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Yhteistä vastuuta 
- Autetaan lapsia ja 
nuoria

PUDASjärveläinen
s. 4

Kohtaamossa
kohtaavat kaikki

s. 10
Poroaidalta 
kaupunginvaltuustoon

s. 15

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

NAPPULAHIIHDOT NAPPULAHIIHDOT ja

SARJAT: TYTÖT JA POJAT
• 2010 - 2011 syntyneet
• 2012 - 2013 syntyneet
• 2014 - 2015 syntyneet
• 2016 - 2017 syntyneet
• 2018 tai myöhemmin syntyneet 

Kipinän Kipinän SPRINTITSPRINTIT  

Ilmoittautuminen VAIN ennakkoon 
viimeistään la 19.3. klo 10 mennessä 

numeroon 044 993 1200 / Sanna 
(nimi ja syntymävuosi) 

TERVETULOA!TERVETULOA!Myynnissä makkaraa, 
mehua,kahvia ja pullaa!

Arvontaa!
Maksutapa korttimaksu! 

KIPINÄN KYLÄSEURA RY

KIPINÄN KOULULLA 
la 19.3.2022 klo 12.00

KIPINÄN SPRINTTI SARJAT: 
NAISET JA MIEHET! 

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

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

PALVELEMME
Tervetuloa!

Arkisin
Lauantaisin

klo 9 - 18
klo 9 - 14

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

B12-vitamiineissa B12-vitamiineissa 
on eroja!on eroja!

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.
Tarjous on voimassa 31.3.2022 asti.

20,70€
(norm. 25,88 €)

100 tabl.
Apteq 
B12- 
vitamiini

KONTIO.FI  |  #KONTIO

HIRSITALOT |  HUVILAT |  SAUNAT
PIHARAKENNUKSET

kevät päivät

Pienten hirsihuviloiden 
suosituimpiin kuuluva 
Nalle 40 D harjakatolla.
Lue lisää tapahtumasta: 
www.kontio.fi

Huvilaesittely 
Pudasjärvellä
19.3. klo 11-14

HEIKKI HERUKKA
0400 125 296
heikki.herukka@kontio.fi

VARAA OMA
ESITTELYAIKASI:

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

MB ML 320 CDI vm. 2006, automaatti, aj. 
513 000 km, kats. 6/21, kahdet renkaat alu-
vanteilla, ilmastointi,  webasto,nahkasisusta, 
huoltokirja.  5900 €

Volvo 850 2,4 bensa farmari, automaatti, 
vm. 1995, 232 000 km, juuri katsastettu, 
iso huolto tehty, kahdet renkaat, ilmastointi, 
huoltokirja, kattoluukku, ruosteeton yksilö.  
  1500 €

Toyota Yaris 1,3 bensa, vm. 2007, ma-
nuaali, aj. 176 000 km, kats. 11/21, kahdet 
renkaat, ilmastointi, huoltokirja.   3900 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Toimitamme auton tarvittaessa 
kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 30.3., ke 13.4. ja ke 11.5. Lääkäriajat: ke 30.3., ke 13.4. ja ke 11.5. 

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

- automaattiavaus - automaattiavaus 
- Bluetooth - Bluetooth 
- toimii 4 x AA-paristoilla- toimii 4 x AA-paristoilla

ÄLYLUKKO YALE ÄLYLUKKO YALE 
LINUS MUSTALINUS MUSTA

ÄLYLUKKO ÄLYLUKKO 
YALE DOORMAN YALE DOORMAN 
HARMAAHARMAA
- BL907 lukkorunko - BL907 lukkorunko 
- harmaa- harmaa

ULKOKAMERA VALOLLA ULKOKAMERA VALOLLA 
YALE SMART HOME YALE SMART HOME 
ALL-IN-ONE WIFI MUSTAALL-IN-ONE WIFI MUSTA
- 1080p - 1080p 
- IP65 - IP65 

279279--.. 369369--..

125125--..
- liiketunnistinvalo - liiketunnistinvalo 
- yönäkö- yönäkö
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 20.3. kello 10. Toimittaa 
Timo Liikanen, avustaa Veijo Lohiniva. Kanttorina Mari 
Liukkonen. Striimaus YouTube-kanavan kautta. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 23.3. kello 13 seurakunta-
kodilla

Ystävänkammari to 17.3. kello 12 seurakuntakodilla.

Nuttupiiri to 17.3. kello 17 Talkootuvassa (Jukolantie 4). 
Neulotaan eri kokoisia villasukkia ukrainalaisille. Nuttuja ei 
enää tarvitse neuloa. 

Perhekerho ke 23.3. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Aikuinen-lapsi jumppaa. Perhekerhoihin ovat tervetulleita 
kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien, isovanhempien, 
kummien tai muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, 
vaihtuvaa ohjelmaa, pikkukirkkohetki sekä pientä suolais-
ta ja makeaa. 

Lapsiparkki pe 18.3. ja 25.3. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  
Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla 
vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 
868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe.

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

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

Lähetystalkooilta ma 21.3. kello 18 Talkootuvassa (Juko-
lantie 4).

Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 rippikoulusalissa 

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

Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Paukkerinharjun kylä-
talolla pe 18.3. kello 19 (Matti Törmänen), seurat ry:llä su 
20.3. kello 13 (Iivari Jurmu, Arvo Niskasaari)-

Haudattu: Aarne Immanuel Perttunen 96 v, Heikki Salme-
la 68 v, Jaakko Hermanni Tuovila 67 v.

 

”Herra Sebaot, Israelin Juma-
la, sinä, jonka istuinta kerubit 
kannattavat! Sinä yksin olet 
maailman kaikkien valtakun-
tien Jumala. Sinä olet luonut 
taivaan ja maan. Käännä nyt 
korvasi puoleemme, ja kuun-
tele. Avaa silmäsi ja katso!” 
Jes.37:16. Yllä mainitut sanat 
ovat Juudan kuninkaan Hiski-
an rukousta. Hän oli hyvä ku-
ningas. Hän teki sitä mikä oli 
oikein Herran silmissä, ja pysyi 
Herralle uskollisena, eikä luo-
punut Hänestä.

Tilanne oli hyvin huoles-
tuttava pienen Juudan valta-
kunnan ja kuninkaan kannal-
ta. Assurian suurvaltakunnan 
kuningas Sanherib uhkasi val-
loittaa valtakunnan ja alistaa 
Jerusalemin hallintaansa. His-
kialla ja koko Juudan kansalla 
oli syntyneestä tilanteesta va-
kava huoli.

Tuntuuko tämä sinusta tu-
tulta, kun katsomme oman 
maamme historiaa? Monesti 
isänmaamme kohtalo on ollut 
inhimillisesti katsoen vaakalau-
dalla. Kun hätä on ollut suuri, 
on rukoiltu paljon. Vielä nyky-
äänkin annetaan rukouspäivä-

julistus, jossa on tasavallan pre-
sidentin allekirjoitus.

Viimeiset pari vuotta me 
ja koko maailma olemme elä-
neet poikkeusoloissa. Eniten 
suomalaisia on kuormittanut 
koronavirus sekä tulevaisuu-
den epävarmuus. Myös rahaan 
ja toimeentuloon liittyvät asi-
at ovat rasittaneet mieliä. Ko-
koontumisrajoitukset ovat ol-
leet tiukkoja. Moni on kärsinyt 
yksinäisyydestä. Valtakuntien 
rajat ovat olleet kiinni, ystävät 
ja sukulaiset eivät ole saaneet 
kohdata toisiaan.

Juuri kun pandemian osalta 
näyttäisi olevan valoa tunnelin 
päässä, putosi suomalaisten tie-
toisuuteen uusi suuri huoli. Eu-
rooppaan on puhjennut suuri 
kriisi. Sota on tullut lähelle. In-
himillistä suurta kärsimystä on 
vaikea ymmärtää. Uutiset ker-
tovat joka päivä pommituksis-
ta, pakolaisvirrasta ja kaikesta 
suuresta hädästä. Ilmassa lei-
juu kysymys, ”mikä on kohtaa-
va ihmiskuntaa, sillä taivaiden 
voimat järkkyvät”, Luuk.21:26.

Suomi on noussut lyhy-
essä ajassa maailman turval-
lisimpien ja hyvinvoipien 

kansojen joukkoon. Itsenäi-
syytemme aikana on saanut 
vallita kristillinen arvopohja. 
Jumala on siunannut suures-
ti isänmaatamme. Raamatun 
historia kertoo, kuinka hyvin-
voinnin kasvaessa unohdetaan 
Jumala, joka johtaa kaikki, ja 
jonka kädessä kaikkien valta-
kuntien kohtalot ovat. Nyky-
ajalle on leimallista ollut nopea 
maallistuminen. Jumala ja hä-
nen sanansa arvovalta on nope-
asti murentunut.

Juudan kansalle oli käynyt 
juuri näin. Kansa oli luopunut 
elävästä Jumalasta. Epäjumalat 
olivat tulleet tilalle, mutta ne 
eivät voineet auttaa ahdingos-
sa. Olisiko kansallamme oppi-
mista Juudan kansan vaiheista?

Suuressa ahdingossa kunin-
gas Hiskia kääntyi yhdessä pro-
feetta Jesajan kanssa Herran 
puoleen ja rukoili. ”Nyt Her-
ra, meidän Jumalamme, pe-
lasta meidät vihollisemme kä-
sistä, jotta kaikki maailman 
valtakunnat oppisivat tietä-
mään, että sinä yksin olet Her-
ra”. Jumala kuuli rukouksen, 
Jumala löi voimallaan viholli-
sen ja ajallinen Jerusalem pe-

lastui sillä kertaa.
Turvallisuuden tunne on siis 

järkkynyt. Mistä turvapaikka? 
Hätääntyneen Ihmisen on His-
kian tavoin lupa käätyä Juma-
lan puoleen niin ajallisen kuin 
Iankaikkisen elämän asioissa. 
Täällä maan päällä on jokai-
selle ihmiselle varattuna tur-
vapaikka silloin, kun ihminen 
nöyrtyy tunnustamaan synti-
syytensä ja voimattomuutensa 
Jumalan edessä. Jumalan val-
takunta on turvapaikka, joka 
on täällä maan päällä. Mikä tär-
keintä, siihen on kätketty syn-
tien anteeksiantamisen salai-
suus. Sitä käskee Raamattu 
jokaisen ihmisen etsiä.

”Siionin muuri ei sortua saata,
kun peruskallio Jeesus on sen.
Rynnätä saavat nyt helvetin 
joukot, on Herra kanssamme 
voimallinen.
Vahvista, Herra nyt taistelijoi-
ta, luopuneet etsi ja laumaasi 
voita”. Vk 173:5 

Eero 
Illikainen

Mistä turvapaikka?

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

Pudasjärveläinen ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään tiistaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

OMMAISRAATI 
– vaikuttamisen foorumi omaishoitajille
Helmikuussa järjestettiin 
Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueen (POP-
sote), Oulunkaaren ja Ou-
lun seudun omaishoitajat 
ry:n kanssa yhteistyönä Om-
maisraati -tilaisuus etäyh-
teydellä. Tilaisuuteen osal-
listui omaishoitajia, eri 
kuntien toimijoita ja järjestö-
jen edustajia. POPsoten vas-
tuuvalmistelija Marko Nii-
ranen kertoi omaishoidon 
suunnittelusta ja valmiste-
lusta vuonna 2023 aloittaval-
la hyvinvointialueella. Hy-
vinvointialueen tavoitteeksi 
Niiranen nimesi samalaatui-
sen, tasaveroisen palvelun. 
Hyvinvointialueella asus-
taa noin 4500 omaishoitajaa 
ja talouden näkökulmasta 
alueen omaishoitoon käyte-
tään varoja noin 24,3 miljoo-
naa euroa. Valmistelutyössä 
omaishoitokeskukseksi ni-
metyn kokonaisuuden alla 
ovat tulevaisuudessa kaik-
ki ikäryhmät ja heitä kos-
kevat omaishoitopalvelut. 
Palvelun piiriin hakeutu-
van palvelukokonaisuus ja 
omaishoidon polku ovat osa 

omaishoitajia palvelevaa ko-
konaisuutta. 

Tilaisuudessa esiteltiin 
asiakasohjausyksikkö, jo-
hon sisältyy digitaalisia ja 
sähköisiä palveluita perin-
teisten lisäksi. Osallistujil-
le esiteltiin omaishoitajan 
”polku”. Erilaisten kysely-
jen avulla asiakas ohjataan 
oikeiden palveluiden ja toi-
mijoiden piiriin. Kehittämis-
työssä taustalla on nykyisen 
omaishoitojärjestelmän epä-
kohdat, joita on lähdetty ke-
hittämään suunnittelussa. 
Omaishoitoon hakeutumi-
nen lähtee liikkeelle hakeu-
tumisesta palvelun piiriin 
eli hakemuksesta. Hake-
muksen saapuessa asian-
omaisten kanssa sovitaan 
kotikäynnistä ja toiminta-
kykyarviosta kotona. Arvio 
voidaan sisällyttää myös ko-
tihoidon palveluihin. Pal-
velukokonaisuuden mallin-
nuksessa toimintakykyä eri 
osa-alueittain mittaava, la-
kisääteinen RAI-arvioin-
ti ohjaa hoitoisuusryhmien 
ja omaishoidon palkkioiden 
määrittelyä. Palvelun laa-

Sari Vitikka palveluesimies, 
Oulunkaari

dun eli samalaatuisen ja ta-
saveroisen palvelukoko-
naisuuden turvaamiseksi ja 
ylläpitämiseksi koko hyvin-
vointialueella on tavoitteena 
myös tehdä omaishoidos-
ta palveluopas asiakkaille 
ja omaishoidosta vastaavil-
le ohjekirja. 

Ommaisraadin tavoite on 
saada vaikuttaa hyvinvoin-
tialueen asioihin omaishoi-
don osalta. Vahvana toivee-
na omaishoitajilla oli, että 

hyvät käytännöt jalkautet-
taisiin koko hyvinvointialu-
eelle, mutta palkkioluokkia 
ei saa heikentää.  Tulevai-
suudessa tavoitteena on jär-
jestää säännöllisesti koko 
hyvinvointialueelle vastaa-
vanlainen, yhteinen Om-
maisraati –foorumi yhteisen 
keskustelun ja vaikuttami-
sen jatkumiseksi.

Oulunkaari tiedotus 

Hillevi Turpeinen palveluesi-
mies, Oulunkaari.

Hirvenhiihtoa 
Liekokylässä

Liekokylän Hirvipirtin 
maastossa miteltiin sun-
nuntaina 13.3. hirvenhiih-
telyn kaupunginmesta-
ruudesta poikkeuksellisen 
hyvässä kevätsäässä. Sa-
malla oli myös avoimet 
kilpailut. A-sarjassa kil-
pailivat alle 65-vuotiaat ja 
B-sarjassa yli 65-vuotiaat 
sekä naiset ja nuoret. 

Kaupungin mestaruu-
den vei Kari Petäjäjärvi 
pisteitä 1076, toiseksi si-
joittui Mikko Hietava 1058 
ja kolmanneksi Juha Piri-

nen 1044.
Avoimen kilpailun A-

sarjassa oli yhdeksän kil-
pailijaa. Kolmen parhaan 
joukkoon sijoittuivat voit-
tajana Heikki Haapa-
la 1146 pisteellä, hopeal-
le Jouni Hemmilä 1058 ja 
pronssille Juha Pirinen 
1044. B-sarjassa mestaruu-
desta mitteli 13 kilpailijaa. 
Voiton vei Kari Petäjäjär-
vi 1076 pisteellä, toiseksi 
sivakoi Aimo Kärkkäinen 
1072 ja kolmanneksi Aslak 
Soronen 1060. TS
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Seurakunnan suosituin rip-
pikoululeiri on ollut pitkään 
talvirippileiri. Hilturannan 
leirikeskus sai jälleen isän-
nöidä 7-11.3. välisen ajan 
reippaita nuoria kristinus-
kon perusteisiin. Leirin kon-
firmaatio oli sunnuntaina 
13.3. Pudasjärven kirkos-
sa. Seurakuntapastori Anne-
li Toppisella ja nuorisotyön-
ohjaaja Tiina Inkeroisella oli 
päävastuu leirin vetämisestä. 
Riparilla kävi pitämässä op-
pitunteja myös kanttori Kei-
jo Piirainen ja diakoni Marko 
Väyrynen substanssiosaami-
sistaan. Työntekijöiden apu-
na leirillä oli lisäksi viisi hy-
vin koulutettua isosta.

Puolivälissä riparia An-
neli Toppinen totesi: ”Lei-
ri on lähtenyt ihan kivasti 
käyntiin. Nuoristakin alkaa 
kavota se vieraskoreus. Nyt 
he ovat omia ihteänsä. Pik-
ku jännitys on poissa, joten 
ollaan nyt samalla viivalla.” 
Hän totesi, että noin 18 raa-
mattuopetuksen valmiste-
lemisessa on riittänyt työ-
tä.  Nykypäivän nuoret ovat 
tosi valveutuneita. Oikeas-
ti pitää etsiä tietoa oppitun-
tien eteen. 

- Oppitunneilla on tullut 
nuorilta kysymyksiä laidasta 
laitaan, esimerkiksi: ”Onko 
meitäkin oottamassa helvet-
ti?” Se on ollut aika tärkeä 
kysymys heille. Ukrainan 

sodan vaikutus on näkynyt 
kysymyksissä. On keskus-
teltu paljon. Ei sodasta sinän-
sä, vaan minkälainen mies se 
Putin on, kun hän sallii täm-
möistä. Keskusteluissa on 
verrattu Ukrainan ja Venäjän 
presidenttejä keskenään. Ilta-
sella me vielä kysytään nuo-
rilta, että onko jotain kysyt-
tävää päivän opetuksista tai 
muusta, kertoi Anneli. 

