
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA LEHTI

Nro 10 •  ke 8.3.2023

Outi Riihikankare johtavan 
rakennustarkastajan 
virkaan

PUDASjärveläinen
s. 9

”Viel´uusi 
päivä kaikki 
muuttaa voi” s. 11

Nuorittalla 
kisattiin 170 
poron voimin s. 13

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)
Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

LUMENPUDOTUKSET 
KATOLTA

URAKKATYÖNÄ.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

Yrittäjä tai yksityinen:
Tarjoa kesätyöpaikka nuorelle

Pudasjärven 4H:n kautta!
 

Pudasjärven kaupungin 
myöntämään 50 € kesätyöseteliin ovat

oikeutettuja
2005-2008 syntyneet nuoret!

Tietoa työntilaajalle ja nuorelle:
pudasjarvi.4h.fi/kesaduuni/

 
4H-yrityksen voi perustaa jo 13-vuotiaana!

Pudasjärven kaupunki tukee nuoren
kesäyritystä 350 € tukirahalla!
4H-yrityskoulutus järjestetään 

huhti- tai toukokuussa.
Tietoa 4H-yrityskoulutuksesta:

pudasjarvi.4h.fi/4H-yritys/
 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
4H-yrityskoulutukseen:

Tiina Salonpää 0400 289330
tiina.salonpaa@4h.fi

 
 

Kesäduuni 2023

PALVELEMME: PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fiwww.pudasjarvenapteekki.fi

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

Tervetuloa! Tervetuloa! Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Tertun 20 apteekkarivuoden Tertun 20 apteekkarivuoden 
kunniaksikunniaksi

tiistaina 14.3.2023 tiistaina 14.3.2023 
klo 9-16 on tarjollaklo 9-16 on tarjolla

PULLAKAHVITPULLAKAHVIT

Avoinna: ma-to klo 10-17, Pe klo 10-15, la suljettu.Avoinna: ma-to klo 10-17, Pe klo 10-15, la suljettu.

Palvelemme ma ja to klo 10-16, ti-ke klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettuPalvelemme ma ja to klo 10-16, ti-ke klo 10-17, pe klo 10-15, la suljettu
HUOM! Lomalla ma-ke 6.-8.3.  HUOM! Lomalla ma-ke 6.-8.3.  

KEVÄTTARJOUS  

Tarjous voimassa ostaessasi monitehosilmälasit 
(kehykset+linssit). Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Optikon 
näöntutkimus 

0€! 

Lääkäripäivät:  to 13.4. ja to 27.4.Lääkäripäivät:  to 13.4. ja to 27.4.

MoniteholasienMoniteholasien
 ostajalle toiset  ostajalle toiset 

silmälasit tai silmälasit tai 

Polaroid aurinkolasit 
Polaroid aurinkolasit 

kaupan päälle.kaupan päälle.

Yksiteholasien Yksiteholasien 
ostajalle 1.6 ostajalle 1.6 

ohennetut linssit ohennetut linssit 

kehyksen hinnalla! kehyksen hinnalla! 

Tomi Illikainen

040 148 0553 
Lonikantie 4, Pudasjärvi

Hieronta- ja Liikuntapalvelut  
Tomi Illikainen 
• hiihtosukset, metsäsukset, 
 laskettelusukset, lumilaudat 
• voitelutarvikkeiden jälleenmyynti

Suksien voitelupalvelu

ROVALA-OPISTO

YHTEISHAKU 
21.2.-21.3.2023

www.opintopolku.fi
Kasvatus- ja ohjausalan 

perustutkinto

Opistovuosi oppivelvollisille, 
kansanopistossa Musavuosi

Kivaa ja mielekästä!

JATKUVA HAKU 
www.rovala.fi/rovala-opisto

Lisätietoja:
rovala-opisto@rovala.fi

puh. 040 487 3010

Kasvatus- ja ohjausalan
ammattitutkinto

Tervetuloa
Timo Mehtälän ja Eveliina Leskelän

tupailtoihin Pudasjärvelle 

Maksaja: Arkijärkeä eduskuntaan ry, Eloisampi Tulevaisuus ry

Pe 10.3. klo 14-17 
Soile ja Pekka Törmänen

Sarakyläntie 809, 93220 Livo
 klo 19

Merja ja Heikki Putula
Paavonniementie 18, 
93350 Jaurakkajärvi13 10

 

KIRPPIS

PE-LA 
10.-11.3. 

KLO 11-15

Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi

 EDUSKUNTA-
VAALIT
2023

ILMOITA JA
VAIKUTA

ÄÄNESTÄJIIN
PAIKALLIS-
LEHDESSÄ!

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen
P. 0400 499 745 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Konfirmaatiomessu kirkossa ja YouTubessa su 12.3. kello 
10. Johansson, Kukkohovi, Piirainen. Talvirippikoulun kon-
firmaatio.  
Gospelmuusikko Pekka Simojoen Majatalo-ilta kirkossa 
la 18.3. kello 18. Konsertissa mukana Vox Margarita –kuo-
ro. Vapaa pääsy. Kolehti Auta Ukrainaa -keräykseen.
Raamattupiiri ke 8.3. kello 18.00 seurakuntakodilla.
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 15.3. kello 13 seurakunta-
kodissa.
Tulossa: Vapaaehtoistoiminnan ilta seurakuntakodilla to 
16.3. kello 18. Tervetuloa kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnos-
tuneet! Diakoniatyö etsii uusia vapaaehtoisia lähimmäispal-
veluun yksinäisten ikäihmisten seuraksi. Jos sinua kiinnos-
taisi lähimmäispalvelu, niin ole yhteydessä diakoniatyöhön 
0400 866 480/Marko tai 040 175 8597/Tiina.
Yhteisvastuukeräys 2023. Voit lahjoittaa sähköisesti 
www.yhteisvastuu.fi/pudasjarvi tai MobilePay -sovelluksel-
la numeroon 94150.
Ystävänkammari ensi viikolla to 16.3. kello 12–13.30 seu-
rakuntakodilla.
Lähetyksen tupakahvila ke 15.3. kello 9.30–12 seurakun-
takodilla.
Iltakahvila Rönö pe 10.3. kello 18–22 seurakuntakodin 
alakerrassa.
Talvirippikoululeiri 6.3.-10.3. Hilturannassa. Konfirmaa-
tiomessu su 12.3. kello 10.
Perhekerho ke 15.3. kello 10–12.30 seurakuntakodilla.
Lapsiparkki pe 17.3. kello 9.30–12 seurakuntakodilla   
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.   
Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 
11.30–14 sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100. 
Siionin virsiseurat pe 10.3. kello 18 Raili Kinnusella, Ko-
tolantie 8 B 8.
Rauhanyhdistykset: Seurat ry:llä su 12.3. kello 16.
Haudatut: Jouko Antero Keskiaho 78 v., Aimo Johannes 
Parkkila 76 v.

Luin Raamatusta ensi sun-
nuntain, kolmannen paasto-
najan sunnuntain lukukap-
paleen (Ilm.3:14–19). Siinä 
oli Johanneksen kirje Lao-
dikean seurakunnan enkelil-
le, sananpalvelijalle. Egean-
meren saarella, Patmoksella 
karkotettuna ollessaan Jo-
hannes oli saanut Kristuksel-
ta tehtävän kirjoittaa kaikil-
le Vähän Aasian seitsemän 
seurakunnan enkelille, jois-
ta viittä kehotettiin paran-
nukseen.

Kirjeen lähettäjä oli huo-
lestunut sananpalvelijas-
ta, joka oli kasvanut uskos-
saan ja elämässään väärään 
suuntaan, rikastunut omil-
la ansioillaan ja työllään. 
”Sinä kerskut, että olet ri-

kas, entistäkin rikkaam-
pi, etkä tarvitse enää mi-
tään. Et tajua mikä todella 
olet; surkea, säälittävä, köy-
hä, sokea ja alaston.” Sanan-
palvelija oli unohtanut Ju-
malan siunauksen työssään. 
Lisäksi Johannes vielä sa-
noi enkelin olevan pense-
än, välinpitämättömän. Hä-
nellä ei ollut huolta omasta 
uskostaan; hänellä oli unoh-
tunut, ”Minä viheliäinen ih-
minen; kuka päästää minut 
tästä kuoleman ruumiista?” 
(Room.7:24)

Kirjeessä Johannes neu-
voi sananpalvelijaa: ”Osta 
minulta tulessa puhdistettua 
kultaa, niin tulet rikkaak-
si, osta valkoiset vaatteet ja 
pue ne yllesi, niin häpeälli-

nen alastomuutesi peittyy, 
osta silmävoidetta ja voitele 
silmäsi. niin näet.” 

Kirjeen todellinen lähet-
täjä, Jeesus Kristus rakasti 
kaikkia seurakunnan enke-
leitä ja tahtoi pelastaa hei-
dät synnistä ja kuolemasta. 
Sen tähden Hän osoitti Lao-
dikean seurakunnan enkelin 
sydämen tilan, joka oli väärä 
ja neuvoi häntä parannuksen 
tekoon: ostamaan tulessa 
puhdistettua kultaa, valkeat 
vaatteet ja silmävoidetta.

Kirjeessä on vain keho-
tus parannukseen, siinä ei 
kerrota käyttikö sananpal-
velija annettua etsikkoaikaa 
oikein. Jumala on antanut 
ihmisille ajan, jolloin Hän 
kutsuu yhteyteensä. Kirjees-

sä puhuttiin vain sananpal-
velijoista, mutta neuvot pa-
rannukseen ovat tarkoitettu 
kaikille ihmisille, ettemme 
vaipuisi välinpitämättömyy-
teen omasta uskonelämäs-
tämme.

Jeesuksen Kristuksen ris-
tinkuolema ja ylösnouse-
mus, uhrikuolema kaikkien 
ihmisten edestä tuo sen us-
kojalle, ilman omia ansioita 
syntien anteeksiantamuksen 
Jeesuksen nimessä ja veres-
sä, tulessa puhdistetun us-
konkullan ja valkoiset vaat-
teet.  

Arvo  
Niskasaari

Penseys

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, mediamyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@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%.

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina 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.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakkaamme

Raili Margareeta
REITINGER
o.s. Lind

s. 31.5.1940 Pudasjärvellä
sai kutsun taivaan kotiin
17.2.2023 Pudasjärvellä

Rakasta siskoa, tätiä, isotätiä
ja ystävää rakkaudella kaivaten
ja kiitollisuudella muistaen

Eevi
Annikki
sisarusten lapset perheineen
kummilapset
muut sukulaiset ja ystävät

Kaipauksen askelissa
suru kauas tähyää.
Muistoissamme kaipaavissa
kiitosmieleen mennyt jää.
Kiitos, Herra, matkasta!
Ole tienä, valona.
Näytä meille määränpäämme,
käsiisi me täällä jäämme.
 (VK 825:3)

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme
siunataan Pudasjärven kirkossa lauantaina 11.3.2023
klo 10. Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken.

Rakkaamme

Jouko Antero
KESKIAHO
s. 11.2.1945 Pudasjärvi
k. 17.2.2023 Pudasjärvi

Järven rantoja laineet huuhtelee,
puut hiljaa kuiskii ja kuuntelee,
ei metsässä enää kulkijaa.
Me katsomme jälkiä kättesi töiden,
kiittäen, kaivaten, ikävöiden.

Raija
Jari ja Mirja
 Jyri ja Erika perh.
 Jesse ja Janna perh.
 Joonas ja Karoliina perh.
Minna ja Jussi
 Akseli
 Lauri ja Sonja perh.
Vesa-Matti ja Jaana
 Veera 
 Veeti 
Pekka
 Roope 
 Juuso
sisarukset ja Raijan lapset perheineen 
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus on toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta suruumme!

Terapialla 
apua elämän 
haasteisiin

Pudasjärven uusin jäsen 
Psykoterapeutti Kirsi Tai-
valkoski toivotettiin hel-
mikuun lopulla kukka-
kimpulla tervetulleeksi 
yrittäjäyhdistyksen toi-
mintaan. Kirsi kertoi työs-
kentelevänsä Kuusamon 
ja Pudasjärven toimipis-
teissä, sekä tekevänsä 
myös etäterapiaa Muo-
niosta Helsinkiin välillä. 
Psykoterapian lisäksi Kir-
si tarjoaa myös työnohja-
uspalveluita. Hän kertoi 
valmistuneensa Oulun 
lääketieteellisestä tiede-
kunnasta vuonna 2019 ja 
toiminensa alan tehtävis-
sä ammatinharjoittajana 
vajaat kaksi vuotta. Asi-
akkaat ovat lapsista ai-
kuisiin, hyvin erilaisista 
elämäntilanteista ja taus-
toista. 

-Trauma- psykote-
rapeuttina olen erittäin 
kiinnostunut ihmisten 
elämäntarinoista ja py-
rimme yhdessä asiakkaan 
kanssa löytämään hänelle 
parhaat keinot elää haas-
teidensa kanssa, joiden 
vuoksi hän on tullut te-
rapiaan, sekä myös nä-
kemään vahvuudet mitä 
meissä kaikissa on. Moni 
asiakas on myös kertonut 

Kirsi Taivalkoski tarjoaa 
terapian avulla tukea eri-
laisissa elämäntilanteissa 
oleville ihmisille. 

halustaan oppia tunte-
maan itseään paremmin 
ja sillä matkalla halu-
an olla hänen tukenaan. 
Traumapsykoterapia on 
erityisen kiinnostunut 
ihmisen kiintymyssuh-
de taustasta ja myös sen-
somotorisista eli keholli-
sista puolista, mitä ikään 
kuin varastoituvat ke-
hoomme trauman yhtey-
dessä. Trauma on sielun-
haava, ei mielensairaus ja 
jokainen trauma on hyvin 
yksilöllinen ja omakoh-
tainen. Toivon psykote-
rapeuttina olevani em-
paattinen, luotettava ja 
helposti lähestyttävä, to-
tesi Kirsi Taivalkoski.  HT

Kiitos 
Rakkaat 

Tellervo

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana
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SOSIAALIDEMOKRAATTISEN 
PUOLUEEN 

EDUSKUNTA-
VAALITILAISUUS

Tule keskustelemaan 
vaalipiirin 

ehdokkaiden
kanssa!!

Tarjolla hernekeittoa

PUDASJÄRVEN 
S-MARKETILLA

PERJANTAINA 17.3. KELLO 16-18

Lauri Nikula
laurinikula.fi

Pirkko Mattila
pirkkomattila.fi

Olga Oinas-Panuma
olga-oinaspanuma.webnode.fi 

Tervetuloa! 

Kollaja Juustola 
klo 11

Kurenalus S-market
klo 13

Tulitauko
klo 15

Kansanedustajaehdokkaat  
tavattavissa keskiviikkona 8.3.

Jalava kauppa
klo 17

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 9.-12.3.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 8.3. 
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Rosmariini perunoita (G, L)
Uunimuikkuja (G, L)
Tomaatti-mozzarella 
broilerikastike (L, G)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 9.3. 
Broilerikeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Porsaan ulkofilepihvejä  
bearnaisekastikeessa
Feta-kasviskiusaus (G, L)

Maanantai 13.3.
Lohikeitto (L, G)
Kermaperunoita (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Pekoni-aurajuusto- 
possukastike (G, L)
Uunilohi (G, L, M)

Päivittäin
Broilerin koipireisiä L, G  
Grillikylkeä L, G 
Palvikylkeä L, G  
Päivän lämpimät  
kasvikset L, G  
Päivän salaatti 

Tiistai 14.3.
Lihakeitto (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Pippuritäytteinen pannupihvi (L)
Lohimuhennos
Uunilohi (G, L)

Lauantai 11.3. 
Lohikeitto (L, G)

Voimassa KE-LA 8.-11.3.

