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Uusia kelkkamalleja 
esiteltiin Pienkonehuolto 
Keskiaholla

PUDASjärveläinen
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Perushuollolla pyörät ja 
muut pienkoneet 
kesäkuntoon s. 6

Ravintola Nallikarista tuttu 
ProDine Oy avaa ravintolan 
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Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVI

LEHDEN ILMESTYMISPÄIVÄ 
MUUTTUU KESKIVIIKOLLE!

!www.vkkmedia.fi

PUDASjärveläinen

1.4.2022 lähtien PUDASjärveläinen  
-lehden ilmestymispäivä 

on keskiviikkona.

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

viikolla maanantaina klo 12 mennessä. 
Lehti painetaan tiistaipäivällä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kainuun ammattiopisto 
Apajatie 1, 93600 Kuusamo 

 

TOIMI NOPEASTI JA VARAA OMA MYYNTIPAIKKASI! 
Myyntipaikka liikuntasalista 20 € 
Myyntipaikka piha-alueelta 15 € 

  
 

 
  KEVÄTMARKKINAT 
       KevätKirppis  

 

Tule nauttimaan kahvilan herkuista ja  
osallistu arvontaan, arvomme kaikkien 

kävijöiden kesken keväisen herkkukorin. 
Lapsille luvassa mukavia puuhia! 

   
 

 
 

 
 
 
 

 

KAO Kuusamo lauantaina 23.4.2022 
klo 10.00–14.00  

 
 

 
 
 

 

Yhteydenotot: 
 

Ritva Oikarinen p. 044 497 5037 Sanna Loukusa p. 044 497 5069 
ritva.oikarinen@kao.fi   sanna.loukusa@kao.fi 

 

KevätKirppis -  
iloinen koko perheen tapahtuma!  

 
 
 
 
 

 

Käymme käteiskauppaa, varaathan mukaasi pientä rahaa.  

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa. Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

Toyota Corolla Verso 1,8 bensa, auto-
maatti, vm. 2008, TILAIHME 7 hengelle re-
kisteröity, 196 000 km, kats. 10/21, kahdet 
renkaat, autom. ilmastointi, vakkari. 6950 €

Honda CR-V 2,0 bensa, NELIVETO, vm. 
2005, kats. 3/22, aj. 409 500 km, kahdet 
hyvät renkaat, vakkari, vetokoukku, autom. 
ilmastointi.   3400 €

Volvo V70 2,4 bensa, manuaali, 292 700 
km, vm. 2005, SIISTI, kats. 1/22, uudet 
kesärenkaat, hyvät talvirenkaat, vakkari, 
vetokoukku, autom. ilmastointi.   3900 €

Toyota Corolla Verso 1,8 bensa manuaa-
li, kats. 2/22, vm. 2003, VAIN 236 300 km, 
kahdet hyvät renkaat, autom. ilmastointi, 
vetokoukku.  2900 €

Lääkäriajat: ke 13.4. ja ke 11.5. Lääkäriajat: ke 13.4. ja ke 11.5. 

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

Varaa aika 
P. 040 821 1819

Kevään uudet

aurinkolasimallit 

saapuneet mm.

Bolle, Superdry 

yms.   

Optikon näöntutkimus 0€! 

Pudasjärven

Optiikan hurja 

kevätkampanja

jatkuu!

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

Varma valinta Varma valinta 
pieniin ja pieniin ja 
keskikokoisiin keskikokoisiin 
koteihin, sopii koteihin, sopii 
myös kerros-myös kerros-
taloasuntojen taloasuntojen 
jäähdyttäjäksi. jäähdyttäjäksi. 
Joustava ylläpi-Joustava ylläpi-

+ asennus+ asennus995995--..

ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC ILMALÄMPÖPUMPPU PANASONIC 
SISÄ- JA ULKOYKSIKKÖSISÄ- JA ULKOYKSIKKÖ

tolämpö (8-15 °C). tolämpö (8-15 °C). 
Energialuokka A+. Energialuokka A+. 
Tilasuositus: 50–100 m².Tilasuositus: 50–100 m².
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 3.4.2022 kello 10. Toimittaa 
Veijo Lohiniva, avustaa Anneli Toppinen, kanttorina Keijo 
Piirainen. Striimaus YouTube-kanavan kautta.  

Raamattupiiri rippikoulusalissa keskiviikkoisin kello 18. 

Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
kello 10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pullaa, 
villasukkia, lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan. 

Lähetystalkooilta talkootuvassa (Jukolantie 4) ma 4.4. 
kello 18. 

Iltakahvila RÖNÖ perjantaina 1.4. kello 18–22 seurakun-
takodin alakerrassa. Rönöillään ja hörpitään kahvia sekä 
teetä. Kivaa tekemistä yhdessä. 

MUUT-rippikouluryhmän leiripäivä lauantaina 2.4. kello 
10–16 Hilturannan leirikeskuksessa. 

Lasten pääsiäiskirkko ke 6.4.2022 kello 10 seurakun-
takodilla. Pääsiäisen iloa, riemua, väriä ja liikettä. Ota mu-
kaasi huivi. Striimaus YouTube-kanavan kautta. Tallenne 
nähtävillä kahden viikon ajan.  

Perhekerho ke 6.4. kello 10–12.30 seurakuntakodil-
la. Aloitetaan Lasten pääsiäiskirkolla kirkkosalissa. Perhe-
kerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä 
vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen 
kanssa. Lasten kirkon jälkeen yhdessäoloa, leikkiä sekä 
pientä suolaista ja makeaa.  

Lapsiparkki pe 1.4. ja 8.4. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. Voit tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsipark-
kiin.   Lapsiparkkiin otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi 
olla vaipallisia.  Ennakkoilmoittautumiset lastenohjaajille P. 
040 868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lap-
sellesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe. 

Ystävänkammari to 31.3. kello 12–13.30 seurakuntatalol-
la. 

Omaishoitajat ma 4.4. kello 11 seurakuntatalolla. 

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

Siionin virsiseurat pe 1.4. kello 18 seurakuntatalolla.

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

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

Kuolleet: Aune Lasanen 87 v, Mariita Hannele Laakkonen 
56 v. 

Olemme tällä hetkellä eden-
neet kirkkovuodessa pääsiäistä 
edeltävään paastonajan viiden-
teen paastonajan sunnuntaihin, 
Kärsimyssunnuntaihin. Tästä 
sunnuntaista alkaa hiljaisen vii-
kon loppuun ulottuva syväk-
si paastonajaksi kutsuttu aika. 
Ajatuksemme kääntyvät Jee-
suksen kärsimyksen aikaan, 
jolloin häntä piinataan ja pa-
hoinpidellään, joka johtaa lo-
pulta ristinkuolemaan. Evanke-
liumissa Johanneksen mukaan 
viitataan siis suoraan Jeesuk-
sen edessä olevaan kohtaloon, 
ristinkuolemaan.

