
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA LEHTI

Nro 12 •  ke 22.3.2023

Kalatalouspäivä 
Iijoen 
osakaskunnille

PUDASjärveläinen
s. 3

Ihmisten arvostus vapaa-aikaan 
jatkuu – Iso-Syötteen hiihto-
lomasesonki oli onnistunut s. 4

Terttu Puurusella 
täyttyi 20 vuotta 
apteekkiyrittäjänä s. 6

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

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

OTAXI KELATAKSI 0800 93377 
Palvelu on maksuton 24/7 

www.syotteentaksi.fi

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset korvataan 
tekstillä www.syotteentaksi.fi

to 23.3. ja pe 24.3. 

POISTUVIA MALLEJA EDULLISESTI

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

Auta lahjoittamalla keräyslippaaseen 
äänestyspaikallasi.

Tuet kotimaan vammaisia ja sairaita. Kiitos!

Lipaskeräys eduskuntavaalien äänestyspaikoilla
22.–28.3. ja 2.4.2023.
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LUMENPUDOTUKSET 
KATOLTA

URAKKATYÖNÄ.
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

p. 040 913 3655

HANNASARKKINE N. F I

TYÖLISTALLA: 
REILUMPI HUOMINEN
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HANNA SARKKINEN

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

P. 040 821 1819

Varaa aikasi silmälääkäri 
Lauri Pelkoselle. 

Palvelemme: 
ma ja to klo 10-16, 

ti-ke klo 10-17, 
pe klo 10-15, 
la suljettuna

Lääkäripäivät: Lääkäripäivät: 
 to 27.4., to 4.5. ja ti 16.5.      to 27.4., to 4.5. ja ti 16.5.     

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! 

Lähetä kirjallinen hakemus 14.4. mennessä: 
pesiomaria@gmail.com 

  
#kesäduuniopnpiikkiin 

Pudasjärven yhdistys

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! 

Lähetä kirjallinen hakemus 14.4. mennessä: 
pesiomaria@gmail.com 

  
#kesäduuniopnpiikkiin 
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Iltakirkko seurakuntakodilla to 23.3. kello 19. Valkonen, 
Piirainen, kirkkokuoro. 
Messu seurakuntakodilla ja YouTubessa su 26.3. kello 10. 
Johansson, Liikanen, Piirainen. Eläkeliiton kööri laulaa.   
Messu Sarakylän kappelissa su 26.3. kello 13. Johansson, 
Piirainen, kappelikuoro. Kirkkokahvit.  
Ukrainalaisen kirkkolauluyhtye Kaanonin konsert-
ti seurakuntakodissa su 26.3. kello 19. Vapaa pääsy, käsi-
ohjelma 10€. Ohjelmatuotto lahjoitetaan Kirkon Ulkomaa-
navun Auta Ukrainan lapsia -keräykseen. 
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 29.3. kello 13 seurakunta-
kodissa    
Raamattupiiri ke 22.3. kello 18 seurakuntakodilla. 
Yhteisvastuukeräys 2023. Tulossa pe 31.3. kello 18.00 
alkaen Nuorten veisukirja -laulumaraton seurakuntatalolla. 
Ystävänkammari ensi viikolla to 30.3. kello 12-13.30 seu-
rakuntatalolla. 
Lähetyksen tupakahvila ke 22.3. kello 9.30-12.00 seura-
kuntakodilla. 
Iltakahvila Rönö pe 24.3. kello 18–22 seurakuntakodin 
alakerrassa. Tästä iltakahvilasta rippikoululaiset saavat rip-
pikoulukorttiin tapahtumamerkinnän. 
Kesä 2 rippikoululaisille leiripäivä la 25.3. kello 10–16 Hil-
turannan leirikeskuksessa. 
Perhekerhoa EI OLE ke 22.3.  
Seuraava perhekerho to 30.3. kello 10–12.30 seurakunta-
kodilla. Alkaa Lasten pääsiäiskirkolla.  
Lapsiparkki pe 24.3. ja 31.3. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. 
Iltaperhekerho ma 27.3. kello 17.30–19.30 seurakuntako-
dilla pääsiäisaskartelujen merkeissä. 
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. 
Yhteydenotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 
175 8597.    
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpo-
malla kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jot-
ka täyttävät 16 vuotta viimeistään 31.5.2023. Työaika ajoit-
tuu välille 5.6.-4.8.2023. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä 
ja lisäksi jos on ajankohta, joka ei käy. Hakemukset 30.4. 
mennessä sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi.   
Kirkkoherranvirasto 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 26.3. kello 16:00, Sara-
kylä, lauluseurat 26.3. kello 19:00 Pasi ja Rauni Kumma-
lalla. 
Kastettu: Emmi-Ilona Aurora Kantoniemi, Aapo Oskari Yli-
talo. 
Vihitty: Susanna Marjut Kovaniemi ja Sami Fredrik Ven-
gasaho 
Haudatut: Pirnes Seija Marketta 61 vuotta. 

Viime sunnuntaina saimme kir-
kossa kuulla neljäntenä paasto-
najan sunnuntaina puhetta ja to-
distusta elämän leivästä. Päivän 
evankeliumitekstin mukaan: 
Jeesus sanoi: ”Minä olen elämän 
leipä. Joka tulee minun luokse-
ni, ei koskaan ole nälissään, ja 
joka uskoo minuun, ei enää kos-
kaan ole janoissaan.”

Tämä kulunut talvi on ko-
etellut monen kansalaisen kes-
tokykyä taloudellisissa asioissa. 
Inflaation kiihtyminen – käy-
tännössä kaiken kallistuminen, 
erityisesti elintarvikkeiden, 
polttoaineiden, sähkön ja nyt 
viimeisimpänä rahoituskorko-
jen – on vienyt monen perheen 
talouden kestävyyden äärirajoil-
le, jopa niiden rajojen yli. Leipää 
tarvitaan. Yhteiskunta on toki 
rakentanut erilaisia uusia (tila-
päisiä) tukimuotoja muun muas-
sa kalliiden sähkölaskujen kans-
sa tuskaileville, mutta korkeine 
omavastuuosuuksineen ja jälki-
käteen tapahtuvine maksatuksi-
neen ne eivät akuutissa hädässä 
olevaa auta.

Meidän jokaisen tehtävä, 

vastuu ja velvollisuus on pitää 
hädässä olevasta lähimmäises-
tämme huolta. Yhteiskunnan 
tukitoimilla on omat norminsa 
ja laskentamallinsa, joiden mu-
kaan niitä saa – tai ei saa. Sa-
moin seurakunnan diakonia-
työssä avun antaminen perustuu 
aina akuuttiin tarpeeseen ja 
avun hakijan kokonaistilanteen 
selvittämiseen; tämä on myös 
asiakkaan etu, sillä mitä pa-
remmin avunhakijan tilanne on 
diakoniatyöntekijällä tiedos-
sa, osataan häntä myös parhai-
ten auttaa ja tarvittaessa ohjata 
myös muiden apukanavien pa-
riin. Seurakunnan diakoniatyötä 
ohjaa Jeesuksen opetus lähim-
mäisenrakkaudesta. Lähimmäi-
senrakkaudesta, joka ei ole 
sidottu ihmisen uskoon tai us-
kontoon, perhe- tai muuhun elä-
mäntilanteeseen tai mihinkään 
kriteeriin, jolla avun saaja torjut-
taisiin. Kaikki ovat tervetulleita; 
kaikkien tarpeet arvioidaan ja 
avustuspäätökset tehdään yksi-
löllisen harkinnan mukaisesti ja 
tapauskohtaisesti asiakkaan dia-
koniatyöhön toimittamien tosit-

teiden pohjalta.
Näin meidän on tämän 

konkreettisen avun osalta toi-
mittava.

Mutta se elämän leipä. Sille 
ei ole tarveharkintaa. Edelleen 
tuon viime sunnuntain evanke-
liumin sanoin: ”Jumalan leipä 
on se, joka tulee taivaasta ja an-
taa maailmalle elämän”. Se lei-
pä kuuluu jokaiselle, sen saami-
seksi ja vastaanottamiseksi ei 
kysytä tositteita, ei arvioida ih-
misen tilannetta. Jumalan Sanan 
ruisleipää, armosta tapahtuvaa 
anteeksiantamusta ja syntien so-
vitusta on tarjolla jokaiselle ih-
miselle tässäkin ajassa.

Totta on toki sekin, että näl-
käinen ihminen ei pelkkiä pu-
heita kaipaa. Hän kaipaa ensin 
leipää. Sitä konkreettista lei-
pää. Mutta leivottu leipä ja Sa-
nan leipä ovat saman asian kak-
si puolta. Molemmilla ihminen 
ravitaan; ihminen on kokonai-
suus. Matteuksen evankeliumin 
luvussa neljä Jeesus sanoo: ”Kir-
joitettu on: ’Ei ihminen elä aino-
astaan leivästä, vaan jokaises-
ta sanasta, joka Jumalan suusta 

lähtee’.”
Molempia tarvitaan. Lei-

pä ravitsee tässä hetkessä, mut-
ta elämän leipä tarjoaa ravintoa 
täältä ikuisuuteen. Psalmin 145 
sanoin: ”Kaikki katsovat odot-
taen sinuun, ja sinä annat heille 
ruoan ajallaan. Sinä avaat käte-
si ja hyvyydessäsi ravitset kai-
ken mikä elää”.

Yhteiskunnan tukiverkot ja 
seurakunnan diakoniatyö tarjo-
avat molemmat leipää. Apua on 
tarjolla. Joskus vain vaatii suurta 
rohkeutta tarttua siihen. Kaikil-
le se kuitenkin kuuluu. Ja seu-
rakunnan kautta on saatavana 
myös ikuisen elämän leipää.
Virsikirjan virren 458 sanoin:
Kun luotujasi ravitset
ja kaitset, rakastat,
myös tuskaa niiden kuuntelet
ja niitä armahdat.

Siunattuja aurinkoisia kevätpäi-
viä jokaiselle pudasjärveläiselle! 
Nauttikaamme elämän leipää 
ravinnoksemme!

Jari 
Valkonen

Elämän leipä

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  
VKK-Media Oy

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Jouko Keskiaho 1945-2023
Maailmanmestari viihtyi metsässä ja ladulla
4-kertainen moottorisa-
hauksen maailmanmesta-
ri ja pitkien matkojen hiih-
täjä Jouko Keskiaho kuoli 
17. helmikuuta 2023 Pudas-
järvellä 78-vuotiaana. Hän 
oli syntynyt Pudasjärvel-
lä 11. helmikuuta 1945 jat-
kosodan päättymisen il-
mapiiriin. Lapsuutensa ja 
nuoruutensa hän vietti Pin-
tamolla 7-lapsisen perheen 
esikoisena pienviljelijätilan 
arjen töihin osallistuen. 

Keskiaho oli määrätietoi-
nen ja sisukas urheilija, jolle 
moottorisahaus ja hiihto oli-
vat omimmat lajit. Perustan 
hyvälle fyysiselle kunnol-
leen ja metsurin ammatille 
hän loi jo nuoruusvuosina 
kulkiessaan 16-vuotiaasta 
lähtien Matti-isänsä kans-
sa metsätyömailla hakkuu-
urakoissa hevospelillä.  

Halu kehittää itseään 
oli vahva jo nuorena ja hän 
suoritti metsurin tutkinnon 
Taivalkosken metsätyö-
koulussa 1968. Työskennel-
tyään muutaman vuoden 
metsurina hän jatkoi Vallin-
korvan metsäkouluun val-
mistuen metsätyönjohtajak-
si 1975. Tämän jälkeen hän 
opiskeli vielä työnopastaja-
koulutuksen metsureiden 
opastukseen. Työuransa ai-

kana jämpti metsämies tuli 
tutuksi monille Pudasjärven 
metsänomistajille hankinta-
esimiehen roolissa Veitsiluo-
dolla ja myöhemmin Stora 
Ensolla. 

Merkittävänä tukijana ja 
sparraajana sahausuralla toi-
mi ylimetsänhoitaja Reino 
Viranko, jonka kannustama-
na kipinä sahauskilpailuihin 
syntyi metsurin koulutuk-
sessa. 1970 Jouko osallistui 
ensimmäiseen moottorisa-
hauksen viralliseen SM-ki-
saan Tampereella, saavutuk-
sena oli hopeaa. Seuraavana 
vuonna 1971 hän osallistui 
Itävallassa ensimmäiseen 
kansainväliseen kilpailuunsa 
untuvikkona saavuttaen siel-
läkin hopeatilan.  

Moottorisahauskilpailuis-
sa Jouko Keskiaho on edel-
leen yksi Suomen menes-
tyneimmistä urheilijoista. 
Henkilökohtaisia maailma-
mestaruuksia hän sahasi nel-
jä (1976 Bulgaria, 1977 Suomi, 
1980 Norja ja 1982 Unkari), 
MM-joukkuekultaa viisi ja 
Suomen mestaruuksia kuu-
si. Menestys vaati periksian-
tamatonta ja sitkeää luonnet-
ta sekä fyysistä lahjakkuutta. 
Harjoittelua mies teki itseään 
säästämättä, johdonmukai-
sesti ja kehittäen sahaustek-

niikkaansa.  
Sahausura toi kutsun Itse-

näisyyspäivän vastaanotolle 
presidentinlinnaan neljä ker-
taa sekä joukkuetapaamisen 
Kekkosen kanssa. Mies pal-
kittiin ansioistaan Suomen 
Valkoisen Ruusun 1.luokan 
mitalilla kultaristein. 

Keskiaho saavutti menes-
tystä myös pitkien matkojen 
hiihtokilpailuissa, mm. Ou-
lun Tervahiihdossa ja Finlan-
dia-hiihdossa hän saavutti 
useita mitalisijoja. Hiihtämi-
nen säilyikin merkittävänä 
harrastuksena läpi hänen elä-
mänsä. 

Keskiaho oli myös inno-
kas penkkiurheilija vapaa-
ajallaan. Hän kiersi ahkerasti 

kannustamassa lapsenlap-
siaan erilaisissa urheilu- ja 
muissa kilpailuissa.

Keskiaho viihtyi luon-
nossa niin ammatissaan 
kuin harrastuksissaankin. 
Metsästys, marjastus, kalas-
tus ja retkeily olivat Keski-
ahon sielunmaisemaa. Näi-
den harrastusten parissa 
tavattiin usein myös lapsia 
ja lapsenlapsia leirinuotion 
paisteessa. 

Kirjoittajina ovat 
Jouko Keskiahon lapset 

Minna Luomalahti ja 
Pekka Keskiaho

Juha Ylitalo 60 v.
Pannu kuumana
Korpisen kylätalolla  

la 25.3. alkaen klo 14.
Tervetuloa!

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden palstoilla.
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Ilman Plussa-korttia 3,19 kpl (31,90/kg)

Marabou

SUKLAAPUPU
100 g (27,50/kg)

550 2
KPL

-13 %
Plussa-etu

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-

Ruokamestarin

PORSAAN LAPA

499
KG

Ruokamestarin

PORSAAN ETUSELKÄ

399
KG

SUOMI

Ruokamestarin

PORSAAN  
LUUTON KINKKU
Palana tai suikaleina

895
KG SUOMI

SUOMI

Ruokamestarin

PORSAAN  
KYLKIVIIPALE 995

KG

SUOMI HK

AMERIKAN  
PEKONI
170 g (9,80/kg)

5.-
Ilman Plussa-korttia 1,99 pkt (11,71/kg)

3
PKT

-16%
Plussa-etu

Porsaan lapa uunissa

PALVELUSTA

Voimassa TO-LA 23.-25.3.

PARHAAT  
POSSURESEPTIT
LÖYDÄT K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

Ilman Plussa-korttia  
1,25 prk (8,33/kg)

-20 %
Plussa-etu

Valio

LAKTOOSITTOMAT  
KREIKKALAISET  
JOGURTIT
150 g (6,67/kg) 
Rajoitus 4 prk/talous

1.-PRK

KIIVI
500 g (1,98/kg)  
Kreikka

099
RS

Atria

KUNNON ARKI  
LAATIKOT
350-400 g (4,38-5,00/kg)

350
Ilman Plussa-korttia 1,89 kpl (4,73-5,40/kg)

2
KPL

-7 %
Plussa-etu

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-SU 23.-26.3.2023 ELLEI TOISIN MAINITA.

HerkkutoriltaHerkkutorilta
Keskiviikko 22.3. 
Lihakeitto (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Rosmariini perunoita (G, L)
Talon pulled pork (G, L)
Savulohikiusaus (L, G)

Pidätämme 
oikeuden 

muutoksiin!

Torstai 23.3. 
Kylmäsavulohi (G, L)
Perunamuusi (G, L)
Riisiä (G, L)
Kebablihakastike (G, L)
Kaalikääryleitä

Maanantai 27.3. 
Lapinriistakeitto (L)
Perunamuusi (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Uunimakkara (G, L)
Liha-pekonimallaspulla 
(L, M)

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

Tiistai 28.3.
Lohikeitto (L, G)
Perunamuusi (G, L)
Keitin perunoita (L, G)
Jauhelihakastike (G, L)
Kalalaatikko (G, L)

Lauantai 25.3. 
Lohikeitto (L, G)

Perjantai 24.3. 
Jauhelihakeitto (G, L)
Kermaperunoita (L, G)
Keitin perunoita (L, G)
Porsaan fileekastike  
aasialaisittain (G, L)
Nakkiperunamuusi (G, L)

1.-
Kingis

JÄÄTELÖT
52-75 g (13,33-19,23/kg) 
Rajoitus 10 kpl/talous
Ilman Plussa-korttia 
1,35-1,59 kpl (18,00-30,58/kg)

KPL

-26-37 %
Plussa-etu Hartwall

PEPSI MAX
1,5 l , 2 pack (1,15/l) 
sis. pantin 0,80

299 2
PACK

Kalatalouspäivä Iijoen osakaskunnille
Iijoen kalatalousalue järjes-
ti kalatalouspäivän osakas-
kunnille Kurkisalissa Pu-
dasjärvellä 28.2. Päivän 
tarkoitus oli tuoda osakas-
kunnille tietoa kalatalo-
usalueesta, vuoden alussa 
hyväksytystä käyttö- ja hoi-
tosuunnitelmasta ja osakas-
kuntia. Tavoitteena oli saada 
osakaskuntia päivittämään 
tietonsa kalatalousalueen 
kotisivuille. Päivään osallis-
tui paikan päällä 19 osakas-
kuntien edustajaa eri puolil-
ta kalatalousaluetta.

Tervetulokahvien jälkeen 
siirryttiin aamupäivän ohjel-
maan, eli vaelluskalahank-

keisiin, kalatalousalueen 
esittelyyn ja ajankohtaisiin 
lakiasioihin. 

Projektipäällikkö Mirko 
Laakkonen Pohjois-Pohjan-
maan liitosta kertoi Iijoen 
vaelluskalahankkeista 2015–
2024. Parhaillaan on käyn-
nissä Lohi Iijokeen -han-
ke. Hankkeen toimenpiteitä 
ovat smolttien seuranta Haa-
pakoskella ja Pahkakoskella, 
alasvaellusväylän koekäyt-
tö ja kehittäminen, smolttien 
ja nousukalojen ylisiirrot, 
pienpoikasten istutusohjel-
ma ja Iijoki-aiheisen videon 
tuottaminen. 

Haapakoskelle on vuon-

na 2019 asennettu smolt-
tien ohjausaita. Vuonna 2021 
padon yhteyteen valmis-
tui Suomen ensimmäinen 
smolttien alasvaellusväylä 
ja kiinniottolaite. Alasvael-
lusväylän toimivuutta tut-
kitaan Lohi Iijokeen -hank-
keessa monin tavoin.

Lohi Iijokeen -hanket-
ta rahoittavat muun muas-
sa Iin kunta ja Pudasjärven 
kaupunki. Hanke jatkuu elo-
kuun loppuun 2024. Koko-
naisbudjetti on 902 000 eu-
roa. Ohjelmalla parannetaan 
vaelluskalojen elinolosuhtei-
ta ja pyritään palauttamaan 
vaelluskalakantojen luon-

taista lisääntymistä Suomen 
virtavesissä.

Eero Hartikainen esitteli 
Iijoen kalatalousaluetta ko-
tisivujen (www.iijoenvesilla.
fi) kautta. Kotisivuilta löytyy 
lomake, jolla osakaskunta 
voi päivittää tietonsa kalata-
lousalueelle. 

Iijoen kalatalousalueen 
kotisivuilta löytyvät myös 
mm. kalatalousalueen käyt-
tö- ja hoitosuunnitelma sekä 
yleiskokousten pöytäkirjat ja 
muut ajankohtaiset asiat: 

Lisäksi kotisivuilta löyty-
vät Iijoen vesistön kalapai-
kat. Osakaskunnat voivat il-
moittaa sivuille lisättäväksi 
tarkoitetut kalapaikat kala-
talousalueelle. 

