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Työnhakijoiden 
terveyspaluita laitetaan 
kuntoon Pudasjärvellä

PUDASjärveläinen
s. 8

Kelkkatemppuilija 
Jyri Keskiaho - moottorikelkalla 
voltti takaperin s. 9

Iso-Syötteellä 
ennätyksellinen 
hiihtolomakausi takana s. 12

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

Pudasjärven Keskustan Kurenalan 
paikallisyhdistyksen

TUPAILTA
sunnuntaina 27.3. Kauppatie 3 

(entinen Kirjakauppa). 
Klo 16.00 Paikallisyhdistyksen hallituksen 

kokous
Klo 18.00 Tupaillan vieraaksi saapuu 
 MTK:n metsävaltuuskunnan 
 puheenjohtaja MIKKO TIIROLA
Tupaillassa kahvi - ja makkaratarjoilu. 
Samalla voit liittyä paikallisyhdistyksen jäseneksi. 

Tervetuloa!
TANSSIKURSSEJA 
KOSKENHOVILLA

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

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

Opettajana Satu Ruohomäki/Satumainen Syke

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

os. Koskenhovinkuja 2, Pudasjärvi

Lisätietoja: 040 702 6478.

TERVETULOA 

KURSSEILLE! 

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

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

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

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

Koulutus järjestetään 
Kansalaisfoorumin tuella

Liput 15 € / 
alle 12-vuotiaat 

aikuisen seurassa 
ilmaiseksi

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

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

Cello Solna on moderni ja tyylikäs piha-Cello Solna on moderni ja tyylikäs piha-
talo. Yhdellä rakennuksella voit ratkaista talo. Yhdellä rakennuksella voit ratkaista 
monta pihasi tarvetta. Laadukas Cel-monta pihasi tarvetta. Laadukas Cel-
lo-rakennus voi toimia niin yöpymistilana, lo-rakennus voi toimia niin yöpymistilana, 
pihakeittiönä, verstaana, varastona tai pihakeittiönä, verstaana, varastona tai 
vaikka kotikonttorina. Kerrosala 6,5 m².vaikka kotikonttorina. Kerrosala 6,5 m².

PIHATALO CELLO SOLNA 6,5 M²PIHATALO CELLO SOLNA 6,5 M²

+ rahti + rahti 
(myös toimitettuna perille)(myös toimitettuna perille)

HIRSILATO KANNALA 10,5 M² RAKOSEINÄHIRSILATO KANNALA 10,5 M² RAKOSEINÄ
Jykevä rakoseinäinen hirsi-Jykevä rakoseinäinen hirsi-
lato, pariovet. Kaikki tavarat lato, pariovet. Kaikki tavarat 
asennusvalmiita, määrämittaan asennusvalmiita, määrämittaan 
työstetty. Päätyseinät suorat, työstetty. Päätyseinät suorat, 
sivuseinät vinot. Kevythirsi 45 x sivuseinät vinot. Kevythirsi 45 x 
145 mm. Huopakattolaudoitus, 145 mm. Huopakattolaudoitus, 
katemateriaali ja lattiarakenteet katemateriaali ja lattiarakenteet 
lisähintaan.lisähintaan.

17951795--..

13901390--..

KIRPPIS KE-TO  
30.-31.3. 

KLO 11-15Lukiontie 1 
(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

PERÄSSÄHIIHTOPERÄSSÄHIIHTO  
SarakylässäSarakylässä

la 2.4. klo 9.00.
Lähtö Hirvikummusta, Lehmisuontie 160.

Taksikuljetus Saariharjuntielle.
Reitti: Susisuo- Hirvikumpu, 
matkan pituus noin 10 km.

Hirvikummussa kahvi, tee ja makkaratarjoilu.
Säävaraus. Tervetuloa!

Sarakylän alueen kyläseura ry

15-17 -vuotias nuori

HAE MEILLE
KESÄTÖIHIN!
Työ on leikkipuistotoiminnan 

järjestämistä koulujen 
kesäloman aikana.

Työn kesto on 2 viikkoa, palkka 400€.

Tarjolla 2 paikkaa, hae vaikka 
yhdessä kaverin kanssa!

Hakuaika 17.3. - 17.4.
Lähetä kirjallinen hakemus 17.4. mennessä Annikalle:

annika.mattinen@pudasjarvi.fi

LEHDEN ILMESTYMISPÄIVÄ 
MUUTTUU KESKIVIIKOLLE!

!www.vkkmedia.fi

PUDASjärveläinen

1.4.2022 lähtien PUDASjärveläinen  
-lehden ilmestymispäivä 

on keskiviikkona.
HUOM.! 1.4.2022. lähtien aineistoaikataulu:   
Materiaali mielellään viimeistään ilmestymis- 

viikolla maanantaina klo 12 mennessä. 
Lehti painetaan tiistaipäivällä.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Perhemessu su 27.3. kello 10 seurakuntakodilla. Toimit-
taa Anneli Toppinen, avustaa Timo Liikanen ja Sirpa Outi-
la. Kanttorina Keijo Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan 
kautta. 
Messu su 27.3. kello 13 Sarakylän kappelissa. Toimittaa 
Anneli Toppinen, kanttorina Keijo Piirainen. Kappelikuo-
ro. Kirkkokahvit. 
Raamattupiiri keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakodilla.
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 23.3. kello 13 seurakunta-
kodilla.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.  
Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
kello 10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pullaa, 
villasukkia, lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan.
Ystävänkammari ensi viikolla to 31.3. kello 12–13.30 seu-
rakuntatalolla.
Iltakahvila RÖNÖ perjantaina 25.3. kello 18–22 seurakun-
takodin alakerrassa. Rönöillään ja hörpitään kahvia sekä 
teetä. Kivaa tekemistä yhdessä.
Kesä 2 rippikoulun leiripäivä lauantaina 26.3. kello 10–
16 Hilturannan leirikeskuksessa.  
Perhekerho ke 30.3. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, askartelua, pikkukirk-
kohetki sekä pientä suolaista ja makeaa. 
Lapsiparkki pe 1.4. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsi-
parkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipal-
lisia. Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 
4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi 
pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle 
vaippa ja pyyhe.
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2022. Työaika ajoit-
tuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä 
ja lisäksi jos on ajankohta, joka ei käy. Hakemukset 30.4. 
mennessä sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 08 882 3100.  
Rauhanyhdistykset: Seurat Ry:llä su 27.3. kello 16 (Pekka 
Lehto, Timo Liikanen)
Kastettu: Albin Ilmari Tahkola
Haudattu: Eeva Marjatta Ollila 81 v, Eila Anneli Pesälä 79 
v, Veijo Aukusti Pekkala 71 v, Lauri Viljami Halkola 65 v.

Kertomukset pahojen henkien 
ulosajamisesta liittyvät erityi-
sesti kolmanteen paastonajan 
sunnuntaihin. Pääsiäistä edel-
tävä aika oli vanhalla ajalla kas-
teelle valmistautumisen aikaa. 
Tuolloin kastetoimitukseen si-
sältyi useita eksorsismeja eli 
pahan hengen ulosajamisia. 
Aihepiiriltään tämä sunnuntai 
liittyy ensimmäiseen paasto-
najan sunnuntaihin. Raamatun 
tekstit kertovat Jeesuksesta 
Pahan vallan voittajana ja se 
panee ihmisen miettimään, ke-
nen puolella hän on.

Kirjeessä efesolaisille, lu-
vussa 5 sanotaan: ”Pitäkää siis 
Jumalaa esikuvananne, olette-
han hänen rakkaita lapsiaan. 
Rakkaus ohjatkoon elämään-
ne, onhan Kristuskin rakasta-
nut meitä ja antanut meidän 
tähtemme itsensä lahjaksi, hy-
vältä tuoksuvaksi uhriksi Ju-

malalle.” (Ef. 5:1-2).
 Älkää antako kenenkään 

pettää itseänne tyhjillä puheil-
la, sillä niiden vuoksi Juma-
lan viha kohtaa kaikkia tot-
telemattomia. Älkää siis olko 
sellaisten kanssa missään te-
kemisissä. Ennen tekin olitte 
pimeyttä, mutta nyt te loistat-
te Herran valoa. Eläkää valon 
lapsina! Valo kasvattaa hyvyy-
den, oikeuden ja totuuden he-
delmiä. Pyrkikää saamaan sel-
ville, mikä on Herran mielen 
mukaista. Älkää osallistuko pi-
meyden töihin: ne eivät kanna 
hedelmää. Tuokaa ne päivän-
valoon.” (Ef. 5:6-11).

Paavali opettaa efesolaiskir-
jeessä tästä aiheesta ja sanoo, 
että valo kasvattaa hyvyyden, 
oikeuden ja totuuden hedel-
miä. Hengellisessä elämässä 
vallitsevat samat lait kuin luon-
nollisessakin: hedelmäpuut 

tuottavat hedelmää vain valoi-
saan vuodenaikaan. Emme saa 
pimeässä mitään kasvamaan. 
Jos teemme asioita pimeässä ja 
muilta salaa, emme saa aikaan 
mitään hyvää. Pimeyden töitä 
on syytä välttää, koska ne eivät 
kanna hyvää hedelmää. 

Miten elää valon lapsina? 
On aikoja, jolloin elämä on va-
loisaa, tasapainoista ja onnel-
listakin. Elämän matkaa voi 
verrata matkaan vaikkapa me-
rellä tai suurella järvellä. Sil-
loin tähyilee määränpäähän ja 
on aivan kuin kotiranta jo nä-
kyisi. Elämän pursi on hyväs-
sä ja suorassa kurssissa kotia 
kohti. Sitten nouseekin sumu 
ja pimeys jolloin näköalat su-
menevat.  Kova tuuli ja myrsky 
riepottelevat kulkijaa ja eksy-
misen vaara on suuri. Tuolloin 
hädän hetkellä joutuu kysy-
mään, missä on valo ja mil-

loin tulee tyyntä ja rauhallis-
ta? Onko elämä ollut Herran 
mielen mukaista? Missä on 
turva ja pelastus? Kyselevälle 
ja turvaa etsivälle löytyy vas-
taus Raamatun sanasta: Kris-
tus on valo, koko maailman 
valkeus. Hän tuli koko maail-
man Vapahtajaksi ja otti syn-
nit päälleen jokaiselta ihmi-
seltä, ketään unohtamatta. Ja 
hän kutsuu kaikkia: ”Minä olen 
maailman valkeus; joka mi-
nua seuraa, se ei pimeydessä 
vaella, vaan hänellä on oleva 
elämän valkeus.” (Joh. 8:12).  
Saamme pyytää Jumalan joh-
datusta todellisen valon ja val-
keuden löytämiseen. 

Kyllikki  
Syrjäpalo

Valon lapsina

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Isämme, pappamme

Jaakko Hermanni 
TUOVILA
s. 5.5.1954 Pudasjärvi
k. 13.2.2022 Pudasjärvi

Muisto kaunis voimaa antaa, 
surun raskaan hiljaa kantaa.

Kaivaten

Lapset
Lastenlapset 
Arja
Aleksi

Siunattu läheisten saattamana 11.3.2022

Rakkaamme

Heikki 
SALMELA 
s. 14.11.1953 
k. 12.2.2022 

Olet mukana lähelä hiljaisen tuulen
- äänesi kuulen.
Muistot on rakkaat tallella kaikki
ne pujotamme kultaiseen helminauhaan.

Rakkaudella Heikkiä kaivaten 

Ulla
Tomi, Hanna-Riikka, Minja, Milana, 
Miska
Sami ja Tarja
sukulaiset ja ystävät perheineen

 Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos kaikille myötäelämisestä suuressa surussamme. 

Kevättalven aurinko hy-
myili kilpaa lauantaina 
21.3. Pudasjärven Eläkelii-
ton, Sydänyhdistyksen ja 
Reumayhdistyksen teatte-
rimatkalaisten kanssa, kun 
pitkästä aikaa päästiin te-
atterimatkalle naapuriin 
Taivalkoskelle. Näytelmän 
nimi ”Murha matkusta-
jakodissa” saattaa äkki-
seltään aiheuttaa kylmi-
en väreiden luikkimisen 
selkäpiitä pitkin. Mieleen 
nouseva ajatus synkästä 
ja murheellisesta tapahtu-
man kuvauksesta katoaa 
heti alkumetreillä, kun ky-
län silmää tekevät ja mur-
haan läheisesti liittyvät 
ihmiset kokoontuvat mur-
hapaikan äärelle humoris-
tisine kommentteineen ja 
persoonineen. Jokaisella on 
oma mellevä näkemys kan-
sanedustajan kuolemasta ja 
mahdollisesta murhaajasta. 
Konekirjoitustaidotonta ja 
taikauskoista paikallispo-
liisia esitti varmaotteinen 
näyttelijä Jouko Takanen. 
Omanarvonsa tuntevaa ri-
kosetsivää näyttelevä Risto 
Tyni, Maaret Ihme ruotsin-
kieltä puhuvana leskirou-
vana, Matka-Pirtin emän-
tä Eila Takanen, useampaa 
roolia näyttelevä Jarmo 
Tyni ja piika Paula Niemi-
nen saivat katsojat naurun 

hyrskähdyksiin. Hyönteis-
tutkijan hämäräperäisen 
hahmon esittäjä Marjatta 
Meriläinen ja hoitaja-sive-
yden sipuli Lilja Kanninen 
olivat paikallaan omissa 
rooleissaan. Kännikalaren-
kiä esittänyt Tarmo Tyni 
päästi lopulta yleisön jän-
nityksestä kertoessaan, mi-
ten kuolemantapaus lop-
pujen lopuksi tapahtui. 
Tanssipaikan vetävä-ääni-
senä laulajana ja komea-
na naistenhurmaajana Jari 
Jussila oli ehdoton. Hän sai 
näytelmän ainoan suudel-
man tanssiyleisössä olleel-
ta kaunottarelta. 

Kipakkana, reipasottei-
sena, sanavalmiina, maan-
läheisenä ja takuuvarmasti 
yleisön suosion valloitta-
vana pitkäaikaisena hieno-
na näyttelijänä Airi Seppä-
nen piti yleisön mielialan 
ja nauruhermot aktiivisina 
koko näytelmän ajan esit-
täessään kaikkitietävää ja 
kaikkeen puuttuvaa Uskon 
vaimoa Selma Halmetta.  

Jos haluat nauraa ja 
tulla hyvälle tuulelle, 

mene katsomaan tämä 
näytelmä! 

Sointu 
Veivo

Näyttelijät naurattivat 
Taivalkoskella

PUDASjärveläinen

Onnittele tai 
ota osaa

Pudasjärveläinen-lehden 
palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

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

MUREAT

PÄIVÄT
POSSU-POSSU-

K-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN  
LUUTON PAISTI

699
KG995

KG SUOMISUOMI

K-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN ETUSELKÄ

399
KG

K-Ruokamestarin

KUUMA PORSAAN  
GRILLIKYLKI

K-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN KYLKI

595
KG

SUOMI

449
KG SUOMI

K-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN  
LAPA

HERKKUTORILTA
Voimassa TO-LA 24.-26.3.

SUOMI

K-Ruokamestarin

VILJAPORSAAN  
KASSLER

595
KG SUOMI

POSSUNKYLJYKSET
JA SIIDERIRISOTTO

GRILLIJUUSTOT
250 g (10,00/kg) 

5.- 2 KPL

-10%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 2,79 kpl (11,16/kg)

250

Valio

LAKTOOSITTOMAT  
KREIKKALAISET JOGURTIT
150 g (5,56/kg) 
Rajoitus 2 erää/talous

Ilman Plussa-korttia 0,99 prk (6,60/kg)
-15%

PLUSSA-KORTILLA3 PRK

TARJOUKSET VOIMASSA TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 24.-27.3.TO-SU 24.-27.3.    
ELLEI TOISIN MAINITA. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määräTarjoustuotteita rajoitettu määrä

-65%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 2,89 pkt

Ingman

MAUSTETUT  
KERMAJÄÄTELÖT
1 l 
Ei laktoositon, vanilja, kaura,  
Muumi eikä Hupsis 1.-PKT995

KG

TUORE SUOMALAINEN  
PERATTU MUIKKU

Saimaa, Suomi, säävaraus

Voimassa TO-LA 24.-26.3.