Ylipapit ja fariseukset kut-
suivat neuvoston koolle ja ky-
syivät siltä: ”Mitä meidän pitäi-
si tehdä? Se mies tekee paljon 
tunnustekoja. Jos annamme 
hänen jatkaa näin, häneen us-
kovat kohta kaikki, ja silloin 
roomalaiset tulevat ja ottavat 
meiltä sekä tämän pyhän pai-
kan että koko kansamme.” Sil-
loin yksi heistä, Kaifas, joka 
oli sinä vuonna ylipappina, sa-

noi: ”Te ette ymmärrä yhtään 
mitään. Ettekö te käsitä, että 
jos yksi mies kuolee kansan 
puolesta, se on teille parem-
pi kuin että koko kansa jou-
tuu tuhoon?” Tämä ei ollut hä-
nen oma ajatuksensa, vaan sen 
vuoden ylipappina hän lausui 
ennustuksen: Jeesus oli kuo-
leva kansan puolesta, eikä vain 
sen kansan puolesta, vaan koo-
takseen yhteen kaikki hajallaan 
olevat Jumalan lapset. Siitä päi-
västä lähtien neuvoston tavoit-
teena oli surmata Jeesus. Joh. 
11:47–53

Kaifas toimi ylipappina ja si-
ten juutalaisten oikeusistuimen 
korkeimpana tuomarina. Hän 
teki omasta mielestään takti-
sesti järkevän ratkaisun. Hä-
nen mielestään oli parempi uh-
rata kansaa puoleensa vetävä 
Jeesus, kuin antaa koko kansa-
kunnan joutua kapinaan. Evan-
kelista Johanneksen mielestä 
Kaifasin ajatukset toteuttivat 
Jumalan suurta pelastussuun-
nitelmaa. Jeesuksen oli kuol-

tava sovittaakseen ihmiskun-
nan synnit. Niinpä neuvoston 
päätös Jeesuksen surmaami-
sen valmistelujen aloittamises-
ta oli vain Jumalan sallimusta. 
Maaherra Pilatus teki lopulli-
sen päätöksen Jeesuksen ris-
tinkuolemasta.

Jeesus kantoi meitä kaik-
kia ihmisiä itsessään ja siksi 
Hän kuollessaan ristillä kantoi 
jokaisen meidän kärsimyksen 
ja kuoleman. Jeesuksen so-
vitustyön kautta me pääsem-
me osalliseksi Hänen ylösnou-
semuksestaan. Näin usko antaa 
meille toivon rakkaiden jäl-
leennäkemisestä kuoleman jäl-
keen. Voimme laittaa kädet ris-
tiin ja rukoilla tänäkin päivänä;

Jumala, sinä annoit Poika-
si uhriksi maailman synnin täh-
den.

Auta meitä muistamaan hä-
nen kärsimystään ja elämään 
hänen sovitustyönsä varassa.

Kuule meitä Poikasi Jeesuk-
sen Kristuksen, meidän Her-
ramme tähden. Aamen

Tämän päivän maailmassa 
on myös meillä kaikilla monen-
laista kärsimystä. On itse aiheu-
tettua ja toisten aiheuttamaa 
sekä kärsimystä, jota emme 
voi ymmärtää ja selittää. Voim-
me kuitenkin aina kääntyä Ju-
malan puoleen. Silloinkin, kun 
tuntuu etten voi uskoa Juma-
laan, Jumala uskoo meihin. Ju-
mala ilmaisee meille rakkau-
tensa ja hyvyytensä poikansa, 
Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jeesuksen kärsimystien 
vietto vaihtuu pääsiäisen vie-
toksi. Jumala herättää Jeesuk-
sen kuolleista ja elämä voittaa 
kuoleman. Valaiskoon meitä 
pääsiäisen kirkkaus, ylösnous-
sut Herramme Jeesus Kristus, 
joka elää ja hallitsee iankaikki-
sesta iankaikkiseen. 

Sirpa 
Kukkohovi

nuoriso- 
työnohjaaja

Jeesuksen kärsimystie - Via Dolorosa

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

Pudasjärveläinen ilmestyy keskiviikkoisin 1.4.2022 alkaen.  Aineisto toivotaan toimitukseen viimeistään maanantaina klo 12 mennessä. 
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mah-
dollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Pudasjärven Maanpuolus-
tusnaisten yleinen kokous 
pidettiin 23.3. Pudasjärven 
kaupungintalolla. Kokouk-
seen osallistui 39 naista. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Katri 
Virtanen sekä jäseniksi hal-
litukseen Minna Ollakka, 
Sointu Veivo, Kaisu Heik-
kinen, Hely Forsberg-Moi-
lanen, Leena Pesälä ja Ilona 
Ritola. Hallituksen ulkopuo-
lisena sihteerinä toimii Ma-
riitta Timonen.

Tuoreen puheenjohta-
jan Katri Virtasen äiti oli 
pikku-lotta. Suvun miehet 
ovat olleet armeijassa töis-
sä ja Katrin puoliso on reser-
vin upseeri. Kuitenkin huol-
tovarmuuteen liittyvät syyt 
saivat Katrin motivoitumaan 
ja lähtemään toimintaan mu-
kaan.

- Pudasjärveä on koetel-
lut tulvat, luonnon myrs-
kyt, korona ja viimeisim-
pänä Ukrainassa käytävä 
sota. On tärkeää, että jokai-
nen kansalainen osaa varau-
tua yllättäviin tilanteisiin. 
Maanpuolustus-naiset yh-
dessä paikallisten toimijoi-
den kanssa voivat kouluttaa 
ja organisoida monenmoista 
asiaa. Maanpuolustusnais-
ten toiminta ei ole aseellista, 
poliittista tai uskonnollista 

toimintaa. Kaikki naiset voi-
vat osallistua tasavertaisina. 
Uusi hallitus kokoontuu lä-
hiaikoina ja aloittaa toimin-
tasuunnitelman työstämi-
sen. Haluan kiittää edellistä 
hallitusta ja toimijoita hyväs-
tä tuesta ja uuden toiminnan 
mahdollistamisesta. Koko-
uksen kuulijoille haluaisin 
sanoa: Teitä jokaista tarvi-
taan!

Ennen kokouksen alkua 
entinen puheenjohtaja Mervi 
Sammelvuo kertoi, että yh-
distys oli nelisen vuotta le-
päämässä. Toimintaa ei ol-
lut. Viimeisin tapahtuma oli 
retki Raatteen sotamuseoon. 
Ilmassa oli ajatus yhdistyk-
sen lopettamisestakin, mutta 
ajateltiin kuitenkin, että jos-
pa vielä tulisi tarvetta.

Maanpuolustusnaisten 
Pohjois-Pohjanmaan Piiri 
ry:n hallituksen puheenjoh-
taja Tarja Leinonen-Viinik-
ka oli kutsuttu illan tilai-
suuteen. Pudasjärvellä hän 
halusi olla innostamassa ja 
nostamassa maanpuolustus-
naisten toimintaa ylös, pie-
nen tauon jälkeen. 

- Tehtävänäni on auttaa 
tätä toimintaa eteenpäin ja 
toimia yhdistävänä ja liik-
keellepanevana voimana. 
Vastaan kysymyksiin ja esit-

Maanpuolustusnaisten yhdistys 
herätettiin toimimaan

Maanpuolustusnaisten yleinen kokous sai naiset liikkeelle ja 
puhaltamaan yhteen hiileen. – Olin tosi yllättänyt, kun sali 
täyttyi naisista, kertoi sihteeri Mariitta Timonen.

telen maanpuolustusnaisten 
toimintaa heille, jotka eivät 
vielä ole jäseniä. Olen ikään 
kuin tsempparina ja yhteen 
hiilen puhaltajana, kertoi 
Leinonen-Viinikka. 