Kohti isompia  
osakaskuntia
Iltapäivällä olivat aiheina 
osakaskuntien yhdistymi-
nen, osakaskuntakyselyn 
tuloksia ja miten käyttö- ja 
hoitosuunnitelma ohjaa ka-
latalousaluetta ja osakas-
kuntia.

Toiminnanjohtaja Rauno 
Jaatinen Etelä-Savon Kala-
talouskeskuksesta esitelmöi 
Teamsin välityksellä osakas-
kuntien yhdistymisestä ja 
miten yhdistymisiä on teh-
ty Etelä-Savon järvivesillä. 
Osakaskuntien yhdistymistä 
kannattaa harkita, jos on pu-

laa toimijoista tai jos vesis-
tössä on monta osakaskun-
taa. Yhdistyminen perustuu 
aina vapaaehtoisuuteen. Tie-
toa yhdistymisestä saa kala-
talouskeskuksista ja ELY-
keskuksesta. 

Osakaskuntakyse-
lyn tuloksia 
Pertti Kuusisto Pudasjärven 
kaupungilta kertoi Pudasjär-
ven alueen osakaskunnille 
tehdyn osakaskuntakyselyn 
tuloksista. Osakaskunnan 
kannattaa varmistaa vuosit-
tain, että www.iijoenvesil-
la.fi -sivuston osakaskuntaa 
koskevat tiedot ovat ajan ta-
salla ja sivusto on tuttu uu-
sille / kaikille osakaskunta-
toimijoille. Osakaskunnan 
kannattaa myös varmistaa, 
että sivusto ja sen osakas-
kuntaa koskeva informaatio-
sisältö on ajan tasalla ja tuttu 
kaikille osakaskuntatoimi-
joille, paikallisväestölle ja lo-
ma-asukkaille.

Tuloksissa ilmeni, että lä-
hes kolme neljännestä vas-
tanneista oli kiinnostunut 
osakaskuntien oman toimin-
nan sekä keskinäisen yhteis-
työn kehittämisestä. Talou-
den osalta rahaa käytetään 
pääasiassa vain kalaistutuk-
siin, hoitokalastukseen, ka-
lustohankintaan ja tapahtu-
miin sekä taukopaikkojen 

Projektipäällikkö Mirko 
Laakkonen Pohjois-Pohjan-
maan liitosta kertoi Iijoen 
vaelluskalahankkeista.

ylläpitoon.
Vesistöjen virkistyskäy-

tön edistämisessä osakas-
kuntia kiinnostivat vesis-
töjen saavutettavuuden 
parantaminen, palvelura-
kenteiden sekä tienvarsi-/
maasto-opasteiden paran-
taminen. Kyselyn tulosten 
perusteella osakaskunnat 
kaipaavat lisätietoa ja koulu-
tusta mm. omien kotisivujen 
tekemiseen, vesistöjen tilan 
parantamiseen ja vesistö-
kunnostusten rahoitukseen. 

Jari Jussila 
Kalatalouspäivään osallistui paikan päällä parikymmentä henkeä. 
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Ihmisten arvostus vapaa-aikaan  
jatkuu – Iso-Syötteen  
hiihtolomasesonki oli onnistunut

Hiihtokeskus Iso-Syötteen rinteillä riitti vilinää kuluneilla viikoilla.

Hiihtokeskus Iso-Syötteen ja Kide hotellin operatiivinen johtaja Mikko Terentjeff kertoo tun-
turin vieraiden arvostavan omaa vapaa-aikaansa.

Koululaisten hiihtolomavii-
kot tulivat päätökseensä vii-
me sunnuntaina. Lomalaiset 
olivat liikkeellä lähes edel-
lisvuosien tapaan ja Hiihto-
keskus Iso-Syötteellä ja Kide 
hotellilla kolkuteltiin viime 
vuoden ennätyksiä. Hiihto-
keskustoimialalla sesongit 
ja kevättalvi ovat tärkeässä 
roolissa kauden tuloksessa.

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teen toimitusjohtaja Hei-
di Terentjeff-Jaurakkajärvi 
on tyytyväinen kulunee-
seen kolmeen hiihtoloma-
viikkoon. Sesongin onnistu-
minen indikoi usein kauden 
kokonaistulosta.  

- Viime vuoden hiihtolo-
maviikoilla rikottiin kaikki-
en aikojen ennätyksiä, nyt 
niistä jäätiin, mutta vain 
hiukan, iloitsee Terentjeff-
Jaurakkajärvi. Ennakko-
odotukset olivat saavutta-
maamme tasoa alempana, 
olen siis erittäin tyytyväinen 
tulokseen. 

Hissilippujen ohella tär-
keä osuus Hiihtokeskus 
Iso-Syötteen liikevaihdos-
ta muodostuu vuokrauk-
sesta. Joitakin vuosia sitten 
toimialalle ennustettu väli-
nevuokrauksen taantuma ei 
ole toteutunut, vaan vuokra-
uksen tuotto jatkaa tasaisesti 
kasvuaan.  

- Asiakkaamme luottavat 
vuokraamiemme välineiden 
laatuun ja toisaalta yhä use-
ampi haluaa vastuullisista-
kin syistä välttää omistamis-
ta, Heidi summaa. 

Edellisvuosista Iso-Syöt-
teen vuokraamon palvelu-
kapasiteettia on tälle vuo-
delle nostettu puolella. 50 
% lisäys palvelupisteisiin te-
hostaa ja nopeuttaa vuokra-
usprosessia ja näin ollen ly-
hentää jonotusaikaa. Myös 
verkkovuokraus on kasvus-
sa. Vuokraamalla välineet 

ennakkoon netistä lyhen-
netään ensisijaisesti päivän 
päätteessä välineiden palau-
tukseen käytettävää aikaa. 
Volyymi vuokrauksessa on 
hiihtolomien huippupäivinä 
kasvanut kolmen vuoden ta-
kaisesta jopa 23 % ja viiden 
vuoden takaisesta jopa 50 %. 

Hiihtolomien perintei-
seen ohjelmaan kuuluvat 
myös erilaiset rinnetapahtu-
mat. Muutaman välikauden 
jälkeen 10 viikolla Hiihto-
keskus Iso-Syötteellä järjes-
tettiin ennätysmäärä tapah-
tumia. 

- Vieraamme kaipaavat 
hauskaa lomaohjelmaa ja 
pyrimme sitä heille jälleen 
järjestämään. Hiihtolomi-
en ehkä suosituin tapahtu-
ma oli tänä vuonna Tunturi 
tutuksi- jossa pääsi tutustu-
maan tamppareihin eli rin-
nekoneisiin, moottorikelk-
koihin ja mönkijöihin. Moni 
vietti koneita ihmetellessä 
toista tuntia ja taisipa meille 
löytyä useampi tulevaisuu-
den rinnekonekuskikin, Te-

rentjeff-Jaurakkajärvi nau-
raa. 

KIDE Hotel by 
Iso-Syöte vastaa 
asiakkaiden  
odotuksiin
Terentjeffin yrittäjäperheen 
omistaman Kide hotellin 
neljäs hiihtolomasesonki su-
jui vauhdikkaasti. Loppuun-
myydyn hotellin asiakkaina 
oli kotimaisten lomailijoiden 
lisäksi kansainvälisiä asiak-
kaita mm. Saksasta, Belgias-
ta, Hollannista ja Singapo-
resta.  

- Sesonki oli erittäin on-
nistunut, kertoo hotellin 
operatiivinen johtaja Mikko 
Terentjeff. Asiakasprofiilim-
me on selvästi kansainvälis-
tynyt edellisvuosista, mikä 
ilahduttaa suuresti. Toinen 
ilonaiheeni on se, että aktii-
vinen asiakaskunta on löy-
tänyt KIDE Hotellin ja he 
selvästi nauttivat tarjoamas-
tamme palvelusta. Meillä on 
paljon kanta-asiakkaita ja 

saamamme palaute on hy-
vin positiivista. 

Laskettelu, hiihto ja tal-
vipyöräily nostivat suosio-
taan koronan aikaan, kun 
ulkomaille ei päässyt ja ul-
koiluharrastukset miellet-
tiin turvalliseksi. Suosio ei 
kuitenkaan näytä hiipuvan, 
vaikka maailman epävakaa 
tilanne askarruttaa monia. 

 - Uskon siihen, että ihmi-
set arvostavat vapaa-aikansa 
edelleen korkealle. Yhdessä-
oloon ja omaan ja perheen 
hyvinvointiin halutaan sat-
sata mahdollisuuksien mu-
kaan, vaikka maailmanti-
lanne ympärillä muuttuu, 
Terentjeff pohtii. On ollut 
jälleen mahtava nähdä ih-
misten aitoa iloa hiihtolo-
milla! 

Iso-Syötteen kausi jatkuu 
vappuun saakka ja rinteiden 
aukioloaikoja on pidennetty 
7.4. saakka.

Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tiedotus 

Koko perheen Koko perheen 
iloinen talvitapahtumailoinen talvitapahtuma

PANUMAN PANUMAN 
KULTASPRINTTIKULTASPRINTTI

su 2.4.2023 kello 12 
Pudasjärven Panumalla

Panumantie 310, 
opasteet Kuusamontieltä

Porokilpailu vauhdikkaana pudotusajona.  
Pääpalkintona aitoa kultaa!

Lapsille ilmaista ohjelmaa ja puuhaa. 
Kaikki lapset palkitaan.

Myytävänä suolaisia ja makeita herkkuja.
Paikan päällä arvontaa.

Lippu 10 € ja alle 12-vuotiaat maksutta.
Käteismaksu.

Tervetuloa nauttimaan vauhdin hurmasta ja 
ainutlaatuisesta kisatunnelmasta!

Lisätietoja www.panuma.fi
Panumajärvi ry

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

OSTETAAN JA OSTETAAN JA 
NOUDETAAN NOUDETAAN 

KAIKENLAISTA KAIKENLAISTA 
METALLIROMUA:METALLIROMUA: 

RAUTAROMUT, AUTONROMUT 
YM, YM, PÄIVÄN HINTAAN.

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

uskotko Sinä?uskotko Sinä?

Olga Oinas-PanumaOlga Oinas-Panuma
eduskuntaan

Olga  Oinas-Panuma

olga-oinaspanuma.webnode.fi

olgamariaop

olgamaria

 
Ihmisenä Olga on välitön, kuunteleva ja helposti

lähestyttävä. Monipuolisena osaajana hänellä
on erinomaiset edellytykset viedä pohjoisen

Suomen ja harvaan asuttujen alueiden ihmisten
asioita niihin pöytiin, joissa päätöksiä tehdään.

Kun ottaa vastuuta riittävän nuorena,
vaikuttamisen painoarvo kasvaa vuosien myötä.

 

Niilo Keränen, lääkintöneuvos,Niilo Keränen, lääkintöneuvos,  
entinen kansanedustaja, Taivalkoskientinen kansanedustaja, Taivalkoski
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

RAUTAOSASTOLTAURHEILUOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 23.-24.3. LAUANTAI 25.3. MA-TI 27.-28.3. KESKIVIIKKO 29.3.

KESKIVIIKKO - TIISTAI  22.-28.3.

TEKSTIILIOSASTOLTA

KENKÄOSASTOLTA

35,-35,-

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

65,-65,-

Neo 1/2” Neo 1/2” 
25-os25-os
HYLSY-HYLSY-
SARJASARJA

Motul Motul 
2T SNOW 2T SNOW 
POWERPOWER
4L öljy 24L öljy 2

26265050

39399090

69699090

99999090

19199595

15159090

Haghus  Haghus  
TELTTASAUNATELTTASAUNA

339,-339,-

ArctixsportArctixsport
forester 240 forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

Lasten Lasten 
SUKSIPAKETITSUKSIPAKETIT

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

AlkaenAlkaen

Forest Forest 
METSÄSAUVAT METSÄSAUVAT 

Arctix element Arctix element 
HIIHTOSAUVATHIIHTOSAUVAT

Haghus Haghus 
Bunker Bunker 
PILKKITELTTAPILKKITELTTA

199,-199,-
Jasu Jasu 
KELKKA-AHKIOKELKKA-AHKIO
145x73x25cm145x73x25cm

199,-199,-

179,-179,-

Hellberg Xstream LD  Hellberg Xstream LD  
Bluetooth kuulevaBluetooth kuuleva
KUULONSUOJAIN KUULONSUOJAIN 

889595

224949

224949

117979

114949
pkt

229595
kgkg889595

rove

339999

kgkg

kpl

pkt

119999
pkt

pktpkt

225050
kg

449595

999595
kgkg

779595
kg

665050
ras

559595
kg

220000
pss

pkt225959
rasras

112929
pkt

kgkg 669595
kg

2 kg/2 kg/
taloustalous

2 kg/
talous339595

kgkg

2 pkt/talous

559999 224949
kg 115050

pktpss006969
/100 g/100 g

10109090 44449090

37379090 74749595 22229090

39399090 34349090 31319090

3 prk

kg

2 kpl

18189090

69699090 69699090 99999090
pari pari

3 kg/3 kg/
taloustalous

pari

PoprilliPoprilli
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
400 g400 g

2 pkt

OululainenOululainen
RUIS-RUIS-
LIMPPULIMPPU
700 g700 g
viipaloituviipaloitu

IrtoIrto
KARJALANPAISTIKARJALANPAISTI

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

PorsaanPorsaan
KYLJYKSETKYLJYKSET

BarillaBarilla
SPAGHETTISPAGHETTI
1 kg1 kg

IngmanIngman
PIKKUINENPIKKUINEN
500 g500 g
kotipakkausjäätelökotipakkausjäätelö

Atria Porsaan Atria Porsaan 
SISÄFILEE SISÄFILEE 1,5 1,5 
n. 500 g n. 500 g 
naturellnaturell

PorsaanPorsaan
ETUSELKÄ ETUSELKÄ taitai LAPA  LAPA 

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Atria Atria MAKSA- MAKSA- 
tai  tai  LIHA-LIHA-
PERUNASOSE-PERUNASOSE-
LAATIKKO LAATIKKO 
400 g400 g

AtriaAtria
TALON-TALON-
POJAN POJAN 
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Valio Hyvä suomalainenValio Hyvä suomalainen
ARKIARKI
RUOKA-RUOKA-
KERMAKERMA  
2 dl 10%2 dl 10%

KariniemenKariniemen
KANANPOJANKANANPOJAN
SISÄFILEEPIHVITSISÄFILEEPIHVIT
400-400-
500 g500 g

HyväHyvä
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
rasvaa rasvaa 
max max 
10%10% 11119595

PorsaanPorsaan
TALOUSKYLJYKSETTALOUSKYLJYKSET

HKHK
AITO AITO 

NAKITNAKIT
350-360 g350-360 g

TummaTumma
kivetön kivetön 
RYPÄLERYPÄLE
500 g500 g

Vaasan PehmeätVaasan Pehmeät
KAURA- KAURA- taitai  
MONIVILJA-MONIVILJA-
PALAT PALAT 9 kpl/540 g9 kpl/540 g

TuoreTuore
MUIKKUMUIKKU
pyyntivarauspyyntivaraus

PalvelevaPalveleva RUOKAKAUPPIASRUOKAKAUPPIAS

559999
pktpkt

AtriaAtria
JyväbroilerinJyväbroilerin
FILEEPIHVIT FILEEPIHVIT 

350-300 g350-300 g

MiestenMiesten
TrueNorthTrueNorth
KEVYTVANU-KEVYTVANU-
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

NaistenNaisten
TrueNorthTrueNorth
TEKNINEN- TEKNINEN- 
TAKKITAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

LastenLasten
TrueNorthTrueNorth
FLEECE-FLEECE-
TAKKITAKKI
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

MiestenMiesten
PolariPolari
PAITAPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Naisten CisoNaisten Ciso
KEVYTVANU-KEVYTVANU-
TAKKITAKKI
Koot: S-XLKoot: S-XL

Lasten Lasten 
MoominMoomin
VERKKA-VERKKA-
HOUSUTHOUSUT
Koot: 92-128 mmKoot: 92-128 mm

MiestenMiesten
MarineMarine
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

NaistenNaisten
BrantexBrantex
KEVYT-KEVYT-
VANULIIVIVANULIIVI
Koot: 38-52Koot: 38-52

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g

AtriaAtria
PUNAINENPUNAINEN
LENKKILENKKI
500 g500 g

229999
pktpkt

Snellman Snellman 
Tosi mureaTosi murea

KEITTO-, PALVI- KEITTO-, PALVI- taitai
KORPPUKINKKUKORPPUKINKKU

200 g200 g

330000
pktpkt

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT

200 g200 g

550000
psspss

HartwallHartwall
PEPSI MAX PEPSI MAX tai  tai  

JAFFA APPELSIINIJAFFA APPELSIINI
sokeriton 1,5 lsokeriton 1,5 l

sis. pantitsis. pantit

229595
kgkg

SEINÄKUIVALIHAKSISEINÄKUIVALIHAKSI
KotimainenKotimainen
NAUDANNAUDAN

SYDÄNSYDÄN
n. 10 kg/laatikkon. 10 kg/laatikko

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

LastenLasten
MoominMoomin
LEGGINSITLEGGINSIT
Koot: 92-128 cmKoot: 92-128 cm

AikuistenAikuisten
KuomaKuoma
SOFTSHELLSOFTSHELL
PAULAPAULA
Koot: 36-42Koot: 36-42

AikuistenAikuisten
KuomaKuoma
SOFTSHELLSOFTSHELL
PETERPETER
Koot: 36-46Koot: 36-46

NaistenNaisten
AvecAvec
TANSSI-TANSSI-
KENGÄTKENGÄT
Koot: 3,5-7Koot: 3,5-7

2 kpl

Suomalainen Suomalainen 
TUORE-TUORE-
KURKKUKURKKU

KymppiKymppi
MÄMMIMÄMMI
700 g700 g

3 plo

Robota Robota  AKKUPUUKKOSAHA  AKKUPUUKKOSAHA DS-S 18V DS-S 18V 
RUNKORUNKO
Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin sahaukseen. Robota akkukäyttöinen puukkosaha puun, metallin ja muovin sahaukseen. 

69699090

Robota Robota AKKUMUTTERINVÄÄNNIN AKKUMUTTERINVÄÄNNIN 
W18 18V RUNKOW18 18V RUNKO
Robota DC-18V sarjan W18 akkumutterinväännin on oikea voimanpesä. Sentarjoama Robota DC-18V sarjan W18 akkumutterinväännin on oikea voimanpesä. Sentarjoama 
vääntö aukaisee tiukimmatkin auton renkaan pultit. Voit käyttää W18konetta myös mui-vääntö aukaisee tiukimmatkin auton renkaan pultit. Voit käyttää W18konetta myös mui-
den pulttien ja mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Koneessa on kuparikäämitty tehokas den pulttien ja mutteriden avaamiseen ja aukaisuun. Koneessa on kuparikäämitty tehokas 

49499090

moottori joka pyörittää 1/2” vääntiötä. Vääntiön ja moottorin moottori joka pyörittää 1/2” vääntiötä. Vääntiön ja moottorin 
välissä on momenttiosa joka takaa, ettei kone pääse särkymään. välissä on momenttiosa joka takaa, ettei kone pääse särkymään. 
Koneessa on LED kohdevalo joka valaisee työstettävän kohteen. Koneessa on LED kohdevalo joka valaisee työstettävän kohteen. 
Koneen tehoa voidaan säätää akkukengän yläpuolelta ole-Koneen tehoa voidaan säätää akkukengän yläpuolelta ole-
vasta näppäimistöstä. Kone on varustettu rannelenkillä ja siinä vasta näppäimistöstä. Kone on varustettu rannelenkillä ja siinä 
on miellyttävä kumigrippi sekä kumisuojat mikäli kone pääsee on miellyttävä kumigrippi sekä kumisuojat mikäli kone pääsee 
putoamaan maahan. Pienet kolhut ei tätä konetta haittaa, sillä putoamaan maahan. Pienet kolhut ei tätä konetta haittaa, sillä 
Robota robottaa varmasti! Jännite: 18 V DC. Nopeus: 0 - 4400 Robota robottaa varmasti! Jännite: 18 V DC. Nopeus: 0 - 4400 
kierr. / min. Vääntö: 460 Nm. Iskutiheys: 0-3200 isk. / min. Vään-kierr. / min. Vääntö: 460 Nm. Iskutiheys: 0-3200 isk. / min. Vään-
tiö: 1/2”. Ei sisällä akkua ja laturiatiö: 1/2”. Ei sisällä akkua ja laturia

Robota Robota   
AKKUKULMA- AKKUKULMA- 
HIOMAKONE HIOMAKONE 
DC-G 18V RUNKODC-G 18V RUNKO
Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leik-Robota akkukulmahiomakone metallin ja kiven leik-
kaamiseen ja hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipin-kaamiseen ja hiomiseen. Hyvin käteensopiva kumipin-
noitettu kädensija. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: noitettu kädensija. Akun jännite: 18 V. Kierrosnopeus: 

79790000

MAKITA AKKU SOPII MAKITA AKKU SOPII 
ROBOTAAN=ROBOTA ROBOTAAN=ROBOTA 

AKKU SOPII MAKITAAN!AKKU SOPII MAKITAAN!

Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä kumi-Puukkosahassa on terän pikakiinnitys ja pitävä kumi-
kahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: kahva. Metsästäjien suosima lihaleikkuri. Akun jännite: 
18 V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Ka-18 V. Terän nopeus: 3000 rpm. Iskunpituus: 22 mm. Ka-
pasiteetti: puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, pasiteetti: puu 115 mm, teräs 10 mm, muovi 90 mm, 
Paino: 2,11 kg, Ei sisällä akkua ja laturia.Paino: 2,11 kg, Ei sisällä akkua ja laturia.

8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. 8500 rpm. Laikan koko: 125 mm. 
Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja Paino: 2,12 kg. Ei sisällä akkua ja 
laturia.laturia.

 Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain musiikin suoratoistoa  Bluetoothilla varustettu kuulonsuojain musiikin suoratoistoa 
varten. Xstream muodostaa yhteyden Bluetoothin kautta puheli-varten. Xstream muodostaa yhteyden Bluetoothin kautta puheli-
meesi langatonta musiikin suoratoistoa ja puheluita varten. Kuulo-meesi langatonta musiikin suoratoistoa ja puheluita varten. Kuulo-
si on suojattu samalla, kun nautit suosikkimusiikistasi erinomaisella si on suojattu samalla, kun nautit suosikkimusiikistasi erinomaisella 
äänenlaadulla, ja sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla voit äänenlaadulla, ja sisäänrakennetun puhemikrofonin avulla voit 
soittaa puheluita. Puomimikrofoni on saatavana lisävarusteena soittaa puheluita. Puomimikrofoni on saatavana lisävarusteena 
käyttäjille, jotka tarvitsevat selkeämpää puheenlaatua voimak-käyttäjille, jotka tarvitsevat selkeämpää puheenlaatua voimak-
kaassa melussa. Aktiiviset kuuntelumikrofonit kummassakin kaassa melussa. Aktiiviset kuuntelumikrofonit kummassakin 
kuvussa takaavat erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen äänen kuvussa takaavat erinomaisen suuntakuulon, luonnollisen äänen 
ja keskustelujen, varoitussignaalien ja muiden tärkeiden tietojen ja keskustelujen, varoitussignaalien ja muiden tärkeiden tietojen 
kuulemisen suojausta vaarantamatta.kuulemisen suojausta vaarantamatta.
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Kiireetöntä lääkäriaikaa 
vaikea saada

Sukunimen alkukirjai-
men mukaan tehty alueja-
ko lopetti lääkäriin pääsyn 
2.alueella kokonaan.

Kysyin kiireetöntä ai-
kaa lääkärille, ei voitu ot-
taa edes jonoon. Lääkäri-
aikoja ei kerta kaikkiaan 
ole mistä antaa näillä nä-
kymin kuukausiin. Jos 
muistan oikein, tämä teh-
ty muutos piti nopeut-
taa lääkärille pääsyä, sekä 
aina samalle omalääkärille 
aika. Toisin kävi, nyt ei saa 
edes jonotusaikaa.

Minulla ei ole tiedossa 
kakkosalueen lääkärin ni-
mikään, ylipäätään onko 
häntä vielä nimitetty?

Kuitenkin hoitajat otta-
vat vastaan ja ovat ammat-

titaitoisia sekä kohteliaita. 
Laboratorio toimii ja hen-
kilökunta on hyväntuulis-
ta. Minulla tulee mieleen 
korjausliike tähän asiaan, 
että lääkäreitä pitää palka-
ta lisää. Soteuudistus piti 
korjata kaikki epäkohdat. 
Vaikuttaa siltä, että tilanne 
vain paheni. Tämä huono 
lääkäritilanne ei ole tieto-
ni mukaan yksin Pudasjär-
ven asia, vaan muuallakin 
laajasti tiedostettu.

Toivon, että lääkäriti-
lanne paranee pian Pudas-
järvellä. 

Mauno 
Ruokangas

Terttu Puurusella täyttyi 
20 vuotta apteekkiyrittäjänä
Pudasjärven Apteekin ap-
teekkarina toimiva Tert-
tu Puurunen tarjosi tiistaina 
14.3. asiakkaille pullakahvit, 
kun hänellä täyttyi 20 vuot-
ta apteekkiyrittäjänä. Puu-
runen sai Hyvynsalmen ap-
teekin luvan 12.3.2003. Siitä 
alkoi vapaaehtoinen kahden 
kodin loukku - toinen koti 
oli Hyrynsalmella ja toinen 
Pudasjärvellä. Kodin ja työ-
paikan välisiä ajokilometrejä 
kertyi yhdessätoista vuodes-
sa 650 000 neljällä eri Volk-
karilla. 

Pudasjärvellä vapautui 
apteekkarin paikka vuon-
na 2013, kun Anja Salminen 
siirtyi eläkkeelle ja Puuru-
nen sai vuonna 1884 perus-
tetun Pudasjärven Apteekin 
apteekkioikeudet syyskuus-
sa 2013 ja aloitti apteekkari-
na helmikuussa 2014. Puu-
runen on Pudasjärvellä 9. 
apteekkari. 

Paikkakunnalla työsken-
tely oli tuttua, sillä ennen 
Hyrynsalmea Puurunen ehti 
olla 16 vuotta proviisorina 
Pudasjärven Apteekissa. 
Syntyisin Puurunen on Pu-
dasjärven Naisjärveltä. Hän 
kirjoitti ylioppilaaksi -82 Pu-
dasjärven lukiosta, josta jat-
koi opiskelemaan Kuopion 
yliopistoon. Sieltä hän val-
mistui vuonna 1986 provii-
soriksi. Opiskeluaikanaan 
hän oli kaikki loma-ajat työs-
sä Pudasjärven apteekissa. 

-Menin valmistumisen 
jälkeen Ouluun lääketehdas 
Medipolarille tutkimuspro-
viisoriksi. Vajaan vuoden 
kuluttua tuli Pudasjärven 
apteekista puhelu, jossa pyy-
dettiin tuttuun apteekkiin 
proviisoriksi. Voin olla vä-
hän aikaa, Terttu lupautui. 

Tehtävässä vierähti kui-
tenkin 16 vuotta. Apteekka-

20-vuotta apteekkarina toiminutta Terttu Puurusta kävivät onnittelemassa mm. Pudasjärven Yrittäjät, Pudasjärven Kehitys 
Oy ja Pudasjärven Osuuspankki. Kuvassa yrittäjistä Aino Vengasaho ja pankin edustajina Jenni Naumanen, Jonne Ivola ja Pert-
ti Purola sekä takana Riikka Tuomivaara Pudasjärven Kehityksestä. Mainittakoon, että apteekissa oli luovuttu juhlapäivän tie-
noilla maskien käytöstä, joka oli ollut päivittäisenä käytäntönä 2,5 vuotta. 

Onnittelemassa ja juhlakahveilla kävivät myös työkeskus Osviitan kuntoiluryhmä.

rityönantajana oli koko ajan 
Risto Saastamoinen.  

Jatkuvaa  
muutosta ja uusia 
lääkkeitä
Apteekkiala on kokenut mo-
nien muiden alojen tapaan 
jatkuvaa muutosta. 80-lu-
vulla siirryttiin kynätyöstä 
tietokoneelle ja vuonna 2012 
paperiresepteistä sähköisiin 
resepteihin. eResepti-uudis-
tus eteni aluksi vaiheittain. 

-Apteekkarina aloitet-
tuani vuonna 2003 tuli voi-
maan lääkevaihto. Se pyö-
räytti apteekkien talouden 
omanlaiseen työmäärään. 
Pudasjärvellä oloaikanakin 
on menty vaiheesta toiseen. 
Vuonna 2017 tukkuliikkeel-
lä epäonnistui logistiikkaa 
hoitavan atk-järjestelmän 
vaihto, mikä sai aikaan kuu-
kausien saatavuushäiriöt. 
Siitä kun selvittiin, tuli koro-

na 2020. Kun korona helpot-
ti, tuli Ukrainan sota, joka on 
mullistanut kansainväliset 
markkinat ja lääkkeiden saa-
tavuudessa on ollut suuria 
ongelmia. Joka aamu aloi-
tan työt seitsemältä käymäl-
lä läpi toimitushäiriölistan, 
joka teettää paljon ylimää-
räistä työtä. On todella iso 
maailmanlaajuinen ongel-
ma, että lääkkeitä ei saada 
riittävästi, kertoi Puurunen.

Yksi suuri uudistus on ol-
lut vuodesta 2009 lähtien ta-
loon tullut robotti, joka on jo 
kerran uusittu. 

-Se on hyvä työkaveri. 
Ennenkaikkea se eliminoi 
keräilyvirheet ja nopeuttaa 
asiakaspalvelua. Robotti-
keräilyssä kaksi tietokonet-
ta keskustelee keskenään 
ja lääkkeet tulevat hetkessä 
farmasistille asiakkaille luo-
vutettavaksi.

Sairaanhoito on kehitty-
nyt viime vuosina tosi pal-

jon. Uusilla lääkkeillä on 
haittavaikutuksia aikaisem-
paa vähemmän. On myös 
alkanut tulla uuden polven 
hoitoja, joissa käytetään bio-
logisia lääkkeitä. Ne vaikut-
tavat itse sairauteen. Esimer-
kiksi rokotteet ovat sellaisia 
sekä geeni- ja soloterapia-
tuotteet. 

Puurusen mukaan viime 
vuosina pienten apteekki-
en talous on kiristynyt. Sen 
vuoksi apteekkarin omaa 
työpanosta on pitänyt kas-
vattaa ja entistä tarkemmin 
seurata yrityksen kulura-
kennetta. Tällä hetkellä Pu-
dasjärven apteekissa on 11 
pitkäaikaista työntekijää. 

-Elän unelmaani. Olen 
kiitollinen kaikesta eletystä 
ja koetusta. Ihana on palvel-
la pudasjärveläisiä ja ohikul-
kijoitakin, toteaa Puurunen. 

Heimo Turunen

Mika Flöjt 
asiamieheksesi 
eduskuntaan
Tule mukaan Flöjtin tiimiin
• Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
• Puhtaan ympäristön, vesien ja 

luonnosta kumpuavien elinkeinojen, 
ruokatuotannon ja biokaasun puolesta

• Kestävä kehitys- ja hyvät  
peruspalvelut

• Koulutus

YTM, kansainväliset suhteet- ja politiikka
varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuutettu
www.mikaflojt.fi  |  puh. 0405788784 
Ole yhteydessä, Sinun asiamiehesi

Mika Flöjt 
asiamieheksesi 
eduskuntaan
Tule mukaan Flöjtin tiimiin
• Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
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ruokatuotannon ja biokaasun puolesta
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peruspalvelut

• Koulutus

YTM, kansainväliset suhteet- ja politiikka
varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuutettu
www.mikaflojt.fi  |  puh. 0405788784 
Ole yhteydessä, Sinun asiamiehesi
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eduskuntaan
Tule mukaan Flöjtin tiimiin
• Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
• Puhtaan ympäristön, vesien ja 

luonnosta kumpuavien elinkeinojen, 
ruokatuotannon ja biokaasun puolesta

• Kestävä kehitys- ja hyvät  
peruspalvelut

• Koulutus

YTM, kansainväliset suhteet- ja politiikka
varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuutettu
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Ole yhteydessä, Sinun asiamiehesi

• Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

• Puhtaan ympäristön, vesien
 ja luonnosta kumpuavien 
 elinkeinojen, ruokatuotannon
 ja biokaasun puolesta

• Koulutus- ja peruspalvelut 
 turvattava riittävällä rahoituksella

• Vaelluskalojen palauttaminen luonnonmukaisilla 
 ohitusuomilla on positiivista aluepolitiikkaa

Mika Flöjt 
asiamieheksesi 
eduskuntaan
Tule mukaan Flöjtin tiimiin
• Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
• Puhtaan ympäristön, vesien ja 

luonnosta kumpuavien elinkeinojen, 
ruokatuotannon ja biokaasun puolesta

• Kestävä kehitys- ja hyvät  
peruspalvelut

• Koulutus

YTM, kansainväliset suhteet- ja politiikka
varakansanedustaja, maakunta- ja aluevaltuutettu
www.mikaflojt.fi  |  puh. 0405788784 
Ole yhteydessä, Sinun asiamiehesi
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Kaupunginvaltuuston ko-
kous 28.2. kokousjutussa 
oli väärää tietoa, joka tässä 
oikaistuna (nettilehdessä 
oikea versio). 10.11.2022 
jätettiin 20 valtuutetun 
voimin aloite, jossa edel-
lytetään kriisinhallintave-

teraanikortin oikeuttavan 
hinnanalennuksiin kau-
pungin liikunta- ja kult-
tuuripalveluissa. Hallitus 
päätti äänin 2-7, että alen-
nus otetaan käyttöön. 

Toimitus

Oikaisu

KipinänKipinän
NAPPULAHIIHDOTNAPPULAHIIHDOT

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

Ilmoittautuminen VAIN ennakkoon 
viimeistään la 25.3. klo 10 mennessä 

numeroon 044 993 1200 / Sanna 
(nimi ja syntymävuosi) 

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

Arvontaa!
Maksutapa korttimaksu! 

KIPINÄN KYLÄSEURA RY

KIPINÄN KOULULLA 
la 25.3.2023 klo 13.00
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Torstaina 23.3. klo 11-12 
Pudasjärven Kokoomuksen 
teltalla (Kauppatie 3) 
eduskuntavaaliehdokkaita 
sekä kunnallisvaikuttajia 
jututettavana pienen 
tarjoilun kera. 

Mukana Kokoomuksen 
puoluesihteeri Kristiina 
Kokko.

Tervetuloa tapaamaan!

M
AKSAJA: Pohjois-Pohjanm

aan Kokoom
us

J U H A  
H Ä N N I N E N

Turvallisen kotisi puolesta

164
juhahanninen.fi

Liekokylässä hirvenhiihtoa
Avoimet kaupunginmesta-
ruuskisat hirvenhiihtelyssä 
pidettiin sunnuntaina 12.3. 
Liekokylän Hirvipirtillä. 

Kilpailijoita oli 22 hen-
kilöä. Kyläläisiä kävi kat-
somassa tapahtumaa sekä 
kahvittelemassa, rupattele-
massa tuttujen kanssa ja tie-
tysti perinteisesti nuotio-
makkaran paistossa. 

Liekokylän kilpailu oli 
hyvää treeniä Vaalassa pi-
dettyihin Hirvenhiihdon 
SM-kilpailuihin. TS

Tuloksia  
Liekokylän  
kilpailuista
Sarjassa A kilpailivat mie-
het alle 70 v:  1. Unto Ma-
java, Taivalkosken Ampu-
jat yht. pist. 1100. 2. Markku 

Mikkola, Lumijoen my 1072 
3. Jouni Hemmilä, Kiimingin 
Erämiehet 1056. Sarjassa oli 
12 kilpailijaa.
B sarjassa kilpailivat mie-
het yli 70 v, nuoret ja naiset:
1. Mikko Hietava, Hauki-
putaan my 1090. 2. Irja Säk-
kinen Yli-Siuruan ms 1076.  
3. Jouko Haapala, Haukipu-
taan my 1062. Sarjassa kil-
paili 10 henkilöä.

Kaupungin- 
mestaruus:
1. Irja Säkkinen, Yli-Siuru-
an ms, 1076. 2. Taito Säkki-
nen, Yli-Siuruan ms, 1044. 
3. Kari Petäjäjärvi, Yli-Siu-
ruan ms, 1014. 4. Risto Tau-
riainen, Yli-Siuruan ms, 978. 
5. Timo Märsy, Pudasjärven 
Ampujat, 970. 6. Juha Piri-

nen, Pudasjärven Ampujat, 
950. 7. Maire Petäjäjärvi, Yli-
Siuruan ms, 932. 8. Tommi 

Kosamo, Pudasjärven Am-
pujat, 918.

Iloiset sarjojen voittajat Unto Majava ja Mikko Hietava.

Invalidiyhdistyksen 
Kevätkokouksessa oli tupa täynnä
Pudasjärven Invalidit ry. piti 
tilikokouksen torstaina 9.3. 
seurakuntakeskuksen rippi-
koulusalissa. 

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

Napakasta pakkases-
ta huolimatta paikalla oli 
päässyt kolmisenkymmen-
tä yhdistyksemme jäsentä 
ja ilahduttavaa oli, että uu-
det jäsenet pääsivät tutus-
tumaan viimevuotiseen toi-
mintaamme kokouksessa 
esitellyn toimintakertomuk-
sen muodossa ja näin tiedos-
tamaan mitä kaikkea toimin-
taa on odotettavissa kuluvan 
vuoden aikana. 

Varsinainen kokous al-

koi määräajassa. Hyvien ko-
koussääntöjen mukaisesti 
tilikokoukselle tulee aina va-
lita puheenjohtajaksi halli-
tuksen ulkopuolinen henki-
lö. Puheenjohtajaksi valittiin 
Kerttu Simu ja sihteerik-
si Terttu Salmi, pöytäkirjan 
tarkastajina sekä äänten las-
kijoina toimivat Oili Illikai-
nen ja Eero Räisänen.

Sihteeri esitteli vuoden 
2022 toimintakertomuksen, 
joka osoittautui kattavak-
si ja monipuoliseksi tieto-
paketiksi, uusien ja erilais-
ten tapahtumien muodossa. 
Osa uusista malleista va-
kiintunee vuosittain toteu-
tettavaksi. Tapahtumissa oli 
kaiken kaikkiaan ollut kävi-
jöitä joka kerta keskimäärin 
25 henkilöä. Kutsuvierasta-
pahtumissa huomattavasti 

enemmän.
Yhdistyksemme toimin-

nantarkastajana jo viisi vuot-
ta toiminut Pirkko Päätalo 
antoi lausunnon, jossa hän 
totesi, että toiminnassa ja ta-
louden hoidossa on nouda-
tettu hyvää kirjanpitotapaa 
mistä ilmenee riittävät tie-
dot yhdistyksen toiminnas-
ta jonka perusteella hän esit-
ti kokoukselle tiinpäätöksen 
hyväksymistä ja vahvista-
mista sekä vastuuvapauden 
myöntämistä hallitukselle. 
Viime vuoden tuloslaskelma 
osoittautui alijäämäiseksi ja 
kokous antoi tilivelvollisille 
vastuuvapauden. 

Varsinaisen kokouksen 
jälkeen yhdistyksen sihteeri 
kertoi tulevista tapahtumis-
ta ja yhteislaulua säesti Ka-
levi Vattula. 

Yhdistyksellä on tulos-
sa Invalidiliiton RYPÄS-ta-
paaminen toukokuun 4. päi-
vänä. Tähän tapahtumaan 
Maija-Liisa Piri otti vastaan 
ilmoittautumisia ja mukaan 
pääsee 35 ensimmäiseksi il-
moittautunutta. 

Kahvituksesta vastasi 
tuttuun tapaan Aune Piri ja 
Eeva Mäntykenttä oli apu-
käsinä nyt ensimmäistä ker-
taa. Päivän päätteeksi pidet-
tiin arpajaiset. 

Huhtikuun kerhotapaa-
minen on torstaina 13. päi-
vänä ja alkaa poikkeuksel-
lisesti kello 13. Teemana 
tuolloin on kevät.

Terttu Salmi

Invalidien Kevätkokouksessa oli rippikoulusali lähes täynnä.

VILLE VÄHÄMÄKI

Kansanedustaja,
diplomi-insinööri
Ville Vähämäki

���

•  Asumisen, autoilun 
   hinnan kohtuullistaminen.
•  Peruspalvelut kuntoon.
•  Järjetön EU-sääntely 
   pitää pysäyttää: metsien
   ennallistamisasetukselle,
   rakennusten ja omakoti-
   talojen pakkoremontti-
   ehdotukselle ehdoton ei.
•  Maan lunastuslaki uusiksi, 
   kunnon korvaus maista.
•  Pohjois-Suomi nousuun.
 

KIRPPIS PE-LA 
24.-25.3. 

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 
Tervetuloa!