Perjantai 10.3. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Uunilohi (G, L)
Lohkoperunoita (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Palapaisti (G, L)
Kinkkukiusaus (G, L)

PALVELUSTA

Väriä kotiin 
kukilla

 Uutta meillä! 
Jäähilejuomakone! 
Pieni jäähilejuoma

 3,99€/kpl 
Iso jäähilejuoma 

5,99€/kpl

TUORE  
SUOMALAINEN  
KIRJOLOHI
Kasvatettu Suomi 
Irto tai pakattu kaupan  
valikoiman mukaan 
Rajoitus 2 kalaa/talous

ERÄ

1095
KG

SUOMI1495
KG

Ruokamestarin

PAREMPI NAUDAN  
PAISTIJAUHELIHA 7 %

KAUPPIAAN  
TÄYTETTY  
PATONKI 
n. 250-350 g  
(14,26-19,96/kg)

499
KPL

15.-KIMPPU

TOUKKIS  
KUKKAKIMPPU 

Hollanti

299
PSS

Meriläisen leipomo

KRISTALLI- 
PULLA

Ilman Plussa-korttia 
4,65 pkt (15,50-17,22/kg)

-14 %
Plussa-etu399

PKT

Valio

JUUSTO-
VIIPALEET
270-300 g  
(13,30-14,78/kg)

MUD CAKE
400 g (7,25/kg) 
Pakaste

580 2
PKT

Ilman Plussa-korttia 
3,49 pkt (8,73/kg)

-17 %
Plussa-etu

Trip

JUOMAT
2 dl 3-pack (2,08/l) 

250

ERÄ

2x
3-PACK

-13 %
Plussa-etu

099

Marli

JUISSI  
MEHUJUOMAT 
1 l

TLK

Ilman Plussa-korttia 
1,15-1,29 tlk

-13-23 %
Plussa-etu

Tommi Koskenkorva 
Vuokratalojen toimitusjohtajaksi

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy haki uutta toimitusjoh-
tajaa Jouko Väänäsen siir-
tyessä uuteen työhön. Ha-
kemuksia tuli mukavat 19 
kappaletta. Yhtiön halli-
tus hakemuksiin tutustut-
tuaan ja haastateltuaan ha-
kijoita päätyi palkkaamaan 
uudeksi toimitusjohtajak-
si Insinööri (AMK) Tom-
mi Koskenkorvan, Oulusta. 
Tommilla on vahva koke-
mus projektien johtamises-
ta, korjausrakentamisesta, 
esihenkilönä toimimisesta 

ja Pudasjärven rakennus-
hankkeista. Hän tuo osaa-
misellaan vankkaa hyötyä 
menossa oleviin ja tuleviin 
rakennusprojekteihin. Uusi 
toimitusjohtaja aloittaa työt 
tiistaina 14.3.

Pudasjärven Vuokratalot 
Oy:n hallitus

Tommi Koskenkorva 
aloittaa 14.3. Pudasjärven 

Vuokratalojen 
toimitusjohtajana.
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Perusopetuksen jälkeisen 
koulutuksen yhteishaku 
on 21.2.-21.3.2023. Koulu-
tuskuntayhtymä OSAOs-
sa on yhteishaussa tarjol-
la 1918 opiskelupaikkaa 
ammatillisiin perustut-
kintoihin ja tutkintokou-
lutukseen valmentavaan 
TUVA-koulutukseen. 

Perusopetuksen 
9.-luokkalaiset ovat op-
pivelvollisuuden piirissä, 
mikä velvoittaa heitä ha-
kemaan yhteishaussa toi-
sen asteen opintoihin. Op-
pivelvolliselle koulutus, 
opetuksen edellyttämät 
oppimateriaalit sekä työ-
välineet, -asut ja -aineet 
ovat maksuttomia.

Muut hakijat voivat 
hakeutua opiskelemaan 
OSAOon kaikille avoimen 
jatkuvan haun kautta ym-
päri vuoden.

OSAOn erilaiset osaa-
mispolut mahdollistavat 
lähes sata erilaista vaihto-
ehtoa peruskoulunsa päät-
tävälle nuorelle. 

Ammattiosaajista on 
kova pula ja työllisyysnä-
kymät ovat monella alalla 
erinomaiset.  OSAOssa yh-
teys työelämään on koko 
ajan opinnoissa mukana ja 
suurin osa oppimisesta ta-
pahtuu itse tekemällä sekä 
aidoilla työpaikoilla.

Yksi varteenotettava 
vaihtoehto on suorittaa 
ylioppilastutkinto amma-
tillisen tutkinnon rinnal-
la. OSAO mahdollistaa 
lukio-opinnot yhteistyös-
sä alueen lukioverkoston 
kanssa. Lähes sata OSAOn 
opiskelijaa kirjoittaa yliop-
pilaaksi joka vuosi.

Ammatillinen perustut-
kinto antaa nuorelle valmi-
udet sekä työelämään että 
jatko-opintoihin yliopis-
tossa ja ammattikorkea-
koulussa. Väyläopinnot 
takaavat OSAOn opiske-
lijalle varman opiskelu-

paikan ammattikorkea-
koulusta, jos hän suorittaa 
opiskeluaikanaan ammat-
tikorkeakoulun määrittele-
mät 15 opintopistettä sekä 
toisen asteen koulutuksen.

Huippu-urheilijaksi 
tähtäävälle OSAO tarjoaa 
joustavat puitteet urheilun 
ja opiskelun yhdistämi-
seen yhdessä Ouluseutu 
Urheiluakatemian kans-
sa. Suomen Olympiakomi-
tea valitsi OSAOn vuoden 
2021 urheiluoppilaitoksek-
si. Palkinto myönnetään 
menestyksekkäästä ja pit-
käjänteisestä työstä nuor-
ten huippu-urheilijoiden 
opiskelun ja valmentautu-
misen tukemisessa. 

-Opiskelijoiden polku ja 
valmistumistahti ovat yk-
silöllisiä. Tähtäämme aina 
siihen, että opiskelijalla 
on hyvät valmiudet siirtyä 
työelämään tai jatko-opin-
toihin meiltä valmistues-
saan, kertoo OSAOn opin-
to-ohjaaja Maria Nykänen.

Hakijapalvelu OSAO 
Ovi neuvoo ja ohjaa haki-
joita ja heidän huoltajiaan 
kaikissa hakeutumiseen 
liittyvissä asioissa. OSAO 
Ovi palvelee Oulun kes-
kustassa BusinessAsemal-
la, verkossa ja puhelimitse.

OSAO on Suomen joh-
tava ammattiosaajien kou-
lutusyhteisö, joka mahdol-
listaa työelämäosaamisen 
ja jatkuvan oppimisen. 
OSAOssa on ammatillisen 
koulutuksen kaikki alat ja 
koko elinkaari – kaikille 
ikäryhmille. OSAOn kou-
lutusyksiköt sijaitsevat 
Oulussa, Haukiputaalla, 
Kempeleessä, Limingassa, 
Muhoksella, Pudasjärvellä 
ja Taivalkoskella. 

Lisätietoja antaa kun-
tayhtymäjohtaja rehtori 
Jarmo Paloniemi, 050 5383 
929, jarmo.paloniemi@
osao.fi  TS

OSAOn yhteishaussa 
1918 opiskelupaikkaa

Minä uskon   Minä uskon   
Pohjois-Suomeen, Pohjois-Suomeen, Pohjois-Suomeen, 

uskotko Sinä?uskotko Sinä?

Olga Oinas-PanumaOlga Oinas-Panuma Absolute Girls esitti 
korkeatasoista sellomusiikkia
Absoluuttista sellomusiikkia 
tarjoiltiin Kurkisalissa kes-
kiviikkona maaliskuun en-
simmäisenä päivänä kevään 
kunniaksi. Absolute Girls eli 
Seeli Toivio ja Helena Plat-
hán Helsingistä sattuivat so-
pivasti olemaan pohjoisessa 
kiertueella, joten kulttuuri-
ohjaajamme Henna Hiltu-
nen nappasi heidät Kurkisa-
liin keikkailemaan harvojen 
pudasjärvisten iloksi. Kan-
natti tarttua tilaisuuteen, 
sillä sellomusiikkia kuu-
lee harvemmin Pudasjär-
vellä. Seeli Toivio on musii-
kin tohtori, mezzosopraano, 
sellisti, kouluttautunut Si-
belius Akatemiassa, opis-
kellut myös Lontoossa ja 
Unkarissa. Helena Plathán 
koulupaikka on ollut myös 
Sibelius Akatemia ja hän on 
soittanut useissa sinfoniaor-
kestereissa kotimaassamme. 
Hän on myös sisustus ja vaa-
tesuunnittelija. Runsas kak-
situntinen konsertti koostui 
perinteisistä suomalaisista 
sävellyksistä Armas Järne-
feldistä Oskar Merikantoon, 
sekä J.S.Bachista Vivaldiin 

Helena Plathán on soittanut useissa sinfonia-
orkestereissa kotimaassamme.

Seeli Toivio on esiintynyt kotimaan lisäksi 
myös kansainvälisillä areenoilla. 

Vertaistukea aivoverenkiertohäiriöön 
sairastuneille

Pudasjärven AVH-vertais-
tukiryhmä on aloittanut toi-
mintansa tammikuussa. 
Ryhmä on tarkoitettu kaikil-
le aivoverenkiertohäiriöön 
sairastuneille läheisineen. 
Vertaistuen tarkoituksena 
on auttaa sekä aivoveren-
kiertohäiriön sairastanutta 
että hänen läheisiään muo-
dostamaan käsityksen uu-

Ensimmäinen kokoontuminen oli tammikuussa Hyvän olon keskuksessa.

Helmikuussa ryhmän vieraa-
na oli Risto Lappalainen Ai-
voliitosta.

ja Mozarttiin, joiden sävel-
lyksistä Seeli Toivio oli muo-
kannut omia sovituksia säh-
kösellolle ja syntetisaattoria 
apuna käyttäen. Hän myös 
lauloi mezzosopraanon ko-
kemuksella upeasti sovitet-
tuna kappaleisiin ja lopuksi 
Kullanmurusen akustisena, 
hieman tympääntyneenä 
Kurkisalin tarjoamiin tekni-

siin ongelmiin. Ilmeisesti sa-
lin hienojen, päälle jätettyjen 
mikrofonien takia esiintyjien 
omat äänentoistolaitteet pät-
kivät nk. kiertoilmiön takia. 
Kaupunkiin on hankittu kal-
liilla rahalla erilaista toinen 
toistaan hienompaa tekniik-
kaa, joille ei näy löytyvän 
asiantuntevaa huolehtijaa 
kaupungin henkilöstöstä. 

Seuraavana onkin odo-
tettavissa klassista jaloa mu-
siikkia 15.4. kun Emma-pal-
kittu Lapin kamariorkesteri 
saapuu Kurkisaliin konser-
toimaan, salin akustiikka on 
nimittäin hyväksi havaittu.

Kari Tykkyläinen

desta elämäntilanteesta, jon-
ka sairastuminen on tuonut 
mukanaan. Ryhmä kokoon-
tuu kerran kuussa eri teemo-
jen ympärillä.

Tammikuussa ryhmä ko-
koontui ensimmäisen ker-
ran tutustumisen ja kahvit-
telun merkeissä. Paikalla oli 

10 henkilöä, ja kaksituntinen 
kokoontuminen vierähtikin 
kuin siivillä kaikkia yhdistä-
vän aiheen parissa. Ryhmän 
henki oli lämmin ja toisia 
kunnioittava. Nauru raika-
si tasaiseen tahtiin, huumo-
ri onkin hyvä lääke moneen 
vaivaan.

Seuraava kokoontuminen 
on torstaina 16.3 kello 13-15 
entisen kirjakaupan tiloissa. 
Lämpimästi tervetuloa tuol-
loin kaikki AVH-sairastu-
neet läheisineen.

Airi Manninen

Naisten vaatteita
Elämän Wirtaamossa Kauppatie 3

pe 10.3. ja ti 21.3. klo 11.00- 17.00.
Tuttu Kaija T palvelee asiantuntevasti. 

Kauppatie 3, Pudasjärvi
www.katri-fysiokv.fi    0400 767 795

Tervetuloa!

PUDAS- 
järveläinen

luettavissa 
netissä jo

MAANANTAINA
www.vkkmedia.fi
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

RAUTAOSASTOLTAURHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 9.-10.3. LAUANTAI 11.3. MA-TI 13.-14.3. KESKIVIIKKO 15.3.

KESKIVIIKKO - TIISTAI  8.-14.3.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

35,-35,-

Airam LukaAiram Luka
OTSALAMPPUOTSALAMPPU
ladattava. Valonlähde LED 2 x 20 ladattava. Valonlähde LED 2 x 20 
W, 1200 lm. Ladattava paristo 1 W, 1200 lm. Ladattava paristo 1 
x 18650 2600 mAh 3,7 V sisältyy x 18650 2600 mAh 3,7 V sisältyy 
pakkaukseen. USB A/USB Micro pakkaukseen. USB A/USB Micro 
latausjohto sisältyy pakkaukseen. latausjohto sisältyy pakkaukseen. 
Materiaali alumiini + ABS. Materiaali alumiini + ABS. 
Koko 86 x 35 x 25 mm. Koko 86 x 35 x 25 mm. 
Paino 75 g ilman akkua.Paino 75 g ilman akkua.

Sievi Arktis Sievi Arktis 
TR  TR  
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

Mustang  Mustang  
KAMINA-KAMINA-
PUHALLINPUHALLIN
4-lapainen4-lapainen

65,-65,-
Motul Motul 
2T 2T 
SNOW SNOW 
POWERPOWER
4L öljy 24L öljy 2

26265050

1591590000

Tarmo  Tarmo  
LUMENPUDOITIN LUMENPUDOITIN 
LIUKUMATOLLALIUKUMATOLLA
Tarmo Lumenpudotin Tarmo Lumenpudotin 
liukumatolla on kätevä liukumatolla on kätevä 
lumityökalu lumenpu-lumityökalu lumenpu-
dotukseen katoilta ja dotukseen katoilta ja 
katoksien päältä. Varsi katoksien päältä. Varsi 
koostuu kolmesta alumii-koostuu kolmesta alumii-
niputkesta ja on pituudel-niputkesta ja on pituudel-
taan 5,14m.taan 5,14m.

59599595

Fiskars snow shovel   Fiskars snow shovel   
LUMILAPIOLUMILAPIO

31315050

Snow Fox Snow Fox 
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
HAALARITHAALARIT

99999090

Erä! Erä! 
Sievi Arktis   Sievi Arktis   
TALVI-TALVI-
SAAPPAAT SAAPPAAT 

1291299090

PILKKIJÄT HUOM! 
MADOT JA TOUKAT

229999

999595

110000

669595

117979
pkt

114949
pktpkt12129595

ras

229999

kgkg

kg

pkt

009999
kg

pktpkt

116969
pss

559999

779595
kgkg

779595
kg

11119595
kg

449999
kg

559595
pkt

kg339999
kgkg

116969
pss

kgkg 229595
pkt

2 kg/2 kg/
taloustalous

2 pss

227979
pktpkt

2 pkt/talous

10109595 119999
kg 330000

pktpkt112929
psspss

54549090 79799090 1191199090

31319090 26269090

39399090 75759090 39399090

57579090 74749595 69699090

39399090

69699090

2 kalaa/talous

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

222525

779595

59599595

999595

2 pss/talous

kg

2 pkt

19199090

AtriaAtria
KAISER-KAISER-
VURSTIVURSTI
palanapalana

Tuore porsaanTuore porsaan
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
talontalon
maus-maus-
teellateella

AtriaAtria
METSÄSTÄJÄN-METSÄSTÄJÄN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

KariniemenKariniemen
BROILERIN SIIVET BROILERIN SIIVET 700 g 700 g 
liekki, hunaja liekki, hunaja 
tai crispy tai crispy 
hot winghot wing

Naisten Sprox Naisten Sprox 
KENGÄTKENGÄT
Koot: 37-41Koot: 37-41

SuomalainenSuomalainen
KERÄKAALIKERÄKAALI

AtriaAtria
PUNAINEN-PUNAINEN-
LENKKILENKKI
500 g500 g

KIIVIKIIVI
500 g500 g
rasiarasia

Irto Irto 
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

Tuore Tuore 
MUIKKU MUIKKU pyyntivarauspyyntivaraus

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Kinnusen MyllyKinnusen Mylly
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHOJAUHO
2 kg2 kg

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Atria KäristeAtria Käriste
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
1 kg1 kg

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

PorsaanPorsaan
KYLJYKSETKYLJYKSET

889595

SnellmanSnellman
KOTLETTIKOTLETTI
6 kpl/300 g6 kpl/300 g

SnellmanSnellman
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA

400 g400 g

SuomalainenSuomalainen
TUORE-TUORE-
KURKKUKURKKU

Wasa SportWasa Sport
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
550 g550 g

Kotimainen Kotimainen 
TUORETUORE
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

669595
pktpkt

AtriaAtria
KANAN SISÄFILEE KANAN SISÄFILEE 

480-600 g480-600 g

Aikuisten StrollersAikuisten Strollers
NASTAKENGÄTNASTAKENGÄT
tarralla ja nauhallatarralla ja nauhalla
Koot: 36-46Koot: 36-46

Miesten SarvaMiesten Sarva
NILKKURITNILKKURIT
kitkapohjallakitkapohjalla
Koot: 42-46Koot: 42-46

NaistenNaisten
Gabriella KGabriella K
NEULETAKKINEULETAKKI
Koot: 38-52Koot: 38-52

NaistenNaisten
CisoCiso
KEVYTVANU-KEVYTVANU-
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

NaistenNaisten
CisoCiso
TAKKITAKKI
Koot: S-XLKoot: S-XL

MiestenMiesten
True NorthTrue North
VAPAA-AJAN VAPAA-AJAN 
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

