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Seurakunta 
kutsuu tutustumaan
vapaaehtoistoimintaan

PUDASjärveläinen
s. 4

Hirsikampuksella 
kirjallisuusmessut

s. 10
Ohtosen kuutamohiihto
pakkasella ja 
täyskuutamolla s. 11

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

KELATAKSI
KUUSAMO, TAIVALKOSKI, PUDASJÄRVI

0800 93377
Kelataksin tilauspuhelu on maksuton ja palvelee 24/7

Paikallinen ja palveleva
Pohjois-Pohjanmaan alueella

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

-15%
Ice Power -tuotteet

(alin hinta ed. 30pv 11,21 - 32,64 €/ 
60 g - 400 ml)

Tarjous on voimassa 31.3.2023 saakka.

Muista 
Ice Power,

ja liike jatkuu...

Pudasjärven Sotaveteraanit ry
Eero Ahonen keräysvastaava puh. 040 530 2536

Toivomme keräykseen Toivomme keräykseen 
myönteistä suhtautumista!myönteistä suhtautumista!

PUDASJÄRVELLÄ

VETERAANI-
KERÄYS

ma 20.3. klo 16-20
Keräystuotto käytetään 

sotaveteraanien, -leskien ja puolisoiden 
kotona asumisen tukemiseksi. 

Sairaille iloiset tapahtumat ovat tärkeitä. 
Kaikki lahjoitussummat ovat tervetulleita. 
Pienetkin asiat, joita lahjoituksilla saadaan, 
ovat merkityksellisiä. – Eeva (MS-TAUTI)

Auta lahjoittamalla keräyslippaaseen 
äänestyspaikallasi.

Tuet kotimaan vammaisia ja sairaita. Kiitos!

Lipaskeräys eduskuntavaalien äänestyspaikoilla
22.–28.3. ja 2.4.2023.
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Gospelmuusikko Pekka Simojoen

Majataloilta 
Pudasjärven kirkossa 

la 18.3. klo 18.
  Konsertissa on mukana myös Vox Margarita -kuoro 

  Keijo Piiraisen johdolla.

Vapaa pääsy, kolehti Lähetysyhdistys Kylväjän 
   Auta Ukrainaa-keräykseen.

to 23.3. ja pe 24.3. 

POISTUVIA MALLEJA EDULLISESTI
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 19.3. keklo 10. 
Liikanen, Valkonen, Niemelä. LC Hilimat avustaa. Kirkko-
kahvit. 

Gospelmuusikko Pekka Simojoen Majatalo-ilta kirkossa 
la 18.3. kello 18. Konsertissa mukana Vox Margarita –kuo-
ro. Vapaa pääsy, kolehti Auta Ukrainaa -keräykseen.

Ukrainalaisen kirkkolauluyhtye Kaanonin konsert-
ti seurakuntakodissa su 26.3. kello 19. Vapaa pääsy, käsi-
ohjelma 10€. Ohjelmatuotto lahjoitetaan Kirkon Ulkomaa-
navun Auta Ukrainan lapsia-keräykseen. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 15.3. kello 13 seurakunta-
kodissa.   

Raamattupiiri seuraavan kerran ke 22.3. kello 18 seura-
kuntakodilla.

Vapaaehtoistoiminnan ilta seurakuntakodilla to 16.3. 
kello 18. Tervetuloa kaikki! 

Yhteisvastuukeräys 2023. Lahjoita keräykseen www.yh-
teisvastuu.fi/pudasjarvi tai MobilePay nroon 94150.

Ystävänkammari to 16.3. kello 12.00 seurakuntakodilla.

Käsityöpiiri (ent. Nuttupiiri) ke 22.3. kello 16.15 – 17.45 
seurakuntakodilla.

Lähetystalkooilta Talkootuvassa (Jukolantie 4) maanan-
taina 20.3. kello 18.00.

Lähetyksen tupakahvila ke 15.3. kello 9.30–12.00 seura-
kuntakodilla. 

Iltakahvila Rönö pe 17.3 kello 18–22 seurakuntakodin 
alakerrassa.

Kesä 1 rippikoululaisille leiripäivä la 18.3. kello 10–16 Hil-
turannan leirikeskuksessa.

Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480.

Kirkkoherranvirasto 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 17.3. kello 18, seurat Yli-Livolla pe 17.3. kello 
18.30 Eevaleena ja Marko Luokkasella, lauluseurat Saraky-
län kappelissa su 19.3. kello 12, seurat ry:llä su 19.3. kel-
lo 13.

Haudatut: Kirsti Taimi Keränen 86 v, Anja Mirjam Ellen 
Vikström 84 v, Raili Margareeta Reitinger 82 v.

 

Ruokakaupan kassajonossa 
tunnelma on pysähtynyt. Il-
meettömät katseet harhai-
levat lehtihyllyltä kassan 
vieressä oleviin makeishyl-
lyihin. Jono etenee hitaas-
ti, mutta varmasti. Yhtäk-
kiä tapahtuu jotain, mikä saa 
tunnelman sähköistymään 
ja useimmat havahtumaan. 
Naapurikassa avautuu. Al-
kaa taistelu, jossa niin usein 
ensimmäiset jäävätkin vii-
meisiksi ja viimeiset tulevat 
ensimmäisiksi. Miten ärsyttä-
vää voikaan olla, kun takana 
jonottava pyyhältääkin ohit-
se? Mutta miten tyytyväi-
nen sitä onkaan, jos itse eh-
tii ensin.

Kassajonokäyttäytymi-
nen, oma ja muiden, on ih-
metyttänyt minua jo vuosien 
ajan. Toisinaan kassajonos-
sakin tunteet kuumenevat, 
mutta usein ohitustilanteis-
sa kyse lienee ajattelematto-

muudesta, joskus myös vä-
linpitämättömyydestä. Tästä 
Jeesuskin aikanaan puhui. 
Eri keinoin hän havahdutti 
näkemään lähimmäiset myös 
elämän arkisissa hetkissä. 
Raamatun viimeisessä kir-
jassa, Ilmestyskirjassa, asiaan 
esitetään suorasukainen rat-
kaisu: ”Tartu toimeen, paran-
na tapasi!” (Ilm. 3:19).

Toisinaan sitä ajautuu 
ajattelemaan itsestään liiko-
ja. Kuvittelee olevansa hyvä 
ihminen ja hyvä kristitty. 
Mutta sitten käy kuten kas-
sajonossa: huomaa olevan-
sa tilanteessa, jossa ei toimi-
nut kuten haluaisi. Yhteisen 
hyvän ja rakkauden sijaan 
tärkeimmäksi tulikin oman 
edun tavoittelu.

Arjessa tulee helposti vas-
taan lukemattomia valin-
nanpaikkoja, joissa voimme 
jatkaa matkaa, tai vaihtoeh-
toisesti avata silmät, ja nähdä 

Tunteita ja tunteettomuutta kassajonossa

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  
VKK-Media Oy

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

Ilmoitusaineistot lehteen jo torstaina klo 16 mennessä, viimeistään perjantaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Meille kaikille niin rakas

Kirsti Taimi
KERÄNEN
o.s. Turpeinen

s. 24.7.1936
k. 12.2.2023

Me lähdemme ja silti niin monin
tavoin jäämme.
Merkinnöiksi oven pieleen,
kirjoitukseksi muistilappuun.
Siihen, jonka taittelin talteen,
jotta kuulisin sanasi vieläkin.
Jäämme tarinoihin, ajatuksiin
eleisiin ja ilmeisiin.
Ja sydämeen, sinne jäämme ikuisesti.

Äitiä, mummia ja isomummia
ikävöiden

Irene ja Juhani
 Henna perh.
 Heini
 Jori ja Anita perh.
Anneli ja Reijo
 Maarit perh.
 Tiina ja Matti
 Anitta ja Toni
Hilma-sisko
Sukulaiset ja ystävät

Kiitos mummi hetkistä herttaisista,
kiitos muistoista rakkahista.

 Lastenlapset ja lastenlastenlapset

Siunaus toimitettu Pudasjärvellä 11.3.2023.
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Hilda (Hippa)
MAINIO

o.s. Niskala

s. 12.9.1940
k. 22.2.2023

Kaivaten

sisaret ja veli perheineen
sukulaiset ja ystävät

On matka täällä päättynyt,
pois nukkui ystävämme.

Hän taivaan rauhaan siirtynyt
on meidän keskeltämme.

SL 278:1

Siunaus Pudasjärven
 kirkossa la 25.3. klo 12.00.
Muistotilaisuutta vietämme

läheisten kesken. 

PUDASjärveläinen
Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana

Kohtaamossa 
1-vuotissynttärit 

torstaina  

Monipalvelupiste Pirtin 
Kohtaamo juhlii ensim-
mäistä toimintavuottaan 
torstaina 16.6.2023. 

Hyvän olon keskukses-
sa toimiva Pirtin Kohtaa-
mo käynnisti toimintansa 
tasan vuosi sitten. 

Neuvontaa ja tukea 
muun muassa työnha-
kuun, työllistämiseen, 
opintoasioihin sekä viran-

omaispalveluihin tarjoa-
vassa Pirtin Kohtaamossa 
on lyhyen toimikautensa 
aikana asioinut jo satoja 
asiakkaita. Kohtaamossa 
toimii muun muassa Ke-
lan asiointipiste. 

Juhlapäivää Pirtin Koh-
taamo viettää tarjoamal-
la pullakahvit huomenna 
kello 9-15 välillä. 

Pysähdy kahville! TS

Allergia-
viikko 

käynnistyy
Siitepölykausi on pikkuhil-
jaa alkamassa myös tääl-
lä Pohjois-Suomessa ja 
ensi maanantaina alkaval-
la allergiaviikolla 20.-26.3. 
muistutamme siitepölyal-
lergian hyvästä hoidosta. 

Allergiaviikko on Al-
lergia-, iho- ja astmaliiton 
vuosittainen kampanja, 
jonka tarkoituksena on li-
sätä tietoisuutta allergioista 
ja niiden hoidosta. Allergia-
viikkoa on vietetty vuodes-
ta 1982. Tyypillisesti teema-
na on ollut siitepölyallergia, 
mutta muitakin teemoja on 
vuosien varrella ollut. Tä-
män vuoden teemana on 
siitepölyn siedätyshoito. 

Kampanjaviikolla liiton 
jäsenyhdistykset järjestävät 
eri puolilla Suomea tapah-
tumia, tarjoavat tietoa, neu-
vontaa ja vertaistukea. 

Niiskuttaako nenä, ku-
tiaako silmät, aivastuttaa-
ko? Siitepölyallergian oi-
reet voivat olla lievästä 
vaikeaan. Siitepölyallergi-
aa kannattaa hoitaa hyvin, 
koska hoitamaton allergi-
nen nuha altistaa astmal-
le. Jos siitepölyallergia häi-
ritsee arkea lääkityksestä 
huolimatta, niin kannattaa 
selvittää sopisiko siitepölyn 
siedätyshoito sinulle. Älä 
siedä - siedäty! TS

toinen ihminen. Sillä miten 
pysäyttävää, merkityksellis-
tä ja vaikuttavaa onkaan, jos 
vaikkapa jonossa joku on jos-
kus päästänyt edelle huo-
mattuaan, että minulla on 
vain yksi ostos, tai hirmui-
nen kiire? Tai miten muka-
valta on tuntunut samassa 
jonossa vuoroaan odottavan 
lempeä hymy nähdessään os-
tosreissuun kyllästyneet lap-
seni? Miten merkityksellinen 
ja vaikuttava tuo pieni teko 
voikaan olla. Miten tyhjä kat-
se, pysähtyneisyys ja ajatte-

lemattomuus vaihtuukin het-
kessä sanoin kuvaamattoman 
hyvään tunteeseen sisimmäs-
sä.

Mikael 
Tammilehto

Kirjoittaja on uutta messu-
yhteisöä Seinäjoella luotsaa-
va pastori, jolle parasta kat-
sottavaa ovat brittijännärit ja 
Disney-elokuvat
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Keräys Sotiemme 
Veteraanien hyväksi

Sotiemme Veteraanien ja 
-naisten keräys suorite-
taan kauppojen ja huolto-
asemien edessä ja lisäksi 
kierretään Kurenalla talos-
ta taloon alueittain maa-
nantaina 20.3. kello 16-20. 
Mukana on jälleen keräys-
tä suorittamassa Kainuun 
Prikaatilta varusmiehiä ja 
-naisia. 

Keräys suoritettiin vuo-

den 2019 saakka kokonaan 
varusmiesten ja -naisten 
toimesta. Korona muut-
ti tilannetta vuonna 2020-
2022 ja keräykset hoidettiin 
pudasjärveläisten voimin 
kauppojen ja huoltoasemi-
en edessä. 

Pudasjärvellä on elos-
sa veteraaneja heidän puo-
lioistaan ja leskiä noin 40. 
Pudasjärven Sotaveteraa-

nit ry ja Pudasjärven So-
tainvalidien kyläosasto 
avustavat ja tukevat so-
tiemme veteraaneja ja -nai-
sia niin kauan kuin he apua 
tarvitsevat. 

Keräyssummalla osoi-
tetaan kiitollisuutta heitä 
kohtaan, jotka aikoinaan 
pelastivat meille itsenäisen 
isänmaan. 

Eero Ahonen

U  ?atsinuudäsek oktiomlen
 
O .näämäleöyt autsutut aj aimlenu aattuetot neduusillodham elliroun aaojrat P  
L  .iskokiiv iskedhak isakklapöytäsek elleskytsidhy änäsek isne emmatiojha
  
H  .3202.4.41 näätsiemiiv niikkiip n:PO ainuudäsek ea
  
o  niikkiipnpoinuudasek/fi.p

 

Jätehuoltoasiat voi hoitaa nyt 
sähköisesti

Pudasjärven jätehuoltoasi-
akkaille on avattu mahdol-
lisuus asioida sähköisesti 
Kiertokaaren verkkosivuilla. 
Palvelu on tarkoitettu ensisi-
jaisesti niille asiakkaille, joilla 
on jo jätesopimus Kiertokaa-
ren kanssa. Palvelussa voi 
esimerkiksi tilata kiinteistöl-
le uusia jäteastioita, tarkas-
tella tulevia tyhjennyksiä ja 
tilata ylimääräisen tyhjen-
nyksen tai ilmoittaa lasku-
tustietojen muutoksesta.

Palvelussa voi myös 
muuttaa jäteastioiden tyh-
jennysväliä jätehuoltomää-
räysten mukaisesti. Polt-
tokelpoisen jätteen astian 
tyhjennysväli voi olla pisim-
mällään jopa 12 viikkoa, jos 
asiakas kompostoi biojätteen 
tai biojätteelle on tilattu kiin-
teistölle oma keräysastia.