Leiripäivien aikataulu-
tukset oli tehty sopivan väl-
jiksi. Leiriläisille jäi hyvin 
hengähdys- ja vapaa-aikaa 
oppituntien ja ruokailujen 
väliin. Nuorisontyöntekijä 
Tiina Inkeroinen kertoi, että 
hän itse on

kesäleirien ystävä. Hiih-
toloman aikana nuorilla on 
usein sairastelua ja väsymys-

Hyvät löylyt riparilla

tä. Olen kysynyt nuorilta, 
että mihin talviriparin suosio 
perustuu. Osalla on kesällä 
kaikkea muuta tekemistä ja 
menoa. Osalla kesä on buu-
kattu täyteen jalka- tai lento-
palloturnauksista. Osa aut-
taa perheensä maatilan töissä 
ja osa haluaa riparin äkkiä 
alta pois. Hilturanta on tullut 
monille nuorille rakkaaksi 
paikaksi. Mielellään he tule-
vat tänne uudestaan. Hyvät 
tilat meillä on täällä toimia.

Riparilaisen Nuppu Tau-
riaisen mielestä leiritunnel-
ma on ollut ihan hyvä. Ilta-
ohjelmat ovat olleet hauskoja 
ja niihin on päässyt osallistu-
maan. 

-Eniten tykkään kuitenkin 
tauoista. Alun perin olisin 
halunnut mennä kesäripa-

rille, mutta pääsin kuitenkin 
tänne. 

Riparilainen Viivi Korho-
nen kertoi kahvitauolla, että 
leirifiilis on ihan okei! 

-Parasta ovat olleet isos-
ten, Essin ja Emmin jutut. 
Ruoka on ollut hyvää ja yöt-
kin on tullut nukuttua. Viivi 
ajatteli, että hän voisi itsekin 
joskus lähteä isoseksi. Pojat 
antoivat yhteisen julkilausu-
man, jossa he kokivat, että 
leiri on ollut ihan hyvä. 

-Saunassa on hyvät löy-
lyt ja siellä on käyty joka ilta. 
Se oli yllätys, että ulkoläksyt 
ovat menneet niin helposti 
läpi, vähällä harjoittelulla.

Leiriläisten viihtymises-
tä vapaa-ajalla huolehtivat 
koulutetut isoset. He suun-
nittelevat ja toteuttavat ilta-

ohjelmat yhdessä. Vuorol-
laan joku isosista toimii illan 
juontajana. Perinteisiä ja suo-
sittuja leikkejä ovat olleet 
Lännen nopein, Evoluutio, 
Tyynyralli ja Mafia. Emmi 
tietää, että lähivuosien ripa-
rin käyneet tuntevat nämä 
leikit. Terveisiä vaan! Kaapo 
Lasanen on ollut kolme ker-
taa isosena. Oma hyvä ripa-
ri innosti lähtemään isosek-
si. Hän kertoi, että on pitänyt 
leirillä aamuhartauden yh-
dessä toisen isosen kanssa. 
Markus Väyrynen on ollut 
useita kertoja isosena. Hänel-
läkin oma ripari ja kaveripo-
rukka sai lähtemään isosek-
si. Emmi Pikkuahon mielestä 
omalla riparilla oli niin mu-
kavaa, että se sai lähtemään 
isoiskoulukseen. Emmi on 

tykännyt isosena olemisesta, 
kun saa suunnitella ja toteut-
taa ideoita leikkien, iltaohjel-
mien ja hartauksien pitämi-
sissä. 

- Tämä on viides kerta iso-
sena. Aika paljon olen ollut 
mukana seurakunnan hom-
missa. Tällä leirillä olen vä-
hän niin kuin apulaisohjaa-
jan roolissa. Työtehtäviini 
kuuluu laulujen säestämiset 
kitaralla tai pianolla. Ripari-
laiset ovat hyvin laulaneet. 
Suosituin kappale on ollut 
Tuu mun vaimoksein, kertoi 
Essi Törmänen.

Ape Nieminen

Anneli Toppisen tunneilla keskusteltiin nuorten tekemien kysymyksien pohjalta. Kuva Tiina 
Inkeroinen.

Isoset Kaapo Lasanen, Markus Väyrynen, Emmi Pikkuaho, Essi 
Törmänen ja Ville Kynnäs suunnittelivat yhdessä vapaa-ai-
kaan ja hartauteen liittyvät tehtävät.

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

KALAPUIKKO
250 g (4,20/kg) 
Pakaste

315
Ilman Plussa-korttia 1,35 pkt (5,40/kg)

-22%
PLUSSA-KORTILLA

3 PKT

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 17.-20.3. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

-14-28%
PLUSSA-KORTILLA

Fazer

SININEN MAITOSUKLAA sekä 
MAKU- ja TUMMASUKLAALEVYT
190-200 g (10,00-10,53/kg)

Ilman Plussa-korttia  
2,35-2,79 kpl (11,57-14,68/kg)

10.- 5 KPL

TERIYAKIKANA
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS 299

JAFFA 
APPELSIINI

KG

5.-

Valio  
VOI 
Normaalisuolainen  
500 g (5,00/kg) 
Rajoitus 1 erä/talous

-16%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 2,99 pkt (5,98/kg)

2 PKT

Atria 
KUNNON ARKI LAATIKOT 
Maksa-, lihamakaroni- tai lihaperunasoselaatikot  
350-400 g (2,50-2,86/kg) 
Rajoitus 3 rs/talous

1.- RS

-22%
PLUSSA-KORTILLA

K-Ruokamestarin

PAREMMAT  
KARJALANPAISTILIHAT

Voimassa TO-LA 17.-19.3.

HERKKUTORILTA

SUOMI1225
KG

NAPPAA MUKAAN MEILLÄ 
VALMISTETUT HERKULLISET 
PATONGIT, EVÄSLEIVÄT JA 

PIZZAPALAT!  

JAHVAT TULLOO!

Hyviä makuja

LAUTASELLE
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Yhteistä vastuuta - Autetaan lapsia ja nuoria
Perinteisen Yhteisvastuuke-
räyksen teema tänä vuonna 
on koronapandemian seu-
rauksista kärsivien lasten 
ja nuorten auttaminen Suo-
messa ja ulkomailla. Kerä-
ys alkoi valtakunnallisesti 6. 
helmikuuta 2022. Pudasjär-
ven seurakunnan diakonityö 
järjesti laskiaistiistaina Yh-
teisvastuutapahtuman seu-
rakuntakodilla. Tarjolla oli 
hernekeittoa, pullaa ja laski-
aishuveja.

Lastenohjaaja Tanja Hal-
mekankaan ja Sirpa Outi-
lan vastuulla oli mäenlaskun 
järjestäminen lapsille. He 
olivat rakentaneet lumesta 
kaksi hahmoa, joista toinen 
esitti lasta ja toinen nuorta, 
Yhteisvastuun teeman mu-
kaisesti. 

- Kyllä tässä on nyt hirve-
än tärkeä teema. Mehän am-
matinkin puolesta katsom-
me ja tarkastelemme asioita 
lasten ja nuorten näkökul-
masta. Yhteisvastuun teema 
koskettaa meitä hyvin lähel-
tä. Jotenkin tuntuu, että ko-
ronan aikana lapsiperheiden 
ja vanhempienkin ihmisten 
huolet ja murheet ovat jää-
neet vähemmälle huomiol-
la. Koronan alussa piti lasten 
kanssa pohtia kuolemaakin, 
kun olivat kuulleet sen sa-
nan jostain, kertoi Sirpa Ou-
tila.

- Kyllä huolet ja mur-
teet näkyvät meidän työs-
sä. Vähävaraisia perheitä on 
enemmän. Korona näkyy, 
mutta positiivista on se, että 

lapset pesevät käsiään pal-
jon tarkemmin. Flunssat ja 
vatsataudit ovat vähenty-
neet. Kyllä lapset puhuvat 
koronasta, mutta eivät he 
sitä pelkää, tiesi Tanja Hal-
mekangas.

- Hyvältä tuntuu mäen-
laskeminen. Oli pikku hyp-
pyrikin. Olen laskenut mon-
ta kertaa, ehkä viisi kertaa, 
kertoi innokkaasti päiväker-
holainen Aarne Puhakka.

Aarnen äiti oli tullut kak-
sivuotiaan Reinon ja Vil-
ho-vauvan kanssa Yhteis-
vastuutapahtumaan. Suvi 
Puhakalle on tärkeää yhtei-
nen tekeminen lasten kans-
sa. Suvin mielestä seurakun-
ta on järjestänyt monenlaista 
tekemistä pienimmille ja 
isommillekin.

Seurakuntakodin alus-
sa oli hyvillä palkinnoil-
la katettu arpapöytä Yhteis-
vastuun hyväksi. Sinikka 
Pietilä ja Maija-Liisa Piri ker-
toivat, että toistasataa arpaa 
oli myyty jo tapahtumapäi-
vän alkutunnin aikana. He 
kertoivat olevansa hyviä 
myyjiä! Arpatuotostakin jää 
Pudasjärven lasten ja nuor-
ten auttamiseen 40 prosent-
tia. Juuri arpoja ostanut Eija 
Ahonen tiesi, että 60 pro-
senttia Yhteisvastuun tuo-
tosta käytetään ulkomailla.

- Minusta nämä Yhteis-
vastuupäivät ovat tosi hyviä. 
Aktiivisesti olen ollut muka-
na useana vuonna ja hoita-
nut listakeräystä kylillä. Pari 
vuotta se on ollut jäissä ko-
ronan takia. Mielelläni aina 
autan. Viime vuonna virkat-
tiin jumppakeppeihin suk-
kia ja niistä tuli hyvin tuot-
toa, kertoi Eija Ahonen.

- Meitä oli viime vuon-
na iso porukka kutomassa 
näihin harjanvarsiin sukkia. 
Tämä oli hyvä artikkeli. Idea 
jumppakepistä oli diakoni 
Helena Koivukankaan. Ar-
papalkintona ollutta jump-
pakeppiä esitteli Sinikka Pie-
tilä.

Maalatut motit 
uutuustuotteena
Marko Väyrynen ideoi Yh-
teisvastuun hyväksi uuden 
tuotteen: käsin maalatut Yh-
teisvastuumukit eli motit. 
Motteja on maalattu Ystä-
vän Kammarissa ja myös ri-
pareilla. Tapahtumapäiväs-
sä kuka vain saattoi maalata 
itselleen motin. Maalauksen 
jälkeen motti piti polttaa uu-
nissa, jotta maali pysyy pin-
nassa.

- Yksi motti maksaa vii-
si euroa, jos ostaa itselleen 
tai jos maalaa meille, niin 
myymme eteenpäin. Jokai-
seen mottiin tulee maalata 
Yhteisvastuun logo eli pu-
nainen sydän, jossa on ris-
ti. Yhteisvastuun ideana on, 
että kaikki voivat jotenkin 
osallistua keräykseen. Me 
annamme mahdollisuuksia 
osallistumiseen. Joku voi os-
taa motin, toinen ostaa ar-
poja ja joku käy syömässä, 

kertoi diakoni Helena Koi-
vukangas.

- Joka kerta osallistun Yh-
teisvastuupäivään. Tämä on 
minulle ihan sydämen asia. 
Minulla on seitsemän lasten-
lasta ja muitakin lapsia ym-
päri Suomea, niin ymmärrän 
hyvin, miten tärkeää on joka 
suhteessa auttaa lapsia ja 
nuoria, kommentoi ruokai-
lemaan tullut Rauni Särkelä.

Päivän sydän  
löytyy keittiöstä
- Oikein mainiosti on päi-
vä lähtenyt käyntiin. Tähän 
mennessä on reilu sata hen-
keä käynyt syömässä, tosi 
mukavasti on väki porinoin-
nut ja tunnelma ruokasalis-
sa on oikein hyvä. Päivän 
sydän löytyy tuolta keitti-
ön puolelta. Sieltä löytyvät 
tämän päivän tärkeimmät 
työntekijät. He ovat aloitta-
neet tämän päivän valmis-
telut jo eilen, kertoi keräys-
päällikkö Marko Väyrynen. 

- Tosi mukavalta on tämä 
päivä tuntunut. Ihmiset ovat 
lähteneet liikkeelle ja ovat 
saaneet, mitä ovat halun-
neet. Keittiössä kaikki on 
mennyt hyvin. Keittiöpo-
rukan yhteistyön tuloksena 
saatiin jakoon noin kaksisa-
taa litraa hernekeittoa. Osa 

keitosta menee myyntiin ja 
osa syödään täällä, kertoi 
keittiön kuulumisista seura-
kunnan emäntä Ulla Salme-
la.

Pirkko Hiltula oli toista 
kertaa auttamassa keittiössä. 
Hänestä on mukavaa, kun 
näkee ihmisiä. Pirkon mie-
lestä tämän vuoden avustus-
kohde on erittäin hyvä.

Kevään aikana seura-
kunta järjestää lipaskerä-
yksen kauppojen edustalla. 
Elokuussa tulee isompi to-
ritapahtuma Yhteisvastuun 
hyväksi. Keräyspäällikkö 
Marko Väyrysen mukaan 
tänä vuonna tullaan järjes-

tämään pihakahvila juttuja, 
kunhan säät lämpeävät.

Sivukylille ei ole resursse-
ja järjestää tapahtumia, mut-
ta sivukylille organisoidaan 
ovelta ovelle keräyksiä. Ky-
läseurat voivat ottaa Yhteis-
vastuu lippaan omiin tapah-
tumiinsa. Marko Väyrynen 
toivoo, että kyläseurat voi-
sivat kysellä lippaita seu-
rakunnasta omiin tapahtu-
miinsa. Syksyllä seurakunta 
järjestää vielä toisen ruokai-
lupäivän.

Ape Nieminen

Elämän luukun täyttäjät: Pirkko Hiltula, Anja Jussila, Ulla Salmela, Kari Peuraniemi ja Marko 
Väyrynen.

Lumilapsi ja –nuori tarvitsevat vierelleen lämminsydämi-
siä ihmisiä. Sirpa Outila ja Tanja Halmekangas näyttävät esi-
merkkiä.

Päiväkerhoikäinen Aarne Puhakka pulkkamäen vauhdikkaas-
sa hyppyrissä.

Takana Orvokki Juntunen ja Jaana Alho maalasi itselleen mo-
tin. Margetta Kosamo katsoo, kuinka motin maalaus edistyy 
Eija Ahosen käsissä. Rauni Särkelälle Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen on sydämen asia.

Maija-Liisa Piri ja Sinikka Pietilä myivät arpoja Yhteisvastuun 
hyväksi.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TI 18.-22.3. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 18.3. LAUANTAINA 19.3. MA-TI 21.-22.3. KE-TO 23.-24.3.

PERJANTAI-LAUANTAI 18.-19.3. MAANANTAI-TORSTAI 21.-24.3.

KENKÄOSASTOLTA

HERKKUTISKILTÄ:

229999

440000334949 222525

119999

889595

669595 110000

119999

779595

225050

999595
kgkg

kg

113939

11119595

kpl

pktpkt

11119595
kgkg

669595

339595 669595

669595
kg

kg

kg

kgkg
prk

669595

pktpkt

554949

229999

227979
pkt

334949
pkt

119999
pkt

pkt

pkt

kgkg

tanko

2 kalaa/talous

kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

pkt

pkt

pkt

119999
kg

12129595
kg

111919
pkt

225050
pkt

220000
tlk

669595999595
kg kg

224949
pktpkt

119999
psspss 119999

psspsskgkg

2 pkt/talous

229999
kgkg

14149090

25259090

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

Motul 2T Motul 2T SNOW SNOW 
POWER ÖLJY POWER ÖLJY 4 l4 l

pktpkt

2 pss

39399595 61619090

15159090 29299090

29299090 668080 27279090

13139090 39399090

49499595

64645050

32329090

Arctix sport Arctix sport 
Forester 240 Forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

1291299090
Metsäsuksen Metsäsuksen 
SITEET SITEET 

39399595
METSÄSAUVAT METSÄSAUVAT 

19199595
MURTOMAA-MURTOMAA-
SAUVAT SAUVAT 

14149090

AlkaenAlkaen

69699090

LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT

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

VartaVarta
AKUTAKUT
esim. D24 60ahesim. D24 60ah

3693690000

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

779595
AsseriAsseri
SOHJOKAUHA SOHJOKAUHA 

225050
JasuJasu
JÄÄKAIRAJÄÄKAIRA
 esim. 130mm esim. 130mm

59599090

2 prk

3 kg/tal.3 kg/tal.

4 prk

JYVÄBROILERIN
FILEE

640 g 
naturell

Mestari ForsmanMestari Forsman  
JAUHE-JAUHE-
MAKSA-MAKSA-
PIHVITPIHVIT

DennisDennis
RAFKINRAFKIN
PIZZATPIZZAT

400 g400 g
pakastepakaste

Irto Irto 
TaroccoTarocco

VERI-VERI-
APPELSIINIAPPELSIINI

ItaliaItalia

John WestJohn West
TONNIKALA-TONNIKALA-

PALATPALAT
145 g145 g

Tuore Tuore 
NorjanNorjan
LOHILOHI
2-3 kg2-3 kg
kokonainenkokonainen

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

HKHK
BALKANBALKAN
MAKKARA-MAKKARA-
TANKO TANKO 
500 g500 g

Skittles Skittles 
KARKKI-KARKKI-
PUSSIPUSSI
174 g174 g

KotimainenKotimainen
tuore tuore 
SILAKKA-SILAKKA-
FILEEFILEE
pyyntivarauspyyntivaraus

AtriaAtria
METSÄSTÄJÄN-METSÄSTÄJÄN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

HK HK 
HERKKU-HERKKU-
MAKSA-MAKSA-
MAKKARAMAKKARA
150 g150 g

NaudanNaudan
PAISTI-PAISTI-
JAUHE-JAUHE-
LIHALIHA

Atria PorsaanAtria Porsaan
SISÄFILEESISÄFILEE
n. 500 gn. 500 g
pehmeän pehmeän 
pipppurinenpipppurinen

PorsaanPorsaan  
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
talontalon
mausteellamausteella

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

PorsaanPorsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ jaja
LAPALAPA

HK KananpojanHK Kananpojan
SISÄFILEE-SISÄFILEE-
PIHVITPIHVIT
250-300 g250-300 g

Ingman Ingman 
maustetutmaustetut
KERMA-KERMA-
JÄÄTELÖT JÄÄTELÖT 
1 ll1 ll

SnellmanSnellman
KOTIMAINENKOTIMAINEN
MEETVURSTITMEETVURSTIT
200-220 g200-220 g

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainensuomalainen
ARKIJUUSTO-ARKIJUUSTO-
VIIPALEVIIPALE
400-500 g400-500 g

Atria tuoreAtria tuore
PORSAANPORSAAN
ULKO-ULKO-
FILEEFILEE
puhdistettupuhdistettu

Snellman Snellman 
kunnonkunnon
KUORETONKUORETON
NAKKI NAKKI 280 g280 g

Oreo O’sOreo O’s
RENGAS-RENGAS-
MUROTMUROT
350 g350 g

”Seinäkuivalihaksi””Seinäkuivalihaksi”
KotimainenKotimainen
NAUDANNAUDAN
SYDÄN SYDÄN n. 10 kg/ltkn. 10 kg/ltk

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

ArlaArla
KALINKAKALINKA
JOGURTITJOGURTIT
150 g150 g

Saarioinen Saarioinen 
PIZZATPIZZAT
200 g200 g

HyväHyvä  
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaarasvaa
max 10%max 10%

Tuore PorsaanTuore Porsaan  
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

TaffelTaffel
SUOLA-SUOLA-

PÄHKINÄPÄHKINÄ
175 g175 g

FazerFazer
KANELI-KANELI-
PUUSTITPUUSTIT

11 kpl 11 kpl 
240 g240 g

HKHK
SININENSININEN
LENKKILENKKI
500-580 g500-580 g

BolloBollo
MANDARIINIMANDARIINI

EspanjaEspanja

AtriaAtria
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

Arla Arla 
JOGURTITJOGURTIT
1 kg1 kg

Nokia  Nokia  
HAI KUMISAAPASHAI KUMISAAPAS
Koot: 36-41Koot: 36-41
Useita värejä!Useita värejä!