MiestenMiesten
True NorthTrue North
TAKKITAKKI
fleecevuorellafleecevuorella
Koot: S-XXL cmKoot: S-XXL cm

MiestenMiesten
True NorthTrue North
KEVYTVANU- KEVYTVANU- 
TAKKITAKKI
Koot: S-XXL cmKoot: S-XXL cm

Lasten Lasten 
True NorthTrue North
FLEECEFLEECE
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

TyttöjenTyttöjen
MoominMoomin
PUSEROPUSERO
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

AtriaAtria
OHUKAISET OHUKAISET 
400 g400 g

Lasten Lasten 
SUKSIPAKETITSUKSIPAKETIT

Haghus Haghus 
LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT
8x25” 8x25” 
9x30”9x30”
10x36”10x36”

AlkaenAlkaen

TorinoTorino
MAKARONIMAKARONI
400 g400 g

Saarioinen Saarioinen MAKSA-, MAKSA-, 
LIHAMAKAROONI- LIHAMAKAROONI- taitai  
LIHAPERUNA-LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO SOSELAATIKKO 
350-400 g350-400 g

Jasu Jasu 
KELKKA-AHKIOKELKKA-AHKIO
145x73x25cm145x73x25cm

199,-199,-

119999
prkprk

PfannerPfanner
VITAMINOIDUTVITAMINOIDUT
MEHUJUOMATMEHUJUOMAT

2 l2 l

445050
pktpkt

ValioValio
OLTERMANNIOLTERMANNI

JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

445050
kplkpl

HKHK
MEETVURSTITMEETVURSTIT

150 g150 g

229999
ploplo

COCA COLA COCA COLA taitai
FANTAFANTA

1,5 l1,5 l
sis. pantinsis. pantin

2 kpl

SkittlesSkittles
KARKKI-KARKKI-
PUSSIPUSSI
174 g174 g

PoikienPoikien
MoominMoomin
PUSEROPUSERO
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

AlkaenAlkaen
LIUKURITLIUKURIT

Plastex Plastex 
PULKKAPULKKA
kädensijoillakädensijoilla

Atom Atom 
MUOVIAHKIOMUOVIAHKIO
44x89 cm44x89 cm

AlkaenAlkaen

Stiga Stiga 
RATTIKELKATRATTIKELKAT

2 pkt
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Puuttukaa varhain ja vahvasti
Koulu-uhkaus jodelissa. 
Yläkouluikäiset ryöstävät 
ikätoveriltaan puhelimen ja 
rahaa puukolla uhkaamal-
la. Välinpitämätön kaveri-
porukka aiheuttaa toistu-
vaa harmia oppilaitoksessa. 
Alakouluikäisiltä löytyy te-
räaseita ja huumeita kou-
lussa, sähkötupakasta tai 
nuuskasta puhumattakaan. 
Nuorisoporukka pahoin-
pitelee ikätoverin ja pakot-
taa hänet tekemään jotain 
hyvin nöyryyttävää, teko 
videoidaan ja jaetaan so-
siaalisessa mediassa. Kaik-
ki esimerkkejä elävästä elä-
mästä.

Edellä kuvatut esimerkit 
heijastelevat lasten ja nuor-
ten kasvavaa pahoinvointia 
yhteiskunnassamme. Ilmi-
ötä ei voi pitää mitenkään 
marginaalisena, sillä nuori-
son keskuudessa on havait-

tavissa rikollisen elämän-
tavan ihannoinnin kasvua, 
mikä ilmenee mm. pukeu-
tumisessa, musiikissa ja 
sosiaalisen median päivi-
tyksissä. Poliisilla on huo-
li nuorten jengiytymisestä 
ja siihen liittyvästä kehityk-
sestä, jota Etelä-Suomessa 
eletään jo todeksi. 

Poliisia ja muita nuorten 
parissa toimivia ammatti-
laisia pitää kuunnella ja ot-
taa heidän viestinsä tosis-
saan. Poliisi tekee osansa, 
mutta pelkkä seuranta ja ti-
lannekuvan luominen eivät 
riitä. Tarvitaan moniviran-
omaisyhteistyötä, jossa eri-
tyisesti alaikäisten osalta 
lastensuojeluviranomainen 
on ratkaisevassa roolissa. 
Lastensuojeluviranomai-
sen pitää voida käyttää toi-
mivaltaansa nähtävissä 
olevan, ei-toivotun yhteis-

kunnallisen ilmiön ehkäise-
miseksi, kantaen huolta 
lapsen edun lisäksi myös 
yleisen järjestyksen ja tur-
vallisuuden takaamises-
ta. Jos jäämme odottamaan 
vain poliisin toimia, kuten 
kiinniottoa tai vangitsemis-
ta, olemme myöhässä.

Omien havaintojeni mu-
kaan eri toimijat usein kes-
kittyvät kantamaan vain 
oman osansa vastuusta eikä 
asioita hoideta kokonais-
valtaisesti. Alaikäisen koh-
dalla lastensuojelutoimet 
mahdollistavat aivan eri ta-
voin puuttumisen ei-toi-
vottuun kehitykseen kuin 
täysi-ikäisen kohdalla pak-
kokeinolain kautta. Lapsen 
kehitys ja kasvu voivat vaa-
rantua, vaikka vakavaa ri-
kollista tekoa ei vielä olisi 
tapahtunutkaan. Ilman var-
haista puuttumista riski ri-

koksen tielle ajautumisesta 
kasvaa merkittävästi.

Jos lastensuojelulaki ei 
nykyisellään mahdollis-
ta tällaista tiedon ja asian-
tuntevan analyysin pe-
rusteella havaitun ilmiön 
ehkäisemistä, on sitä kii-
reesti päivitettävä. Alaikäi-
nen rikoksentekijä täytyy 
esimerkiksi voida tarvitta-
essa sijoittaa toiselle paik-
kakunnalle sekä oman että 
muiden kasvun ja kehityk-
sen turvaamiseksi.

On välttämätöntä lisätä 
yhteistyötä peruskoulujen, 
poliisin ja muiden viran-
omaisten välillä. Ankkuriti-
imi on hyvä alku, mutta se 
ei yksin riitä. Tarvitaan van-
hemmuuden tukemista. On 
kotien tehtävä ja vastuu toi-
mia ensisijaisena kasvatta-
jana. Koulujen ja oppilai-
tosten päätehtävä taas on 

sivistää ja tukea tätä kodeis-
sa tehtävää kasvatustyö-
tä. Tarvitaan myös laajaa ja 
luottamuksellista keskuste-
lua yhteiskunnallisen eriy-
tymisen estämiseksi.

Ruotsin kansallisen eri-
koisryhmän NOA:n koke-
neen poliisipäällikön Carin 
Götbladin neuvot Suomelle 
Ylen jutussa 14.2.2023:

”– Minun neuvoni on: 
puuttukaa varhain ja vah-
vasti. Tämä ongelma ei 
poistu itsestään, niin kuin 
olemme Ruotsissa kuvi-
telleet. Se ei pysy erillään 
muusta yhteiskunnasta.

– Suunnatkaa toimia 
heti ja hajottakaa ongelma-
ryhmät. Puuttukaa varhain 
perheisiin, joista jengiläi-
set tulevat ja tehkää heti sel-
väksi, että tällaisia rinnak-
kaisyhteiskuntia tai jengejä 
ei hyväksytä. Tämä on tär-

keää!”
Uunituoreet hyvinvoin-

tialueet tarjoavat mahdol-
lisuuden yhtenäistää vi-
ranomaisten käytäntöjä ja 
kehittää niiden välistä yh-
teistyötä. Ei-toivottuihin 
kehityskulkuihin on puu-
tuttava jämerästi toisiinsa 
luottavalla ja yhdessä rat-
kaisuja hakevalla monivi-
ranomaisyhteistyöllä. Jos 
laki ei taivu tarpeiden mu-
kaan, on lainsäätäjien tehtä-
vä päivittää lakeja asianmu-
kaisin lainsäädäntökeinoin.

Lauri Nikula
Kansanedustajaehdokas

Vanhempi 
rikoskonstaapeli, 

nettipoliisi

Keskustan vaalijuhla

Yllätetään gallupit ja vaalien tulosennusteet

Maa- ja metsätalousministe-
ri Antti Kurvinen pysähtyi 
lauantaina 25.2. Pudasjärvel-
lä Koillismaalle suuntautu-
neella Keskustan vaalikiertu-
eella. Mukana tilaisuudessa 
olivat myös pudasjärveläi-
nen ehdokas Olga Oinas-Pa-
numa, kansanedustajat Pek-
ka Aittakumpu Oulusta ja 
Mikko Kinnunen Reisjärvel-
tä sekä kuusamolainen Mat-
ti Heikkilä. Entisen kirjakau-
pan tila oli täynnä kuulijoita. 
Ministeri Kurvisen ja ehdok-
kaiden puheenvuorojen jäl-
keen oli kahvitarjoilun lo-
massa vilkasta kyselyä ja 
keskustelua. Ehdokkaat jat-
koivat kiertuetta saman päi-
vän aikana myös Taivalkos-
kelle ja Kuusamoon, joissa 
oli ollut myös runsaasti vä-
keä paikalla. 

-Keskustalla on uskotta-
vat ja osaavat ehdokkaat. On 
myös kattava edustus niin 
alueellisesti kuin ammatil-
lisesti, joten jokaiselle ää-
nestäjälle löytyy mieleinen 
vaihtoehto äänensä antami-
seen. Keskustalla on myös 
Suomen puolueista vahvin 
organisaatio, kansanliike. 
On myös teistä kiinni, miten 

Antti Kurvinen kannusti aktiiviseen ja innokkaaseen vaalityöhön. 

Ministeri Antti Kurvisen kanssa Koillismaan vaalikiertueella olivat mukana kansanedustaja-
ehdokkaat Pekka Aittakumpu, Mikko Kinnunen, Olga Oinas-Panuma ja Matti Heikkilä. 

Tilaisuuden avasi pudasjärveläinen nuori kansanedustajaehdokas Olga Oinas-Panuma. 

vaaleissa menestytään. Yllä-
tetään gallupit ja vaalien tu-
losennusteet, hehkutti itse 
ehdokkaana Vaasan vaali-
piirissä oleva kauhavalainen 
Kurvinen. 

Kurvinen puolusti Suo-
men maa- ja metsätaloutta, 
joka on ratkaisu muun mu-
assa työllisyyden hoitami-
seen, yrittäjyydessä ja arjen 
turvallisuudessa. 

-Kannatan luonnonsuo-
jelua, mutta sen pitää pysyä 
omissa käsissä. Suomen met-
sät kasvavat enemmän kuin 
hakataan. Etenkään nuoret 
metsät eivät tarvitse suoje-
lua, vaan sopivilla hakkuil-
la turvataan metsien kasva-
minen ja turvataan samalla 
teollisuudelle riittävää puu-
huoltoa ja puurakentami-
seen puuta. 

Keskusta on Kurvisen 
mukaan mukana teknolo-
gian kehityksessä, jossa edis-
tetään elämän perusasioita 
leipää, lämpöä ja lähipalve-
lua. Hän kertoi ajavansa die-
selautoilta käyttövoimave-
ron poistamista ja lapsilisien 
korottamista.

Pekka Aittakumpu mai-
nitsi vaaliteeseistään perhei-

den hyvinvoinnin, ruokaa 
Suomesta ja energia omasta 
takaa. Hän toivoi päätöksien 
tukevan yrittäjyyttä ja työn-
tekoa sekä pohjolan pitämi-
nen turvallisena Naton ja yh-
teistyön tuella. 

Mikko Kinnunen oli val-
mis selättämään gallupit, pi-
tämään esillä turvallisuutta, 
omavaraisuutta ja huolto-
varmuutta. Hyvät naapuri-
suhteet tulee säilyttää poh-
joismaihin. Hän kannatti 
yrittäjyyskasvatusta kou-
luissa, sydämen sivistystä ja 

köyhän ihmisen asialla ole-
mista. 

Matti Heikkilän mie-
lestä itäraja ansaitsee oman 
kansanedustajan turvaa-
maan energiaomavaraisuut-
ta, huoltovarmuutta, ko-

timaisen ruoantuotannon 
varmistamista, Pohjois-Suo-
meen hyviä liikenneyhteyk-
siä ja kaikista ihmisistä huo-
lehtimista. 

Olga Oinas-Panuma ha-
lusi valaa uskoa Pohjois-

Suomen hyvään tulevaisuu-
teen. Hän sanoi pitävänsä 
tärkeinä arvoina yrittäjyyttä, 
elinvoimaa, tervettä ympä-
ristöä, kotimaisuutta, koh-
tuullisuutta, kestävyyttä ja 
tasa-arvoa. HT
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Vaalit lähestyvät sitä mu-
kaan kun lumi vähenee. Vii-
meisimmästä kansanedus-
tajasta Pudasjärvellä alkaa 
olla puoli vuosisataa. Silloin 
asukkaita olikin yli kaksin-
kertainen määrä nykypäi-
vään verrattuna. Tulevissa 
eduskuntavaaleissa Pudas-
järvellä on noin 6300 ääni-
oikeutettua. Jos kaikki ää-
nestäisivät yhtä ja samaa 
ehdokasta, saataisiin jälleen 
kansanedustaja Arkadian-
mäelle. Pelkään pahoin, että 
aktiivisimmat jäsenet löyty-
vät jälleen nukkuvien puo-
lueesta, he saavat lähes puo-
let äänistä eli 3000 ääntä.

Kuuttatoista eri puoluet-
ta voidaan kuitenkin äänes-

tää kevään vaaleissa. Oman 
pitäjän ehdokkaita löytyy 
viidestä puolueesta. 

Vaalilupaukset ovat aina 
yhtä luotettavia kuin po-
liitikoilta voi odottaa. Tut-
kimusten mukaan Suo-
mi on maailman onnellisin 
maa, silloin ei aivan mität-
tömät lupaukset tehoa. Vä-
hintäänkin kuu pitää luvata 
taivaalta, jos meinaa menes-
tyä. Velaksi on eletty vii-
meiset vuodet, joten nyt ki-
ristetään vyötä ja karsitaan 
julkisia menoja, on pakko. 
Kuinka tiukoille mahdam-
mekaan joutua? Joudum-
meko luopumaan jostakin 
saavutetusta edusta? Vuon-
na 1982, siis 40 vuotta sitten 

Suomen valtiolla ei ollut yh-
tään velkaa ja eikä asiat sil-
loinkaan tainnut huonosti 
olla. Tämän vuoden tammi-
kuun lopussa valtionvelka 
oli 144,1 miljardia euroa, se 
tekee jokaista asukasta koh-
den 25 834 euroa, kait tuo 
raha on mennyt hyvään tar-
koitukseen, näkyvätkö ne 
missään?

Kaikki on niin  
suhteellista
YK:n raportin mukaan noin 
yksi kymmenestä ihmisestä 
(9,8 %) kärsi aliravitsemuk-
sesta vuonna 2021. Edeltä-
neenä vuonna luku oli 9,3 
prosenttia, ja vuonna 2019 

aliravitsemuksesta kärsi 8,0 
prosenttia. Nälkää näkevien 
osuus kasvoi voimakkaim-
min koronaviruspandemian 
ensimmäisenä vuonna. Vii-
me vuonna nälkää näki jopa 
828 miljoonaa ihmistä. Mää-
rä kasvoi pandemian alus-
ta lähtien noin 150 miljoonal-
la. Noin 2,3 miljardia ihmistä 
kärsi joko keskivaikeasta tai 
vakavasta epävarmuudesta 
ruoansaannissa.

Aika harva meistä suoma-
laisista näkee nälkää nyky-
ään. Viime sodan aikana ei 
kaikille riittänyt ruokaa, oma 
isänikin kertoi, ettei ollut joka 
päivä ruokaa saatavilla. Itse 
olen saanut mennä aina täy-
dellä mahalla nukkumaan, 

joskus jopa liian täydellä. 
Toivoa sopii, että tulevat 

kansanedustajat ovat niin fik-
suja, että tästäkin ajasta sel-
vitään pienin mahdollisin 
vaurioin. Kun seuraa Ukrai-
nalaisten ahdinkoa, turval-
lisuus onkin päällimmäinen 
huoli, josta ei voi tinkiä. Sen 
turvaamiseksi voi ottaa vel-
kaakin. Koululaisista pitää 
huolehtia, ei voi olla niin, että 
peruskoulun jälkeen osa op-
pilaista ei osa kunnolla lukea, 
laskea tai kirjoittaa. Kaikes-
ta muusta voi vähän nipis-
tää, kunhan se ei koske mi-
nua. Näinhän me ihmiset 
etupäässä ajatellaan. Oikeu-
denmukaisesti toimien hy-
väksytään kuitenkin heiken-

nykset omaankin elämään ja 
sitä toivotaan uusien edusta-
jien päätöksissä toteuttavan. 
Edustuksellisen demokrati-
an mukaan valta kuuluu kan-
salle, jota edustaa vaaleilla 
valitut kansanedustajat. Siis 
äänestämään, kun on äänes-
tänyt sitten on lupa valittaa, 
jos on aihetta. Tyytymättö-
myyttä kyllä löytyy milloin 
mistäkin. En ole kovin huo-
lissaan, valtion velka kääntyy 
laskuun viisailla päätöksillä 
aikanaan ja ruokaa riittää kai-
kille rauhan aikana. 

