaa toisilleen.
Bertrand Russell: Ystävät eivät ole toivottavia vain 
onnettomuudessa, sillä onnellinen ihminen tarvitsee 
ystäviä jakaakseen heille onnestaan. 
Mark Twain: Ystävä on se, joka on puolellasi silloin 
kun olet väärässä. Muut ovat kyllä puolellasi silloin 
kun olet oikeassa.

* * *
Ystävänpäivästä puhuttaessa ei tietenkään voi ohit-
taa Juha Vainion sanoittaman ”Ystävän laulun” vies-
tiä ”Siitä tunnet sä ystävän, kun on vierelläs vielä hän”: 
”Kun on sinulla vaikeaa, ja kun tarvitset auttajaa, silloin 
ystävyys punnitaan, menee muut menojaan.”

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Joka päivästä  
Ystävänpäivä

Talven lumoa. Kuva: Mauri Hietala

Jääkiekko palasi 
Pudasjärvelle laskiaissunnuntaina
Pudasjärvellä pistettiin kai-
kin puolin parasta, kun jää-
kiekko palasi Suojanlin-
nalle sunnuntaina 28.2. 
Ulkojäätapahtumaan tilat-
tu aurinkoinen pikkupak-
kanen loi kentän kunnos-
sapidon kanssa loistavat 
puitteet kahdelle juniorisar-
jan ottelulle. Jää oli parasta 
mitä taivasalta löytyy.

Kiekkotapahtuman jär-
jestäminen vaatii monipuo-
lisen taustajoukon. Kun 
tapahtumaa lähdettiin or-
ganisoimaan rytmiryhmäl-
lä Männikkö ja Turpeinen, 
niin kysyttiinpä Pudasjär-
ven kaupungilta puitteita, 
tapahtumaan toimitsijoi-
ta, yhteistyökumppaneita 
tai otteluisäntiä oli vastaus, 
jotta ilman muuta. Jääkiek-
ko yhdistää ja kiinnostaa 
Pudasjärvellä! 

Päivän avausottelussa 
pelasivat vastakkain Kii-
mingin Kiekko-Pojat Ry:n 
ikäluokkajoukkueet KKP 
U12 ja U13. U12 joukku-
eessa pelaa pudasjärveläi-
set: Kalle Niskasaari, Veeti 
Penttilä, Tuomas Sarajärvi 
ja Toivo Turpeinen, joista 
viimeinen joutui korona-
protokollan vuoksi jättä-
mään harmittavasti koti-
pelin väliin. Joukkueeseen 

lainattiin peliin U11 jouk-
kueesta pudasjärveläiset 
Aake Kujala ja Pekka La-
pinlampi. Kun joukkueen 
pelaaja Juuso Taipale on 
lähtöisin Taipaleenharjus-
ta ja huoltajana häärii Heik-
ki Niskasaari ja joukkueen-
johtajana Auvo Turpeinen, 
sekä vielä kun vastuuval-
mentaja Jani Karjalaisen äiti 
on pudasjärveläisiä Alata-
loja. Niin voidaan perus-
tellusti puhua kotijoukku-
eesta. 

Vauhdikkaassa ottelus-
sa U13 liikutti kiekkoa ri-
vakammin ja oli maalipai-
koissaan terävämpi vieden 
ottelun lukemin 1 – 6. Pu-
dasjärven kaupungilta Outi 
Nivakoski palkitsi joukku-
eista toimariraadin valit-
semat tsempparipelaajat. 
KKP U13 joukkueesta pal-
kittiin kolme maalia tehnyt 
hyökkääjä Nikolas Haata-
ja ja KKP U12 joukkueesta 
maalivahtina loistanut Kal-
le Niskasaari.

Tapahtuman toisessa ot-
telussa pelasivat vastak-
kain harrastekiekkojoukku-
eet JHC Pudasjärven ja JHC 
Kärpät. Pudasjärven jouk-
kueessa pelasivat lainamaa-
livahtina Lotta Mustonen ja 
kenttäpelaajina Jonne Pert-

tu, Kimi Salmela, Mik-
kal Puominen, Niilo Panu-
ma, Ossi Niskasaari, Sakari 
Vengasaho, Jaakko Park-
kila, Jarkko Pesälä, Samu 
Riekki, Severi Pesälä, Oli-
ver Hiltula, Eevertti Pesälä 
ja Taneli Pesälä. 

Kärpät otti pelin komen-
toon alussa ja meni jo 1 – 5 
johtoon, ennen kuin Pudas-
järven joukkue heräsi. Tai-
tavien ja liukasliikkeisten 
yksilöiden onnistumisten ja 
joukkuepelin parantuessa 
koko ajan, seisoi ottelupöy-
täkirjassa lopulta kotijouk-
kueen voitto numeroin 10 
– 6. Ottelun tsempparipal-
kinnot pokkasivat Kärpistä 
Olivia Hakasalo ja JHC Pu-
dasjärvestä Samu Riekki. 