Palvelun käyttämiseksi 
tarvitaan asiakasnumero ja 
laskun numero. Tunnukset 
palveluun voi myös pyytää 

Kiertokaaren asiakaspalve-
lusta lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen toimisto@
kiertokaari.fi tai soittamalla 
numeroon 08 5584 0020.

Palvelussa ei käytetä vah-
vaa tunnistautumista, eli sen 
käyttö ei edellytä pankkitun-
nuksia. 

Linkki sähköiseen asioin-
tiin ja lisätietoja löytyy Kier-
tokaaren verkkosivujen etusi-
vulta osoitteessa kiertokaari.fi.

Kiertokaari viestintä

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 15.-22.3.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 15.3. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Valkosipulikermaperunoita 
(G, L)
Lindströmin pihvejä (G, L)
Kinkkukiusaus (G, L)
Uunilohi (L, G)

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

Torstai 16.3. 
Lapinriistakeitto (L)
Kermaperunoita (L, G)
Riisi (G, L)
Mango-chilibroilerikastike (L)
Lasagne (L)

Maanantai 20.3.
Lapinriistakeitto (L)
Uunilohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Yrttipossukastike

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

Tiistai 21.3.
Lohikeitto (L, G)
Uunilohi (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Karjalanpaisti (G, L)
Lihakaalilaatikko (G, L)

Lauantai 18.3. 
Lohikeitto (L, G)

Voimassa TO-LA 16.-18.3.

PALVELUSTA

Perjantai 17.3. 
Kylmäsavulohikeitto (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Lohkoperunoita (G, L)
Talon pulled pork (G, L)
Broileripasta (L)
Uunilohi (L, G)

1416 30602200

k-supermarket.fi/hintakori

Ruokamestarin

KUUMA PORSAAN  
GRILLISELÄKE

1295
KG

SUOMI

1295

Kalaonni

SAVUSTETTU  
SUOMALAINEN KIRJOLOHI
Suomi. Irto tai pakattu  
kaupan valikoiman mukaan

KG

ERÄ

SUOMI

Ilman Plussa-korttia 9,55 ps  
(13,64/kg)859

PS

Snellman

KUNNON NAUDAN  
JAUHELIHA 10 %
700 g (12,27/kg)

-10 %
Plussa-etu

890
TULPPAANI
10 kpl, Suomi

Yksittäin 4,90 nippu

2
NIPPUA

Ilman Plussa-korttia 8,95 kpl (6,39/kg)
595

KPL

Atria

GOUTER  
MAKKARATANKO
1400 g (4,25/kg)

-33 %
Plussa-etu

MINILUUMUTOMAATTI
250 g (6,00/kg)  
Espanja/Marokko

3.-
Yksittäin 2,19 rs (8,76/kg)

2
RS

Ilman Plussa-korttia 0,69 prk (3,94/kg)

RIISIVÄLIPALAT
175 g (3,57/kg)

250 4
PRK

-9 %
Plussa-etu

350

Marabou

EASTER MINI EGGS
72-77 g (22,73-24,31/kg)

Ilman Plussa-korttia 2,09 ps  
(27,14-29,03/kg)

2
PS

-16 %
Plussa-etu
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Pudasjärven seurakunta jär-
jestää vapaaehtoistoiminnan 
illan torstaina 16.3.kello 18. 
Illassa esitellään seurakun-
nan olemassa olevia työalo-
jen vapaaehtoistoimintoja, 
joita ovat mm. lähetystyön 
vapaaehtoistoiminnat, kuo-
rotoiminta, jumalanpal-
velusavustajatehtävät, 
lähimmäispalvelu ja diako-
niayhdyshenkilöt sekä isos-
toiminta. Seurakunnassa on 
tarjolla niin kertaluontoisia 
kuin pidempikestoisempia ja 
sitovampia vapaaehtoistoi-
mintoja. 

Kaikille avoimessa va-
paaehtoistoiminnan illassa 
esittelijöinä toimivat seura-
kunnan työntekijät ja vapaa-
ehtoiset. Illassa ideoidaan 
myös uusia vapaaehtoisteh-
täviä. Sellaisia voisivat olla 
esimerkiksi varhaiskasva-
tuksen ”kerhomummot ja 
-papat”. Haaveena on saa-
da hyödynnetyksi ihmisten 
erilaisia taitoja seurakunnan 
toiminnoissa.

Uusia lähimmäisiä 
ikäihmisille
Diakoniatyön puolella on 
erityinen tarve lähimmäis-
palvelussa toimiville ihmi-
sille, joilla olisi mahdollisuus 
käydä tapaamassa säännöl-
lisesti yksinäisiä ikäihmisiä. 
Lähimmäispalvelu on va-
paaehtoisperiaattein ja ta-
vallisen ihmisen taidoin ta-
pahtuvaa ystäväpalvelua 
yksinäisyyttä kokevalle. Lä-
himmäispalvelussa olevat 
vapaaehtoiset tuovat ikäih-
misen arkeen vaihtelua esi-
merkiksi keskustellen, ul-
koillen tai erilaisia asioita 
yhdessä tehden ja harrasta-

Seurakunta kutsuu tutustumaan 
vapaaehtoistoimintaan 

en. 
Lähimmäispalvelussa 

jo 90-luvulla mukana ollut 
Anja Jussila kertoo, että lä-
himmäispalvelu kiinnosti ja 
hän lähti mukaan. ”Lähim-
mäispalvelussa kuuntelu 
on tärkeä osa. Ikäihmisel-
le on tärkeää saada kertoa 
ja puhua asioista ja kuulu-
misista.”, toteaa Anja. Ma-
rita Laakkonen tuli mukaan 
lähimmäispalveluun noin 
kahdeksan vuotta sitten lä-
himmäiskoulutukseen osal-
listumisen myötä. ”Seura-
kunnasta pyydettiin mukaan 
ja koulutuksen jälkeen sain 
itselleni lähimmäisen, jon-
ka kanssa osallistuttiin kah-
denkeskisten tapaamisten 
lisäksi seurakunnan ryhmä-
toimintoihin.”, Marita muis-
telee. 

Eija Ahonen aloitti seu-
rakunnan lähimmäispalve-
lussa muutama vuosi sitten. 

”Olin ollut mukana SPR:n 
ystävätoiminnassa ja seura-
kunnan lähimmäispalvelu 
vaikutti kiinnostavalta. It-
selleni löytyi heti lähimmäi-
nen, jonka luona olen käy-
nyt juttelemassa joka toinen 
viikko.”, Eija kertoo. An-
nikki Ruokangas tuli lähim-
mäistoimintaan mukaan 
eläkkeelle jäännin jälkeen. 
”Lähimmäispalvelussa saa 
itsellekin paljon, kun pää-
see tapaamaan omaa lä-
himmäistään. Tapaamisis-
sa muistellaan usein vanhoja 
asioita, jotka ovat tärkeitä 
ikäihmiselle.”, Annikki ker-
too.

Seurakunnan diakonia-
työ on suunnittelemas-
sa uutta lähimmäispal-
velukoulutusta, joka on 
pakollinen kaikille lähim-
mäispalvelutoimintaan tule-
ville. Lähimmäiskoulutuk-
sen jälkeen etsitään jokaiselle 

lähimmäispalvelun vapaa-
ehtoiselle oma lähimmäinen. 
Diakoniatyöntekijä, vapaa-
ehtoinen ja lähimmäinen ta-
paavat ja tutustuvat toisiin-
sa ennen virallista aloitusta. 
Tapaamisen jälkeen tehdään 
virallinen sopimus, jossa so-
vitaan tapaamiskerrat ja ta-
paamisten sisällöt.

Vapaaehtoistyö on erit-
täin tärkeä ja arvokas osa 
seurakunnan toimintaa. Voi 
vallan hyvin sanoa, että il-
man vapaaehtoisien muka-
na oloa osa toiminnoista ei 
edes onnistuisikaan. Kaik-
ki vapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneet ovat lämpimästi 
tervetulleita mukaan seura-
kunnan vapaaehtoistoimin-
nan iltaan!

Pudasjärven seurakunta
Diakonit Tiina Honkanen ja 

Marko Väyrynen

Annikki Ruokangas, Anja Jussila, Eija Ahonen ja Marita Laakkonen ovat kokeneet vapaaehtois-
toiminnan myönteisenä. 

Suomen Keskusta on jatku-
vasti esillä tiedotusvälineis-
sä. Varsinkin Etelä-Suo-
men media, sekä sähköinen 
– että sanomalehdistö ovat 
ilakoivasti puolueen kim-
pussa  etsien päivä päivältä 
uusia aiheita painaakseen 
kannatusta alemmaksi. Ja 
hyvin siinä ovat onnistu-
neetkin. Toki muutamia sy-
tykkeitä näihin juttuihin 
on antanut myös puolueen 
oma toiminta. 

Olen Keskustan kansan-
edustajaehdokkaana kier-
tänyt Pohjois-Pohjanmaan 
aluetta jo tähän mennes-
sä kohtuullisen laajasti, ja 
kierros vielä jatkuu. Jäl-
leen olen todennut, kuin-
ka ainutlaatuisen hieno 
maakunta meillä on puo-
lustettavana eteläisimmäs-
tä alueesta pohjoisimpaan 
nurkkaan.

Keskusta on aina puo-
lustanut sitä ajatusta, että 
Suomi on pidettävä asuttu-

na laidasta laitaan ja kylästä 
kylään. Näin on tapahdut-
tava myös meidän laajassa 
maakunnassamme. Puolu-
een on saatava suomalai-
set luottamaan jälleen Kes-
kustaan. Silloin saamme 
vahvan mandaatin hoitaa 
Suomen asioita Helsingis-
tä aina Nuorgamiin saakka. 
Meidän on siis löydettävä 
vastavoima  alussa mainit-
semalleni median ja viher-
vasemmiston vyörytyksel-
le puoluettamme kohtaan.

Tuo vastavoima löytyy 
meistä itsestämme. Kes-
kustan valtuutetut ja muut 
luottamushenkilöt, järjestö-
väki, kuuluisa kenttäorga-
nisaatio, ehdokkaat itse ja 
tietenkin kaikki keskusta-
laiset ihmiset. Meidän kaik-
kien on oltava nyt aktiivisia 
ja tehtävä kaikkemme, että 
gallup ennusteet eivät to-
teudu vaan saamme hyvän 
vaalimenestyksen. Uskokaa 
pois, se on meistä itsestäm-

me kiinni.
Mielestäni Keskustan 

linja tarvitsee myös oikai-
sua. Keskustan on palat-
tava juurilleen. Ei taakse-
päin, vaan juurilleen ja 
eteenpäin.  Olemme mo-
derni puolue ja sellaisena 
myös pysymme. Puolueen 
on kuunneltava ja huomioi-
tava enemmän niitä ihmisiä 
ja alueita joissa Keskusta on 
aina ollut vahva. Suurim-
mat kaupungit ovat meille 
todella tärkeitä, mutta kan-
natuksen kasvua me emme 
ole onnistuneet niissä saa-
maan riittävästi. Se on nyt 
viimeistään nähty. 

Suomi on vahvojen maa-
kuntien Suomi. Maakunnat 
ovat vahvojen kaupunkien, 
kuntakeskusten ja kylien 
maakuntia. Näillä alueilla 
asuvien ihmisten asioita ja 
toiveita kuulemalla ja hoi-
tamalla Keskustan kanna-
tus palaa takaisin suurten 
puolueiden joukkoon. Pi-

tää uskaltaa myös rohkeas-
ti tehdä keskustalaista alue-
politiikkaa, joka huomioi 
vahvemmin meidän met-
sät, maatalouden, tiestöt, 
energiaomavaraisuuden, 
huoltovarmuuden ja tur-
vallisuuden sekä jokaisen 
ihmisen sujuvan arjen to-
teutumisen.

Kun me näin toimien pa-
laamme juurillemme ja saa-
vutamme riittävän kan-
natuksen Keskustalle, me 
voimme samalla hoitaa 
myös meidän kaikkien suu-
rimpien kaupunkien asioi-
ta. Santeri Alkion sanoin, 
yhteisiä asioita pitää hoi-
taa ajatuksin, kourin ja sy-
dämin.

Matti Heikkilä 
Keskustan 

eduskunta- 
vaali-

ehdokas

Keskustaa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

VUOKRATTAVANA
Kaksio Puistotie 2 A 10, 40 m2, vuokra 395 €.
Kaksio Parsikuja 10 A 5, 65 m2, vuokra 615 €.

Pertti Heikkinen 0400 681 895

Kevään eduskuntavaa-
lit lähestyvät ja ehdokkaat 
kiertävät kenttää omien 
vaaliteemojensa ja tuki-
joukkojensa kanssa. Meil-
lä Pudasjärvisillä on päte-
vä ehdokas vaaleihin Olga 
Oinas-Panuma ja hänessä 
on ainesta ajamaan koko 
Pohjois-Suomen asioita 
eduskunnassa.

Olgan tärkeitä vaali-
teemoja ovat tasa-arvoi-
set alueet, joihin kuuluvat 
kasvukeskukset ja ympä-
ristökunnat, terve ilmasto- 
ympäristöpolitiikka, joka 
voidaan toteuttaa kurjis-
tamatta kenenkään arkea 
ja ihmisten hyvinvointia 
ja heikommassa asemas-
sa olevista kanssaihmisis-
tä huolehtiminen.

Olgan elämänarvot ja 
juuret ovat kasvaneet Pu-
dasjärven Panuman kyläl-
lä maaseutuympäristös-
sä kotitilan töitä tehdessä 
yhdessä yrittäjäperheen 
kanssa. Hän on koulutuk-
seltaan humanististietei-
den kandidaatti ja tehnyt 
toimittajan töitä eri leh-
dissä opiskelujen ohessa. 
Luottamustoimista voi-
daan mainita Pudasjärven 

kaupungin valtuuston pu-
heenjohtaja, Pohjois-Poh-
janmaan aluevaltuutettu ja 
Kuntaliiton pienten kunti-
en neuvottelukuntien pu-
heenjohtaja.

Olen kiertänyt Olgan 
kanssa maakunnan vaa-
litapahtumissa ja hän on 
osaa keskustella ja pu-
hua asioista kansan kie-
lellä ymmärrettävästi il-
man turhia korulauseita. 
Esiintyminen on luonte-
vaa, viestintä onnistuu su-
juvasti ja luotettavasti.