Tapio 
Lievetmursu, 

Sarakylä

Ääni ratkaisee

Viestintä, kyläturvallisuus ja 
tavoitteiden toteutuminen Yhteisövaliokunnassa
Yhteisövaliokunta kokousti 
8.2. Pirtissä. Aiheina helmi-
kuun kokouksessa oli pää-
töksenteosta viestiminen ja 
tiedottaminen, tilannekatsa-
us yhdistyksille tarjottavien 
maksuttomien tilojen käy-
tön osalta sekä kyläsuunni-
telmat ja kyläturvallisuus ja 
valiokunnan talousarvion 
tavoitteiden toteutuminen. 

Yhteisövaliokunnan pää-
töksenteon taustatyökalu-
na toimii kaupungin yh-
teisöllisyysohjelma, joka 
pyrkii antamaan kaupun-
kilaisille vaikutusmahdolli-
suuksia päätöksentekopro-
sesseihin osallistamalla ja 
aktivoimalla. Oman toimin-
nan näkyväksi tuominen on 
yksi yhteisövaliokunnan ta-
voitteista. Palvelusuunnit-
telija Heikki Heikura esitte-
li asiaa näin: ”Viestintä on 
kuntien tärkeimpiä työka-
luja mitä tulee kuntalaisten 
ja sidosryhmien osallistami-
seen asioiden valmisteluun 
sekä tiedottamiseen tehdyis-
tä päätöksistä. Nykyisin ta-

voitteena on kaksisuuntai-
nen ja vuorovaikutteinen 
viestintä, joka palvelee kun-
talaistemme tarpeita.” 

Valiokunta painottaa-
kin kuinka tärkeää on edes-
auttaa ja kehittää viestinnän 
keinoin kuntalaisten osal-
listumista yhteisten asioi-
den käsittelyyn. Kaupungin 
viestintäohjelma päivite-
tään tämän vuoden aikana 
ja kaupungin viestinnässä 
mietitään yhteisövaliokun-
nan ohjauksen pohjalta, mi-
ten viestintä toimielimissä 
käsiteltävistä asioista ja pää-
töksistä tuodaan vielä hel-
pommin kaupunkilaisten 
tietoisuuteen. 

Kyläsuunnitelmat 
ja kyläturvallisuus 
Palvelusuunnittelija Sinikka 
Mosorin esitteli kyläturvalli-
suusteemaa ja maksuttomi-
en yhdistystilojen ajankoh-
taista tilannetta. Keväällä 
2022 kaupunki, Pudasjärven 
Kehitys Oy sekä valiokun-

tien jäseniä teki laajan kylä-
kierroksen eri kylillä. Muut-
tuneen maailman tilanteen 
myötä kylillä pyydettiin, 
että kyläsuunnitelmapoh-
jaan laadittaisiin erillinen 
kylien turvallisuuteen liit-
tyvä asiakirja tai ohjeistus. 
Kyläläiset kertoivat olevan-
sa halukkaita päivittämään 
omaa valmiuttaan, mutta 
he kaipasivat jotain runkoa 
siitä, mihin asioihin heidän 
kannattaisi kiinnittää huo-
miota. Tätä taustaa vasten 
elokuussa 2022 Kyläneuvos-
ton teemana oli kylien tur-
vallisuus. Yhteisövaliokunta 
totesi, että viranomaiset toi-
mivat normaaliolojen häiriö-
tilanteissa ja poikkeusolois-
sa tilannejohtajina. Pitkien 
etäisyyksien vuoksi on kui-
tenkin tärkeää huomioida 
myös omaehtoinen varau-
tuminen (kyläturvallisuus), 
koska välimatkojen vuok-
si viranomaisten paikal-
le pääsy voi viivästyä. Yh-
teisövaliokunta toivoo, että 
kaupungin varautumisen 

työryhmä ottaa kylät huo-
mioon varautumissuunni-
telman valmistelussa. Kun 
pohjat on hyväksytty kau-
punginhallituksessa, niin 
ne lähetetään kylätoimijoil-
le. Myöhemmin järjestetään 
myös erillinen infotilaisuus 
näihin asioihin liittyen. 

Maksuttomat tilat 
yhdistyksille 
Kaupunginhallitus päät-
ti syksyllä 2022, että Pudas-
järven keskustan alueella 
olevista kaupungin tiloista 
suurin osa on rekisteröityjen 
yhdistysten maksuttomas-
sa käytössä sovituin ehdoin. 
Tiloista tulevat kustannuk-
set nähdään kaupungin pa-
noksena osallistavaan bud-
jetointiin. Maksuttomat tilat 
lisäävät yhdistysten toimin-
taedellytyksiä ja sitä kaut-
ta kuntalaisten hyvinvointia 
ja koko kunnan elinvoimaa. 
Yhdistystoimijoilta on saatu 
positiivista palautetta kau-
pungin vastaantulosta mak-

suttomien tilojen osalta. Ti-
lat löytyvät kaupungin 
nettisivulta kuvineen, sään-
töineen ja varausohjeineen. 
Toimintaa kehitetään edel-
leen käyttäjiltä tulevan pa-
lautteen ja mahdollisuuk-
sien mukaan. Varausohjeet 
löytyvät https://www.pu-
dasjarvi.fi/vuokrattavat-
ja- lainattavat-tilat/ Käyt-
täjäaste on ollut ennakoitua 
pienempi, mutta käyttöas-
teen odotetaan kasvavan sitä 
mukaa, kun sana maksutto-
mista tiloista kiirii edelleen. 
Valiokunta kiittää asian val-
mistelijoita sekä kaupungin 
asiakaspalvelua hyvästä asi-
an hoitamisesta.

Talousarvion  
tavoitteiden  
toteutuminen
Tavoitteessa tukea asukas-
lähtöisyyttä ja monipaikkai-
suutta on onnistuttu teke-
mällä useita toimenpiteitä, 
kuten ohjaamalla osallista-
vaa budjetointia, ottamalla 

käyttöön yhteisöllisyysoh-
jelman toimenpiteet, sähköi-
nen palautekanava kaupun-
gin nettisivuilla, tarjoamalla 
yhdistystoimijoille maksut-
tomat tilat sekä selvittämällä 
kehitystarpeita paikallisilta 
ja vapaa-ajan asukkailta eri 
kyselyillä. Kaupungin asun-
topoliittisen ohjelman (asu-
misen politiikan) tavoitteena 
on luoda laadukkaita asumi-
sen mahdollisuuksia eri elä-
mänvaiheisiin. Asumisen 
politiikka on laaja kokonai-
suus, johon on jo nyt tehty 
hyvin toimenpiteitä ja tavoit-
teissa on pysytty, vaikka oh-
jelma on vielä valmistelussa. 
Vuonna 2022 on edetty hy-
vin, mutta on syytä huomi-
oida pitkienkin prosessien 
eteneminen niin, ettei luo-
da ohjelman valmistumisel-
le liian tiukkoja aikatauluja. 
Yhteisövaliokunnan koko-
usten muistioita voi käydä 
tarkastelemassa Pudasjär-
ven kaupungin nettisivuilla.

Minna Seppänen

Katja Järvenpää jatkaa Nosettajien puheenjohtajana
Pudasjärven Nosettajat ry:n 
vuosikokous pidettiin 25.2. 
Toritie 2:ssa. Kokouksessa 
palkittiin vuoden 2022 No-
settajana Marika Tiermas ja 
Viima, vuoden Nosettaja tu-
lokkaana Kati Moilanen ja 
Osmo, Vuoden vastaavana 
koetoimitsijana Paula Kor-
pela ja Vuoden talkoilijana 
Marjaana Kokko.

Nosettajat järjestävät tänä 
vuonna tapahtumia viime-
vuotiseen tapaan runsaasti ja 
monipuolisesti. Tänä vuon-
na on jo järjestetty kolmet ko-
keet, joista sisäetsintä 1 ja 2 
kokeet järjestettiin Aittojär-
ven kylätalolla ja laatikkoet-
sintä 1 koe Toritie 2:ssa. 

Helmikuun alussa Kuusa-
mon Oivangissa pidettiin no-

sework-leiri, jossa koulutta-
jana toimi ylituomari Katja 
Sulkala. Helmikuun viimei-
senä viikonloppuna Noora 
Heikkinen Vuokatista oli pi-
tämässä eritasoisille koira-
koille koulutusta, tavoittee-
na oli saada koirille hyvän 
tunnemielen treenit. Loppu-
keväälle on suunniteltu ko-
keita pidettäväksi Pudas-

järvelle, Suomussalmelle ja 
Kuusamoon. Kesäkuulla on 
suunnitelmissa järjestää seu-
ranmestaruuskokeet. Lisäksi 
tarkoitus on järjestää erilaisia 
hajukoulutuksia kesä- ja elo-
kuulle.

Hallitus järjestäytyi vuo-
sikokouksen jälkeen. Pu-
heenjohtajana jatkaa Katja 
Järvenpää, sihteerinä Virpi 

Palkittuina Vuoden talkoilija Marjaana Kokko, Vuoden tulo-
kas Nosettaja Kati Moilanen ja Vuoden vastaava koetoimitsi-
ja Paula Korpela.

Vuoden Nosettaja Marika Tiermas hakee palkintoa Katja Jär-
venpäältä. Vuosikokousväkeä.

Kansanoja, jäsensihteerinä/
varapuheenjohtajana An-
na-Mari Puurunen ja varsi-
naisena jäsenenä Mervi Pih-
laja. Paula Korpela valittiin 
uudeksi rahastonhoitajak-
si ja lisäksi vuosikokoukses-
sa valittiin hallitukseen kaksi 

varajäsentä Marjaana Kokko 
ja Kati Moilanen.

Yhdistyksen tapahtumista 
löytyy tietoa Facebookista ja 
Instagramista ja Kennelliiton 
tapahtumakalenterista tiedot 
tulevista kokeista.

Mervi Pihlaja
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Perussuomalaiset kansanedustajaehdokkaat 
vaalikiertueella
Perussuomalaisten 2. pu-
heenjohtajan, kansanedusta-
ja Mauri Peltokankaan vaa-
likiertue keskittyi lauantaina 
25.2. Koillismaalle. Hän vie-
raili Kuusamossa, Taival-
koskella ja Pudasjärvellä. 
Kiertueella Kokkolasta saa-
puneen Peltokankaan muka-
na olivat myös kansanedus-
taja Jenna Simula Oulusta 
ja kansanedustajaehdokas 
Tero Kokko Kuusamosta. 
Ehdokkaat toivat puheen-
vuoroissaan esille monia pe-
russuomalaisille tärkeitä asi-
oita. 

Kansanedustaja Pelto-
kangas keskittyi puhees-
saan ajankohtaisiin ja kansa-
laisten jokapäiväistä elämää 
koskettaviin asioihin. Hän 
nosti esille mm. polttoai-
neveron ja sähkön hinnan, 
mitkä meille täällä pitkien 
välimatkojen ja pohjoisen 
luonnon keskellä asuvil-
le ovat hyvin askarruttavia 
asioita. Ja onhan alueemme 
yksi Suomen pienituloisim-
pia asukkaiden keskimääräi-
sillä tuloilla mitaten. Muis-
ta asioista hän mainitsi mm. 
maahanmuuton sekä EU-po-
litiikan ja puhetta olisi riittä-
nyt, mutta aikataulu oli ym-
märrettävistä syistä johtuen 
kiireinen. 

Kansanedustaja Simula 
nosti esiin myös hyvin tär-
keän, tunteita herättävän ja 
tällä hetkellä eduskunnan 

käsittelyssä olevan kannan-
hoidollisen metsästyksen ja 
riistavahingot. Suurina huo-
lenaiheina ovat myös mm. 
metsien suojelu, maankäy-
tön rajoitukset, terveyden-
huolto, pakolaiskysymykset, 
EU:n liittovaltiopyrkimykset 
tulonsiirtoineen sekä Ukrai-
nan sota. 

Uutena eduskuntaan pyr-
kivä kuusamolainen kansan-
edustajaehdokas Tero Kokko 
keskittyi puheessaan työlli-
syys- ja energiapolitiikkaan 
sekä maamme ylivelkaan-
tumiseen. Hänelle tärkei-
tä asioita ovat myös asuin-
alueemme elinvoimaisena 
ja asuttuna pitäminen, mi-
ten saada yrittäjät pysymään 
Suomessa ja kotiseudullaan 
Koillismaalla. Hänestä on 
tärkeää, että Suomen luon-
toa, metsätaloutta ja -teolli-
suutta sekä alkutuotantoa 
koskevat päätökset ja edus-
kunnan säätämät lait ovat 
maamme edun mukaisia. 

Vaaliteltalla kävijöitä riit-
ti ja keskustelu oli vilkasta. 
Makkarat ja kahvi maistui-
vat ja innostunutta puheen-
sorinaa kuului joka puolel-
ta. Ehdokkaat ehtivät myös 
kuunnella ja vastata kansa-
laisia askarruttaviin kysy-
myksiin. Pudasjärven Perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Hannu Nissin juontamassa 
keskustelussa suurimpana 
huolenaiheena oli maamme 

Yleisöä oli runsaasti pikku pakkasella. Edessä keskellä Tero Kokko, Mauno Peltokangas ja Jenna Simula. Vasemmalla telttaka-
toksesta Muhokselta saapuneet nuoret miehet tarjosivat lämmintä mustikkamehua ja pitivät esillä raahelaista nuorta ehdo-
kasta Eetu Saarenpäätä. 

Mauri Peltokankaalla oli varmana mielipiteenä, että tulevien vaalien jälkeen vaalivoittaja-
puolueen Riikka Purra toimii pääministerinä. Yleisön joukossa veikkailtiin Peltokangasta var-
teenotettavana ministeriehdokkaana.

Vasemmistoliitto tavoittelee eriarvoisuuden 
vähentämistä ja kestävämpää elämäntapaa
Pohjois-Pohjanmaan kuuden 
Vasemmiston eduskuntavaa-
liehdokkaan kiertue pysähtyi 
lauantaina 25.2. K-supermar-
ketin edustalle, jossa teltta-
katoksesta tarjottiin kävijöil-
le grillimakkaraa, kahvia ja 
makeisia sekä useilla ehdok-
kailla oli omaa vaalimate-
riaalia ja -esitteitä. Mukana 
oli pudasjärveläisen ehdok-
kaan Antti Tihisen lisäksi 
kansanedustajat Katja Hän-
ninen Raahesta ja Merja Kyl-
lönen Suomussalmelta sekä 
puuseppä Juha Kortelainen 
Hyrynsalmelta, Vasemmis-
toliiton varapuheenjohtaja, 
pääluottamusmies Jouni Jus-
sinniemi Pyhäjärveltä ja kir-
vesmies Jaakko Latvanlehto 
Muhokselta. 

Ehdokkaat pitivät esil-
lä juuri vierailun alla Oulus-
sa tapahtuneessa vaalistartis-
sa julkistetun vaaliohjelman 
teemoja, jossa luvataan eriar-
voisuuden ja syrjäytymisen 
vähentämistä ja kestävämpää 
elämäntapaa. 

Ympäristöä vaaliva Poh-
jois-Pohjanmaa vahvistuu 
työstä ja kehittämistoimis-
ta. Mahdollisuuksia maakun-

taan tuovat teknologia, mat-
kailun kehittäminen, kestävä 
kierto- ja biotalous, puura-
kentaminen ja perusteolli-
suus alihankkijoineen sekä 
luova talous ja aineettomat 
palvelut ja tuotteet. Kaksois-
raidetta on jatkettava Ylivies-
kasta pohjoiseen Tornioon 
asti ja samalla on selvitettä-
vä kolmoisraiteen mahdolli-
suutta.  

Venäjän rikollisen hyök-
käyssodan takia Pyhäjoen 
Hanhikiven ydinvoimala-
hanke pysähtyi. Piirijärjestön 
mielestä tuolle alueelle on 

selvitettävä pienydinvoima-
latoiminnan pilottihanket-
ta ja vetyteollisuuden pilotti-
hanketta. 