ERÄ

SUOMI

HERKKUTORILTA

279
JAFFA JAFFA 
APPELSIINIAPPELSIINI

KG

Parasta just nyt! Parasta just nyt! 

PASTAT

Lopulliset päätökset EU 
neuvoston kanssa ja var-
sinainen toimeenpano 
kuitenkin uupuvat tois-
taiseksi, joten ainakaan 
toistaiseksi kellojen siirte-
lystä ei ole vielä luovuttu. 
Näin ollen: Kellojen siir-
to kesäaikaan vuonna 2022 
tapahtuu varhain sunnun-
taiaamuna 27.3.2022.

Kesäaika alkaa EU:ssa 
maaliskuun viimeise-
nä sunnuntaina kello 3.00 
yöllä, jolloin kelloja kään-
netään tunti eteenpäin, 
ja päättyy lokakuun vii-
meisenä sunnuntaina kel-
lo 4.00 yöllä, jolloin kelloja 
käännetään tunti taakse-

Kellojen siirto 
kesäaikaan

päin. 
Yleinen muistisään-

tö on, että kelloja käänne-
tään aina kyseisen vuoden 
juhannusta päin eli ”aina 
kesää kohti”. Toisen muis-
tisäännön mukaan ”kesä 
edessä, talvi takana”. Kol-
mas muistisääntö on, että 
normaaliaikana kelloja 
siirretään taaksepäin, kos-
ka talvella tulee aikaisin 
pimeää.

Pohjois-Pohjanmaan alueval-
tuusto kokoontui maanan-
taina 21.3. toiseen kokouk-
seensa Oulussa. Merkittävin 
päätös kokouksessa oli hy-
vinvointialueen johtajan va-
linta. Valinta tapahtui yk-
simielisesti ja valituksi tuli 
Ilkka Luoma. Hänen toimin-
tansa sairaanhoitopiirin joh-
tajana, hyvinvointialueen 
muutosjohtajana ja vt. hy-
vinvointialuejohtajana on ol-
lut asiantuntevaa, ahkeraa ja 
kaikki osapuolet huomioon-
ottavaa. 

Kokouksessa hyväksyt-
tiin alustavat listaukset kun-
nista, kuntayhtymistä ja sai-
raanhoitopiiriltä siirtyvistä 
sopimuksista, kiinteistöistä ja 
henkilöstöstä. Näitä luovutta-
vat organisaatiot voivat tehdä 
vielä täydennyksiä 30.6. saak-
ka. Lopulliset listaukset tu-
levat valtuuston käsittelyyn 
syyskuun loppuun mennessä.

Talous- ja henkilöstöpal-
veluiden tuottajaksi hyvin-
vointialueelle valittiin Mo-
netra Oulu Oy. Tämä yhtiö 
on in-house –yhtiö eli hyvin-
vointialue tulee omistamaan 
siitä sairaanhoitopiirillä ja 
Raahen seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymän osuudet 
1.1.2023 alkaen.

Myös ICT-palveluiden toi-

Aluevaltuustolla toinen kokous

Ilkka Luoma hyvinvointialueen johtajaksi

mintamalli hyväksyttiin. Siinä 
käytetään useampaa in-hou-
se –yhtiötä ja markkinayhti-
öitä palveluiden tuottajina. 
Keskeinen yhteistyökumppa-
ni on Istekki Oy, jossa hyvin-
vointialue tulee olemaan yh-
tenä pääosakkaista.

Kokouksessa käsiteltiin 
asiakas- ja potilastietojärjes-
telmien kehitystyötä. Tavoit-
teena on laajentaa nyt eri-
koissairaanhoidossa hyväksi 
havaittu Esko-tietojärjestel-
mä myös perusterveyden-
huoltoon ja sosiaalitoimeen. 
Tätä varten päätettiin hank-
kia tarvittavaa osaamista 
myös Esko Systems Oy:n ul-

kopuolelta.
Ateria- ja puhtauspalve-

luiden tuottamista varten 
perustetaan kolme uutta in-
house –yhtiötä, joissa sekä 
hyvinvointialue että kunnat 
ovat osakkaina. Näin var-
mistetaan se, ettei uusia tuo-
tantotiloja tarvitse hankkia 
hyvinvointialueen tarvitse-
mia aterioita varten ja kun-
tien kanssa yhteistyössä ta-
pahtuva ruoantuotanto voi 
laajalla Pohjois-Pohjanmaan 
alueella jatkua. Tähän men-
nessä melkein kaikki kunnat 
ovat ilmaisseet olevansa täs-
tä ratkaisusta kiinnostunei-
ta. Aluevaltuusto linjasi yk-

simielisesti, että nämä yhtiöt 
kiinnittävät huomion siihen, 
että käyttävät tuotannossaan 
lähiruokaa mahdollisuuksien 
mukaan.

Hyvinvointialueen stra-
tegiaa on käsitelty jo useissa 
aluevaltuuston seminaareis-
sa. Aluevaltuusto kävi vielä 
lähetekeskustelun ja odottaa 
myös kaikilta alueen asuk-
kailta ja sidosryhmiltä kan-
nanottoja strategiaan 5.4. 
mennessä. Ottakaapa siis ak-
tiivisesti kantaa, niin saadaan 
koko alueen näköinen strate-
gia aikaan.

Anni-Inkeri Törmänen

Keskustan aluevaltuustoryhmä. Edessä vasemmalla taivalkoskelainen aluevaltuutettu Niilo 
Keränen. Toisessa rivissä viides vasemmalta pudasjärvinen Anni-Inkeri Törmänen ja kolman-
nessa rivissä toinen vasemmalta samoin pudasjärvinen Olga Oinas-Panuma.
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Sarakylällä myönteistä tohinaa, 
koulun ja kyläyhdistyksen aktiivisuuden ansiosta
Pudasjärven kaupunki on 
aloittanut kyläkierrokset eri 
kylillä. Tilaisuuksissa käy-
dään keskustelemalla läpi 
kylien ominaisuuksia, toi-
mijoita ja palveluja. Keskus-
telutilaisuudet ovat kaikille 
avoimia. Mukana keskuste-
lemassa Pudasjärven kau-
pungin ja Kehitys Oy:n vä-
keä, Kohota -digihanke 
sekä valiokuntien jäseniä. 

Sarakylässä vierailtiin 
maanantaina 21.3., jossa 
Kaisa Nivala toivotti yhdes-
sä kyläläisten kanssa kylä-
kierroksen väen tervetul-
leeksi maistuvien, nuorten 
valmistamien kahvien kera. 
Sointu Veivo, Kaisa Nivala, 
Juhani Jurmu ja Jorma Kou-
va olivat myös saapuneet 
paikalle keskustelemaan ja 
viemään viestiä kaupungin 
päättäjien suuntaan.

Kehitysyhtiön toimitus-
johtaja Riikka Tuomivaa-
ra korosti myös kaupungin 
strategiassa olevaa mainin-
taa ”Pudasjärvi on kyliensä 
kaupunki”. 

-Siksi olemme lähtenet 
kyläkierrokselle kuulemaan 
kyläläisten tärkeitä asioita. 

Palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin kertoi kau-
pungintoimintatukien 
jaosta, kyläkortin suunnit-
telusta, peikkohaasteesta, 
neulekilpailusta ja perin-
nereseptien keruusta tälle 
vuodelle.

Syksyllä 2022 on kaikille 
avoin Peikkopolun tapah-
tuma 3. syyskuuta, jonne 
myös Sarakyläläiset aikovat 
ottaa osaa. Peikkohaastees-
sa tarkoitus on tehdä oman-
laisia ja luonnontuotteista 
leikkimielellä valmistettuja 
peikkoja. Kyliltä tullaan ke-
räämään myös perinnere-
septejä syksyllä ja alussa 
tarjottavat ”sarakyläläiset” 
kyllä täyttävät kriteerit niin 
makunsa kuin paikallisuu-
tensakin puolesta. Perinne-
herkkuja ja muitakin ruokia 
voisi tarjota myyntiin myös 
”Arctic Food Lab –tuotelei-
malla”, joka on Oulu2026-
kulttuuripääkaupunki 
hankkeen oma ruokamat-
kailun brändi. Myös kou-
luille voisi kyliltä leipoa 
esimerkiksi leipää, kunhan 

Sarakylän väkeä oli saapunut kyläiltaan mukavasti.

asiasta sopii ensin kaupun-
gin ruokahuoltopäällikkö 
Heidi Timosen kanssa. Vil-
jeltäviä tuotteita, yrttejä ja 
sipuleita yms. tarvittaisiin 
myös.

Pudasjärven kaupunki 
on avannut tällä viikolla Pu-
dasjärvi-aiheisen neulekil-
pailun. Asiantuntijaraadin 
jälkeen yleisö tulee lopulta 
päättämään neulekilpailun 
voittajan loppuvuodesta. 
Leo Siira kertoi KOHOTA-
digihankkeesta, johon myös 
yhdistykset voivat osallis-
tua. Tarkoituksena on kou-
luttaa henkilöitä erilaisten 
digitaalisten järjestelmi-
en käyttöön. Syötteen digi-
hankkeen tuloksena julkais-
taan keväällä uudet syote.
fi –nettisivut, jonne kaikki 
yrittäjille tarjotaan mahdol-

lisuus saada tuotteitaan ja 
palveluitaan esille liittymäl-
lä Syötteen Matkailuyhdis-
tyksen jäseneksi.

Jorma Kouva kertoi asu-
misen politiikasta ja sen 
kautta tehdyistä selvityk-
sistä. Tavoitteena on saada 
selville asuntojen sekä ih-
misten tilanteet. Noin puo-
let asukkaista ovat kylillä ja 
loput taajamissa, Kurenal-
la sekä Syötteellä. Asukkai-
den mielipiteitä halutaan 
kuunnella ja suunnitella ra-
kentamista tulevaisuuden 
tarpeiden mukaan, erilais-
ten asumistyyppien mu-
kaan. Yksinasujille voisi 
löytyä parempia mahdolli-
suuksia asua omalla kyläl-
lä, vaikka yhteisasumisen 
mallilla, jos oman talon hoi-
taminen käy liian raskaaksi.

Heinäkuussa pidettävil-
lä Pudasjärven markkinoil-
la on kaupungin osastolla 
teemana paikalliset kylät.

Etätyön tekijät kyselevät 
jatkuvasti pidempään asu-
miseen ja työntekoon sopi-
via kiinteistöjä. Niitä voisi 
olla enemmän tarjolla eten-
kin sellaisilla kylillä, missä 
on vielä oma koulu, kuten 
Sarakylässä. 

Matkailijat kysyvät usein 
paikallisia palveluita ”Live-
like-local”-tyylisesti eli asu 
kuin paikalliset, joissa mat-
kailijat tulevat kylään vie-
raaksi asumaan, maksua 
vastaan tietenkin. 

Perässähiihtotapahtuma 
on suunnitteilla 2.4. Saraky-
lälle. Eri tapahtumista voi 
ilmoittaa maksuttomasti 
kaupungin sivuilla. Kesäl-
le on suunnitteilla Saraky-
län oma yöpyöräilytapah-
tuma. Sen kehittäminen ja 
markkinointi kannattaisi 

tehdä yhteistyössä, vaikka 
Syötteen Matkailuyhdistyk-
sen ja kehitysyhtiön kans-
sa, jolloin se voisi kiinnos-
taa laajemmastikin erilaisia 
kävijöitä. Mitä kaikkea tuol-
lainen pyöräilytapahtuma 
voisi pitääkin sisällään, niin 
siinä saa ideoida ihan va-
paasti. 

Kaikesta näkee, 
että Sarakylällä on 
tohinaa, koulun ja 
kyläyhdistyksen 

aktiivisuuden ansiosta.
Kiitokset kylän väelle 

vieraanvaraisuudesta ja 
loistavista ideoista 
– yhteistyöllä tästä 
mennään eteenpäin!

Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven Kehitys Oy, 

Kohota -digihanke. 
Kuvat Sinikka Mosorin

Kylän nuorisokin oli hyvin edustettuna.

Perheen parhaaksi -projek-
ti järjesti talvilomaviikolla 
pienimuotoisen perheretken 
Syötteelle. Torstaiaamuna lin-
ja-auton kyytiin istui parisen-
kymmentä aikuista ja lasta. 
Vaikka ohjelma oli etukäteen 
kaikilla tiedossa, niin silti il-
massa oli pienoista jännityk-
sen tuntua.

Ensimmäinen kohteemme 
oli Pytky Cafen ruokakahvi-
la Naamankajärven rannal-
la. Ryhmämme kävi kurkkaa-
massa järven rannassa olevaa 
avantouintipaikkaa. Kenel-
läkään ei kuulostanut olevan 
avantopulahdukseen isom-
pia mielihaluja. ”Olisin minä 
muuten, mutta ei ole uima-
asua mukana”, taisi joku roh-
kein todeta. Siirryimme poro-
aitaukselle ja saimme ruokkia 
jäkälällä piha-aitauksessa ole-
via poroja. Porojen hamutessa 
jäkälää lasten käsistä, ei ollut 
pienintäkään epäilystä sii-
tä, etteikö poronpallerojäkä-
lät olisi porojen suurta herk-
kua. Lapsista oli hauskaa ja 
vähän jännääkin tarjoilla po-
roille jäkälää omasta kädestä. 
Poroaidalla opimme, että po-

rot pudottavat talvella silmä-
ripsensä ja kasvattavat ne taas 
keväällä takaisin.

Ruokittuamme porot siir-
ryimme ruokkimaan itsem-
me. Söimme erittäin her-
kullisen keiton makoisine 
lisukkeineen ja jälkiruuaksi 
nautimme superherkullisilla 
yllätyksillä täytetyt vohvelit 
kaakaon tai kahvin kera. Ke-
nelläkään ei tuntunut olevan 
kiire minnekään. Nuorim-
matkin söivät ja nautiskelivat 
ruoasta ja olostaan rauhalli-
sin mielin. ”Menisikö munkit 
vielä?”, kyseltiin toisiltamme. 
Päätettiin, että käymme vä-
hän jaloittelemassa ja palaam-
me munkin syöntiin vähän 
myöhemmin.

Ajelimme Syötteen luon-
tokeskukseen ja saimme uju-
teltua linja-automme varsin 
täynnä olevalle parkkialueel-
le. Lapset kirmasivat ja aikui-
set tallustelivat kohti luonto-
keskusta. Siellä lapset saivat 
tehtäväksi etsiä luontokes-
kuksen tiloista pieniä peh-
moeläimiä. Melkoinen pyö-
rinä kävikin näyttelytiloissa, 
kun lapset kurkkivat näyt-

telytilojen rakenteita ja näyt-
telytauluja. Taisi käydä niin, 
että myös aikuiset innostui-
vat etsintään mukaan. Kaik-
ki eläimet löytyivät ja info-
tiskiltä saatu pieni palkinto 
lämmitti kovasti pienempien 
mieltä. ”Olisiko nyt munkki-
kaakaon aika? ”Joo!”, kuului 
huudahdus. Ajelimme Pyt-
ky Cafeseen munkille, mut-
ta päätettiin lasten ehdotuk-
sesta olla hetken aikaa hippaa 
Pytkyn parkkialueen lähimet-
sässä. Sovittiin, että aikuiset 
ovat hippoina ja ottavat lapsia 
kiinni. Aikuiset eivät pärjän-
neet vauhdissa, mutta ehkä 
elämänkokemuksesta oli jo-
tain hyötyä, kun loppujen lo-
puksi kaikki metsikössä kir-
maavat lapset oli saatu kiinni. 
Munkkikaakaot maistuivat 
erityisen hyviltä pienen juok-
supyrähtelyn päätteeksi.