Minä uskon, että Olgas-
ta saamme hyvän kansan-
edustajan ajamaan maa-
kuntamme tärkeitä asioita 
ja kehityshankkeita mei-
dän parhaaksi. Tämä vaatii 
meidän kaikkien vankku-
matonta tukea käyttämällä 
äänioikeuttamme yli puo-
luerajojen äänestämällä 
Olgaa eikä vain kohauttaa 
olkaa. Minä uskon ja luo-
tan Olgaan, luotathan si-
näkin.

Jorma Kouva
Pudasjärven 

kaupunginvaltuuston 
1 varapuheenjohtaja
Yhteisövaliokunnan 

puheenjohtaja

Minä uskon 
Pohjois-Suomeen, 
uskothan sinäkin

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

8-19
9-16

RAUTAOSASTOLTAURHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 16.-17.3. LAUANTAI 18.3. MA-TI 20.-21.3. KESKIVIIKKO 22.3.

KESKIVIIKKO - TIISTAI  15.-21.3.

TEKSTIILIOSASTOLTA

35,-35,-

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

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

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

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

26265050

1591590000

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

59599595

Fiskars snow shovel   Fiskars snow shovel   
LUMILAPIOLUMILAPIO

31315050

Snow Fox Snow Fox 
LÄMPÖ-LÄMPÖ-
HAALARITHAALARIT

99999090

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

1291299090

PILKKIJÄT HUOM! 
MADOT JA TOUKAT

15159595

119999

225050

449999

117979
pkt

225959
kgkg779595

pss

119999

kgkg

pkt

pkt

119999
pss

pktpkt

2 kpl

009999
kg

003939

779595
kgkg

779595
kg

11119595
kg

669595
kg

229595
pss

kg114949
pktpkt

116969
pss

rasras 669595
kg

2 kg/2 kg/
taloustalous

2 kpl

2 kg/
talous339999

pktpkt

2 pkt/talous

119999 229999
pkt 330000

pktpkt119999
prkprk

30300000 12129090

49499090 44449090 74749090

69699595 1141149090

1141149090

39399090

69699090

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

222525

779595

59599595

999595

2 pss/talous

kpl

2 pkt

559595

669595 449090 339595
pari 2 paria

pari

20 20 
kpl/kpl/
taloustalous

Wasa SportWasa Sport
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
550 g550 g

Tuore porsaanTuore porsaan
LIHAKUUTIOTLIHAKUUTIOT

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

NaudanNaudan
PALAPAISTIPALAPAISTI

FazerFazer
KANELI-KANELI-
PUUSTITPUUSTIT
11 kpl, 240 g11 kpl, 240 g

Kinnusen MyllyKinnusen Mylly
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHOJAUHO
2 kg2 kg

Atria Porsaan Atria Porsaan 
ULKOFILEE ULKOFILEE 
1,5 kg/kpl 1,5 kg/kpl 
naturellnaturell

SOKERIMUNKKISOKERIMUNKKIJAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA SuomalainenSuomalainen

KERÄ-KERÄ-
KAALIKAALI

AtriaAtria
METSÄS- METSÄS- 
TÄJÄN-TÄJÄN-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

VaasanVaasan
HOTDOGHOTDOG
SÄMPYLÄSÄMPYLÄ
12 kpl/324 g12 kpl/324 g

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

Atria kananAtria kanan
MINUUTTIFILEEMINUUTTIFILEE
720 g720 g
tulisesti tulisesti 
marinoitumarinoitu669595

PorsaanPorsaan
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET

AtriaAtria
POSSU-NAUTAPOSSU-NAUTA

JAUHELIHAJAUHELIHA
300 g300 g

PoprilliPoprilli
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

ValioValio
RAEJUUSTORAEJUUSTO
500 g500 g

Atria Atria 
LIHAISALIHAISA
NAKKINAKKI
280 g280 g

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

444949
pktpkt

SnellmanSnellman
MaatiaispossunMaatiaispossun

LEHTIPIHVI LEHTIPIHVI 
2 kpl/240 g2 kpl/240 g

Pienten lasten Pienten lasten 
KuomaKuoma
TOPPA-TOPPA-
HOUSUTHOUSUT
vedenpitävät vedenpitävät 
10000 mm10000 mm

Pienten lastenPienten lasten
KuomaKuoma
TOPPATAKKITOPPATAKKI
vedenpitävät vedenpitävät 
10000 mm10000 mm

Lasten Lasten 
KuomaKuoma
TOPPA-TOPPA-
HAALARIHAALARI

NaistenNaisten
MarineMarine
KEVYT-KEVYT-
VANUTAKKIVANUTAKKI
Koot: M-XXLKoot: M-XXL

MiestenMiesten
WoodstockWoodstock
FLEECETAKKIFLEECETAKKI
vuorellavuorella
Koot: M-2XL cmKoot: M-2XL cm

Naisten MarineNaisten Marine
ULKOILU-ULKOILU-
HOUSUTHOUSUT
vedenpitävät vedenpitävät 
10000 mm10000 mm
Koot: 36-42Koot: 36-42

CasaCasa
muotoon-muotoon-
ommeltuommeltu
ALUSLAKANAALUSLAKANA
Koot: 160x200 cmKoot: 160x200 cm
Huom! 2-laatuHuom! 2-laatu

Aikuisten Aikuisten 
LenzLenz
URHEILUSUKATURHEILUSUKAT
Koot: 35-46Koot: 35-46
3 paria/pkt3 paria/pkt

AtriaAtria
VERI- VERI- taitai
PINAATTI-PINAATTI-
OHUKASET OHUKASET 
400 g400 g

Lasten Lasten 
SUKSIPAKETITSUKSIPAKETIT

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

AlkaenAlkaen

AtriaAtria
MAKSA-MAKSA-
LAATIKKOLAATIKKO
400 g400 g

Jasu Jasu 
KELKKA-AHKIOKELKKA-AHKIO
145x73x25cm145x73x25cm

199,-199,-

114949
pktpkt

HKHK
UUNILENKKIUUNILENKKI

400 g400 g

559999
pktpkt

KariniemenKariniemen
BROILERIN BROILERIN 

MINUUTTIPIHVITMINUUTTIPIHVIT
290-370 g290-370 g

119999
psspss

ApetitApetit
PERUNA&KEITTO-PERUNA&KEITTO-

KASVIKSETKASVIKSET
750 g750 g

119999
prkprk

ArlaArla
JOGURTITJOGURTIT

1 kg1 kg

PfannerPfanner
VITAMI-VITAMI-
NOIDUTNOIDUT
MEHU-MEHU-
JUOMAT JUOMAT 2 l2 l

LastenLasten
BambooBamboo
SUKKASUKKA
Koot: 22-39Koot: 22-39
3 paria/pkt3 paria/pkt

AlkaenAlkaen
LIUKURITLIUKURIT

Plastex Plastex 
PULKKAPULKKA
kädensijoillakädensijoilla

Atom Atom 
MUOVIAHKIOMUOVIAHKIO
44x89 cm44x89 cm

AlkaenAlkaen

Stiga Stiga 
RATTIKELKATRATTIKELKAT

AikuistenAikuisten
True NorthTrue North
TRECKINGTRECKING
SUKKASUKKA
Koot: 35-37, 38-41Koot: 35-37, 38-41

LastenLasten
Pierre RobertPierre Robert
LIUKUESTE-LIUKUESTE-
SUKKASUKKA
Koot: 19-27Koot: 19-27

LastenLasten
Green GoGreen Go
URHEILUSUKKAURHEILUSUKKA
Koot: 28-36Koot: 28-36

115050
psspss

HKHK
BURGERIBURGERI

100 g100 g

2 kpl

HK OhuenohutHK Ohuenohut
LEIKKE-LEIKKE-
LEETLEET
300 g300 g

MalacoMalaco
TV MIXTV MIX
KARKKI- KARKKI- 
PUSSITPUSSIT
280-340 g280-340 g
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Vastuuta koko 
Suomesta

Hippo-talvirieha
Rajamaanrannassa ti 28.3. 

klo 17.30-19.00

Arvomme kävijöiden kesken 
hippomaisen palkinnon.

FC Kurenpojat Futsal-Kakkosen mestariksi 
- Ykkösen karsinnassa vastassa FC Sport Vaasa
Ylemmän loppusarjan 
viimeisellä kierroksel-
la MBKU:n 5-3 voitto sar-
jakärki Tervarit/2:sta tie-
si sitä, että Kurenpojilla oli 
mahdollisuus nousta sar-
jan mestariksi voittamalla 
pari tuntia myöhemmin al-
kaneessa kotipelissään FC 
Netsin.

Kurenpojat tulikin päät-
täväisesti peliin ja heti alus-
ta alkaen se määräsi tahdin 
kentällä. Maalia kotikat-
somo sai odottaa kuiten-
kin avausjakson puoliväliin 
saakka. Tällöin Yasir Mora-
deszadeh pääsi tykittämään 
pallon Yannick Ntamb-
wen antamasta kulmas-
ta maaliin. Kolme minuut-
tia myöhemmin Yannickin 
loistosyöttö tavoitti Henrik 
Holmströmin, joka viimeis-
teli upeasti  taukotilanteek-
si 2-0.

Toinen jakso alkoi ava-
usjakson tapaan eli jälleen 
Yannick syötti ja Yasir vii-
meisteli maalin. Tämän jäl-
keen Yannick teki itse vie-
lä kaksi maalia saaden näin 
ottelussa komeat tehot 2+3.  
Kun ottelun loppupuolel-
la maalinteossa onnistuivat 
kotijoukkueesta Aleksi Pih-
laja ja vieraista Juho Tapio 
sekä Veli-Mikko Kaikula, 
pääsivät kurenpojat tuule-
tamaan voittoa ja FM Kak-
kosen mestaruutta.

Kurenpojilla kausi ei 

Henrik Holmström 
tuulettaa 2-0 osumaansa.

Kotijoukkueen parhaana 
palkittiin maalivahti 

Olli-Pekka Kokko.

FM Kakkonen Pohjoinen ylempi loppusarja:

kuitenkaan loppunut tä-
hän vaan tiedossa on kar-
sinta valtakunnalliseen Fut-
sal-Ykköseen. Vastaansa 
Kurenpojat saa FC Sportin 
Vaasasta.  Kaksiosaisen kar-
sinnan ensimmäinen peli 
pelataan ensi lauantaina Pu-
dasjärvellä.

PUDASjärveläinen, 
kuvat Pieta Niemelä

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi

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

uskotko Sinä?uskotko Sinä?

Olga Oinas-PanumaOlga Oinas-Panuma
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Hyvinvointia ja yhteistyötä OSAOn opiskelijoiden projektilla

OSAOn liiketoiminnan opis-
kelijat viettivät tiistaina 28.2. 
ryhmän yhteisen työ- ja hy-
vinvointipäivän Jyrkkäkos-
ken talvisissa ja aurinkoisis-
sa maisemissa. Tapahtuman 
järjestäminen kuului projek-
tissa toimimisen opintoihin, 
jonka aikana opiskelijat har-
joittelevat projektin suunni-
telmallista ja tavoitteellista 
toteuttamista. Projektitiimi 
pyysi tapahtumaa sponso-
roimaan Pudasjärven Ur-
heilijat ry:tä, joka lupasikin 
hoitaa tarjottavat ja tarjoilut 
Jyrkkäkosken huvikeskuk-
sella. 

Aamupäivä alkoi mäen-
laskulla Jyrkkäkosken mäen-
laskupaikalla. Aurinko pais-
toi ja nauru valtasi jokaisen 
laskijan. Mäenlaskun jälkeen 
opiskelijat siirtyivät Jyrk-

käkosken huvikeskuksel-
le lämmittelemään nuotion 
äärelle, jonka urheiluseuran 
jäsenet olivat valmiiksi sy-
tyttäneet. Tarjoilua hoitivat 
Marko Koivula ja Jukka Loh-
vansuu. Tarjolla oli suurel-
la paellapannulla paistettua 
pyttipannua, kananmunaa 
ja makkaraa. Jälkiruoaksi oli 
nokipannukahvit sekä pork-
kanapiirakkaa. Ruoka oli 
erittäin maittavaa eikä lop-
punut kesken! Ruokailun lo-
massa Marko Koivula, Hei-
no Ruuskanen ja Jari Särkelä 
kertoivat Jyrkkäkosken hu-
vikeskuksen historiasta ja 
kuultiin mielenkiintoinen 
esittely Pudasjärven Urheili-
jat ry:n toiminnasta. 

Iltapäivällä opiskelijoi-
den ohjelmassa oli rento 
lautapelihetki ja chillailua 

Lumienkelit.

Pudasjärven Urheilijat ry:n toiminnanjohtaja Marko Koivula 
paellapannun äärellä.

omassa luokassa. Päivä oli 
täynnä iloista mieltä ja au-
ringonpaistetta. Opiskelijat 
saivat hienon esimerkin yh-
teistyöstä, jonka merkitys 
pienellä paikkakunnalla on 
todella suuri. Kiitos Pudas-
järven Urheilijoille tarjoilus-
ta ja toiminnan esittelystä!

Sanna Paukkeri ja 
Hanne Romakkaniemi

Riistanhoitoyhdistys koulutti ketunpyytäjiä
Lauantaina 4.3. pidettiin jal-
kanarupyynnin koulutusti-
laisuus Yli-Siurualla Riistan-
hoitoyhdistyksen toimesta. 
Kouluttajana toimi pitkän 
linjan ketunpyytäjä Aappi 
Jaakola. Paikalle oli saapu-
nut yhdeksän koulutettavaa, 
joita perehdytettiin jalkana-
rupyynnin saloihin. Koulu-
tus aloitettiin pyyntiin liitty-
vien sääntöjen kertauksella, 
kuten että pyydykset on ko-
ettava päivittäin ja että saalis 
on lopetettava nopeasti tur-
haa kärsimystä tuottamatta. 

Seuraavaksi esiteltiin tar-
vittava pyyntikalusto. Täs-
sä vaiheessa kouluttaja ko-
rosti tärkeimpänä seikkana 
laitteiston puhtautta. Kaikki 
käytettävä pyyntivälineistö 
puhdistetaan ensin kylmäl-
lä vedellä. Tämän jälkeen 
kaikki välineet haudutetaan 
kuusihauteessa useita tun-
teja, välillä voi haudeastiaa 
hieman heilautella. Haude 
valmistetaan seuraavasti: 
suurehkoon puhtaaseen as-
tiaan (esim. muovinen va-
rastolaatikko tms.) lasketaan 
reilusti käden lämpöistä vet-
tä, johon upotetaan runsaas-
ti kuusen havuja. Mäntykin 
käy, mutta kuusen tuok-
su on voimakkaampi ja si-
ten parempi.  Välineet upo-
tetaan havujen sekaan. Myös 
metsästäjän käsineet puh-

distetaan hieromalla kuu-
senhavuilla. Havukäsittelyn 
jälkeen välineet ja käsineet 
säilytetään ulkosalla, ettei 
ihmisen haju tartu niihin uu-
delleen. 