Piirijärjestö korostaa, että 
vihreän energian hankkei-
ta tulisi edistää mahdolli-
simman paljon ja nopeasti. 
Tämä on tärkeää myös työl-
lisyyden näkökulmasta. Esi-
merkiksi Utajärvelle suunni-
tellaan energiaomavaraista 
teollisuusaluetta uusiutuviin 
energialähteisiin nojaten. Py-
häsalmen käytöstä poistetun 
kaivoksen käyttöä pumppu-
voimalana eli sähkövarasto-

na on vauhditettava.  
Kuluneella vaalikaudel-

la on tehty historiallisia kou-
lutuspäätöksiä maksuttoman 
toisen asteen ja oppivelvol-
lisuuden pidentämisen mer-
keissä. Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston mielestä on 
tärkeää taata ammattikorkea-

kouluille ja Oulun yliopistol-
le pitkäjänteinen rahoitus.  

Pohjois-Pohjanmaan kult-
tuurielämää vauhdittaa eri-
tyisesti Oulun asema vuoden 
2026 Euroopan kulttuuripää-
kaupunkina. Hanke tarvitsee 
väkevän tuen alueen poliitti-
silta päättäjiltä myös jatkossa. 

Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueella Pohteella 
on olennaista huolehtia Poh-
teen noin 18 000 työntekijän 
jaksamisesta ja hyvinvoinnis-
ta sekä erityisesti turvata riit-
tävä rahoitus eduskunnan 
päätöksin palveluiden järjes-
tämiseksi.HT

tila ja nykyhallituksen toi-
met ja päätökset, jonka seu-
rauksena lapsillemme ja 
lastenlapsillemme jää perin-
nöksi ennätyssuuri valtion 
velkataakka. Kävijät olivat 
vahvasti sitä mieltä, että vain 
Perussuomalaisilla on tarjo-
ta tähän ja muihin ongelmiin 
tehokkaat keinot ja ratkaisut 
ja vaalivoitosta pääministeri-
puolueeksi alkaa muutos pa-
rempaan.

Pudasjärven 
perussuomalaiset ry, 
kuvat Heimo Turunen

Antti Tihinen kertoi vaaliteemoikseen rikkaiden veronalen-
nuksia ei saa repiä köyhemmiltä, sähkönsiirto kansallistetta-
va, alempaan tieverkostoon sijoitettava rahaa ja alipalkkaus 
on kriminalisoitava. 

Vasemmistoliiton ehdokkaiden vaalikiertueella Pudasjärvellä olivat mukana Antti Tihinen 
(edessä keskellä) sekä keskellä seisomassa Katja Hänninen, Merja Kyllönen, Jouni Jussinnie-
mi, Juha Kortelainen ja Jaakko Latvanlehto. Pudasjärveltä kiertuetta jatkettiin Taivalkoskel-
le ja Kuusamoon. 
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Harkimo huolestunut valtion suuresta velasta
Liike Nyt puolueen puheen-
johtaja, kansanedustaja Hjal-
lis Harkimo vieraili per-
jantaina 3.3. Pudasjärvellä. 
Tilaisuuden järjesteli entisen 
kirjakaupan tiloihin pudas-
järveläinen ehdokas Kaisu 
Heikkinen. Muina ehdok-
kaina olivat paikalla Pasi 
Backman Oulusta ja Verneri 
Lindholm Suomussalmelta. 
Kahden tunnin aikana kävi 
kahvilla sekä kuuntelemas-
sa Harkimoa ja ehdokkaita 
noin 80 henkeä. 

Eniten Harkimo kertoi 
olevansa huolestunut val-
tion velkaantumisesta. Val-
tio velkaantuu noin kym-
menen miljardin euron 
vuositahtia. Näin velka vai-
kuttaa jo jokaiseen kansalai-
seen. Huolestuttavina seik-
koina hän mainitsi myös 

ihmisten hoitoon pääsyn. 
Koska lääkäreiden vastaan-
otolle on pitkät jonot, ihmi-
set hakeutuvat hoitoon en-
siavun kautta, jotka ovat 
ruuhkautuneet. Oma lääkäri 
-malli olisi otettava käyttöön 
laajasti. Se nopeuttaisi lää-
kärin vastaanotolla käynte-
jä sekä puhelimellakin voisi 
saada mm. reseptien uusimi-
sia nykyistä paremmin, kun 
olisi potilaan tilanteet tunte-
va tuttu lääkäri. Kelan kor-
vausta olisi nostettava, joka 
mahdollistaisi ihmisten ha-
keutumisen hoitoon yksityi-
selle palvelun tarjoajalle. 

Omaishoitajien palkkoja 
Harkimo olisi nostamassa, 
kuten palkat on harmonisoi-
tu ylimmän palkan mukaan 
hyvinvointialueilla. 

Harkimon puheen jäl-

keen vieraat saivat esittää 
kysymyksiä. Sote, metsäta-
lous ja omaishoitajuus oli 
päällimmäisinä keskustelu-
aiheina. Paikalla olleet eh-
dokkaat myös esittäytyivät.

Kaisu Heikkisen mukaan 
tilaisuus oli oikein antoisa ja 
läsnäolijoista huokui muu-
tosten aika ja yhteisöllisyys, 
mitä Pudasjärvikin tarvit-
see. Heikkinen halusi sanoa 
erityiskiitokset nuorten ryh-
mälle, jotka myös tulivat tu-
tustumaan politiikkaan eli 
yhteisten asioiden hoitami-
seen.

Pudasjärven tilaisuuden 
jälkeen ehdokkaat läksivät 
ja Hjalliksen kanssa Oulun 
Valkean sisälavalle ehdoka-
sesittelyyn. Bussilakko aihe-
utti yleisökadon, mutta oli-
pa jopa Kempeleestä omin 

Liike Nyt -tilaisuudessa Kaisu Heikkinen, Hjallis Harkimo, Pasi Backman ja Verneri Lindholm 
olivat yleisön tavattavissa entisellä kirjakaupalla. 

Kahden tunnin aikana kävi noin 80 henkeä kahvilla, kuuntelemassa ja keskustelemassa Liike 
Nyt -ehdokkaiden ”uskalla olla erilainen” vaaliteemoista. 

Liike Nyt kansanedustajaehdokas Kaisu Heikkinen esitteli lauantaina 25.2. vaaliteemojaan 
hernekeiton tarjoamisen lomassa. Hernekeittoa kävi nauttimassa suuri määrä ihmisiä. Alpo 
Illikaisen soppatykki tyhjeni reilun kahden tunnin kuluessa S-marketin pihalla. 

neuvoin tultu paikalle! 
-Kiitos kaikille lämpimäs-

ti ja toteankin, että Teidän 

tuellanne jaksamme ahertaa, 
kun naurunne kuuluu vielä-
kin korvissamme, tuumasi 

Heikkinen. HT

Jari Keskiaho 040 516 0430
Sami Kaivorinne 040 560 5993 
• Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. (08) 822 007 
• www.pienkonehuolto.fi

TULOSSA ESITTELYPÄIVÄ TI 21.3.2023

ENNAKKOKAUPPA KÄYNNISSÄ!
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Toinen Ohtosen 
kuutamohiihto 

tiistaina 7.3.
16.2.2022 järjestettiin ensim-
mäinen kuutamoillan latu-
retki Ohtoselle. Idea kuu-
tamoretkestä oli tullut 
Pudasjärven kaupungin lii-
kuntapaikkamestari Heino 
Ruuskasen vaimolta Leilalta.

Matkaa kertyi noin 12 ki-
lometriä. Laturetki oli suosit-
tu ja tänä vuonna jatketaan 
tapahtuman järjestämistä, 
tiistaina 7.3. on kuutamoret-
ken uusinta.

Ohtosen kämpällä on 
kämppä lämpimänä ja ul-
kona on makkaraa, mehua 
ja nokipannukahvia tarjolla. 
Tarjoilut ovat kello 17 ja 20 
välillä. Kun Pudasjärveläi-
nen tulee postissa, on tapah-
tuma jo käyty. Nettiversion 
lukijoille voimme ilmoittaa, 
että voitte vielä ilmoittau-
tua Vesa Riekille sähköpos-
tilla vesahriekki@gmail.com 
maanantaina 6.3. kello 20 
mennessä. Kaikki maanan-
tai-iltaan mennessä ilmoit-
tautuneet osallistuvat tiis-
taina kello 12 tapahtuvaan 
arvontaan, missä on 11 ar-
vontapalkintoa.

Pudasjärven kaupungin 

liikuntapalvelut eivät ole 
järjestelyissä mukana, vaan 
kaikki ovat tekemässä tätä 
tapahtumaa vapaaehtoisesti 
ja omalla ajallaan ja perintei-
sellä talkootyöllä. Liikunta-
palvelut tarjoavat kuitenkin 
hiihtäjille mehut ja noki-
pannukahvit, latumajurin ja 
huollon koneiden janoista 
vastaa Neste Pudasjärvi, ker-
takäyttöastioista ja serveteis-
tä OP Pudasjärvi, nälän siir-
tämisestä Iijokiseutu, reitin 
roihuttamisesta Kiinteistö-
huolto Riekki apunaan lie-
kittäjinä Mirja ja Mari Laak-
konen, arvontapalkintojen 
lahjoittamisesta Pudasjärven 
Urheilijat ja Pytky Ranch. 
Latumajurina ja hänen apu-
laisenaan toimivat Teuvo 
Riekki ja Vesa Riekki. Huol-
tojoukoissa on Pentti Riekki 
ja Jukka Lohvansuu. Spon-
soreiden kerjääjänä on toimi-
nut Marko Koivula.

Tapahtuman jälkeen jär-
jestäjät toimittavat Pudas-
järveläiseen raportin tapah-
tuman onnistumisesta ja 
luvassa on joku kuvakin ta-
pahtumasta. MK

Kurenpojilla tappiollinen viikonvaihde
Helmikuun viimeisenä vii-
konloppuna saivat Kuren-
poikien sekä miesten että 
P19 joukkueet kokea tap-
pion karvasta kalkkia.  En-
sin lauantaina P19 -joukkue 
koki vierastappion Vieska 
Futsalia vastaan ja sunnun-
taina miesten FM Kakkoses-
sa OPA  vei pisteet Kuren-
poikien kotihallista.

P19 Futsal-Liigan peli Yli-
vieskassa oli tasainen kuten 
sarjan kaksi ensimmäistäkin 
kohtaamista, joista Kurenpo-
jilla oli niukka maalin tappio 
vieraissa ja tasatulos koto-
na. Tällä kertaa maaliero re-
pesi aivan loppuminuuteilla 
ja  Vieska Futsalille  kirjat-
tiin lopulta selvä 10-5 (5-3) 
voitto.

Tappiosta huolimatta Ku-
renpojat pääsee karsimaan 
SM-lopputurnauspaikasta, 
koska se on vähintään lohko-
kakkonen ennen Vieska Fut-
salia. Teoreettinen mahdolli-
suus Kurenpojilla on päästä 
lopputurnaukseen suoraan-
kin, mikäli HauPa yllättää  ja 
voittaa lohkoa johtavan AS 
Moonin. Tällöin lohkon piik-
kipaikka ja sen tuoma suora 
SM-lopputurnauspaikka rat-
keaa lohkon viimeisessä ot-
telussa FC Kurenpojat - As 
Moon.

Tappiosta huo-
limatta miehet 
karsii noususta 
Ykköseen
Kurenpoikien miesten jouk-

Punapaitaiset Yasir Modareszaneh ja Eetu Niemelä (takana) 
pitivät MBKU:n hyökkääjät pimennossa. Kuva Pieta Niemelä.

Kiekonheiton 
SM-kulta ja pronssi 

Pudasjärvelle
Pudasjärven Urheilijoiden 
Antti Pränni voitti miesten 
mestaruuden kiekonhei-
ton talvimestaruuskilpai-
luissa Pajulahti-hallissa. 
Miesten mestaruudesta 
kävivät kaksinkamppai-
lun vielä nuorten sarjas-
sa kilpailevat Pränni ja Il-
majoen Kisailijoiden Rami 
Kankaanpää. Pränni oli 
parempi tuloksin 55,17 ja 
53,48. Molempien ensi ke-
sän tavoite on alle 23-vuo-
tiaiden EM-kilpailuissa 
Espoossa.

Pränni paransi omaa 
ennätystään 1,79 metriä ja 
ylitti aiemman ennätyk-
sensä kolmella heitollaan. 
Kankaanpään viimekesäi-
nen ennätys on 55,40.

– Semmonen perus. 
Aika paljon jäi pankkiin. 
Lunastetaan se sitten ke-
sällä, Pränni sanoi,

Enni Aula saavutti kiekon-
heiton SM-pronssia. 

Antti Bränni saavutti kiekonheiton SM-kultaa ja tähtää 
ensi kesän 22-vuotiaiden EM-kisoihin. Kiekkojätillä on pi-
tuutta 198 cm ja syliväli on 217 cm. 

Olga Wilhelmiina julkaisee uuden singlen: Vuorovesi
Viime kesänä Pudasjär-
ven juhannuksessa esiinty-
nyt Olga Wilhelmiina julkai-
see uutta musiikkia. Hänen 
uusi singlensä Vuorovesi il-
mestyy 10.3. Vuorovesi-kap-
paleesta julkaistaan musiik-
kivideo singlen julkaisun 
yhteydessä. Video tuo esil-
le artistin teatraalisempaa ja 
taiteellista puolta.

Olga Wilhelmiina tuli 
suomalaisten tietoisuuteen 
The Voice of Finland -laulu-
kilpailusta. Hän kertoi, että 
kilpailu antoi hänelle uskal-
lusta ja paloa palata oman 
musiikin kirjoittamisen pa-
riin ja jättää työt musiikin-

opettajana.
Tuore single linjaa artis-

tin tulevaa tuotantoa: yhteis-
työ tuottaja Tuomas Kokon 
(mm. Oliver, Trio Niskalau-
kaus) kanssa esittelee uuden 
puolen Olga Wilhelmiinasta, 
sillä riisutut pianosovituk-
set on viety rohkeasti popin 
soundimaailmaan. Artisti 
kertoo, että Vuorovesi-sing-
le on ristiriitainen rakkaus-
laulu.

- Vuorovesi-biisin teks-
tissä kertoja yrittää sanoit-
taa päänsisäistä kaaostaan 
kumppanilleen - kun välil-
lä tuntuu että seinät kaatu-
vat päälle ja haluaisi omaa 

tilaa, mutta silti samaan ai-
kaan toivoo maailman eni-
ten, että toinen jaksaa pysyä 
siinä rinnalla, kertoo ne sa-
mat vitsit kuin aina ennen-
kin ja sanoo, että kaikki on 
ihan hyvin, Olga Wilhelmii-
na kertoo.

Olga Wilhelmiinan avio-
mies sekä kitaristi/manage-
ri Antti Luokkanen on ko-
toisin Pudasjärveltä ja hän 
vihjaa, että suunnitelmissa 
on kuvata seuraavaan sing-
lejulkaisun musiikkivideo 
Pudasjärven maisemissa. 
Myös keikkaa Pudasjärvelle 
on suunnitteilla.

Maaliskuun 10. päivä jul-
kaistava Olga Wilhelmiinan 
Vuorovesi-single on ristirii-
tainen rakkauslaulu. Levyn-
kansikuvasta ja kansitaitees-
ta vastasi pudasjärveläinen 
artistin aviopuoliso Antti 
Luokkanen.

– Aika hyvin olen pääs-
syt treenaamaan sään-
nöllisesti, ekaan kertaan 
pariin vuoteen ilman tau-
koja. Tekniikka kuntoon 
ja lisää metrejä. Lantion-
hallintaa pitää parantaa, 
Pränni arvioi.

Naisten kiekonheiton 
pronssimitalin vei Pudas-
järven Urheilijoiden Enni 
Aula tuloksella 47,92. HT

kue  oli voittanut kymme-
nen joukkueen Futsal Kak-
kosen alkusarjan, josta viisi 
parasta jatkoi ylempään jat-
kosarjaan. Sen Kurenpo-
jat aloitti vierastappiolla 2-4 
Tervarit/2 vastaan. Joukue 
otti tuosta pelistä opiksi ja 
voitti seuraavalla kierroksel-
la Oulussa MBKU:n selväs-
ti 6-1.  Niinpä Kurenpojilla 
oli tämän jälkeen sarjavoit-
to omissa käsissä. Siihen oli-
si tarvittu  kahdessa viimei-
sessä ottelussa voitot OPAa 
ja FC Netsiä vastaan.

OPA -peli houkutteli Ku-
renpoikien kotihalliin jälleen 
runsaasti kannustajia. Nämä 
saivat nähdä tasaisen ja ko-
vaotteisen pelin, joka päättyi 
lopulta OPAn niukkaan 5-4 
(2-2) voittoon.

Avausjaksolla Alek-
si Pihlaja vei komean kuvi-
on päätteeksi kotijoukku-
een johtoon. Vieraat tulivat 
kuitenkin tasoihin, mutta 
avausmaalin tapaisesta ku-
viosta Juuso Illikainen tä-
räytti Kurenpojat toista-
miseen johtoon. Tämänkin 
OPA onnistui tasoittamaan 
ennen taukoa.