Koiravaljakkoajelu 
uutta
Koiravaljakkoajelu on mo-
nelle tämän reissun mielen-
kiintoisin ja odotetuin juttu. 
Ajelimme Oksanperäntien 
päähän, jossa meitä tervehti 

lähes sata huskyä leppoisal-
la haukunnalla. Syötteen Erä-
palvelujen ohjaaja oli meitä 
vastassa. Meille annettiin hy-
vät ohjeet, miten koiravalja-
kon kanssa toimitaan ja miten 
sillä ajetaan. Aikuiset toimi-
vat koiravaljakko-ohjastajina 
ja lapset istahtivat pareittain 
kyytiin. Kaikesta huolellises-
ta valmistautumisesta huo-
limatta taisi kaikilla kuskeil-
la hieman jännittää. Huskyt 
olivat intoa ja tarmoa täyn-
nä ennen lähtöä. Kun vii-
meisinkin koiravaljakko oli 
lähtenyt vauhdikkaalla ny-
käisyllä matkaan ja metsäaje-
lu läpi lumisen puuston oli 
saatu alulle, niin koirat juos-
ta hölkyttelivät ilmiselväs-
ti pieni onnellisuuden virne 
kuonollaan. Samanmoinen 
virne taisi olla myös ohjasta-
jien ja kyytiläisten naamal-
la. Koirat olivat ammattilaisia 
ja osasivat hommansa. Kaik-
ki ensikertalaiset koiravaljak-
ko-ohjastajat sekä kyydissä 
istujat nautiskelivat ensi jän-
nityksen lauettua koiraval-
jakkoajelusta. Kun koiratar-
han aidat alkoivat näkyä, niin 

monen mielessä oli varmaan 
ajatus, että juuri kun päästiin 
vauhtiin ja tunnelmaan, niin 
tämä riemu jo loppui. 

Ajelun jälkeen käytiin ta-
puttelemassa reippaita veto-
koiriamme sekä muita tar-
han koiria. Rapsuttelujen ja 
innokkaiden koirakeskuste-
lujen jälkeen siirryimme ko-
dalle syömään makkaraa ja 
nautiskelemaan nokipannu-
kahveista nisun kera. Ulkoil-
massa nautitut eväät mais-
tuvat aina erityisen hyvälle. 
Saimme kuulla mielenkiin-
toisia asioita koiratarhan elä-
mästä. Loppuhuipennukse-
na saimme kuulla komean 
ulvontakonsertin koko hus-
kytarhan koirilta kiitokseksi 
käynnistämme.

Tunturin huipulla
Joko lähdetään kotiin? Ei 
suinkaan. Päätimme ajella 
vielä Iso-Syötteen huipulle ja 
käydä hotellin näköalatasan-
teelta katselemassa komeita 
maisemia. Muutamilla lap-
silla ei riittänyt mitta näky-
mien katseluun, joten aikui-
set nostelivat lyhytjalkaisia 

syliin. Näkymät olivat upe-
at. Seurasimme hetken al-
haalla näkyviä laskettelijoita. 
Erityisesti katseet kiinnittyi-
vät lautailijoihin, jotka teki-
vät hyppyreistä vaikka min-
kälaisia kierähdystemppuja. 
Ylhäällä kävi pienoinen tuuli, 
joten päätimme siirtyä takai-
sin lämpimään linja-autoon. 
Kotimatkalla oli kyllä suu 
messingillä koko porukalla. 
Olimme kokeneet mitä mah-
tavimman päivän Syötteellä. 

Kiitos kaikille mukana 
olleille aikuisille ja lapsille! 

Kiitos perhetyön 
ohjaajille, linja-auto- ja tak-

sikuskille, ruokahuollolle, 
koiravaljakkoajelun 
ohjaajalle ja koirille. 

Kiitos Syötteen 
Luontokeskukselle sekä 

Iso-Syötteen hotellille. Teim-
me yhdessä hienon 

päivän!

Perheen parhaaksi  
-projekti

diakoni Marko Väyrynen

Porojen ruokintaa, koiravaljakkoajelua ja 
mukavaa yhdessäoloa perheiden voimin
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TI 25.-29.3. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 25.3. LAUANTAINA 26.3. MA-TI 28.-29.3. KE-TO 30.-31.3.

PERJANTAI-LAUANTAI 25.-26.3. MAANANTAI-TORSTAI 28.-31.3.

KENKÄOSASTOLTA

HERKKUTISKILTÄ:
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114949110000 226969

119999

110000

119999 119999

004949

999595

550000

119999
psspss

pkt

227979

999595

pkt

pktpkt

669595
kgkg

669595

559999 669595

999595
kg

kg
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kgkg
pkt

220000

psspss

110000

444949

339999
ras

229999
pss

224949
pkt

prk

pkt

kgkg

pss

2 kalaa/talous

2 pkt/talous

kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

/100 g

pkt

pkt

110000
kpl

999595
kg

007979
pss

449595
kg

449595
tlk

449999669595
kg kg

339999
pktpkt

114949
pktpkt 119999

pktpktpktpkt 229999
kgkg

14149090

25259090

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

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

pktpkt

4 pkt

45459090 39390000

49499595 49499595

25259090 45459090 39399090

27279090 49499090

36369090

35359696

31315050

Arctix sport Arctix sport 
Forester 240 Forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

1291299090
Metsäsuksen Metsäsuksen 
SITEET SITEET 

39399595

MURTOMAA-MURTOMAA-
SAUVAT SAUVAT 

14149090

AlkaenAlkaen

89899090

LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT

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

VartaVarta
AKUTAKUT
esim. D24 60ahesim. D24 60ah

3693690000

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

779595
AsseriAsseri
SOHJOKAUHA SOHJOKAUHA 

225050
JasuJasu
JÄÄKAIRAJÄÄKAIRA
 esim. 130mm esim. 130mm

59599090

10 kpl

3 kpl

2 pss/talous

36369090

AtriaAtria
JAUHELIHA-JAUHELIHA-

PIZZAPIZZA
200 g200 g

AtriaAtria
HORNETHORNET

SIIPIPALATSIIPIPALAT
550 g550 g

tulisesti marinoitutulisesti marinoitu

HKHK
HERKKU-HERKKU-
MAKSA-MAKSA-

MAKKARAMAKKARA
150 g150 g

TummaTumma
RYPÄLERYPÄLE

500 g500 g

SuomalainenSuomalainen
JÄÄSALAATTIJÄÄSALAATTI

pussipussi
100 g100 g

Tuore Tuore 
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI
RuotsiRuotsi

AtriaAtria
KAISER-KAISER-
VURSTIVURSTI
palanapalana

FazerFazer
RUIS-RUIS-
PUIKULATPUIKULAT
9 kpl/500 g9 kpl/500 g

Pingviini Pingviini 
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖJÄÄTELÖ
1 l1 l

HK HK 
KEVYT-KEVYT-
LAUANTAILAUANTAI
250 g250 g
viipaleviipale

KymppiKymppi
MÄMMIMÄMMI
700 g700 g

Atria Atria 
HERKKU-HERKKU-
LENKKILENKKI
450 g450 g

KananpojanKananpojan
RINTALEIKERINTALEIKE
marinoitumarinoitu

TuoreetTuoreet
PORSAAN PORSAAN 
KASSLERPIHVITKASSLERPIHVIT
naturell ja naturell ja 
marinoitumarinoitu

HyväHyvä  
NAUTA NAUTA 
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max 10%max 10%

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

HKHK
PIKNIKPAISTI PIKNIKPAISTI 
n. 1,5 kg/kpln. 1,5 kg/kpl

ValioValio HERKKU-  HERKKU- 
RAHKAT,  RAHKAT,  
VANUKKAAT  VANUKKAAT  
taitai MOUSSET   MOUSSET  
100-150 g100-150 g

Atria Atria 
JyväbroilerinJyväbroilerin
FILEPIHVIT FILEPIHVIT 
380-390 g380-390 g

SnellmanSnellman
NAUDANNAUDAN
JAUHELIHAJAUHELIHA
10% 400 g10% 400 g

Mummon Mummon 
KEBAB-KEBAB-
RANSKALAISET RANSKALAISET 
taitai MAKKARA-  MAKKARA- 
PERUNAT PERUNAT 450-500 g450-500 g

IrtoIrto
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI

HKHK
SININENSININEN
LENKKI LENKKI 
500-580 g500-580 g

Eesti PagarEesti Pagar
VALKOSIPULI- VALKOSIPULI- 
taitai YRTTI- YRTTI-
PATONKI PATONKI 175 g175 g

KingisKingis
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-
PUIKOTPUIKOT
75 g75 g

Kinnusen MyllyKinnusen Mylly
VEHNÄ-VEHNÄ-
JAUHOJAUHO
2 kg2 kg

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g

TuoreTuore
kokonainen kokonainen 
SILAKKASILAKKA
pyyntivarauspyyntivaraus

Tuore PorsaanTuore Porsaan  
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

KananpojanKananpojan  
FILEESUIKALEFILEESUIKALE
650 g 650 g 
hunaja-hunaja-
marijnoitumarijnoitu

AtriaAtria
OHUKAISETOHUKAISET

400 g400 g

HKHK
MEETVURSTITMEETVURSTIT

150 g150 g

Mäkitalon FarmiMäkitalon Farmi
SALAATTI-SALAATTI-
ATERIATATERIAT

210-270 g210-270 g

SuomalainenSuomalainen
TUORE-TUORE-

KURKKUKURKKU

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Arla Arla 
VOI VOI 500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen

Ryhti vuorellinen  Ryhti vuorellinen  
KEVYSAAPASKEVYSAAPAS

Nokia ”Meri” Nokia ”Meri” 
KUMISAAPASKUMISAAPAS
musta ja punainenmusta ja punainen
Koot: 36-42Koot: 36-42

Nokia  Nokia  
KONTIOKONTIO
CHILDRENCHILDREN
Koot: 21-33Koot: 21-33

Brandtex naisten Brandtex naisten 
FARKKUPAITAFARKKUPAITA
100% puuvillaa100% puuvillaa
Koot: 34-52Koot: 34-52

Brandtex Brandtex 
naisten naisten 
T-PAITAT-PAITA
95% viskoosi95% viskoosi
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

BrandtexBrandtex
naisten naisten 
HOUSUTHOUSUT
vajaa mittainen lahjevajaa mittainen lahje
Koot: 34-46Koot: 34-46

M.X.O naisten M.X.O naisten 
HOUSUTHOUSUT
musta ja sininenmusta ja sininen
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

M.X.O naisten M.X.O naisten 
PELLAVA-PELLAVA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

M.X.O naisten M.X.O naisten 
PELLAVA-PELLAVA-
PUSEROPUSERO
100 % pellavaa100 % pellavaa
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Opal miestenOpal miesten
TUULI-TUULI-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Harry´s miestenHarry´s miesten
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUTHOUSUT
vuoreton,  vuoreton,  
C- ja D-mitotusC- ja D-mitotus

MarineMarine
miestenmiesten
KEVYT-KEVYT-
TOPPA-TOPPA-
TAKKITAKKI
Koot: S-XLKoot: S-XL

Koot: 36-41Koot: 36-41 Koot: 42-46Koot: 42-46
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Maslowin mukaan ihmi-
sellä on perustarpeet, jot-
ka on tyydytettävä aina-
kin kohtuullisessa määrin. 
Kun nämä elämisen onnis-
tumisen perusedellytyk-
set ovat kunnossa, ihminen 
on kykenevä ja halukas ta-
voittelemaan sosiaalisten ja 
henkisten tarpeiden ja ta-
voitteiden toteuttamista. 
Tämän hetken huolena ja 
keskustelujen aiheina ovat 
lasten, nuorten, aikuisten ja 
vanhusten yksinäisyys, tur-
vattomuus, ulkopuolisuu-
den kokemus ja näköalat-
tomuus omassa elämässä 
ja tulevaisuuden kohtaami-
sessa. Kaikilla ikäryhmil-
lä on riivaajina nämä samat 
ongelmat, joskin eri tavoilla 
koettuina ja näkyen. 

 Sosiaaliset tarpeet eivät 
ole ainoastaan yksilön omia 
juttuja, vaan ne kosketta-
vat kaikkia kieputtaen ih-
miset lähelle toisiaan ym-
märtämään kanssaihmisten 
merkityksen elämisen ku-
lussa laajassa merkityk-
sessä. Johtamisen kehittä-

jä David Rock on laatinut 
mallin (2008) viidestä sosi-
aalisesta ja emotionaalises-
ta perustarpeesta. Käsitys 
omasta tärkeydestä, huo-
matuksi tulemisesta ja ase-
masta toisten porukassa. 
Pikku tytön spagaatin näyt-
täminen vieraalle aikuiselle 
uimahallin pukuhuoneessa 
omien kavereiden nähdes-
sä on esimerkki kaipuusta 
saada toisilta arvostusta ja 
oman aseman tunnustamis-
ta. Tällaisessa tilanteessa ai-
kuisen antamat kehumisen 
sanat ovat arvokasta lapsen 
itsetunnon kasvattamista.  

Turvallisuuden kokemi-
nen sekä henkilökohtaisel-
la että yhteisöllisellä tasol-
la antaa voimaa ja energiaa 
selvitä rauhallisella mielel-
lä perhepiirissä, työelämän 
kiireisessä kiidossa ja van-
huuden tuomien heikenty-
neiden voimavarojen aal-
lokossa. Jokainen tarvitsee 
ainakin jonkin verran var-
muutta siitä, mitä tulevina 
aikoina tulee tapahtumaan. 
Puhuminen, keskustelu ja 

kyselemien oikeasti kuun-
televan ja auttavan ihmi-
sen kanssa on rakennusai-
ne turvallisuuden tunteen 
luomiseen. Yksi pelotta-
vimmista ja kylmiä värei-
tä tuottavasta tilanteesta on 
omien asioiden tai itsensä 
hallinnan menettämisen tai 
omilla taidoilla pärjäämi-
sen puutteen kokemus tai 
epäilys. Huolimatta siitä, 
että pelko hallinnan menet-
tämisestä kuuluu ajoittain 
elämään, sen syyttävä valta 
on nujerrettava puhumalla 
siitä rohkeasti jollekin toi-
selle. Yhteyden kokeminen 
toisten kanssa sisältää vah-
vistavan tunteen tykättynä, 
kunnioitettuna ja välitetty-
nä olemisesta. Vuorovaiku-
tus toisten ihmisten kans-
sa toimii kaksisuuntaisena 
kuvastimena. Annamme 
ja saamme sekä rohkaise-
vaa että kyseenalaista pa-
lautetta toisillemme/toisil-
tamme. Omaan yksityiseen 
poteroon ei ole terveellistä 
linnoittautua, vaan on us-
kallettava luoda antoisia 

suhteita läheisiin, työkave-
reihin ja muihin ihmisiin. 
Myös eriävää mielipidettä 
edustaviin tyyppeihin. 

Ihminen haluaa ja us-
koo, että häntä kohdellaan 
tasavertaisesti, oikeuden-
mukaisesti ja rehdisti. Rei-
lun pelin säännöt on hy-
väksyttävä myös omassa 
käyttäytymisessä ja toimin-
nan ohjenuorana suhteessa 
ympäristöönsä. 

Hengissä pysymisen 
fyysisten tarpeiden tyy-
dyttämisen lisäksi ihminen 
tarvitsee kaikissa elämän-
vaiheissaan sosiaalisten ja 
psykologisten tarpeiden 
täyttämistä. Käsittäessään 
näiden tärkeiden asioi-
den merkityksen oman elä-
män rikastuttajana ja hel-
pottajana ihminen kykenee 
suhtautumaan toiseen ih-
miseen huomattavasti suu-
remmalla hyväksymisellä 
ja ymmärryksellä. 

Sointu 
Veivo

Tarvitsemme toisiamme ollaksemme tasapainossa

Apua Ukrainaan 
-päivä Jalavan Kaupassa
Taivalkosken Taideyhdis-
tys järjesti sunnuntaina 8.3. 
Apua Ukrainaan -tapahtu-
man yhteistyössä Jalavan 
Kaupan ja Punaisen Ristin 
Taivalkosken osaston kans-
sa. Tapahtumassa oli tar-
koitus kerätä lahjoituksia 
SPR:n Ukraina-keräykseen. 
Jalavan Kauppa tarjosi bors-
sikeittoa, kahvileipää ja 
kahvia, joista sai maksaa va-
paehtoisen lahjoituksen Pu-
naiselle Ristille. Lisäksi tai-
teilijat Meiju Niskala ja Jussi 
Valtakari möivät teoksiaan 
hyväntekeväisyyteen.