Nokia Wintry Nokia Wintry 
LASTENLASTEN
KUMISAAPASKUMISAAPAS
vuorillinenvuorillinen
Koot: 22-35Koot: 22-35

Nokia  Nokia  
KONTIOKONTIO
CLASSICCLASSIC
Koot: 34-46Koot: 34-46

M.X.O naisten M.X.O naisten 
NEULE-NEULE-
TAKKITAKKI
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Brandtex Brandtex 
naisten naisten 
JUHLA-JUHLA-
PUSEROPUSERO
Koot: 38-50Koot: 38-50

Gabriella KGabriella K
naisten naisten 
T-PAITAT-PAITA
Koot: 38-52Koot: 38-52

Marine naisten Marine naisten 
NEULEPUSERONEULEPUSERO
Koot: XS-2XLKoot: XS-2XL

Misukka Misukka 
KIRISTÄMÄTÖNKIRISTÄMÄTÖN
SUKKASUKKA
ohuempi pohjaohuempi pohja
Koot: 34-45Koot: 34-45

M.X.O miesten M.X.O miesten 
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

BCF miestenBCF miesten
COLLEGE-COLLEGE-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Marine miestenMarine miesten
VERKKATAKKIVERKKATAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

CrosshatchCrosshatch
miestenmiesten
VERKKA-VERKKA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

2 kpl
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Suometsä tuhkalla tuottoiseksi
Suomen metsäkeskus järjesti 
4.3.2022 Puun tiet -hankkeen 
työnäytöksen Pudasjärven 
Hetekylässä. Metsäkeskus 
järjesti maastokohteeseen il-
maisen bussikuljetuksen ja 
paikan päällä oli metsän-
omistajille ja muille asiasta 
kiinnostuneille lämmin sop-
palounas. Teemapäivän tar-
koituksena oli antaa tietoa sii-
tä, miten tuhkalannoitus lisää 
suometsän kasvua, kun koh-
de on valittu oikein.

Tuhkalannoitukseen so-
pivia suometsiä on Suomes-
sa 1,3 miljoonaan hehtaaria, 
joista yli 300 000 hehtaaria si-
jaitsee Pohjois-Pohjanmaal-
la. Maakunnassa tehdään rei-
lu viidennes kaikista Suomen 
tuhkalannoituksista.

Keinolannoitteiden hin-
nan nousu viime vuonna on 
lisännyt tuhkan osuutta lan-
noituksissa. Puutuhkalla voi-
daan lisätä puuston kasvua 
runsastyppisillä kohteilla 2–6 
kuutiometriä vuodessa 20–
30 vuoden ajan. Lannoitusin-
vestoinnille voidaan saada 
jopa 10 prosentin tuotto suo-
metsissä. Tuhkalannoitukses-
ta hyötyvät erityisesti ojitetut 
turvemaat, joissa havupuiden 
kasvua rajoittaa kaliumin ja 
fosforin vähyys tai ravintei-
den epätasapaino.

Valtio tukee ter-
veyslannoitusta ja 
suometisen hoitoa
Sopiville lannoituskohteille 
on mahdollista saada Metsä-
keskuksen myöntämää keme-
ra-tukea 30 prosenttia. Ravin-
ne-epätasapaino suometsässä 
voidaan havaita usein sil-
mämääräisesti, mutta myös 
kasvuhäiriöinä tai neulasten 
ja lehtien värimuunnoksis-
ta. Tarvittaessa lannoitustar-
ve voidaan varmistaa puiden 
neulasnäytteistä tehdyllä ana-
lyysillä.

Liian karuille kasvupai-
kolle tuhkalannoitus-tukea ei 
myönnetä, koska investoin-

ti ei yleensä ole taloudellises-
ti kannattavaa. Pudas puu-
tuhka sisältää typpeä lukuun 
ottamatta kaikki puiden tar-
vitsemat ravinteet oikeassa 
suhteessa.

- Lannoitus voi olla kui-
tenkin pettymys, jos tuh-
kan koostumusta ei ole sel-
vitetty tai kohdevalinta on 
mennyt pieleen. Metsänhoi-
tajalla täytyy olla malttia, sil-
lä puiden fosforipuutos kor-
jaantuu yleensä vasta kolme 
neljän vuoden kuluttua tuh-
kalannoituksesta, sanoo met-
sähoidon johtava asiantuntija 
Markku Remes Suomen met-
säkeskuksesta.

Jos suometsien puusto ei 

kykene haihduttamaan kas-
vualustassa olevaa liikaa kos-
teutta, voidaan vesitaloutta 
korjata perkaamalla vanhoja 
ojia. Suometsissä pyritään ko-
konaisvaltaiseen hoitoon, jos-
sa huomioidaan hakkuu- ja 
hoitotoimenpiteet, vesitalou-
den järjestelyt, taimikonhoi-
to, terveyslannoitukset ja kul-
kuyhteyksien parantaminen 
piennartasanteilla.

Tuhkalla  
parannetaan  
monimuotoisuutta
Tuhkalannoitus lisää hiilinie-
luja puuston ja varvuston bio-
massan lisääntyessä. Tuhka 
tosin lisää pintaturpeen maa-
tumista, joten osa lisäkasvun 

tuomasta hiilinielusta katoaa. 
Tuhka lisää luontaista taimet-
tumista ja sopivilla kohteilla 
lehtipuun osuutta.

Osalla kohteista tuhka li-
sää alikasvoskuusen määrää, 
joka vähentää kunnostuso-
jituksen tarvetta. Tuhkas-
ta vesistöihin huuhtoutuvien 
ravinteiden määrät ovat vä-
häiset, sillä tuhkasta liuen-
nut fosfori sitoutuu nopeasti 
maaperään rauta- ja alumii-
niyhdisteisiin hidasliukoi-
seen muotoon. Tuhka sisältää 
myös rautaa.

Emäksiset tuhkat neutra-
loivat maata ja sitovat tuhkas-
sa olevat raskasmetallit vai-
keasti liukenevaan muotoon. 
Tuhkalla ei ole todettu vaiku-
tusta marjojen ja sienten ras-

kasmetallipitoisuuksiin.
Metsäkeskuksen tehtävä-

nä on edistää kestävää met-
sätaloutta ja alan elinkeino-
ja, neuvoa metsänomistajia, 
kerätä ja jakaa tietoa Suomen 
metsistä ja valvoa metsälain-
säädännön noudattamista. 
Metsäkeskuksen toimintaa 
ohjaa ja valvoo maa- ja metsä-
talousministeriö.

Metsäkeskuksen
 lehdistötiedote

Tuhkalannoitus lisää suometsän monimuotoisuutta ja kas-
vua. Työnäytöstä seurattiin mielenkiinnolla.

Markku Remes Metsäkeskuk-
sesta kertoi tuhkalannoituk-
sen hyödyistä ’ Hetekylän 
Puun tiet -hankkeen työnäy-
töspäivässä. Hän oli erittäin 
tyytyväinen osallistujien ak-
tiivisuuteen ja metsäpäivän 
onnistumiseen. Kuva: Tuomo 
Tapanila.

Hetekylän suometsäpäivä sai hyvän vastaanoton pudasjär-
visten metsänomistajien keskuudessa.

Turvallisesti ja tehokkaasti rangat polttopuiksi
Pudasjärven K-Rauta ja TP 
Silva Oy järjestivät Hakki Pil-
ke klapikoneiden esittely-
päivän 2.3. Kiertueen aikana 
klapikoneita käytiin esittele-
mässä myös Taivalkoskella, 
Ranualla ja Rytingissä.

- Esittelypäivällä on suuri 
merkitys kauppiaan kannal-
ta. Vaikka ostopäätöstä ei heti 
syntyisikään, niin asiakkaal-
le jää muistikuvaan, millaisia 
koneita on tarjolla ja mistä nii-
tä saa, kertoo K-Raudan kaup-
pias Jukka Valkola.

- Kyllä esittelypäivä vilkas-
tuttaa kaupassa käyntiä, vaik-
ka niiden luonne onkin muut-
tunut. Ennen vanhaa väkeä oli 
paikalla pilvin pimein. Aho-
sen Timon ideasta lähti liik-
keelle ajatus klapikoneiden 
kiertueesta

TP Silva Oy:n tehtaan 
myyntiedustaja Veijo Kontro 
kertoi, että Hakki Pilke klapi-
koneet ovat kotimaisia tuottei-
ta, joita on valmistettu Haapa-
järvellä vuodesta 1979 lähtien. 
Esittelypäivän mallit ovat ol-
leet markkinoilla vasta parin 
vuoden ajan. Yhteistyö pai-
kallisen K-Raudan kanssa toi-
mii hyvin.

- Tässä Hakki Pilke Falcon 
35 -mallissa sylinteri nostaa 
puun vetävälle syöttömatolle. 
Hydrauliikkavivulla ohjataan 
rungon liikkumista syöttöma-
tolla ja ketjusahan toimintaa. 
Sahattavan puun pituutta sää-
dellään stopparilla. Halkais-
ukourussa puu halkeaa kap-

paleiksi ja poistokuljettimen 
nopeutta säätämällä poltto-
puut saadaan lentämään ha-
luttuun kohteeseen. Tätä ky-
seistä mallia voidaan käyttää 
traktorilla tai sähköllä, Kont-
ro selostaa.

- Löytyy toki pelkkiä trak-
tori- ja sähkömalleja. Asiak-
kaan tarpeen mukaan men-
nään. Ketjusahalla voidaan 
sahata isompia rankoja, hyö-
dyntää koko laipan mittaa. 
Vuonna 1996 me otimme ket-
jusahan käyttöön pilkekoneis-
samme. Kaikissa meidän ko-
neissamme on suojahäkki, 
joka estää tehokkaasti työta-
paturmat. Koneilla on vuo-
den takuu, johtuen kompo-
nenttien valmistajista. Rungot 
me tehdään itse ja niille voi-
simme antaa pitemmänkin ta-
kuun, Kontro kertoo.

Klapikoneiden verottomat 
hinnat vaihtelevat 7000 eu-
rosta 80 000 euroon asti va-

rusteista riippuen. TP Sil-
va Oy:lla on kolme yksikköä 
Suomessa, jotka työllistävät 
noin 200 työntekijää.

Yrityksen tuotteiden jäl-
leenmyyjinä toimii Suomes-
sa ainoastaan Lantmännen 
Agro. Yrityksellä on vientiä 
yli kolmeenkymmeneen maa-
han muun muassa Uuteen 
Seelantiin, Chileen, Japaniin, 
Keniaan, Kanadaan ja Euroo-
pan maihin.

Tarinointia  
kauppapaikalla
Asiakkaita kävi esittelypäi-
vän aikana mukavasti ja yksi 
heistä oli Eero Kouva. Tutki-
essaan Falcon 35 -mallia Eero 
totesi, että kyllä tämä näyttää 
pätevältä.

- Tuo nostin säästää selkää, 
hän totesi ja jatkoi:

- Polttopuiden tekeminen 
on ollut sydämen asia koko 

elämän. Kotona on mon-
ta uunia, joita täytyy ruokkia 
puilla. Minulla oli aikoinaan 
pienempi Hakki-kone. Mie-
lenkiinnosta tulin katsomaan, 
että miten nämä ovat kehitty-
neet.

Koneita tutkiessa Eero 
Kouva muisteli samalla, kuin-
ka hänen isänsä aikoinaan 
teki rantteella halkoja pime-
ässä.

- Hän nosti puut saha-
puurenkulle. Renkun päässä 
oli sarvi, jossa oli lyhty. Siinä 
se sahata nitkutteli aina, niin 
minä katoin, että on se julmaa 
hommaa. Sitten kirveellä ha-
kata mäiski, eihän sitä muu-
ta… oli vain särkykirves, leka 
ja kiila.

- Vasta 1950-luvulla al-
koi moottorisahoja ilmestyä 
markkinoille, ne olivat iso-
ja rustinkeja. Kyllä niillä piti 
aika pitkään töitä tehdä savo-
tassa ennen kuin se tuli han-

kittua. 1950-luvulla oli Top-
pilan savotta Lomavaarassa. 
Siellä oli iso kämppä ja lähi-
kylän pirtitkin olivat täynnä 
savottamiehiä. Osara-aukeita 
silloin aloittivat hakkaamaan.

- Kaikenmaailman kulkijaa 
ja nukkujaa oli. Osalla ei ollut 
mitään työvälineitä. Isä an-

toi sahan ja kirveen eräällekin 
kulkumiehelle. Mies toi päi-
vän päästä välineet takaisin. 
Isä kysyi:” Etkö aloittanut sa-
vottahommia?” Mies siihen: 
”Oli liian suurta metsää.”

Ape Nieminen

Myyntipäällikkö Veijo Kontro TP Silva Oy:sta on tyytyväinen 
hyvää yhteistyöhön paikallisen rauta- ja maatalouskaupan 
henkilökunnan kanssa. Eero Kouva tutkimassa Hakki Pilke Falcon 35 uusinta tekniikkaa. 

Klapikoneita esiteltiin suoraan kuorma-auton lavalta käsin. 
Kiinnostuneita kävi sopivin ajoin, niin myyntipäällikölle jäi 
aikaa henkilökohtaiseen esittelyyn.
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Ukrainan hätäapuun tukea 
Unicefin ja SPR:n kautta
Pudasjärven kaupunginhal-
litus kokoontui tiistaina 8.3. 
Ukrainan jouduttua Venäjän 
hyökkäyksen kohteeksi, on 
siviiliväestön inhimillisen 
kärsimyksen määrä merkit-
tävä. Ukrainassa on tuhot-
tu infrastruktuuria ja pal-
jon siviilejä on menehtynyt 
ja loukkaantunut. Arvioiden 
mukaan miljoonia ukrai-
nalaisia on lähtenyt tai läh-
temässä sotaa pakoon naa-
purimaihin. Avun tarve on 
ilmeinen. Pudasjärven kau-
punginhallitus päätti koh-
dentaa 8 000 euroa Ukrainan 
hätäapuun SPR:n ja puoliksi 
Unicefin Auta Ukrainan lap-
sia - keräykseen.

Perusopetuksen ja 
lukion työajat
Perusopetuslain pykäläs-
sä määrätään, että lukuvuo-
si alkaa 1. päivänä elokuuta 
ja päättyy 31. päivänä hei-
näkuuta. Lukuvuodessa on 
190 työpäivää, joista vähen-
netään kuitenkin muuksi ar-
kipäiväksi kuin lauantaik-
si sattuva itsenäisyyspäivä, 
loppiainen ja vapunpäi-
vä. Koulutyön päättyminen 
on viimeiseksi arkipäiväk-

si. Lukuvuonna 2022-2023 
työpäiviä on 187. Hallitus 
päätti perusopetuksen ja lu-
kion työajat lukuvuodel-
le 2022-2023. Itsenäisyys-
päivää edeltävä maanantai 
5.12. on vapaapäivä ja kou-
lutyö päättyy syyslukukau-
den osalta 22.12.2022.

Aluemarkkinointia
Pudasjärven kehitys Oy on 
vahvistamassa Pudasjärven 
aluemarkkinointia. Syötteen 
matkailu on hyvässä kasvu-
vauhdissa ja sitä on mahdol-
lisuus vahvistaa lisäämäl-
lä Kehitys Oy:n resursseja 
markkinointitoimien suun-
nitteluun ja toteutukseen. 
Toimintamalli pitää sisäl-
lään muun muassa tavoit-
teellisen aluemarkkinoinnin 
tarpeen selvityksen. Hallitus 
päätti hyväksyä Pudasjär-
ven Kehitys Oy:n esityksen 
matkailun aluemarkkinoin-
nin järjestelyn selvitys-
työn käynnistämisestä sekä 
myönsi selvitystyön toteut-
tamiseen 30 000 euroa.

Elinkeino-ohjelma 
valmistumassa
Hallintosäännön mukaises-

ti kaupunginhallitus päät-
tää elinkeino-ohjelman hy-
väksymisestä valtuuston 
strategiassa linjaamien pai-
nopisteiden mukaisesti sekä 
vastaa riittävien resurssi-
en varaamisesta ohjelmas-
sa valmisteltu kaupungin ja 
kehitysyhtiön toimesta yh-
dessä muiden toimijoiden 
kanssa. Merkittiin elinkei-
no-ohjelman tiedoksi ja lin-
jattiin ohjelman jatkoval-
mistelua. Elinkeino-ohjelma 
hyväksytään kaupunginhal-
lituksessa 29.3.