Toisella jaksolla Kuren-
pojat pelasi muutaman ker-
ran turhan löysästi ja OPA 
pääsi ensimmäisen kerran 
ottelussa johtoon, kun  tois-
ta jaksoa oli pelattu vajaat 
kolme minuuttia. Ennen toi-
sen jakson puoliväliä nähtiin 
todella vaarallinen tilanne, 
kun vierasjoukkueen pelaaja 
rikkoi ensin sääntöjen vastai-

sesti Aleksi Pihlajaa ja tuup-
pasi vielä sen jälkeen kaa-
tumassa olleen Pihlajan pää 
edellä päin hallin päätysei-
nää. Rikkonut pelaaja selvi-
si tilanteesta ilman ulosajoa 
ja tämän jälkeen  tuomarilin-
ja sekosi pahasti ja vaaralli-
sia taklauksia nähtiin useita.

Toisella jaksolla Kuren-
poikien maaleista vastasi-
vat viime peleissä edukseen 
esiintyneet Yasir Morades-
zadeh ja Niklas Kokko. Nik-
las Kokon maalilla Kuren-
pojat tuli jo maalin päähän, 
mutta  järkevästi puolusta-
nut OPA kesti kuitenkin Ku-
renpoikien rynnistyksen ja 
ansaitsi lopulta voiton.

OPA, joka lähti sarjaan 
tavoitteena pikainen pa-
luu Ykköseen, oli pelannut 

ailahtelevasti ja oli ennen 
sunnuntain peliä sarjatau-
lukossa kolme pistettä Ku-
renpoikia jäljessä. Kun sar-
jaa johtava Tervarit/2 ei voi 
osallistua nousukarsintaan, 
olisi OPAn pitänyt voittaa 
Kurenpojat reilulla kymme-
nellä maalilla ohittaakseen 
sen ja päästäkseen nousu-
karsintaan.  

Paremman maalieron tur-
vin Kurenpojat jatkaa kautta  
Futsal-Ykkösen karsinnois-
sa.  Toki Kurenpojilla on vie-
läkin mahdollisuus ohittaa 
nyt sarjajohdossa oleva Ter-
varit/2 ja ottaa sarjavoitto.  
Tähän tarvittaisiin viimei-
sellä kierroksella MBKU:n 
voitto Tervareista ja Kuren-
poikien voitto FC Netsistä.

Seurakuntakeskuksen remontti etenee 

Kirkkoneuvoston kokous 
pidettiin maanantaina 27.2. 
Rakennustoimikunta oli 
joulukuussa käsitellyt seu-
rakuntakeskuksen remon-
tin päivitetyt suunnitelmat, 
sekä alustavat tarjouspyyn-
töasiakirjat ja aikataulun. 
Hanke on jaettu maanra-
kennus- ja pihaurakkaan, 

joka on pääurakka. Julki-
sivu-urakkaan (alistettu si-
vu-urakka), sekä sisätilojen 
lattiaurakkaan (erillisurak-
ka). Lisäksi erillishankintoi-
na on suunniteltu uusitta-
vaksi kirkkosalin valaistus, 
sekä pimennysverhot. Ta-
lousarviossa remonttiin on 
varattu 850 000 euroa.

Maanrakennusurakan 
suorittajaksi valittiin raken-
nustoimikunnan ehdotuk-
sen mukaisesti Kuljetuspu-
das Oy, kaihdinurakkaan 
Sunloc Oy ja Valaisinurak-
kaan Sähkö-Nero Oy. Muut 
urakoitsijat valitaan myö-
hemmin. 

Seurakunnan kasvatuk-

sen vastuuryhmässä on ol-
lut varsinaisten jäsenten 
lisäksi kaksi nuorten edus-
tajaa. Neuvosto nimesi Nea 
Moilasen ja Miina Jylhän-
lehdon nuorten edustajik-
si kasvatuksen vastuuryh-
mään. 

PUDASjärveläinen lehti
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Tuo Jukka Puotilan tiivistämä huumorin ystävien 
ydinajatus löytyy Henrik Musteen ja Petri Kasteen 
toimittamasta Suomen parhaat vitsit 2010 -kirjas-
ta (Gummerus 2009). Toisella tekijällä oli noina ai-
koina paljon aikaa vitsien keräämiseen vaimon 
muutettua tuhannen kilometrin päähän. Ja ai-
van naurattavasta syystä: Kun mies tuli aamuyös-
tä kotiin baarikierrokselta, vaimo ei sanonut mi-
tään – ei siis kahteen viikkoon. Ja kun vaimo olisi 
halunnut lisää ”kahisevaa”, mies osti hänelle kum-
mallekin tuulipuvut. Ja tässä lisää kirjasta:  

* * *
Me miehet: – On ihanaa ajaa aamulla bussilla työhön. 
Ei mitään stressiä ja voi rauhassa lukea päivän lehden! 
– Olen samaa mieltä – mutta milloin sinä saat ajokort-
tisi takaisin?

* * *
Nykysuomalaisen perheen ruokapöydässä on ai-
noastaan yksi hyvin kasvatettu, ja se on pöydän kes-
kellä vadissa oleva kirjolohi!

* * *
Hewosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI kertoo, 
että Suomeen pyrkiviltä ulkomaalaisilta aletaan vaa-
tia suomen kielen hallintaa. Pääsykokeen viimeinen 
tehtävä on hyvin lyhyt. Siihen kuuluu vain neljä sanaa: 
”Sinun pitää osata lausua puhtaasti seuraava ajatel-
ma: Yksiksesikös itkeskelet  – Itseksesikös yskiskelet?”

* * *
Mikä on VPK-nuorilta kielletty elokuva? Vastaus: 
Lassie palaa kotiin.

* * *
Ilmoitus lähikaupan seinällä: ”Emme myy laskuun. 
Siihen on kaksi syytä: joko emme tunne teitä tai sitten 
tunnemme teidät.”

* * *
Lukijan kysymys: Miksi Kimi ei maksa senttiäkään 
veroja, vaikka hän ansaitsee miljoonia vuodessa? Vas-
taus: Hänellä ei ole senttiäkään verotettavaa tuloa. 
Kaikki mitä hän ansaitsee, on kilometrikorvauksia

* * *
Mitkä ovat puutarhurin ammattitaudit? Vastaus: 
Vyöruusu ja kurkkumätä.

* * *
Kuukauden sananparsi Muhokselta: ”Saatiin se 
Muhoksellekki ihimisen malli, sano Perttu-Paavo ku 
Utajärveltä nai.

* * *
Pohjalainen olla-verbin taivutus: Moon oikias, soot 
vääräs, soon kans vääräs. Moomma oikias, tootta vää-
räs, noon aivan mettäs!

* * *
Tiede: Mikä on viimeisin tieteellinen tutkimustulos 
eteläpohjalaisesta luonteesta?
Eteläpohjalaiset eivät oo täyreellisiä. Niiltä vaan puut-
tuu heikkouret!

* * *
Kähmyt nostaa hatun ja lipun korkealle  

Kansainvälisenä naistenpäivänä!

Martti Kähkönen              
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Se viimeksi nauraa, joka 
hitaimmin ajattelee!

”Viel´uusi päivä kaikki muuttaa voi”
Sodankylässä syntynyt, puo-
leksi Pudasjärvellä ja Tampe-
reella asuva valokuvaaja Pasi 
Oksman on koonnut näytte-
lyn valokuvataiteestaan Hy-
vän Olon keskuksen Taide-
kamarin näyttelytiloihin. 
Näyttely on avoinna 5.-26.3. 

Oksman on syntyjään 
pohjoisen poikia, ja pereh-
tyessä näyttelyn sanomaan, 
sen voi tunnistaa. Hän on 
opiskellut valokuvausta Voi-
onmaan Opistossa ja Visu-
aaliviestinnän Instituutissa 
Tampereella. Valokuvausta 
hän on harrastanut aina. Pie-
nenä poikana ollessaan isän 
mukana valokuvien kehitte-
lyssä hän sai jo silloin kipi-
nän kuvaamiseen. Työelämä 
ja muut elämän haasteet siir-
sivät ammattimaisen valoku-
vaamisen alkamaan vasta vii-
tisen vuotta sitten. 

Valokuvanäyttely on pu-
hutteleva ja kuvat aidoista ti-
lanteista. Harmaa hirsiseinä, 
elämän patinoima on kaunis, 
mutta me emme aina kaikkea 
huomaa. Kuvaaja Pasi Oks-
manin näyttelyn esittelyteks-
ti tuo kokonaisuuden näytte-
lyn sanomasta esille.

”Tämä valokuvanäytte-
ly kuvaa sitä muutosta, mikä 
tällä paikkakunnalla on ta-

pahtunut. Vanha maailma on 
edelleen olemassa, mutta sen 
rinnalla elää uusi, nykyaikai-
nen maailma, jossa tehdään 
uudenlaisia töitä. On kauppa 
ja koulu ja taksi, vesi tulee ja 
menee johtoja pitkin ja mat-
kailijoille tarjotaan tekemistä 
ja näkemistä.”

Kun astut näyttelyyn si-
sään, tunnistat heti, että sii-
nä tuodaan esille elävää elä-
mää Pudasjärvellä. Löydät 
kuvia töistä, joita täällä us-
kaliaan rohkeasti ja uuteen 
tulevaan uskoen tehdään. 
Löydät myös menneen ja jo 

Koulun kirjahyllykuva on kuvattu Sarakylän koululta. 

osaksi unohtuneen ajan. Sen 
ajan, joka vei paljon asuk-
kaita muuttamaan muualle 
leivän ääreen. Jälkeen jäivät 
ränsistyneet talot ja villiinty-
neet peltosarat. Se on meidän 
historiaa ja löydät kuvia sii-
täkin valokuvataiteen silmin. 

Oksmanin vanha lasile-
vylle maalatun taulun sa-
noma on positiivinen. Näi-
tä tauluja oli pirttien seinillä 
aikanaan. Lauseissa oli tarjol-
la jokaiselle jotakin. Oli po-
sitiivisia ja elämään uskovia 
lauseita ja osa vähän tuomit-
seviakin lauseita. Nyt näi-
tä tauluja etsitään kirpputo-
reilta, ja usein hinta on hyvin 
korkea. Taulujen lauseilla 

niissä on merkitystä ja niin 
on myös tämän kyseisen tau-
lun lauseella kuvaaja Oksma-
nille. Hän sai taulun ostaes-
saan vanhan talon Syötteeltä. 
Näyttelyn läheisimmäksi 
tauluksi hän nimesi juuri tä-
män teoksen. 

Kannattaa käydä tutustu-
massa valokuvaaja Pasi Oks-
manin näyttelyyn. Pysähdy 
miettimään kuvien eteen nii-
den sanomaa. Tämä voi ava-
ta sinulle monia muistoja ja 
tuoda historiaa, mutta myös 
antaa uskoa tulevaan. Elämä 
kulkee eteenpäin ja kuvissa 
se jää elämään.

Elvi Räisänen

Taulujen lauseilla on mer-
kitystä. Oksman sai kädes-
sään olevan mieleisensä tau-
lun ostaessaan vanhan talon 
Syötteeltä.

Oksman oli pystyttämässä näyttelyä torstaina 2.3. Näyttelyssä olevissa teoksissa tuodaan esille elävää elämää Pudasjärvellä.

Vastuuta koko 
Suomesta

Tervetuloa tapaamaan!
Tunturi Pubin edusta 
(Romekievarintie 1)
to 9.3. klo 10.30

Juha malinen

Mari-Leena Talvitie

176

168

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS
ke 15.3.2023 klo 17.00 

seurakuntakeskuksessa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tehdään alustava päätös mahdollisesta yhdistyksen 
lakkauttamisesta. 

Tervetuloa! Hallitus
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PARILLINEN

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

Oikeudenkäynnit, perinnönjaot, perukirjat, avioerot, 
lapsiasiat ja muut oikeudelliset asiat.  

Puh. 040 144 6888 

KÄYNTIOSOITTEET: Ratakatu 8 A 1, 90130 Oulu (postitusosoite), Kansankatu 10, 96100 Rovaniemi, 
Jukolantie 4 A, 93100 Pudasjärvi, Fredikanterassi 7 C 121, Helsinki.

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

28 vuotta paikallista palvelua
t Uudis- ja korjausrakentaminen
t Sauna-ja kylpyhuoneremontit
t Huoneistojen muutostyöt
t Rakentamisen valvonta

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTO

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

LAKIPALVELUT  

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

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

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA 
YHTEYTTÄ 

ja 
KYSY 

EDULLISTA 
ILMOITUS-

TILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

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

Palvelemme: 
ma-to 9.00-17.00, pe 9.00-18.00, la 9.00-13.00 

-välitykset kaikkiin maihin

• Ylä- ja alapohjien (myös rossipohjat)  
eristeiden vaihtotyöt SUURTEHOIMURILLA.

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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  
toimisto@kiertokaari.fi

Jäteneuvonta: p. 08 5584 0010 ma-pe 8-16 ja www.lajitteluopas.fi

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

• 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

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Maksamme reilun korvauksen

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy

Suora yhteys 
pankkiisi

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

Rahoituspalvelut 
Illikainen Katri  010 257 1949 
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

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä
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. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä
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Eero Ahosella 
55 vuotta 

leijonajäsenyyttä

LC Pudasjärven leijona Eero Ahonen on kuulunut klubiin 
55 vuotta. Klubin presidentti Ilpo Virtanen luovutti hä-
nelle asiaan kuuluvan jäsenyysmerkin ystävänpäivänä 
14.2. klubin kuukausitapaamisen yhteydessä. Kuva Jan-
ne Ahonen.

Vaaliliiton solmineet Va-
pauden liitto, Kristallipuo-
lue ja Suomen Kansa Ensin 
jättivät tiistaina 21.2. täyden 
ehdokaslistan eduskunta-
vaaleihin Oulun vaalipii-
rissä. 

-Vaikka olemme Vapau-
den liittona varsin tuore 
puolue, niin kannatuksen 
kova nousu näkyy ehdok-
kaiden määrässä. Yhteistyö 

muiden vaaliliiton puoluei-
den kanssa on ollut antoi-
saa, iloitsee yhtenä vaali-
asiamiehenä toimiva Heini 
Koukkari. 

Yhteisesti puolueet nä-
kevät, että yhteislista on to-
dellinen vaihtoehto, jonka 
myötä eduskuntaan saa-
daan uutta ja kansanlä-
heisempää otetta. Suomen 
Kansa Ensin puolueen vaa-

liasiamies Ari Lindström 
vahvistaa kokemusta yh-
teistyöstä. 

-Jouhevasti on kaikki su-
junut ja jokainen on saanut 
avoimesti sanoa ja vaikut-
taa. Toivon ja uskon myös, 
että vähintään yksi ehdo-
kas yhteislistaltamme läpi 
menee. 

-Tekemisen meininki on 
kova. Vaaliliitto on mai-

nio esimerkki siitä, kuinka 
puolueet voivat, ja kuinka 
niiden pitäisikin tehdä yh-
teistyötä yhteisten asioiden 
eteen, tiivistää kristallipuo-
lueen Anu Huusko, vaali-
asiamies hänkin.

Vaaliliiton  
ehdokkaat  
puolueittain:
Vapauden liitto Ahola Jou-

ni (sit.) Kempele, Ilola Valt-
teri (sit.) Pyhäjoki, Kinnu-
nen Tuomo (sit.) Reisjärvi, 
Komulainen Martti Kajaani, 
Koukkari Heini Kempele, 
Kupari Pentti Oulu Kylmä-
nen Leena (sit.) Oulu, Meh-
tätalo Elina (sit.) Siikajoki, 
Nikkola Matti (sit.) Kalajo-
ki, Viitala Veli-Jukka Haa-
pavesi ja Väyrynen Mirka 
Pudasjärvi.

Kristallipuolue Heik-
kinen Janne Oulu, Huusko 
Anu Oulu, Kinnunen Juha 
Oulu, Oikarinen Anne Ka-
jaani ja Vapa Mikko Kemin-
maa.

Suomen Kansa Ensin 
Hemmilä Aki (sit.) Oulu ja 
Lindströn Ari Kempele.

Mirka Väyrynen

Vapauden liitto, Suomen Kansa Ensin ja Kristallipuolue vaaliliitossa

Tuulivoimavapaa 
Pudasjärvi ry 
järjestäytyi

Tuulivoimavapaa Pudas-
järvi ry:n hallitus kokoon-
tui sunnuntaina 19.2. jär-
jestäytymiskokoukseen 
Hyvän olon keskuksella. 
Kokouksen alussa käsi-
teltiin ajankohtaisia tuuli-
voimarakentamiseen liit-
tyviä teemoja, keskustelu 
oli vilkasta ja voidaan to-
deta, että hallituksessa on 
kattavaa perehtyneisyyt-
tä asiaan. Tuulivoimate-
ollisuus on merkittäväs-
ti suurempi kokonaisuus 
kuin Pudasjärven yksittäi-
set hankkeet tai kaupun-
gin alueelta kartoitetut 51 
mahdollista tuulivoima-
aluetta.