Koulutus jatkui maas-
tossa pyyntikierroksen läpi-
käynnillä, jossa kouluttaja 
korosti jalkanarujen oikean-
laista asennuspaikkaa ke-
tunjälkijotoksessa. Parhaita 
asennuspaikkoja ovat suo-
raan kulkevat jälkijonot, jot-
ka ylittävät pyyntikierrok-
sen tai kulkevat sen sivulla, 
risteyspaikat, joissa kahdet 
tai useammat ketun jäljet yh-
distyvät sekä ojan ylittäneen 
ketunjäljen ojapohjalla ole-
va jälki. Jalkanaru pyritään 
asentamaan jäljen sivulta-
päin, siten että omaa jäl-
keä saa peitettyä vähintään 
5-8 metriä asennuspaikalta 
poistuttaessa. Jalkanaruna-
sennuksessa on muistettava, 
että ketun jäljen on pysyttä-
vä täydellisenä asennuksen 
jälkeenkin. Sivusuuntaisia 
”viiruja” ei saa lumeen jää-
dä, ainoastaan jäljen myö-
täisiä viiruja voi olla -ai-
van kuten ketun tassu olisi 
kulkiessaan viistänyt lunta. 
Asennuksessa on hyvä käyt-
tää korona-ajalta tuttua kas-
vomaskia, koska nenän ja 
suun eritteet voivat jättää ih-
misen hajua lumeen tai jal-

keitä kohtia korostaen. Sen 
jälkeen jokainen sai vuorol-
laan asentaa itse jalkanarun 
pyyntikuntoon kouluttajan 
ohjauksessa. Henkilökohtai-
sen ohjauksen aikana alle-
kirjoittanut viritteli pihalle 
makkaratulet ja jokainen op-
pilas pääsi onnistuneen suo-
rituksen jälkeen paistamaan 
makkaraa. Makkaratulilla 
keskustelu pyynnistä virisi 

vilkkaaksi, käytiin läpi mie-
leen tulleita kysymyksiä ja 
monenlaisia pyyntitilanteita. 
Koulutus oli erittäin onnis-
tunut ja toivommekin, että 
mukana olleet koulutetut ja-
kaisivat oppia eteenpäin riis-
tanhoidollisesta ketunpyyn-
nistä kiinnostuneille, jotta 
jalkanarupyyntitaito säilyisi 
ja jatkuisi elävänä perintee-
nä. Toivottavasti tulevaisuu-

dessa saaliisturkisten hyö-
tykäyttö kasvaa ja kehittyy, 
koska kyseessä on arvokas 
turkiseläin.

Suuret kiitokset Aappille 
ja Ainolle lämminhenkises-
tä ja vieraanvaraisesta kou-
lutustilaisuudesta.  
  

Pudasjärven
 Riistanhoitoyhdistys

 Mika Timonen pj.

kanaruun. Tässä vaiheessa 
koulutusta oli kahvitauko, 
talon emäntä tarjosi makois-
at munkkikahvit pirtin läm-
mössä.

Tämän jälkeen koulu-
tus jatkui käytännön har-
joituksilla. Riistanhoi-
toyhdistys jakoi kaikille 
koulutettaville omat jalkana-
rut. Kouluttaja teki ensin jal-
kanarun asennuksesta esi-
merkkisuorituksen, käyden 
sen vaihe vaiheelta läpi tär-

Kouluttajana toimi pitkän linjan ketunpyytäjä Aappi Jaakola. Paikalle oli saapunut yhdeksän 
koulutettavaa, joita perehdytettiin jalkanarupyynnin saloihin. 

Sivusuuntaisia ”viiruja” ei 
saa lumeen jäädä, ainoas-
taan jäljen myötäisiä viiru-
ja voi olla -aivan kuten ketun 
tassu olisi kulkiessaan viistä-
nyt lunta. 
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KEVÄTSIIVOUS KEVÄTSIIVOUS 
JATKUU!JATKUU!

LOPUT VARASTOSSA OLEVAT :LOPUT VARASTOSSA OLEVAT :
LOPUT 

MAATALOUSÖLJYT
KIPSI- JA 

LASTULEVYT
MALLI-
TAKAT

-20% -30% -20%

RAJOITETTU RAJOITETTU 
ERÄ!ERÄ!

SNICKERS JA 
PROF TALVI-

TYÖVAATTEET

BOSCH SÄHKÖ/
AKKUTYÖVÄLINEIDEN 

TARVIKKEET 

LOPUT SÄHKÖ/
ÖLJYTÄYTTEISET 

LÄMMITTIMET 

-30% -50% -20%
LUMIKOLAT/
LUMILAPIOT/
TYÖNTIMET

-20%

TERÄKETJUÖLJY TEHO+ TERÄKETJUÖLJY TEHO+ 
EKO 10LEKO 10L
Teho+ EKO on teknisistä Teho+ EKO on teknisistä 
kasviöljyistä valmistettu kasviöljyistä valmistettu 
teräketjuöljy. Tämän teräketjuöljy. Tämän 
vuoksi se on turvallinen vuoksi se on turvallinen 
käyttäjälle ja ympäristölle. käyttäjälle ja ympäristölle. 
10 litraa.10 litraa.

19199090

TERÄKETJUÖLJY TEHO+ TERÄKETJUÖLJY TEHO+ 
EKO 3LEKO 3L
Teho+ EKO on teknisistä Teho+ EKO on teknisistä 
kasviöljyistä valmistettu kasviöljyistä valmistettu 
teräketjuöljy. Tämän vuoksi teräketjuöljy. Tämän vuoksi 
se on turvallinen käyttäjälle se on turvallinen käyttäjälle 
ja ympäristölle. 3 litraa.ja ympäristölle. 3 litraa.

779595

KUORMALAVAT KUORMALAVAT 
(EUR)(EUR)

33--..

(24,95)(24,95) (9,95)(9,95)

/kpl/kpl
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Aittakummun pamfletti:

Suomen ongelmat 
vaativat puolueilta 

sitoutumista yli 
vaalikausien

Keskustan kansanedus-
taja Pekka Aittakum-
pu peräänkuuluttaa tuo-
reessa pamfletissaan 
suomalaisilta yhteistyötä 
ja yhtenäisyyttä suurten 
kansakuntaa koskevien 
ongelmien ratkaisemises-
sa.

— Meidän tulee etsiä 
yhdessä ratkaisuja muun 
muassa alhaiseen syn-
tyvyyteen ja valtion vel-
kaantumiseen. Näitä ei 
hoideta kuntoon yhdes-
sä vaalikaudessa. On suo-
malaisille voitto, jos pys-
tymme löytämään yli 
puoluerajojen yhteisiä 
ratkaisuja ja sitoutumaan 
niihin yli vaalikausien.

Aittakummun pam-
fletti ”Tulevaisuuteen! — 
Isänmaan suunta” julkis-
tettiin helmikuussa.

— Keskustan tehtävä-
nä on mahdollistaa yh-
teistyö ja kansakunnan 
kokoaminen repivien kes-
kustelujen keskellä, Aitta-
kumpu kirjoittaa.

Hän myös toteaa, että 
keskusta ei tule menes-
tymään liberaalipuoluee-
na, vaan sen on oltava us-
kottava ja luotettava ääni 
niille, jotka haluavat ra-
kentaa elämäänsä kestä-
vien perusarvojen varaan.

— Arvokonserva-
tismi ei minulle tarkoi-
ta yhteiskunnallista py-
sähtyneisyyttä, vaan 
yhteiskunnan tarpeen-

Pamfletilla tarkoitetaan tavallisesti jotakin ajankohtais-
ta ilmiötä koskevaa ohuehkoa kirjaa. Pamfletti on nimensä 
mukaisesti kriittinen ja usein asioita kärkevästi käsittele-
vä. Pamfletissa kirjoittaja esittää suoraan omia mielipitei-
tään ja kannanottojaan.

mukaista uudistamista 
kestävien arvojen perus-
talta.

Aittakumpu korostaa 
yritysten merkitystä val-
tiontalouden tasapainot-
tamisessa.

— Paikallista sopimista 
yrityksissä tulee helpottaa 
lainsäädännöllä. Tämä tuo 
yrityksiin joustavuutta.

Lapsimyönteisemmän 
Suomen rakentamiseksi 
Aittakumpu esittää, että 
lapsilisää korotetaan ja se 
sidotaan indeksiin. Kotiäi-
tien ja -isien työ tulee las-
kea mukaan työllisyysas-
teeseen, kuten Ruotsissa.

— Kotona tehdään yh-
teiskunnalle hyvin ar-
vokasta hoito- ja kasva-
tustyötä. Lapsiperheistä 
saadaan tulevaisuuden 
työvoimaa, joka on vält-
tämätöntä muun muassa 
eläkejärjestelmän ja sosi-
aali- ja terveyspalveluiden 
rahoittamiseksi.

Pekka Aittakummun 
tukiryhmä

Ervastin kylän 
Korppuhiihdot ynnä muuta
Lieneeköhän oire ikään-
tymisestä, kun ikivanhat 
asiat nousevat eneneväs-
sä määrin ajatuksiin. Yksi 
niistä on otsikon Korppu-
hiihto niminen tapahtum0a 
Ervastin kylältä. Tapahtu-
man alkuunpanija ei ihan 
varmuudella ole enää ke-
nenkään muistissa. Vanhat 
asiat yleensä hyvin muis-
tava Juho Niskasaari arve-
li, että oliskohan Ervastin 
Sakari ollut asiaa aikanaan 
ideoimassa. Joka tapauk-
sessa hiihdon historia ylet-
tyy ainakin 1950 luvun al-
kuvuosille. Vielä silloin on 
kyläkauppaa pidetty Saka-
rilan talon sivupäätyyn ra-
kennetussa lisähuoneessa. 
Vuoden 1955 tietämillä on 
Yrjö Ervasti rakentanut ta-
lon Puolangan tien varteen. 
Kauppa on Yrjön perheen 
muuton myötä siirtynyt ny-
kyisen kyläkaupan pihapii-
riin. 

Omat varhaisimmat, hä-
märät muistikuvat liitty-
vät Sakarilassa pidettyyn 
tapahtumaan. Lienen ollut 
tuolloin jotain 2 – 3 vuoden 
ikäinen miehen alku. Siitä 
tapahtumasta on hallussa-
ni Sakarilan puojin päässä 
otettu valokuva, mistä käy 
ilmi kisan suosion yltäneen 
vauvasta vaariin. Kilpailun 
pitopaikka vaihtui vuosit-
tain kylän eri taloissa. Ta-
pahtumaa varten kierteli ra-
hapartio kylällä keräämässä 
sen vaatiman varallisuu-
den. Sillä hankittiin kahvi-
tarpeet ja palkinnot. Mitään 
muuta ei hyväksytty kah-
vileiväksi kuin korput, joi-
ta lie kauppaan tilattu use-
ampi säkki. 

Muistiini on jäänyt myös 
kerrallinen tapahtuma 
Leppälän kartanolta. Sin-
ne ilmestyi muutamia naa-
purikylän poikia. Niitä kat-
sottiin vähän kieroon, että 
mitä tänne tuutta norkoi-
lemaan. Siihen aikaan taisi 
olla aika yleistä pieni kylä-

kulmien välinen mustasuk-
kaisuus omiin tapahtumiin 
nähden. Kyllä sitten myö-
hempinä vuosina tuli mu-
kaantulo sallituksi naa-
purikyläläisille. Ervastin 
Yrjöllä ja Mustosen Jaakol-
la oli aina kova kilpailu sar-
jansa pääpalkinnosta. Vuo-
rovuosin taisivat toisensa 
päihittää. Ei ole jäänyt mie-
leen olisiko ollut erikseen 
naisten sarjaa vai hiihtivät-
kö kaikki aikuiset samassa 
sarjassa. Nuorisolle oli tie-
tenkin omat sarjansa. Kovin 
raivokasta kilpailuhenkeä 
ei muistini mukaan ilmen-
nyt. Sen verran kuitenkin, 
että palkintolusikat saatiin 
jaettua paremmuusjärjes-
tyksessä. 

Perinne jatkui ainakin 
1970 luvun alkupuolelle 
saakka. Sitten tuli muuta-
mien vuosien tauko, kun-
nes Rantalan Tauno otti 
asiakseen tapahtuman el-
vyttämisen täysin samalla 
periaatteella. Korput ja ky-
län yhteishenki olivat taas 
kantavana voimana asialla. 
Myrskylän isäntä Taunon 
siirryttyä ajasta iäisyyteen 
jäi Korppuhiihto tapahtu-

mana historiaan.

Kirppa  
pallopeliä
Kirppa niminen pallopeli 
oli toinen kyläläisiä viihdyt-
tänyt kesäpeli. Se oli erään-
lainen joukkuepeli, jossa 
itse vuolluilla puumailoil-
la yritettiin osua käsipelis-
sä ommeltuun nahkapal-
loon. Lyöjä asettui viivalle 
ja yritti osua toiseen jouk-
kueeseen kuuluvan nak-
kaajan noin 15-20 metrin 
päästä heittämään palloon. 
Osuma siihen oli nolla hau-
en arvoinen suoritus. El-
lei osumaa tullut mitattiin 
matka mailalla viivan koh-
dalta paikkaan mihin pal-
lo lensi. Mailan mitta oli 
aina yksi hauki. Sitten lyö-
jän ja nakkaajan osat vaih-
tuivat. Nakkaaja heitti pal-
lon sen putoamispaikalta 
takaisin viivalle asettunutta 
lyöjää kohti. Ohilyönnin jäl-
keen mitattiin taas haukien 
lukumäärä mailalla. Osu-
man sattuessa aloitettiin 
peli seuraavien joukkueen 
jäsenten toimesta alkupis-
teestä ja jatkettiin kunnes 

kaikki joukkueen jäsenet 
olivat osuutensa pelanneet. 
Voittaja oli joukkue, jolla oli 
vähäisin määrä haukia. 

Muistanpa poikasena it-
sekin lyöneeni nahkasta 
ommeltua noin pesäpallon 
kokoista pehmeähköä mö-
tikkää mailalla. Pallolla ei 
ollut pehmeytensä vuoksi 
juurikaan vierimisominai-
suuksia, vaan se jäi aina pu-
toamispaikkaansa. Kirpan 
alkujuuret Ervastin kyläl-
lä yltävät ainakin 1900 lu-
vun alkuun, ehkä pitem-
mällekin. Isoisääni (s.1879, 
k.1963) edeltävien suku-
polvien miesväki on peliä 
harrastanut Sakarilan taus-
talla olevalla hiekkakan-
kaalla, jota on kautta aikain 
kutsuttu Kirppakankaak-
si. Myöhemmin pelipaik-
kana on käytetty Sakarilan 
piha-aluetta. Kirppakan-
kaalla pelattiin 1960-1970 
vuosien aikana lentopalloa 
kesäiltaisin. Nämä ovat nii-
tä tapahtumia, joita nyky-
kielellä kutsuttaisiin kylien 
yhteisöllisyydeksi.