Kokouksen jälkeen Lei-
nonen-Viinikka kertoi tun-
nelmiaan illasta.

- Mervi Sammelvuo pyy-
si minua, että tulisin innosta-
maan naisia toimintaan. Kä-
vikin päinvastoin. Innostus 
oli niin käsin kosketeltavaa, 
että heitä pitikin vähän ”hil-
litä”. Kouluttajana olen it-
sekin innostunut tästä jouk-
kovoimasta, joka Ukrainan 
sodan myötä on syntynyt. 
Tehtäviä maanpuolustus-
naisilla on monenlaisia niin 
rauhan kuin kriisin aikana. 

Esimerkiksi me järjestämme 
syventävää koulutusta joh-
tajaksi tai kurssin vetäjäk-
si. Se on valtavaa pääomaa 
myös rauhan aikana. Joskus 
olen huomannut, että naiset 
vähättelevät osaamistaan sa-
noen: ”Olen ollut vain ko-
tona”. Mutta sehän on juuri 
sitä johtajuutta. Se pitää vain 
hoksata! Kotijoukoista huo-
lehtiminen on juuri jouk-
kuejohtajan työtä! Kokouk-
sessa minulle esitettiin toive 
Kerttu Simun toimesta, että 
järjestäisin internetin kaut-
ta Kotivarakoulutuksen. Lu-
pasin järjestää sen Teamsin 
kautta eli Maanpuolustus-
naiset vastaavat huutoon! 

Ape Nieminen

K E R H O  
ma 4.4. klo 13 seurakuntakodin iso kahvio. 
Vierailijana Esa Erkkilä, joka kertoo elämässä hyvää 
oloa lisäävistä asioista. Arvontavoittoja toivotaan. 

Yhteislaulua, ym. Kahvitarjoilu.
Teatteriretkelle Kemiin ilmoittautumisia otetaan 

vastaan.
Tuetulle lomalle Kiilopäälle 2.-7.9., 

täytetään tukihakemuksia yhdessä.
Toukokuun kerhossa vierailijana lääkäri Terttu Ahonen. 

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n 

Tervetuloa!
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ERÄ

Valio

OIVARIINIT ja JUOKSEVA
350-400 g, 400 ml (5,00-5,71/kg, 5,00/l) 
Rajoitus 1 erä/talous

4.- 2 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,85 kpl (7,13-8,14/kg, 7,13/l) 1.-KPL

Valio

OLTERMANNI  
PALAJUUSTOT
250 g (4,00/kg)
Rajoitus 4 kpl/talous 

-29%
PLUSSA-KORTILLA

995

Disas

SAVUSTETTU
SUOMALAINEN  
KIRJOLOHIPALA

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 31.3.-3.4. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

-20–34%
PLUSSA-KORTILLA

KGSAVULOHI- 
RIISIKULHO
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

Olvi

VICHY, SOKERITTOMAT  
VIRVOITUSJUOMAT  
TAI KEVYTOLO KIVENNÄISVESI
12 x 0,33 l (0,96/l) sis. pantit 1,20 
Ei KevytOlo mehukivennäisvesi 
KevytOlo Sitruuna kivennäisvesi  
vain K-kaupoista 
Rajoitus 2 erää/talous 

VIHREÄ RYPÄLE
500 g (3,98/kg)  
Intia/Etelä-Afrikka

199RS
499 12

-PACK

SUOMI

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

Voimassa TO-LA 31.3.-2.4.

HERKKUTORILTA

SUOMI

Tapolan

MUSTAMAKKARA

695
KG

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 31.3.-2.4.
795

KG

K-Ruokamestarin

NAUDAN MAKSA
Palana, pihveinä tai jauhettuna  

Kaupan valikoiman mukaan

Meillä paistettu  
Fazer

KIIREETÖN  
LOMBARDIANLEIPÄ

350 g

299
KPL

Kokataan

YHDESSÄ

NAPPAA MUKAAN MEILLÄ 
VALMISTETUT HERKULLISET 

PATONGIT, EVÄSLEIVÄT, 
CROISSANTIT JA PIZZAPALAT!

Asemakaava- ja tieasioita kaupunginhallituksessa
Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistaina 
29.3. Maanomistajan esityk-
sestä kaupungille on tehty 
aloite Rahkatien linjauksen 
muuttamisesta niin, että tie 
liitettäisiin Varsitiehen suo-
raan korttelin 39 läpi, tont-
tien 2 ja 3 rajalla. Menette-
lyn etuna hakija esittää, että 
samalla järjestyisi tieyhteys 
korttelin 39 rakennuspai-
kalle 3, korttelin 39 tonteille 
1 ja 2, samoin kuin hakijan 
tonttiin järjestyisi lisätilaa 
ja Rahkatien pituus lyheni-
si, jolloin ylläpito ja kor-
jauskustannukset laskisi-
vat. Hakemuksen kohteena 
olevan alueen asemakaa-
va on pysynyt muuttumat-
tomana siitä saakka, kun se 
tuli voimaan vuonna 1974. 
Hallitus päätti, että esitet-
ty asemakaavan muutos ei 
paranna yleistä liikennöitä-
vyyttä tai kokonaisuudes-
saan poista olevaa haittaa, 
vaan siirtää sen toisaalle. 
Uuden liittymän perusta-
minen Varsitielle kyseiseen 
sijaintiin heikentää tiealu-
een liikenneturvallisuutta, 
joten esitettyä muutosta ei 
ole perusteltua toteuttaa.

OSAO syksyllä  
kaupungintalolle
Kaupunginjohtajan viran-
haltijapäätöksellä on to-

teutettu hankeselvitys 
OSAO:n Pudasjärven toi-
miyksikön ja opetustoi-
mintojen uudelleensijoit-
tamiseksi kaupungintalon 
tiloihin. Hallitus päät-
ti hyväksyä tarvittavien 
muutostöiden ja toiminto-
jen uudelleensijoittumisen 
käynnistämisen niin, että 
OSAOn opetustoiminta 
voidaan aloittaa kaupun-
gintalolla elokuussa 2022. 
Kaavamerkintä YH ei so-
vellu koulutoiminnan har-
joittamiseen kaupungin-
talossa, vaan kaava vaatii 
vähäisen muutoksen. 
Kaupungintalon raken-
nuspaikalla on myös Pu-
dasjärven vanhustenta-
loyhdistyksen omistama 
Kaupunginkartano, jon-
ka tontti voidaan samas-
sa yhteydessä muuttaa 
omaksi rakennuspaikak-
seen nykyisen käytön mu-
kaisella merkinnällä. Pää-
tettiin ryhtyä muuttamaan 
Kurenalan eteläisen osan 
korttelin 14 rakennuspai-
kan 2 asemakaavaa käyt-
tötarkoituksen ja tonttija-
on osalta.