Tilinpäätös val-
mistumassa
Vuoden 2021 tilinpäätös-
tilanne merkittiin tiedoksi 
ja käsiteltiin tilinpäätöksen 
valmistelutilannetta. Valmis 
tilinpäätös käsitellään 29.3. 
kokouksessa. Oulunkaaren 
kuntayhtymän tilinpäätös 
on valmistunut ja yhtymä-
hallitus käsitteli tilinpäätös-
tä 28.2.

PUDASjärveläinen

Pekka Virtanen ja Kati Poijula ovat musisoineet yhdessä pa-
rin vuoden ajan. Kurkisalissa kuullaan dueton rakkauslaulu-
teemaista musiikkia.

Lauantaina 2.4. Hyvän olon 
keskuksen Kurkisalissa esi-
tettävä kokonaisuus ”Stories 
about love - tarinoita rak-
kaudesta” on kahden mu-
siikkialan ammattilaisen yh-
teiskonsertti.

Kati Poijula on paikal-
linen lauluharrastaja, joka 
on saanut eväät ja rohke-
utta laulamiseen Pudasjär-
ven kansalaisopistossa. Eri-
tyisesti Reijo Kossi ja Aira 
Siuruainen-Kalliola aloitti-
vat Katin lauluharrastuk-
sen työstämisen jo kymme-
nisen vuotta sitten. Vuonna 
2020 Kati sai ensimmäisenä 
aikuisopiskelijana päättöto-
distuksen kansalaisopiston 
pop-jazz -linjalta.

Pekka Virtanen on Vaa-
lasta kotoisin oleva musii-
kinopettaja, joka on harras-
tanut musiikkia lapsesta 
saakka. Hänen monipuoli-
suutensa ja taito tehdä mu-
siikkia ovat vertaansa vailla. 

Duo Kati Poijula ja Pekka 
Virtanen on saanut alkun-
sa pari vuotta sitten, minkä 
jälkeen yhteistyö on ollut tii-
vistä. 

”Stories about love - tari-
noita rakkaudesta” on Katin 
ja Pekan kokoama rakkaus-
lauluteemainen kokonai-
suus, jossa ei niin esittäji-
en kuin kuulijoiden tarvitse 

Pirtin Kurkisalissa lauletaan 
rakkaudesta

Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen 
energian saatavuus on turvattava

Ukrainan sodalla on ol-
lut välittömiä vaikutuk-
sia Suomen energian tuo-
tantoon. Suomeen tuodaan 
merkittäviä määriä öljyä, 
maakaasua ja energiaha-
ketta. Noin neljännes Suo-
messa käytettävästä ener-
giahakkeesta on tullut 
Venäjältä.

Olemme Pohjois-Poh-
janmaalla nyt tilantees-
sa, jossa energiantuotan-
toon kohdistuu merkittäviä 
haasteita polttoaineen saa-
tavuuden osalta. Energian 
hinta on ratkaiseva tekijä 
kaikille osapuolille. Hin-
nan nousu kohtelee samal-
la tavalla niin teollisuutta, 
maa- ja metsätaloutta kuin 
palveluntuotantoa ja yh-
dyskuntaa. Energian hin-
taan menevä osuus niin 
yritysten tuotoista, kuntien 

tuloista kuin kansalaisten 
palkoista tulee kasvamaan, 
jos energian omavaraisuut-
ta ei paranneta välittömästi 
tukitoimilla, joilla selvitään 
akuutin kriisiin yli. Lyhyen 
tähtäimen energiatilanteen 
muutoksenhallinnan lisäk-
si on valmisteltava suun-
nitelmat, jolla tilanteen va-
kauduttua voidaan palata 
kohti fossiilivapaata ja il-
mastonmuutosta torjuvaa 
sekä omavaraista energia-
tuotantoa ja energiapoli-
tiikkaa. Suomen valtion 
on neuvoteltava Euroopan 
unionin kanssa, jotta kriisin 
aikana energiantuotannon 
verotusta ja päästökauppaa 
voitaisiin höllentää.  

Energiatilanteeseen rea-
goiminen on välttämätön-
tä yhteiskunnan vakauden, 
kuluttajahintojen, työpaik-

kojen ja vientiteollisuuden 
kilpailukyvyn takia. Nyt 
tarvitaan yhteiskunnalli-
nen konsensus poliittisten 
toimijoiden, julkisen sek-
torin ja energiateollisuu-
den kesken. On toimittava 
kaikilla tasoilla kunnista, 
maakuntiin, valtioon ja 
EU-tasolle asti, jotta jokai-
nen Suomessa, kansalaisis-
ta yhteisöihin ja yrityksiin, 
selviävät mahdollisemman 
vähäisillä vaurioilla. 

Mari-Leena Talvitie Maa-
kuntavaltuuston puheen-

johtaja, varapuheenjoh-
tajat Jouni Jussinniemi, 

Jarmo Haapaniemi, 
Tuomas Okkonen, Jussi 

Ylitalo Maakuntahallituk-
sen puheenjohtaja. 

tunteita säästellä. 
Konsertti pitää sisällään 

sekä suomen- että englan-
ninkielisiä biisejä, joista var-
masti jokainen löytää omat 
suosikkinsa. 

Yhteisiä projekteja maini-
tessa nousee esille viime ke-
sänä Pekan valmiiksi teke-
mä biisi ”Will it take some 
time”, joka on Katin kotiku-
toisesta demosta saatettu ny-
kyiseen muotoonsa. Kappa-
leesta tehtiin viime kesänä 
myös video, minkä tuotti 
Media- ja videotuotanto Air-
moilanen. Video löytyy You-

Tubesta katipoijula.music 
-kanavalta. 

Tuleva konsertti alkaa 
Kurkisalissa kello 16. Täs-
sä muodossa kokonaisuutta 
on esitetty ainoastaan yhden 
kerran aikaisemmin, Mu-
hoksen kulttuurikeskus Koi-
vussa ja tähdessä tiukempi-
en koronarajoitusten aikana, 
joten senkin vuoksi kon-
sertoijat toivovat ihmisten 
lähtevän vihdoin liikkeel-
le ja nauttimaan rakkauden-
täyteisestä live musiikista. 

Terttu Salmi

Kurenpojat toiseksi

Futsal-Kakkonen päätökseen

Syksyllä alkanut miesten 
Futsal-Kakkonen päättyi 
sunnuntaina sarjan kah-
den parhaan joukkueen 
eli HauPan ja FC Kuren-
poikien keskinäiseen räs-
tipeliin. Pelissä ei ollut 
enää panosta, kun koti-
joukkue HauPa oli jo var-
mistanut pääsyn Ykkösen 
nousukarsintaan. 

HauPa voitti lopulta 
7-4 (1-3), vaikka Kuren-
pojat johti ottelua par-
haimmillaan 4-1. Kuren-
poikien avausosumasta 
vastasi Yannick Ntamb-
we ja lopuista Otto Nie-
melä hattutempullaan. 
HauPa aloitti hurjan maa-
li-ilottelun reilun puolen 
tunnin kohdalla latoen 
neljä maalia vajaan puo-
lentoista minuutin aika-
na. 

Kurenpoikien kausi oli 
kaksijakoinen. Kahdek-
sasta ensimmäisestä pe-
listä se voitti seitsemän ja 
hävisi vain KePS:lle. Tam-
mikuun viimeisenä päi-
vänä alkoi kuitenkin ala-

Joonas Pahkalan teki kotipelissä HauPaa vastaan johtomaalin. Kuva Pieta Niemelä.

Miesten Futsal-Kakkonen Pohjoinen 2021-2022 lopputau-
lukko:

mäki ja lopuista kuudesta 
pelistä tuli neljä tappiota 
ja kaksi tasapeliä. Kaikis-
sa näissä peleissä kaava oli 
samantapainen kuin sun-
nuntaina HauPaa vastaan 
eli se, että Kurenpojat johti 
jokaista ottelua, mutta vas-
tustaja tuli lopussa joko ta-
sapeliin tai voittoon. 

Huolimatta heikosta 
loppukaudesta Kurenpojat 
säilytti sarjan kakkostilan. 
Myös pistepörssissä pa-
ras kurenpoika Arttu Nie-

melä oli kakkosena 31 (15 
maalia ja 16 syöttöä) pis-
teellä. Tilasto ykkönen oli 
HauPan Toni Kaikkonen 
37 (17+20) pisteellä. Ku-
renpoikien Otto Niemelä 
ja Yannick Ntambwe sijoit-
tuivat myös hyvin piste-
pörssissä. Otto oli kuudes 
20 (15+5) ja Yannick seitse-
mäs 19 (10+9) pisteellä.

PUDASjärveläinen
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Pudasjärven Invalidit ry. piti 
tilikokouksen torstaina 10.3. 
seurakuntakeskuksen rippi-
koulusalissa. 

Kaksi viikkoa aiemmin 
kokouskutsu julkaistiin PU-
DASjärveläinen -lehdessä ja 
sihteeri laittoi vielä muistu-
tuksena tekstiviestin jäsenis-
tölle. 

Ennen varsinaisen koko-
uksen alkamista pidimme 
hiljaisen hetken edesmen-
neen kerholaisemme muis-
toksi. 

Varsinainen kokous alkoi 
määräajassa. Hyvien koko-
ussääntöjen mukaisesti tili-
kokoukselle tulee aina valita 
puheenjohtajaksi hallituksen 
ulkopuolinen henkilö. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Esa 
Viuhkola ja sihteeriksi Tert-
tu Salmi, pöytäkirjan tarkas-
tajina sekä äänten laskijoina 
olivat Kyllikki Hanhisuanto 
ja Annikki Ylitalo. 

Sihteeri esitteli vuoden 
2021 toimintakertomuksen, 
joka osoittautui kokoontu-
misrajoituksista huolimat-

Kevätaurinko siivitti tilikokousta

Invalidien Kevätkokouksessa oli rippikoulusali lähes täynnä. 
Heikki Höyhtyä ja Kalevi Vattula esittivät kevättalveen sopi-
van vauhdikkaan lastenlaulun Jänöjussin mäenlaskun. 

ta monipuoliseksi, minkä 
mahdollisti järjestäjien luo-
vuus. Tapahtumissa oli kai-
ken kaikkiaan ollut kävijöi-
tä joka kerta keskimäärin 26 
henkilöä. 

Yhdistyksemme toimin-
nantarkastajana jo neljä 
vuotta toiminut Pirkko Pää-

talo antoi lausunnon, jossa 
hän totesi, että toiminnas-
sa ja talouden hoidossa on 
noudatettu hyvää kirjanpi-
totapaa mistä ilmenee riit-
tävät tiedot yhdistyksen 
toiminnasta ja sen perus-
teella hän esitti kokouksel-
le tiinpäätöksen hyväksy-

mistä ja vahvistamista sekä 
vastuuvapauden myöntä-
mistä hallitukselle. Koska 
tuloslaskelma osoittautui 
ylijäämäiseksi, kokous an-
toi tilivelvollisille vastuuva-
pauden. 

Varsinaisen kokouksen 
jälkeen yhdistyksen muusi-

kot Kalevi Vattula ja Heikki 
Höyhtyä heittäytyivät lap-
sellisiksi ja esittivät lasten-
laulun Jänöjussin mäenlas-
ku. 

Kahvittelun lomassa lau-
lettiin Vattulan säestyksel-
lä paljon muutakin ja päivän 
päätteeksi oli arpajaiset. 

Huhtikuun kerhotapaa-
minen on torstaina 14.4. al-
kaen kello 14. Aiheena tuol-
loin on pääsiäinen. 

Terttu Salmi

Siuruan hiihtokisassa nautittiin 
yhdessäolosta ja jälleennäkemisestä

Aurinko heloitti täydeltä te-
rältä, kun entisen Virtalan 
koulun piha täynnä iloisia 
nykyisiä ja entisiä siurualai-
sia sekä vierailijoita läheltä 
ja kaukaa, nauttivat yhdes-
säolosta ja jälleennäkemises-
tä hiihtokisailujen merkeissä. 
Kisan aloittivat Lapset kak-
sivuotiaista ylöspäin aina yli 
seitsemänkymppisiin vaarei-
hin ja muoreihin asti. Van-
hempia ei tarvinnut pitää 
pystyssä, nuoremm,lla oli tek-
niikka tai voitelu hieman ha-
kusessa. Hankkilan Matilla 
ei ollut voitelu ihan kohdil-
laan, siitä kertoi hänen kuljet-
tamansa takkuuntunut lumi, 
vanhojen, varmaan Ruotsin 
armeijan suksien pohjissa. Sa-
moilla armeijan suksilla hiih-
ti myös ensikertaa Aleksi Van 
Der Vegt Hollannista, siu-
rualainen uudisasukas. Hy-
vin hän hiihti, mutta puolessa 
matkaa Matti vaihtoi sukset 
itselleen. Aleksi kertoi maalis-
sa jonkun varastaneen hänel-
tä sukset kesken matkan. 

Välillä tankattiin kuumaa 
mehua, kahvia, makkaraa ja 
hamporilaisia, puri ja pori-
laisen risteytyksiä, Heikkisen 
Timpan erikoisia. Ja taas men-
tiin vauhdilla lumikengillä, 
näytti olevan yllättävän kette-
rää porukkaa. Heikkisen Sami 
maailmanmestarina määrä-
si vauhdin, muut tuli perässä 

kukin tyylillään. Kisojen mas-
kotteina olivat Mörri- ja Pör-
ri-karhut. Kylätapahtumassa 
pitää olla aina hauskaa. Ryp-
pyotsaisuudella ja riitelemällä 
ei kylillä pysy motivaatio asu-
miseen, oli maailman tilanne 
mikä tahansa. 

Seuraavana pilkitäänkin 
affenet Liekolammesta lauan-

taina 26.3. kello 10-14. Sarjoja 
löytyy kaikille, kuin palkin-
tojakin. Järjestetään yhteises-
ti Siuruan Kylä ry:n ja Yli-Siu-
ruan MS:n kanssa. Eikä siinä 
kaikki. Hyvinvointia Yhdes-
sä tapahtuma on keskiviikko-
na 30.3. Yli-Siuruan entisellä 
koululla kello 18. Tervetuloa! 
KT

Miesten sarjan hiihtäjät lähtötunnelmissa.

Huolto pelaa käteisellä.

Tulevaisuus näyttää valoisalta. 

Virtalan entisiä oppilaita. Annika karhun kaadossa. Uupuminen jo lähdössä.
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Paula-myrskyalueen teiden kunto 
huolettaa metsäalan toimijoita 

Pudasjärvellä järjestettiin 
metsäalan toimijoiden yh-
teistyöpalaveri viime kesän 
Paula-myrskyalueen yksi-
tyisteiden kunnostamisesta. 
Palaveriin osallistui alueen 
Metsänhoitoyhdistyksien, 
Metsäkeskuksen, Metsä-
hallituksen, ELY:n, Sumet-
ku Oy:n ja alueen kuntien 
edustajia.

Myrskyalueelta on kor-
jattu puuta jo 1,8 miljoonaa 
kuutiometriä neljässä kuu-
kaudessa, jota voidaan pi-
tää merkittävänä määränä. 

Vertailun vuoksi kuuluisil-
ta Osaran aukeilta korjat-
tiin 1,2 miljoonaa kuutio-
metriä 15 vuoden aikana 
1940-60-luvuilla. Tuhoalu-
een laajuudeksi arvioidaan 
satoja tuhansia hehtaare-
ja.  Talviaikaiset hakkuut on 
melkein saatu hoidettua tä-
män talven aikana, mutta 
kesäkorjuukohteita on vielä 
jäljellä satoja tuhansia kuu-
tiometrejä. Myrskyalueella 
on yksityisteitä ja Metsähal-
lituksen teitä yhteensä tu-
hansia kilometrejä.

Myrskyalueen yksityis-
tiestö joutui viime kesän 
ja syksyn aikana äärettö-
män lujille isojen puukor-
juumäärien ja olosuhteiden 
takia. Ensi kevään osalta 
metsätoimijoita huolettaa 
kuinka tiet kestävät korjuu-
kalustojen siirtoja ja puun-
kuljetuksia. Kriittistä aikaa 
puunkorjuun ja teiden kun-
non kannalta tulee olemaan 
huhti-kesäkuu, jotta met-
sänomistajille arvokkaim-
mat tukit saadaan sahalle 
ennen juhannusta. Kuitu-

puiden kuljetusta voidaan 
osittain jättää kesäaikaan.

Metsäalan toimijat ovat 
yksimielisiä siitä, että ke-
vään aikana tulee tehdä 
kriittisillä myrskytuhoalu-
eilla teiden kuntokartoituk-
sia, jotta teiden kunnostus-
toimet saadaan käyntiin. 
Erityishuolena ovat myrs-
kyalueen yksityisteiden sil-
lat, jotta ne kestävät lisään-
tyneen raskaan liikenteen. 
Myös ns. ELY:n yleiset tiet 
tarvitsevat kiireesti kelirik-
kokorjauksia ja -hoitotoi-

menpiteitä kevään aikana.
Nykyiset rahoituskana-

vat, kuten kestävän met-
sätalouden rahoitus (Ke-
mera), ELY-keskuksen tai 
kuntien yksityistieavustuk-
set eivät ehdi vielä välttä-
mättä kevään kelirikkoon, 
mutta kesän ja syksyn kun-
nostuksiin on mahdollista 
tehdä tiekuntien päätöksiä 
ja saada rahoitusta. Positii-
vista asiassa on se, että Ke-
mera-rahoitusta ja ELY:n 
avustusrahaa on runsaas-
ti saatavilla.  Metsäalan toi-

mijat ovat valmiita autta-
maan tiekuntia, jotta niissä 
saadaan tiekuntien hallin-
nointiasiat kuntoon, joka on 
edellytyksenä rahoituksen 
saantiin. Lisäksi metsäalan 
toimijoilla on tieasiantun-
tijoita, jotka voivat avustaa 
tiekuntia kunnostushank-
keiden suunnittelussa ja ra-
hoituksien hakemisessa.