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi
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Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun vaaleihin on ai-
kaa enää pari viikkoa. Kuinka sitä ihminen ehtii muo-
dostaa käsityksensä ehdokkaiden sopivuudesta itsel-
leen näin lyhyessä ajassa? Teeveen vaalikeskusteluja 
kun seuraa, vakuuttuu yhä enemmän siitä, että täys-
päisyys on luonteenpiirre, jolla ei Suomen kansaa 
ole liiemmälti siunattu ainakaan politiikan ylätasolla. 
Mieli harhailee, ajatus eksyy ja totuus unohtuu, kun 
heitä kuuntelee.
Kyllä en tiedä ketä äänestän. Eikä tiennyt aikoinaan 
hyvä kaverini Sulinin Eskokaan, Ekuksi häntä sanot-
tiin, Eku Sulin. Saattoipa joku ilkeämielinen ja -kieli-
nen tuosta hänen lempinimestään vääntää jotakin 
painettuun lehteen sopimatontakin, mutta minä en. 
Kutsuin häntä Jormaksi. Mutta ne vaalit. Tämä taisi ta-
pahtua silloin, kun Kekkosta oltiin valitsemassa toisel-
le kaudelle vuonna 1968 ja Jorma oli saanut päähän-
sä, että Vennamo laittaisi maan asiat kuntoon, kuten 
oli laittanut Jorman isän asiat kuntoon asutustilan 
muodossa jatkosodan jälkeen. Jorma kertoi tämän 
minulle jälkeenpäin ja oli kovasti sitä mieltä, että hän 
kantaa tästä asiasta tunnontuskia vielä pitkään, kun 
ei osannut valita hyvän ja paremman välillä ja kirjoitti 
lippuun Aku Ankka.
Kyllä ei olisi pitänyt olla vaikea valita. Kekkonen oli 
mies paikallaan, vaikka se paikka olikin välillä palmun 
latvassa tai saunan lauteilla votkaryypyn ja venäläis-
ten kanssa.
Mutta nämä tämän vuoden vaalit. Kyllä ei pitäisi olla 
puolueita sellaista määrää kuin on. Kyllä pitäisi riittää 
keskelle yksi ja kummallekin laidalle kaksi ja niiden pi-
täisi olla kokoomus ja kristillinen liitto oikealla ja so-
siaalidemokraatit ja SKDL vasemmalla. Mitä nämä 
muka ovat nämä uudet Kirstallipuolue tai Virheät, pu-
humattakaan siitä kiekkomiehen Liike.Kohta -puolu-
eesta ja Korjausliikkeestä, josta väkisin tulee mieleen 
Remonttiryhmä, jonka Risto Kuisma perusti 1998 ja 
Kuisma sitten katumuksen kierteessään palasi takai-
sin demareihin vuonna 2001. Mihin palaa korjausliike, 
palaako mihinkään, ei ainakaan eduskuntaan, kun ei 
siellä koskaan ole ollutkaan.
Toistan. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun vaalipäi-
vä lähestyy enkä tiedä, minkä numeron lippuun piir-
rän. Pudasjärvellä on monia hyviä ehdokkaita, mutta 
periaatteesta äänestän aina sellaista, joka voi päästä 
läpi. Miksi Paavo ei ole ehdolla Oulun vaalipiirissä?
Ja kyllä en valvo vaalivalvojaisia. Ennakkoäänten tu-
loksen katson kahdeksalta, sitten puoli yhdeksän uu-
tiset ja aamulla kun laitan kahvin tulelle, kuuntelen 
radiosta lopputuloksen. Saatan hipaisupuhelimesta 
tutkia oman ehdokkaan menestyksen ja jos sitä on 
tullut, kirjoitan kirjeen ja onnittelen, mutta jos kävi 
niin kuin Kärpille kauden viimeisessä ottelussa, olen 
hiljaa.
Ja kyllä en kenellekään kerro, ketä äänestin, saavat 
vaikka luulla, että tein kuten Jorma. Salaisuudet täy-
tyy pitää ja jos siihen ei pysty, on parempi olla koko-
naan hiljaa. Hyvin olen sitäkin harjoitellut vuosikym-
meniä emännän kanssa, siis sitä hiljaa oloa. Ei tule 
riitaa eikä suurempia sotia, kun maltetaan mieli ja kie-
li.
PS. Pahoitin minä mieleni siitäkin, kun Puikkari on 
kiinni.

Pudasjärven Kehitys Oy:n 
tavoitteena yritysten ja niiden 
toimintaympäristön kehittäminen

”Mikä se kehitysyhtiö on” 
-kysymykseen olen joutu-
nut muutaman kerran vii-
meisten kuukausien aika-
na vastaamaan tehdessäni 
työharjoittelua Pudasjärven 
Kehitys Oy:ssä. Halusinkin 
tehdä artikkelin kertoakseni 
tarkemmin kehitysyhtiöstä 
sekä henkilöistä, jotka siellä 
työskentelevät. Haluan lisä-
tä ihmisten tietoutta kehitys-
yhtiön palveluista ja toimin-
nasta. 

Pudasjärven Kehitys Oy 
on perustettu vuonna 2018. 
Kehitysyhtiön tavoitteena 
on yritysten ja niiden toi-
mintaympäristön kehittämi-
nen. Kehitysyhtiö toteuttaa 
kaupungin kuntastrategi-
aa ja elinkeino-ohjelmaa yh-
dessä kaupungin kanssa 
sekä kehittää yrityspalve-
luita yhteistyössä. Neuvom-
me ja autamme yrityksen 
koko elinkaaren vaiheis-
sa. Oli kyseessä sitten yri-
tyksen perustaminen, yri-
tystoiminnan ja saamisen 
kehittäminen, rahoitus, ver-
kostoituminen, toimitilat ja 
omistajanvaihdokset. Kaik-
ki yritysneuvonta on henki-
lökohtaista, luottamuksellis-
ta ja maksutonta. 

Olemme olleet järjestä-
mässä yritysten toiveitten 
mukaisia kehittämishank-
keita, kuten meneillään ole-
va Kohota-hanke. Tämän 
hankkeen tavoitteena on li-
sätä yritysten digiosaamista. 

Kehitysyhtiön tiedotta-
minen tapahtuu monissa ka-
navissa. Kehitysyhtiöllä on 
kotisivut, josta löytyy hyvin 
kattavasti tietoa kehitysyhti-
ön palveluista, toiminnasta 
ja hankkeista. Kotisivuilla on 
paljon tietoa yritystoimin-
nasta, työkaluja toiminnan 
kehittämiseen, sopimusmal-
leja sekä lomakkeita. Esi-
merkkinä voisin mainita 
Yritystulkki sivuston, jossa 
on todella paljon tietoa niin 
aloittavalle yritykselle kuin 
toimivalle yritykselle. Tääl-

tä löytyy myös tietoa liike-
tonteista sekä -tiloista. Li-
säksi sieltä löytyy kattavasti 
tietoa asumisesta, elämisestä 
ja yrittämisestä Pudasjärvel-
lä. Kannattaa ehdottomasti 
käydä tutustumassa. Kehi-
tysyhtiö on myös Faceboo-
kissa. Siellä toiminta perus-
tuu nopeampaan viestintään 
ja tiedottamiseen, esimer-
kiksi järjestettävistä koulu-
tuksista tai muista tapahtu-
mista, joissa kehitysyhtiö on 
mukana. Kotisivujen ja Face-
bookin lisäksi olemme esi-
telleet toimintaa ja hankkeita 
sanomalehdissä ja erilaisissa 
tapahtumissa. Sähköposti-
viestintä on kuitenkin näky-
vin tiedottamisen kanava. 

Kehitysyhtiölle on help-
po tulla. Toimisto sijaitsee 
Oikopolulla, uudessa hir-
sisessä kerrostalossa aivan 
keskustassa. Tapaamiset 
kannattaa sopia etukäteen 
joko puhelimitse tai sähkö-
postilla, sillä teemme pal-
jon asiakastapaamisia myös 
yrityksissä ja osallistumme 
muihin tapahtumiin. 

Toimitusjohtaja 
Riikka Tuomivaara 
Kehitysyhtiön toimitusjoh-
tajana toimii Riikka Tuo-
mivaara. Hän on lähtöisin 
Sarakylästä, mutta lähte-
nyt opintojen perässä maa-
ilmalle ja tehnyt siellä työ-
uraa. Työkokemusta hänelle 
on kertynyt mm. yritysten 
kehittämistehtävissä, mat-
kailun tutkimus- ja koulu-
tustyössä sekä innovaatio-
toiminnasta. Riikka on ollut 
kehitysyhtiön palveluksessa 
pian kaksi vuotta. 

Yrityskehittäjä 
Auvo Turpeinen
Kehitysyhtiössä on koko sen 
toiminnan ajan ollut yritys-
neuvojana Auvo Turpeinen. 
Auvo on lähtöisin Puhok-
selta ja onkin tuttu henkilö 
monelle yrittäjälle, sillä pait-

si että hän laittaa ahkeras-
ti sähköpostia yrittäjille, hän 
vierailee usein yrityksissä ja 
on mukana tapahtumissa. 
Auvolla on pitkä kokemus 
yritysneuvonnasta, noin 20 
vuotta. Sitä ennen työkoke-
musta on kertynyt mm. eri-
laisissa asiakaspalvelutehtä-
vissä ja kouluttajana. Auvo 
vastaa kehitysyhtiössä yri-
tysneuvonnasta ja yritys-
tilaisuuksista sekä koulu-
tuksista yrittäjille. Hän on 
helposti lähestyttävä, opas-
taa asioita käytännönlähei-
sesti ja hymyssä suin. Yksi 
meriitti on, että Pudasjär-
ven Yrittäjät valitsivat Au-
von vuoden merkkihenki-
löksi vuonna 2022.

Matkailun  
yrityskehittäjä 
Markus Pyttynen
Luontoon perustuvaa mat-
kailua tulee jatkamaan Tai-
valkoskelta kotoisin oleva 
Markus Pyttynen. Matkai-
lun yrityskehittäjänä Mar-
kus tulee toimimaan aktii-
visesti matkailuyrittäjien 
kanssa ja viemään alueen in-
vestointeja eteenpäin. Työ-
kokemusta hänelle on kerty-
nyt mm. matkailuyrityksen 
toiminnan johtamisesta sekä 
osallisuudesta uusien mat-
kailusisältöjen suunnittelus-
sa ja toimeenpanossa. 

Projektikoordi-
naattori  
Anu Seiteri
Joulukuun alussa työt kehi-
tysyhtiöllä aloitti projekti-
koordinaattori Anu Seiteri. 
Anun vastuulla on Vastuul-
lisempi ja kestävämpi Syöt-
teen matkailuhanke. Tämä 
hanke on alkanut viime vuo-
den puolella ja päättyy tänä 
vuonna joulukuun loppuun. 
Anu on kotoisin Taivalkos-
kelta ja on aiemmin työsken-
nellyt matkailun parissa niin 
Välimerellä kuin Lapin tun-

tureilla. Anu kuvaileekin it-
seään matkailun moniotteli-
jaksi. 

Vapaa-aikasuun-
nittelija Pertti 
Kuusisto
Lokakuun lopulla työt ke-
hitysyhtiössä aloitti Pertti 
Kuusisto. Pertti toimii mää-
räaikaisena vapaa-aikasuun-
nittelijana. Hänen työteh-
täviin kuuluu koordinoida 
vapaa-ajan kalastusta sekä 
koota vesistömatkailuver-
kostoa. Pertti on lähtöisin 
Pudasjärveltä, hakenut vä-
lillä kokemuksia muualta ja 
palanut takaisin. Hän on in-
nokas kalastaja ja on toimi-
nut aiemminkin vastaavan-
laisissa hankkeissa. 

Liiketoiminnan 
opiskelija,  
työharjoittelija 
Tarja Alatalo
Minun nimeni on Tarja Ala-
talo, kotoisin Jaurakkajär-
veltä. Aiemmin olen ollut 
maatilayrittäjä ja tällä het-
kellä liiketoiminnan opis-
kelija Suomen Yrittäjä-
opistolla. Päivitän vanhoja 
merkonomin opintoja opis-
kellen verkossa ja opintoi-
hin liittyvän työharjoittelun 
teen Pudasjärven Kehitys 
Oy:llä kolmena päivänä vii-
kossa. Olen aloittanut työ-
harjoittelun lokakuun alussa 
ja harjoittelu loppuu maa-
liskuun lopulla. Minun vas-
tuulla on ollut yhteystietojen 
päivittäminen sekä digi- ja 
yritysneuvonnan tarpeiden 
kartoitus. Opinnot ja työhar-
joittelut täydentävät toisiaan 
ja niihin sisältyy mm. mark-
kinointiviestintä ja sisällön-
tuotanto. 

Tämä artikkeli on osa si-
sällöntuotannon koulutusta.

Tarja Alatalo

Vapaa-aikasuunnittelija 
Pertti Kuusisto.

Pudasjärven Kehitys Oy:n toimitilat sijaitsevat hirsikerrosta-
lossa Oikotien varressa. 

Matkailun Yrityskehittäjä 
Markus Pyttynen.

Liiketoiminnan opiskelija 
Tarja Alatalo.

Projektikoordinaattori  
Anu Seiteri.

Yrityskehittäjä  
Auvo Turpeinen.

Toimitusjohtaja  
Riikka Tuomivaara.

Kuoma Tyrsö:  

Mielensäpahoittajan 
Pudasjärvi, osa 1.
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Vanhuus kirjoittaa hiekkaan, 
nuoruus kivelle 

(afganistanilainen sananlasku)

Miettiessäni koulun hiihto-
lomaviikolle tekemistä, sain 
ajatuksen, että voisin piris-
tää laitoksissa asuvia van-
huksia. Olin jo aikaisemmin 
vieraillut eräässä hoitolai-
toksessa ja huomioinut kuin-
ka paljon ikäihmiset viet-
tävät aikaa sisällä. Vaikka 
haluja raittiiseen ilmaan oli-
si, eivät hoitajien resurssit ja 
omaisten puute tue tätä ak-
tiviteettia. Ulkoilulla kui-
tenkin on suuri merkitys ih-
misen kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin.

Otimme kaverini kans-
sa yhteyttä Hirsikartanoon 
ja sieltä toivotettiin tervetul-
leeksi ulkoiluttamaan. Sovit-
tuna päivänä sattui pakka-
nen paukkumaan ja näytti 
ensin, että tarkeneeko ku-
kaan ulos lähteäkään. Inno-
kas pappa kuitenkin löytyi 
ja lämpimällä vaatetuksel-
la ja lämpöpussukalla ei pik-
kupakkanen menoa hidasta-
nut.

Kävellessämme Raja-
maan rantaan, herätti tu-
tut maisemat Sepolle pal-
jon muistoja entisistä ajoista. 
Harmiksemme emme pääs-
seet aivan rantaan asti pyö-
rätuolilla. Seppo nautti ko-
vasti ulkoilusta ja sanoikin, 
ettei ole pitkään aikaan käy-
nyt raittiissa ulkoilmassa.

Tästä ulkoiluhetkestä hy-

Mohsen Akhlaqi ulkoilutti hiihtolomallaan Hirsikartanossa asuvaa Seppoa.

vän mielen sai sekä Seppo 
että minä. Koin tärkeäksi, 
että näin pienellä teolla sain 
tuoda iloa jonkun päivään. 
Tarkoituksena on kevään 
tullessa ottaa uusiksi, kun-
han aurinko jo vähän läm-
mittää. Oli hienoa olla vai-
kuttamassa siihen, että edes 
joku saa kokea tällaisen. Ha-
luankin kannustaa myös 
muita nuoria tällaiseen va-
paaehtoistyöhön.

Pääsin samalla näke-
mään, miten suomalainen 

vanhustenhoito on järjestet-
ty. He saavat asua kodin-
omaisessa ympäristössä ja 
heistä huolehditaan ympäri-
vuorokautisesti. Mietin kui-
tenkin kokevatko ikäihmiset 
yksinäisyyttä ja virikkeiden 
vähäisyyttä laitoksissa asu-
essaan. Kotimaassani van-
hustenhoito on hyvin eri-
laista mitä täällä Suomessa. 
Siellä on tapana, että per-
heen lapset huolehtivat van-
hemmistaan. Usein, kun 
ikäihminen ei pysty asu-

maan kotonaan, asuu hän 
vuorotellen kunkin lapsensa 
luona. Varsinaisia vanhus-
ten asumispalvelupaikkoja 
ei ole. Perheen merkitys ko-
rostuu ja vanhukset ovat läs-
nä arkipäiväisessä elämässä.

Suuret kiitokset Sepolle 
ja Hirsikartonoon mukavas-
ta päivästä. Aurinkoista ke-
vättä kaikille. Pidetään huol-
ta toisistamme

Mohsen Akhlaqi

Sydämen terveyteen liikunta tärkeää, 
tupakointia vältettävä
Pudasjärven Sydänyhdis-
tyksen kevätkokous ja maa-
liskuun kerho pidettiin 
maanantaina 6.3. seurakun-
takodissa. Vierailijana oli 
eläkkeellä oleva Oulun yli-
opiston sairaalan thorax- ja 
verisuonikirurgian ylilääkä-
ri Martti Lepojärvi. Hän on 
myös Oulun Sydänyhdistyk-
sen varapuheenjohtaja. 

-Työikäinen suomalai-
nen kuolee sepelvaltimo-
tautiin aiempaa harvemmin, 
vaikkakin sydäninfarkti on 
meillä edelleen suurin yksit-
täinen kuolinsyy. Sepelval-
timotaudin hoito ja ehkäisy 
ovat ottaneet suuria harp-
pauksia ja siksi äkillisiä sy-
däninfarkteja sattuu entistä 
harvemmin. Sepelvaltimo-
tautipotilaista yhä suurem-
man osan hoitaa kardiolo-
gi eli pallolaajennus korvaa 
usein ohitusleikkauksen, sa-
noin Lepojärvi. 

Sepelvaltimotaudin riski-
tekijöinä Lepojärvi mainit-
si iän, sukupuolen, perimän, 
tupakoinnin, vähäisen lii-
kunnan, ylipainon, korkean 
kolesterolin, kohonneen ve-

renpaineen ja diabeteksen. 
Tupakoinnin hän asetti ris-
kien ykkössijalle siksi, että 
siihen voi ihminen itse eni-
ten vaikuttaa.

Lepojärvi suositte-
li ihmisten kanssakäymis-
tä keskenään, kuten Sydän-
yhdistyksen toimintaan 
osallistuminen. Henkisen 
vireyden säilyttämiseen Le-
pojärvi myös suositteli so-

siaalisuutta, positiivista elä-
män asennetta, koskettelua 
ja läheisyyttä ihmisten kes-
ken. Liikuntaa hän suositte-
li, joka lisää tasapainon säi-
lyttämistä ja siten ehkäisee 
tapaturmia. 

Viime vuoden toimin-
takertomus osoitti yhdis-
tyksen toiminnan olleen 
vilkasta. Kerhot ovat ko-
koontuneet joka kuukauden 

Liisa Karjalainen tuli Taivalkoskelta saakka kuuntelemaan 
Martti Lepojärven esitystä. Liisa liittyi myös Pudasjärven Sy-
dänyhdistyksen jäseneksi.

ensimmäisenä maanantaina. 
Vierailijat kerhoissa ovat ri-
kastuttaneet ja monipuolis-
taneet kokoontumisia. Ke-
sällä oli toripäivä yhteisesti 
Suopunki -yhtyeen kans-
sa. Retkiä oli tehty mm. Tai-
valkoskelle, Kuusamoon ja 
Kouvalle Piipposen pirtille. 
Joulukuun kokouksen yh-

teydessä oli yhteinen jou-
luateria. Jäseniä oli vuoden 
vaihteessa 145 ja määrä on 
noussut tämän vuoden puo-
lella yli 150. 

Taivalkosken teatteriin 
järjestetään linja-autoretki 
sunnuntaina 26.3. ja sinne 
on jo lähes 40 lähtijää. Seu-
raava kerho on maanantaina 

3.4 seurakuntakodilla. Ke-
vätkokouksen puheenjohta-
jana toimi Heimo Turunen 
ja sihteerinä Leena Ranta-
la. Kokoukseen osallistui 47 
henkeä. HT

Kevätkokoukseen osallistui 47 henkeä.

176

tulevaisuuden
rakentaja

KANSANEDUSTAJA, ÄITI
YMPÄRISTÖTEKNIIKAN DI

Kesäaika alkaa maaliskuun 
viimeisenä sunnuntaina, 
jolloin kelloja siirretään 
tunti eteenpäin aamuyös-
tä kello 3.00. Vuonna 2023 
kesäaika alkaa lauantain 
25. maaliskuuta ja sunnun-
tain 26. maaliskuuta väli-
senä yönä Euroopan ko-
missio esitti vuonna 1996 

yhteiset standardit kaikil-
le EU-maille. Komission 
päätöksen mukaan kaikis-
sa jäsenmaissa pitää siir-
tyä kesäaikaan ja talviai-
kaan samana ajankohtana 
– maaliskuun ja lokakuun 
viimeisenä viikonloppuna.