Nikuojan  
silta  
uusitaan
Nikujärven yksityistien 
tiekunta haki Pudasjärven 

kaupungilta yksityistie-
käytäntöjen mukaista 15 
prosentin suuruista avus-
tusta Nikuojan sillan uusi-
miseen. Haettava avustus-
osuus on kustannusarvion 
perusteella noin 15 000 eu-
roa. Päätettiin esittää kau-
punginvaltuustolle Niku-
järven yksityistiekunnan, 
Nikuojan sillan uusimisen 
avustamista 15 prosentin 
osuudella toteutuneista ja 
hyväksyttävistä kustan-
nuksista.

Urakoitsijoiden 
valintoja
Yksityistiekuntien neu-
vonta ja opastaminen Pu-
dasjärvi-Taivalkoski yh-
teisalueurakkana päättyy 
30.9.2023. Kunnossapi-
tosopimuksen piiriin hy-
väksytään ainoastaan yk-
sityistielain mukaisesti 
toimivat yksityistiekun-
nat, joiden vaikutuspiiris-
sä on vähintään kaksi py-
syvästi asuttua kiinteistöä 
ja tien vähimmäispituus 
on 800 metriä. Kaupungin 
tiekuntien aktivointihank-
keen koulutuspalveluiden 
tuottajaksi valittiin koko-
naistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen jättä-
nyt Routamap Oy.

Syötteen Luokkavaaran 
asemakaava-alueen urak-

ka-alueen 1 toteuttajaksi 
päätettiin valita kokonais-
taloudellisesti edullisim-
man, hinta-laatusuhteel-
taan parhaan, pisteiltään 
korkeimman tarjouksen 
jättäneen Kuljetuspudas 
Oy:n.

Rytinkisalmeen 
luontomatkailu- 
yritys
Korpilaavu Oy suunnit-
telee luontomatkailuun 
pohjautuvaa yritystoi-
mintaa Rytinkisalmeen. 
Yrityksen liikeideana on 
tarjota koirien koulutus-
alueita lintukoiraharrasta-
jille, mahdollisuutta tutus-
tua ja kokeilla perinteistä 
kullanhuuhdontaa sekä 
tarjota vesiretkeily- ja vir-
kistyskalastusmatkailua 
Livojoella ja Rytinkijärvel-
lä. Toiminta toteutetaan 
ja kehitetään yhteystyös-
sä Syötteen alueen palve-
luntarjoajien kanssa. Toi-
minnassa huomioidaan 
myös liikuntarajoitteiset 
ja muut erityisryhmät. Tu-
kikohtana toimii Rytingin 
entinen terveystalo. Sen 
välittömässä läheisyydes-
sä on kaupungin omista-
ma Pohjanperän metsä-
palsta, joka sijaintinsa ja 
maaston ominaisuuksi-
en vuoksi olisi yrityksen 

mielestä erinomainen lii-
keidean toteutuspaikaksi. 
Päätettiin hyväksyä Kor-
pilaavu Oy:n kanssa laa-
dittu maanvuokrasopi-
mus. Hirvenmetsästyksen 
osalta kaupunki varautuu 
sanomaan irti Haapalan 
metsästysseuran kanssa 
solmitun metsästysvuok-
rasopimuksen vuokra-
alueen osalta, mikäli met-
sästystä ei voida järjestää 
aiheuttamatta haittaa yri-
tystoiminnalle.

Kestävä  
Kuntatalous  
seminaari
FCG:n ja Kuntaliiton Kes-
tävä Kuntatalous II -ver-
kostohanke tarjoaa hank-
keeseen osallistuvalle 
kunnalle konkreettista tu-
kea, osaamista ja työkaluja 
talouden kestävyyden pa-
rantamiseksi ja parhaiden 
käytäntöjen hyödyntämi-
seksi kuntatalouden muu-
toksen vuosille 2022-2024. 
Hankkeen ensimmäinen 
seminaari pidetään kun-
tatalolla 25.4. Seminaariin 
voi osallistua myös ver-
kon kautta. Seminaari on 
tarkoitettu niin viranhalti-
joille kuin luottamushen-
kilöille. Päätettiin osallis-
tua Kestävä kuntatalous II 
-verkostohankkeeseen. 

Tilinpäätöksen 
allekirjoitus
Kaupunginhallitus alle-
kirjoitti tilinpäätöksen 
vuodelta 2021 ja jätti sen 
tilintarkastajille tarkastet-
tavaksi. Tasekirja 2021 säi-
lytetään pöytäkirjasta eril-
lisenä. Kaupunginhallitus 
oikeuttaa laskentatoimen 
tekemään tilinpäätökseen 
pieniä teknisiä muutoksia, 
mikäli niitä tilintarkastuk-
sen yhteydessä havaitaan. 
Hyväksyttiin tilikauden 
tulos, joka on ennen tulok-
senkäsittelyeriä -709 497 
euroa. Tuloksen käsittely-
erinä tuloutetaan poistoe-
riä 103 263 euroa ja rahas-
ton käyttöä 351 811 euroa. 
Tilikauden tuloksen käsit-
telyerien jälkeen vuoden 
2021 tulos osoittaa -254 423 
euron alijäämää, joka siir-
retään yli/alijäämätilille. 
Tilillä on edellisiltä kausil-
ta ylijäämää 3 038 360 eu-
roa. 

Toinen pöytäkirjantar-
kastaja ei ollut hyväksynyt 
8.3. olleen edellisen halli-
tuksen pöytäkirjaa, joten 
kaupunginhallitus tarkasti 
pöytäkirjan 8.3. pykälän 90 
ja hyväksyi sen.

PUDASjärveläinen
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Ensi talven Lynxit ja Ski-Doot!

Uusia kelkkamalleja esiteltiin 
Pienkonehuolto Keskiaholla

Pienkonehuolto Keskiaho 
Oy:n piha-alueella oli 17.3. 
suuri moottorikelkkojen 
esittelypäivä.

Rovaniemen BRP Finland 
Oy:n kelkkatehtaan myynti-
miehet olivat tuoneet rekal-
lisen ensi talven moottori-
kelkkamalleja Pudasjärvelle. 
Oli Lynxia ja Ski-Doota piha 
täynnä. Kansa oli lähte-
nyt liikkeelle ja porinaa riit-
ti kelkkojen, kauppiaiden ja 
nuotiopaikan ympärillä. Yli 
200 makkaraa paisteltiin pa-
rempiin suihin.  

- Me kierretään koko Suo-
mi neljän viikon aikana. Eli 
käydään meidän kaikkien 
jälleenmyyjien luona pitä-
mässä tällainen esittelypäi-

vä. Tarkoituksena on buus-
tata Lynxin ja Ski-doon 
ennakkokauppaa ensi talvel-
le.  Teimme taas lähes ennä-
tysmäärän kelkkoja ja kaikki 
on myyty. Korona on vaikut-
tanut vapaa-ajan laitteisiin 
varsin positiivisesti. Kaikki 
mönkijät, vesijetit ja kelkat 
menevät, mitä vain keritään 
tehdä. Suurin osa menee Eu-
roopan markkinoille noin 
pariinkymmeneen maahan, 
kertoi aluepäällikkö Juha 
Mäkimartti BRP Finland 
Oy:stä.