Seppo Miettunen
kenttäpäällikkö, 

MTK Metsänomistajat

Rauhan rukoushetki talvisodan päättymisen päivänä

Pudasjärven seurakun-
ta järjesti kirkossa 13.3. ru-
koushetken rauhan puoles-
ta talvisodan päättymisen 
muistopäivänä. Tilaisuus 
toteutettiin yhdessä Pudas-
järven sotaveteraaniyhdis-
tyksen ja vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen 

kanssa. Tilaisuudessa pu-
huivat Pudasjärven Sotave-
teraanit ry:n puheenjohtaja 
Vesa Holmström ja vt. seu-
rakuntapastori Veijo Lohi-
niva. 

Vesa Holmström muis-
tutti kuulijoiden mieliin, että 
talvisodan päättymisestä on 

Pirkko Päätalo ja Arvo Suoperä laskivat vuorollaan muistokynttilät sankarihaudalle. Kunnia-
vartiostossa Eero Talala ja Esko Törmänen.

Tuomme eteesi Ukrainan tilanteen ja kärsimyksen siellä. Anna rauha ja rakkaus vihan sijaan, 
rukoili vt. seurakuntapastori Veijo Lohiniva.

kulunut 82 vuotta. 105 päi-
vää kestäneen sodan rauha-
nehdot olivat Suomelle hy-
vin raskaat ja maassamme 
toimitettiin niiden johdosta 
suruliputus. Suomi menet-
ti Karjalankannaksen, Laa-
tokan Karjalan, osan Sallan 
kunnasta ja osan Petsamoa 
sekä Viipurin, Käkisalmen ja 
Sortavalan kaupungit. 

- Talvisota osoitti Suomen 
kykenevän rakentamaan ai-
nutkertaisen yhtenäisyyden 
hädän keskellä. Talvisodan 
hengestä tuli kansallinen ja 
kansainvälinenkin käsite. 
Sodan kylmät kasvot saa-
vat virtaa diplomatian ja 
kansojen vuorovaikutuksen 
merkityksen aliarvioimises-
ta. Olemme uuden edessä. 
Olemme kokoontuneet ko-
tikirkkoomme viettämään 
rukoushetkeä rauhan puo-
lesta. Kristillisellä kirkol-
la ja uskollamme Jumalaan 
on aina ollut suuri merki-
tys hädän ja kriisien keskel-
lä. Tänään rukoilemme rau-
haa Ukrainaan, Eurooppaan 
ja koko maailmaan, sanoi 
Holmström.

Veijo Lohiniva kertoi pu-
heessaan, kuinka vuonna 
1939 alkoi synkkiä pilviä ka-
saantua maailmanpolitiikan 
taivaalle. Saksa ja Neuvos-
toliitto solmivat hyökkää-
mättömyyssopimuksen, jos-
sa salaisesti sovittiin Baltian 
maiden ja Suomen kuulu-
vat Neuvostoliiton etupii-
riin. Neuvostoliiton taholta 
tuli pian kutsu tulla keskus-
telemaan aluevaihdoista, 
mutta Suomen poliittinen 
johto ei suostunut vaatimuk-
siin. Maamme rauhantah-
dolla ja puolueettomuudel-
la ei ollut mitään merkitystä, 
kun aggressiivinen itänaa-
puri aloitti ilman sodanju-
listusta sodan marraskuun 
lopulla. Maamme sai sym-
patiaa ja Ruotsista tuli va-
paaehtoisia taistelemaan yli-
voimaisia joukkoja vastaan. 
Muuten oli maamme täysin 
yksin. Kansalaisilla oli vah-
va maanpuolustushenki ja 
sotilailla rautainen taiste-
lutahto! Ilman niitä maam-
me olisi miehitetty. Suuret 
ja nöyrät kiitokset teille ve-
teraanit. Te estitte maamme 

miehityksen, eikä maamme 
joutunut diktaattori Stalinin 
vallan alle.

 - Suru on tietysti heis-
tä, jotka ovat kärsineet. Suo-
men kannalta se on ilo, että 
talvisodasta selvittiin. Tä-
män päivän maailman tilan-
ne näyttää kerta kaikkiaan 
surkealta. Johtajat eri mais-
sa ovat niin erilaisia. Yksityi-
nen ihminen ei ymmärrä sel-
laista, sanoi Eero Ahonen. 

- Talvisodan ajasta on lap-
suusmuistoja, kun kuusa-
molaiset evakot olivat mat-
kalla Yli-Kiiminkiin. Suutari 
Vasilli asusti meidän pirtis-
sä ja suutaroi ikkunan vie-
ressä. Lapsuusmuistot ovat 
kauheita, kun evakkokara-
vaanit ovat mielessä. Pahal-
ta tuntuu taas. Joudutaanko 
jonkun vuoden päästä evak-
komatkalle, aprikoi Heikki 
Heikkilä.

Kirkonkellot soivat, kun 
Mika Kuusijärvi asteli kir-
kosta sankarihaudoille. 

-Talvisodan päättymi-
sen muistopäivä pistää hil-
jaiseksi. Minulle isänmaa ja 
sotien veteraanit ovat tärkeä 

asia. Melkein joka päivä tu-
lee muisteltua niitä miehiä, 
jotka ovat siellä sotineet ja 
mahdollistaneet meille tämä 
systeemin. Se on suuri ha-
tun nostamisen aihe. Minun 
molemmat papat kaatuivat. 
Kaksi papan veljeä nukkuu 
sankarihaudoissa. Osa su-
kulaisista hävisi rintamalle. 
Näinä päivinä, kun sota on 
niinkin lähellä kuin Ukrai-
nassa, se nostaa tunteita pin-
taan. 

- Kunniavartiostossa ole-
minen on niin pieni asia ver-
rattuna siihen, mitä mei-
dän isät ja äidit ovat tehneet 
maamme eteen, että mie-
lellään minä sen puolitun-
tia seison vartiostossa, sanoi 
Eero Talala.

- Talvisodan muistopäivä 
herättää aina muistoja. Hel-
mi Tervolle tämä päivä oli 
erittäin tärkeä päivä. Mon-
ta kertaa käytiin viemässä 
kynttilät sankarihaudalle, 
muisteli Esko Törmänen

Ape Nieminen

Itsenäisyytemme säilyi, mutta se vaati lähes 27 000 sotilaan 
hengen. Haavoittuneita oli 45 000, 10 000 invalidisoitui ja 
420 000 suomalaista joutui jättämään kotinsa, muistutti pu-
heessaan Pudasjärven sotaveteraanien puheenjohtaja Vesa 
Holmström.



10 PUDASjärveläinen Nro 11 •  to 17.3.2022

”Armoa, toivoa ja rakkautta” -projekti 
Kolmivuotinen ennaltaehkäi-
sevää perhetyötä tekevä Per-
heen parhaaksi -projekti esit-
telee yhteistyökumppaneita, 
jotka tekevät kaupungissam-
me työtä perheiden parissa. 
Projekti on Pudasjärven seu-
rakunnan organisoimaa ja EA 
Hiltula -rahaston rahoittamaa 
toimintaa.

Alkuvuoden aikana Pu-
dasjärveläinen -lehdessä ovat 
esittäytyneet projektin yhteis-
työkumppanit. Nyt esittely-
vuorossa on Pudasjärven sosi-
aalipalvelut.

Pudasjärven  
sosiaalipalvelut 
Palveluohjaus: Oulunkaarella 
toimii seudullinen palveluoh-
jaus, jonka kautta saa neuvon-
taa ja ohjausta sosiaalipalve-
luista. Palveluohjaukseen voi 
olla yhteydessä, kun tarvitsee 
ammattilaisen tukea omaan tai 
läheisen arkeen. Tuen tarve voi 
liittyä omiin tai läheisen asioi-
hin: esimerkiksi lapsen hyvin-
vointiin, asumiseen liittyviin 
asioihin, päihde- ja mielen-
terveysasioihin, perhe- tai lä-
hisuhdeväkivaltatilanteisiin, 
taloudellisiin asioihin tai ylei-
sesti perheen tilanteeseen liit-
tyviin asioihin. Palveluohjaaja 
ottaa vastaan myös lastensuo-
jeluilmoituksia. 

Myös yhteistyötahot voi-
vat olla yhteydessä palveluoh-
jaukseen. Palveluohjaajaa voi 
konsultoida sosiaalipalvelui-
hin liittyvissä asioissa.  

Oulunkaaren seudullinen 
palveluohjaus palvelee maa-

nantaista perjantaihin kello 
9.00-15.00 numerossa 08 5875 
5010. Pudasjärven perhepalve-
luiden palveluohjaajana toimii 
Kaija Kehusmaa-Lehtola p. 040 
826 6580. 

Lapsiperheiden  
sosiaalityö,  
lastensuojelu ja 
perheoikeudelliset 
palvelut  
Lapsiperheiden sosiaalityötä 
Pudasjärvellä tekevät sosiaa-
lityöntekijä Leena Törrö sekä 
lastensuojelun sosiaalityön-
tekijät Jonna Puhakka ja Sei-
ja Tihinen. Sosiaalityö on asi-
akas- ja asiantuntijatyötä, jossa 
kartoitetaan perheen tuentar-
vetta, rakennetaan lapsen ja 
perheen tarpeita vastaava pal-
velukokonaisuus ja seurataan 
sen toteutumista. Sosiaali-
työ on muutosta tukevaa työ-
tä, jonka tavoitteena on vah-
vistaa ja lisätä perheiden ja 
perheenjäsenten hyvinvoin-
tia sekä muutoin tukea perhei-
tä muuttuvissa ja haastavissa 
elämäntilanteissa. Yhteyden-
oton tai lastensuojeluilmoi-
tuksen myötä sosiaalityönteki-
jä kartoittaa perheen tilannetta 
ja pyrkii tarjoamaan perheelle 
heidän tarvitsemia palveluita, 
esimerkiksi perhetyötä tai tu-
kiperhepalvelua. Sosiaalityön-
tekijät vastaavat myös mm. 
lastensuojelun sijaishuoltoa ja 
jälkihuoltoa tarvitsevien lasten 
asioista. 

Leena Törrö toimii lisäksi 
lastenvalvojan tehtävissä, joi-

hin kuuluvat mm. isyyteen ja 
äitiyteen liittyvät asiat sekä las-
ten huoltajuuteen, asumiseen, 
tapaamiseen ja elatukseen liit-
tyvät sopimukset. 

Lapsiperheiden  
kotipalvelu ja  
perhetyö 
Pudasjärven perhepalveluis-
sa perhetyön- sekä kotipalve-
lutyöntekijöinä toimivat Sirk-
ka Pesälä, Aini Mertala, Virpi 
Uusi-Illikainen, Pirkko-Liisa 
Jaara sekä Satu Niemelä. Lap-
siperheiden sosiaaliohjaajana 
ja lapsiperheiden kotipalvelus-
ta vastaavana työntekijänä toi-
mii Kaija Kehusmaa-Lehtola. 
Toisena sosiaaliohjaajana osa-
aikaisesti työskentelee Anna-
Kaisa Yasin. 

Lapsiperheiden kotipalvelu 
on perheen kotiin annettavaa 
konkreettista apua lastenhoi-
toon sekä pieniin kotitöihin. 
Palvelulla tuetaan perheen 
kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia ja jaksamista arjessa. Koti-
palvelua on mahdollista saa-
da säännöllisenä tai tilapäisenä 
palveluna. Lapsiperheiden ko-
tipalvelua myöntää lapsiper-
heiden sosiaaliohjaaja. 

Säännöllisessä kotipalve-
lussa sovitaan yhdessä per-
heen kanssa kuukausittaisesta 
tai viikoittaisesta tuntimääräs-
tä ja lähtökohtaisesti palvelus-
ta peritään tulojen ja perhe-
koon perusteella määräytyvä 
maksu. Tilapäistä kotipalve-
lua voi käyttää satunnaiseen 
palvelutarpeeseen, kuten esi-
merkiksi terveydenhuollon 

Lapsiperheiden hyväksi sosiaalityötä Pudasjärvellä tekevät 
Seija Tihinen, Jonna Puhakka ja Leena Törrö.

Kohtaamossa kohtaavat kaikki
Hyvän olon keskus Pirttiin 
avattiin maanantaina 14.3. 
uusi palveluneuvontapis-
te Pirtin Kohtaamo. Avajais-
viikko lähti käyntiin kah-
vitarjoilun ja tutustumisen 
merkeissä. Viikko-ohjel-
ma jatkui tiistaina työnha-
kijoiden terveystapaamisen 
POP UP -tapahtumalla. Kes-
kiviikkona Kohota-hank-
keen edustajat kertoivat tu-
levista digikoulutuksista. 
Loppuviikosta tulevat Ou-
lun ammattikorkeakoulus-
ta edustajat ja opiskelijat 
kertomaan opiskelumahdol-
lisuuksista ammattikorkea-
koulussa. Kohtaamoa koor-
dinoi JobBoost- hankkeen 
projektikoordinaattori Tapio 
Laurila. Apunaan Kohtaa-
mo palveluissa hänellä on eri 
sektoritoimijoista koostuva 
tiimi, johon kuuluu liki pari-
kymmentä asiantuntijaa.

-Odotamme, että eri asia-
kaskohderyhmät laajal-
ti löytävät Kohtaamon mo-
nipuoliset palvelut, joihin 
tarjoamme neuvontaa sa-
masta paikasta. Ohjaamme, 
neuvomme ja autamme asi-
akkaita löytämään palveluja, 
tietoa ja informaatiota henki-
lökohtaisten tarpeiden poh-

jalta. Työllisyyspalveluihin, 
osaamiseen ja koulutukseen 
liittyvät asiat taitavat olla 
ne keskeisimmät asiat, mi-
hin keskitymme. Autamme 
kyllä asiakkaita arkipäivän-
kin asioissa, esimerkiksi Ke-
la-asioinnissa. Yrityksiä pal-
vellaan rekrytointiasioissa. 
Lisäksi meillä on yhteistyö-
kumppaneina eri sidosryh-
miä, monialaosaajia ja mui-
ta palvelujen tarjoajia, joiden 
kanssa tehdään yhteistyötä. 
Jatkossa työllisyysasiat siir-
tyvät vahvemmin valtiolta 
kuntien ja kaupunkien har-
teille, kun TE-palvelu uudis-
tus käynnistyy vuonna 2024. 
Kohtaamo tulee olemaan sii-
nä mielessä tärkeässä roolis-
sa, kun ennakoimme tulevaa 
uudistusta. Tämä palvelu-
neuvontapiste palvelee kai-
kenikäisiä ihmisiä, yrityksiä 
ja muita palvelujentarjoajia. 
Meillä tulee olemaan erilai-
sia teemapäiviä, missä esi-
merkiksi kaupungin eri sek-
toritoimijat, Pudasjärven 
Kehitys Oy, paikalliset yh-
teisöt ja järjestöt, Oulunkaa-
ren sosiaalipalvelut, OSAO:n 
tai muiden toimijoiden asi-
antuntijat vierailevat. Tääl-
lä ihmiset, palvelut, yritykset 

Projektityöntekijä Marjo-Riitta Alatalo Vahvaksi-hankeesta, koulutusagentti Paavo Kortetjärvi Osao:sta, Kohtaamo koordi-
naattori Tapio Laurila JobBoost-hankeesta, projektipäällikkö Aili Jussila Vahvaksi-hankkeesta ja projektityöntekijä Sini Kaup-
pila-Vääräniemi Vahvaksi-hankkeesta toivottavat kaupunkilaisten käyttävän ahkerasti Kohtaamon palveluita.

ja ideat kohtaavat, summaa 
Laurila.

- Osao on yksi osatoteut-
taja tässä JobBoost-hank-
keessa. Kehitämme ja autam-
me yhteistyössä Kohtaamon 

toimintaa. Pyrimme tuo-
maan esille erilaisia koulu-
tusmahdollisuuksia. Ohja-
taan ja opastetaan nuoria, 
sekä varttuneempia asiak-
kaita löytämään kiinnostava 

koulutus meiltä tai muualta. 
Ajattelemme asiakkaan pa-
rasta, että hän löytäisi oman 
alansa ja uransa ja valmistui-
si ammattiin. Osao:n puoles-
ta pyrin käymään täällä vii-

koittain ja aika ajoin järjestän 
koulutukseen liittyviä tee-
mapäiviä, kertoi koulutus-
agentti Paavo Kortetjärvi.

Ape Nieminen

Perheen parhaaksi -projektin 
logo on täynnä väriä ja yh-
dessä olemisen iloa. 

käyntien mahdollistamiseksi. 
Palvelua on mahdollista saa-
da vuodessa 12 tuntia maksut-
tomana.  

Perhetyö on tukitoimi, jos-
sa perheen kanssa yhdessä et-
sitään ja vahvistetaan perheen 
voimavaroja. Perhetyön tar-
koituksena tukea perheen kes-
kinäistä vuorovaikutusta ja 
löytää keinoja arjen sujumisen 
tueksi. Työssä tavoitteena on 
tukea vanhemmuutta ja arkea 
erilaisin toiminnallisin ja vuo-
rovaikutuksellisin keinoin. 

Perhetyössä työskennellään 
pääasiallisesti perheen koto-
na. Työskentely on suunnitel-
mallista ja tavoitteellista työtä, 
johon perhe sitoutuu. Tavoit-
teista sovitaan yhdessä ja per-
heellä on mahdollista vaikut-
taa työn suunnitteluun ja sen 
toteutukseen.

Vammaispalvelut 
Pudasjärven vammaispalve-
luissa työskentelevät sosiaa-
lityöntekijä Meri Malmberg, 

sosiaaliohjaaja Marjo Illikai-
nen sekä avustajat Asla Juu-
rikka ja Jorma Partala. Palve-
lut on tarkoitettu henkilöille, 
joilla vammansa tai sairauten-
sa vuoksi on pitkäaikaisesti eri-
tyisiä vaikeuksia suoriutua ar-
jestaan. Yhteistyössä asiakkaan 
sekä hänen läheistensä kans-
sa suunnitellaan palvelukoko-
naisuus, minkä avulla pyritään 
edistämään asiakkaan arkielä-

män sujuvuutta sekä yhteis-
kunnallista osallisuutta. Tuki-
muotoja ovat muun muassa 
vaikeavammaisten kuljetus-
palvelu ja henkilökohtainen 
apu sekä kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain 
mukaiset palvelut. Vammais-
palveluissa käsitellään myös 
omaishoidon tuen hakemuk-
set alle 65-vuotiaiden osalta. 