Ajatus saatiin Käylästä, 
Kahvila Koskituvan Leena 
Haatajalta, joka haastoi Ja-
lavan Kaupan järjestämään 
hyväntekeväisyystapahtu-
man ukrainalaisten avuksi. 
Mukaan saatiin myös Tai-
valkosken Taideyhdistys ja 
SPR:n Taivalkosken osasto. 

Jalavan Kaupan Mikko Jalava sekä SPR:n Taivalkosken osaston lipaskerääjät Kirsa Katajisto ja 
Jussi Valtakari.  

Taivalkosken Taideyhdistys ry:n töitä oli mahdollisuus ostaa 
ukrainalaisten auttamiseksi. 

Päivän aikana tapahtumassa kävi noin sata henkilöä nautti-
massa Jalavan Kaupan tunnelmasta ja kantamassa kortensa 
kekoon Ukrainan sodasta kärsiville.

Paikalla oli musisoimassa 
Matti Waenerberg. Tilaisuu-
dessa kävi noin sata henki-
löä ja lipaskerääjien lippaat 
täyttyivät mukavasti. Lah-

joitus oli mahdollista tehdä 
myös tekstiviestillä.

Ukraina-keräyksen lah-
joitusmahdollisuudet löy-
tyvät myös Punaisen Ristin 

nettisivuilta. MJ

Kuvat: Erkki Riihiaho

Hoitoalan ammattiliitot 
Tehy ja Super ovat esittä-
neet laajan lakkovaroituk-
sen. Tilanne työmarkkinoil-
la on erittäin tiukka. Kahden 
viikon lakon on määrä al-
kaa 1.4. 

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmisto antaa vahvan tu-
kensa alan ammattiliittojen 
pyrkimykselle hakea asi-
allisia ja tuntuvia palkan-
korotuksia, joilla voitaisiin 
paremmin taata alalle täl-
lä hetkellä siltä puuttuvaa 
pito- ja vetovoimaa. Alalla 
on erittäin suuri työntekijä-
pula, jonka korjaantumises-
sa raha on keskeisessä roo-
lissa.

Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmisto korostaa, että hoi-
toalan työstä voidaan tehdä 
houkuttelevampaa. Nykyi-
sille kuin myös tuleville am-
mattilaisille tulee tarjota sel-
keästi nykyistä parempaa 
palkkaa ja parempia työolo-
ja.

Hallitus on tehnyt erit-

täin hyviä linjauksia esimer-
kiksi hoitajamitoitukses-
ta, jonka kohentaa jatkossa 
niin asiakkaiden hoitoa kuin 
työntekijöiden työssäjaksa-
mista. Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmisto tuo esiin sen, 
että valtiovallan on kannet-
tava vahvasti oma roolinsa 
asian suhteen. Esimerkiksi 
hyvinvointialueet ovat riip-
puvaisia valtion rahoituk-
sesta, jonka on lisäännyttä-
vä palkankorotusten verran.

Piirijärjestö korostaa, että 
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueella sote-alan am-
mattilaisten työhyvinvoin-
ti ja työssäjaksaminen on 
otettava huomioon kaikessa 
päätöksenteossa. Tämä on 
keskeistä myös palveluiden 
turvaamisen ja laadun kan-
nalta.

Olli Kohonen puheen-
johtaja, Antti Tihinen 

varapuheenjohtaja, 
Pohjois-Pohjanmaan 

Vasemmisto

Tehyn ja Superin 
palkankorotuksille 
Vasemmiston tuki

Kontiolla kevätpäivät 
huvila-esittelyiden 

merkeissä 
Kontio Oy järjesti valta-
kunnallisen esittelyvii-
konlopun 19-20.3. Pu-
dasjärvellä esittelypäivä 
toteutettiin 19.3. yksipäi-
väisenä edustaja Heik-
ki Herukan toimesta. Esit-
telykohde sijaitsi järven 
rannalla Pudasjärven kes-
kustan tuntumassa. Esitte-
lykohteena oli huvila, jos-
sa oli olohuoneen lisäksi 
kaksi makuutilaa ja pieni 
parvi. Heikki Herukan ko-
kee asiakaspalvelun näkö-
kulmasta hyvänä sen, että

esittelytilaisuuteen va-
rataan asiakkaalle oma 
aika. Se estää päällekkäi-
syyttä ja rauhoittaa esit-
telytilaisuuden. Esitte-
lypäivän kolmituntinen 
ajanvaraus täyttyi viidestä 
asiakaspariskunnasta.

Heikki Herukka aikoo 
tänä vuonna järjestää vielä 
kaksi esittelypäivää. Toi-

sen kesällä ja syksymmäl-
lä toisen. 

– Edustajana voi pal-
vella asiakasta paremmin 
ja voin keskittyä kuunte-
lemaan asiakkaan toivei-
ta. Asiakkaat kokevat ti-
laisuuden mielekkäänä, 
kun varattu aika on juu-
ri heitä varten. Esittely-
päivässä yleensä käydään 
tutustumassa kohteen tek-
nisiin ratkaisuihin. Katsel-
laan kohteen toimivuut-
ta omia tarpeita ajatellen 
ja kysellään tuotteen toi-
mitusajoista. Moni etsii li-
sämajoitustilaa, kun perhe 
kasvaa. Lastenlapset pi-
täisi saada nukkumaan ja 
vieraitakaan ei kehtaisi lat-
tialle majoittaa. Huvila on 
siinä mielessä oiva ratkai-
su. Se täydentää tontilla jo 
olemassa olevaa rakennus-
kantaa ja antaa kaivattua 
lisämajoitustilaa. AN

Esittelykohteena oli järvenrantahuvila, jossa oli olohuo-
neen lisäksi kaksi makuutilaa ja pieni parvi.
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Aittojärvellä tuuliset pilkkikilpailut

Lauantaina 19.3. narrattiin 
Aittojärvestä kilokaupalla 
Ahdin anteja. Saalismäärät 
vaihtelivat nollasta jopa 2,5 
kiloon saakka. Navakka tuu-
likaan ei karsinut osallistujia 
tästä Aittojärven kyläseura 
ry:n järjestämästä joka keväi-
sestä ulkoilmatapahtumas-
ta. Pilkkijöitä oli aikuisten 
sarjassa 22 ja lasten sarjassa 
13. Siihen kun lisätään huol-
to- ja kannustusjoukot, niin 

kävijämäärä nousi yli kuu-
denkymmenen. Tämä läm-
minhenkinen, leikkimieli-
nen pilkkikilpailu on saanut 
vankan jalansijan Aittojärven 
kyläseuran tapahtumaka-
lenterissa, josta on tullut jo-
kakeväinen piristys kaamos-
ajan jälkeen. Kevätpäivän 
viettoon oli oman kyläseuran 
väen lisäksi saapunut vie-
raita myös naapurikylistä ja 
jopa naapuri pitäjän puolelta. 

Nälkäkään ei päässyt vie-
raita yllättämään, sillä kylä-
seuran puuhaihmiset olivat 
laittaneet myyntiin herne-
keittoa lisukkeineen, kah-
via, teetä, mehua ja pannaria. 
Mukavahan se oli tuuliselta 
järvenselältä tulla sisätiloihin 
nauttimaan lämmintä suu-
hun pantavaa. Tapio Poh-
janvesi hääräsi pääkokkoina, 
apunaan Pirkko Parkki-
nen. Rahastuksesta huolehti-

vat kyläseuran sihteeri Raija 
Kuha tyttärensä Katjan kans-
sa. Tuomareina jäällä kierte-
livät Ari Isola ja Reijo Rais-
kio. 

Aikuisten sarjan voittajak-
si julkistettiin Eino Taavits-
ainen ja palkinnoksi hän sai 
kokoontaitettavan ohjaaja-
tuolin sekä kiertopalkinnon 
vuodeksi eteenpäin, johon 
Eikalla oli jo toinen kiinnitys. 
Roope Mattila pilkki lasten-

sarjan voittoon. Roope pok-
kasi palkinnoksi pilkkisetin. 
Arpajaisiin Siuruan Kylä ry. 
oli lahjoittanut pääpalkin-
noksi linnunpöntön, jolla on-
nekas Pauli Puurunen pääsee 
tarjoamaan uuden kodin ke-
vään tulokkaille.

Pieni, aktiivinen Aittojär-
ven kyläseura ry. järjestää 
seuraavaksi lumien sulami-
sen jälkeen perinteiset tien-
varsien siivoustalkoot. Kesän 

Kovasta, puuskittaisesta tuulesta huolimatta ilmoittautuneita pilkkijöitä oli jäällä neljättä-
kymmentä.

Joillekin pilkkijöille Aittojärvi antoi paistinahvenia ihan nä-
kymään asti.  

Lastensarjan voittaja Roope 
Mattila pilkki melkein puoli-
kiloisen ahvenen.

suurena tapahtumana kylä-
seura juhlii 30-vuotista toi-
mintaansa heinäkuussa, mis-
tä ilmoitellaan tarkemmin 
lähempänä ajankohtaa.

Terttu Salmi 
Kuvat: Ari Isola

Muutimme Pudasjärvelle

Täällä ihmisten kanssa on helppo olla
- Minun nimi on Alvin. Mä 
tykkään leikkii kaikki tiusa-
ukset (dinosaurukset). Mut-
ta äiti, meidän huoneessa on 
niitä ihan oikeesti. Olin Sofi-
an kanssa päiväkodissa. Mut-
ta äiti, huomenna mennään 
sinne, missä on kaikki tiusa-
ukset, tarinoi viisivuotias Al-
vin.

Näillä sanoilla alkoi Yo-
nas ja Emma Doskin haastat-
telu heidän yrityksensä ra-
vintola Meritan kabinetissa. 
Lapsiperheen arkea. Emma 
piti sylissään kohta yksivuo-
tiasta Sofiaa ja Alvin keskit-
tyi leikkeihinsä. Mikä sai per-
heen muuttamaan ja jäämään 
Pudasjärvelle?

Emma on kotoisin Ranual-
ta ja Yonas Kurdistanista, Ira-
kista. Emma ja Yonas tapasi-
vat Oulussa loppuvuodesta 
2015 ja seuraavana vuonna 
he menivät naimisiin. Mo-
lemmat opiskelivat Oulussa.  
Jonaksen unelmana on ollut 
oman ravintolan pitäminen. 
Hän huomasi, että Pudasjär-
vellä olisi 

ravintola myynnissä. Siitä 
alkoivat neuvottelut paikan 
ostamisesta. Vuodenvaih-
teessa 2020 Doskit

muuttivat Pudasjärvel-
le. Yonas osti veljensä kans-
sa Merita ravintolan. Muu-
ton jälkeen perhe asui ensin 
vuokralla. Vanhemmat miet-
tivät, millä paikkakunnal-
la he haluaisivat asua vaki-
tuisesti. Asuntoja oli tyrkyllä 
täältä ja Kiimingissä. 

- Päätettiin kuitenkin jää-

dä tänne monestakin syystä. 
Ensinnäkin, on terveet päivä-
kodit ja koulut. Täällä on hy-
vin palveluja saatavilla ja tot-
ta kai ravintolan asiakkaat 
ovat parhaita. Täällä näkee, 
että ihmiset tuntevat toisen-
sa. On yhteisöllinen meinin-
ki. Ulkona liikuntamahdol-
lisuudet ovat tosi hyvät. 
Tykätään käydä hiihtämässä, 
luistelemassa, pulkkamäessä 
ja uimahalli on oikein hyvä 
lisä. Periaatteessa täältä löy-
tyvät kaikki perustarpeet. En 
itse koe, että tarvitsisin muu-
ta. Jos tarvitsen jotain muuta, 
niin Oulu on lähellä ja posti-
kin kulkee, kertoi Emma.

- Äitinä koen, että ei ole 
turvattomuuden tunnetta 
asua täällä. On tosi rauhal-
linen alue. Koen, että täällä 
on meille hyvä tulevaisuus. 
Kaupungin taholta tuli yllä-
tyksenä vauvaraha, kun Sofia 
syntyi. Tosi nopeasti sain päi-
vähoitopaikat. Kaikki sujui 

joustavasti. Ei yhtään huol-
leta jättää lapsia hoitoon. On 
sellainen luottavainen olo. 
Siellä on aina samat hoitajat 
ja lapsistakin näkee, että he 
nauttivat. Isossa kaupungis-
sa se on erilaista.

- Jonaksella on ollut pit-
kään haaveena saada oma ra-
vintola. Minulla taasen veri 
veti lähemmäs synnyinjuu-
ria. Molempien haaveet täyt-
tyivät, kun ravintola löytyi 
Pudasjärveltä. Autan ravin-
tolassa kiireisimmät päivät 
ja kolme päivää olen kotona 
lasten kanssa. Se mukavasti 
tasapainottaa lapsiarkea. Al-
kuviikosta, kun lasten kans-
sa mennään uimaan tai luis-
telemaa, niin ei ole ruuhkaa. 
Kiva bonus sekin! Alvin on 
löytänyt päiväkodin kaut-
ta kavereita. Muutamat per-
heet ovat tulleet tutuksi. Toki 
meillä on ollut kiirettä ko-
din laittamisessa ja ravinto-
lassa. Korona-aika ja hekti-

Doskin perheeseen kuuluvat Emma, Sofia, Alvin ja Yonas. 

Pudasjärvellä käydään hiihtämässä, luistelemassa, pulkka-
mäessä ja uimahalli on oikein hyvä lisä.

nen vauvavuosi ovat myös 
rajoittaneet kyläilemistä. Toi-
vottavasti kesän aikana olisi 
enemmän aikaa. 

Doskit ovat asuneet rei-
lun vuoden Pudasjärvellä. 
Emma arvostaa, kun Pudas-
järvelle on rakennettu uusia 
ja terveitä rakennuksia. Hei-
dän perhetutuissa on useita 
perheitä, jotka ovat kiinnos-
tuneita muuttamaan Pudas-
järvelle. 

- Olemme kertoneet, että 
hintataso omakotitaloissa on 
kohtuullinen verrattuna Ou-

luun. Täällä on turvallista 
asua eikä täällä ole hirveen 
paljon ihmisiä. Tavallaan tie-
tää kenen kanssa lapset kas-
vavat päiväkodissa ja kou-
lussa. On turvallinen olo 
kasvattaa lapset täällä. Pää-
see nopeasti ja helposti lää-
käriin. Ei ole hirveän pitkät 
jonot. Ihmiset välittävät ai-
dosti, auttavat ja ovat juur-
tuneita paikkakunnalle. Hei-
dän kanssaan on helppo olla. 
Isommissa kaupungeissa elä-
mä on vaihtelevaa, asunto 
ja päiväkodit vaihtuvat tiu-

haan. Täällä on helppo aset-
tua aloilleen. Meillä on mu-
kavat ja ystävälliset naapurit. 
Ihmisiä aidosti kiinnostaa, 
mitä sulle kuuluu, missä 
meet ja mitä teet. Kun muu-
timme tänne, monet kävivät 
sanomassa meidät tervetul-
leeksi. Kun Heimo Turunen 
toi heti alussa Pudasjärven 
Yrittäjien onnittelut, siitä jäi 
lämmin olo, että onpa mu-
kava olla täällä, kun ihmisiä 
kiinnostaa, keitä me olemme.

Ape Nieminen 
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Pop-Up tapahtumassa terveydenhoitaja Johanna Jokikokko sopi terveystarkastuksiin ajan Kari Ervastin kanssa.

Lopuksi poristiin keittolounaalla Pirtin nuorisotiloissa.

Työttömien terveydenhoitaja Johanna Jokikokko ja terveys-
keskuslääkäri Henri Pikkuhookana työskentelevät työparina 
työnhakijoiden terveyden ja työkyvyn edistämiseksi.