Ottelut tuomitsivat Ou-
lun jääkiekkotuomareista 
paikalle tilatut Jarmo Kum-
puniemi ja Ilari Lotvonen, 
jolle jälkimmäinen ottelu 
oli uran 300 peli. Toimitsi-
japöydän takaa löytyi Pu-
dasjärven pipolätkäharras-
tajia, joilla homma käytti 
ilon kautta jämäkästi. Kuu-
lutuksen hoitaneen Mika 
Kuusijärven ihmisloppu-
summeriääni nousi heti le-
gendojen joukkoon. Jääkie-
kossa onnistumisia koetaan 
monella rintamalla.

Tapahtumaa oli toden-
tamassa useampi kymmen-
päinen yleisö molemmissa 
otteluissa, ja pelaajat sai-
vat reipasta kannustusta. 
Illan pimetessä lähti tun-
nelma Suojanlinnan aree-
nassa selkeästi nousemaan. 
Hanskoja ei nostettu kat-
toon, vaan puitteiden mu-
kaisesti ilmaan. Katsojat ja 
pelaajat toivoivat lisää jää-
kiekkotapahtumia Pudas-
järvelle. Katsotaanpa mitä 
eri toimijat saavat tulevai-
suudessa aikaan, sillä ulko-
jäiden osalta tämä kausi on 
jo aika lailla taputeltu. Pu-
dasjärvinen kiekkohuuma 
otti taas pari luistimen pot-
kua eteenpäin, niin pelaaji-
en kuin katsojien osalta. 

Suuri kiitos taitaville pe-
laajille, kannustaville katso-
jille, ahkerille toimitsijoille 
ja järjestäjille, sekä ottelui-
sännille: Pudasjärven kau-
punki, Kiimingin Kiekko-
Pojat ry, Kuljetuspudas Oy, 
Kiinteistöhuolto Riekki OY, 
K-Supermarket Pudasjärvi 
ja Metsäpesälä Oy

Auvo Turpeinen,
KKP U12 

joukkueenjohtaja

Joukkueet valmiina otteluun.
300 ottelun kokemuksella kiekko tippumassa jäähän loista-
vissa olosuhteissa.

JHC Pudasjärvi vyöryttämässä hyökkäystä Kärppämaalille.
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LYNX ENNAKKOKAUPPA
KÄYNNISSÄ!
2023 MALLEJA ESILLÄ
LIIKKEEMME PIHALLA

17.3.22 KLO 13-17 TERVETULOA
TUTUSTUMAAN JA TEKEMÄÄN
ENNAKKOKAUPAT.

TILAA OMA
SPRING ONLY 

MALLISI ENNEN 
31/3!

4 VUODEN TAKUUN
KAIKISTA VUODEN

2023 LYNX MOOTTORIKELKOISTA
KILOMETREJÄ LUKUUNOTTAMATTA

SAAT MYÖS

VARAA VUODEN
2023 MALLI
JO NYT

SÄÄSTÄ JOPA

1 000 EUR

1 000 EUR
ARVOSETELIN LISÄVARUSTEISTA

KUN OSTAT VUODEN 2023
SHREDDER 850 E-TEC MALLIN

500 EUR
ARVOSETELI LISÄVARUSTEISTA

KUN OSTAT JONKUN MUUN
2023 MALLEISTA*

Tarjous koskee ainoastaan ennen 31 maaliskuuta 2022 
tehtyjä varauksia. Ehtoja sovelletaan.

* Rave 120 tai Rave 200 eivät kuulu 

Jar i  Keskiaho 040 516 0430,  Sami  Kaivor inne 040 560 5993
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SKI-DOO ENNAKKOKAUPPA
KÄYNNISSÄ!

2023 mal le ja esi l lä  l i ikkeemme pihal la
17.3.22  k lo  13-17  Tervetuloa

tutustumaan ja  tekemään ennakkokaupat.

V A R A A  V U O D E N
2 0 2 3  M A L L I

J O  N Y T

Ti laa oma
spr ing only 

mal l is i  ennen 
31/3 !

SÄÄSTÄ JOPA

1 000 EUR

1 000 Eur
arvosetelin lisävarusteista

kun ostat vuoden 2023
Summit 850 E-TEC

tai Freeride 850 E-TEC mallin

Tar jous koskee ainoastaan ennen  31 maal iskuuta 2022
tehtyjä varauksia.  Ehtoja sovel letaan.

500 Eur
arvoseteli lisävarusteista
kun ostat JONKUN MUUN

2023 malleista*

*MXZ 120,  MXZ 200,  NEO ta i  NEO+ eivät  kuulu tar joukseen 

Saat myös

4 vuoden takuun
kaik ista vuoden 2023 Ski-Doo
moottor ikelkoista
ki lometrejä lukuunottamatta.
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LYNX ENNAKKOKAUPPA
KÄYNNISSÄ!
2023 MALLEJA ESILLÄ
LIIKKEEMME PIHALLA

17.3.22 KLO 13-17 TERVETULOA
TUTUSTUMAAN JA TEKEMÄÄN
ENNAKKOKAUPAT.

TILAA OMA
SPRING ONLY 

MALLISI ENNEN 
31/3!