Kellot 
kesäaikaan 
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SDP:n vaaliteltalla tarjoiltiin kuumaa keittoa

Illikaisen soppatykistä tarjoiltu hernekeitto teki kauppansa. 

Pudasjärvellä tärkeistä asioista kävivät juttelemassa SDP:n eduskuntavaaliehdokkaat Mari Kärkkäinen, Sanna Laine, Marko 
Salmela, Mikko Salmi, Miina-Anniina Heiskanen ja Inka Hokkanen. 

Perjantaina 17.3. oli S-mar-
ketin edessä SDP:n Poh-
jois-Pohjanmaan edus-
kuntavaaliehdokkaat 
keskustelemassa pudasjär-
veläisten kanssa. Tarjolla oli 
myös kuumaa hernekeittoa, 
jota Alpo Illikainen kauhoi 
soppatykistään.

Kuusamosta oli muka-
na Inka Hokkanen, Oulusta 
Miina-Anniina Heiskanen, 
Mari Kärkkäinen ja Mikko 
Salmi, Kempeleestä Sanna 
Laine sekä Raahesta Marko 
Salmela. 

Aurinkoisena päivänä 
riitti teltalla kuhinaa ja eh-
dokkaat saivat aikaan muka-
via keskustelutuokioita kun-
talaisten kanssa.

Pienen pojan äiti, oulu-
lainen kaupunginvaltuutet-
tu Miina-Anniina Heiskanen 
on koulutukseltaan ekonomi 
ja tanssinopettaja. Tällä het-
kellä hän toimii myös kou-
lutuskuntayhtymä OSAOn 
yhtymähallituksen puheen-
johtajana. 

-Työskentelen eduskun-
nassa perustuslakivaliokun-
nan asioiden ja SDP:n vies-
tinnän parissa. Tavoitteeni 
on, että työnkuva vaihtuu 
keväällä kansanedustajaksi!  
Tärkeitä asioita politiikassa 
ovat yhdenvertainen koulu-
tus, vahva julkinen talous, 
reilu työelämä sekä hyvin-
voinnin lisääminen myös lii-
kunnan, luonnon ja kulttuu-
rin avulla, kertoi Heiskanen 
ja lisäsi, että päätöksenteon 
pohjana ovat faktat, arvot ja 
kokemus.  

Kuusamolainen, 36-vuo-
tias sairaanhoitaja Inka Hok-
kanen kokee nuorten hyvin-
voinnin ja lapsiperheiden 
arjesta selviämisen tärkeiksi 
sekä itselle läheisiksi asioik-
si. Niin ikään Hokkanen ha-
luaa panostaa koulujärjestel-
män korkealaatuisen tason 
pysymiseen. 

-Suomen tulevaisuus riip-
puu nuorisostamme. Syrjäy-
tyminen on suuri ongelma, 
joka tulee hoitaa nykyistä 
paremmin. Lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden on selvit-
tävä muuttuvan arjen haas-
teista. 

Erilaisia perheitä sekä eri-
tyislapsia on tuettava sopi-

vin keinoin ja palvelut on 
turvattava myös syrjäseu-
duille. Politiikkaa on tehtä-
vä ihminen keskiössä, toi-
nen toistamme tukien. Meitä 
terveydenhuollon ammat-
tilaisia tarvitaan päättäville 
paikolle, sillä hätä on suuri 
ja tarvitaan asiantuntemus-
ta, kertoi Hokkanen vaali-
teemansa sisällöstä. 

Tässä ajassa tarvitaan oi-
keudenmukaisuutta ja roh-
keutta uudistua. Valin-
noillamme on väliä, joten 
annetaan kaikille mahdolli-
suus ja näin olemme yhdes-
sä voittamattomia.

Oululainen Mari Kärk-
käinen on kahden teini-ikäi-
sen ylpeä äiti. Koulutuk-
seltaan hän on filosofian 
maisteri, opettaja, tietokir-
jailija ja terveysteknologian 
asiantuntija. 

-Työkokemusta minulle 
on kertynyt monipuolisesti 
Suomessa ja ulkomailla sekä 
yksityiseltä että julkiselta 
puolelta. Vaaleissa minulle 
tärkeitä asioita ovat teknolo-
gia, talous ja koulutus. Työni 
kautta tiedän, kuinka tekno-
logia voi auttaa meitä tule-
vaisuuden haasteissa. Opet-
tajana ja äitinä koen, että nyt 
on keskityttävä perusasioi-
hin. Opettajien resurssit ja 
nuorten jaksaminen on en-
sisijaista. Olen sitoutunut ra-
kentamaan vahvaa julkista 
taloutta, joka palvelee meitä 
kaikkia, keskusteli Kärkkäi-
nen omista vahvuuksistaan.

Kärkkäinen muistutti vie-
lä, että tulevaisuuttamme ei 
ole ennalta määrätty, vaan 
siihen voi vaikuttaa ja edus-
kuntavaaleilla on vaikutta-
misessa iso rooli.  

Sanna Laine on osaava 
ja kokenut, vahvasti ihmis-
ten arjessa kiinni oleva Kem-
peleestä käsin toimiva, poh-
joissuomalainen päättäjä ja 
poliitikko. 

-Työskentelen Pohjois-
Pohjanmaalla ja Lapissa so-
siaalialan asiantuntija- ja 
kehittämisjärjestössä projek-
tipäällikkönä sekä esihenki-
lönä ihmisten syrjäytymistä 
ehkäisten. Työn kautta ovat 
tulleet tutuiksi niin päihde- 
ja mielenterveysongelmat, 
asunnottomuus, rikostausta 

kuin oppimis- ja talousvai-
keudet. Eri haasteisiin vas-
taavan palvelujärjestelmän 
kehittäminen on ollut työtä-
ni jo kuuden vuoden ajan, 
kertoi Sanna ammattitaus-
toistansa. 

Yli 20 vuoden ajan San-
na Laine on hoitanut yh-
teisiä asioita. Ensin opis-
kelijayhdistyksissä, sitten 
ammattiyhdistyksessä ja nyt 
kunnanvaltuutettuna, alue-
valtuutettuna sekä Pohteen 
yhdyspintalautakunnan pu-
heenjohtajana.

Moniportaisen sosiaa-
lialan koulutuksen ja amma-
tillisen opettajan pätevyyden 
lisäksi Laine on opiskellut 
muun muassa johtamista ja 
hallintotiedettä, joten vah-
vaa osaamista ja motivaatio-
ta sekä intohimoa löytyy yh-
teisten asioiden hoitamiseen. 

Sosiaalialan ja kehittämis-
työn ammattilaisena ja in-
himillisten arvojen kannat-
tajana Sanna Laine kokee 
tärkeäksi ihmisten hyvin-
voinnin, toimivat palvelut 
sekä hyvä arki. Myös rei-
lu työelämä ja koulutuspoli-
tiikka ovat aina olleet lähellä 
hänen sydäntään. 

Teologian maisteri Mikko 
Salmi on oululainen 47-vuo-
tias kolmen teini-ikäisen 
nuoren isä ja työskentelee 

Oulun kaupungin viestintä-
johtajana. Kansanedustajak-
si hän hakee nyt toista kertaa 
ja ensiyrittämällä saatujen 
äänien perusteella nyt on re-
vanssin paikka. 

-Poliittinen urani käyn-
nistyi vuonna 2012, jolloin 
tulin valituksi Oulun kau-
punginvaltuustoon sekä 
-hallitukseen. Vuosina 2015-
2019 toimin SDP:n pää-ää-
nenkannattajan Demokraa-
tin päätoimittajana ennen 
kuin siirryin nykyiseen teh-
tävääni Oulun kaupungin 
viestintäjohtajaksi. 

Olen katsonut yhteiskun-
taa papin, poliitikon, journa-

listin ja johtavan viranhalti-
jan silmin, summaa Mikko 
Salmi omia toimiaan. 

Salmi uskoo, että hänen 
laaja yhteiskunnallinen nä-
kökulma antaa erinomaiset 
valmiudet kansanedustajan 
tehtävään. Hän haluaa töi-
hin, jossa työnantajana on 
Suomi. 

TE-toimistossa asiantun-
tijana työskentelevä raahe-
lainen Marko Salmela toivoo 
työtä, koulutusta ja elinvoi-
maa. Päätöksenteossa hän 
pitää tärkeänä, että asioita 
tarkastellaan monelta kantil-
ta käytettävissä olevaa tietoa 
hyödyntäen. Työllisyysasi-

oiden parissa työskentelys-
tä Markolla on yli 30 vuoden 
kokemus. 

-Työvoimapula on ai-
kaisemminkin ollut uhka-
na, mutta vasta viime vuo-
sina se on konkretisoitunut. 
Pohjois-Pohjanmaalla on 
valtavasti mahdollisuuksia 
elinkeinoelämässä. On tur-
vattava energia-alan ja teolli-
suuden suurhankkeiden on-
nistuminen. Elinvoimainen 
Pohjois-Pohjanmaa pystyy 
turvaamaan asukkailleen 
myös laadukkaat terveys- ja 
sosiaalipalvelut. 

Terttu Salmi  
Kuvat: Heimo Turunen

Kevään tärkeä vaikuttamisen paikka
Eduskuntavaalien ennak-
koäänestys alkaa keskiviik-
kona 22.3., ja varsinainen 
äänestyspäivä on palmu-
sunnuntaina 2.4.

Vuosikymmenten kunta-
poliitikon kokemuksesta tie-
dän, mikä merkitys on kun 
kansanedustajana on Pudas-
järven ja Iijoki laakson alu-
een ja asukkaiden asioita hy-
vin tunteva henkilö. Näin 
kansanedustajalle on tuttua 
alueen ihmisten arki, elin-
keinojen rikas kirjo ja kun-
tien toiminnan ja talouden 

haasteet muuttuvassa ym-
päristössä.

Taakse jäänyt eduskun-
takausi oli historiallinen 
koko Iijoki laakson alueel-
la. Tältä laajalta alueelta ei 
yhdelläkään puolueella ol-
lut kansanedustajaa edus-
kunnassa. Tämä myös näkyi 
myös niin, että miten kiin-
nostuneita kansanedustajien 
taholta oltiin Pudasjärven ja 
alueen asioista. 

Tämän rakentavan ja hy-
vän vuoropuhelun perusta-
na on, että kansanedustaja 

henkilökohtaisesti on kiin-
nostunut paikkakuntaamme 
koskevista asioista. Toki pi-
tää antaa tunnustus ja kiitos 
myös muutamille kansan-
edustajille, jotka ovat puolu-
eensa merkeissä paikkakun-
nallamme vierailleet. Kaikki 
keskustelu on tärkeää ja yh-
teistä hyvää rakentavaa. 

Seuraavien lähiviikko-
jen aikana meillä pudasjär-
veläisillä äänioikeutetuilla 
on mahdollisuus vaikuttaa 
oman kansanedustajan saa-
miseksi tulevalle eduskun-

takaudelle. Pudasjärveltä on 
useita ehdolla näissä vaa-
leissa. 

Itselle on helppo valinta 
antaa ääni Keskustan ehdo-
kas Olga Oinas-Panumalle. 
Olga on kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajana osoit-
tanut, miten kehitytään kun-
tapoliitikkona haastavassa 
ympäristössä yhteisten asi-
oiden luotettavaksi hoita-
jaksi. Tätä olen saanut lähel-
tä seurata! Hänen aluevaalin 
2022 saama hyvä tulos osoit-
ti, että pudasjärveläiset pää-

sivät nopeasti tuntemaan 
hänet poliitikkona.

Olgalla pudasjärveläise-
nä ja maakunnan hyvin tun-
tevana ehdokkaana on erin-
omaiset mahdollisuudet 
menestyä eduskuntavaa-
leissa niin, että vuosikym-
menten jälkeen Pudasjärvel-
tä on eduskunnassa henkilö 
ja maakunta saa nuoren kan-
sanedustajan.

Hän on henkilö, joka tun-
tee eri- ikäistensä ihmisten 
arkea, alueen elinvoiman, 
rikkaat luonnonvaramme, 

maaseudun peruselinkeino-
jen arvon, koulutuksen mer-
kityksen sekä kunnallisten- 
ja yhteiskunnan tuottamien 
palvelujen tärkeyden syrjäi-
sillä seuduilla. 

Tämä vaan vaatii, että an-
namme äänen Olgan nume-
rolle.

Vesa Riekki 
Pudasjärven 

kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja (Kesk.)
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Timpan Taksipalvelu Met-
sälä on uusi yritys Pudasjär-
vellä. Yrittäjänä toimii Timo 
Vähäkuopus, joka osti hel-
mikuussa liiketoiminnan ja 
auton Teppo Granlundilta. 
Asemapaikkana toimii Pu-
dasjärven keskustan taksi-
asema ja toimintaa hän har-
joittaa Otaksin väreissä. 
Keskustan asemalla palve-
lee 10 taksia. Timo kokee, 
että hänet on otettu hyvin 
vastaan uutena yrittäjänä, 
josta osoituksena on muun 
muassa se, että hänet valit-

tiin Pudasjärven taksiautoi-
lijoiden hallitukseen, jossa 
toimii myös uutena varapu-
heenjohtajana. Tuoreeltaan 
hän liittyi myös Pudasjärven 
Yrittäjien jäseneksi. 

Yrityskokemusta Timol-
la on ennestään lypsykarja-
yrittäjänä 31 vuotta Metsä-
län kylässä. Maatilasta hän 
luopui viisi vuotta sitten. 
Sen jälkeen hän oli myyn-
tiedustajan töissä ja puoli-
toista viimeistä vuotta tak-
sinkuljettajana Iso-Syötteen 
taksimatkoilla. Taksiluvan 

saantiin tarvittiin myös yri-
tyskurssin käynti. 

Taksikyydeissä merkittä-
vänä ovat kela- ja soteajot, 
joita Timo suorittaa 1+6 hen-
gen Peugeot tilataksilla.  HT

Olga, Lauri ja Pirkko tapasivat 
äänestäjiä pikku pakkasella
Keskustalla oli keskiviikko-
na 8.3. vaalitilaisuus S-Mar-
ketilla, jossa olivat äänestäjiä 
tapaamassa Olga Oinas-Pa-
numa Pudasjärveltä, Lauri 
Nikula Kiimingistä ja Pirkko 
Mattila Muhokselta. Lauril-
la oli mukana makkaragrilli, 
jossa paistetut makkarat kel-
pasivat yleisölle pikku pak-
kasessa. Kaikilla ehdokkailla 
oli myös tukijoukkoja muka-
na, jotka auttoivat vaaliesit-
teiden ja -tarjottavien jaka-
misessa. 

Olga kertoi uskovansa 
Pohjois-Suomeen, jossa kat-
sotaan rohkeasti tulevaisuu-
teen. Ajatus lähtee kotiseu-
tuylpeydestä. Jokaisen pitää 
voida asua, elää ja yrittää 
siellä, missä itse parhaaksi 
kokee. Hän kertoi vastusta-
vansa keskittämistä ja kun-
tien pakkoliitoksia. Ilmas-
to- ja ympäristöpolitiikkaa 
voidaan tehdä kurjistamatta 
kenenkään arkea. Olemme 
kaikki saman arvoisia Hei-
kompia ei jätetä omaan on-
nensa nojaan. Työn teon täy-
tyy olla kannattavaa aina. 

-Selätetään ikäihmisten 
yksinäisyys, annetaan nuo-

rille ja perheille tukea en-
naltaehkäisevästi. Pidetään 
huolta kouluista joka asteel-
la.

Lauri paistoi makkaroi-
ta, keskusteli sekä jakoi vaa-
limateriaalia siinä ohessa. 
Hän kertoi juurensa olevan 
Pudasjärvellä ja Oulaisis-
sa. Pudasjärveläiset isä ja 
äiti Veli ja Lahja Nikula oli-
vat tilaisuudessa poikansa 
tukena. Kaupungin ja maa-
kunnan luottamustoimissa-
ni Lauri kertoi pyrkivänsä 
edistämään alueellista tasa-
painoa. Harvaan asutut alu-
eet ja kasvukeskukset, kylät 
ja kaupungit hyötyvät tois-
tensa elinvoimasta. Työteh-
tävät nuorisorikostutkin-
nassa ja nettipoliisina ovat 
tuoneet näkökulmaa varsin-
kin lasten ja nuorten muut-
tuviin haasteisiin. 

-Haluan tuoda eduskun-
taan tuttua ja turvallista hei-
näntekojärkeä.

Pirkolla on kokemus-
ta kansanedustaja- ja mi-
nisterinkin työstä, oltuaan 
edellisillä vaalikausilla kak-
si kautta kansanedustajana. 
Politiikassa hän on ollut mu-

Lauri Nikulalla oli mukanaan grilli, josta makkarat tekivät kauppansa. Paistoapua hän sai tu-
kijoukoiltaan. 

Olga Oinas-Panumalla juttu luisti ja hän viihtyi yleisön joukossa. 

Pirkko Mattilan kanssa Keskustan Muhoksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Katri Hyväri-
nen, jotka jututtivat Mirja Luusuaa. 

kana koko 2000-luvun ajan. 
Aluevaltuutettuna hän ker-
toi tuntevansa uudistuvat 
sotepalvelut. Pirkko lupasi 

puolustaa pohjoista Suomea 
kärkiteemoinaan turvalli-
suus, toimivat liikenneyhte-
ydet sekä toimivat peruspal-

velut. 
-Nyt tarvitaan lujaa työ-

tä pohjoisen, suomalaisen ja 
eurooppalaisen yhteistyön 

eteen. Toimeliaisuudella 
pärjätään! HT

Timpan Taksipalvelu Metsälä 
on uusi yritys Pudasjärvellä

Timo Vähäkuopus on 
tuore taksiyrittäjä 

Pudasjärvellä. Työautona on 
Peugeot 5008 1+6 hengen 
tilataksi, jonka hän hankki 

taksitoiminnan lopettaneel-
ta Teppo Granlundilta. 
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TORIPÄIVÄ
PUDASJÄRVEN  
TORILLA  
LA 25.3. KLO 9-14

Myynnissä mm:

TERVETULOA RAITTIISEEN ULKOILMAAN 
TURVALLISILLE OSTOKSILLE! 
T: Torikauppiaat p. 0400 262 786

Kotimaista 
kylmäsavu, lämmin-

savu ja graavi- 
kirjolohta. Kylmä- 

savu ja graavisiikaa.
Silakkaherkkuja. 

Tyrnimehua.
Erikoisjuustot. 

Kalakukot, 
lörtsyt, leivät, 

pullat, 
karjalanpiirakat, 

kalasäilykkeet ym. 

Kotimaisia 
puuvilla-, muovi/

puuvilla-, viskoosi- 
ym. mattoja. 

Päre-, paju-, 
muovikoreja, 
puunkanto-

kassit, taikinatiinut, 
taljat ym. 

Lettukahvilasta 
muurikkaletut, 
grillimakkarat. 

Vääräkankaan 
maku- ja

perushunajaa 

Karkkikaarasta 
metrilakut, 
hattarat

ym. makeiset

Kivikylän 
palvijunasta 

maalaishyytelö, 
palvit, makkarat, 
ym. lihatuotteet. 

Talvitakkeja ja 
-housuja 

miehille ja naisille, 
pipoja, hanskoja, 

sukkia ym. 

Suomen 
Vesijuoksuliitto
- vesiliikunta- ja 

avantouinti-
tuotteet

Ocumax silmälasinpesuaine,  
Nahkis nahanhoitoaine, siivoussaippua. 

LAURI NIKULA

Tervetuloa tupailtaan
Taipaleen kievaripirttiin

keskiviikkona
22.3. kello 18

Taipaleenharjuntie 8
 

Maanpuolustusnaiset ja 
Reserviupseerikerho 
kokoustivat yhdessä

- lasten ja nuorten 
turvattomuus puhutti

Pudasjärven Maanpuolus-
tusnaiset ja Pudasjärven Re-
serviupseerikerho aloittivat 
kevätkokouksensa viikon-
vaihteessa yhteisellä kes-
kusteluteemalla. Maanpuo-
lustusnaisten puheenjohtaja 
Katri Virtanen johdatteli tee-
maan ”Järjestöt lasten ja 
nuorten turvana”. Turvatto-
muuden tunteen ilmentymi-
nä nähtiin maailmanpoliitti-
nen tilanne ja kouluista sekä 
kaduilta välittyvät tiedot 
kiusaamisen muuttumises-
ta väkivallaksi, yhä nuorem-
pien lasten levottomuutena, 
vanhempien roolin muut-
tumisena lasten kavereik-
si ja vanhemmuuden puut-
tumisena. Lapset ja nuoret 
ahdistuvat, jos heillä ei ole 
varmuutta, että lähellä on 
aikuinen, johon voi luottaa. 
Jos vanhempi ei aseta rajoja 
mietittäessä oikeaa ja väärää 
ja tee yhteistyötä esimerkik-
si opettajien kanssa, lapsi ja 
nuori joutuu kasvamaan ris-

tiriitaisessa ilmapiirissä. 
Kodin toiminta vaikut-

taa lapsen kehittymiseen. 
Jos lapsi jää huomiotta tai 
joutuu kilpailemaan esimer-
kiksi puhelimen kanssa van-
hempiensa huomiosta, hän 
hakee ympäristön, jossa saa 
hyväksyntää (vaikka epä-
sovinnaisin keinoin) tai hän 
on vaarassa syrjäytyä. 