Pöhinä ja puheensorina kä-
vivät Työnhakijoiden ter-
veystapaamisten PopUp 
-tapahtumassa Pirtin Koh-
taamolla 15.3. Kari Ervasti 
oli yksi kävijöistä, joka va-
rasi myös ajan terveystar-
kastuksiin. Karin mielestä 
tapahtuma oli positiivinen 
kokemus. Tapahtumalla 
alkaa kokeilu, jossa kehi-
tetään työnhakijoiden ter-
veyspalveluiden toimi-
vuutta. 

Tapahtumassa terve-
ydenhoitaja Johanna Jo-
kikokko kertoi terveysta-
paamisesta ja antoi aikoja 
niihin. Johannan ympärillä 
olikin tungosta. Lähes kaik-
ki kävijät halusivat varata 
ajan ja ajan he myös saivat. 
Työkyvyn ja työllistymi-
sen tuen palveluista neu-
voivat TE-palveluiden työ-
kykykoordinaattori Marja 
Hiissa ja TYP-asiantuntija 
Arja Lamminkangas. Vah-
vaksi-hankkeen työnteki-
jät Aili Jussila, Marjo-Riitta 
Alatalo ja Sini Kauppila-
Vääräniemi ovat kuulemas-
sa osallistujia ja keräämäs-
sä palautetta uudistetuista 
terveystarkastuksen lomak-
keista. Esittäytymässä kävi 
myös työttömien terveys-
tarkastuksiin nimetty lää-
käri Henri Pikkuhookana.

Terveys- 
tarkastuksen  
sisältö
”Terveystarkastukseen 
kuuluu terveydenhoita-
jan tapaaminen, laborato-
riotutkimuksia, terveysmit-
tauksia ja rokotuksia sekä 
tarvittaessa yleislääkärin 
vastaanottoaika. Työky-
vyn arviointi ja tuki on tär-
keä osa palvelua. Tarkastus 
voi myös auttaa pääsemään 

Työnhakijoiden terveyspaluita 
laitetaan kuntoon Pudasjärvellä

esimerkiksi fysioterapeutil-
le, liikuntaneuvojalle tai 
ammatilliseen kuntoutuk-
seen. Monet hankkeemme 
asiakkaat ovat olleet tyyty-
väisiä käyntiinsä Johannan 
luona. Se on auttanut asiak-
kaita sairauksien hoitami-
sessa ja työkyvyn tunnista-
misessa. Lääkärinlausunto 
ja ohjaus kuntoutukseen voi 
olla käänteentekevää työl-
listymisessä”, kertoo Mar-
jo-Riitta Alatalo Vahvaksi-
hankkeesta.

Terveys- 
tarkastukset  
tärkeitä
Terveyden ja työkyvyn 

selvittäminen on tärkeää 
myös työttömyyden aika-
na. Kaikille työnhakijoil-
le on kunnan lakisääteisesti 
järjestettävä maksuton ter-
veydenhoitajan vastaanotto 
ja lääkärinkäynti. Terveys-
tapaamisten tarkoituksena 
on edistää terveydentilaa, 
hyvinvointia sekä työ- ja 
toimintakykyä. 

Työkyvystä huolehti-
minen helpottaa uudel-
leen työllistymistä ja työ-
hön palaamista. Varhainen 
hoitoon ja kuntoutukseen 
pääsy ehkäisee työkyvyt-
tömyyttä ja sen vuoksi pit-

kittynyttä työttömyyttä. 
Jos jokin sairaus tai vam-
ma alentaa työkykyä, se 
voidaan huomioida työl-
listymisen suunnitelmas-
sa. Työttömänkin on tär-
keää sairastuessaan pyytää 
ja pitää sairauslomaa. Täl-
lä voidaan todentaa työky-
vyttömyyttä ja kuntoutuk-
sen tarvetta.

Vahvaksi-hake 
kehittää
Vahvaksi – osatyökykyi-
sen työllistäminen -hank-
keessa on tuotu esille ter-

veystapaamisen tärkeyttä 
työnhakijoiden työ- ja toi-
mintakyvyn selvittämises-
sä. Hankkeen toimesta on 
lähdetty kehittämään pal-
velun toimivuutta yhdes-
sä koko Oulunkaaren ter-
veydenhoitajin kanssa. 
Yhteistyössä esimerkik-
si asiakkaiden lomakkeita 
on uusittu. Työnhakijoiden 
terveystapaaminen PopUp-
tapahtumassa kuultiin 
käyttäjien mielipiteitä lo-
makkeista ja toiminnan ke-
hittämisen ideoista. Pudas-
järvellä tavoitteena on, että 
työnhakijat pääsevät tarvit-

taessa helposti hoitoon ja 
kuntoutukseen ja jokainen 
työnhakija käy säännöl-
lisesti vuosittain terveystar-
kastuksessa. 

Vahvaksi-hanke on Pu-
dasjärven kaupungin työl-
lisyyspalveluiden hallin-
noima ja 80 % rahoituksesta 
tulee Euroopan sosiaalira-
hastosta. Tuloksia toimin-
nastamme julkaisemme 
syksyllä 2022. 

Aili Jussila 
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Kolmivuotinen ennaltaeh-
käisevää perhetyötä tekevä 
Perheen parhaaksi -projekti 
esittelee yhteistyökumppa-
neita, jotka tekevät kaupun-
gissamme työtä perheiden 
parissa. Projekti on Pudas-
järven seurakunnan organi-
soimaa ja EA Hiltula -rahas-
ton rahoittamaa toimintaa. 
Alkuvuoden aikana Pudas-
järveläinen -lehdessä ovat 
esittäytyneet projektin yh-
teistyökumppanit. Nyt esit-
telyvuorossa on Pudasjär-
ven seurakunta.

Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus on lapsen 
eri elämänpiireissä tapahtu-
vaa tavoitteellista kasvatuk-
sellista vuorovaikutusta. 

Seurakunnan varhais-
kasvatus (lapsi- ja perhe-
työ) tukee kodin kristillistä 
kasvatusta ja lapsen koko-
naisvaltaista kasvua kris-
tillisen ihmiskäsityksen 
mukaisesti. Päiväkerhot, 
perhekerho, lapsiparkki, ke-
säkerho ja retket kutsuvat 
lapsiperheitä mukaan ih-
mettelemään elämää yhdes-
sä muiden elämän matkaa 
taivaltavien kanssa. Sään-
nöllisen toiminnan lisäksi 
seurakunta järjestää erilai-
sia lapsille ja lapsiperheil-
le suunnattuja tapahtumia 
vuoden mittaan.

Päiväkerho on 3–5-vuoti-
aille lapsille suunnattua vii-

PERHEEN PARHAAKSI – ”Uskoa, toivoa ja rakkautta” -projekti

Seurakunnan diakonia-, nuorisotyö- ja lapsityöntekijöitä Marko Väyrynen, Tanja Halmekan-
gas, Helena Koivukangas, Sirpa Outila, Sirpa Kukkohovi ja Tiina Inkeroinen.

koittaista ryhmätoimintaa 
seurakuntakodilla.

Perhekerho on lasten ja 
aikuisten yhteinen maksu-
ton kerho, johon ei tarvitse 
etukäteen ilmoittautua.

Perhekerho kokoontuu 
seurakuntakodilla keskiviik-
koisin klo 10–12.30. 

Iltaperhekerho kokoon-
tuu kerran kuukaudes-
sa maanantaisin klo 17.30–
19.30 vaihtuvin teemoin. 

Lapsiparkkiin voi tuoda 
hoidettavaksi 1–6-vuotiaita 
lapsia perjantaisin klo 9.30–
12 seurakuntakodille. Lapsi-
parkkiin on ennakkoilmoit-
tautuminen lastenohjaajille. 

”Sallikaa lasten tulla mi-
nun luokseni, älkää estäkö 
heitä. Heidän kaltaistensa 
on Jumalan valtakunta. 

Hän otti lapset syliinsä, 
pani kätensä heidän pääl-
leen ja siunasi heitä.” (Mark. 
10:14,16)

Lastenohjaajiin voi olla 
yhteydessä erilaisista lapsen 
tai perheen asioihin liittyvis-
sä jutuissa. Ole rohkeasti yh-
teydessä! Sirpa Outila 040 
586 1217, Tanja Halmekan-
gas 040 868 4730 etunimi.su-
kunimi@evl.fi

Nuorisotyö
Seurakunnassamme on pal-
jon toimintaa alakoululaisil-
le, nuorille ja nuorille aikui-
sille. Nuorisotyössä näemme 
perheen lasten ja nuorten 

voimavarana ja elämme las-
ten ja nuorten sekä heidän 
perheiden rinnalle elämän 
eri vaiheissa. Jokainen perhe 
on yksilöllinen ja elää erilai-
sissa toimintaympäristöissä.  
Kohtaamme jokaisen ihmi-
sen kunnioittavasti ja hyväk-
syen kristillisen ihmiskäsi-
tyksen mukaisesti.  

Alakoululaisille on tar-
jolla retkiä ja leirejä.  Näistä 
ilmoitetaan seurakunnan ko-
tisivuilla, seurakunnan Face-
book-sivulla ja kirkollisissa 
ilmoituksissa. 

Rippikoulu on merkit-
tävä vaihe nuoren elämäs-
sä. Nuori käy rippikoulun 
yleensä sinä vuonna, jona 
hän täyttää 15 vuotta. Mei-
dän seurakunnassamme rip-
pikoulu alkaa jo edellisenä 
syksynä. 

Iltakahvila Rönö on 
avoinna talvikaudella per-
jantai-iltaisin klo 18-22. Il-
takahvila Rönön ajankoh-
ta ilmoitetaan kotisivuilla ja 
nuorten Instagramissa #pu-
dasjarvensrknuoret. Terve-
tuloa yläkouluikäiset nuoret 
viettämään perjantai-iltaa 
seurakuntakodille Rönöön.

Isoskoulutus on tärkeä 
osa nuorisotyötämme. Rip-
pikoulun käyneet nuoret 
voivat hakeutua syksyisin 
alkavaan isoskoulutukseen. 
Koulutuksen myötä nuo-
ret pääsevät isosiksi leireil-
le ja halutessaan muuhunkin 

seurakunnan vapaaehtois-
työhön. 

Leirejä ja retkiä järjes-
tetään myös nuorille. Lei-
ri- ja retkikohteet vaihtele-
vat vuosittain. Vuosittain 
tehdään nuorten retki Maa-
ta Näkyvissä -festareille Tur-
kuun. 

Nuorisotyönohjaa-
jat antavat keskusteluapua 
kouluikäisille lapsille ja 
nuorille. Ole rohkeasti yhte-
ydessä! Tiina Inkeroinen 040 
571 4636, Sirpa Kukkohovi 
040 752 4387 etunimi.suku-
nimi@evl.fi

Diakoniatyö
Diakoniatyö on kristilliseen 
rakkauteen perustuva avun 
antaminen erityisesti niille, 
joiden hätä on suurin ja joita 
ei muulla tavoin auteta. Apu 
voi olla keskustelua ja kuun-
telua, taloudellista auttamis-
ta ja palveluihin ohjaamista. 
Meitä voi kutsua myös koti-
käynneille. Ole rohkeasti yh-
teydessä.

Diakoniatyöntekijät: He-
lena Koivukangas 040 175 
8597, Marko Väyrynen 0400 
866 480 etunimi.sukunimi@
evl.fi

Seurakunta toimii myös 
verkossa ja sosiaalisessa me-
diassa. Facebook, Instagram, 
YouTube.

Ajantasaista tietoa ko-
tiseurakuntasi toiminnas-
ta löydät seurakuntasi 
kotisivuilta www.pudasjar-
venseurakunta.fi sekä pai-
kallislehtien kirkollisista 
ilmoituksista. Kaikki seura-
kunnan työntekijät ovat si-
nua varten elämän eri tilan-
teissa. 

Marko Väyrynen

Kelkkatemppuilija Jyri Keskiaho 
- moottorikelkalla voltti takaperin
Jyri Keskiaho on ´Pudas-
järvellä syntynyt freestyle-
moottorikelkkailun (FSX) 
ammattilainen. Tällä hetkel-
lä hän asuu Rovaniemellä. 
Jyri tuli 17.3. isänsä, Jari Kes-
kiahon järjestämään BRP:n 
2023 kelkkamallien esitte-
lypäivään kiireapulaiseksi. 
Jyri tietää kelkoista enem-
män kuin keskiverto kelkkai-
lija. Hän kilpaili snowcross-
moottorikelkkailussa 10 
vuotta. Snowcrossissa kil-
pailut ajetaan yhteislähtönä 
tekoradoilla. Ne vastaavat 
motocross -kilpailujen rato-
ja. Jyrin velipoika Joonas on 
kolminkertainen snowcros-
sin Suomen mestari. Jyri 
Keskiaho siirtyi vuonna 
2012 freestyle snowcrossiin. 
Freestylessa moottorikelkal-
la tehdään näyttäviä hyp-
pyjä ja temppuja. Jyri on 
tuoreen lajin pioneeri Suo-
messa. Hän teki ensimmäi-
senä suomalaisena takaperi-
voltin eli backflipin vuonna 
2017.

- Joo, kelkat hyvinkin liit-
tyvät ammattiini. Teen volt-
teja ja temppuja kelkalla 
freestyle-näytöksissä. Esiin-
nyn erilaisissa tapahtumis-
sa. Kevät on kiireisintä aikaa 
tapahtumien suhteen Suo-

messa. Ollaan niin kuin ve-
tonaulana tekemässä temp-
puja Lynxillä. Tänä talvena 
tapahtumia on ollut vähän, 
vain yksityistilaisuuksia. 
Viimeisin näytös oli Venä-
jällä ennen koronaa. Mos-
kovassa oli iso tapahtuma. 
Ympäri maailmaan on ol-
lut näytöksiä. Kaukaisim-
mat ovat olleet Kiinassa. 
Euroopassa näytöksiä on ol-
lut Ranskassa ja Ruotsissa. 
Sponsoroiden tuella ja näy-
töspalkkioilla tätä ammattia 
harjoitetaan. Tätä voisi ver-
rata artistin työhön. Meillä 
vain on välineitä enemmän. 
Pudasjärvellä ei vielä ole ol-
lut näytöstä. Eiköhän me 
joku vuosi tähän liikkeen pi-
haan saada rakennettua jon-
kinlainen esitys. Tarvitaan 
vain tasaista maata ja hyp-
pyrampit siihen, ideoi flees-
tyle snowcrossaaja Jyri Kes-
kiaho.

- 10 vuotta olen nyt teh-
nyt tätä hommaa ja edel-
leen tykkään. Pieniä louk-
kaantumisia on tietenkin 
tullut, mutta ei mitään sel-
laista, että lopettaisin. Välil-
lä tulee pikku taukoja kun 
kuntoutetaan paikkoja kus-
kista. Idea tähän lähti sii-
tä, kun ajoin kymmenisen 

vuotta kilpaa. Isän kanssa 
kuljettiin kisoissa junnus-
ta saakka. Kisahommat lop-
puivat, kun polvi meni rikki. 
Sitten innostuin tästä hyp-
pyhommasta enkä tunte-
nut enää kovaa paloa kisa-
radoille. Hyppytouhut veti 
heti mukaansa. Tein ram-
pin ja pikkuhiljaa aloin har-
joittelemaan että saavuttai-
sin vakiomitan hypyissä. 
Siinä hypätään 21 metriä pit-
kästi noin 10 metrin korke-
udessa. Sitä harjoittelin yh-
den talven. Kun sain hypyn 
tulemaan alas samaan koh-
taa turvallisesti, niin aloin 
harjoittelemaan temppuja. 
Vuonna 2017 tein ensimmäi-
senä Suomessa voltin taka-
perin. Se on ollut iso saavu-
tus itselle. Se on ollut hyvä 
vetonaula näytöksissä. Sem-
moista show-hommaahan 
se on. Ainoa kisa on Ame-
rikoissa. Se on kutsukisa. 
Vuonna 2015 meillä oli Poh-
joismaitten mestaruuskisa, 
jossa tulin toiseksi.