Yhdistyksen varapu-
heenjohtajaksi valittiin 
Mari Riekki, sihteeriksi 
Sirkka Pankinaho ja talou-

denhoitajaksi Suvi Roini-
nen. Yhdistyksen puheen-
johtajaksi valittiin Mirka 
Väyrynen aiemmin yhdis-
tyksen perustamiskoko-
uksessa. Kokouksessa kä-
siteltiin myös yhdistyksen 
jäsenyyteen liittyviä asioi-
ta. Yhteydenottoja ja  yh-
distyksen toimintaa kan-
nustavia sekä kannattavia 
viestejä on hallituksen jä-
senille tullut paljon, jäsen-
hakemuksia käsiteltiin ja 
hyväksyttiin melkoinen 
määrä. Kokous teki pää-
töksiä lähiaikoina toteu-
tettavista toimenpiteistä 
sekä linjasi toimintaansa 
ja tavoitteita seuraaville 
kuukausille.

Tuulivoimavapaa 
Pudasjärvi ry

Nuorittalla kisattiin 170 poron voimin
Lynx porocupin 2. osakil-
pailu järjestettiin Ylikii-
mingin Nuorittalla lauan-
taina 25. ja sunnuntaina 
26.helmikuuta. Nuorittan 
nuorisoseura ry:n järjestä-
miin kilpailuihin osallistui 
170 poroa pohjoisinta Lap-
pia myöten. Kaukaisimmat 
osallistujat saapuivat Uts-
joelta, Kaldoaivin paliskun-
nasta.

Lauantaina kisattiin kuu-
man ja yleisen sarjan alku-
erät joista 36 nopeinta poroa 
selvitti tiensä sunnuntaina 
ajettuihin välieriin. Karsin-
ta-ajossa 25 uutta kilpapo-
rokokelasta tavoitteli kilpa-
poron pilttaa, näistä 13 alitti 
1.25,0 tavoiteajan ja pääse-
vät jatkossa osallistumaan 
yleiseen sarjaan. Karsinnan 
nopein oli Hannan Suivak-
ko, jonka omistavat Niila 
Matias Sara ja Nuutti Vuo-
lab Paistunturin paliskun-
nasta, huippuajan 1:17,79 
ajoi Sari Kettunen.

Sunnuntaina juniorisar-
jassa nähtiin neljätoista roh-
keaa kuskia, heistä kuusi 
starttasi yksin ja loput kah-
deksan ajoivat kahden po-
ron ryhmälähdössä. Voiton 
vei 7-vuotias Eerika Aikki-
la Hurjimus-porolla ajalla 
1:19,19. Hurjimuksen omis-
tavat Senni, Eerika ja Severi 
Aikkila Oivangin paliskun-

Lumi pöllysi lähdössä lauantaipäivän kilvanajossa.

Kuuman sarjan voittaja Sämpylä. Omistajat Esa Kaleva ja Rei-
jo Kenttälä, Pintamo. Ajaja Sari Kettunen. 

nasta, Nuorittan kilpailu oli 
Eerikan ensimmäinen kil-
pastartti.

Sämpylä  
Pintamolta voitti 
kuuman sarjan
Kuuman sarjan voitti Rei-
jo Kenttälän ja Esa Kale-
van omistama Sämpylä 
(aika 1:17,92) Pintamon pa-
liskunnasta, voittajaa ajoi 
Sari Kettunen. Toinen oli 
Heikkilä Vilma/Tennilän 
omistama Kulkuri (1:18,10) 
Narkauksen paliskunnas-
ta, ajajana Kuosku Sari. Kol-
mas oli Antti Pätsin ajama 
Kero (1:18.20), Keron omis-
taa Paso Toivo Petteri Näl-
jängän paliskunnasta. 

Yleisen sarjan voittaja 
oli Henri Siuruan omista-
ma Sivuväärä (1:19,09) Oi-
järven paliskunnasta, aja-
jana Janne Alatalo. Toinen 
oli Pomppupallo (1:19,93) 
Kiimingin paliskunnas-
ta, Pomppupallon omis-
taa Fiia ja Aslan Päkkilä ja 
ajajana toimi Eero Päkkilä. 
Kolmas oli Anne Kuukas-
järven Ryöstökki (1:20,14) 
Sattasniemen paliskunnas-
ta, Ryöstökkiä ajoi Jonne 
Mikkola.

Taukojen aikana nautit-
tiin kisaravintolan antimis-
ta ja jännitettiin arvonnan 

Hurjimus ja 7-vuotias Eerika Aikkila, jotka voittivat juniori-
sarjan. 

tuloksia. Sää suosi ja erityi-
sesti lapset nauttivat hoi-
jakan kyydistä. Nuorittan 
nuorisoseura ry kiittää kisa-
vieraita, talkoolaisia ja yh-

teistyökumppaneita onnis-
tuneesta kisaviikonlopusta!

Kaisa Valkola
Kuvat: Jouni Koistinen
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KUN HALUAT PÄÄSTÄ
EROON  TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA TAI TARVITSET JOTAIN, 
ILMOITA PUDASTORILLA.

PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

ASUNTOJA VUOKRATTAVANA
Pudasjärven Hirvaskoskella

p. 0400 512 997

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

AVOINNA:
maanantai  13.00 - 20.00
tiistaina  13.00 - 20.00
keskiviikkona  13.00 - 01.00 (02.00)
torstaina  13.00 - 20.00
perjantaina  14.00 - 04.00
lauantaina  14.00 - 04.00
sunnuntaina  15.00 - 20.00

TULOSSA: 
 6.5. Maustetytöt.

Tervetuloa viihtymään!
SALIN PUOLI 

UUDISTUI!

Tanssit klo 20.00 - 24.00, lippu 12 €. Tanssit klo 20.00 - 24.00, lippu 12 €. 
Disko ja karaoke 6 €Disko ja karaoke 6 €

TANSSIT LA 11.3.TANSSIT LA 11.3.
MASA & HÄNEN MASA & HÄNEN 
ORKESTERINSAORKESTERINSA

Koskenhovilla 
su 12.3.2023 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

Tervetuloa! 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

 ke 22.3.2023 klo 18.00 seurakuntakodilla.

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

Hallitus

Ruuhensuon metsästysseura ry.n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS 
Lehtolalla 12.3.2023 klo 12.00

Kokouksessa käsitellään myös sääntömuutos, koskien 
jäseneksi ottamista / koeaika uusille jäsenille.

Tervetuloa! Johtokunta

Jongun 
Metsästysseura ry:n
VUOSIKOKOUS 

pidetään pe 17.3.2023 klo 18.00 
Hirvikämpällä.

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hirvijahtiin ilmoittautuminen.

Johtokunta 

ELOKUVAILTAELOKUVAILTA
Pohjantähdessä Pohjantähdessä MA 13.3.  

● Klo 15.00● Klo 15.00  
JALMARI 

HELANDERIN  
SISU 

ELOKUVA
-K16/13- 10€

● Klo 17.00
RISTO

RÄPPÄÄJÄ 
JA VILLI 

KONE
-S- 10€

www.moviecompanyalatalo.fi www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 18.30
A MAN 

CALLED OTTO 
(MIES NIMELTÄ OTTO)

TOM HANKS
-K12/9- 10€

Pudasjärven 
Perhokalastajat Ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS
Hyvän olon keskus Pirtissä 

(kokoushuone Porstua)
Lauantaina 18.3.2023 klo 18.00.

Johtokunta

Syötteen 
kyläyhdistyksen 

VUOSIKOKOUS
 Syötteen kylätalolla 

to 16.3. 2023 klo 18.00.
Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

pudasjarvi.fi

Katusuunnitelmaehdotuk-
sen nähtäville asettaminen
Pudasjärven kaupunki asettaa Nivankankaan asema-
kaava-alueelle sijoittuvan Nivankankaan katusuunni-
telman nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
42 §:n mukaisesti nähtäville ajalle 10.3.-24.3.2023.
Katusuunnitelma ehdotus sisältä kadut Nivanraitti, Koi-
vuraitti (Koivukuja) sekä niihin liittyvät kevyenliiken-
teenväylät, kuivatus- ja vesihuoltorakenteet. Suunnitte-
lualueelle rakennetaan myös katuvalaistus sekä sähkö- ja 
tietoliikenneyhteyskaapeloinnit. Katusuunnitelmaehdo-
tus ovat nähtävillä osoitteessa www.pudasjarvi.fi.
Suunnitelmiin voi tutustua myös teknisen ja ympäristö-
toimen tiloissa osoitteessa Karhukunnaantie 6, 93100 
Pudasjärvi, 2.krs.
Katusuunnitelmasta voi jättää muistutuksen viimeis-
tään 24.3.2023 mennessä kirjallisesti osoitteella Pu-
dasjärven kaupunki, Tekninen ja ympäristötoiminta, 
PL 10, 93101 Pudasjärvi tai sähköisesti osoitteeseen  
kirjaamo@pudasjarvi.fi.
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka 
Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta

Pudasjärven Kunto ry:n 
VUOSIKOKOUS 

pe 24.3.2023 klo 17.30 Hyvän olon 
keskus Pirtti, kokoushuone Nurkka.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä yhdistyksen 
sääntömuutos ja yhdistyksen lakkauttamisasia.

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Johtokunta

VUOKRATAAN RIVITALOKAKSIO 42m2,
Koivutie 7

p. 040 538 3681

KEVÄTKOKOUS  
pe 24.3.2023 klo 18 

Piipposen Pirtillä Kouvalla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Kokous aloitetaan ruokailulla klo 17.30, josta omavas-
tuu 10 €. Kokouksen jälkeen iltaa on tarkoitus istua 

pitempäänkin, illan isäntänä Esko Piipponen.
Päivällä yrittäjän vapaapäivä virkistysohjelmaa hiihtoa, 
kävelyä, pilkkimistä, kodalla viihtymistä ym. ulkoilua. 

Piipposen Pirtillä yöpymismahdollisuus 35 €/yö. 
Liinavaatteet saa pienellä lisämaksulla. 

Etukäteisilmoittautumiset kokoukseen 
Markku 040 555 8766, 
Heimo 0400 385 281. 

Ilmoita samalla, toivotko yhteiskyytiä, 
joka pyritään järjestämään. 

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Tervetuloa!
Hallitus

Hannuksen kyläyhteisön 
BINGOT 

joka parillisen viikon keskiviikona 
klo 18. Seuraavat bingot: 8.3., 22.3., 

5.4., 19.4. jne. Tervetuloa!

 

 

     HHAANNNNUUKKSSEESSSSAA  TTAAPPAAHHTTUUUU  !! 
 (Loukkojärventie 4) 
 
Hannuksen kyläyhteisön bingot joka parillisen viikon keskiviikona klo 18. 
Seuraavat bingot: 8.3. 22.3. 5.4. 19.4. jne.   Tervetuloa! 
 
 

 
 
   
 
     
    
 
 
 
  

HANNUKSESSA 
TAPAHTUU!
(Loukkojärventie 4)

Pudasjärven 
Reserviupseerikerho ry:n  
VUOSIKOKOUS

Hallitus

su 19.3.2023 Hyvän olon keskus 
Pirtissä Pudasjärvellä.

Klo 16.00 kahvi sekä keskustelu Pudasjärven Maanpuo-
lustusnaisten kanssa aiheesta ”vaikuttaminen lasten ja 

nuorten turvallisuuden tunteeseen nykytilanteessa”.                            
Tämän jälkeen kerhon vuosikokous, jossa esillä 

sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Vapepa järjestää kaikille avoimen, 
maksuttoman 

ETSINNÄN 
PERUSKURSSI

Aloitus 21.3.2023 klo 17 Pohjantähdessä.
Lisätietoja www.vapepa.fi/koulutus -sivulla, 

josta löytyy ilmoittautumislinkki.

Järjestäjinä toimii Vapepa, Pudasjärven Maanpuolustusnaiset ry. 
Pudasjärven Reserviupseerit ry, ja Pudasjärven SPR. 

SPR Pudasjärven osasto

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

pidetään su 19.3.2023 klo 16.00 
Hyvän Olon Keskuksen kokoustilassa 2krs.

Tilaisuus aloitetaan yhdessä Pudasjärven 
Reserviupseerikerhon kanssa keskustelemalla lasten ja 

nuorten turvallisuuden tunteesta ja toivosta. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pudasjärven 
Maanpuolustusnaiset ry

ELÄKELIITON PUDASJÄRVEN 
YHDISTYS RY:N 

 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS
 pidetään ti 21.3.2023 klo 14.30 

seurakuntatalon kahviossa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Yhdistyksen hallitus 5.3.2023Tervetuloa! 

Korentojärven kalaveden 
osakaskunnan

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

pidetään su 26.3.2023 klo 15.00 
Hirvaskosken koululla, 

os. Jussintie 10 93270 Sotkajärvi. 
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat 
sääntömääräiset asiat ja suunnitelmat Pikku-Nutin 

osalta.Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on asianosaisten 
nähtävissä 7.4.2023 alkaen Merja Herukkalla 

os. Hirvasvaarantie 46, 93270 Sotkajärvi 
Hoitokunta
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Minä kuuntelen 
sinun ääntäsi

Ape tässä moi. Olen Pu-
dasjärven kaupungin-
valtuutettu ja hyvin-
vointivaliokunnan jäsen 
Ari-Pekka ”Ape” Nie-
minen ja nyt eduskun-
tavaaliehdokkaana. 
Koulutukseltani olen 
nuorisotyöntekijä, erä-
opas ja ammattiaineiden 
opettaja. Lapset ja nuoret 
ovat lähellä sydäntäni. 

Olen kouluttanut 20 
vuoden ajan kirkon nuo-
risotyönohjaajaksi, erä-
oppaaksi tai matkailun 
ohjelmapalvelujentuotta-
jaksi opiskelevia. Orga-
nisoin Vienan Karjalan 
avustustyötä Pudasjärvel-
tä käsin noin 20 vuoden 
ajan. Autoimme lastenko-
din lapsia, vähävaraisia 
perheitä, invalideja, kehi-
tysvammaisia ja vanhuk-
sia. 

Vanhempia tulee 
kunnioittaa
Sipilän hallituksen leikat-
tua toisen asteen määrära-
hoja jäin työttömäksi mat-
kailualan lehtorin virasta. 
Viime vuonna olin toi-
mittajana ja kirjoitin 340 
juttua paikallislehteen. 
Työttömän arki on tullut 
tutuksi erinäisten työt-
tömyysjaksojen aikana. 
En kannata päivärahojen 
leikkaamista. Syy työttö-
myyteen ei aina ole työt-
tömässä. Turha syyllistä-
minen ja kyykyttäminen 
pois. Se syö vain oman-
arvontuntoa. Oma aktii-
vimallini palkitsisi työttö-
män 2000 eurolla, jos hän 
omatoimisesti löytää työ-
paikan. 

Sydäntäni lähellä ovat 
myös hoitajat ja vanhuk-
set. Äitini ja anoppini 
ovat iäkkäitä ja elämän 
voimavarat alkavat hii-
pua. Meidän velvollisuu-
temme on taata vanhem-
millemme hyvät hoitotilat 
ja hoitajat. Arvostan jo-
kaista hoitoalalla työsken-
televää tai läheistään hoi-
tavaa omaishoitajaa. Sote 
uudistuksen myötä joilta-
kin paikkakunnilta vähe-
nivät vuodepaikat. Meillä 
ei ole erikoissairaanhoi-
dossa kerrossänkyjä, joi-
hin sijoittaa leikkauksis-
ta toipuvat. Vuodepaikat 
pitäisi olla kotikunnis-
sa. Muuten tämä tulee to-
della kalliiksi. Mielestäni 
oma kansa tulee olla en-
sisijalla. 

Jätetäänkö  
kotitalo  
kylmilleen?
Vaalikampanjani aikana 
olen käynyt yrityksissä ja 
jututtanut yli 300 yrittä-
jää. Olisi hyvä, jos aloitta-
va yrittäjä pääsisi uralleen 
helpotetulla veroprosen-

Minulle ihminen on tärkeä 
- ennen ja jälkeen synty-
män.

tilla. Lakiuudistuksissa ei 
ole aina kuultu alan yrit-
täjiä, sen ovat kokeneet 
taksiyrittäjät niin sanotun 
Bernerin lain myötä. Maa-
talousyrittäjien ahdin-
koon on myös löydettä-
vä ratkaisu, jotta Suomen 
omavaraisuus ja huolto-
varmuus olisi taattu. Ke-
hityssuunta on huono, jos 
kolme tilaa lopettaa päi-
vittäin! 