Lapsiperheiden kotipalvelu- ja perhetyötä tekevät Aini Merta-
la, Sirkkaliisa Pesälä, Satu Niemelä sekä Virpi Uusi-Illikainen.
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Elämän 
pohdintaa

Maailma on sekaisin. Per-
heenjäsenet ovat katke-
ria toisilleen. Viat ja vir-
heet nähdään vain toisissa. 
Katkeroituminen ja katke-
ruus on käsin kosketelta-
vaa. Kaikkien täytyisi olla 
just samaa mieltä kaikesta, 
jos toisin ajattelee, saa vi-
hat ja haukut päälle. Oma 
jaksaminen ja elämän kat-
selmus täytyisi olla just 
sitä samaa, kuten sillä vah-
vemmaksi luullulla minäl-
lä.

Voiko maailman meno 
juuri edellä mainitulla ta-
valla kantaa rakentavaa 
hedelmää ja jatkuvuut-
ta rauhan tyyssijaan? Säi-
lyykö kunnioitus ja rak-
kaus lähimmäisiä kohtaan 
noin?

Kun tässä pohdiskel-
lessani, luettuani useita fb 
päivityksiä, tulee huoli ih-
misten jaksamisesta elä-
män kurjuudessa. Pian ei 
moni voi olla kuin omien 
seinien sisäpuolella miet-
tien mitä ja miten ruoka 
riittää jokapäiväisen hen-
gissä säilymisessä. Mitä 

pystyy myymään pois, os-
taako enää kukaan? Mi-
hin pakenen, jos sota tu-
lee? Näitä asioita varmasti 
moni sydänverellään poh-
tii.

Lohdutan; me pidäm-
me yhdessä huolta toi-
sistamme ja välitämme 
aidosti ja oikeasti. Jättäi-
simme menneet katkeruu-
det taaksemme ja tukisim-
me toisiamme nousemaan 
jyrkännettä ylös, pudot-
tamatta toistamme. Näin 
pääsisimme pitkälle elä-
mässämme, rauhanomai-
sesti. Kunnioittaen mie-
lipiteitä, mollaamatta 
toisten kokemuksia.

Yhdessä on turval-
lista jatkaa matkaa. Sär-
kyneenäkin elämän po-
lulla, tukien toisiamme. 
Koskaan emme tiedä mil-
loin kukanenkin ottaa sen 
viimeisen askeleen.

Kaisu  
Heikkinen

Toivomme hakijalta:
– Siivousalan koulutus
– Asiakaspalvelutaitoja
Vaadimme hakijalta:
– Ajokorttia

Eduksi katsotaan:
– Kokemus kaikenlaisesta siivoustyöstä
Työ sisältää:
– Kiinteistöjemme porraskäytävien ja yhteisten tilojen siivouksen
– Mahdolliset huoneistojen muuttosiivoukset
– Remontin jälkeiset siivoukset
– Lisäksi voi olla muita erilaisia siivoustehtäviä
Tarjoamme:
– Työauton
– Kattavat työsuhde-edut, kuten liikunta- ja lounasedun
– Rennon työyhteisön, jossa huumoria ja ahkeruutta arvostetaan
– Palkkaus AVAINTA –TES:n mukainen
Tämän lisäksi Pudasjärvi tarjoaa loistavat mahdollisuudet vapaa-ajan mahdol-
lisuuksiin ja harrastuksiin. Pudasjärvellä sinulla on käytössäsi erilaisia sisälii-
kuntatiloja aina koulujen saleista hyvin varustettuun liikuntahalliin sekä lähes 
kylpylätasoiseen uimahalliin, Virkistysuimala Puikkariin.

Tämän lisäksi Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen laskettelukeskuksiin on matkaa 
vain noin 50 kilometriä! Syötteeltä löytyy loistavat mahdollisuudet kaikkeen 
talviurheiluun tai vaikkapa moottorikelkkailuun, sekä muina vuodenaikoina 
hyvät patikointi- ja pyöräilyreitit

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

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

Pudasjärven Vuokratalot Oy etsii
siivoojaa 

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

Vaadimme hakijalta:
– Ajokorttia

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

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

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

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

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

Pudasjärven Vuokratalot Oy etsii 

kolmea kiinteistönhoitajaa
vakituiseen työsuhteeseen.

Paluumuuttaja Teemu Peltoniemi 
elää jatkoajalla Syötteellä
Syötteen Särkivaaran Rinte-
lään syntyi terhakka poika 
toukokuussa vuonna 1956. 
Lapsia vaatimatto-maan 
pirttiin oli 24 vuoden aika-
na syntynyt kaikkiaan kym-
menen. Teemu Peltoniemen 
vanhin veli syntyi vuonna 
1940. Nuorin sisaruksista oli 
syntynyt vuonna 1964. Van-
himmat olivat jo poissa ko-
toa, kun nuorimmat saivat 
tilaa siskonpetistä. Syötteel-
lä oli 1950-luvalla Teemun 
muistin mukaan 50 taloa. 
Kun joka talossa oli lapsia 
viidestä kymmeneen, niin 
koulussakin riitti vipinää. 
Yksi soratie tuli kylälle, jota 
nykyään kutsutaan näköala-
tieksi. Kauppa sijaitsi nykyi-
sen Syötekylän risteyksen 
tuntumassa. Karsikkope-
rää sanottiin Komminperäk-
si. Kommin talossa asui Tee-
mun äidin sisko, talon oikea 
nimi oli Takaharju. Kylä-
läisten mukaan Karsikkope-
räntien risteyksessä on Por-
kun talo, oikealta nimeltään 
Kanerva. Oli Edvin, Sam-
pan ja Lassin taloa. Alkupe-
räisiä nimiä Teemu ei muis-
ta. Talon lisänimi tuli usein 
isännän mukaan. Teemu ar-
veli, että kylän nimi muut-
tui 80-luvulla Särkivaarasta 
Syötekyläksi.

- Minä kävin Syötteen 
kansakoulua ykkösestä nel-
jänteen, jonka jälkeen minä 
pääsin keskikouluun Rim-
minkankaalle. Minä pöh-
lö sain pääsykokeen läpi ja 
syksyllä 1967 piti nousta lin-
ja-autoon.  

Kouluviikko oli maa-
nantaista lauantaihin. Kou-
lu alkoi 1.9 ja päättyi 31.5. 
Aloitin viisivuotisen keski-
koulun ensimmäisen luokan 
11-vuotiaana. Viikot asuin 
Rimmin asuntolassa. Aa-
mulla saimme aamupalan, 
koulussa ruuan ja asunto-
lassa päivällisen ja iltapalan. 
Asuntolassa oli päivällisen 
jälkeen lukutunti, jonka ai-
kana tehtiin läksyt. Kahden 
tai neljän hengen huoneis-
sa oli rautaiset kerrossängyt. 
Kerran viikossa petivaatteet 
piti viedä ulos tuultumaan ja 

luututtiin lattiat. 
- Ei siihen aikaan päällys-

vaatteita pesty niin usein. 
Samoissa kamppeissa kul-
jettiin, korkeintaan alus-
vaatteet pestiin. Minulla on 
ollut hyvin onnellinen lap-
suus, vaikka kotona ei ollut 
puhelinta, sähköjä eikä yh-
tään mitään. Minä tykkäsin 
olla. Voisin mennä ajassa 50 
vuotta takaisin ja elää sen 
ajan uudestaan. Minun syn-
tymäkoti sijaitsi jonkun mat-
kaa nykyisestä kyläkaupasta 
Iso-Syötteelle päin. Kaivove-
si meillä ei ollut kovin hää-
viä, joten vesi haettiin het-
teestä. Talvella tonkka kulki 
kelkassa ja kesällä maito-
kärryssä. Pirtissä oli iso ki-
vestä muurattu uuni ja keit-
tiössä toinen. Muistan äidin 
kertoneen, että leivinuuni 
oli kymmenen rieskan uuni. 
Uunipankolla en nukku-
nut, koska siellä oli aivan lii-
an kuuma. Pirtin ja keittiön 
lisänä oli yksi makuukam-
mari. Meillä oli kaksi leh-
mää, joskus kolmekin. Äiti 
niitä hoiti. Äidin kautta sain 
vanhoillislestadiolaisen kas-
vatuksen. Isästä minulla ei 
ole minkäänlaista muistiku-
vaa, ei edes valokuvaa. Olin 
alle 10-vuotias, kun hän kuo-
li kotona tammikuussa 1965. 
Isäni Mikko taisteli muun 
muassa Kiestingissä. 

Hevosmiehenä 
armeijassa
- Keskikoulun jälkeen vuon-
na 1975 siskon mies kutsui 
minut Raahen Rautaruukil-
le sähkömieheksi. Olin sil-
loin alle kaksikymppinen. 
Raahessa asuin 25 vuot-
ta. Armeija siirtyi lääkä-
rin määräyksestä viisi vuot-
ta eteenpäin. Otin lopputilin 
Rautaruukilta ja opiskelin 
sähköasentajaksi. Alan töi-
tä tein Wärtsilän telakalla, 
vanhalla Nokian kaapeli-
tehtaalla ja Rautaruukin sa-
taman laajennuksella. Kaksi 
vuotta kiersin sähköistämäs-
sä talopaketteja ja 20 vuotta 
olen ajanut linja-autoa. Työ-
elämässä olen ollut noin 45 

vuotta, puolet siitä on ollut 
sähkötöitä ja puolet kuskin 
töitä. Viimeksi ajoin vaki-
tuiseen Käkelän eli nykyisin 
Oulaisten Liikenteen autoja. 

- Varusmiespalvelukses-
sa minut koulutettiin ilma-
valvonta- ja hevosmieheksi 
Kajaanissa. Armeijalla

oli 42 hevosta. Palvelin 
tallilla ja hoidin hevosia. Päi-
visin hevosia juoksutettiin 
kärryjen tai reen kanssa. Tal-
visin vietiin sisseille ruokaa 
metsään. Se oli hyvä hom-
ma. Koskaan ei tarvinnut 
vetää kättä lippaan, vaikka 
kuinka iso herra tuli paikal-
le. Se oli kielletty. Molemmat 
kädet piti olla ohjaksissa. 

- Pääsin sähköasennus-
hommin Haapajärvelle, kun 
entinen opiskelukaveri lait-
toi sähköfirman pystyyn. 
Hän soitti torstaina, että pää-
sinkö maanantaina töihin. 
Hän lupasi tuntipalkkaan 
kymmenen markan koro-
tuksen ja päivärahat päälle. 
Ei tarvinnut kauan miet-
tiä, että otanko tarjouksen 
vastaan. Olin juuri ajamas-
sa Iisalmi-Raahe-linjaa. Soi-
tin työnantajalle, että pistä 
maanantaiksi varamies rat-
tiin. Muutin Haapajärvelle 
vuonna 2000 ja asuin siellä 
15 vuotta. Sitten Sarajärven 
Mane tarjosi Syötteeltä kus-
kinhommia. Lupauduin aja-
maan Skibussia ja lentokent-
täkuljetuksia. 

Sairaskohtaus ja 
kuntoutumista 
Syötteellä
- Luppovesi palaa-tapahtu-
massa 2018 sain aivoveren-
vuodon ja vasemman puolen 
halvauksen. Minut löydet-
tiin Romekievarin wc:n ti-
loista. Sarajärven Mane soit-

ti heti ambulanssin. Oys:ssa 
lääkäri sanoi, että olisin 
kuollut, jos ensihoitaja ei oli-
si sinua auttanut ja soittanut 
helikopteria. Tämä auttaja 
oli Syötteellä lomaa viettävä 
ensihoitaja. Minä en ole hän-
tä voinut kiittää, mutta jospa 
hän lukisi tästä kiitokseni. 
Minä koen eläväni toista elä-
mää. Olen saanut jatkoajan, 
niin kuin Kari Tapio.

-Tulevaisuuden suh-
teen odotan, että saisin kun-
toutettua itseni kuntoon. 
Särkelän Paulihan se minut 
patisti pois neljän seinän si-
sältä ja pyysi apulaiseksi. Sa-
noin, että mitä hyötyä siitä 
on, kun en voi tehdä mitään. 
Kädestä on motoriikka hu-
kassa eikä siinä ole voimaa. 
Pauli siihen, että jos et voi 
tehdä mitään, niin istutaan 
ja poristaan. Pauli, Sirkka ja 
Katja saivat minut liikkeel-
le, se oli fyysistä ja henkistä 
kuntoutusta minulle. En voi 
heitä kyllin kiittää siitä, mis-
sä kunnossa nyt olen. Pitäi-
si keksiä jotain touhua, ettei 
tarttis mököttää kämpillä.

-Kyllähän se välillä her-
mostuttaa tämä tilanne. Se 
mikä on tehty, sanottu tai ta-
pahtunut, niitä ei voi muut-
taa. Pitää vain mennä ja 
touhuta, mitkä ovat mahdol-
lisuudet. Elämän asenteeni 
on ollut, että minkä lupaan, 
sen teen. Mutta jos tulee ti-
lanne, että en voikaan teh-
dä, niin on mulla varaa sa-
noa: Nyt en pysty. Mikään ei 
ole niin viheliäistä, kun tur-
haan ootattaa! Kyllä minä 
tykkään täällä olla. Tuntuu, 
että päivä päivältä tulee uu-
sia ystävyyksiä. Haluan kiit-
tää heitä, jotka ovat tällaisen 
vanhan rotiskon hyväksy-
neet. Lapsuuden ajan kave-
reista taitaa enää olla Riihi 
Pentti ja Kommin Erkki elos-
sa. Minä tykkään olla Syöt-
teellä, onhan tämä minun 
kotiseutuani. Nuorempa-
na metsästin ja tunsin kaik-
ki maastot. Nyt en osaa kul-
kea. Paikat ovat muuttuneet 
ja halvauskin laittaa esteitä. 
Kolme vuotta olen nyt Syöt-
teellä asunut. Minulla on 
täällä muutamia hyviä kave-
reita ja lapset pitävät päivit-
täin yhteyttä.

Teemu Peltoniemi kävi Syötteen koulua neljänteen luokkaa 
saakka ja pääsykokeen läpäistyään hän pääsi Rimmin keski-
kouluun. - Sinne jäi minun koti-ikävä.

Teemun kasettihyllystä löytyy toistatuhatta äänitettä. C-ka-
seteista ja CD-levyistä löytyy tanssi-, työväen-, rokkia-, iskel-
mä-, instrumentaali- ja virsimusiikkia. 

Kasettihyllystä löytyy harvi-
naisuuksia. 
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fiKoskitraktori 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

LAKIPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI
KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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
KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

Pistotie 4, 93100 PudasjärviPistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050  554  3992 050  554  3992 

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

Lumijälkien metsästystä
Talvinen luonto antaa hyvän 
mahdollisuuden eläinten jäl-
kien tunnistamiseen. Nisäk-
kään tai linnun jättämä lu-
mijälki säilyy pitkään, ellei 
pyrykeli peitä jälkeä tai kevät-
aurinko suurenna sitä pilalle. 
Metsässä liikkuessa kannat-
taa pitää silmät auki, jos aikoo 
nähdä metsän elämää. Rau-
hallinen eteneminen hiihtäen 
tai lumikenkäillen antaa aikaa 
jälkien huomaamiseen. Lumi-
jäljet vaihtelevat talven mit-
taan, koska lumen olomuoto 
vaihtelee. Eläimet eivät yleen-
sä liiku ensimmäisenä lumisa-
teen jälkeisenä päivänä. Huo-
miota on kiinnitettävä, miten 
eläin on liikkunut. Onko se 
kävellyt, hyppinyt, laukan-
nut vai ravannut. Esimerkik-
si mäyrä ei hypi, mutta hätä-
tilassa se voi ravata. Koiran 
jäljen erottaa suden jäljistä sii-

tä, että susi liikkuu energiaa 
säästäen ja jälkijono on yhte-
näinen, varsinkin laumalla.

Lumijälkien tutkiminen 
aloitetaan yleensä laskemalla 
varpaat. Mäyrän jäljen voi se-
koittaa karhun 

jälkeen. Molemmat ovat 
kanta-astujia, mutta mäyrän 
jälki on vain noin kolmasosa 
karhun jäljestä ja askelväli on 
pienempi. Metsäjäniksen tas-
sut ovat todella isot ja levite-
tyt varpaat suurentavat jälkeä. 
Ahma ja pohjoiset sorkkaeläi-
met jättävät ison lumijäljen. 
Metsäkauris jättää hennon as-
kelmerkin, eikä se oikein viih-
dykään paksussa lumessa.

Eläinten tai lintujen jälkiä 
voi havaita ihan kotipihassa-
kin. Peltojen reunamia kan-
nattaa tutkailla, koska pöllöt 
vahtaavat jossain syötävää. 
Kun viirupöllö tai joku pe-

tolinnut syöksyvät saaliin 
kimppuun jää alastulokoh-
taan usein jälkiä siivistä. Riek-
ko yöpyy lumikiepissä ja on-
nekas voi hiihtoretkellä nähdä 
riekon lähtevän kiepistään. 
Hirvien maakuupaikkoja on 
helppo havaita ja kevättal-
vella voi bongata karhun pe-
säaukonkin. Erilaiset jätök-
set kertovat myös eläinten tai 
lintujen liikkeistä. Esimerkiksi 
käpytikka, palokärki ja orava 
jättävät erilaisia syönnösjälkiä 
puuta ympäröivälle lumelle. 
Jos lumijäljet ovat hakusessa, 
niin hangesta löytää niin sa-
nottuja talventörröttäjiä.

Talvinen luonto antaa il-
maisia elämyksiä. Lumijälki-
en havaitsemisessa ja opiske-
lussa oma luonnontuntemus 
kasvaa ja avaa uusia ulottu-
vuuksia. Lapsille lumijälki-
retki puutarhassa tai lähimet-

Kotipuutarhasta löytää hel-
posti tunnistettavat jäljet? 
Mikähän tuosta on mennyt?

sässä on varmasti jännittävä 
ja mielenkiintoinen tutkimus-
matka. Jälkien tunnistamista 
auttavat erilaiset opaskirjaset, 
joissa kuvataan eläinten jättä-
miä jälki. Kirjastosta ja inter-
netistä löytyy varmasti kättä 
pitempää lumijälkien tunnis-
tamiseen.