- Tänä talvena on tul-
lut harjoiteltua radalla sekä 
muuten nautittua kelkkai-
lusta. Kevääksi on jonkun 
verran kyselyjä näytöksiin. 
Toivottavasti maailma täs-
tä aukenisi ja tulisi tapahtu-

mia. Meillä on pikku rullat 
suksissa ja jäähdyttimet, niin 
voidaan tehdä näytöksiä ke-
sälläkin. Meillä on siirrettä-
vät alastulot, joihin ei tartte 
lunta olenkaan. Hiihtokes-
kuksissa on keväisin tapah-
tumia. Niissä nämä näy-
tökset ovat iso vetonaula. 
Levillä oli ihan ensimmäi-
nen keikka vuonna 2012. Laji 
on pieni, mutta kun poru-
kat näkevät, niin innostuvat. 
Minä olen ainoa ammatik-
seen temppuja tekevä flees-
tyle snowcrossaaja. Kovasti 
olen yrittänyt saada nuori-
soa mukaan lajin pariin. Täs-
sä lajissa täytyy treenata ah-
kerasti. Pääkoppaa pitää olla 
kunnossa, eikä virheitä kär-
si tehdä. Se maksaa tosi pal-
jon. Pitää malttaa harjoitella. 
Hyvä, että näin lehdenkin 
kautta voin tätä lajia tuoda 
esille, iloitsi Jyri Keskiaho.

Ape Nieminen, kuvat Jyri 
Keskiahon nettisivuila

Jyri Keskiaho on ainut Fleestyle Snowcross ammattilainen 
Suomessa.

Jyri Keskiaho teki 
ensimmäisenä suomalaisena 
takaperivoltin eli backflipin 

vuonna 2017.

Erilaisissa tapahtumissa Freestyle Snowcross on houkuttele-
va vetonaula.
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Hetekylän Keinäsperältä motokuskiksi Kanadaan
Vuoden vaihteen Pudasjär-
veläisessä kerrottiin Hete-
kylän Keinäsperältä kotoi-
sin olevan Jukka Jokikokon 
suunnitelmista lähteä Ka-
nadaan monitoimikonetta 
ajamaan. Silloin lähtöpäi-
vä oli päätetty tammikuun 
10 päivään. Vallitseva ko-
ronatilanne pisti kuitenkin 
kapuloita rattaisiin ja lähtö 
lykkääntyi erilaisten mat-
kustusrajoituksien vuok-
si, kunnes lauantaina 26.2. 
matka pääsi lopulta alka-
maan. Reitti kulki Oulusta 
Helsinkiin ja sieltä Farkfur-
tin kautta Torontoon, josta 
lopulliseen määränpäähän 
Sussexiin, New Brunswikin 
brovinssiin hän saapui kah-
den päivän kuluttua. 

– Työnantaja kustansi 
matkat ja oli varannut ho-
tellit valmiiksi yöpymisiä 
varten. Torontoon tullessa 
otettiin kaikilta riskimaista 
tulleilta koronatesti ja mää-
rättiin karanteeniin siksi ai-
kaa, että testitulokset saa-
puivat. Kentällä virkailijat 
toimivat nopeasti ja työlu-
van saamisessakaan ei men-
nyt varttituntia pitempään. 
Monctonin kentällä oli 
työnantajan laittama kave-
ri vastassa, joka siirsi minut 

asunnolle.  Koronatestin 
tulokset tulivat jo seuraa-
van yön aikana, joten pää-
sin hoitamaan työnantajan 
järjestämän oppaan avusta-
mana pakollisia, tänne työs-
kentelemään tulevalle kuu-
luvia virastoasioita. Näistä 
tärkeimmät ovat SIN eli Ka-

nadalainen sosiaaliturva-
tunnus ja medicare-oikeus, 
pankkitili palkan maksua 
varten ja paikallinen puhe-
lin- ja nettiliittymä. Samoil-
la asiointireissuilla käy-
tiin työantajan edustajan 
luona, josta sain käyttöö-
ni työauton, joka on 2021 
mallia olevan nelivetoinen 
5.0l V8 bensiinimoottoril-
la oleva amerikkalaistyyli-
nen Ford Pick-up.  Suoma-
laisella ajokortilla saa ajella 
puoli vuotta, jonka jälkeen 
on hankittava kanadalai-
nen ajokortti. Suoritin jo 
Suomessa ollessani täkäläi-
sen ajokortin teoriaosuuden 
netissä, täällä kävin suorit-
tamassa ajokokeen paikal-
lisessa toimistossa ja sain 
saman tien ajokortin tas-
kuuni, Jukka Jokikokko ker-
too alkuajan kiireistään.

Suomalaisiakin 
asumassa 
New Brunswikin provins-
sissa sijaitseva Sussex kuu-
luu Kanadan ranskankie-
liseen alueeseen, mutta 
kaikki puhuvat englantia, 
vaikka runsaalla 30 prosen-
tilla asukkaista on äidinkie-
lenä ranska. Ihmiset ovat 
helposti lähestyttäviä, ys-
tävällisiä ja sosiaalisia sekä 
valveutuneita ja seuraa-
vat maailman asioista tar-
kasti. Suomalaisia alueella 
on parisenkymmentä.  Sus-
sex on pieni, vireä ja vilkas 
kaupunki, jossa on asukkai-
ta noin 4500.  Marketteja ja 
erikoiskauppoja on lähes 
joka lähtöön, samoin kuin 
ajanviete ja harrastusmah-
dollisuuksia on valita asti. 
Asunnoksi oli järjestetty lei-
rintäalueen rivitalohuoneis-
to, josta työnantaja maksaa 
kolmen ensimmäisen kuu-
kauden vuokrat. Sen jäl-
keen vuokran maksu siir-
tyy itselle. Kuukausivuokra 
on 200 dollaria eli noin 140 
euroa. Vuokraan sisältyy 
viikkosiivous, aamiainen, 

Lanssialuetta järjestelemässä. 

Pudasjärveläinen Jukka Jokikokko läksi helmikuussa moto-
kuskiksi Kanadaan. Pudasjärveläisessä tullaan julkaisemaan 
hänen vaiheitaan siellä.

Jokikokon työautona toimii 2021 mallin nelivetoinen 5.0l V8 bensiinimoottorilla oleva ame-
rikkalaistyylinen Ford Pick-up.

lounas ja päivällinen sekä 
juomat. Pyykkikoneet, kui-
vurit ja pesuaineet sisälty-
vät myös vuokraan. Kahvi 
on ilmaista ja aina tarjolla. 
Ruoka, juomat, bensiini ja 
yleensä tarvikkeet ovat Ka-
nadassa reilusti halvempia 
kuin Suomessa ja verotus 
paljon maltillisempaa. Sen 
sijaan puhelin- ja nettiliitty-
mät ovat kalliita. Puhelimet 
ja netti toimivat taajamissa 
hyvin mutta muualla men-
täessä katvealueet lisään-
tyvät.  Sikäläiset maisemat 
ovat hyvin pitkälti Koillis-
maan maisemien tapaisia 
ja talvet lumisia. Talvi kes-
tää yleensä toukokuun puo-
lelle, jolloin alkaa kelirik-
kokausi. Nyt kevät on ollut 
aikaisemmassa ja metsäty-
öt tällä hetkellä keskeytyk-
sissä. 

Sauna vielä  
hakusessa
– Vaikka hakkuutyöt ovat 
keskeytyksissä, niin jouti-
laana ei koko aikaa ole oltu, 
vaikka vapaa-aikaakin on 
ollut. Työnantajan kanssa 
on tutustuttu hakkuukoh-
teisiin sekä erilaisiin hakat-
taviin puulajeihin, joita on 
toistakymmentä erilaista 
sekä niiden hakkuukokoi-
hin ja arvoihin. Mittayksik-

kö on metri, mutta tuumia 
ja jalkoja esiintyy puhekie-
lessä. Konekanta ja työme-
netelmät ovat eurooppalais-
tumassa, mutta käytössä on 
vielä myös vanhaa kalus-
toa, joka poistuu ajan kans-
sa.

Vieraassa maassa uusien 
asioiden opettelua on pal-
jon. Toisaalta oli hyvä, että 
tuloni sattui juuri tähän ai-
kaan. On ehtinyt tutustua 
rauhassa paikkakuntaan, 
työmaihin ja työkavereihin 
sekä muihin paikalla ole-
viin suomalaisiin. Suun-
nitelmissa oli, että ajaisin 
puutavaralanssissa tela-
alustaista prosessoria het-
ken ennen kelirikkotaukoa, 
mutta pehmenevä metsätie-
stö katkaisi tämän suunni-
telman. 

Aika lailla heti tänne tul-
lessani otin yhteyttä muihin 
suomalaisiin ja on tavattu-
kin muutama kerta. Heil-
tä saa parhaat tiedot asiois-
ta, kun osa on ehtinyt olla 
täällä jo pitempään ja tun-
tevat maan tavat ja käytän-
nöt. Korona on vaikuttanut 
täällä eniten ehkä omakoti-
talojen hintoihin, jotka ovat 
nousseet moninkertaisiksi. 
Osa suomalaisista olivat os-
taneet täältä porukalla oma-
kotitalon, jossa asustelevat. 

Saunaa ei siitäkään talosta 
löydy eikä koko kaupungis-
ta tällä hetkellä. Pojat olivat 
pari vuotta sitten rakenta-
neet saunavaunun, josta 
CBC (Kanadan yle) oli teh-
nyt pitkähkön ohjelman te-
levisioon. Sauna on tällä 
hetkellä Chipmanissa, mut-
ta se on tarkoitus tuoda tän-
ne piakkoin ja päästään lo-
pultakin kylpemään. Ehdin 
käydä kurkkaamassa täs-
sä lähistöllä sijaitsevaa Fun-
dyn kansallispuistoa. Lun-
ta oli kuitenkin vielä sen 
verran, ettei viitsinyt läh-
teä kahlailemaan poluille. 
Tässä lähistöllä on muuta-
mia suurempia kaupunkeja 
kuten Mondcon, Saint John 
ja Fredricton. Alman kau-
punki Fundyn lahden ran-
nalla toi mieleen Ruotsin 
etelärannikon kallioisine 
rantoineen. Tällä hetkel-
lä Kanadan tuulet tuoksu-
vat nokassa yhtä raikkaal-
ta kuin suomenkin tuulet. 
Tästä on hyvä jatkaa kesää 
kohden, Jukka Jokikokko 
tuumailee ja toivottelee kai-
kille tutuille kuin myös tun-
temattomille lehden luki-
joille, hyvää kevään jatkoa 
ja tulevaa kesää!

Kesän päälle kuullaan 
taas Jukan uutisia ison ra-
pakon takaa. R.E 
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Urheilujuhlan tunnelmaa

Hirsikampuksen alaluokkien hiihtokisat Suojalinnalla

Hirsikampuksen alaluokki-
en hiihtokisat hiihdettiin 16.3. 
Suojalinnan laduilla. Kaunis 
aurinkoinen kevätsää ja lasten 
jännittynyt odotus tekivät ki-
sapäivästä oikean urheiluta-
pahtuman. Koululaiset valmis-
tautuivat hiihtokisaan suksia 
testaamalla ja varusteita tar-
kistaen. Lasten iloista porinaa 
kuului joka puolelta. Kuului-
pa jostakin Iivo Niskasen ni-
mikin pariin kertaan. Fiilikset 
ja odotukset olivat korkeal-
la, kun viimehetken taktikoita 
suunniteltiin. Jokainen oli saa-

nut numerolapun rintaansa. 
Kaiken kaikkiaan kilpailula-
dulle lähti noin 80 koululaista. 
Lähtö tapahtui suurimmaksi 
osaksi parilähtönä. Niin kuin 
olympialaisissakin, niin erilai-
sia haavereita tapahtui ladulla. 
Reippaasti kilpailijat nousivat 
ylös ja jatkoivat vinhaa lykki-
mistä. Lakarin lenkki metsä-
piston kanssa teki kilpailumat-
kasta 1.4 kilometrin pituisen 
haasteen koululaisille. Maa-
liin tulon jälkeen odotti läm-
min mehu huoltorakennuksen 
luona.

- Viimeksi kisailtiin kak-
si vuotta siten. Korona rajoitti 
kokoontumisia, mutta nyt on 
kovasti intoa ja urheiluriemua 
nähtävissä! Sää on aivan mah-
tava ja porukka on ihan in-
noissaan, kertoi luokanopetta-
ja ja liikuntavastaava Johanna 
Huovinen. 

Huovisella oli päävastuu 
kilpailun järjestämisestä. Suo-
jalinnan huoltomiehet olivat 
huolehtineet kilpailuladun 
kunnosta ja asettaneet startti-
kellon lähtöviivan tuntumaan. 
Hyvässä sovussa kilpailijat 
odottivat lähtövuoroaan. Topi 
Kettunen kertoi, että hän käy 
joskus hiihtämässä pururadal-
la tai Jyrkällä. Topias Luokka-
nen käy hiihtämässä viiden 
kilometrin lenkin kerran tai 
pari kertaa joka viikko. Eeme-
li Luokkanen sanoi hiihtävän-
sä kerran tai pari kertaa viikos-
sa. Hän jatkoi, että metsässä 
on hyvä hiihtää. Matias Nis-
kasaari valmistautui lähtöön 
kilpailunumerolla 59. Hän 
mielellään osallistuu hiihtokil-
pailuihin. Viimeksi hän on kil-
pailut Lakarilla. 

Hirsikampuksen neljännen 
luokan tytöt odottivat innol-
la vuoroaan ja kommentoivat 

vuoronperään tulevaa kisaa.
 – Tylsää, miksei jo lähdetä 

:)! - Ollaan odotettu tätä kilpai-
lua. - Jännää odottaa niitä tu-
loksia. - On kiva hiihtää luis-
teluhiihtoa. – Vähän jännittää 
lähteä. – Kivalta tuntuu! 

Suurimmalla osalla näyt-
ti olevan varusteet kunnossa 
hiihtokilpailua varten. Muu-
tamat koululaiset eivät osallis-
tuneet. Syitä kisan väliin jättä-
miseen saattoi olla sairaudesta 
toipuminen, suksien puuttu-
minen tai jokin muu syy. Kuu-
dennen luokan pojat sanoivat 
kyllä harrastavansa liikuntaa 
vapaa-ajalla, vaikka nyt eivät 
osallistuneetkaan hiihtokilpai-
luun. Jotkut pelaavat kesäisin 
frisbeegolfia, pyöräilevät tai 
pelaavat jääkiekkoa. 

Ensimmäiset maaliin tulleet 
kisailijat olivat tietenkin hen-
gästyneitä, mutta onnellisia. 

- En muista aikaa, mutta hy-
vältä tuntui hiihtää. Mä kisa-
sin. Viime vuonna olin viimek-
si hiihtokisoissa. Kyllä minä 
tykkään käydä vapaa-ajallakin 
hiihtämässä. Joskus on tullut 
kymmenen kilometriä. Tänä 
vuonna tulee enemmän, kertoi 
Jilbert Ngoza.

- Hyvältä tuntui hiihtää. 
Sukset luistivat hyvin. Hiihdin 
perinteistä ja luistelua, kom-
mentoi Arda Gorör  

Ape Nieminen

Oman vuoron odottaminen ja lähtöluvan saanti taitaa olla hiihtokilpailun suurin odotuksen 
aihe.

Hirsikampuksen neljäsluokkalaiset odottivat innolla omaa lähtövuoroaan.

Topi Kettunen (59), Topias Luokkanen (60), Eemeli Luokka-
nen (61) ja Matias Niskasaari (59) odottivat omaa lähtöhet-
keään. Pojat käyvät hiihtämässä mielellään vapaa-ajallakin.

Hirsikampuksen alaluokkien hiihtokisojen järjestelyistä vas-
tasi luokanopettaja ja liikuntavastaava Johanna Huovinen.

Jilbert Ngoza ja Arda Gorör olivat tyytyväisiä omaan hiih-
toonsa.