Paavo Ervasti 

Korppuhiihdon osanottajat noin 70 vuotta sitten. Sakarilan puojin päässä otettu valokuva 
mistä käy ilmi kisan suosion yltäneen vauvasta vaariin.

VARAA AIKA OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE SILMÄASEMA.FI  
tai  soita 020 760 8649 (mpm/pvm)

Pudasjärven Silmäasemalta saat kaikki näkemisen ja silmäterveyden palvelut  
ja pääset myös silmälääkärin vastaanotolle ja tutkimuksiin helposti ja nopeasti.  
Me autamme sinua löytämään juuri sinun tarpeisiisi sopivat näkemisen ratkaisut.  
Nähdään myymälässä!

TARVETTA 
SILMÄLÄÄKÄRIKÄYNNILLE?

SILMÄASEMA PUDASJÄRVI
Toritie 1

Meillä pääset
nopeasti

silmälääkäriin
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Hirsikampuksella kirjallisuusmessut
Pudasjärven Hirsikampuk-
sella järjestettiin kirjalli-
suusmessut 28.-29.2. Tapah-
tumaan osallistuivat sekä 
ala-asteen että yläasteen op-
pilaat opettajineen, jotka 
olivat yhdessä oppilaiden 
kanssa järjestäneet messuil-
le ohjelmaa ja sisältöä. Pai-
kalla kävi myös vierailijoita, 
joita lapset saivat haastatella. 
Messuilla riitti tekemistä kai-
kenikäisille. Koulun liikun-
tasalista löytyi monenlaisia 
hauskoja työ- ja tehtäväpis-
teitä, lukunurkkaus, monia 
kirjavinkkauspöytiä sekä 
kirjallisuuskahvila. Oppilaat 
olivat yhteistuumin toteut-
taneet monia mukavia ak-
tiviteetteja. Messuilla oppi-
laat pääsivät muun muassa 
käymään yhdeksäsluokka-
laisten järjestämässä kirjal-
lisuuskahvilassa, josta saat-
toi kahvilaherkkujen sijaan 
tilaamaan vaikkapa runoja, 
vitsejä tai kummitusjuttuja.  

Oppilaat pääsivät muilla 
työpisteillä muun muassa ar-
vuuttelemaan kirjoista tuttu-
ja henkilöitä, osallistumaan 
arvontoihin ja kilpailuihin. 
Paikan päällä kävi kirjailija-
vieraita ja muita esiintyjiä. 
Pudasjärven kirjaston työn-
tekijät olivat myös messuilla 
kertomassa kirjaston toimin-
nasta ja hienoista mahdolli-
suuksista. 

Kolmasluokkalaiset Neela 
Kosamo ja Henna Järvenpää 

pitivät messuista. Kirjalli-
suusmessujen tehtävät olivat 
olleet hiukan haastavia. 

-Lukkotehtävät olivat ki-
voja. Niissä piti miettiä pal-
jon, ja ratkaista lukkokoodi, 
lapset kertoivat. He kehui-
vat myös hienoa runoesitys-
tä, joka oli heidän mukaansa 
tosi hyvä. 

Tytöt tykkäävät lukea il-
lalla kotona kirjoja. He pitä-
vät esimerkiksi perinteisestä 
Aku Ankasta. Heitä kiinnos-
tavat myös omista harras-
tuksista kertova kirjallisuus, 
esimerkiksi käsityö- ja jalka-
pallo -aiheiset kirjat. 

Runonlausuntaa 
musiikin  
säestyksellä
Vesa Holmström osallis-
tui kirjallisuusmessuil-
le runonlausujan roolissa. 
Holmström lähti mielellään 
mukaan messuille, kun hä-
nen tuttavansa opettajapii-
rissä pyysi häntä esiintyjäk-
si. Oli heti selvää, että hän 
olisi mukana. 

-Arvostan sitä, että nyky-
kouluissa tällaisia järjeste-
tään, hän kertoi. Holmström 
on aiemminkin esiintynyt 
koulun tilaisuuksissa. 

Esitys koululaisille oli 
Holmströmille positiivinen 
kokemus. Lapset ja nuoret 
olivat hyvin mukana, ja hä-
nen mielestään oli mukavaa 

huomata heidän kiinnostuk-
sensa esitystä kohtaan. 

Holmström esitti mes-
suilla kaksi runoa, joita säes-
ti taustalla Hirsikampuksen 
musiikinopettaja Sari Turu-
nen. Ensimmäisenä Holm-
ström esitti Jorma Etton ru-
non “Suomalainen”, ja sen 
jälkeen erään toisen runon 
nimeltä “Kotiin”. Ensimmäi-
nen runo edusti humoris-
tisempaa runoutta, ja se oli 
tunnelmaltaan melko kevyt. 

Jälkimmäinen runo oli 
teemaltaan vakavampaa laa-
tua, sillä se kertoi sodan tun-
temuksista ja siitä, miten 
kaikki eivät palanneetkaan 
rintamalta kotiin. Holm-
ström kertoi oppilaille ru-
non aiheesta. 

-Sotatilanteeseen liitty-
vä runo on ajankohtainen, 

Kolmasluokkalaiset Neela Kosamo ja Henna Järvenpää pitivät 
messuista. Tehtävät olivat hiukan haastavia. 

Vesa Holmström esitti messuilla kaksi runoa, joita säesti 
taustalla musiikinopettaja Sari Turunen.  

Idea kirjallisuusmessuista oli saanut alkunsa syksyn lukemisteemaisesta kirjastopalaverista, jossa olivat olleet mukana äidin-
kielenopettajat sekä kirjaston väkeä.

Holmström pohti. 
Holmström itse ei ole kir-

jojen suurkuluttaja, mutta 
hänestä kirjallisuus on hie-
no asia ja se on hänen silmis-
sään arvokas asia. Esimer-
kiksi runoudessa on upeaa 
se, miten tärkeää runon pe-
rimmäisen, pohjimmaisen 
aiheen ymmärtäminen on. 

Holmström tukee kirjal-
lisuutta ja lukemista muun 
muassa joululahjojen muo-
dossa. Lastenlapsien lahjoik-
si päätyy yleensä jokin kirja 
sekä sen mukana toive siitä, 
että lapsi lukisi kirjoja. 

Messuidea  
lukemisteemai-
sesta palaverista 
Äidinkielenopettaja Marjut 
Puhakka kuvailee messujen 

sujuneen hienosti. Idea kir-
jallisuusmessuista oli saanut 
alkunsa syksyn lukemistee-
maisesta kirjastopalaveris-
ta, jossa olivat olleet muka-
na äidinkielenopettajat sekä 
kirjaston väkeä. Idea sai kan-
natusta, ja niin messut to-
teutettiin. Messujen toteu-
tuksessa oli kyllä hiukan 
haasteita, mutta yhteistyöllä 
oli iso vaikutus messujen jär-
jestämisessä.  

Puhakka muistuttaa luke-
misen hyödyllisyydestä.  

- On tehty useita tutki-
muksia, jotka kertovat siitä, 

kuinka paljon lukemisesta 
on hyötyä, Puhakka kertoo. 
Hän nimesi hyödyiksi esi-
merkiksi sanavaraston, em-
patian ja oppimisen taidon 
kehittymisen. 

Kirjallisuusmessut olivat 
siis kaiken kaikkiaan oikein 
onnistuneet. 

-Menee hyvinkin yli odo-
tusten. Tuli paljon hyvää pa-
lautetta, Puhakka summaa.  

Miina Jylhänlehto ja 
Zeynep Eren, 

kuvat Miina Jylhänlehto 

Ikääntyessäkin turvallinen elämä
Olen saanut kuulla monta 
tarinaa ikääntyneiden yk-
sinäisyydestä ja huolista, 
mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan. Myös eläkkeelle jää-
minen voi olla dramaatti-
nen hetki. Silloin katkeavat 
työterveyspalvelut ja ihmi-
nen voi jäädä yksin, mah-
dollisesti laskevan toimin-
takyvyn ja muuttuvan arjen 
kanssa.

Pohjois-Pohjanmaakin 
tarvitsee ennaltaehkäise-
vän joukkueen, joka tart-
tuu myös eläkeläisväestön 
asioihin. Ihmiset kaipaa-
vat viestiä, että heidän hy-

vinvoinnistansa ollaan kiin-
nostuneita. Järjestöt tekevät 
tässä hyvää työtä, mutta 
yhteiseen työhön tarvitaan 
myös julkisen palvelun vas-
tapuoli.

Useilla hyvinvointialu-
eilla on käynnistelty se-
niorineuvolatoimintaa, 
jossa eläkkeelle jäävistä na-
pataan kiinni heti eläköity-
misen jälkeen. Näin välte-
tään tilanne, jossa vasta lain 
velvoittamana seitsemän-
kymmentäviisi vuotta täy-
tettyään kysytään, vieläkö 
osaat ajaa autolla tai kuinka 
selviydyt arkisista toimista.

Näkemissäni luonnok-
sissa seniorineuvolan toi-
mintamalliksi on listattu 
seuraavia tavoitteita: hyvin-
voinnin ja terveyden edis-
täminen, kansansairauksi-
en ennaltaehkäisy, matalan 
kynnyksen tuki, ikäänty-
miseen liittyvät kysymyk-
set sekä riskitekijöiden 
tunnistaminen varhaises-
sa vaiheessa. Ja asiakasryh-
miksi on määritelty eläke-
läiset ja mahdollisesti myös 
omaishoitajat.

Ennaltaehkäisevästä se-
niorineuvolatoiminnasta ar-
vioidaan rakentuvan mer-

kittävät kustannussäästöt 
pidemmällä aikavälillä. Pal-
velun arvioidaan voivan eh-
käistä ikäihmisen tarvetta 
siirtyä kotipalvelun piiriin, 
jolloin kustannussäästöä 
kertyisi noin 30 000 euroa 
vuodessa/henkilö. Myös 
arviot erilaisten murtumi-
en ja vammojen ennaltaeh-
käisemisestä ovat taloudel-
lisesti merkittäviä.

Lonkkamurtuma aiheut-
taa keskimäärin 30 000 eu-
ron kustannuksen/henki-
lö vammaa seuranneena 
vuonna. Arvio sisältää hoi-
don ja kuntouksen aiheut-

tamat kulut; leikkaushoi-
to, sairaalahoito, lääkehoito, 
apuvälineet ja kotihoito. 
Jos aiemmin kotona asuva 
ikäihminen siirtyy hoiva- 
tai palveluasumisen piiriin 
kulut lähes kaksinkertais-
tuvat. Jos tapaturmia voi-
taisiin vähentää vaikka 10 
prosentilla, säästöt olisivat 
merkittävät.

Ikääntymisestä puhutta-
essa unohdetaan liian usein 
myös arvokeskustelu. Oli-
si hyvä yhdessä miettiä, mi-
ten käy, kun vanhenemme, 
kuka meitä auttaa ja millä 
tavalla. Aina puhutaan, et-

tei rahat riitä. Olisikin hyvä 
miettiä, onko palveluissam-
me enemmän niitä inhimil-
lisestikin toimivampia ele-
menttejä, jotka auttavat 
ennaltaehkäisemään kallii-
den ongelmien syntymistä 
vai keskitymmekö vain kor-
jaavaan työhön, jonka hin-
talappu on aina korkeampi. 

Merja 
Kyllönen 

kansan-
edustaja-

ehdokas (vas.)
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Aamiaispöydässä: – Täällä lehdessä suositellaan 
etenkin ikäihmisille harrastuksia, mies kertoo vaimol-
leen. – Mitäpä jos minäkin alkaisin harrastaa maala-
usta?
– No mutta sehän on hieno idea, vaimo innostuu. – Ja 
kun Tasa–arvonpäiväkin on sunnuntaina. Mitäpä jos 
aloitat jo tänään – vaikkapa olohuoneen seinistä! 
Vaimon ehdotus ei innostanut miestä vaan hän päät-
ti tapetoida olohuoneen. Kun vaimo tuli iltapäiväl-
lä töistä, mies esitteli olohuoneen tapetoidun seinän. 
–  Oikein hyvä, vaimo arvioi. – Tietysti siitä olisi tul-
lut paljon käytännöllisempi, jos olisit jättänyt makuu-
huoneen oven tapetoimatta! 

* * *
Wanhojen witsien klassikkoihin kuuluu juttu mum-
melista, joka soitti terveyskeskukseen. Kun hän kuuli, 
että seuraava vapaa aika olisi vasta kahden viikon ku-
luttua, hän huokaisi: – Hyvänen aika – silloinhan minä 
saatan olla jo kuollut! 
– Ni-in, ja muistakaa siinä tapauksessa peruuttaa ajan-
varauksenne!

* * *
Wanhaa aatelia on myös Witsi raviradalta. – Mik-
si juoksit niin kehnosti tänään? ravuri kysyy toiselta. 
– No kun valmentaja lupasi ennen lähtöä, että jos en 
voita, minusta tehdään hampurilainen. Ja kun minä 
olen aina niin halunnut päästä Saksaan!                                                   

* * *
Opettaja: – Sanokaapa, mikä ero on kesyllä eläimel-
lä ja villieläimellä?
Urpo: – Kesy eläin syö kädestä, mutta villieläin syö 
koko käden!

* * *
Mies naiselle: – Kiitokset sinulle, kun tanssit kanssa-
ni.
Nainen: – Mitäpä tuosta. Nämähän ovat hyvänteke-
väisyystanssiaiset! 

* * *
Ape: – Piti viedä koira eläinlääkärille kun se puri anop-
pia. Mape: – Äläs. Annettiinko Mustille piikki? Ape: – 
Ei vaan minä käskin teroittaa hampaat!   

* * *
Opettaja soittaa pikkuisen Arvin isälle ja kertoo po-
jan heikosta koulumenestyksestä. Arvin isä kertoo 
soitosta vaimolleen, joka löytää asiasta myönteisen-
kin puolen:
– No on se onni, ettei Arvi käytä aivotoimintoja laajen-
tavia huumeita!

* * *
Helsinkiläinen ja laihialainen ajoivat kolarin. Kum-
maltakin menivät hampaat. Helsinkiläinen teetätti it-
selleen vakuutusrahoilla uudet hampaat. Laihialainen 
myi hammasharjansa. 