Keskusteluissa todettiin, 
että arjen rutiinien toteut-
taminen tuo turvallisuutta 
kaikille ja samalla asioiden 
hoitamista opitaan. Yhdes-
sä puuhastelu antaa tunteen, 
että perheessä välitetään kai-
kista. Vanhempien rauhal-
linen olemus estää panikoi-
tumista ja rauhoittaa lasta. 
Asioista tulee puhua realis-
tisesti, vaikkakin lapsen ke-
hitystaso huomioiden. Vai-
keissakin elämäntilanteissa 
toivon merkitys on tärkeätä. 
Usko tulevaisuuteen ja ta-
voitteisiin panostaminen an-
taa suuntaa turvallisuuden 

rakentamiselle.
Maanpuolustusjärjestöt 

voivat kertoa varautumises-
ta, siirtää perinnetietoaan 
nuorille, valaista, mitä so-
dan kokemukset ovat mer-
kinneet ihmisille, mahdol-
lisesti omille sukulaisille. 
Lasten ja nuorten kanssa tu-
lee puhua, mitä tarkoittaa, 
kun puhutaan Ukrainan so-
dasta ja videoilta näkee kuo-
lemaa ja raunioituneita kau-
punkeja. On painotettava, 
ettei nyt ei ole kyse pelistä, 
jossa kenenkään ei satu. 

Pienryhmissä työstettiin 
toimenpiteitä, joita yhdis-
tyksemme voivat toteuttaa 
käytännössä turvallisuuden 
lisäämiseksi. 

Varsinaiset kokoukset 
yhdistykset pitivät omien jä-
sentensä kesken. Maanpuo-
lustusnaisten puhetta johti 
kunniapuheenjohtaja Mervi 
Sammelvuo. 

PUDASjärveläinen lehti

Pudasjärven Maanpuolustusnaisten kevätkokouksen osallistujia. 

 EDUSKUNTAVAALIT 2023
ILMOITA JAVAIKUTA ÄÄNESTÄJIIN

PAIKALLISLEHDESSÄ!

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen P. 0400 499 745 



13PUDASjärveläinenNro 12 •  ke 22.3.2023

Pääsiäisajan lauluja seurakuntakodilla
Ukrainalainen kirkkolau-
luyhtye Kaanon esiintyy 
sunnuntaina 26.3. kello 19 
Pudasjärven seurakunta-
kodissa. Tuotto vapaaeh-
toisesta käsiohjelman mak-
susta lahjoitetaan Kirkon 
Ulkomaanavun Auta Uk-
rainan lapsia -keräykseen. 

1990-luvun alussa seitse-
män eri kuoroissa pitkään 
laulanutta lahjakasta mies-
tä Keski-Ukrainasta kiin-
nostui ortodoksisesta laulu-
perinteestä, joka oli tuolloin 
lähes tuntematonta nuores-
sa itsenäisessä tasavallassa. 
Perehdyttyään huolellisesti 
kirkkolauluun Kaanon-lau-
luryhmä halusi ryhtyä sen 
sanansaattajaksi ja tehdä it-
selleen tärkeistä, rauhoitta-
vista ja säestyksettä esitet-
tävistä melodioista tuttuja 
yhä useammille. Tätä työtä 
Kaanon tekee yhä.

Neliäänisesti laulava 

kirkkolauluyhtye Kaanon 
tuo Suomeen jo yhdeksättä 
kertaa vaikuttavan, moni-
puolisen ohjelmiston: mu-
kana on sekä perinteistä 
ortodoksista kirkkolaulua, 
klassisia ukrainalaisia kuo-
roteoksia että tällä kertaa 
erityisesti pääsiäisen ajan 
lauluja. Ohjelmisto on ai-
emmissa konserteissa mu-
kana olleille tuttu tyylil-
tään mutta kuitenkin uusi 
ja varta vasten pääsiäisen 
teemoihin rakennettu. Pää-
siäinen on ortodoksisen kir-
kon tärkein juhla, ja jo pel-
kästään siksi konsertti tuo 
paljon aiemmista konser-
teista poikkeavaa, uudella 
tavalla kiintoisaa materiaa-
lia kuultavaksemme. Edel-
listen kiertueiden suosio 
on motivoinut ryhmän ke-
vätkiertueelle Suomeen, ja 
näin monen laulunystävän 
toive jälleen kuulla Kaano-

nia täyttyy. 
Ryhmä on laulanut pal-

jon yhdessä, ja sen voi kuul-
la – äänet soivat saumatto-
masti ja puhtaasti yhteen ja 
tuovat loistavasti esiin mu-
siikin arvon sekä perinteen 
iän ja voiman. Pyhän viikon 
tienoille, varhaiskevään he-
räämisen aikaan, Kaanon 

tuo äänillään kevään kirk-
kautta ja valoa. Seitsemän 
miehen laulussa on voimaa, 
mutta ei siitä herkkyyttä-
kään puutu! Yhtyeen tai-
teellinen johtaja on Ievgen 
Valovenko.

Seurakunta tiedotus

Ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon esiintyy Pudasjär-
vellä Suomen kiertueellaan.

Siuruan hiihtokilpailuissa satoi 
uutta lunta ja suksi luisti 
Virtalan entisen koulun pi-
ha-alueelle saapui lauantai-
na 18.3. jälleen noin kuuden-
kymmenen hengen joukko 
hiihtäjiä, lumikenkäilijöitä 
sekä huolto- ja kannustus-
joukkoja. Vaikka lunta satoi 
koko kilpailujen ajan, niin 
suksi luisti ja kilpailijat ot-
tivat mittaa toisistaan po-
sitiivisella asenteella. Osal-
listujia riitti sekä lasten että 
aikuistenkin sarjoihin ja lu-
mikenkäilyn parikisailuun. 
Kari Tykkyläinen toimi kuu-
luttajana ja hänellä taisi osua 
pilkut vääriin kohtiin aiko-
jen suhteen, koska niin eri-
koisia tuloksia emme ole 
aikaisemmin kuulleet. Tär-
keintä oli kuitenkin, että 
kaikki kisaajat saivat pal-
kintonsa kotiin viemisiksi ja 
yleisöllä oli hauskaa. 

Kilpailijoita hiihtoladulla 
oli kaikkiaan 15 ja lumiken-
käilypareja 5.

Kahvilakioskissa huol-
to pelasi ja hampparit, mak-
karat, kahvit sekä piirakat 
kävivät kaupan. Arpajais-
ten pääpalkinnon oli Siuru-
an Kylä ry. ostanut ja näin 
lumikenkäilemään pääsee 

voittoarvan ostanut Pirkko 
Asmunti. 

Kiitos Riitalle ja Matille, 
kaikille kilpailijoille, muil-
le osallistujille, talkoolaisille 
sekä hiihtokilpailujamme tu-
keneille yrityksille ja yksityi-
sille henkilöille. 

Seuraavaksi Yli-Siuru-
an metsästysseura ry. järjes-
tää pilkkikilpailut perjantai-
na 7.4. Liekolammella, jossa 
on  mukana myös kyläyhdis-
tys omalla panostuksellaan. 
Siuruan Kylä ry:n järjestä-
mänä toteutetaan Mootto-
risahaveistokurssi Naisil-
le 18.–20.5. Ikosenniemellä. 
Tervetuloa mukaan! 

Siuruan Kylä ry.  

Aikuinen ja lapsi -lumikenkäkisailussa olivat mukana myös 
Eila Karjalainen ja Joonas Vähäkuopus. 

Maaliin tultiin asiaan kuuluvasti 
kaiken ladulle jättäneenä.

Voittajien on helppo hymyillä. Siuruan hiihtokilpailuissa 
kaikki saivat palkinnon. 

Alpo Kantoniemi on miesten sarjan vakiokisaaja. 

Näissä eduskuntavaaleis-
sa meillä on mahdollisuus 
muuttaa Suomen henki-
nen suunta. Aineellista 
hyvinvointia tärkeämpää 
on henkinen hyvinvoin-
ti. Se miten meidän ikäih-
misiä kohdellaan ja mi-
ten vastaamme lasten ja 
nuorten pahoinvointiin. 
Minulle ihminen on tär-
keä ennen ja jälkeen synty-
män. hyvän yhteiskunnan 
merkki on, miten se hoitaa 
ikäihmisten asiat. Eräs yli 
80-vuotias nainen Pulkki-
lassa kertoi: ”Me olemme 
tehneet pitkän työrupea-
man tämän yhteiskunnan 
eteen. Minä odotan, että 
me saisimme hyvän van-
huuden.” Vaalassa ja Hy-
rynsalmella ikäihmiset pu-
huivat, että on muutettava 
omasta kodista kunnan 
vuokra-asuntoon, koska 
eläminen omassa kodissa 
tulee niin kalliiksi. Sivu-
kylien asunnot jäävät kyl-
miksi. Ruoan, polttoaineen 
ja sähkön hinnan korotuk-
silla kansa saadaan kyyk-
kyyn. Eräs eläkeläinen 
Vaalasta sai 800 euron säh-
kölaskun. Minulle kerrot-
tiin: ”Nyt hän istuu kotona 
turkki päällä.” Lisäksi Uk-
rainan sota on herättänyt 
monissa ikäihmisissä pel-
koja ja muistoja partisaani-
en hyökkäyksistä itärajan 
kuntiin. ”Olin silloin pie-
ni poika ja muistan, kuin-
ka isä huusi öisin: ”Nyt ne 
ryssät tulevat! Menin ik-
kunaan katsomaan! Äiti 
yritti saada isän hereille. 
Isän sotakauhut siirtyivät 
minulle, josta vieläkin olen 
kärsinyt.”

Terveydenhoito 
puhuttaa
- Tämä Pohde on ihan 
sieltä ja syvältä. Mieheni 
kuuluu kehitysvammais-
palvelujen piiriin, mutta 
hoitajat etsivät nyt toisia 
tehtäviä hyvinvointialu-
eelta. Emme saa mitään 
apua, huokaili miestään 
hoitava pyhäntäläinen 
nainen. Kuusamossa mie-
het valittivat minulle, että 
on vaikea päästä lääkäriin.

Kuusamossa toimii 
vain yksi osasto. Lehtitie-
tojen mukaan Taivalkos-
kelta ja Pudasjärveltä ni-
pistetään vuodepaikkoja 
ja Vaalasta lopetetaan ter-
veyskeskus. Haukiputaal-
la minulle kerrottiin, että 
yksi osasto potilaineen 
siirretään muualle. Poh-
teen hoitajat ovat odotta-
valla mielellä. Johtajia on 
kyllä lisätty, mutta ei ruo-
honjuuren työntekijöi-
tä. Herää vain kysymys, 
että luvattiinko liian pal-
jon? Eräs eläkeläisnainen 
Muhokselta totesi: ”Kyl-
lä minä olen tullut siihen 
tulokseen, että nämä ko-

ronapiikit olivat ihan höpö 
höpö juttu. En enää otta-
nut viidettä piikkiä.”

Kun tein Limingassa 
vaalityötä, niin siellä kun-
touttava hoitaja kertoi, että 
nuorten mielenterveyson-
gelmat räjähtävät käsiin, 
koska kaikkia ei voi ot-
taa hoidon piiriin. Kelan 
kautta on mahdollista saa-
da kolmen vuoden aikana 
80 kertaa psykoterapiaa, 
mutta ongelmana on työn-
tekijöiden vähyys.

Tarkkaan mietin 
ketä äänestän
 ”Poikani jatkaa maati-
lan pitämistä, mutta vaik-
ka hän talvisin auraa tei-
tä, käy kesäisin turvesoilla 
ja vaimo on palkkatöis-
sä, niin he eivät tahdo sil-
ti pärjätä,” huokaili van-
ha isäntä Rantsilassa. Eräs 
luomutilan emäntä kertoi, 
että luomumaito ei mene 
oikein enää kaupaksi. 
Hän on ajatellut siirtyvän-
sä tuottamaan normaalia 
maitoa. 

– Jos tuottaja saisi edes 
10 senttiä litralta, niin mo-
net maitotilat pysyisivät 
hengissä.

Eräs taivalkoskelainen 
puutavaraa kuljettava yrit-
täjä sanoi, että onko tämän 
hallituksen tarkoitukse-
na saattaa Suomi konkurs-
siin?

- Me emme tiedä mie-
heni kanssa, ketä äänestää. 
Pakka on puolueessamme 
sekaisin, koska se on hy-
lännyt arvonsa, kertoi pu-
dasjärveläinen nainen.

– Ihan tätä samaa olen 
kuullut monilta Kuusa-
mossa, Muhoksella ja Tyr-
nävällä, sanoin. 

Eräs yrittäjä Oulus-
ta kertoi, että hän todella 
tarkkaan miettii, ketä ää-
nestää. Työnsä puolesta 
hän on kohdannut monia 
ehdokkailta ja huoman-
nut, että monilta puuttuu 
kaikki perusarvot. Hän jat-
koi, että joukossa on jopa 
huijareita, jotka silti pyr-
kivät eduskuntaan! Nyt 
kannattaa tosiaan puolus-
taa niitä arvoja, jotka suo-
jelevat ihmisen elämää. 
Itse näen, että sukupuo-
lineutraali avioliittolaki, 
vanhemmuuslaki, abortti-
laki ja translaki aiheutta-
vat suurta hämminkiä ja 
ahdistusta. Olkaamme us-
kollisia perinteisille perhe- 
ja avioliittoarvoille ja kun-
nioittakaamme ikäihmisiä. 
On erittäin hyvä, että Pu-
dasjärvellä Perheen par-
haaksi -hankeen kautta 
pyritään monialaisesti vai-
kuttamaan lasten ja per-
heiden hyvinvointiin.

Ari-Pekka Ape Nieminen
Eduskuntavaaliehdokas 

KD

Arvot ja elämä 
puristuksessa
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Luontokuvaajalle Pudasjärvi 
tärkeä kuvausretkien kohde
Pudasjärveläiseen useita 
vuosia luontojuttuja kirjoit-
tanut Jarmo Vacklin on Py-
häjokinen luontokuvaaja. 
Luonnon kuvaaminen alkoi 
1990-luvulla Raahen seutu-
villa, mutta nykyisin retket 
vievät muun muassa Lap-
piin. Pudasjärvi on ollut jo 
vuosikymmenien ajan tär-
keä kuvausretkien kohde. 
Pudasjärvellä yhdistyvät 
niin eteläinen, kuin myös 
pohjoinen luonto. Alueen la-
jisto onkin rikas ja monipuo-
linen. Kuvaaja on myös iloi-
nen ja kiitollinen saadessaan 
tehdä juttuja Pudasjärveläi-
nen-lehteen. Näillä reissuilla 
on saanut kirjoittaa sellaisis-
takin alueen luontokohteis-
ta, jotka muuten jäisivät mo-

nelta pimentoon, mutta joilla 
esiintyy erämaista ja luon-
nontilaista Pudasjärveläis-
tä luontoa. Luontokuvaus 
on kulkenut varsinaisen päi-
vätyön eli rautakauppiaan 
uran rinnalla. Kauppiaan 
hommien jäätyä on aikaa 
ollut myös enemmän ret-
keilylle ja valokuvaukselle. 
Kolmeenkymmeneen vuo-
teen mahtuu useita valoku-
vanäyttelyitä muun muassa 
Oulun kaupunginkirjastossa 
ja Pyhäjoen kirjastossa. Lu-
kuisa joukko lehtikirjoituk-
sia muun muassa Apu-leh-
teen. Rakkain laji kuvaajalle 
on kenties keltavästäräkki, 
josta kaikki aikoinaan alkoi 
eräältä Perämeren rantanii-
tyltä 1990-luvun alussa. HT

Pudasjärveläiseen useita vuosia luontojuttuja kirjoittanut 
Jarmo Vacklin on Pyhäjokinen luontokuvaaja.

Keltasirkku on enimmäkseen parvilintu
Keltasirkku on suomalai-
sille tuttu ja rakas lintu. 
Laji kuuluu ja on kuulu-
nut jo satoja vuosia suoma-
laiseen peltomaisemaan. 
Jo ennen nykyistä lintujen 
talviruokintabuumia kel-
tasirkkuja on autettu talvi-
sin viemällä kauraa linnuil-
le. Onko kauniimpaa näkyä 
kuin keltasirkkuparvi tal-
visella kauralyhteellä. Kel-
tasirkku viihtyy lähes koko 
vuoden eri kokoisissa par-
vissa, ainoastaan kesällä pe-
sintäaikaan linnut ovat eril-
lään toisistaan. Tosin myös 
pesintäaikaan saattaa par-
haissa metsäsaarekkeissa ja 
peltojen laidemetsissä pari-
määrä nousta jopa kymme-
niin pareihin neliökilomet-
rillä eteläisessä Suomessa ja 
Pohjanmaalla. 

Pesintäaikaan keltasir-
kut usein istuskelevat säh-
kölangoilla ja aidantolpilla. 
Koska pesintä alkaa var-
sin aikaisin linnut tekevät 

usein kaksi pesuetta vuo-
dessa. Keväällä kun lämpö-
tila laskee nollan tienoille 
rupeavat lintujen hormonit 
hyrräämään ja ne katsele-
vat korkean laulupuun hak-
kuuaukean, suon tai pellon 
reunasta. Vaikka keltasir-
kun soidinlaulu on varsin 
yksitoikkoista, niin se kuu-
luu olennaisena osana suo-
malaiseen luontoon, erito-
ten maaseutumiljööseen. 
Osa keltasirkuista tekee 
vielä toisen pesueen heinä-
kuussa. 

Talvisin linnuille on 
hyötyä parveutumises-
ta. Parvessa on enemmän 
silmäpareja ilmoittamas-
sa saalistavista pedoista. 
Usein keltasirkut joutuvat 
muun muassa varpuspöl-
lön tai varpushaukan kyn-
siin. Keltasirkut kiertävät 
talvisin varsin laajalla alu-
eella ravintoa etsimässä ja 
ne käyvät useammalla ruo-
kailupaikalla päivän aika-

na. Mikäli yksi paikka hau-
tautuu lumituiskun alle, on 
varalta muita ruokapaikko-
ja tarjolla. Vaikka keltasirk-
ku on paikkalintu, osa lin-
nuista liikkuu talven aikana 
etelämmäksi, mikäli ravin-
totilanne käy huonoksi. 
Keltasirkku on melko riip-
puvainen kauransiemenistä 
ja viihtyy peltomaisemissa, 
minne on jäänyt hukkakau-
raa tai missä sijaitsee kau-
ravarastoja. Kaurasta ei 
riitä linnuille energiaa ko-
vinkaan pitkään ja ravinnon 
loppuminen on usein kel-
tasirkuille kohtalokasta. 

Kauran energiavähyy-
destä johtuen keltasirkut 
joutuvat hakemaan ravin-
toa koko lyhyen talvipäivän 
ajan. Sirkut ovat myös aa-
mulla ensimmäisten lajien 
joukossa lintulaudalla. Jot-
ta energiaa riittää koko yön 
ajaksi keltasirkku joutuu 
venyttämään päivääkin ai-
van pimeän tuloon saakka. 

Auringonkukan siemenil-
lä toimeentuleva talitiainen 
saattaa vierailla lintulaudal-
la vain muutaman kerran 
päivässä. 

Keltasirkut ovat paikoin 
oppineet käyttämään myös 
lintujen ruokintapaikkoja 
hyväkseen. Taajamien ruo-
kintapaikat houkuttelevat 
myös lintuja maaseudulta. 
Ruokailujen välissä keltasir-
kut levähtävät ja yöpyvät 
korkeiden puiden oksilla. 
Vaikka keltasirkku on paik-
kalintu ja suurin osa linnuis-
ta elää samoilla alueilla läpi 
elämän, voidaan sitä pitää 
myös osittaismuuttajana. 
Syys--marraskuussa näkee 
etupäässä nuorien yksilöi-
den muuttavan etelämmäk-
si, mutta liikettä on pitkin 
talvea. Lähes kaikki Lapin 
pohjoisimmat keltasirkut 
ovat joutuneet muuttamaan 
talveksi etelämmäksi. Näi-
den lintujen pesintä siirtyy-
kin muita myöhemmäksi ja 

munintaan pohjoisimmat 
keltasirkut pääsevät vas-
ta toukokuun lopulla. Osan 
keltasirkuista tiedetään 
muuttavan aina Etelä-Ruot-
siin ja Tanskaan saakka. 