Helppi– nuorten digitaalinen työpalvelu
Pudasjärven 4H-yhdistys 
on lähtenyt mukaan 4H-
järjestön valtakunnalliseen 
digitaalisen Helppi-työ-
palveluun, jota toimintaa 
on 40 paikkakunnalla. Sen 
tarkoituksena on auttaa 
nuoria työllistymään ly-
hytaikaisiin työtehtäviin. 
Nuorelle ja palvelun tarjo-
ajalle on omat sovellutuk-
set, jotka ladataan interne-
tistä kännykkään. Helpin 
kautta yksityinen henki-
lö tai yritys tarjoaa erilai-
sia työtehtäviä, joista nuo-
ri voi oman sovellutuksen 
kautta valita itselleen so-
pivat. Pudasjärven 4H-yh-
distys kouluttaa Helppiin 
lähtevät nuoret, jotta työ-
tehtävien hoitaminen oli-

si laadukasta ja turvallista. 
Koulutus on tarkoitus aloit-
taa mahdollisimman pian, 
että nuoret olisivat valmiita 
jo kevään työtehtäviin. 4H-
yhdistyksen tavoitteena on 
saada 20 nuorta koulutuk-
sen piiriin tämän vuoden ai-
kana. Helppi tarjoaa nuo-
relle mahdollisuuden tehdä 
pienimuotoisia töitä läpi 
vuoden. Jos Helppi-sovellu-
tuksen lataaminen interne-
tistä ei onnistu, niin palvelu-
jen tarjoaja voi myös soittaa 
tai käydä sopimassa työteh-
tävistä Pudasjärven 4H-toi-
mistolla. Jos nuori kokee 
arkuutta, niin kannattaa ky-
syä 4H-toimistolta mahdol-
lisuutta tehdä työtehtäviä, 
vaikka pareittain. Lisätietoja 

löytyy Pudasjärven 4H-yh-
distyksen nettisivuilta.

- Helppi-palvelu on meil-
le uusi työpalvelumuoto. Me 
etsimme nuoria, jotka ovat 
iältään 14-28-vuotiaita. Ai-
kaisempaa työkokemusta ei 
tarvita. Me koulutamme jo-
kaisen nuoren tehtäviinsä. 
Jos nuori haluaa tehdä pi-
hatöitä, pestä ikkunoita, sii-
vota, antaa digiapua, hoitaa 
lapsia, ulkoiluttaa lemmik-
kejä tai leipoa vanhuksel-
le pullaa, niin tehtäväkoh-
taisen koulutuksen kautta 
nuori saa siihen pätevyyt-
tä. Alussa menemme nuoren 
mukana työkohteeseen ja 
tarkistetaan, että työn teke-
minen on turvallista. Työt-
tömyyskorvausta saavan 

nuoren kannattaa tarkistaa, 
kuinka paljon hän voi tienata 
Helpin kautta. Työt ovat ly-
hytkestoisia ja nuori voi itse 
valita, minkä työn ottaa hoi-
taakseen. Huhtikuun aika-
na meillä on tarkoitus saada 
Helppi käyntiin, mutta en-
sin meidän täytyy löytää ha-
lukkaat nuoret koulukseen. 
Emme voi vastata kysyn-
tään, jos meiltä puuttuvat 
nuoret. Hoidamme lasku-
tuksen palvelun tarjoajalle ja 
maksamme palkan nuorel-
le. Nuoret ovat työsopimuk-
semme piirissä, joka sisältää 
tapaturma- ja vastuuvakuu-
tuksen. Nuorille maksamme 
työehtosopimuksen mukais-
ta palkkaa. Työntilaajalta 
perimme 25 euroa/tunti, si-

sältäen arvonlisäveron. Pu-
dasjärven 4H:n nettisivuilta 
löytyvän lomakkeen täyttä-
mällä voi ilmoittautua mu-
kaan Helppi-toimintaan ja 
Helppi-koulutukseen, kertoi 

Pudasjärven 4H-yhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Tiina 
Salonpää.

Ape Nieminen

Helppi-palvelu on Pudasjärven 4h:lle uusi työpalvelumuo-
to, kertoo toiminnanohjaaja Tiina Salonpää.
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

Iso-Syötteellä ennätyksellinen hiihtolomakausi takana
Hiihtolomat ovat vuoden 
kiireisimpiä aikoja pohjoi-
sen laskettelukeskuksissa, 
mikä on näkynyt myös Hiih-
tokeskus Iso-Syötteen loma-
kauden tuloksissa. Kävijöitä 
on riittänyt ja kävijämäärissä 
on tapahtunut nousua edel-
lisvuosien jo valmiiksi erin-
omaisiin tuloksiin nähden. 
Myös myynnit ovat nousseet 
niin hissilippujen kuin vuok-
rauksenkin osalta. Ennätyk-
siä on rikottu sekä hissilip-
pujen kokonaismyynnissä 
että päiväkohtaisissa kävijä-
määrissä, ja vuokravälineet 
ovat olleet aikaisempia vuo-
sia kysytympiä.

”Meillä on takana erityi-
sen onnistuneet hiihtoloma-
viikot. Väkeä on ollut mah-
tavasti, suorituspaikat ovat 
pysyneet kunnossa ja kelit 
ovat olleet kohdillaan. Se on 
luonnollisesti näkynyt myös 

myynneissä”, kommentoi 
Hiihtokeskus Iso-Syötteen 
toimitusjohtaja Heidi Te-
rentjeff-Jaurakkajärvi. 

Lomalaisten  
välillä on eroja
Hiihtolomaviikkojen ja lo-
malaisten välillä on eroja 
niin ostokäyttäytymisessä 
kuin viipymissäkin. Etelän 
hiihtolomien aikaan, viikolla 
8, ostettiin selkeästi pidem-
piä, useamman päivän his-
silippuja, kun taas pohjoisen 
ja Iso-Syötteen lähialueiden 
hiihtolomilla korostuivat 
päiväkävijät. 

”Kun tullaan etelästä, alu-
eella viivytään pidempään ja 
rinteeseen mennään lähes-
tulkoon säällä kuin säällä. 
Pohjoisen lomaviikon aikana 
päiväkävijöitä on enemmän, 
ja kävijämäärät ovat hyvin 
riippuvaisia sääennustuksis-

ta. Onneksi sää on suosinut 
meitä tänä vuonna hiihtolo-
mien aikaan”, iloitsee Heidi 
Terentjeff-Jaurakkajärvi.

Kotimaan 
matkailu jatkaa 
kukoistustaan
Kotimaanmatkailu jatkaa 

suosiotaan, ja kotimaiset 
asiakkaat ovat olleet aktii-
visesti liikkeellä. Se on nä-
kynyt hiihtokeskuksen 
kasvaneiden kävijämääri-
en lisäksi myös majoituslu-
vuissa. Aivan Iso-Syötteen 
rinteiden juurella sijaitse-
vassa KIDE Hotel by Iso-
Syöte hotellissa on ollut 

eloisaa lomakautena ja 60 
huoneen majoituskapasi-
teetti on ollut hyvin pit-
kälti täynnä hiihtoloma-
viikkojen ajan. Yleisestikin 
hotellin käyttöaste on ollut 
korkea sesonkeina ja niitä 
ympäröivinä ajankohtina. 
Kotimaanmatkailutrendin 

ennustetaan kantavan myös 
kevään yli, ja sekä hiihto-
keskukselle että KIDE Ho-
tellille odotetaan vilkasta 
pääsiäistä ja kevätkautta.

Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tiedotus 
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen. Kauppatie 2, 

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

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

-välitykset kaikkiin maihinToritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSSA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

Pam Pudasjärven osas-
tomme piti syyskokouk-
sen 16.12. Puikkarin koko-
ustilassa. Vieraana oli Pam 
Pohjois-Suomen aluepääl-
likkö Mikkel Näkkäläjärvi. 
Mikkel kertoi yleisesti kuu-
lumiset missä mennään 
TES neuvotteluiden osalta. 
Monelta osin neuvottelut 
ollaankin jo saatu päätök-
seen. Vastikään ne saatiin 
päätökseen kiinteistöpuo-
lelle ja nyt on vuorossa 
matkailu ja ravintola-ala. 

Osastolle valittiin syys-
kokouksessa uusi johto-

kunta toimintavuosille 
2022-2023. Johtokuntaan 
valituiksi tulivat Pau-
la Soronen (puheenjohta-
ja), Maritta Koivula (va-
rapuheenjohtaja), Outi 
Ojala (sihteeri). Varsinai-
set jäsenet Raija Hiltu-
nen, Anja Siltakoski ja Tii-
na Alatalo sekä varajäsenet 
Teija Räisänen, Susanna 
Soronen ja Jaana Hulkko-
nen. Osaston toiminnan-
tarkastajiksi valittiin Eeva 
Huttu ja Anna-Mari Räisä-
nen. 

Osaston syys- ja kevät-

kokoukset ovat kaikille jä-
senillemme avoimia ko-
kouksia, joihin he voivat 
osallistua. Kokouksista il-
moitamme Pudasjärven ja 
Taivalkosken paikallisleh-
dissä ja myös Pam lehdes-
sä. Laitamme myös säh-
köpostilla jäsenille tiedon 
kokouksista sekä muista 
järjestämistämme tapah-
tumista. Olisi siis todella 
hyvä, että jokainen jäsen 
tarkistaisi omat yhteystie-
tonsa ja päivittäisi sähkö-
postin. Näin ei jää paitsi 
osaston tapahtumista. 

Seuraava jäsenille 
avoin kevätkokous järjes-
tetään Hotelli Iso-Syöt-
teellä lauantaina 9.4. kel-
lo 15. Paikaksi valitsimme 
Iso-Syötteen, koska se on 
Taivalkosken ja Pudasjär-
ven puolivälin tienoilla. 
Osastollamme kun on jä-
seniä molemmilla paikka-
kunnilla, kun Taivalkos-
ken osasto liittyi meidän 
osastoomme toissa vuon-
na. Osastomme tarjoaa 
myös jäsenetuja kaikille, 
jotka kuuluvat osastoon. 
Olit sitten työssäkäy-

vä, eläkeläinen, työtön tai 
opiskelija. Jäsenedut vuo-
delle 2022 ovat: Puikka-
rin kuntosali ja uimahalli 
1 e omavastuu/käynti (jä-
senkortti tulee esittää kas-
salla), Taivalkosken hotelli 
Herkon kuntosali ja uima-
altaan käyttö 1 e omavas-
tuu/käynti (jäsenkortti tu-
lee esittää kassalla), voitte 
osallistua osastomme ke-
vät- ja syyskokouksiin. 
Käymme läpi sääntömää-
räiset asiat ja ajankohtaiset 
jutut. Oulun hotelli- ja ra-
vintola-alan osasto 710 mö-

kin vuokraus oikeus. Mök-
ki sijaitsee Pudasjärvellä 
Rojolassa. Lisätietoja mö-
kin vuokrauksesta antaa 
Kaija Jäntti 050 436 1028, 
olet oikeutettu osallistu-
maan osaston järjestämiin 
teatteri-/konsertti- ja pik-
kujoulureissuille sekä Pa-
min järjestämille koulutuk-
sille ja kursseille. 

Tietoa saa Pamin leh-
destä tai Pamin nettisivuil-
ta kurssikalenterista.

Pam Pudasjärven  
osasto 208 johtokunta

Pam Pudasjärven osaston kuulumisia

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata PUDASTORIN kautta. Normaalit PU-
DASTORIN myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15 €. Kiinteistö- ja tonttikaupat / 
-vuokraukset sekä kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään pienlaskutuslisä 3 
€. Teksti on toimitettava sähköpostilla: ilmoitukset@vkkmedia.fi, 0400 499 745 tai 
paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Muistat-
han ilmoittaa yhteystietosi laskutusta varten.

Jongun alueen 
kyläyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
kylätalolla (Niskalantie 9) 

su 3.4.2022 klo 13.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

KAIKILLE AVOIN  
PUDASJÄRVI-NEULEKILPAILU
Suunnittele ja toteuta Pudasjärvi-aiheinen neule-
tuote! Kerro meille myös tarina neuleesi takana.
Toimita valmis kilpailutyösi ja -tarinasi  
15.-31.8.2022 välisenä aikana Hyvän olon keskus 
Pirtin (os. Varsitie 1) asiakaspalveluun.
Asiantuntijaraati valitsee kymmenen jatkoon me-
nevää tuotetta, joista yleisö valitsee voittajat.
Lue kilpailun ohjeet ja säännöt alta näkyvästä 
osoitteesta:

www.pudasjarvi.fi/neulekilpailu

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

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

 Tervetuloa viihtymään. Muistathan hyvän 
hygienian.  Tule vain terveenä

Lauantaina 26.3.Lauantaina 26.3.

MASA & MASA & 
ORKESTERINSAORKESTERINSA

Kello 22.00.Kello 22.00. L Lippu 12 € sis. ep.ippu 12 € sis. ep.
Wintti ja pubi 5 € sis. ep.Wintti ja pubi 5 € sis. ep.

KEVÄTKOKOUS  
keskiviikkona 6.4. klo 14 srk:lla. 

Pudasjärven 
Reumayhdistys ry 

Esillä sääntömääräiset asiat.  
Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS
ke 6.4.2022 klo 17.30 kaupungintalolla 

Otavassa. Tervetuloa!

Hyvää Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle!

Kiitos kuluneesta 
vuodesta!

MLL Pudasjärven 
yhdistyksen

OSTETAAN
hyväkuntoinen 

omakotitalo Kurenalta tai 
15 km säteeltä keskustasta. 

Väh. 3 makuuhuonetta.
P. 040 935 9560 Lauri T.

MTK 
Pudasjärvi

Johtokunta

VUOSIKOKOUS
ke 30.3.2022 klo 10 alkaen 

Liepeen pappilassa.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Pudasjärveläisten yritysten digitaalisen osaamisen 
kehittämisen

KOULUTUSTARJONTA 
KÄYNNISTYY
Moduuli 1
Johdatus digitaalisen liiketoiminnan maailmaan
31.3.2022 klo 17-20
Työpajassa käydään läpi miten asiakkaan ostokäyt-
täytyminen ja digitaalisuus muuttaa liiketoimintaasi 
käytännössä.

Moduuli 2
Digitaalinen löydettävyys ja näkyvyys, social selling
3.4.2022 klo 17-20
Työpajassa opit millainen sisältö sosiaalisessa me-
diassa toimii, miten suosittelumarkkinointi vaikut-
taa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.  Saat tärkeitä 
vinkkejä Facebookissa, Instagramissa ja Google My 
Busineksessa tehtävään sisältötuotantoon.

Moduuli 2
Käytännön workshop 1 ja 2 moduuleista
4.5.2022 klo 17-20
Työpajassa opit miten hyödynnät Facebookia ja Ins-
tagramia (META) myynnin tukena ja tiedät miksi tie-
tyt julkaisut nousevat asiakkaan näkyville ja toiset 
eivät. Pajassa tehdään sisältötuotantoharjoituksia 
Facebookissa ja Instagramissa.
Koulutukset toteutetaan lähiopetuksena Hyvän olon 
keskus Pirtissä. Vastuuvalmentajana toimii Kirsi 
Mikkola Sähköinen liiketoiminta Suomi Oy:stä.
Ilmoittaudu koulutukseen Auvo Turpeinen, 
puh 045 169 3997, auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi 
tai Leo Siira, puh 040 752 3657, leo.siira@pudasjarvi.fi 

www.pudasjarvi.fi /kohota

KOHOTA-HANKE

VUOKRATTAVANA
60 m2 rivitalokaksio 
palveluiden läheisyydessä 

Rimmintiellä, 
p. 040 504 7816. 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

 ”Katso , Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä  ”Katso , Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä 
pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteen-pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeuteen-
sa, pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, sa, pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, 
elättääksensä heitä nälän aikana .”                             elättääksensä heitä nälän aikana .”                             
PS.33: 18-19aPS.33: 18-19a

Kuopusjärven 
Metsästysseura ry

VUOSIKOKOUS
la 2.4.2022 klo 13 Metsäpirtillä.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 12.

Tervetuloa! Puheenjohtaja

Pudasjärven 
Nosettajat ry uusi 

yhdistys Pudasjärvellä
Pudasjärvellä perustettiin 
uusi yhdistys Pudasjär-
ven Nosettajat ry (Punos) 
tammikuussa. Yhdistyk-
sen tarkoitus on järjes-
tää nosework koulutusta 
ja kokeita lajin harrasta-
jille. Noseworkissa koira 
pääsee toteuttamaan sil-
le luontaista toimintaa eli 
haistelua ja se on koirille 
hyvin rentouttavaa. Laji 
sopii kaikille koirille ro-
dusta, koosta ja iästä riip-
pumatta.