* * *
Me miehet: – Kyllä Allin rakkaus taitaa olla jo hiipu-
nut, Ari uskoutuu Karille. – Kari: – Mistä sinä niin päät-
telet? Ari: – No kun minä putosin eilen kellarin raput 
alas, Alli huusi: – Kun kerran olet siellä alhaalla, tuo 
tullessasi yksi pullo mehua! 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Uusi harrastus  
aviomiehelle 

Kelkkailijan kelit. Kuva: Mauri Hietala.

Ohtosen kuutamohiihto 
pakkasella ja täyskuutamolla

Latumajurit Teuvo Riekki ja 
Vesa Riekki lähtivät aamu-
varhain huoltamaan Ohtosel-
le vievää hiihtolatua. Sitä en-
nen latua oli kunnostettu pari 
kertaa viikossa. Päivällä Mar-
ko Koivula ja Kauko Tervo-
nen keräilivät huoltoa varten 
tavarat valmiiksi. Yhden ai-
kana Tuurituvalta lähti huol-
toporukka kelkkoineen kohti 
Rojolan pihaa. Huoltoporu-
kassa oli Jukka Lohvansuu, 
Pentti Riekki ja Marko Koi-
vula. Ensiapuvastaavana oli 
mukana Eija Pakarinen.  

Rojolaan päästyä alkoi 
kelkkojen ja rekien lastaami-
nen. Mukaan piti ottaa kai-
kenlaista tavaraa, jotta huol-
to pelaisi. Kelkkojen perässä 
olevissa reissä kuljetettiin no-
kipannua, grilliä, taittopöy-
tää ja roihuja. Lisäksi kulje-
tettiin huoltoon tarvittavat 
makkarat, mehut, mausteet, 
kahvi, maidot ja kertakäyttö-
tarvikkeet.  

Rojolan pihatyöt oli Kuo-
pus Pentti tehnyt jo valmiik-
si pari päivää aikaisemmin, 
joten hiihtäjien autoja mah-
tui pihaan paljon enemmän 
kuin viime vuonna. Kaikissa 
järjestelyisä oli varustaudut-
tu isompaan porukkaan kuin 
edellisenä vuonna. Etukäteen 
ilmoittautuneita oli yli puo-
len sataa ja perinteisesti osal-
listujia tulee saman verran 
lisää ilman etukäteisilmoi-
tusta. 

Laakkosen perhe Mirja, 
Sampo ja Mari sekä Annu 
Tuohiluoto olivat roihupar-
tiona ja he laittelivat hiihtola-
dun varteen roihuja, jotta pi-

Toinen Ohtosen kuutamohiihto hiihdettiin tiistaina 
7.3. kovassa pakkasessa ja täydellisen kuutamon 

valaisemana.

meämmälläkin näki minne 
latu vie. 

Huoltoporukan pääs-
tyä Ohtoselle alkoi huollon 
valmistelut, että kaikki oli-
si valmiina, kun ensimmäi-
set urhoolliset pakkasen uh-
maamat hiihtäjät saapuisivat 
Ohtosen kämpälle. Kämpäs-
sä laitettiin kaminaan tulet. 
Ulkopuolella Pentti ja Jukka 
alkoivat siistimään nuotio-
paikan ympärystä ja valmis-
telivat nokipannukahvien 
keittämistä. Vesa ja Teuvo 
hoitivat kämpän ympäristön 
asiat kuntoon ja keinovaloa-
kin oli Teuvo tuonut muka-
naan, jota tarvittiinkin sitten 
loppuillasta.  

Ensiapuvastaava saapui 
hiihtäen paikalle. Kämppä 
laitettiin kuntoon, jotta hiih-
täjät pärjäävät ja saavat olla 
lämmössä. Ensiapu päivysti 
myös kämpässä. 

Sitten tuli jo huoltoporu-
kalla nälkä ja laitettiin mak-
karat paistumaan nuotiol-
le. Samaan aikaan Jukka ja 
Marko laittoivat hiihtäjille 
makkaragrillin tulille ja kaik-
ki alkoi olla valmista. Sitten 
odoteltiin vain hiihtäjiä. 

Puheensorinaa 
kämpässä ja  
pihalla
Ensimmäisenä tulikin Mik-
ko Tapio Honkanen ja kertoi 
ladun olevan hyvän. Mikol-
le maistui makkara ja kahvi 
ja kävipä hän piipahtamassa 
kämpän lämmössäkin. Pik-
kuhiljaa alkoi tulla hiihtäjiä 
kämpälle ja tarjottavat mais-

tuivat ja iloinen puheenso-
rina täytti niin pihan kuin 
kämpänkin. Kämpän sisällä 
kuultiin tarinoita Pudasjär-
vellä olevien metsäkämppien 
kummituksista. Jari Särkelä 
kertoi omakohtaisesta koke-
muksesta Soppelaisen vierai-
lusta Toraslammen kämpäl-
lä muutama vuosikymmen 
sitten. 

Ilta jatkui ja pakkanen ki-
ristyi yli 20 asteen, mutta vä-
hän ennen kahdeksaa tuli 
vielä kolmen hengen po-
rukka Oulusta. He kertoi-
vat, että kyllä kannatti lähteä 
sieltä asti katsomaan mahta-
vaa kuutamoa ja hiihtämään 
reippaassa talvisessa kelis-
sä. Kylmä ei ollut, kun he 
olivat pukeutuneet oikein. 
Ryhmän ollessa paikalla ar-
vottiin kaikkien osallistunei-
den kesken arvontavoitot. 
Tämän kolmen hengen ryh-
män lähdettyä Ohtosen käm-
pältä puoli yhdeksän maissa 
huoltoporukka kasasi tavarat 
ja siirtyi Rojolaan. Kelkat ja 
loput huollon tavarat pakat-
tiin autoihin ja peräkärryihin 
ja lähdettiin kohti Kurenalan 
keskustaa. 

Täydellisen kuutamon 
vallitessa ja paukkuvan pak-
kasen vihmoessa Ohtosen 
kämpälle uskaltautui hieman 
vajaa puolen sataa hiihtäjää. 
Moni hiihtäjä kertoi, että ka-
vereita oli ollut lähdössä mu-
kaan, mutta pakkanen oli pe-
lottanut ja he päättivät siirtää 
reissun ensi vuodelle. 

Kiitoksia kaikille osallis-
tujille, talkoolaisille ja yhteis-
työkumppaneille – tämä on 

Kilpailijoille oli tarjolla nokipannukahvia, makkaraa ja me-
hua. Tarjottavat maittoivat hiihtäjille hyvin.

Ladut olivat hyvässä kunnos-
sa ja roihut valaisivat reittiä. 
Kuva Jari Särkelä.

Nuorimmat hiihtäjät olivat 9-vuotiaita kuvassa: Ronja Riekki, 
Aadam Yasin ja Mikael Yasin.

sitä parasta yhteisöllisyyttä ja 
yhdessä tekemistä. Kiitoksia 
Metsähallitukselle mahdolli-
suudesta pitää retkihiihtola-
tua talvella. Kiitoksia Pudas-
järven kaupungille siitä, että 
Ohtosen kämppä on vapaas-
sa käytössä kaikille luonnos-
sa liikkuville, niin talvella 
kuin kesälläkin. 

Arpajaispalkinnot
Alla Hohtava hanki -kir-
ja Antero Pätsi, Umpihanki-
hiihtohuivi Janne Karhu, voi-
leipägrilli Mikko Honkanen, 
Umpihankihiihtopipo Vesa 
Riekki, Satu Kynsijärvi, Jari 
Pohjolainen, Umpihankihiih-
tolakritsilaatikko Eeva-Lee-
na Riekki, Antti Pohjanvesi, 
munkkikahvit kahdelle Pyt-
ky Ranchilla Hannele Puhak-
ka, Teija Pohjolainen, Teuvo 
Riekki. MK

Gospelmuusikko Pekka Simojoen Majatalo-ilta kirkossa
Gospelmuusikko Pekka Si-
mojoen Majatalo-ilta on lau-
antaina 18.3. kello 18 Pudas-
järven kirkossa. Simojoki on 
yksi tämän hetken tuotteli-
aimpia ja tunnetuimpia suo-
malaisia gospelmuusikoi-
ta ja hengellisten laulujen 
tekijöitä, joka on ollut tien 
päällä vuodesta 1979. Hän 
on kirjoittanut lukuisia ra-
kastettuja lauluja, messuja 
ja musikaaleja. Yhteensä Si-

mojoen lauluja on kertynyt 
yli 800. Pekka Simojoki vie-
railee ahkerasti seurakun-
nissa, kouluissa, leireillä ja 
tapahtumissa. Erityisesti hä-
nen ideoimansa Majatalo -il-
lat ovat levinneet seurakun-
tiin ympäri maan.

Laulujaan Pekka höystää 
tapansa mukaan kosketta-
villa tarinoilla ja kokemuk-
silla matkan varrelta. Kon-
serttien ohjelmaan kuuluu 

myös yhteislauluja, joista 
Pekka onkin tunnettu. Hä-
nellä onkin poikkeuksel-
linen taito ottaa tilanne ja 
kuulijat huomioon.

Tilaisuudessa on mu-
kana myös Vox Margarita 
-kuoro Keijo Piiraisen joh-
dolla. Illan kolehti kerätään 
Lähetysyhdistys Kylväjän 
Auta Ukrainaa-keräykseen.

Seurakunta tiedotus 

Gospelmuusikko Pekka Si-
mojoki esiintyy tiettävästi 
ensimmäistä kertaa Pudas-
järvellä. 
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTO

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUT  

KELLOSEPÄNLIIKE

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

Metsänomistaja, Metsänomistaja, 
ota yhteyttä!ota yhteyttä!

 Puistotie 2, Pudasjärvi

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, 
tuomo.tuomaala@outlook.com

P P Metsäveroilmoitukset
P P Ojitus
P P Nuoren metsän hoito
P P Kemeratuet
P P Taimet ja siemenetPUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

Varatuomari Juha Asikainen
Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

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

Jätehuoltosopimus: p. 08 5584 0020 ma-pe 8-15 tai  
toimisto@kiertokaari.fi

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Maksamme reilun korvauksen

Tuulen voimalla investointeja ja verotuloja  
Suomeen rakennetaan uut-
ta tuulivoimaa sekä il-
mastonmuutoksen hil-
litsemisen että Suomen 
energiaomavaraisuuden ja 
huoltovarmuuden takaa-
misen vuoksi. Tuulivoi-
man rakentaminen hajaute-
tusti koko Suomen alueelle 
vähentää tuulivoiman sää-
herkkyyttä ja hillitsee säh-
kön hinnan voimakasta vaih-
telua. Tuulivoimatoimijat 
kartoittavatkin uusia, tuu-
livoimatuotannolle sovel-

tuvia alueita niin sisämaas-
ta, rannikolta kuin mereltä. 
Myös Pudasjärvi kiinnostaa 
alan toimijoita.

Kuten kaikella ihmisen 
toiminnalla, myös tuuli-
voiman rakentamisella on 
vaikutuksia ympäristöön. 
Tuulivoiman rakentami-
nen lähtee kuitenkin aina 
liikkeelle lukuisista ym-
päristöselvityksistä, ja 
pääsääntöisesti kaikkiin 
tuulivoimahankkeisiin so-
velletaan ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelyä 
(YVA). YVA-prosessi to-
teutetaan, jos suunnitellun 
hankkeen teho on vähin-
tään 45 MW, tai jos alueel-
le suunnitellaan rakennetta-
van vähintään kymmenen 
tuulivoimalaa. 

YVA-prosessin aikana 
selvitetään hankkeen vai-
kutuksia mm. eläimistöön, 
kasveihin, maisemaan ja ih-
misiin. Poronhoitoalueil-
la myös porotalous kuuluu 
YVA:ssa selvitettäviin asi-

oihin. YVA-prosessi mah-
dollistaa eri sidosryhmille 
lausuntojen ja mielipiteiden 
antamisen hankkeesta. Yh-
teysviranomaisena tuuli-
voimahankkeissa toimii 
ELY-keskus. Hankealueet 
myös aina kaavoitetaan. 
Kaavoituksen yhteydessä 
selvitetään kattavasti ym-
päristövaikutukset ja sen ai-
kana asukkailla ja muilla si-
dosryhmillä on myös useita 
vaikutusmahdollisuuksia. 

Käynnissä olevassa ener-

giamurroksessa on vält-
tämätöntä löytää kestäviä 
tapoja tuottaa energia. Puh-
taan energian lisäksi tuuli-
voima tuo rakentamispaik-
kakunnalle työpaikkoja, 
investointeja ja verotulo-
ja sekä maanvuokratuloja 
maanomistajille. Tuulivoi-
ma ei estä paikkakuntalai-
silta alueen virkistys- tai 
metsästyskäyttöä.

Paikkakunnilla, joissa 
tuulivoima on uusi asia, on 
erityisen tärkeää käydä asi-

asta avointa keskustelua. 
Suomen Tuulivoimayhdis-
tyksen sivuilta löytyy run-
saasti yleistä tietoa tuuli-
voimasta. Alueilla toimivat 
tuulivoimayhtiöt ovat par-
haita asiantuntijoita vastaa-
maan yksittäisiä hankkeita 
koskeviin kysymyksiin. 

Hyvällä tuulella, 
Anni Mikkonen

toimitusjohtaja, Suomen 
Tuulivoimayhdistys
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RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEETPIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

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

PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI MAARAKENNUSTA

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

•• Seulotut kivet,  
sepelit, hiekat ym.

•• Suursäkeissä  
myös kaikki lajit.

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

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

OTA 
YHTEYTTÄ ja 

KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  
p. 0400 499 745

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy Suora yhteys 

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Kauppinen Matti  050 477 0860

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Pudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

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

- 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

PAINOTUOTTEITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

Lahjoituksia vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden avustamiseen

pieni ele -lipaskeräys jär-
jestetään aina vaalien yh-
teydessä äänestyspaikoilla. 
Eduskuntavaalien 2023 ai-
kana lahjoituksia kerätään 
myös Pudasjärvellä. Lah-
joituksilla avustetaan vam-
maisia ja pitkäaikaissairaita 
Suomessa. Toiminta on va-
paaehtoista ja pieni ele -ke-
räys on poliittisesti sitou-
tumaton. Tehtävämme on 
tukea vammaisia ja sairaita. 
Keräystä on suoritettu vaa-
lien yhteydessä jo vuodes-
ta 1907 lähtien. Keräykseen 
osallistuu 15 eri vammais- ja 
terveysjärjestöä, joiden pai-
kallisyhdistykset järjestävät 
keräyksen omalla paikka-

kunnallaan. Pudasjärvellä 
keräyksessä on mukana vii-
si yhdistystä. Pitkien väli-
matkojen vuoksi laajassa pi-
täjässä on haasteellista olla 
mukana kaikissa ennakko-
äänestyspisteissä, joten lah-
joituksen voi antaa myös 
Pieni ele ry:n pankkitilil-
le FI73 5727 1820 0477 19 
tai MobilePaylla numeroon 
64971. Poliisihallituksen 
myöntämä, voimassa oleva 
keräyslupa on RA2020/814.