Ape Nieminen
Yli-Siuruan Metsästysseura ry. ja Siuruan Kylä ry.

Liekolammella 
la 26.3.2022 klo 10 - 14.

Nuoret ja nappulat klo 12 - 14.
Sarjat: miehet, naiset, nuoret ja nappulat.

Yleiset Yleiset 
PILKKI-PILKKI-

KILPAILUTKILPAILUT

Tervetuloa!Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UINTIJAOSTO
Maaliskuun uintikisat su 
20.3 klo 17.00 alk.
Osallistuminen maksutonta 

ja ilmoittautumi-
nen paikan päällä.
Tervetuloa!
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

0400 935 036
ari.m.mansikkamaki@gmail.com

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PAINOTUOTTEET

- Käyntikortit - Esitteet 
- Kuoret - Kutsut - Lomakkeet 
  ym. painotuotteet
- Tarrat / kyltit, teippaukset
- Suurkuvatulosteet
- Tekstiili / Digipaino
- Passikuvat - Kopiopalvelu

Siltatie 1, 90900 Kiiminki
Puh. 08 8161724, 0400 559393

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

Rakastan seurakuntatyötä

Sirpa Kukkohovista työpari Tiina Inkeroiselle
Pudasjärven seurakunta sai 
1.3. uuden nuorisotyönoh-
jaajan Sirpa Kukkohovista. 
Kotikunnassaan Muhoksel-
la hän on ollut useita vuo-
sia seurakunnan työnteki-
jänä varhaiskasvatuksen ja 
perhetyön parissa vastaa-
vana lastenohjaajana. Viime 
lokakuussa Sirpa valmistui 
yhteisöpedagogiksi (AMK) 
- kirkon nuorisotyö, Cent-
ria ammattikorkeakoulus-
ta Ylivieskasta. Pudasjär-
ven seurakunnasta avautui  
hänelle ensimmäinen vaki-
tuinen nuorisotyönohjaajan 
virka.

Varhaiskasvatus- ja per-
hetyöstä siirtyminen nuo-
risotyöhön tapahtui Sir-
pan kohdalla sijaisuuksien 
kautta. Muhoksen seura-
kunnan nuorisotyössä hän 
teki useita sijaisuuksia. Yh-
teisöpedagogin koulutus 
vahvisti hänen mielenkiin-
toaan entisestään nuoriso-
työhön. Sirpalla ei ole eri-
tyistä herätysliiketaustaa. 
Hän tuli Muhoksen seura-

kunnan työhön mukaan, 
kun sinne haettiin lasteno-
hjaajaa. Työn ohessa Sirpa 
opiskeli lapsi- ja perhetyön 
tutkinnon, minkä jälkeen 
hänet valittiin vastaavaksi 
lastenohjaajaksi. Aikaisem-
malta koulutukseltaan Sir-
pa on yo-merkonomi. 

Sirpan perheeseen kuu-
luvat mies ja kolme aikuis-
ta lasta. Perheeseen kuulu-
vat lisäksi 10-vuotias aasi, 
kaksi lammasta ja koira. Sir-
pa on hyödyntänyt aasia ja 
lampaita erilaisissa tapah-
tumissa. Sirpa on ihmisenä 
auttavainen ja lähimmäistä 
rakastava. Hän kokee, että 
häntä on helppo lähestyä ja 
hän tulee toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa. 

– Minä voin sanoa, että 
olen rakastunut seurakun-
tatyöhön. Minusta on hyvä 
olla kirkon työntekijänä. 
Pudasjärvi oli paikkakunta-
na tuttu. Olemme perheenä 
käyneet laskettelemassa ja 
viettämässä lomaa Syötteel-
lä. Olen kokenut, että seu-

rakunnan taholta on otettu 
ystävällisesti ja lämpimäs-
ti vastaan. Ensimmäise-
nä työpäivänäni tutustuin 
seurakuntaan, työntekijöi-
hin ja seurakuntalaisiin Yh-
teisvastuu -toimintapäiväs-
sä. Olin tosi yllättynyt, kun 
kaikki seurakunnan työn-
tekijät eri työaloilta teki-
vät yhteistyötä. Tiina Inke-
roinen on opastanut minua 
tosi kivasti. On ollut help-
po aloittaa. Nyt täällä ripa-
rilla tulevat leirikeskus, iso-
set ja riparilaiset tutuiksi. 
Pidän muutamia hartauksia 
ja oppitunteja. Aiheet vaih-
televat elämäntarkoitukses-
ta kristinuskon kautta seu-
rakunnan nuorisotyöhön, 
kertoi Sirpa.

Sirpa Kukkohovin teh-
täviin kuuluvat rippikou-
lutyö, isoskoulutus ja var-
sinainen nuorisotyö. Hän 
pitää nuorisotyönnohjaa-
jan työtä tärkeänä. Nuor-
ten rinnalla kulkemisen ja 
heidän osallistamisensa Sir-
pa näkee tärkeänä. Hän ha-

luaa, että nuoret pääsisivät 
suunnittelemaan ja toteut-
tamaan nuorisotyötä. Hän 
haluaisi ottaa huomioon 
myös nuorten perheet ja 
tehdä yhteistyötä kaupun-
gin ja kaikkien nuorisotyö-
tä tekevien tahojen kanssa. 
Maaliskuun aikana Sirpa on 
päässyt tutustumaan seu-
rakunnan nuorison ilta-
kahvila Rönön toimintaan. 
Iltakahvilassa käy vakio-
nuorten lisäksi rippikoulu-
laisia. Riparilaiset käyvät 
tutustumassa seurakunnan 
nuorisotyöhön ja hakemas-
sa rippikoulumerkintöjä. Il-
lan aikana nuorilla on ollut 
tapana lukea Raamattua, 
juoda kahvia, pelata biljar-
dia ja lautapelejä. Sirpalle 
on tullut mieleen, että illoil-
la voisi olla jokin pieni tee-
ma. Sirpa näkee tärkeänä 
huomioida nuorten omat 
ideat iltojen suhteen. Rönö 
on auki perjantaisin kello 
18-22. 

- Monta kuukautta tein 
yksin nuorisotyötä. Nyt 

Seurakunnan nuorisotyönohjaajat Tiina Inkeroinen ja Sirpa 
Kukkohovi.

voimme Sirpan kanssa 
käynnistää jäähyllä olleen 
suunnittelu- ja kehittämis-
työn. Hyväksi havaitut käy-
tännöt varmaan säilyvät ja 
pieniä uudistuksia tulee. 
Tätä työtä tehdään oman 
persoonan kautta oman 
näköisesti. Siksi on tärke-
ää tutustua toisiinsa kun-
nolla. Varsinkin leireillä ja 

isoskoulutuksessa koros-
tuu tiimityö. Olen iloinen 
ja kiitollinen Sirpan tulos-
ta työyhteisöömme, kertoi 
seurakunnan pitkäaikainen 
nuorisotyönohjaaja Tiina 
Inkeroinen.

Ape Nieminen
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PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PUDASJÄRVEN SOS. DEM. 
TYÖVÄENYHDISTYS RY:N

Johtokunta

KEVÄTKOKOUS
PIDETÄÄN SU 27.3.2022 KLO 12 ALKAEN 

KAUPUNGINTALOLLA.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry

VUOSIKOKOUS
Liepeen pappilassa ma 28.3.2022 klo 18 

Kokouskahvit klo 17.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ennen varsinaista kokousta

YLEISÖTILAISUUS
Aiheesta LIFE Revives -hanke – Elvytystä  

arvokkaalle jokihelmisimpukalle eli raakulle ja  
sen elinympäristöille. 

Tervetuloa!

Pudasjärven luonnonsuojelu-
yhdistys ry:n hallitus

Ruottisenjärven Metsästäjät ry:n 

HIRVIPEIJAISET 
su 20.3.2022 klo 12.00-15.00 
Marikaisjärven toimitalolla

Kyläläiset, mökkiläiset ja jäsenet 
perheineen TERVETULOA!

Sihteeri

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

Lippu 15€. 
Mielellään lähimaksu kortilla (käteinenkin käy).  
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

 la 19.3. klo 20-24

TULOSSA: 2.4. SAMI ROSHOLM & CASANOVA, 
LA 16.4. TONI JAATINEN BAND

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

TanssiTTaaTanssiTTaa
ÄssÄTÄssÄT

KYLÄKIERROS 2022
Kyläkierroksella Pudasjärven kylillä käydään kes-
kustelemalla läpi kylienne ominaisuuksia, toimijoi-
ta ja palveluja. 
Mukana keskustelemassa Pudasjärven kaupungin 
ja Kehitys Oy:n väkeä, Kohota -digihanke sekä valio-
kuntien jäseniä. 
Keskustelut klo 17.30-19.30, kahvit klo 17 alkaen:
17.3.  Livokkaan toimitalo (Livo)
21.3.  Sarakylän koulu (Sarakylä, Mehtälä)
24.3.  Syötteen kylätalo (Syöte)
28.3.  Iinattijärven entinen koulu (Iinattijärvi)
31.3.  Pintamon kylätalo (Pintamo)
4.4.  Hirvaskosken kartano (Hirvaskoski ja Ervasti)
7.4.  Jongun kylätalo (Jonku) 
11.4. Möykkälä (Puhos ja Kurki)
21.4.  Korpisen kylätalo (Korpinen)
25.4.  Marikaisjärven kylätalo (Marikaisjärvi, 
 Kongasjärvi)
28.4.  Hetepirtti (Hetekylä)
5.5.  Kipinän Kalastusmatkailukeskus (Kipinä,  
 Panuma, Kollaja, Taipaleenharju)
9.5.  Aittojärven entinen koulu
12.5.  Yli-Siuruan metsästysmaja (Siurua)
16.5.  Pudasjärven kaupungintalo (Kurenalus)

LISÄTIETOJA
palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin
puh. 040 504 3861, sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi 

www.pudasjarvi.fi /yhdistystoiminta

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

������
������

Haapalan Seudun 
Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 
la 2.4.2022 klo 12.00 

Suannon koululla.
Johtokunta kokoontuu klo 11.00

Tervetuloa! Johtokunta

Jongun alueen 
kyläyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS 
kylätalolla (Niskalantie 9) 

su 3.4.22 klo 13. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! Hallitus

KEVÄTKOKOUS  
la 2.4.2022 klo 17 

Syötteen Eräpalvelut.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos.

Uusien jäsenien muistamisia, ym.
Kokous aloitetaan ruokailulla (käristystä), 

josta omavastuu 10 €.

PÄIVÄLLÄ VIRKISTYSOHJELMAA 
Syötteellä laskettelua, hiihtoa, kävelyä ym. ulkoilua.

Klo 13 ohjattu moottorikelkkaretki 
Marko Raution vetämänä.

Etukäteisilmoittautumiset kokoukseen sekä 
erikseen kelkkaretkelle Markku 040 555 8766, 

Heimo 0400 385 281.

Pudasjärven Yrittäjät ry:n

Tervetuloa!

 Hallitus

PUDASJÄRVEN 
ELÄKELÄISET RY:N 

KEVÄTKOKOUS
ti 29.3.2022 alkaen klo 
14 seurakuntatalolla.

Esillä yhdistyksen sääntöjen 7§ mainitut asiat.
Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Johtokunta

Syötteen kyläyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS 

pidetään to 24.3. klo 16 
Syötteen kylätalolla, 

Särkisuontie 12. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus

Jongun 
Metsästysseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 

 pidetään pe 25.3.2022 klo 18.00 
Hirvikämpällä. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
hirvijahtiin ilmoittautuminen. Johtokunta

Pudasjärven Kokoomus ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 

on su 3.4.2022 klo 15.00 
ravintola Meritassa.
Esillä sääntömuutosasia.

Tervetuloa! Hallitus

Kivarin Erä ry:n
HIRVIPORUKAN 
VUOSIKOKOUS

la 26.3.2022 klo 10 
hirviliiterillä os. Rissasentie 12. 

Asiat: sääntömääräiset ja hirviporukan tulevaisuudesta 
päättäminen.

Puheenjohtaja

Koskenhovilla 
su 20.3.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

Pudasjärven 
Maanpuolustusnaiset ry:n

YLEINEN KOKOUS 
ke 23.3.2022 klo 18.00 

kaupungintalolla.
Toimintaa käynnistellään uudelleen. 

Kokouksessa valitaanyhdistykselle puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

Pohjois-Pohjanmaan piirin Maanpuolustusnaisten 
puheenjohtaja Tarja Leinonen Viinikka on paikalla. 

Tilaisuudessa voi liittyä jäseneksi. 
Kahvi-/teetarjoilu. Tervetuloa!

Aittojärven koululla 
 la 19.3.2022 klo 11.00-13.00

Ilmoittautumiset alkaa klo 10.00.
Sarjat aikuiset ja lapset.

Perinteiset, leikkimielisetPerinteiset, leikkimieliset

PILKKIKILPAILUTPILKKIKILPAILUT

Tervetuloa!Tervetuloa! Aittojärven kyläseura ry

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

PUDASJARVI.FI

ISO-SYÖTTEEN KATUSUUN-
NITELMAN EHDOTUSVAIHEEN 
KUULEMINEN
Pudasjärven kaupunki asettaa Iso-Syötteen ase-
makaava-alueelle sijoittuvan Ollukantien ka-
tusuunnitelmaehdotuksen maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville ajalle 
15.3.-31.3.2022. 
Katusuunnitelmaehdotuksen katuosuudet ovat Ol-
lukantie Pl 0-312 m, Metsätähdentie Pl 0-54 m, Tähti-
sarantie Pl 0- 22 ja Jk+pp-tie 317 m.
Suunnitelmaehdotus on nähtävillä Pudasjärven 
kaupungintalolla (Varsitie 7) ja kaupungin internet-
sivuilla osoitteessa www.pudasjarvi.fi.  
Katusuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä 
31.3.2022 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella 
Pudasjärven kaupungin Tekninen ja ympäristötoi-
minta, Varsitie 7  93101 Pudasjärvi tai sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi. 
Lisätietoja antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö 
Pekka Pitkänen, puh. 050 444 1044.

Tekninen ja ympäristötoiminta
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Henrik Musteen ja Petri Kasteen toimittama Suomen 
Parhaat Vitsit 2016 (Gummerus 2015) antaa meille Sa-
vonmuan Elämänohjeita periaatteella ”Ikkää tullee, 
vuan vanahaksi ei tarvihe tulla”:
* Huominen on ussein viikon kiirreisin päevä.  
* Jos mieles tyhjennee, elä unoha katkasta eäntä. 
* Lukemalla ei uimmaa opi, vetteen se on mäntävä.   
* Ne tekkee, jotka ossaa – jotkei ossaa, ne vuan ar-
vostellee.     

* * *
Nykypäivää I. – Sinähän kerroit, että teillä meni välit 
poikki Pekan kanssa? Mutta näin eilen teidän kulkevan 
kadulla käsikynkkää, Terttu sanoo Kertulle. 
– Juu, meillä on puolen vuoden irtisanomisaika! 

* * *
Tuula Nousiainen, joka seuraa lehteämme netistä, lä-
hettää ohessa lukijoittemme iloksi tämän vuoden Sa-
volaisen horoskoopin 4/4:
MÄNTYPISTIÄINEN (24.10.–22.11.): Et malta pysyä 
yhessä kohti, vuan pörreet kukasta kukkaan. Toesaal-
ta ossoot olla niin pisteliäs, etteivät heekommat sinun 
kanssas pärjee ollenkaa. Pikkusen armoo voesit osot-
taa muiullekkii.
KUKKO (23.11.–21.12.): Sinä se haluat olla aena en-
simmäisenä ja suuna piänä joka paekassa! Haluasit olla 
vappaa ku taevaan lintu , mutta se jiäp huaveeks; len-
not loppuu lyhyeen ja alastulo on yhtä issoo tömähys-
tä. Pysy siis kot´orsilla ja tyyvy siihen, että suat tyranni-
soja kot´väkkee ja työkavereita.
PORO (22.12.–20.1.): Sinnoot välillä ku vanaha jäkä-
lä; et hyväksy mittää uuvenaekasta. Yritä kuitennii py-
syä mualiman menoss mukana, lähe vaekka matkoille. 
Kannattaa suunnata pohjoseen päen. 

* * *
Savonmuan Elämänohjeita Osa B. ”Liian paljo hyvää 
on ihanata”:
* Anna kaekkesi, vuan elä periksi.  
* Kompastelu voepi estää koatumisen. 
* Joka ihteesä luottaa, se kykysä tuplovaa. 
* Elämän tarkotus on murhheen karkotus. 
* Naora itellesi ennen ku muut kerkeepi.

* * *
Nykypäivää II: – Muutamme toiseen lähiöön, sanoi 
rouva Koistinen naapurilleen. – Asuinympäristömme 
muuttuu huomattavasti viihtyisämmäksi.
– Niin muuttuu meilläkin, naapuri sanoi.
– Minne te sitten muutatte?
– Emme minnekään. Asumme edelleen täällä!
Martti Kähkönen     lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Vanahaksi ei tarvihe tulla! 

Poroaidalta kaupunginvaltuustoon
Pudasjärven kaupungin-
valtuustoon valittiin viral-
lisesti uusi valtuutettu 24.2. 
Perussuomalaisen Pentti 
Perttusen jäädessä valtuus-
totyöstä pois terveydellisis-
tä syistä. Työtä jatkamaan 
tuli ensimmäinen varaval-
tuutettu Urpo Paavola. Kou-
lutukseltaan Paavola on ra-
kennuspuuseppä, mutta 
ammatiltaan poromies. Yli 
50 porotyövuoden päätteek-
si nyt on aikaa yhteisten asi-
oiden hoitamiseen. 