Esittelypäivässä oli noin 
20 erilaista kelkkamallia. Pie-
nimmän lasten kelkan hinta 
oli noin 4000 euroa. Aikuis-
ten kelkoista kallein malli hi-

poi 25 000 euroa. Kelkkojen 
kehitystyötä tehdään jatku-
vasti. Uusia ratkaisuja hyö-
dynnetään runkomalleissa, 
muoviosissa ja muissa kel-
kan osissa. Rovaniemen teh-
taalta valmistuu kelkka joka 
neljäs minuutti. 

- Reittikelkaksi sopii erin-
omaisesti tämä huippuun-
sa viritetty Lynxin Rave 
Enduro. Työtehtävissä esi-
merkiksi poromiehet käyttä-
vät monia eri malleja. Tänä 
päivänä joka kategoriaan 
löytyy käyttäjiä tasaisesti. 
Sähkökäyttöiset kelkat ovat 
vielä tulevaisuutta heikoh-
kon akkuteknologian takia. 

Rovaniemellä yksi valmis-
taja teki muutaman vuoden 
sähkökelkkoja. Toimintasä-
de jäi kuitenkin 20 kilomet-
riin 20 asteen pakkasessa. 
Ei se oikein tuntunut toimi-
valta ratkaisulta, arveli Juha 
Mäkimartti.

Rovaniemen BRP:n teh-
taalla tehtiin ensimmäiset 
lasten kelkat jo vuonna 1995. 
Pitkän tauon jälkeen ne otet-
tiin uudestaan tuotantoon. 
BRP:n tarkoituksena on saa-
da junioreista uutta käyttäjä-
kuntaa. 

Keskiahon esittelypäiväs-
sä oli esillä kaksi-kuusivuo-
tiaille lapsille suunniteltu 
pieni 120-kuutioinen

nelitahtinen Lynx.  Sekä 
isommille lapsille tarkoitettu 
200 kuutioinen Ski-Doo. Las-
ten kelkkojen nopeudet ovat 
turvallisuussyistä alhaiset. 
Niillä voi ajaa vain suljetuil-
la alueilla, ei reiteillä. 

- Lasten kanssa tulin kat-
somaan noita lasten pikku-
kelkkoja. Jos lapset saisivat 
päättää, niin hommattaisiin, 
mutta ei nyt kuitenkaan. 
Kotona meillä on iso kelk-
ka, se riittää meidän tarpei-
siin. Mukava tapahtuma. On 
nähtävää ja samalla voi pais-
taa makkaraa. Lapset ovat 
viihtyneet, totesi Virpi Kär-
ki.

- Kivalta tuntui istua las-
tenkelkassa. Olen lukenut 
esittelylapusta, että käynnis-
tys tapahtuu sähköstartista 
tai narusta vetämällä. Ei se 
hirveän lujaa varmaan mee, 
tiesi Paulus Kärki.

- Hieno päivä. Väki on ol-

lut liikkeellä. On positiivi-
nen mieli! Esittelypäivän tar-
koituksena on saada

näkyvyyttä. Totta kai täl-
lä on taloudellistakin merki-
tystä. Asiakkaalle on tärkeää 
nähdä ensi talven uutuus-
mallit livenä. Ostopäätös tu-
lee sitten myöhemmin. Ensi 
talven malleista on ennakko-
kauppoja tehty ja myytiin-
pä vielä viimeisiä tämänkin 
vuoden malleja. Tapahtu-
man tarkoituksena on akti-
voida porukkaa. Asiakas voi 

BRP:n nettisivujen kautta ra-
kentaa oman kelkkapaketin 
ja lähettää tarjouspyynnön 
meille. Pudasjärvellä työ-
kelkkojen ja vapaa-ajan kelk-
kojen myynti on lähes yhtä 
suurta. Meiltä löytyy kel-
koille kattava huolto. Asia-
kaskunta meille tulee laa-
jalta alueelta, kertoi päivän 
tunnelmiaan Pienkonehuol-
to Keskiaho Oy:n toimitus-
johtaja Jari Keskiaho 

Ape Nieminen

Jari Keskiaho ja Sami Kaivorinne olivat esittelypäivän antiin 
tyytyväisiä.

BRP on maailman johtava moottorikelkkavalmistaja 60 prosentin markkinaosuudella

Joonas Kortesalmi, Kari Mikkola, Tuomo Polojärvi ja Arto Naumanen vitsailivat Jari Keskiahol-
le - Me kaikki ollaan potentiaalisia ostajaehdokkaita! 

Viola Kärki ehti ajella hurruutella ties missä Lynxin lastenkel-
kalla!
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

PE-TI 2.-5.4. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAINA 1.4. LAUANTAINA 2.4. MA-TI 4.-5.4. KE-TO 6.-7.4.

PERJANTAI-LAUANTAI 1.-2.4. MAANANTAI-TORSTAI 4.-7.4.

KENKÄOSASTOLTA220000

220000220000 115959

330000

116969

449999 227979

110000

13139595

10100000

334949
kgkg

pkt

11999911119595

pkt

pktpkt

669595
kgkg

449999 669595 669595999595
kg

kg

kg

kgkg

kpl

229999

psspss

339999

334949

110000
ras

339999
pkt

119999
pkt

pkt

pkt

kgkg

pss

2 pkt/talous

pkt

2 kg/tal.2 kg/tal.

pkt

pkt

pkt

11119595
kg

19199595
kg

111919
pkt

559595
kg

119999
pkt

999595117979
kg kg

114949
pktpkt

114949
kplkpl 339999

pktpktpktpkt 119999
kplkpl

2 filettä/talous

5 prk

14149090

25259090

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

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

pktpkt

2 pss

2 kpl

49499090 49499595

33339090 39399090

32329090 39399090 39399090

18189090 24249090

44449090

26269090

Arctix sport Arctix sport 
Forester 240 Forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

1291299090
Metsäsuksen Metsäsuksen 
SITEET SITEET 

39399595

MURTOMAA-MURTOMAA-
SAUVAT SAUVAT 

14149090

AlkaenAlkaen

89899090

LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT

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

VartaVarta
AKUTAKUT
esim. D24 60ahesim. D24 60ah

3693690000

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

779595
AsseriAsseri
SOHJOKAUHA SOHJOKAUHA 

225050
JasuJasu
JÄÄKAIRAJÄÄKAIRA
 esim. 130mm esim. 130mm

59599090

4 prk

2 pkt/talous

59599090

2 pkt

3 pss

SnellmanSnellman
TOSI MUREA TOSI MUREA 

KEITTO-, PALVI- KEITTO-, PALVI- taitai  
KORPPUKINKKU KORPPUKINKKU 

200 g200 g

ValioValio
POLARPOLAR

JUUSTOTJUUSTOT
350 g350 g
palapala

Del MonteDel Monte
ANNASANNAS

RENGASRENGAS
220 g220 g

PUOLIVERI-PUOLIVERI-
APPELSIINIAPPELSIINI

IngmanIngman
PERINTEINENPERINTEINEN

JOGURTITJOGURTIT
150 g150 g

Tuore Tuore 
ruodoton ruodoton 
NorjanNorjan
LOHI-LOHI-
FILEEFILEE

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

TaffelTaffel
PERUNA-PERUNA-
LASTUTLASTUT
145-150 g145-150 g

KULTAKULTA
KATRIINAKATRIINA
KAHVIKAHVI
500 g500 g

Atria Atria 
TALON-TALON-
POJAN-POJAN-
LENKKILENKKI
300 g300 g

AtriaAtria
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

Arla Arla 
VOI VOI 500 g500 g
normaali-normaali-
suolainensuolainen

AtriaAtria
PORSAAN PORSAAN 
ULKOFILEEULKOFILEE
n. 1,5 kg/kpln. 1,5 kg/kpl
naturellnaturell