– Lipaskerääjät ovat 
usein itse vammaisia tai pit-
käaikaissairaita, joten he ar-
vostavat lahjoituksia ja sitä 
kautta saatavaa apua. Lah-
joitusten avulla on mah-

dollista järjestää esimerkik-
si monelle erittäin tärkeää 
vertaistukea tai virkistystä 
arkeen. Kyse voi olla ihan 
pienestä asiasta, mutta sen 
vaikutus on merkittävä pit-
kään sairastaneen tai vam-
maisen elämässä, kertoo ke-
räyskoordinaattori Minna 
Lehtola Pieni ele ry:stä.

Pitkäaikaissairailla ja 
vammaisilla on usein pie-
net tulot, joten lahjoitus-
ten avulla voidaan auttaa ja 
ilostuttaa eri tavoin. Lahjoi-
tuksilla on tärkeä merkitys 
paikallisessa auttamisessa. 
Vammais- ja terveysyhdis-
tykset pystyvät järjestämään 
toimintaa ja apua, jota ilman 

lahjoituksia ei saataisi järjes-
tettyä.

Ennakkoäänestys suori-
tetaan kotimaassa 22.–28.3. 
ja varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntaina 2.4.

Lahjoita onnen hetkiä 
kotimaan vammaisille ja 
pitkäaikaissairaille. Vamma 
tai pitkäaikaissairaus voi hi-
dastaa askeleita, mutta elä-
mänilon ei tarvitse pysäh-
tyä! 

Terttu Salmi
kuntavastaava 

pieni ele

Eduskuntavaalien pieni ele-lipaskeräys suoritetaan Suo-
messa 22.-23.3. sekä 2.4.

OMPELUKONEHUOLTO

HUOLLAN JA 
KORJAAN
OMPELU-, 

SAUMURI- JA 
NEULEKONEET.

www.oulunompelukone.fi
Nikkarintie 16 90830 

Haukipudas
Soita 040 544 1009 
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

NordLab tuottaa alueesi laboratoriopalvelut 1.1.2023 
alkaen. Palvelemme sinua tutuissa tiloissa.

Maaliskuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika 
aiempien käytäntöjen mukaisesti. Huhtikuun alusta alkaen 
myös Pudasjärven näytteenottoajat varataan NordLabin 
verkkosivuilta www.nordlab.fi tai arkisin klo 7 – 17 nume-
rosta 020 619 8019. Laboratoriot palvelevat vain ajanvara-
uksella. Saatte ajanvarauksen vahvistusviestissä vuoronu-
meron, jolla teidät kutsutaan näytteenottoon.

Huhtikuun alusta alkaen laboratoriot palvelevat:
Pudasjärvellä ma-pe klo 7.30 - 15

Laboratorioiden osoitteet ja aukioloajat ovat osoitteessa 
www.nordlab.fi. Samalla sivulla on paljon tietoa laboratori-
opalveluista. Verkkosivuillamme palvelee myös LabraBotti. 
Huhtikuusta 2023 alkaen saat henkilökohtaista neuvontaa 
esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistautumisesta 
ja näytteenotosta soittamalla arkisin numeroon 08 2377 
8911. 
Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta lää-
käriltä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.

Toivotamme teidät tervetulleeksi NordLabin asiakkaaksi!

NORDLAB LABORATORIO-
PALVELUT TIEDOTTAA

ILMOITUSPOHJIA

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen 

läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta 

alempa-na alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli 

häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla 

on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui 

laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 

metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta, 

olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä 

entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 
ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, 
joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen 
vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama 
monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin 
joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 
metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ

NordLabin Muhoksen laboratorio palvelee sinua 
1.12.2022 alkaen tutuissa tiloissa Muhoksen
terveyskeskuksessa (os. Puhakantie 16).

Laboratorio on avoinna maanantaista torstaihin kello 
7–15 ja perjantaisin kello 7–14.

Varaa laboratorioaika NordLabin verkkosivulta:
www.nordlab.fi kohdasta ”Varaa aika”. Valitse vara-
uspalvelun sivulta toimipisteeksi "Muhos: Muhoksen 
laboratorio". Halutessasi voit asioida myös muissa 
NordLabin toimipisteissä. Puhelinajanvaraus on avoin-
na arkisin kello 7–17 numerossa 020 619 8019.

Saat tietoa laboratoriopalveluista vuorokauden ym-
päri osoitteesta www.nordlab.fi. Verkkosivuillamme 
palvelee myös LabraBotti. Henkilökohtaista neuvon-
taa esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistau-
tumisesta ja näytteenotosta saat soittamalla arkisin 
numeroon 030 660 6760.

Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta 
lääkäriltä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.

Toivotamme sinut tervetulleeksi NordLabin
asiakkaaksi!

ILMOITUSPOHJIA

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen 

läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta 

alempa-na alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli 

häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla 

on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui 

laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 

metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta, 

olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä 

entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 
ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, 
joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen 
vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama 
monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin 
joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 
metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ

NordLab tuottaa alueesi laboratoriopalvelut 1.1.2023 
alkaen. Palvelemme sinua tutuissa tiloissa. 

Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska
Tammikuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika 
aiempien käytäntöjen mukaisesti. Helmikuun alusta alkaen 
Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa näytteen-
ottoon varataan aika NordLabin verkkosivulta www.nordlab.fi 
ja numerosta 020 619 8019 (arkisin kello 7–17).

Himanka, Kalajoki ja Merijärvi
Helmikuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika ai-
empien käytäntöjen mukaisesti. Maaliskuun alusta alkaen 
myös Himangan, Kalajoen ja Merijärven näytteenottoajat va-
rataan yllä mainitulta NordLabin verkkosivulta ja puhelinnu-
merosta.  

Laboratorioiden osoitteet ja aukioloajat ovat osoitteessa  
www.nordlab.fi. Samalla sivulla on paljon tietoa laboratori-
opalveluista. Verkkosivuillamme palvelee myös LabraBotti. 
Maaliskuusta 2023 alkaen saat henkilökohtaista neuvontaa 
esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistautumisesta ja 
näytteenotosta soittamalla arkisin numeroon 08 2377 8911. 

Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta lääkäril-
tä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.
Toivotamme sinut tervetulleeksi NordLabin asiakkaaksi!

Hannuksen kyläyhteisön 
BINGOT 

joka parillisen viikon keskiviikona 
klo 18. Seuraavat bingot: 22.3., 5.4.,  

19.4. jne. Tervetuloa!

 

 

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

 
 
   
 
     
    
 
 
 
  

HANNUKSESSA 
TAPAHTUU!
(Loukkojärventie 4)

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

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

la 18.3. klo 20-24 

TULOSSA LA 8.4. TONI JAATINEN BAND,
LA 22.4. NASEVA

TansiTTaaTansiTTaa

hannuhannu
hauTaniemihauTaniemi

MYYDÄÄN
KUIVAA KOIVUHALKOA 47,6 pinometrin erä, 

halkojen pituus 60 cm, hinta 60 € pinometri.
P. 044 582 2015 Seppo Parkkila

Puhoskylän jakokunnan vedet 
(kalastuskunta)

615-410-876-24, osakaskunnan
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VUOSIKOKOUS
la 1.4.2023 klo 11.00 Möykkälässä, 

Näljängäntie 1391.
Kokouksessa käsitellään Suolijärven osakaskunnan 

liittyminen Korvua- Näljänkä yhteislupaan sekä 
vuosikokoukseen liittyvät sääntömääräiset asiat.

Paikalla myös jokihelmisimpukka- eli raakkuvirtoihin 
keskittyvän LIFE Revives hankkeen sunnittelija.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on asianosaisten 
nähtävänä 14 vuorokauden ajan, alkaen 1.4.2023 

osoitteessa Puhosniementie 45, Puhoskylä
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!    Hoitokunta

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS
to 23.3.2023 klo 17.00 

seurakuntakeskuksessa.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tehdään alustava päätös mahdollisesta yhdistyksen 
lakkauttamisesta. 

Tervetuloa! Hallitus
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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

Pudasjärven 
luonnonsuojeluyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS 
Metsähallituksella, Karhukunnaantie 2 

ma 20.3.2023
Kokouskahvit 17.30 alkaen.

Kokouksessa sääntömääräisten asioiden aluksi 
alkaen klo 18 alustus ja keskustelutilaisuus aiheesta 

Ennallistaminen - mitä se on?
Tervetuloa!

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto ry:n

KEVÄTKOKOUS
 pidetään 1.4.2023 klo 14.00 alkaen 

osoitteessa Jonguntie 567, 
93100 Pudasjärvi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Hallitus kokoontuu tuntia aikaisemmin.

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN 
OMAKOTITALO 105 neliöätä ja 

autotalli-varasto Pietarilan alueella. Vapaa heti. 
Lämmitysvaihtoehdot puu, öljy ja sähkö. P. 040 6877 369

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 11 
Su 26.3. Taneli Halonen
Katso, Jumalan Karitsa, Katso, Jumalan Karitsa, 
joka ottaa pois maailman synnin! joka ottaa pois maailman synnin! 
Joh.1; 29Joh.1; 29

Olet lämpimästi tervetullut!

FC Kurenpojat 

MIESTEN FUTSAL-YKKÖSEN 
KARSINTAOTTELU

FC KURENPOJAT - FC SPORT VAASA 
LA 18.3. KLO 13 TS-SALILLA. 

Vapaa pääsy!  Tervetuloa! 

SUNNUNTAINA 26.3.2023 KLO 14.00 
KOSKENHOVILLA.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN AJANKOHTAISIA 
ASIOITA.  MYÖS EI-JÄSENET OVAT 

TERVETULLEITA KOKOUKSEEN!
JOHTOKUNTA KOKOONTUU 26.3. KLO 16.00. 

JOHTOKUNNAN KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 
LAKISÄÄTEISIÄ ESILLE TULLEITA ASIOITA.

PUDASJÄRVEN 
NÄYTTÄMÖ RY:N

KESÄTEATTERIN

VALMISTAMISEN

ENSIMMÄINEN

KOKOONTUMINEN

KOSKENHOVILLA

SU 25.3

KLO 12.00

KAIKKI

KIINNOSTUNEET

TERVETULOA

MUKAAN!

YLEINEN KOKOUS YLEINEN KOKOUS 

JOHTOKUNTASarjat, osallistumismaksut ja palkinnot:
Kilpasarja, 20 € (kalojen yhteispaino)
1. Tohatsu MFS5DDS 5 HV-perämoottori 1075,00 €
2. S-ketjun lahjakortti 150,00 €
3. S-ketjun lahjakortti 100,00 €
Harrastesarja, 15 €
1. Majoituslahjakortti Piipposenpirtti 2 hlöä/2 vrk 200,00 
€ (suurin kalojen kappalemäärä)
2. K-ketjun lahjakortti 70,00 € (pisin kala)
3. K-ketjun lahjakortti 50,00 € (arvotaan osallistujien 
kesken lukuunottamatta 1. ja 2. palkinnon voittaneita)
Lasten sarja 0-12 vuotiaat, 5 €
Kaikki osallistuneet palkitaan

Myytävänä kahvia, munkkeja, 
makkaraa jne

Arvontaa, voitot heti
Käteismaksu.

Pääsiäisenä pilkitään Kouvalla! 
Tervetuloa!

PILKKIKILPAILUT

Kouvan kalastuskunta
Ennakkotietona ilmoitamme: Tulossa Kouvalla perho-
kalastuskurssi 17.-18.6.2023. Osallistumismaksu 20 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Antero Mustakangas 040 
0285189.

la 8.4.2023 klo 13-16 Kouvanjärvellä, 
Piipposentie 16

MYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUA, MYYDÄÄN KUUSAMON MUIKKUA, 
MYÖS PERATTUNA.MYÖS PERATTUNA.

SAVUSTETTUA KALAASAVUSTETTUA KALAA
PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKET PIHA MARKET PIHA 

TO 16.3. ALKAEN KLO 12.15.TO 16.3. ALKAEN KLO 12.15.
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

TULOSSA: 
 6.5. Maustetytöt.

SALIN PUOLI 

UUDISTUI!

TULOSSA: 
 6.5. Maustetytöt.

Tervetuloa viihtymään!

TERVETULOA

VIIHTYMÄÄN!

DISCO 
alkaa 23.00-03.30
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Outi Riihikankare johtavan rakennustarkastajan virkaan 
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
28.2. Johtava rakennustar-
kastaja Markus Luukkonen 
oli tammikuussa ilmoitta-
nut irtisanoutuvansa joh-
tavan rakennustarkastajan 
virasta. Virka oli julistettu 
haettavaksi vakinaisesti täy-
tettäväksi. Haastattelutyö-
ryhmän yksimielisen esi-
tyksen mukaisesti virkaan 
päätettiin valita Outi Rii-
hikankare ja varalle Tauno 
Kinnunen.

Varhais- 
kasvatuksen  
asiakasmaksut
Eduskunta on päättänyt 
varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuista annetun lain 
muuttamisesta maaliskuun 
alusta alkaen. Maksujen 
perusteena oleva maksu-
prosentti säilyy ennallaan. 
Varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksulakia ei muuteta 
muilta osin. Varhaiskasva-
tuksesta perittävä enimmäis-
maksu on ensimmäisen lap-
sen osalta edelleen 295 euroa 
kuukaudessa ja alin perittä-
vä maksu on 28 euroa. Toi-
sesta lapsesta perittävä mak-
su on enintään 40 prosenttia 

nuorimman lapsen maksus-
ta. Seuraavien lasten maksu 
on 20 prosenttia nuorimman 
lapsen maksusta. Hallitus 
päätti, että varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksuja tar-
kistetaan maaliskuun alusta 
alkaen varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuja koskevan 
lain mukaisesti nostamalla 
tulorajoja 33 prosenttia.