- Poliittinen urani on vie-
lä lyhyt. Aiemmin olin si-
toutumaton ja otin vähän 
asioihin kantaa. Muutamat 
asiat saivat minut sytty-
mään, jotka ovat mielestäni 
retuperällä kaupungissam-
me. Päätettävät asiat tuntu-
vat keskittyvän vain Syöt-
teen ja Kurenalan asioihin. 
Ymmärrän matkailutulojen 
merkityksen Pudasjärvelle. 
Miksi kaupunki tekee sitä-
kin, mitä siltä ei edes vaadi-
ta? Viittaan risteyspäätök-
siin ja lentokentän maaston 
investointeihin. Mielestäni 
paikkoja tulisi korjata kun-
toon tasapuolisesti ja suun-
nitelmallisesti koko kunnan 
alueella. Kuntalaisten perus-
asiat ja varsinkin sivukylien 
ihmisten asiat jäävät päätök-
senteossa vähemmälle. Tun-
tuu, että vastakaikua ei saa. 
Tiehoitokunnan puheenjoh-
tajana olen ottanut yhteyt-
tä kaupunkiin ja ehdottanut 
paikallistien kunnostamis-
ta. Esitin jopa kunnostavam-
me itse kiireellisimmät koh-
teet. Sanottiin, että sitä ei saa 
tehdä, muuten koko tie on 
teidän vastuullanne, kertoi 
Paavola

- Minut kutsuttiin Perus-
suomalaisten ehdokkaaksi 
viime kesän kuntavaaleihin. 
Ehdokkaaksi asettuminen 
ei johtunut vain omista aja-
tuksista, vaan myös mui-
den ihmisten huolesta yh-
teisiin asioihin. Se herätti 
ottamaan vastuuta. Kau-
punginvaltuustossa olen 
tuurannut Pentti Perttusta 

Urpo on ollut tutkimusassistenttina LUKE:lla vuodesta 1984 alkaen. Tehtäviin on kuulunut 
muun muassa riekko, hanhi- ja hirvitutkimusta. 

muutamia kertoja, mutta vii-
me valtuuston kokoukses-
sa istuin salissa omalla ni-
melläni. Kuunteluoppilaan 
roolissa se menee aluksi. Ko-
kemustahan olen hakenut-
kin, että valtuuston kokouk-
sissa saisin kuulla ja nähdä, 
miten asiat käsitellään, mis-
tä tämä johtuu ja mitkä ovat 
seuraukset ja miksi se näin 
menee.

Paavolan mielestä yk-
sittäisen jäsenen on vaikea 
vaikuttaa kovin näkyväs-
ti päätettäviin asioihin. Val-
tuustoryhmä voi vaikuttaa 
tekemällä aloitteita ja lau-
takunnissa ja valiokunnissa 
voi tuoda mielipiteensä esil-
le. Paavola on jäsenenä tar-
kastuslautakunnassa, missä 
tarkastellaan kaupungin toi-
mintaa. Uutena kaupungin 
valtuutettuna hänellä ei ole 
painolastina vanhoja tapoja 
tai valmiita ajattelumalleja. 
Hän näkee, että tiedonsaan-
ti ja vapaa yleiskeskustelu 
ovat kaikessa päätöksen te-
ossa tärkeitä elementtejä. 
Hyviä asioita hukkuu hel-
posti valmiiden näkemys-
ten taakse. Paavolasta olisi 
mielenkiintoista kuulla mui-

denkin valtuutettujen mie-
lipiteitä. Valtuuston äänes-
tyksissä demokratia toimisi 
paremmin, jos valtuutetut 
äänestäisivät kaupungin asi-
oista henkilökohtaisen mie-
lipiteensä eikä ryhmäpää-
töksen toiveiden mukaan. 
Urpon mukaan valiokun-
nissa voitaisiin keskustel-
la valtuustoon tulevista asi-
oista ennakkoon tai perustaa 
työryhmiä pohtimaan tietty-
jä teemoja, jotka koskettavat 
kaupunkilaisten normaalia 
elämää.

Paavolaa huolestuttaa 
miten sivukylillä tullaan toi-
meen tulevaisuudessa. Tur-
vetuotanto on kriisissä. Po-
rotalous on hiipumassa. 
Maatilat ovat taloudellisis-
sa vaikeuksissa. Metsätalous 
kamppailee Eu:n puristuk-
sessa ja tiestöt huononevat, 
jonka myötä myös kunnos-
sapito vaikeutuu vuosi vuo-
delta.

.- Vihreä energia on oma 
lukunsa. Siinä on hyvät ja 
huonot puolensa. Kaupun-
ki saa verotuloja ja paikal-
liset yritykset töitä raken-
nusaikana. Tuulipuistojen 
rakentaminen nipistää poro- 

ja metsätaloutta, kun raken-
netaan tiet ja kokoamislinjat. 
Maa-alueiden lunastushin-
nat ovat alhaisia. Pakkasil-
la sähkön tuotto on pientä 
ja kulutus korkeimmillaan, 
eikä sähkön hinta tule meille 
paikallisille sen halvemmak-
si. Hyöty valuu muualle. Ra-
kentamiselle säännöt tulevat 
maakuntakaavoituksella. 
Sopimuksissa pitäisi selvästi 
määritellä, kuka hoitaa mm. 
alueen siivoamisen toimin-
nan loputtua. En näe tuuli-
voimaa kovin mielekkäänä, 
pohtii Urpo.

Paavola on jäsenenä Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
hallituksessa ja -valtuus-
tossa. Hän näkee, että Ou-
lunkaaren toiminta on ollut 
aikaansa edellä ja auttaa siir-
tymään laajempaan hyvin-
vointialueeseen. Muutos ei 
tule olemaan niin valtava ja 
vaikea kuin monessa muus-
sa paikassa. Hän tietää, että 
Utajärvellä ja Vaalassa on 
viikonloppuisin hyvin toi-
miva päivystys TK:ssa sai-
raanhoitajien toimesta. Sitä 
samaa vähintäänkin hän toi-
voo Pudasjärvelle.

Ape Nieminen

Sotkajärven Vedon Tonnihiihdossa ennätys
Upean keväinen sää hou-
kutteli ennätysmäärän osal-
listujia SoVe:n Tonnihiih-
toon viime viikonloppuna. 
Kaikkiaan 68 hiihtäjää kar-
tutti kilometrejä Hirvaskos-
ken ympäristön aurinkoisil-
la laduilla. Ja niitähän kertyi! 
Tehtiin kaikkien aikojen en-
nätys, yhteensä 2075,2 hiih-
dettyä kilometriä. Tapah-
tuman päätteeksi kaikkien 
osallistujien kesken suoritet-
tiin perinteinen arvonta sun-
nuntaina kello 15. Palkinnot 
on toimitettu onnekkaille 
voittajille.

Lähiseuduilla perinteisen 
hiihtolatuja on sekä SoVe:n 
että yksityisten hiihdonystä-
vien toimesta kymmeniä ki-

lometrejä. Uutena latupro-
jektina tehtiin perinteisen 
latu Tulitauosta Ohtosen 
erämaakämpälle, joka on 12 
kilometriä suuntaansa. Kou-
lun latujen lisäksi tätä reittiä 
ylläpitää Sotkajärven Veto 
kaupungin toiminta-avus-
tuksen ja talkookuskien tur-
vin.

Ohtosen uutukaisella la-
dulla oli mukavasti suksijoi-
ta viikonloppuna. Suosittu-
ja retkihiihtokohteita olivat 
myös Nuottilammen laavu 
järvilenkkeineen sekä Ko-
rentojärven-Rumavaaran 
ympäristö. Suuret kiitokset 
kaikille latumestareille!

Toivottavasti hienot ke-
väiset hiihtokelit jatku-

SoVe:n Tonnihiihto tarjosi upeat puitteet sekä sään, latujen 
että osallistujamäärän ja hiihdettyjen kilometrien muodossa.

vat edelleen! Lämpimästi 
voi suositella kaikkia edel-

lä mainittuja latureittejä. Ne 
sopivat kaikille hiihtäjille. 

SPR:n Pudasjärven osaston 
KEVÄTKOKOUS 
su 27.3.2022 klo 18.00 

Osviitassa, Kauralantie 3
Hallitus kokoontuu klo 17.00.

Tarvittaessa järjestämme myös Teams-etäyhteyden, joka 
edellyttää ennakkoilmoittautumista 24.3.2022 mennessä 

osoitteeseen e.erkkila@hotmail.com
Kokoukseen osallistujien kesken arvotaan ea-laukku! 

Hallitus

HallitusTervetuloa!

Pudasjärven 
Diabetesyhdistyksen

KEVÄTKOKOUS 
to 24.3.2022 klo 16 

Ravintola Meritassa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Pudasjärven Sotaveteraanit ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
ke 30.3.2022 klo 15.00 

seurakuntakeskuksessa.
HallitusEsillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
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Metsänomistaja!
Tee puukaupat nyt ja saat hienon 
Orrefors Hunting kylmärepun.

Katso tarkemmat ohjeet ja säännöt nettisivuiltamme: 
www.keitelegroup.fi/kylmareppu 

Olemme juuri nyt kiinnostuneita kesäkorjuu- 
kelpoisista mäntysahapuuta sisältävistä leimikoista.

Ota yhteyttä alueesi hankintaesimieheen 
ja kysy tarjous leimikostasi!

Kylmäreppu säilyttää  
kesäkuumallakin eväät ja 

juomat viileänä.

Hankintaesimies
Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Pudasjärvi ja Ranua

Kausi avattiin 
karaoketansseilla Pintamolla

Pintamon kylätalolla järjes-
tettiin tanssikauden avauk-
sena lauantaina 5.3. kara-
oketanssit. Päivällä saatiin 
kansalaisopiston kurssilla 
hyvää laulunopetusta Aira 
Siuruainen-Kalliolan opasta-
mana. Kurssilaisia oli 10, jois-
ta osa oli kansalaisopiston 
lauluoppilaita. Osa kurssilai-
sista lauloi myös illan tans-
seissa. Kurssi sisälsi erilai-

sia äänenkäyttöharjoituksia 
ja karaokesäestyksellä lau-
lettuja lauluja opettajan ohja-
uksella. Airan mukaan kurs-
si onnistui erittäin hyvin ja 
opiskelijat olivat innokkaita.

Illan tansseissa laulajia 
riittikin aivan jonoksi saak-
ka. Laulajien toivomuksesta 
vastaavanlainen karaoketa-
pahtuma järjestetään uudel-
leen tulevan kevään aikana, 

lupasi tanssitoiminnasta vas-
taava Paavo Holappa. 

Pintamon tanssitoiminta 
jatkuu juhannukseen saakka 
joka toinen viikkoisilla tans-
seilla. Kesäohjelma päivittyy 
myöhemmin heinäkuusta al-
kaen. 

Ensi lauantain 19.3. tans-
seissa musiikista vastaa tans-
siorkesteri Ässät Oulusta. 
HT

Karaokekurssilaiset Aira Siuruainen-Kalliolan kanssa. Osa kurssilaisista lauloi myös illan 
tansseissa. 

Yhteisöllisyysvaliokunnan 
maaliskuun kuulumisia 

Kehittämis- ja 
toimintatuet 
Kehittämis- ja toimintatukia 
on saapunut määräaikaan 
mennessä yhteensä 80 kap-
paletta. Yhteisövaliokun-
ta antaa ohjausesityksen 
tukien jakamisesta 4.4. kau-
punginhallitukselle, joka 
päättää asiasta huhtikuun 
lopussa, jonka jälkeen tuet 
lähtevät maksuun. 

Koronapandemiasta joh-
tuen vuosien 2020-2021 tu-
kiin on tehty yhteensä 44 
muutospäätöstä. Niihin on 
suhtauduttu joustavasti, 
jotta toimijat ovat pystyneet 
toimimaan mahdollisim-
man helposti poikkeukselli-
sesta ajasta huolimatta. 

Yhdistystoimi- 
joiden ilmaiset  
tilat  
valmistelussa 
Valtuuston hyväksymäs-
sä yhteisöllisyysohjelmas-
sa todetaan, että kaupunki 
tarjoaa yhdistystoimijoille 
maksuttomia tiloja. Tähän 
saakka kaupungintalon 
neuvottelutiloja on voi-
nut käyttää maksuttomasti, 
mutta ne ovat mahdollises-
ti siirtymässä OSAO:n käyt-
töön. 

Yhteisövaliokunta nä-
kee tärkeäksi, että kaupun-
ki tarjoaa yhdistystoimijoil-
le edelleen maksuttomia 
kokoontumistiloja erilaisiin 
tarpeisiin kaupungin eri ti-
loissa. Tiloja ei tarvita pel-
kästään kokouskäyttöön 

ja kokoontujien määräkin 
vaihtelee paljon. Valiokun-
ta näki tärkeäksi, että tilo-
jakin löytyy monenlaiseen 
tarkoitukseen. Valiokun-
nassa käsitellyissä kuudes-
sa kohteessa on monenlai-
sia tiloja, osa esteettömiä, 
ja näillä pyritään edesaut-
tamaan vapaaehtoistoimi-
joiden tärkeää hyvinvoin-
tia edesauttavaa työtä.  Nyt 
tehdyn tilakartoituksen 
pohjalta esitetään osaa kau-
pungin hallinnoimista ti-
loista maksuttomiksi yhdis-
tysten käyttöön. Valittujen 
tilojen osalta tarkistetaan 
mm. tilojen käyttösäännöt, 
kalusto, esitystekniikka, as-
tiastot. Kun kokonaisuus on 
selvillä. Esitys yhdistyksil-
le maksuttomista kaupun-
gin hallinnoimista tiloista ja 
yhteiskäytön kustannuksis-
ta viedään kaupunginhal-
litukselle päätöksentekoa 
varten.

Valiokunnassa sovit-
tiin, että kiinteistöpäällik-
kö käy keskustelun Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
kanssa heidän kaupun-
gilta vuokraamien tilo-
jen edelleen vuokrauksesta 
yhdistystoimijoille.  Pudas-
järven kaupungin ja Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
välinen vuokrasopimus 
on päivityksen alla koski-
en tilamuutoksia ja hyvin-
vointialueen valmisteluja. 
Päivityksen yhteydessä tar-
kastellaan edelleen vuokra-
uspykälää huomioiden yh-
distystoimijoiden tarpeet. 
Muiden tilojen osalta yhdis-

tystoimijoiden tulee käydä 
neuvottelut eri tilanhaltijoi-
den kanssa.

Kyläkierros 
Pudasjärven Kehitys Oy, 
järjestöyhdyshenkilö, Ko-
hota-digihanke ja valio-
kuntien jäseniä lähtee 
kyläkierrokselle maalis-tou-
kokuussa. Pääpaino on 
kuulla kylien kuulumi-
set, toiminnot ja palvelut 
ja miettiä yhdessä, miten 
kylä voisi kehittyä edel-
leen. Edellisen kerran vas-
taava kierros on tehty syk-
syllä 2019 ja malli koettiin 
hyödylliseksi kaikkien toi-
mijoiden näkökulmasta. 

Kyläkortti
Palvelusuunnittelija on val-
mistellut kylien pitkäaikai-
semman suunnittelun tuke-
miseksi kyläkorttia. Korttia 
tullaan täyttämään maalis-
toukokuulla kyläkierros-
ten yhteydessä, jolloin kylät 
voivat antaa oman näke-
myksensä kortin kehittämi-
sestä. Lopullinen kyläkort-
ti tehdään kyläkierroksen 
jälkeen saatujen komment-
tien perusteella. Kyliä pyy-
detään palauttamaan kortit 
syksyllä järjestöyhdyshen-
kilölle tiedon vaihdon nä-
kökulmasta. Elinvoimaisten 
kylien toiminnan esille tuo-
minen eri yhteyksissä hel-
pottuu, kun tietoa kerätään 
yhtenäisesti ja yhdessä sovi-
tulla tavalla. 

Ulla-Maija Perttunen
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OP Pudasjärven tuella 25 
15-17-vuotiasta nuorta saa ke-
sätyöpaikan paikallisissa yh-
distyksissä tulevana kesä-
nä. Kesäduuni OP:n piikkiin 
-kampanjan kautta osuuspan-
kit mahdollistavat yhteen-
sä yli 1700 nuoren kesätyön 
yleishyödyllisissä yhdistyk-
sissä ympäri Suomen vuonna 
2022. Paikallisissa yhdistyksis-
sä tarjolla olevat kesätyöpai-
kat julkaistaan OP Pudasjär-
ven sivuilla 17. maaliskuuta. 
Nuoria kannustetaan hake-
maan Kesäduuni OP:n piik-
kiin -kampanjan kesätyöpaik-
koja suoraan yhdistyksiltä 17. 
huhtikuuta mennessä.

Kesäduuni OP:n piik-
kiin -kampanjassa osuuspan-

kit ympäri Suomen lahjoitta-
vat vuonna 2021 yhteensä yli 
660 000 euroa yleishyödyllisil-
le yhdistyksille nuorten työl-
listämiseksi. Kyseessä on kah-
deksas kesä, kun osuuspankit 
tarjoavat nuorille mahdolli-
suuden tutustua työelämään. 

– Alueellamme on tarjolla 
kesätyöpaikkoja nuorille yh-
teensä 11 yhdistyksessä. OP:n 
piikkiin -kampanjan kaut-
ta haluamme vahvistaa myös 
nuorten taloustaitoja, joita en-
simmäinen palkka usein opet-
taa. Kampanjan avulla tar-
joamme pudasjärveläisille 
nuorille mahdollisuuden saa-
da työkokemusta – monel-
le kesätyö on ensimmäinen. 
Samalla tuemme tärkeää yh-

distystoimintaa, sanoo OP 
Pudasjärven toimitusjohtaja 
Pertti Purola.

Osuuspankkien lahjoituk-
sen avulla yhdistykset palk-
kaavat 15-17-vuotiaita nuoria 
kesätöihin kahdeksi viikok-
si. Kesätöiden hakuaika on 
17.3.-17.4.2022. Nuoret hake-
vat kampanjan kesätyöpaik-
koja suoraan yhdistyksiltä ja 
yhdistys vastaa kaikista nuo-
ren kesätyöhön kuuluvista 
työnantajavelvoitteista. Kun 
yhdistys palkkaa nuoren, OP 
maksaa yhdistykselle nuoren 
kahden viikon palkan. Tuki 
yhden nuoren työllistämisek-
si on 400 euroa. 

OP Pudasjärvi tiedotus

OP Pudasjärvellä kesätyötä 
tarjolla 25 nuorelle