KananpojanKananpojan
FILEESUIKALEFILEESUIKALE
650 g hunaja-650 g hunaja-
marinoitumarinoitu

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

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

Atria PorsaanAtria Porsaan
SISÄFILEESISÄFILEE
n. 500 gn. 500 g
pehmeän-pehmeän-
pippurinenpippurinen

Atria KananAtria Kanan  
PAISTI-PAISTI-
LEIKKEETLEIKKEET
450-600 g450-600 g
naturell tai marinoitunaturell tai marinoitu

HKHK
VALMIS-VALMIS-
ATERIATATERIAT
470-500 g470-500 g

HKHK
BURGERBURGER
100 g100 g

HartwallHartwall
PEPSI, JAFFA, PEPSI, JAFFA, 
PEPSI MAX, PEPSI MAX, 
ANANAS ANANAS taitai  
MONTAINDEW  MONTAINDEW  
6x0,33 l, sis. pantit6x0,33 l, sis. pantit

NaudanNaudan
PALAPAISTIPALAPAISTI

Atria Atria 
Kunnon arkiKunnon arki
POSSU-NAUTAPOSSU-NAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA
400 g400 g

Golden starGolden star
MAUSTEPUSSI MAUSTEPUSSI 
painopaino

Tuore suomalainen
NAUDAN
KULMAPAISTI
n. 5 kg/kpl

KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

Atria WilhelmAtria Wilhelm
JUUSTO-JUUSTO-
MAKKARA-MAKKARA-
PIHVITPIHVIT
329 g329 g

Kuuma Kuuma 
GRILLATTUGRILLATTU
BROILERIBROILERI
kokonainenkokonainen

KananpojanKananpojan  
BROILERINKOIPIBROILERINKOIPI
3 kpl/ras 3 kpl/ras 
marinoitumarinoitu

NaudanNaudan  
KEITTOLIHAPALATKEITTOLIHAPALAT
makuluullamakuluulla

MagnumMagnum
JÄÄTELÖ-JÄÄTELÖ-

PUIKOTPUIKOT
88-110 g88-110 g

Valio Hyvä Valio Hyvä 
suomalainensuomalainen

ARKIJUUSTOARKIJUUSTO
625-750 g625-750 g

AtriaAtria
REHTI LIHAISA REHTI LIHAISA 

NAKKINAKKI
280 g280 g

Närpiö pyöreäNärpiö pyöreä
HELMI-HELMI-

TOMAATTITOMAATTI
PIKARIPIKARI

200 g200 g

Old El Paso Old El Paso 
TORTILLATORTILLA
8 kpl/326 g8 kpl/326 g

Marabou Marabou 
SUKLAA-SUKLAA-
LEVYTLEVYT
185-200 g185-200 g

Strollers naisten Strollers naisten 
SOFTSHELL SOFTSHELL 
KENGÄTKENGÄT
Koot: 36-41Koot: 36-41

Strollers miesten Strollers miesten 
SOFTSHELLSOFTSHELL
NILKKURINILKKURI
Koot: 41-45Koot: 41-45

Gulliver tyttöjen Gulliver tyttöjen 
SOFTSHELLSOFTSHELL
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 28-35Koot: 28-35

Lassie lasten Lassie lasten 
SOFTSHELLSOFTSHELL
TAKKITAKKI
Koot: 122-140 cmKoot: 122-140 cm

True North True North 
lasten lasten 
SOFTSHELLSOFTSHELL
TAKKITAKKI
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

True North True North 
lasten lasten 
KEVÄTTAKKIKEVÄTTAKKI
AquatexAquatex
Koot: 122-164 cmKoot: 122-164 cm

True NorthTrue North
naisten naisten 
TOPPALIIVITOPPALIIVI
Koot: XS-XLKoot: XS-XL

True North miesten True North miesten 
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUTHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True North miesten True North miesten 
REISITASKU-REISITASKU-
HOUSUTHOUSUT
4-way stretch4-way stretch
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

M.X.O naistenM.X.O naisten
PAITAPAITA
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

True North  True North  
naistennaisten
HUPPARIHUPPARI
softpilesoftpile
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

True North True North 
tyttöjentyttöjen
HUPPARIHUPPARI
softpilesoftpile
Koot: 122-164Koot: 122-164

SEINÄKUIVALIHAKSI
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Perushuollolla pyörät ja muut pienkoneet kesäkuntoon 
Nyt kun kevättä kohti men-
nään, alkaa pienkorjaamoihin 
virrata polkupyöriä huoltoon. 

Tämä on tuttu ilmiö myös 
Pudas-Kone Oy:n pienkone-
asentaja, Sakari Hökälle.

Vähän myöhemmin tuo-
daan jyrsimiä, ruohonleik-
kureita, raivaus- ja mootto-
risahoja, perämoottoreita, 
mönkijöitä ja aggregaatteja 
perushuoltoon. Myös robot-
tiruohonleikkureita saapuu 
kausihuoltoon, jossa leikkuri 
ladataan, puhdistetaan, vaih-
detaan terät sekä tehdään oh-
jelmistopäivitys. Näin var-
mistetaan laitteen moitteeton 
toiminta tulevalle kesäkau-
delle. 

- Kaksi vuotta sitten aloi-
tin täällä asentajana. Aiem-
min toimin 15 vuotta metalli-
rakennusalalla. Pikkupojasta 
asti olen harrastanut erilaisia 
pienkoneita ja kohdallani har-
rastus muuttui työksi. Pyörien 
huolto ja korjaus on lähivuo-
sina muuttunut vaativam-
maksi, etenkin sähköpyörien 
yleistymisen myötä. Monen 
eri pyörämerkin ja kompo-
nenttivalmistajien koulutuk-
set on käyty läpi, että pysyy 
ajan tasalla. Sähköpyörissä 
elektroniset viat luetaan tar-
vittaessa sovelluspohjaisella 
testerillä, eikä korjauksia voi 
tehdä ilman erikoistyökaluja 
tai koulutusta. 

- Pyörämaailmassa vara-
osien saaminen on nyt yllättä-
vän haastavaa. Eri vuosimalli-
en varaosista ei ole olemassa 
yhteistä katalogia niin kuin 
autoista. Kokemuksen kaut-
ta olen oppinut tunnistamaan 
eri valmistajien yhteensopivia 
komponentteja. Tiettyjen va-
raosien, esimerkiksi takavaih-
teistojen saatavuus voi olla 
jopa parin vuoden päässä. Tä-
hän mennessä on saatu kaik-
ki korjaamoon tulleet pyörät 
kuntoon. Onneksi meillä on 
hyvät yhteistyölinkit varaosa-
myyjiin ympäri Suomea. Ko-
ronapandemia ja pyöräilyn 
suosion nopea kasvu maa-
ilmalla kasvattivat kompo-
nenttipulaa, koska moni va-

raosatehdas oli pitkään kiinni 
ja vastaavasti komponenttien 
tarve lisääntyi voimakkaasti.