Keltasirkkukannat ovat 
selvinneet varsin hyvin 
Suomen maatalouden muu-
toksista. 1950-1970-luvuil-
la maatalous koneellistui 
suuresti. Keltasirkku hyö-
tyi peltojen ja avohakkui-
den lisääntymisestä. Lin-
tujen määrä on pysynyt 
varsin vakiona vuosikym-
menestä toiseen. Keltasirk-
ku on varsin sopeutuvainen 
laji eikä ole kovin kranttu 
pesäpaikan suhteen. Lajille 
kelpaavat monenlaiset ava-
rat maastot. 

Toisin on keltasirkun 
serkun laita. Peltosirkkujen 
määrät ovat viimeisten vuo-
sikymmenien aikana suo-
rastaan romahtaneet. Laji 
oli vielä 1970-luvulla mel-
ko yleinen. Todennäköi-

sesti syynä on ollut pitkä 
ja varallinen muuttomat-
ka. Peltosirkku on kärsinyt 
muutolla niin kasvinsuoje-
lumyrkyistä kuin salamet-
sästyksestäkin. Ranskalaiset 
ovat mieltyneet peltosirkun 
makuun ja muun muassa 
italiassa rastaat ovat olleet 
suurta herkkua. Pohjois-
maissakin sirkkuja on käy-
tetty aikoinaan ravintona, 
nykyisin lähinnä enää Väli-
meren maissa. 

Toivotaan että keltasirk-
ku tulee säilymään run-
saana Suomen linnustos-
sa huolimatta maatalouden 
ja ilmaston muutoksista. Il-
maston muutosten vaiku-
tuksista Suomalaiseen lin-
nustoon on vaikea sanoa 
mitään varmaa. On arvioi-
tu, että ainakin lähes kaik-
kien tunturilintulajien elin-
piiri tulee muuttumaan 
huonommaksi ainakin 10-
15 prosenttia.

Jarmo Vaclin

Talvisin keltasirkut kerääntyvät maaseudulta taajamiin lintujen ruokinnoille. Toisinaan lin-
tuja voi olla parvissa useita satojakin.

Keltasirkkua on aikaisemmin pyydystetty ihmisravinnoksi. Onneksi keltasirkun tilanne on 
nykyisin jo hyvä, mutta sen serkku peltosirkku on vielä monien herkkua muun muassa Vä-
limeren maissa.

Vastuuta koko 
Suomesta



15PUDASjärveläinenNro 12 •  ke 22.3.2023

Nyt kun eduskuntavaalit ovat jo ovella, gallupeis-
sa povataan kuumeisesti vaalien voittajaa. Kun 
katsellaan maaliskuun gallupkärkeä, miesten ja 
naisten ykkösinä ovat Operetti Pro (anagrammi 
nimestä Petteri Orpo) ja Annin Armas (Sanna Ma-
rin). Anagrammilla tarkoitetaan nimissä olevien 
kirjainten ryhmittelyä uudelleen niin, että syntyy 
uusi sanoja (kuten vaali – laiva). 

* * *
Toimittaja Jukka Ukkolan teksteistä on päästy naut-
timaan ”Kähmyissäkin” jo toukokuusta 2021 lähtien. 
Tällöinhän esiteltiin otteita hänen Oulun murteen uu-
desta sanakirjasta Ookko nää. Jukka Ukkola on jul-
kaissut 30 kirjaa, ja Jukan Ukkola-kolumneja ja hänen 
kokoamaansa Jyvät ja akanat -palstaa voi lukea Suo-
men Kuvalehdestä. Kevään aikana myös Kähmyt esit-
telee Jukan kokoamia tekstejä. Aloituksena on ana-
grammeja entisistä ja nykyisitä poliitikoista. Eli keitä 
ovat: 
1) Roima Hartiakas. 2) Pokeripelaaja. 3) Hatussa lie-
nee. 4) Landenorssi. 5) Parahin oma väki. 6) Aena tuh-
laantui. 7) Veikko pahasta. 8) Haha Sisujoella. 9) Ohi-
ta markka. 10) Mrs. Hillohakija. 11) Komea keila. 12) 
Yes risa saha. 13) Onnen taktiikka. 14) Kotimaa-man-
nekiini. 15) Tyrkin keijaan. 16) Arvoitus koko ihminen. 
17) Onhan onnekas. 18) Maurin tulkki. 19) Penseä kor-
piääni. 20) Liikennerekka. 21) Ilmakilinät. 22) Löisi Tu-
nisian. 23) Ilmo Saariaho. 24) Perso paraati. 25) Rupi-
nen Amerikka. 26) Äiti kipsiperenna. 27) Hikiraspi. 28) 
Romanssiaura. 29) Antenni irti. 30) Masokismi. 31) La-
serpolttiainen. 32) Uljas hipiä. 33) Aarno viisasmono. 
34) Kaivoslaser. 35) Soikaa nuorina. 36) Juro itikka-
emo. 37) Annettu ironia. 38) Venyypä arvona. 

* * *
Oikeat nimet: 1) Martti Ahtisaari. 2) Pirjo Ala-Kapee. 
3) Hussein Al-Taee. 4) Li Andersson. 5) Paavo Arhinmä-
ki. 6) Tuula Haatainen. 7) Pekka Haavisto. 8) Jussi Hal-
la-aho. 9) Timo Harakka. 10) Harry Harkimo. 11) Kike 
Elomaa. 12) Sari Essayah. 13) Antti Kaikkonen. 14) Toi-
mi Kankaanniemi. 15) Jyrki Katainen. 16) Mauno Hen-
rik Koivisto. 17) Hanna Kosonen. 18) Katri Kulmuni. 19) 
Seppo Kääriäinen. 20) Erkki Liikanen. 21) Mika Lintilä. 
22) Sauli Niinistö. 23) Maria Ohisalo. 24) Sirpa Paatero. 
25) Mauri Pekkarinen. 26) Sirpa Pietikäinen. 27) Kirsi 
Piha. 28) Anssi Rauramo. 29) Antti Rinne. 30) Kimmo 
Sasi. 31) Pertti Salolainen). 32) Juha Sipilä. 33) Osmo 
Soininvaara. 34) Kalevi Sorsa. 35) Kaarina Suonio. 36) 
Erkki Tuomioja. 37) Ano Turtiainen. 38) Paavo Väyry-
nen. 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kumpi on 
vaaligallupin ykkönen: 

Operetti Pro vai Annin 
Armas? 

Kova kiri kuin vaaleissa!  Kuva: Mauri Hietala.

Hippo-talvirieha
Rajamaanrannassa ti 28.3. 

klo 17.30-19.00

Arvomme kävijöiden kesken 
hippomaisen palkinnon.

Tulethan paikalle jalkaisin, 
tapahtumapaikalla ei ole 

parkkipaikkoja.

Hirsikampuksen lukion op-
pilaat saivat keskiviikkona 
15.3. ajankohtaisiin asioihin 
pureutuvan opetustuokion, 
kun kampukselle saapuivat 
vaalipaneeliin paikkakun-
nan kansanedustajaehdok-
kaista Olga Oinas-Panuma 
(Keskusta), Mirka Väyry-
nen (Vapauden Liitto), Kai-
su Heikkinen (Liike Nyt) ja 
Ape Nieminen (KD). 

Lehtori Mika Timonen ja 
lukion oppilaat olivat päät-
täneet laajentaa yhteiskun-
nallisten asioiden opiskelua 
tenttaamalla mahdollisesti 
tulevia korkean tason päät-
täjiä. Oppilaat olivat laa-
tineet mukavan kysymys-
patteriston, johon jokainen 
ehdokas sai vuorollaan ker-
toa vastauksensa tai toimin-
tamalliehdotuksensa. Tilai-
suuden juontajana toiminut 
lukion kakkosluokkalainen 
Samu Lehtola esitti kysy-
mykset ja huolehti puheen-
vuorojen pysymisestä aika-
rajoissa. Tuulivoimaloiden 
lisääminen jakoi paneelin jä-
senten mielipiteet kahtaalle. 
Oinas-Panuma ja Heikkinen 
olivat selkeimmin asian puo-
lesta nostamalla hyväksyvän 
värilapun, Väyrynen vastus-
ti ideaa ja Nieminen olisi ha-
lunnut nostaa sekä hyväksy-
vän että kielteisen värilapun. 

Suomen liittyminen Na-
toon herätti ehdokkaissa pe-
rustelujen ryöpyn sekä puo-
lesta että vastaan. Natoon 
liittymistä perusteltiin valti-
omme itsenäisyyden ja tur-
vallisuuden tärkeänä takaa-

Vaalipaneeli oli mainio 
opetustuokio Hirsikampuksella

Hirsikampuksen vaalipaneelia seuraamassa Risto Pikkupeu-
ra, Sointu Veivo ja lukion oppilaita.

jana ja liittymistä vastaan 
tuli perusteluiksi huolestut-
tava Venäjän ärsyttäminen ja 
Suomen pysyminen puolu-
eettomana rauhaa neuvotte-
levana maana. Ylioppilaskir-
joituksista luopumista eivät 
ehdokkaat kannattaneet. 
Puheenvuoroissa esitet-
tiin jatkokoulutuksien pää-
sykokeiden uudistamista, 
opiskelijoiden työn helpot-
tamista, huolta PISA-tulos-
ten laskemisesta, lukiolais-
ten opiskelujaksamista ja 
monia muita asioita. Mitä ai-
neita/opetusta tulisi pe-
ruskoulussa vähentää/lisä-
tä- kysymykseen Niemisen 
vastaus oli aluksi ”en osaa 
sanoa”, mutta muussa yhte-
ydessä hän toi kädentaitoai-
neiden tärkeyden esille. Oi-
nas-Panuma piti tärkeänä 
sekä uskonnon että elämä-
katsomustiedon opetusta, 
terveystiedon ja liikunnan 
yhteensovittamista ja talous-
taitojen vahvaa opetusta. 
Väyrysen mielestä kaikkien 

kielten opiskelun olisi olta-
va valinnaista, äidinkielen 
opiskeluun on panostettava 
ja historian sekä yhteiskun-
taopin opetusta tulee vah-
vistaa. Heikkinen painottaa 
opiskelijoiden vahvempaa 
kuulemista ja heidän jak-
samisestaan huolehtimista. 
Resurssiopettaja Janne Aho-
nen kysyi ehdokkaiden mie-
lipidettä koulussa nykyään 
toteutetun inkluusion onnis-
tumisesta. Kaikilta tuli sama 
kieltävä vastaus. Samoin 

vahvan kieltävän vastauk-
sen sai Sointu Veivo kysy-
mykseensä taas suunnitteilla 
olevasta korkeakoulujen ja 
yliopistojen lukukausimak-
sujen toteuttamisesta.

Monia tärkeitä kysymyk-
siä jäi tällä kertaa ajan puut-
teen takia kysymättä ja vas-
taamatta, mutta tilaisuus oli 
opettava, onnistunut ja kai-
kille osapuolille antoisa. 

Kutsusta paneeliyleisöön 
kiittäen

Sointu Veivo

Vaalipaneelin jäsenet Olga Oinas-Panuma, Mirka Väyrynen, Kaisu Heikkinen ja Ape Nieminen.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi

0400 294640 
  ilkka@rakennuspalvelutolonen.fi

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

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUT  

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

KORJAAMOPALVELUT

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

JÄTEHUOLTO

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUT  

RAKENTAMINEN JA REMONTOINTI

ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

VAURIOKORJAAMO

Vakuutusyhtiöiden
hyväksymä 
kolarikorjaamo

- VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
- VAHINKOTARKASTUKSET
- LASINVAIHDOT JA -KORJAUKSET

- KOLARIKORJAUKSET
- AUTOMAALAUKSET
- ILMASTOINNIN HUOLLOT

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

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

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

• LISÄERISTYKSET

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

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

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

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

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

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

Meiltä:

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

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

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA 

ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

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

Maksamme reilun korvauksen

TUOMO MÄÄTTÄ 0400 658 877           
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

PAIKALLISTA RAKENNUSPALVELUA
Oy

YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa

PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. ilmanvaihtojärjestelmien 

parannustyöt ja IV-koneiden vaihdot
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PANKKI- JA 
VAKUUTUTUS-

PALVELUT

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

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Kauppinen Matti  050 477 0860

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

Pudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

ASUNTOKAUPAT

OMPELUKONEHUOLTO

HUOLLAN JA 
KORJAAN
OMPELU-, 

SAUMURI- JA 
NEULEKONEET.

www.oulunompelukone.fi
Nikkarintie 16 90830 

Haukipudas
Soita 040 544 1009 

PALVELU-
HAKEMISTO 

* paikkakunnan parhaat 
palvelut 

Hei! katsopas tosiaankin kuin kurjet tuolla,
kilvan nyt leikkiä lyövät lokakuisella suolla.
Siellä ne nyt kilvan soittavat trumpettejansa,
kilvan heitä nyt rientää katsomaan koko metsän kansa. 
Sinne minäkin nyt suunnan suuntaan,
sievästi, varovaisesti, hiivin mä puun taa.

Siellä minä nyt tuota luonnon karnevaalia seuraan,
näenpä sinne nyt hiipivän myös valkohäntäpeuraan.
Siellä hän nyt liittyy metsämiehen seuraan,
ei heillä varmaan ole mielessä syksyinen jahti,
se nyt puuttuisi, jos seuraan liittyisi vielä metsämiehen 
koira, vahti.

Siellä me nyt seuraamme leikkiä tuota,
mitä kurjet nyt käyvät keskellä kairaa ja suota.
Sinnepäs seuraamme saapui myös pupu,
ja vielä metsokin, jolla varmaan täynnä on kupu.

Seuraamme saapui myös kettu tuo viekas,
no jopas silloin suonlaidan torpasta varoituksensa kuk-
ko myös kiekas!
Hei varokaa nyt metsänväki kettua tuota,

älkää nyt antako sen kulkea torppamme luota.

Nyt saapuu myös susikin harmaa,
kohta on metsänväeltä pakokin varmaa.
Mitä vielä, susihan katsoo suuntaan metsämiehen ja peu-
ran.
Heistä hän tahtoo yllättäen itselleen seuran.

Nyt on kyllä koko metsänväki sekasi…
Tämän ihmeen ja kumman nuo kurjen pelkillä trumpe-
teillaan tekasi.

Mitä jos tähän leikkiin koko metsänväki ryhtyisi,
kaiken päälle tähän vielä kontiokin yhtyisi.
Sitten tänne jo varmaan ahmakin tulisi,
silloin jo varmaan riitteessä olevat purotkin sulisi.

Tässähän menee kohta koko luonnon kiertokulku sekasi,
ja tämän ihmeen kurjet todellakin pelkillä trumpeteillaan 
tekasi.

Mitä vielä, tässähän kohta koko metsänväki leikkiä lyö,
tuskin enää koskaan edes huuhkaja jänistä syö.

No jopas nyt saapuu myös kuusikkosaarekkeen kauris,
no sille taitaa nyt olla muu mielessä kuin naapurin nauris.

Mitä jos tähän tulisi vielä seuraamme hirvi ja saukko,
no mitä vielä! Tuostahan jo poro ja ahmakin rinnakkain 
ohi laukko.
Tästähän puuttuu enää riekko ja haukka,
Sitten olisi kyllä sekaisin koko metsänväen kirjo ja laukka.

Siitä nyt metsämies suuntaa kohti torppaansa pientä,
no jopas nyt vahtikin lotkaisee tyytyväisenä kupistaan 
lientä.
Nyt vauhdilla tyytyväisenä häntäkin heiluu ja mitä vielä! 
Vahdillahan on seuranaan naapurin katti,
seuraavaksi tässä varmaankin sulaa saunanpiipun pääl-
tä tuo pikinen patti.

Tässä nyt todellakin oli luonnonkirjat sekasi,
ja nuo kurjet sen pelkillä omilla trumpeteillaan tekasi.

Rauno Kälkäjä

Metsäväen karnevaalit

Jussi Rämet valittiin 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi

Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntavaltuusto valitsi maa-
nantaina 13.3. ylimää-
räisessä kokouksessaan 
maakuntajohtajan virkaan 
filosofian maisteri Jussi Rä-
metin. Kotipitäjän levikki-
alueelta olivat päätöstä teke-
mässä maakuntavaltuutetut 
Jouko Roivainen Vaala, Ahti 
Moilanen Utajärvi ja Mu-
hokselta Jaakko Latvanleh-
to ja Pirkko Mattila. 

Päätöksestä äänestettiin 

maakuntavaltuutettu Juha 
Hännisen esityksestä. Sul-
jetussa lippuäänestyksessä 
Jussi Rämet sai 57 ääntä ja 
Tiina Rajala 13 ääntä.

Rämet on toiminut Mu-
hoksen kunnanjohtajana 
vuodesta 2021. Sitä ennen, 
vuodesta 2012, hän toimi 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
suunnittelujohtajana. Vuo-
sina 2016–2017 hän oli Poh-
jois-Pohjanmaan maakunta-
johtajan sijaisena, kun Pauli 

Harju toimi maakuntauu-
distuksen muutosjohtajana 
valtiovarainministeriössä. 
Keski-Pohjanmaan maa-
kunta- ja sote-uudistuk-
sen muutosjohtajana Rämet 
työskenteli 2018–2019.

Maakuntajohtajan vir-
ka tuli avoimeksi maakun-
tajohtaja Pauli Harjun eron 
myötä 1.4. lähtien. Määräai-
kaan mennessä maakunta-
johtajan virkaan tuli yhteen-
sä yksitoista hakemusta. HT

KäPa Helsingistä päätti Kurenpoikien P19 kauden

Kurenpoikien P19-joukku-
een hienolle kaudelle tuli har-
mittava päätös. Ensimmäi-
sessä SM-lopputurnauksen 
karsintaottelussa arpaonni 
vielä suosi pudasjärveläisiä, 
kun helsinkiläinen KäPa ar-
vottiin pelaamaan Pudasjär-
velle hiihtolomaviikon päät-
teeksi.

Lomaviikolla Kurenpoi-
kien pelaajien keskuudessa 
kuitenkin kiersi virus, joka 
kaatoi pelaajat yksi toisen-
sa jälkeen sairastuvalle. Kai-

ken lisäksi koko liigan maa-
lipörssin kärkinimi Pekos 
Kabinga ei nilkkavaivaise-
na pystynyt kunnolla juok-
semaan. Niinpä karsintaot-
teluun lähdettiin haastavista 
olosuhteista.

Kurenpojat aloitti kui-
tenkin ottelun lupaavasti ja 
Otto Niemelä vei kotijouk-
kueen johtoon heti ottelun 
ensimmäisellä peliminuu-
tilla. KäPa kuitenkin tasoit-
ti pian tämän jälkeen. Nie-
melä onnistui toistamiseen 

Seiskat vastakkain. KäPan kapteeni Eemil Mattinen ja Kuren-
poikien parhaana palkittu Yannick Ntambwe tekivät molem-
mat kaksi maalia.

Kuvan kurenpojista Clement Ntambwe  (nro 18) on vasta 13-
v, maalivahti Ilja Niemelä 14-v,  Yannic Ntambwe (nro 7) 17-v 
ja Pekos Kabinga 16-v, joten he pääsevät P19 -liigaan vielä 
monena vuonna.

siirtämään joukkueensa joh-
toasemaan, mutta vierailija 
tuli jälleen tasoihin.

Kurenpojat jaksoi ko-
vatempoisen ottelun ava-
usjaksosta reilut puolet ja 
sen jälkeen alkoivat vaikeu-
det. Väsyneille pelaajille tuli 
helppoja virheitä, joihin ko-
vissa peleissä ei ole varaa, 
kertoi valmentaja Teija Nie-
melä. KäPa oli ennen taukoa 
kasvattanut johtoaan jo nel-
jään maaliin.

Toisen jakson alussa Ku-
renpojat oli jälleen hetken 
hyvin mukana ottelussa ka-
ventaen lukemia, mutta 
loppupeli olikin selviämis-

taistelua. Lopulta ei koti-
joukkueella ollut muuta 
tehtävää kuin todeta helsin-
kiläisten tehneen onnistunut 
ryöstöretki Pudasjärvelle ja 
annettava jatkokarsintapaik-
ka KäPalle luvuin 5-14.

Kurenpojat pelasi kuiten-
kin itsensä seitsemän Suo-
men parhaan joukkueen 
joukkoon! Ja koska pelaajat 
ovat pääosin P19 ikäluokkaa 
nuorempia, samalla jouk-
kueella saadaan jatkaa vielä 
ensi kaudella P19 Futsal-Lii-
gassa, totesi Teija Niemelä.

PUDASjärveläinen lehti, 
kuvat Tea Lehmikangas
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Hannuksen kyläyhteisön 
BINGOT 

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

19.4. jne. Tervetuloa!