Eläkeläisten saama ko-
rotus hupeni useilla vero-
prosentin nousuun. Olisi 
järkevämpää laskea vä-
hätuloisten veroprosent-
tia niin, että elämiseen 
jäisi rahaa. Monet eläke-
läiset ovat muuttaneet 
rakkaista kotipaikoistaan 
taajamien vuokrataloihin 
korkeiden sähkö-, ruoka 
ja polttoainekustannus-
ten takia. Muutama vuo-
si talo kylmillään ei tuota 
iloa edes jälkipolvelle. 

Arvot antavat 
turvaa
Arvomaailmani perustuu 
kristilliseen käsitykseen 
ihmisestä, perheestä, yh-
teiskunnasta ja isänmaan 
puolustamisesta. Suomen 
hyvinvointi on perustu-
nut pitkälti arvoihin, jot-
ka kumpuavat Raamatun 
periaatteista. Elämän suo-
jeleminen, oikeudenmu-
kaisuus ja huolehtiminen 
heikoimmista ovat arvo-
ja, jotka kaikille on itses-
tään selvyyksiä. Sanan-, 
mielipiteen ja uskonnon-
vapaus ovat oikeuksia, 
jotka kuuluvat jokaisel-
le ihmiselle. Vanhempien 
kunnioittaminen on antaa 
lapsille tasapainoinen ja 
terve suhtautuminen auk-
toriteetteihin esimerkik-
si koulussa. Ilman arvoja 
ihminen on kuin heikoil-
la jäillä.

Ari-Pekka 
Ape Nieminen

Eduskuntavaaliehdokas 
KD (sit)

Tarvitsemme väkilukuaan suuremmat 
alle 10 000 asukkaan kunnat

“Miks sä sitten asut täällä?” 
Kysyi etelästä tullut vieras 
vilpittömästi minulta ko-
titilallani Pudasjärven Pa-
numalla, kun kerroin että 
opiskelen Lapin ja Oulun 
yliopistoissa ja teen etätöi-
tä Helsinkiin. Tämä ei ollut 
ensimmäinen eikä valitet-
tavasti myöskään viimei-
nen kerta, kun saan selitel-
lä asumistani väkiluvultaan 
pienessä kunnassa ja vielä-
pä maalla. Maalla asumi-
nen ja korkeakouluttautu-
minen on vielä 2020-luvulla 
ihmettelyn aihe. Kuinka-
han moni isoon kaupunkiin 
muuttanut saa selitellä asu-
mistaan?    

Suomessa on 309 kun-
taa, joista 210 on väkiluvul-
lisesti pieniä alle 10 tuhan-
nen asukkaan kuntia. Iso 
osa suomalaisista asuu näis-
sä kunnissa. Suomen pinta-
alasta ja samalla luonnon-
varoista lähes 70 prosenttia 
on näissä omaleimaisissa 
alle 10 tuhannen asukkaan 
kunnissa.   

Pienet kunnat ovat paik-
koja, jonne ihmiset tule-
vat laskettelemaan, mök-
keilemään ja vaeltamaan. 
Niissä sijaitsee merkittävä 

määrä talotehtaita. Pienissä 
kunnissa koulutetaan mo-
net käytännön osaajat koko 
Suomeen. Iso osa kansal-
lispuistoista osa on väkilu-
vullisesti pienissä kunnissa. 
Listaa voisi jatkaa pitkästi. 
Riippakivi ja tulonsiirto –
keskustelun sijaan meidän 
pitäisi muistaa nämä edellä 
mainitut tosiasiat.    

Valtakunnan mediassa 
huomiota saa Länsimetro ja 
tunnin juna Turkuun, mut-
ta uutisoidaanko siitä, kuin-
ka turvallista on matkustaa 
Kuusamoon perjantai-illan 
liikenteessä tai pääseekö 
Kainuuseen lentokoneella? 
Julkisessa keskustelussa on 
siistiä asua Pyhällä tai Syöt-
teellä, muttei Pelkosennie-
mellä tai Pudasjärvellä. On 
uutisoinnin arvoista muut-
taa etelästä pohjoiseen, kun 
samaan aikaan asettumista 
kotipaikkakunnalle Taival-
koskelle tai Merijärvelle saa 
selitellä.   

Väkiluvullisesti pieni 
kunta passaa eksoottisek-
si lomapaikaksi, mutta on 
pohtimisen paikka, millai-
set palvelut väkiluvultaan 
pienissä kunnissa on tai 
millä rahalla pieniä kuntia 

kehitetään? On aika ottaa 
tosissaan koko maakunnan 
kehittämistarpeet, niin kes-
kustoissa kuin reuna-alueil-
la, yli maakunta- ja kuntara-
jojen.  

Maamme kuusi suurinta 
kaupunkia julkaisivat hal-
litusohjelmatavoitteensa, 
joissa pohdittiin millä kei-
noilla suuret kaupungit saa-
vat elinvoimaa. Tavoitteet 
ovat mainioita koko Suo-
men menestymisen kan-
nalta. Pohjois-Suomi tarvit-
see vetävät kasvukeskukset 
Oulun, Rovaniemen ja Ka-
jaanin. Menestyäkseen ne 
tarvitsevat mukaan myös 
meitä väkiluvullisesti pie-
nempiä ympäryskuntia. 
Maaseudun ja kaupungin 
vastakkainasettelu ei pal-
vele ketään, sillä maaseutu 
tarvitsee kaupunkia ja kau-
punki maaseutua.   

Koko Suomen puuosaa-
misesta on keskittynyt Poh-
jois-Pohjanmaalle 12,7 pro-
senttia. ICT-osaamisesta 10 
prosenttia. Pohjois-Pohjan-
maalla tuotetaan 14,2 pro-
senttia koko maan maidosta 
ja perunoista 19,83 prosent-
tia. Näistä kaikista iso osa 
tulee väkiluvullisesti pie-

nistä kunnista. Ei ole yh-
dentekevä asia, miten ko-
tiseutuamme kehitämme. 
Meidän on aika tunnustaa, 
että pieni on kaunista ja tar-
peellista, jotta suuri voi rin-
nalla menestyä.   

Minä en suostu häpeä-
mään juuriani tai ajattele-
maan maaseutumaisia kun-
tia riippakivinä ja toivon, 
että vuonna 2023 kenen-
kään muunkaan ei tarvitsi-
si. Ihmisen pitää voida asua 
siellä, missä haluaa, ilman 
että sitä tarvitsee selitellä. 
Hybridityö, monipaikkai-
suus ja maallemuuttobuumi 
ovat tulevaisuuden pohjois-
ta. Minä uskon Pohjois-Suo-
meen ja sen elinvoimaan ja 
tätä uskoa me tarvitsemme, 
kun kehitämme tasavertai-
sesti koko maakuntaa. 

 

Olga Oinas-Panuma  
Kuntaliiton Pienten

 kuntien neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja  

Eduskuntavaaliehdokas 
(kesk.)  

Hirviä harvassa Poijulan erän alueella
Poijulan Erän hirvipeijai-
set pidettiin Pintamon lei-
rikeskuksessa 19.2. Koron-
avuosien jälkeen päästiin 
kokoontumaan pitkästä ai-
kaa ja paikalle saapui viiti-
senkymmentä maanvuok-
raajaa ja kyläläistä. Kalle 
Iinatti esitteli avaukseksi 
hirviporukan toimintaa ja 
nykytilannetta: Hirviporu-
kassa on 19 jäsentä ja lupia 
tälle kaudelle oli 3+3, jois-
ta puolet saatiin kaadet-
tua. Kimmo Ojala on toimi-
nut jahtiporukan johtajana. 
Muullakin pyyntiporukal-
la intoa löytyi kiitettäväs-
ti, kun metsällä oltiin koko 
metsästysajan ensimmäi-
sestä viimeiseen päivään 
asti. Hirvikanta on seu-
ran alueella ja ympäröivil-
lä valtion mailla pudonnut 
niin vähiin, että vanhem-
mat metsästäjät muisteli-
vat vastaavia syksyjä olleen 
viimeksi joskus -70-luvulla. 
Aivan metsästyksen lopul-
la idästä päin tuli kuiten-
kin jonkin verran liikkuvia 
muuttohirviä, mutta nii-
den talvehtimispaikkoja voi 
vain arvailla. 

Oman osuutensa metsäs-
tykseen toi vielä toissake-
sän Paula-myrsky. Sen jäljil-
tä pyyntialueet muuttuivat 
kovasti, kun metsää kaatui 
laajat alueet ja hirvillä piti 
miettiä asumisalueensa uu-
siksi. Yksi lisäharmi harvas-
ta hirvikannasta tuli myös 

Poijulan Erän hirvipeijaisiin saapui viitisenkymmentä maanvuokraajaa ja kyläläistä.

Hyvin maistui miesporukalla valmistettu käristys peijaisvä-
elle. 

koiranomistajille. Uusia 
haukkujia olisi kasvamas-
sa, mutta treenikavereita ei 
meinaa metsistä löytyä.

Parin vuoden katko pei-
jaisissa aiheutti sellaista-
kin, että käristysporukassa 
tuli nuorennusta ja se sattui 
tällä kertaa olemaan koko-
naan miehinen. Sattuman 
kauppaa tietysti, kun poru-
kassa aina hommat on tehty 
siten, että itse kukin osallis-
tuu siihen minkä parhaiten 
taitaa ja mihin ehtii. 

Hyvin maistui käris-
tys peijaisväelle ja mitä pa-
dan pohjalle jäi, niin kil-
van kelpasi huutokaupassa. 
Paikalliset yritykset myös 
olivat lahjoittaneet kiitettä-
västi hyviä palkintoja jän-
nittäviin arvontoihin. Hir-
viporukka kiittää erityisesti 
kaikkia maanvuokraajia ja 

muita osallistujia hyvästä 
yhteistyöstä! Toivotaan ett-
eivät paikalliset hirvikan-
nat tästä enää ainakaan ko-
vin paljon vähene, jotta 
käristettävää riittäisi tule-

vinakin vuosina.

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

KEVÄTSIIVOUS!KEVÄTSIIVOUS!
LOPUT VARASTOSSA OLEVAT :LOPUT VARASTOSSA OLEVAT :

KESÄLASIN-KESÄLASIN-
PESUNESTE PESUNESTE 
GOODIY 4LGOODIY 4L

RUMPUPUTKET/
SADEVESIPUTKET/
SALAOJAPUTKET

HAVUVANERIT/
VIIRA/

FILMIVANERIT

RAUDOITUS- 
VERKOT JA 

HARJATERÄKSET

ERISTEET: 
ISOVER/PAROC/

EKOVILLA

PUULÄMMIT-
TEISET 

KIUKAAT

-30% -30% -30%

-30% -15% 1010--..
5 kpl

Valmis, sekoitettu tuulilasinpesu-Valmis, sekoitettu tuulilasinpesu-
neste. Irrottaa tehokkaasti lian, neste. Irrottaa tehokkaasti lian, 
noen ja hyönteiset tuulilasista. noen ja hyönteiset tuulilasista. 
Miedosti hajustettu Miedosti hajustettu 
omenatuoksulla.omenatuoksulla.

RAJOITETTU ERÄ!RAJOITETTU ERÄ!

TIMOTEI TIMOTEI 
NURMINATASEOS NURMINATASEOS 

20 KG20 KG
Joustava timotei-nurminataseos tuo Joustava timotei-nurminataseos tuo 
nurmentuotantoon joustavuutta. Jous-nurmentuotantoon joustavuutta. Jous-
tava sisältää aikaisen sekä myöhäisen tava sisältää aikaisen sekä myöhäisen 
kasvurytmin timotei-lajikkeita sekä kasvurytmin timotei-lajikkeita sekä 
kahta erityyppistä nurminataa, jolloin kahta erityyppistä nurminataa, jolloin 
niitto voidaan tehdä pidemmällä niitto voidaan tehdä pidemmällä 
aikavälillä ilman, että laatu kärsii.aikavälillä ilman, että laatu kärsii.

69690000
/säkki

TIMOTEI TIMOTEI 
TRYGGVE TRYGGVE 

20 KG20 KG
Tryggve on varmaan rehuntuottoon Tryggve on varmaan rehuntuottoon 
karjatiloille ns. pohjoisen tyypin, eli karjatiloille ns. pohjoisen tyypin, eli 
myös kahteen niittoon sopiva lajike. myös kahteen niittoon sopiva lajike. 
Tryggve tuottaa korkean, laadukkaan Tryggve tuottaa korkean, laadukkaan 
sadon ja sen talvenkestävyys on sadon ja sen talvenkestävyys on 
erittäin hyvä.erittäin hyvä.

65650000
/säkki

KÄÄRINTÄKALVO KÄÄRINTÄKALVO 
RANIWRAP RANIWRAP 
750 VALK.750 VALK.

Raniwrap-käärintäkalvo on puhallusme-Raniwrap-käärintäkalvo on puhallusme-
netelmällä valmistettu monikerroskalvo. netelmällä valmistettu monikerroskalvo. 
Turvallisuutta ja ylivoimaisia ominaisuuksia, Turvallisuutta ja ylivoimaisia ominaisuuksia, 
jotka takaavat rehun säilyvyyden reilusti yli jotka takaavat rehun säilyvyyden reilusti yli 
satokauden. Korkea UV-suojaus 125 Kly.satokauden. Korkea UV-suojaus 125 Kly.

1051050000
/kpl

KÄÄRINTÄKALVO KÄÄRINTÄKALVO 
RANIWRAP RANIWRAP 
500 VALK. 500 VALK. 

RANIWRAP RANIWRAP 
EASYPACK EASYPACK 
750 VALK.750 VALK.

Raniwrap EasyPack käärintäkalvo on puhallusme-Raniwrap EasyPack käärintäkalvo on puhallusme-
netelmällä valmistettu monikerroskalvo. Kätevässä netelmällä valmistettu monikerroskalvo. Kätevässä 
EasyPack -lavassa on 20 rullaa. Rullissa ei ole EasyPack -lavassa on 20 rullaa. Rullissa ei ole 
pahvipäällyksiä. Rullan paino 26 kg.pahvipäällyksiä. Rullan paino 26 kg.

1051050000
/kpl

(142,50)

PAALAUSVERKKO PAALAUSVERKKO 
1,23X2600 1,23X2600 
HYPRIDHYPRID

Piipon Hybrid Edge Master on premium-verk-Piipon Hybrid Edge Master on premium-verk-
kosarjan uutuus. Yli 10% aikaisempaa parempi kosarjan uutuus. Yli 10% aikaisempaa parempi 
leviävyys yhdistettynä Hybrid-verkkojen leviävyys yhdistettynä Hybrid-verkkojen 
huippuominaisuuksiin mahdollistavat tiiviit ja huippuominaisuuksiin mahdollistavat tiiviit ja 
kustannustehokkaat paalit.kustannustehokkaat paalit.

1791790000
/kpl

PAALAUSVERKKO  PAALAUSVERKKO  
1,23-1,3X4000M 1,23-1,3X4000M 
HYBRID EDGHYBRID EDG

Piipon Hybrid Edge Master on premium-verkkosar-Piipon Hybrid Edge Master on premium-verkkosar-
jan uutuus. Yli 10% aikaisempaa parempi leviävyys jan uutuus. Yli 10% aikaisempaa parempi leviävyys 
yhdistettynä Hybrid-verkkojen huippuominaisuuksiin yhdistettynä Hybrid-verkkojen huippuominaisuuksiin 
mahdollistavat tiiviit ja kustannustehokkaat paalit.mahdollistavat tiiviit ja kustannustehokkaat paalit.

2792790000
/kpl

(141,75) (325,00)

(215,00)

Raniwrap-käärintäkalvo on puhallusme-Raniwrap-käärintäkalvo on puhallusme-
netelmällä valmistettu monikerroskalvo. netelmällä valmistettu monikerroskalvo. 
Turvallisuutta ja ylivoimaisia ominaisuuksia Turvallisuutta ja ylivoimaisia ominaisuuksia 
jotka takaavat rehun säilyvyyden reilusti yli jotka takaavat rehun säilyvyyden reilusti yli 
satokauden. Korkea UV-suojaus 125 Kly.satokauden. Korkea UV-suojaus 125 Kly.

89890000
/kpl

(115,90)

TUULEN-
SUOJA-
LEVYT

-30%

TIMOTEI TIMOTEI 
RAKEL RAKEL 
20 KG20 KG

Rakel on aikaisen kasvutyypin Rakel on aikaisen kasvutyypin 
timotei. Sille on ominaista nopea timotei. Sille on ominaista nopea 
kasvurytmi ja se soveltuu erityisesti kasvurytmi ja se soveltuu erityisesti 
kolmen niiton seoksiin.kolmen niiton seoksiin.

69690000
/säkki

 KLAPISÄKKI  KLAPISÄKKI 
1,5 M1,5 M33  

KIINTEÄ KIINTEÄ 
POHJA  POHJA  

12129090
/kpl