- Aloitan perushuollon te-
kemällä pyörällä koeajon. Sii-
nä huomaan heti, jos pyörässä 
on jotain vikaa, mitä asiakas 
ei ole huomannut. Seuraavak-
si pesen pyörän ja voiman-
siirto-osat erikoispesuaineilla 
sekä tarkistan ketjun kun-
non. Usein se on vanhemmis-
sa pyörissä venynyt ja ruos-
tunut, tällöin se kannattaa 
vaihtaa uuteen. Seuraavaksi 
pyörä laitetaan huoltopenk-
kiin, jossa se huolellisesti kui-
vataan. Uusi ketju asennetaan 
oikeaan linjaan ja tiukkuu-
teen. Ketjuihin ei koskaan pi-
täisi laittaa ihan mitä tahan-

sa öljyä, koska hiekka ja muut 
epäpuhtaudet tarttuvat ja ku-
luttavat pikkuhiljaa hammas-
rattaita sekä ketjua. Jos vanne 
on kiero, suoristan sen rih-
tauspenkissä. Laakereiden 
välykset, jarrut, polkimet ja 
kammet tarkistetaan ja tarvit-
taessa kiristetään, huolletaan 
tai vaihdetaan uusiin. Myös 
vaihteiston toiminta tarkiste-
taan ja tarvittaessa säädetään. 

Usein renkaissa on liian vä-
hän painetta ja istuimen kor-
keus on väärällä korkeudella. 
Tarvittaessa kuluneet renkaat 
vaihdetaan uusiin. Perus-
huollon jälkeen teen pyöräl-
lä vielä koeajon ja varmistan, 
että kaikki toimii.

Asiakas on huollon jälkeen 
tyytyväinen, että saa pyöräl-
leen lisää huolettomia pyöräi-
lykilometrejä.

Moni asiakas yllättyy ja to-
teaa huollon jälkeen: Onko 
tämä sama pyörä? Tällä on 
nyt niin helppo ja kevyt ajaa!  
Nyrkkisäännöksi sanoisin, 
että kerran vuodessa kannat-
taisi pyörään teettää perus-
huolto, vinkkaa Pudas-Ko-
neen pienkoneasentaja Sakari 
Hökkä.

Ape Nieminen

Perushuollon yhteydessä Sakari tarkistaa ja tarvittaessa kiris-
tää pinnat.

Pyörien korjaamisessa on mukavasti haasteita, varsinkin sähköpyörissä, joissa on paljon tek-
niikkaa, kertoi Sakari Hökkä.

Vappujuhla SDP:n ja Vasemmistoliiton järjestämänä
Pudasjärven Sos.dem. työ-
väenyhdistys piti sääntö-
määräisen kevätkokouksen 
sunnuntaina 27.3. kaupun-
gintalolla. Kokouksen asi-
oina olivat sääntömääräiset 
kevätkokous asiat. Keskuste-
luissa nousivat esille nuorten 

SDP:n Oulun piirin kevät-
piirikokous kokoontui lau-
antaina 26.3. Taivalkoskella. 
Pudasjärveltä oli kokoukses-
sa mukana hyvä edustus. 

Julkilausumassa todettiin 
Sanna Marinin hallituksen 
tehneen päätöksiä uusista il-
mastotoimista. Päätettyjen 
toimien avulla on tarkoitus 
saavuttaa hiilineutraali Suo-
mi 2035. Oulun piirin sosiali-
demokraatit ovat tyytyväisiä 
hallituksen otteeseen ilmas-
toimien suhteen. Ukrainan 
sota korostaa ilmastopolitii-
kan merkitystä entisestään.

-Jokainen askel pois fos-
siilisista polttoaineista on 
askel pois Venäjä-riippu-

vuudesta, sanoi kokoukses-
sa puhunut SDP:n varapu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
Niina Malm. 

Ukrainan sota tarkoittaa 
osaltaan korkeampia hin-
toja. Hallitus on valmistele-
massa mallia, jolla voidaan 
parhaiten ja oikeudenmu-
kaisimmin tukea kulutta-
jia esimerkiksi öljyn ja polt-
toaineen hintojen noustessa 
voimakkaasti. EU:ssa kes-
kustellaan myös energiahin-
takaton mahdollisuudesta. 
Oulun piirin sosialidemo-
kraatit korostavat kannan-
otossaan vuorovaikutteisen 
keskustelun merkitystä rat-
kaisuja etsittäessä. Päätök-

siä tehtäessä on kuunnelta-
va pitkien matkojen alueilla 
asuvia ja lämmityskustan-
nusten noususta kovasti kär-
siviä. Oulun piirin sosialide-
mokraatit myös kannustavat 
työantajia ottamaan etätyö-
mahdollisuudet mahdolli-
simman laajasti käyttöön. 

Ihmisillä kaikissa ikä-
ryhmissä on huoli toimeen-
tulostaan. Toimeentulon ja 
kansalaisten turvallisuuden 
tunteen kannalta työllisyy-
dellä on erityisen tärkeä ja 
suuri merkitys.  Oulun piirin 
sosialidemokraatit antavat-
kin suuret kiitokset Sanna 
Marinin hallitukselle, joka 
on saavuttamassa 75 pro-

sentin työllisyystavoitteensa 
työllisyysasteen ollessa nyt 
74 prosenttia. Koronakriisin 
keskellä tämän mittaushis-
torian ennätyslukeman saa-
vuttaminen on erityisen hie-
no saavutus.

Työllisyysasteen nou-
susta huolimatta Oulun pii-
rin sosialidemokraatit ovat 
edelleen huolissaan pitkä-
aikaistyöttömyydestä ja pit-
käaikaistyöttömien määrän 
kasvusta. Pitkäaikaistyöt-
tömille tarjottavaan tukeen, 
niin työllisyyspalveluiden 
kuin sosiaali- ja terveyspal-
veluidenkin osalta, on kiin-
nitettävä nyt erityisen suur-
ta huomiota. 

Ilmastotyö ja korkea työllisyysaste tuovat turvaa kriisien keskelle

SDP:n Oulun piiri piti 26.3. kevätkokouksen Taivalkoskella. 

Pudasjärven SDP:n 
kevätkokousväki kokousti 
kaupungintalolla.

mukaan saaminen paikal-
lispolitiikkaan, hyvinvointi-
alueet ja tulevat eduskunta-
vaalit. Vielä ei tiedetty, onko 
Pudasjärven demareista 
joku ehdokkaana. Asia kes-
kustellaan huhtikuun aikana 
johtokunnan kokouksessa. 

Tänä vuonna Pudasjär-
ven Sdp ja vasemmistoliitto 
järjestävät kahden vuoden 
tauon jälkeen yhteisen vap-
putapahtuman torilla 1.5. 
kello 12.

Koronan helpottaes-
sa tapahtumien järjestä-
mistä, tuleviin Pudasjärven 
kesätapahtumiin myös Pu-
dasjärven Sdp osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan.

Kokouksessa kuultiin 
myös terveiset edellisenä 
päivänä Taivalkoskella jär-
jestetystä SDP:n Oulun pii-
rin kevätkokouksesta.