 

 

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

 
 
   
 
     
    
 
 
 
  

HANNUKSESSA 
TAPAHTUU!
(Loukkojärventie 4)

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI

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

TULOSSA:  6.5. Maustetytöt. 
Ennakkolippu Kurenkoskesta 

hintaan 22 €.

SALIN PUOLI UUDISTUI!

TULOSSA: 
 6.5. Maustetytöt.

Tervetuloa viihtymään!

TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN!

24.-25.3.2023
DJ HAMMER  
DISCO  
23. 00-03.30 
Lippu 6 €

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

PUDASJÄRVEN SOS. DEM. 
TYÖVÄENYHDISTYS RY:N

Johtokunta

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  
KEVÄTKOKOUS 

PIDETÄÄN WIRTAAMOSSA KAUPPATIE 3, 
TO 30.3 KLO 18.00.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Seuraan näin maallikkona 
parin vaalikauden tulevai-
suuden laskelmien tekoa 
meidän valtakunnan talo-
udesta ja veloista. Onhan 
siellä valtionvarainminis-
teriössä varmaan lasken-
tataitoista väkeä, myös en-
nustelijoita, jotka yrittävät 
nähdä tätä maailmaa tule-
vaisuuteen. Pohjana on se, 
että eletään ja on eletty yh-
den vaalikauden aikana 
erittäin yllättäviä ja isoja 
asioita. Ensin tuli korona, 
joka ei ilmoitellut etukä-
teen, että jes, täältä tullaan. 
Se sai aikaan pahaa jälkeä 
ja oli pakko irrottaa rahaa, 
olipa se velkarahaa, tai ei. 
Toinen julma asia on ol-
lut älytön sodan syttymi-
nen Euroopassa, joka alkoi 
vaikuttamaan negatiivi-
sesti eri valtioiden talouk-
siin, niin EU:n, kuin nato-
maiden kohdalla. 

Allekirjoittaneellakin 
tulee väkisin mieleen, että 
ei ole ollut nykyisillä päät-
täjillä, eikä valmistelevilla 
viranhaltijoillakaan, ihan 
helppoa. Jos valtion velka 
on kasvanut, niin on kas-
vanut yllättävät menotkin 
ja ihmisistä on pitänyt pi-

tää huolta. Jos laskelmia 
tehdään parin vaalikau-
den mittarilla, niin var-
maan on ollut käsitys, että 
elettäisiin ns. normaalia ai-
kaa, eikä tällaisia sota- tai 
muita kriisejä olisi, eikä tu-
lisi lisää. 

Onhan se vähän nykyi-
sin muotisanontakin, että 
me hoidamme asiat tule-
vaisuudessa, kuten olem-
me laskeneet. Voihan se 
olla sanontana ok, mutta 
miten hoituu niiden per-
heiden, ynnä muiden, joi-
den elämä on jo nyt tiu-
kalla. Ei paljon lohduta, jos 
sanotaan, että me hoidam-
me asiat ja kahden vaali-
kauden jälkeen teilläkin 
menee lujaa. 

Mieheltä olivat yrittä-
neet ryöstää rahaa. Sipis-
sä ollut mies oli sanonut, 
”vaikka seinään lyötte, ei 
markka hilahda”. 

Toivotan vilpittömäs-
ti hyvää ja valoisaa kevät-
talven aikaa. On hyvä hiih-
dellä ja muutenkin ulkoilla 
kykyjen mukaan.

Erkki 
 Honkanen

Tulevaisuuden 
ennustaminen on vaikeaa

Kyläneuvoston kokous
Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisali tai Teams-yhteys 
30.11.2022 klo 17.30 - 19.30
Avoin tapahtuma kaikille, jotka haluavat kuulla kylien ja 
yhdistysten toiminnasta Pudasjärvellä kyläpäälliköiden 
kertomana.
klo 17.30 Kaupungin ajankohtaiset 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen
klo 17.40 Järjestöyhdyshenkilön ajankohtaiset  
palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin
klo 17.50 Digikoulutukset yhdistystoimijoille 
Kohota-hanke, projektipäällikkö Leo Siira
klo 18.00 Digiterveisiä ja -infoa Oulunkaarelta 
sähköisten palvelujen asiantuntija Johanna Hemmilä, 
Digiverkosto
klo 18.10 Iijoen Lumo -hankkeen esittely 
projektipäällikkö Virpi Keränen
klo 18.20 Eloa ja iloa kylillä -hankkeen ajankohtaiset 
projektivastaava Tanja Löytynoja
klo 18.30 Kylien kuulumiset 
kyläpäälliköt eri kyliltä
klo 19.30 Tilaisuus päättyy
Mikäli osallistut Teamsin kautta, niin lähetä sähköposti 
aiheenaan ”Osallistun kyläneuvostoon 30.11.” osoitteeseen 
sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi 30.11.2022 klo 16.00 men-
nessä. Saat paluupostissa Teams-linkin.
Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. 

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/yhdistykset

YHDISTYSTOIMINTAKyläneuvoston kokous
Hyvän olon keskus Pirtin Kurkisali tai Teams-yhteys 
30.11.2022 klo 17.30 - 19.30
Avoin tapahtuma kaikille, jotka haluavat kuulla kylien ja 
yhdistysten toiminnasta Pudasjärvellä kyläpäälliköiden 
kertomana.
klo 17.30 Kaupungin ajankohtaiset 
kaupunginjohtaja Tomi Timonen
klo 17.40 Järjestöyhdyshenkilön ajankohtaiset  
palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin
klo 17.50 Digikoulutukset yhdistystoimijoille 
Kohota-hanke, projektipäällikkö Leo Siira
klo 18.00 Digiterveisiä ja -infoa Oulunkaarelta 
sähköisten palvelujen asiantuntija Johanna Hemmilä, 
Digiverkosto
klo 18.10 Iijoen Lumo -hankkeen esittely 
projektipäällikkö Virpi Keränen
klo 18.20 Eloa ja iloa kylillä -hankkeen ajankohtaiset 
projektivastaava Tanja Löytynoja
klo 18.30 Kylien kuulumiset 
kyläpäälliköt eri kyliltä
klo 19.30 Tilaisuus päättyy
Mikäli osallistut Teamsin kautta, niin lähetä sähköposti 
aiheenaan ”Osallistun kyläneuvostoon 30.11.” osoitteeseen 
sinikka.mosorin@pudasjarvi.fi 30.11.2022 klo 16.00 men-
nessä. Saat paluupostissa Teams-linkin.
Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. 

Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/yhdistykset

YHDISTYSTOIMINTA

Tervetuloa kaikki yhdistystoimijat ja  
yhdistystoiminnasta kiinnostuneet!

Tapahtumapaikka:  Sarakylän koulu, Sarakyläntie  
  5426, Pudasjärvi, 93250 
Aika:  ke 22.3.2023 klo 17.30-19.30

Ohjelma
klo 17.30 Kaupungin ajankohtaiset /  
 kaupunginjohtaja Tomi Timonen
klo 17.45  Järjestöyhdyshenkilön ajankohtaiset /   
 palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin
klo 18.00  Yhteisvastuukeräys, lipaskeräysmahdo- 
 llisuudet kylillä ja frisbeegolf-haaste  
 yhdistyksille / Pudasjärven Seurakunta,   
 diakoni Marko Väyrynen
klo 18.15  Uuden rahoituskauden  
 tukimahdollisuudet yhdistystoimijoille /  
 Oulun Seudun Leader
klo 19.30  Tilaisuus päättyy

Mikäli osallistut Teamsin kautta, niin lähetä sähkö-
posti 22.3.2023 klo 16.00 mennessä ”Osallistun ky-
läneuvostoon 22.3.” osoitteeseen sinikka.mosorin@
pudasjarvi.fi. Saat paluupostissa Teams-linkin.

Koskenhovilla 
su 26.3.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

  Konsertti  

 

Ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon  
 

        Pudasjärven seurakuntakodissa  

                  su 26.3.2023 klo 19. 
         Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.  

Ohjelmatuotto lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavun                     
Auta Ukrainan lapsia -keräykseen. 

  Konsertti  

 

Ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon  
 

        Pudasjärven seurakuntakodissa  

                  su 26.3.2023 klo 19. 
         Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.  

Ohjelmatuotto lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavun                     
Auta Ukrainan lapsia -keräykseen. 

  Konsertti  

 

Ukrainalainen kirkkolauluyhtye Kaanon  
 

        Pudasjärven seurakuntakodissa  

                  su 26.3.2023 klo 19. 
         Vapaa pääsy, käsiohjelma 10€.  

Ohjelmatuotto lahjoitetaan Kirkon Ulkomaanavun                     
Auta Ukrainan lapsia -keräykseen. 

Ravintola avoinna
Maksut: käteinen ja kortti. 

Tervetuloa tanssimaan ja viihtymään!Tervetuloa tanssimaan ja viihtymään!

Siuruan 
Kylätalolla

25.3. klo 20-24.00
Lippu 15€

Siuruantie 2941

LAUANTAITANSSITLAUANTAITANSSIT

MERJAMERJA
JUUTINENJUUTINEN

KUULOKOJEKOULU 
ENSIKOJEEN SAANEILLE JA 

LÄHEISILLE-tilaisuus 
to 23.3. klo 12-14 

Pudasjärven seurakuntakoti, 
Varsitie 12

Tietoa kuulokojeen käytön aloittamiseen ja kotihuoltoon 
Yhdeksän askelmaa kuulemisen maailmaan -materiaa-
lin avulla. Kuuloliiton asiantuntija Tiina-Maija Leinonen. 

Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!
Järjestää Kuuloliitto ry ja Pudasjärven Kuuloyhdistys ry

MEILLE SOITETTIIN 
* yleisönosasto

HIIHTOLENKILLÄ
Aurinkoiselta hiihtolenkiltä 
Jyrkän ladulta lähetän Läm-
pimät Kiitokset ladun teki-

jöille. Aa-että nautin! 
Kiittää yksi supermum-
mo.

MYYDÄÄN
Tilava saunallinen kaksio 65m2 Puistotieltä.

P. 040 581 7457

ELÄKELIITON PUDASJÄRVEN 
YHDISTYKSEN 

 VIERAILU
Taivalkosken yhdistykseen to 20.4.2023.
Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 8.45, paluu n. klo 16.00.
Matkan hinta 20€ / jäsen (sisältää matkan ja ruokailun).

Sitovat ilmoittautumiset 11.4.2023 mennessä 
Reijolle p. 0400 281 023.

Tervetuloa! 

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

SAVUSTETTUA KALAA. SAVUSTETTUA KALAA. 
PUDASJÄRVEN SPUDASJÄRVEN S--MARKETIN PIHA MARKETIN PIHA 

TO 23.3. KLO 8TO 23.3. KLO 8--11.11.
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN. SÄÄVARAUS.

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä jo

MAANANTAINA
www.vkkmedia.fi
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Pudasjärven Eläkeläisillä 
toimintaa kiitettävästi
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
kevätkokous pidettiin tiis-
taina 14.3. seurakuntatalon 
rippikoulusalissa. Kokouk-
seen osallistui 19 henkilöä.

Kokouksen avasi yhdis-
tyksen puheenjohtaja toi-
vottaen osallistujat tervetul-
leiksi. Kokoukselle valittiin 
puheenjohtajaksi Jukka Väh-
kyrä, sihteeriksi Seija Vähky-
rä ja pöytäkirjan tarkastajik-
si Pirkko Hiltula ja Annikki 
Ylitalo.

Vuosikertomuksen 2022 
käsittelyn yhteydessä tuo-
tiin esille, että toimintaa on 
ollut kiitettävästi huomioi-

den niukat rahavarat. Vuo-
den 2022 vuosikertomus ja 
tilinpäätös vahvistettiin sekä 
myönnettiin vastuuvapaus 
tilivelvollisille.

Yhdistystä edustamaan 
valittiin Pirkko Päätalo, Juk-
ka Vähkyrä ja Arvo Suoperä 
Jokilaaksojen Aluejärjestön 
syyskokoukseen. Varaedus-
tajiksi valittiin Seija Vähky-
rä ja Leena Rantala.

Kevään tulevia tapahtu-
mia on mm. Jokilaaksojen 
Aluejärjestön kevätkokous, 
31.3., Tyrnävällä, jonne yh-
distyksen edustajat ovat me-
nossa. 

Eläkeläiset ry:n tämän 
vuotinen päätapahtuma on 
Kalajoen retkeilypäivät elo-
kuussa 22.8. - 24.8., mihin on 
mahdollista jäsenillä osallis-
tua. Tulevan kesän suunni-
telmissa on toritapahtumiin 
osallistuminen ja teatteriret-
kiä.

Puheenjohtaja päätti ko-
kouksen ja osallistujat siir-
tyivät kahville. Kokouksen 
jälkeen laulettiin Kalevi Vat-
tulan haitarimusiikin tahdis-
sa yhteislauluja. 

Seija Vähkyrä

Kevätkokoukseen osallistui 19 henkeä.

Hiihtovauhti löytymässä 
Antti-Jussi Raappanalla
Pudasjärven kasvatti, nykyi-
sin Rovaniemellä opiskeleva 
ja Taivalkosken Metsä-Vei-
kot 85 hiihtoseuraa edustava, 
Antti-Jussi Raappana menes-
tyi mukavasti nuorten SM-
hiihdoissa Valkeakoskella 
10.-12.3. M20 sarjassa. 

Kisojen avauspäivänä 
perjantaina Metsä-Veikkojen 
joukkue Antti-Jussi ja Juuso 
Kinnunen hiihtivät parisprin-
tissä hienosti viidennen sijan. 
Joukkueita oli kilpailussa 18. 
Lauantain perinteisen tyylin 
kisassa kaikki ei sujunut ai-
van suunnitellusti, niin kuin 
hiihdonkaltaisessa välineur-
heilussa voi käydä. Sijoitus 
oli 20. 

Sunnuntaina hiihdetys-
sä 10 km vapaan hiihtotyylin 
väliaikalähtökilpailussa Ant-
ti-Jussi sijoittui seitsemän-
neksi häviten kultamitalin 
voittaneelle Puijon hiihtoseu-
ran Jalmari Bergvistille vain 
33 sekuntia.

Antti-Jussi opiskeli Pudas-
järven lukiossa kaksi ensim-
mäistä vuotta, jonka jälkeen 
siirtyi Ounasvaaran luki-
oon Rovaniemelle parempi-
en harjoitusolosuhteiden 
perässä. Antti-Jussi on kuu-
lunut viimeiset kaksi vuot-
ta hiihtoliiton U20 Haasta-
jaryhmään ja tämän kauden 
yhtenä tavoitteena oli pääsy 
nuorten MM-kisoihin, mut-
ta siitä haaveesta piti pääs-

tää irti alkukauden sairaste-
lujen vuoksi. Valkeakosken 
viikonloppu kuitenkin osoit-
ti, että vaikeuksien jälkeen 
vauhtia alkoi jälleen löytyä ja 
tästä voi jatkaa hyvillä mie-
lin kohti loppukevään kiso-
ja. Pitkäjänteinen harjoitte-
lu valmentaja Ilkka Luttusen 
johdolla on jatkunut nyt neljä 
vuotta ja kehityskäyrä on ol-
lut nousujohteinen.

Antti-Jussi kiittää kaikkia 
yhteistyökumppaneita, jot-
ka ovat olleet tukemassa hän-
tä vuosien varrella ja toivoo, 
että yhteistyö jatkuu vanho-
jen ja uusien yhteistyökump-
paneiden kanssa kohti tule-
via kausia. 

PUDASjärveläinen -lehti, 
Kuvat: Sonja Raappana

Vapaan hiihtotyylin 10 kilometrin väliaikalähtökilpailussa 
Valkeakoskella Antti-Jussi sijoittui seitsemänneksi.

Antti-Jussi opiskeli Pudas-
järven lukiossa kaksi vuotta, 
jonka jälkeen siirtyi Ounas-
vaaran lukioon parempien 
harjoitusolosuhteiden pe-
rässä.

KANSAN KESKELLÄ - KANSAN KIELELLÄ
Perussuomalaiset rp:n eduskuntavaaliehdokkaita tavattavissa

Pudasjärvi ABC, Varsitie 2 su 26.3.2023 alkaen klo 11-12.

2.4.2023

 Tero  Kokko  Kimmo 
 Korkiakoski

Anu Mattila  Anu Plaketti Sebastian  
Tynkkynen

Maksaja: Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

148 149 151 152 159

Ennakkoäänestys 22–28.3.2023, 
Vaalipäivä 2.4.2023

 EDUSKUNTAVAALIT 2023
ILMOITA JAVAIKUTA ÄÄNESTÄJIIN

PAIKALLISLEHDESSÄ!

PUDASPUDASjärveläinenjärveläinen P. 0400 499 745 
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WETTERI OULU
Äimäkuja 2-3  |  wetteri.fi
Ark. 9-18, la 10-15
Automyynti 020 7788 290

DACIA JA HYUNDAI MYYNTI
Harri Häkämies 041 7301 653
Juho Mustikkaniemi 044 7814 684
Jari Nylander 044 7814 638

     DACIA.FI

TOIMITUS JO TÄLLE TALVELLE.
Dacia Duster -mallisto alkaen: TCe 90 4x2 Essential 20 999 €. Neliveto alkaen: Blue dCi 4x4 Expression, 25 599 €. Automaatti 
alkaen: TCe 150 4x2 aut Expression, 25 599 €. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Duster-malliston CO2-päästöt 139–154 g/
km, WLTP-yhd. 5,3–6,8 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

25 599 €

DACIA DUSTER
NELIVETO ALK. Tervetuloa 

koeajolle!

ETEENPÄIN!
SANOI DUSTER LUMESSA.

Hyundai i20 -mallin älykäs teknologia auttaa meitä varmistamaan 
matkustajien turvallisuuden ja viihtyvyyden. Vakionopeus säädin, 
nopeudenrajoitin, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, kaistavahti ja 
kaistallapitoavustin tekevät meistä parempia kuljettajia. hyundai.fi

Hinta sisältää toimituskulut. EU-yhd. kulutus 5,4 l/100 km, CO2 122 g/km. 

Hyundai i20. 
- suosittu automaatti.

DACIA JA HYUNDAI MYYNTINÄYTTELY PUDASJÄRVEN NESTEELLÄ 
LA 25.3. KLO 10-14 - TERVETULOA KOEAJOLLE!

Maksamme 2000€ minimihyvityksen autosta kuin autosta.  
(pihaan ajettu, katsastettu ja kahdet renkaat.)

Tervetuloa 
koeajolle!

Hyundai i20 Comfort 1.0 T-GDi 
100 hp 7DCT-automaatti

21 590 €

Reilumpi huominen
KAIKILLE, EI HARVOILLE!

Valitse vasemmisto. Äänestä.
Ennakkoäänestys 22.–28.3.2023 • Ulkomailla: 22.–25.3.2023 • Vaalipäivä 2.4.2023.
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Katja  
Hänninen
Myyjä,  
kansanedustaja

RAAHE

116

Jessi  
Jokelainen
FM, 
aineenopettaja

OULU

117

Jouni  
Jussinniemi
PLM, puolueen 
varapuheenjohtaja

PYHÄJÄRVI

118

Taija  
Jyrkäs
Taide- ja kulttuuri- 
alan tuottaja

OULU

119

Saara  
Karjalainen
Sairaan- 
hoitaja (AMK)

KAJAANI

120

Olli  
Kohonen
Sairaan- 
hoitaja, FM

OULU

121

Juha  
Kortelainen
Puuseppä,  
eläkeläinen

HYRYN- 
SALMI

122

Merja  
Kyllönen
Kansanedustaja,  
bioanalyytikko

SUOMUS- 
SALMI

123

Jaakko  
Latvanlehto
Kirvesmies

MUHOS

124

Matti  
Luonuansuu
Korvausneuvoja

ALAVIESKA

125

Juha-Matti  
Mustonen
Valtuustoryhmän  
avustaja

OULU

126

Pasi  
Niiranen
Varasto- 
työntekijä

YLIVIESKA

127

Silvo  
Nybacka
Lähihoitaja,  
sähköasentaja

LUMIJOKI

128

Mikko  
Raudaskoski
Erityisopettaja,  
eläkeläinen

OULU

129

Suvi  
Röntynen
Ravintola- 
päällikkö

OULU

130

Hanna  
Sarkkinen
Sosiaali- ja  
terveysministeri,  
kansanedustaja
OULU

131

Antti  
Tihinen
Tehdas- 
työläinen

PUDASJÄRVI

132

Carolyn  
Tourunen
Alue- ja järjestö- 
asiantuntija

OULU

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17

LUMIKONE POISTOT

POLTTOMOOTTORI- JA POLTTOMOOTTORI- JA 
AKKULINGOT AKKULINGOT 

SEKÄ AKKULUMILAPIOT SEKÄ AKKULUMILAPIOT 
POISTOHINTAANPOISTOHINTAAN

-25%