4 VUODEN TAKUUN
KAIKISTA VUODEN

2023 LYNX MOOTTORIKELKOISTA
KILOMETREJÄ LUKUUNOTTAMATTA

SAAT MYÖS

VARAA VUODEN
2023 MALLI
JO NYT

SÄÄSTÄ JOPA

1 000 EUR

1 000 EUR
ARVOSETELIN LISÄVARUSTEISTA

KUN OSTAT VUODEN 2023
SHREDDER 850 E-TEC MALLIN

500 EUR
ARVOSETELI LISÄVARUSTEISTA

KUN OSTAT JONKUN MUUN
2023 MALLEISTA*

Tarjous koskee ainoastaan ennen 31 maaliskuuta 2022 
tehtyjä varauksia. Ehtoja sovelletaan.

* Rave 120 tai Rave 200 eivät kuulu 
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Jari Keskiaho 040 516 0430 
• Sami Kaivorinne 040 560 5993 
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi 
Puh. (08) 822 007
www.pienkonehuolto.fi

MAKKARA-
TARJOILU!
to 17.3. klo 13-17

2023 KELKKAMALLIEN ESITTELYPÄIVÄ torstaina 17.3. klo 13-17

VIELÄ PIENI ERÄ JÄLJELLÄ!
HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ

NYT  KAHDELLLA AKULLA!  
LISÄAKUN ARVO 550,00  

Runko: alumiini
Runkokoko: 17” ja 19”
Etuhaarukka: teräs
Takavaihtaja: Shimano Acera RD-
M360-L
Etu-/takajarru: Hydrauliset levyjarrut 

Shimano 160/160mm
Rengas: Schwalbe Jumbo Jim 26 x 
4.0
Ohjainkannatin: säädettävällä 
kulmalla
Moottori: Ba Fang takamoottori 

250W-36V
Akku: Panasonic 36V 11Ah
Latausaika: n. 6h
Väri: Mattamusta               
● Takuu 2 vuotta

HELKAMA E-FAT SÄHKÖPYÖRÄ + LISÄAKKU         

1990€

ERITTÄIN SUOSITTU JA TOIMINTAVARMA SÄHKÖPYÖRÄ 
YMPÄRIVUOTISEEN AJOON.

KASATTU JA MAALATTU HANGOSSA, KOTIMAISTA LAATUTYÖTÄ!

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

Pudasjärvi, Sähkötie 3, p. (08) 822 415, 040 508 2049. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17

P19 Futsal-Liiga lohko C lopputilanne:

Valtakunnallista P19 Fut-
sal-Liigaa 2021-2022 pelat-
tiin kolmessa lohkossa, jotka 
päättyivät sunnuntaina 6.3. 
Lohkovoittajat ja paras loh-
kokakkosista ratkaisevat lo-
pulta maaliskuun viimeisen 
viikonvaihteen finaaliturna-
uksessa Suomen mestaruu-
den. Kurenpoikien lohkos-
ta finaaliturnaukseen pääsi 
HauPa/FC Kemi yhdistel-
mäjoukkue.

Kurenpojat pelasi  omas-
sa C-lohkossa viimeisen pe-
linsä sunnuntaina kotisalis-
sa ja vastassa oli Tervarit-j 
Oulusta. Tasaisessa ottelus-
sa molemmat joukkueet te-

kivät avausjaksolla kaksi 
osumaa. Toinen jakso alkoi 
Kurenpoikien osalta vah-
valla painostuksella, mutta 
tolppaa lähemmäksi ei pääs-
ty. Sen sijaan vieraat olivat 
onnekkaita maalin edustalla 
ja korjasivat lopulta 5-2  (2-2) 
voiton.  Kun päätöskierrok-
sella LiPK yllätti lohkovoit-
tajan, nousi se lopputaulu-
kossa Kurenpoikien edelle.

Kurenpojat pelasi helmi-
kuussa vahvan kauden ot-
taen yhden tasapelin jälkeen 
kolme voittoa.  Viimeisen 
parin viikon aikana korona 
kuitenkin kavensi kokoon-
panoa rajusti ja kolme vii-

meisintä peliä jouduttiin 
pelaamaan todella niukal-
la miehistöllä.  Niinpä tu-
loksena oli Tervarit -tappion 
lisäksi niukat yhden maa-
lin vierastappiot Haupa/FC 
Kemille ja Limingan Pallo-
karhuille.

Vaikka Kurenpojat jäi 
lohkossaan viimeiseksi, voi 
joukkue ja valmennusjoh-
to olla kauteen tyytyväisiä. 
Joukkuehan on todella nuo-
ri ja kaikki pelaajat pääsevät 
vielä seuraavalla kaudella-
kin tähän ikäluokkaan.

PUDASjärveläinen -lehti

Kurenpoikien P19 
kausi paketissa