Pakolaisten  
ohjaamiseen  
avustusta
Työ- ja elinkeinoministeriön 
Pakolaisten kuntiin ohjaa-
misen ja kotoutumisen tuen 
toimintaohjelmasta toteute-
taan vuonna 2023 valtion-
avustushaku. Avustuksella 
korvataan kiintiöpakolaisia 
vastaanottavan kunnan tai 
yhteistyötä tekevien kuntien 
työntekijän palkkakustan-
nuksia ja mahdollistetaan 
näin pakolaisten vastaan-
oton ja kotoutumisen edis-
tämisen lisäresursointi kun-
nissa. Avustuksen saaja voi 
olla kiintiöpakolaisia vas-
taanottava kunta tai yhteis-
työtä tekevät kunnat yhdes-
sä. Myönnettävä avustus on 
80 prosenttia rekrytoitavan 
henkilön vuosipalkasta, jos-

ta on vähennetty työnanta-
jan lakisääteiset sivukulut. 
Uudet tiedossa ja tulossa 
olevat asiakkuudet vuodelle 
2023 ovat 45 henkilöä, joista 
30 henkilöä kiintiöpakolai-
sia, viisi tilapäistä suojelua 
saavia henkilöitä ja 10 henki-
löä perheiden yhdistämisen 
kautta. Kaupunki vastaan-
ottaa vuoden 2023 aikana 
maaliskuussa 15 kiintiöpa-
kolaista ja syksyllä 15 kiin-
tiöpakolaista. Hallitus päät-
ti hakea valtionavustusta ja 
valtuutti hallintojohtajan te-
kemään hakemuksen.

Kyläsuunni- 
telmista
Kyläsuunnitelma- ja kylä-
turvallisuuspohjien tarkoi-
tuksena on, että kaikkien 
aktiivisten kylien kyläsuun-
nitelmat olisivat yhtenäiset. 
Vaikkakin kylien ja yhdis-
tysten toiminta on vapaa-
ehtoista, niin yhtenäiset 
suunnittelupohjat voivat 
helpottaa pidempi aikaista 
suunnittelua. Tämä puoles-
taan auttaa mm. rahoitusten 
ja investointien suunnitte-
lussa, toimintojen kehittämi-
sessä ja toiminnan jatkumon 
vahvistamisessa. Kaupun-

ki saa suunnitelmista arvo-
kasta tietoa, jota voidaan 
hyödyntää suunnittelussa 
ja päätöksenteossa. Hallitus 
merkitsi kyläsuunnitelma- 
ja kyläturvallisuus -asiakir-
japohjat tiedoksi saaduiksi 
käyttöönottoa varten.

Valtuustoaloitteet
Pudasjärven Keskustan val-
tuustoryhmä oli jättänyt 
valtuustoaloitteen Nuori-
sovaltuuston nuva-kum-
mijärjestelmästä, johon 
jokaisesta valtuuston puo-
lueryhmästä nimetään val-
tuutettu tai varavaltuutettu 
nuorisovaltuuston nuva-
kummiksi. Kummien teh-
tävänä on pitää yhteyttä 
nuorisovaltuuston kanssa 
ja nuorisovaltuusto voi ha-
lutessaan kutsua kummeja 
kokouksiin. Hallitus päät-
ti esittää valtuustolle nuo-
risovaltuuston kummival-
tuutettu-toimintamallin 
täytäntöönpanoa siten, että 
ensimmäinen toimintakau-
si alkaa 1.10.2023, yhtä ai-
kaa seuraavan nuorisoval-
tuuston toimintakauden 
kanssa.

Ari-Pekka Nieminen 
KD on esittänyt valtuusto-

aloitteessaan, että Pudas-
järven nuorisovaltuustolle 
annetaan 1 000 euron bud-
jetti, jonka käytöstä nuo-
ret yhdessä nuorisotyönte-
kijöiden kanssa päättävät 
ja laativat sen käytöstä toi-
mintakertomuksen. Halli-
tus päätti, että Niemisen te-
kemän valtuustoaloitteen 
mukaan nuorisovaltuustol-
le myönnetään vuosittai-
nen määräraha 1 500 euroa. 
Nuorisovaltuuston toimin-
tasääntöä päivitetään lisä-
yksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 
kokouksessa 10.11.2022 
jätettiin 20 valtuute-
tun voimin aloite, jossa 
edellytetään kriisinhallin-
taveteraanikortin oikeut-
tavan hinnanalennuksiin 
kaupungin liikunta- ja kult-
tuuripalveluissa. Hallitus 
päätti äänin 2-7, että alen-
nus otetaan käyttöön.

Tiekuntien  
avustukset
Nikujärven yksityistien tie-
kunta hakee kaupungil-
ta avustusta Nikuntien pe-
rusparannuskustannuksiin. 
Hankkeen kokonaiskustan-
nusarvio on 75 000 euroa. 

Hankkeelle on saatu 70 pro-
sentin valtionavustuspää-
tös. Haettava kunnan avus-
tusosuus kustannusarvion 
perusteella on 11 250 euroa. 
Hallitus päätti antaa aloi-
tusluvan hankkeelle ja esit-
tää kaupunginvaltuustolle 
Nikujärven yksityistiekun-
nan peruskorjauksen avus-
tamista.

Pelttarin yksityistiekun-
nan sillanrakennushank-
keen kustannuksiin hallitus 
päätti antaa aloitusluvan 
ja esittää valtuustolle sil-
lanrakennushankkeen kus-
tannuksien avustamista 15 
prosentin osuudella toteu-
tuneista valtionavustus-
kelpoisista kustannuksista, 
kuitenkin enintään 60 041 
euron avustussummalla 
yksityistiekäytännön mu-
kaisin ehdoin. 

Kaupunginhallitus mer-
kitsi talouden sopeutusoh-
jelman toteuman v. 2021-
2022 ja ennusteen ohjelman 
toteutumasta tiedoksi; ja 
kävi lähetekeskustelun to-
teumasta.

PUDASjärveläinen lehti  

Elettiin sodanjälkeisiä 
1940-luvun ja 50-luvun vaih-
teen aikoja. Oli pulaa vie-
lä monista tarvikkeista. So-
dasta palanneilla miehillä 
oli kova into aloittaa rau-
hanajan työt. Uusia perhei-
tä nopeasti entisten lisäk-
si. Niinpä uusia asumuksia 
ja muita rakennuksia ra-
kennettiin paljon. Samal-
la tietysti haluttiin kohen-
taa entistenkin rakennusten 
kuntoa ja kokoa.

Rakennuspuutahan kyl-
lä oli, vieläpä hyvänlaa-
tuista ja kokoistakin. Mo-
nissa paikoissa oli puute 
sahureista, kunnes toimeli-
aimmat alkoivat itse raken-
taa omatekoisia siirrettäviä 
kenttäsahoja sahatavaran 
saamiseksi. 

Yksi sellainen oli aitto-
järveläinen ”Leskelän Yrjö”. 
Oikeammin Yrjö Piri. Saha 
koostui hyvin vähistä var-
sinaisista tehdastekoisis-
ta osista. Terä ja teräakseli 
laakereineen olivat tehtaas-
sa syntyneet. Samoin tuk-
kipöydän alla oleva ham-
maskisko ja siihen liittyvä 
hammaspyörä. Lisäksi vie-
lä pöydänalusrullien laa-
kerit ja ilmeisesti akselitkin 
olivat tehdastekoiset. Lop-
putarvikkeet olivatkin sit-
ten keksimisessä omassa 
päässä. Eikä siihen paljon 
tarvittu. Isompi ristiin nau-
latuista lankuista muotoil-
tu pyörä sopivankokoinen 
pyöräaihio, jonka voi sor-
vata pyöreäksi. Se pyörä sai 

selkäänsä kiinnitetyn käy-
tetystä auton ulkorenkaas-
ta leikatun kitkapinnan, joka 
koskiessaan pyörivään terä-
akseliin sai sen pyörimään. 
Kyseisen pyörän kylkeen 
kiinteästi vielä pienempi 
puinen pyörä lattahihnalle, 
joka siirsi voiman seuraaval-
le puupyörälle, joka oli asen-
nettu neljävaihteisen hen-
kilöauton vaihdelaatikon 
etupuolelle.

Sittenpä ei tarvittukaan 
muuta kuin suoran vaihde-
laatikon jatkeeksi kardaanin 
paikalle akseli edellä maini-
tulle hammaspyörälle laake-
reineen. Näinpä voimansiir-
to pöydän liikuttamiselle oli 
valmis. Vielä vipu, josta pai-
namalla sai kumiselkäisen 
pyörän kohotettua irti terä-
akselista, jolloin voimansiir-
to pysähtyi – näin kytkin oli 
keksitty. Näinpä olikin käy-
tössä ”kolme eteen ja yksi 
taakse” -vaihteisto pöydän 
liikkeille. Pakki olisi saanut 
kyllä nopeampi olla, mutta 
se olisi ollut hankalampi jär-
jestää.

Allekirjoittanuthan on 
sieltä Ala-Siurualta joen ta-
kaa, joten tämä sirkkeli kävi 
meillä keväisellä talvella 
ennen jäiden lähtöä. Vaik-
ka kyllähän kahden veneen 
päällä joen yli moisen kamp-
peen saisi, saatiinhan pui-
makonekin kuljetettua.

Eihän sahatavaran mitta-
tarkkuus kovin tarkka ollut, 
mutta ei ne hartiapankkira-
kentajat niin nokan nuukia 

olleetkaan. Tämä sirkkeli os-
tettiin meille, kun Yrjö ra-
kensi itselleen uuden var-
maankin ehomman pelin, 
jota hän pystyi itse kuljetta-
maan paikasta toiseen au-
tosta katkaisemallaan trak-
torilla.

Ei tämä sirkkeli meille-
kään pysyvästi jäänyt, kun 
ruonalampilainen Matti Tai-
valoja osti sen. Sieltä se ei 
enää jatkanut matkaansa.

Lopuksi mielestäni eri-
koisin, pula-ajasta johtu-
va juttu: Kun sahuri saapui, 
mukana oli kaksi polttoai-
neastiaa. Toinen niistä huo-
mattavasti isompi. Sahan 
voimakoneena oli auton 
bensamoottori. Kun saha 
käynnistettiin, niin polttoai-
neletkunpää oli pienemmäs-
sä bensa-astiassa. Moottorin 
saavutettua käyntilämmön, 
niin Yrjö siirsi letkun isom-
paan astiaan. Sielläpä astias-
sa olikin korvikepolttoainet-
ta. Aine oli nimittäin Oulu 
Oy:n massatehtaan sivu-
tuotetta – puhdistamaton-
ta raakatärpättiä. Todellakin 
moottori kävi tärpätillä. Pa-
kokaasusta kyllä haistoi, että 
ei ole bensaa. Äänikin oli jo-
tenkin pehmeämpi. Tehokin 
varmaan heikompi.

Eipä Yrjö arvannut ajatel-
la, että hänellähän pienenee 
fossiilinen hiilijalanjälki sa-
malla, kun eloperäinen aine 
korvasi bensan. Tämäpä tuli 
tässä muisteltua. Eikä liian 
aikaista ollutkaan.

Kauno Nyman 

Sahuri
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SOSIAALIDEMOKRAATTISEN 
PUOLUEEN 

EDUSKUNTA-
VAALITILAISUUS

Tule keskustelemaan 
vaalipiirin 

ehdokkaiden
kanssa!!

Tarjolla hernekeittoa

PUDASJÄRVEN 
S-MARKETILLA

PERJANTAINA 17.3. KELLO 16-18

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17

TALVEN VARUSTEET 

POISTOERÄ
VILJAMAA- JA 

HELLY-HANSEN
LÄMPÖ-/

VÄLIASUSTEITA   

ALK. 25€

PORO TYÖ-/PORO TYÖ-/
LÄMPÖHAALARILÄMPÖHAALARI
●  erittäin lämmin vuori●  erittäin lämmin vuori
●  tuplaeristys polvissa ja   ●  tuplaeristys polvissa ja   
    istuma-alueella     istuma-alueella 
●  Kaksisuuntaiset vetoketjut ●  Kaksisuuntaiset vetoketjut 
    lahkeissa    lahkeissa
●  lumilukot●  lumilukot

159€ 119€

CLASSIC- LÄMPÖSAAPAS   CLASSIC- LÄMPÖSAAPAS   
●  Alkuperäinen ruotsalainen!●  Alkuperäinen ruotsalainen!
●  vedenpitävä●  vedenpitävä
●  erittäin lämmin●  erittäin lämmin

UUSI MALLI!

ARKTIS TR XL + NAHKASAAPASARKTIS TR XL + NAHKASAAPAS
●  Sievi TractionPro- kitkapohja●  Sievi TractionPro- kitkapohja
●  erittäin lämmin PrimaLoft-vuori●  erittäin lämmin PrimaLoft-vuori

159€

KAUPANPÄÄLLE 
KAUPANPÄÄLLE 

SIEVISIEVI--KANGASKASSI!
KANGASKASSI!

HAALARIN TAI KENKIEN 
OSTAJALLE WINTERSAFE-

KÄSINEET  KAUPANPÄÄLLE!

7794 LÄMPÖKINNAS 7794 LÄMPÖKINNAS 
●  veden ja tuulen pitävä kämmenselkä●  veden ja tuulen pitävä kämmenselkä
●  fleece vuori●  fleece vuori
●  kämmenpuoli nahkaa●  kämmenpuoli nahkaa

36€

TALVIKÄSINETALVIKÄSINE
●  tuulen ja vedenpitävä●  tuulen ja vedenpitävä
●  erittäin lämmin kuituturkisvuori●  erittäin lämmin kuituturkisvuori

39€

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

MUKANA OLEVAT KELKAT:

ENNAKKOKAUPPA 2024 
MALLEISTA KÄYNNISSÄ

MAKKARA-
TARJOILU

TI 21.3.
KLO 13-17

ESITTELY-
PÄIVÄNÄ 

KAIKKI 
LIIKKEESSÄ 

OLEVAT LYNX JA 
SKI-DOO 

AJOVARUSTEET 

-50%
Lynx
000SCRP00 Rave Enduro 600R E-TEC
000FARP00 Rave RE 850 E-TEC 
000FCRT00 Xterrain RE 850 E-TEC 
000SNRP00 Commander RE 900 ACE Turbo R
000FERR00 Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo 
000SARP00 Shredder DS 3900 850 E-TEC Turbo

KELKKA--
KIERTUE 
TI 21.3. 

KLO 13-17

Ski-Doo
000MZRX00 MXZ X-RS 600R E-TEC 
000ULR100 MXZ X-RS w/ 
Competition package 850 E-TEC Turbo R 
000DARY00 RENEGADE X-RS 900 ACE Turbo R 
000UZR200 BACKCOUNTRY X-RS 154” 850 
000VDR200 FREERIDE 146” 850 E-TEC Turbo R 
000TSPG00 SUMMIT X/w Expert package 154 850 E-TEC