Yhdistyksen hallituk-
sen puheenjohtajana toi-
mii Katja Järvenpää, 
varapuheenjohtaja ja jä-
sensihteeri Anna-Mari 
Korva, sihteeri Virpi Kan-
sanoja, rahastonhoitaja ja 
tiedotusvastaava Annika 

Lammela ja hallituksen 
jäsen sekä koulutusvas-
taava Mervi Pihlaja.

Yhdistys on järjestänyt 
tälle vuotta pari koulutus-
ta ja keväällä on tulossa 
pari koulutuspäivää lisää. 
Kesäkuussa on tarkoitus 
järjestää yhteistyössä Ou-
lun Nose Teamin kanssa 
kolme virallista nosework 
koetta. Syksyllä on suun-
nitelmissa nosework- leiri 
paikallisella toimitalolla.

Mikäli nosework kiin-
nostaa, niin voit olla yh-
teydessä hallituksen jä-
seniin. Facebookista ja 
Instagramista löytyy tar-
kempia tietoja yhdistyk-
sen toiminnasta.

Mervi Pihlaja

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

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

www.pudasjarvi.fi /yhdistystoiminta

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

������
������

pidetty
pidetty
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Televisiossa on taas saatu viettää monia riemulli-
sia hetkiä BBC:n tuottaman ”Pokka pitää” -sarjan 
uusintojen parissa. Naurua tulee jo siitäkin, kun 
rouva Hyacinth Bucket muistaa vaatia, että hänen 
sukunimensä Bucket (ämpäri) lausutaan ”bu´kei” 
(bouquet/kukkakimppu). 
Pokka pitää pohjoisessakin. Siitä on hienona esi-
merkkinä torniolaislähtöinen Kärppä-kasvat-
ti Ville Pokka, joka latasi kultaisen voittomaalin 
Pekingin jääkiekkofinaalissa. Ville Pokka oli se en-
simmäinen leijona, jonka kaulaan joukkueen kap-
teeni Valtteri Filppula pujotti kultamitalin.  
Pohjoisen tunnetuin Pokka on kuitenkin Hannele 
Pokka, joka on toiminut mm. Lapin läänin maaher-
rana, kansanedustajana, oikeusministerinä ja ym-
päristöministeriön kansliapäällikkönä. Pokan kylä 
Kittilässä puolestaan on tunnettu Suomen pakkas-
ennätyksestä vuodelta 1999, jolloin Pokassa mitattiin 
peräti -51,5 °C.

* * *
Pokka pitää pohjoisessa myös liikenteessä. Sen 
osoittavat nimimerkki ”TuuMasen” lähettämät Pohjoi-
sen liikennesäännöt. Tässä tärkeimmät:  
1 §: Jos joku mennee eelle, aja ohi.
2 §: Jos joku kärttää eelle, nii elä päästä.
3 §: Ku liikennevalo vaihtuu nokkas eessä vihiriäs-
tä keltaseksi, nii kiihytä. Kyllä sää kerkiät.
4 §: Ku jalankulukija tullee eesä suojatielle, niin 
lissää vauhtia. Ei se sitte tuu.
5 §: Säästä aina vilikkua.
6 §: Elä missään nimessä vilikuta liikenneympy-
rässä. Jos vilikutat, nii vilikuta vasemmalle. Jou-
taa ne pölijät arvaillemmaa ajosuuntias.
7 §: Oo varovaine tungosaikaan, ettei kännykkä 
lipsaha korvalliselta.
8 §: Kun joku yrittää rampilta päätielle, elä tee til-
laa. Se on kuitenki joku pölijä.
9 §: Jos tahot ajjaa rauhasa, nii läheppä paanalle 
sillon ku kaikki muukki tappaa liikkua.
10 §: Jos jonku auto mennee rikki ja pysähtyy ees-
säs, nii tööttää ja raivua ittekses niin kauan, että 
saat laakin tai muun syvänrookauksen.

* * *
Pikkuinen Ville selittää: – Minulta jäi eilen läksyt te-
kemättä, kun meillä särkyi telkkari. 
Opettaja: – No mitenkäs se särkyminen liittyy läksyi-
hin?
Pikku-Ville: – No me huomattiin, että pikkusisko oli 
oppinut puhumaan!

* * *
Markku Karvon Vitsimestarin vitsikirjasta (Readme 
2017) pari avioliittokaskua: 
Työpaikkalounaalla: – Käytämme avioliitossamme 
vaimon kanssa operaattorimenetelmää, Auvo Hurt-
ti kertoo. – Kerran vuodessa sovitaan aina etukäteen, 
paljonko minulla on kuukaudessa puheaikaa. 

* * *
Kaveri karkasi vankilasta ja pääsi monen mutkan 
kautta vihdoin pimeän turvin kotiin. – Missä ihmees-
sä sinä olet ollut? vaimo ripitti miestään. – Uutisten 
mukaan sinä karkasit jo kahdeksan tuntia sitten! 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Pokka pitää 
pohjoisessakin

 TODHIIH-
 00:71 :olk 2202.4.4 am allannilajouS

tesimutuattiomlI  
 !ässennem .3.13

  
nejojraS .auhem aj tilatim ellijutsillaso ellikiaK  

 !naatiklap taahrap
  

 :naakum nedouvämytnys ellijop aj elliötyt tajraS
 teenytnys nimmehöym aj 8102

 6102-7102
 4102-5102
 2102-3102
 0102-1102

  
tesimutuattiomlI .ällilyyt allaapav näätedhiih tasiK  

.moc.liamg@othiihup estitsopökhäs ässennem .3.13  
näh nihim ,ajras aj imin nespal ässitseiv orreK  

 .aisimutuattiomli-ikläj iE .uutsillaso
  

näämätteiv aolutevreT .aatnovra aj iksoikasik allakiaP  
 !nimiov neehrep okok ääviäpulioklu aavakum

  
 !ASSIODHIIH-OPPIH NÄÄDHÄN

 assoneM
 :anakum

nevräjsaduP  
 tajiliehrU

Talven lumoa. Kuva: Mauri Hietala.

Suomalainen tuotanto pitää turvata
Venäjän oikeudeton hyök-
käys Ukrainaan on jo 
muuttanut paljon maa-
ilmaa. Tärkeintä on, että 
Ukrainaan saadaan rau-
ha. Tämän eteen Suomi te-
kee töitä. Tosiasia silti on, 
että sota ja sen seuraukset 
vaikuttavat Suomeen vie-
lä pitkään. Siksi Suomen 
on entistä päättäväisem-
min varmistettava ruoan ja 
energian saatavuus.

Korona aiheutti meille 
monilla alueilla digiloikan. 
Nyt Putin toimillaan vauh-
dittaa meitä siirtymään yhä 
vahvemmin kotimaiseen 
biotalouteen. On hienoa, 
että yhä useammalle alkaa 
olla selvää, että Suomen tu-
lee saada kaikki pellot tuo-
tantoon, metsien energia 
liikkeelle ja turpeelle huol-
tovarmuusvarastointi.

On hyvä, että hallitus on 
keskustan toimesta ryhty-
nyt entisten toimien lisäksi 
valmistelemaan pikaisesti 
uusia tapoja, joilla huolto-
varmuus turvataan muut-
tuneessa tilanteessa. Huol-

tovarmuus ei ole asia, jonka 
voi tuosta vain laittaa kun-
toon kriisiaikana. Perustan 
pitää olla kunnossa jo hyvänä 
aikana. Nyt testataan, miten 
olemme tässä onnistuneet.

Suomessa on viisaasti ha-
luttu huolehtia ruoantuo-
tannon omavaraisuudesta. 
Valitettavan pitkään tämän 
varmistaminen on ollut pit-
kälti keskustapuolueen har-
teilla. Tähän tarvitaan kaik-
kia. Mitä enemmän olemme 
omavaraisia, sitä varmem-
min pärjäämme muuttuvassa 
maailmassa. Hallituksen tär-
kein tehtävä tällä hetkellä on 
varmistaa isänmaan turvalli-
suus, ruoka ja energia.

Liikennepolttoaineiden 
raju hinnannousu on jo vai-
keuttanut paitsi yksityisten 
ihmisten myös kuljetusyri-
tysten toimintaa. Hallituk-
sen päätös ammattidieselin 
valmistelusta on hyvä, mutta 
nopeammatkin toimet ovat 
tarpeen. Mielestäni esimer-
kiksi dieselin jakeluvelvoit-
teen väliaikainen poisto olisi 
fiksu päätös. Se laskisi hintaa 

arviolta 30 senttiä litralta.
Tällä hetkellä maatalou-

temme on joutunut yhä sy-
vempään kriisiin. Hallitus 
tulee tiedottamaan uusista 
tukitoimista lähiaikoina. Nii-
tä on valmisteltu useampi 
viikko, sillä niistä tulee olla 
konkreettista hyötyä suoma-
laisille maatalousyrittäjille 
niin Koillismaalla kuin kaik-
kialla Suomessa. Tärkeintä 
olisi saada markkinat reiluik-
si, jotta tuottaja saa riittävän 
korvauksen työstään.

Kotimaisen metsäenergi-
an hyödyntämisen haasteet 
ja asenteet tulee saada kor-
jattua, jotta tuontia korvaa-
vaa energiaa saadaan koti-
maasta. Samalla Suomen on 
oltava tiukkana siinä, että 
EU-komission suunnitelmat 
metsien käyttömme rajaami-
sesta eivät toteudu. Koillis-
maalla jokainen tietää, miten 
valtava merkitys kestävällä 
metsänhoidolla on alueen ih-
misten toimeentuloon.

Ylipäätään Suomen tulee 
vaikuttaa siihen, että myös 
komissio keskittyy nyt perus-

asioihin. Huoltovarmuutta 
nakertavat esitykset muun 
muassa metsien ennallis-
tamisesta pitää unohtaa. 
Vahva EU rakentuu jäsen-
maista, jotka huolehtivat 
omavaraisuudestaan ja 
omasta taloudestaan.

Keskusta on tavannut 
korostaa, että vahva talous 
on yksi osa huoltovarmuut-
ta. Taloudellisesti vah-
va valtio pärjää paremmin 
myös kriisin kohdatessa.

Pekka Aittakumpu
Kansanedustaja 
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KIILTOA JA SUOJAA KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESIAUTOLLESI

PERUSPESU

25€
ALKAENALKAEN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 

pesu
● huuhtelu
● puhallin + 

pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
ALKAENALKAEN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

TEHOPESU 
+ VAHA

60€ALKAENALKAEN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
ALKAENALKAEN

65€

ALKAENALKAEN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

A.

B.

C.

D.

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. www.pudas-kone.fi

Avoinna 
ma-pe 
9-17

HUOLLATA NYT
PYÖRÄSI KUNTOON!

HUOLTOPAKETIT:
1v

Sähköpyörät

Napa-
vaihteinen
3-8 v

Monivaihteinen
9-30 v

49€

79€

59€

69€

Kurenpoikien kasvatti Pie-
ta Niemelä on viime syk-
systä lähtien pelannut 
opiskelupaikkakunnal-
laan Jyväskylässä futsa-
lia lajin pioneeriseurassa 
Kampuksen Dynamossa. 
Niemelä harjoitteli nais-
ten edustusjoukkuees-
sa, mutta koronatilanteen 
myötä vahvistunut etä-
opiskelu piti häntä paljon 
kotipaikkakunnallaan ja 
Kurenpoikien P19 harjoi-
tusringissä. KaDyn nuor-
ten naisten joukkue pela-
si Naisten Futsal-Ykköstä 
ja valmistautui tulevaan 
T18 Suomen mestaruus-
turnaukseen. Niemelä siir-
tyi kauden alkaessa tähän 
joukkueeseen.

Alle 18-vuotiaiden tyt-
töjen SM-lopputurnaus 
pelattiin viime viikonlop-
puna Tampereella kah-
den vuoden koronatauon 
jälkeen. Mukaan oli vali-
koitunut Suomen kahdek-
san kovinta joukkuetta 
mukaan lukien Niemelän 
edustama KaDy. Joukku-
een turnaus alkoi lupaa-
vasti ja Niemelä sai kun-
nian olla turnauksessa 
ensimmäisen KaDyn maa-
lin tekijä viimeistellen va-

Kurenpoikien kasvatille Pieta Niemelälle 
T18 Futsalin Suomen mestaruus KaDyssa

parin upeasti takakulmaan 
PPJ:a vastaan. KaDy voitti 
alkulohkossaan sekä PPJ:n 
että SoVon 3-2 lukemin ja 
pelasi 2-2 tasapelin RaiFua 
vastaan. Maalieron tur-
vin RaiFu voitti oman loh-
konsa ja KaDy sai välieriin 
vastaansa toisen lohkon 
voittajan HauPan, jota vas-
taan pelatussa välierässä 
viimeistely ei ollut kovin 
tehokasta, ja varsinainen 
peliaika päättyi 2-2 tasa-
peliin. Rangaistuspotku-
kilpailussa Niemelän piti 
olla joukkueen viides ja 
ratkaiseva potkaisija, mut-
ta HauPalaisten epäonnis-

tuttua kahdesti KaDy var-
misti finaalipaikan ennen 
viimeistä vetäjää.

SM-finaalissa pelasivat 
vastakkain FC Honka ja 
KaDy. Honka oli yllättä-
vän vaisu ja KaDy vei ot-
telun suhteellisen helpos-
ti. Honka kuitenkin sai 
kaksi vapaapotkua vaa-
ralliselta etäisyydeltä, ja 
tekikin näistä maalit. Pe-
lillisesti KaDy oli kui-
tenkin ainakin askeleen 
edellä ja voitti ottelun 4-2 
lukemin. Pieta Niemelä 
teki finaalin toisen maa-
lin ja oli KaDyn toiseksi 
tehokkain hankkien jouk-

kueelle pisteet 3+1. KaDy 
juhli Suomen mestaruut-
ta mahtavan äänekkään ja 
pudasjärveläisetkin terve-
tulleeksi toivottaneen mo-
nikymmenpäisen kannus-
tusjoukon edessä.

PUDASjärveläinen 

Pudasjärveläisen Pieta Niemelän jalasta syntyi finaalin 2-0 
maali.

Välierässä Niemelän 
edustama KaDy tiputti 

Pohjois-Suomen edustajan 
HauPan pronssiotteluun.

T18 Futsalin Suomen mestarit 2022. Pieta Niemelä takarivissä seitsemäs vasemmalta (mer-
kattu nuolella). 

Hei yksin- tai mikroyrittäjä!
Oletko kohdannut työssäsi ajanhallinnan vaikeuksia? 
Polttaako työstressi vatsanpohjaasi? Kamppailetko 
jaksamisen haasteiden tai riittämättömyyden kanssa? 
Onko jotain muuta, minkä vuoksi koet tarvitsevasi 
tukea työhösi tai vertaisia rinnallesi?
 
Hae mukaan Jatkoon! –hankkeeseen, jossa 
tarjoamme sinulle apua ja tukea muun muassa  
näihin kysymyksiin.
 
Tämä on sinulle täysin maksutonta!

Mikä hanke ja kenelle?
Jatkoon! -hanke on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan 
alueen yksin- ja mikroyrittäjille.  Tavoitteenamme on 
tukea ja vahvistaa hankkeeseen osallistuvan yrittäjän 
psyykkistä hyvinvointia työnohjauksen keinoin.

Yrittäjä saa mahdollisuuden osallistua yksilö- ja 
ryhmätyönohjauksiin, webinaareihin ja tarpeen tullen 
myös elintapaohjaukseen. Työnohjausprosessi tässä 
hankkeessa kestää noin puoli vuotta, ja vie aikaa 
sinulta muutamia tunteja kuukaudessa. 

Jatkoon! -hanketta hallinnoi Oulun Diakonissalaitoksen 
Säätiö sr.  ja rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Kiinnostuitko? 
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää:  
jatkoon@odl.fi

Lisätietoa: odl.fi/jatkoon
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