Johtokunta
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Ravintola Nallikarista tuttu ProDine Oy 
avaa ravintolan Iso-Syötteelle toukokuussa

Antti Lindholm, Katja Pasanen ja Janne Gehör nauttivat maa-
liskuun auringosta tulevan ravintolansa edustalla.

Iso-Syötteen ytimessä sijait-
sevan KIDE Hotellin tiloi-
hin aukeaa alkukesästä uusi 
ruokaravintola. Ympäri vuo-
den avoinna olevassa ravin-
tolassa tullaan tarjoilemaan 
laadukasta ruokaa, jossa 
paikalliset maut sekoittuvat 
suomalaisiin ravintolasuo-
sikkeihin. Oululaisen Pro-
Dine ravintoloiden ravin-
toloitsijat uskovat vahvasti 
ravintolan sijaintiin ja Iso-
Syötteen kehitykseen mat-
kailualueena.

Iso-Syötteen ravintolatar-
jontaan on tulossa kesäksi 
uudistus, kun oululaiset ra-
vintoloitsijat Katja Pasanen, 
Antti Lindholm ja Janne Ge-
hör avaavat uuden ruokara-
vintolan KIDE Hotel by Iso-
Syötteen tiloihin. Ravintola 
Nallikarista ja Nallikari Ba-
kery & Bistrosta tunnetut 
ravintoloitsijat ovat seuran-
neet Iso-Syötteen kehitystä 
matkailualueena jo pidem-
män aikaa.

-On ollut hienoa seura-
ta Iso-Syötteen viime vuo-
sien kehitystä. Matkailulla 
on iso rooli myös Oulun ra-
vintoloidemme kohdalla ja 
olemme olleet kiinnostunei-
ta koko Oulun seudun mat-
kailijamäärien kasvusta ja 
matkailijoiden tarpeiden ke-

hittymisestä jo pitkään. In-
nostuimme heti, kun kuu-
limme mahdollisuudesta 
päästä kehittämään Iso-Syö-
tettä ravintola- ja kokouspal-
veluiden osalta. Odotamme 
innolla yhteistyötä muiden 
alueen yrittäjien ja paikallis-
ten toimijoiden kanssa, ker-
too ProDine Oy:n toimitus-
johtaja Janne Gehör.

Uuden ravintolan nimi 
ja konsepti julkaistaan myö-
hemmin, mutta jo nyt on 
selvää, että ravintola toimii 
ympäri vuoden ja siellä tar-
joillaan aamiaista, lounasta 
ja illallista sekä kokouspal-
veluita. KIDE Hotellin vie-
raiden lisäksi uudet ravin-
toloitsijat haluavat satsata 
erityisesti alueella usein lo-
maileviin asiakkaisiin ja pai-
kallisiin yritysasiakkaisiin.

Henkilöstöhallinnos-
ta vastaava Katja Pasanen 
on ollut ihmeissään alueen 
työntekijöiden ammattitai-
dosta ja työinnosta; ”Olem-
me keskustelleet ravintolan 
tämänhetkisten työntekijöi-
den kanssa ja saaneet heil-
tä lyhyessä ajassa paljon ide-
oita sekä tuotteistamiseen 
että konseptiin. Paikallisil-
la työntekijöillä on pitkä ko-
kemus alueen ravintoloista 
ja asiakaskunnasta. Arvos-

tamme sitä erityisesti. Palk-
kaamme kaikki vanhat työn-
tekijät ilomielin jatkamaan 
meidän tiimissämme ja py-
rimme huomioimaan jokai-
sen vahvuusalueet työtehtä-
vien painotuksissa. Uuden 
ravintolamme myötä alu-
eelle syntyy myös kokonaan 
uusia työpaikkoja. Tervetu-
loa hakemaan meille!”

Ravintolan konsepti ha-
kee vielä lopullista muoto-
aan. Nimi ja ensimmäiset 
ruokalistat tullaan julkaise-
maan myöhemmin keväällä.

-Tutkimme vielä asiakas-
kuntaa ja ympäristöä, jot-
ta ravintolan tarjonta oli-
si mahdollisimman monen 
mieleen ja jotakin erilaista, 
kuin mitä alueella nyt on. 
Kausittain vaihtuvien ruo-
kalistojen lisäksi aiomme 
tarjota sesonkituotteita, pai-
kallisia makuja ja nopeam-
paa vaihtelua niille, jotka 
viettävät paljon aikaa alueel-
la. Myös aamiaisesta pyrim-
me tekemään sellaisen, että 
se houkuttelisi KIDE Hotel-
lin asiakkaiden lisäsi myös 
mökki- ja vaunulaisia meille 
herkuttelemaan, kertoo keit-
tiömestari Antti Lindholm.

ProDine ravintoloiden 
yrittäjäkolmikolla on vahva 
osaaminen myös erilaisten 

tilaisuuksien, tapahtumien ja 
kokousten järjestäjänä. Poik-
keusajan myötä myös laadu-
kas cateringpalvelu on nous-
sut yhdeksi ykköstuotteista. 
Iso-Syötteen potentiaali yri-
tys- ja yksityistilaisuuksil-
le soveltuvana paikkana on 
parin viime vuoden aika-
na vahvistunut ja yhteisen 
osaamisen kautta on tarkoi-
tus kasvattaa erityisesti ros-
puuttoajan kysyntää alueel-
la. Toivotamme sekä vanhat 
että uudet asiakkaat lämpi-
mästi tervetulleiksi nautti-
maan Iso-Syötteen kattavis-
ta palveluista.

-Ruoka on tärkeä osa tilai-
suuksia ja yhdessä KIDE Ho-
tellin majoituskapasiteetin ja 
Lumiareenan kanssa meil-
lä on upeat mahdollisuudet 
houkutella porukkaa tuntu-
riin myös mm. touko- ja lo-
ka-marraskuussa, kommen-
toi ProDine ravintoloiden 
myynnistä vastaava Katja 
Pasanen.

Mikko Terentjeff 
KIDE Hotellin  
operatiiviseksi 
johtajaksi
KIDE Hotellin ravintoloitsi-
jan vaihtuessa hotellilla teh-
dään myös muita käytännön 

muutoksia. Mikko Terentjeff 
on nimetty toukokuun alus-
ta alkaen hotellin operatiivi-
seksi johtajaksi ja hän vastaa 
jatkossa hotellista aisapari-
naan KIDE Hotellin ja Hiih-
tokeskus Iso-Syötteen myyn-
tipäällikkö Juhani Ikonen. 
Hotellin lisäksi Mikko jat-
kaa nykyisissä tehtävissään 
Hiihtokeskus Iso-Syötteellä.

-Olen erittäin innoissa-
ni päästessäni kehittämään 
hotellin toimintaa yhdes-
sä uusien ravintoloitsijoiden 
kanssa. Kaksi kesää ja kol-
me talvikautta avoinna ollut 
hotelli toimii hyvin ja voim-

me yhdessä keskittyä kehi-
tystyöhön ja tekemään ko-
konaisuudesta entistäkin 
houkuttelevamman asiak-
kaillemme, kertoo Terent-
jeff ja jatkaa; ”Kulunut talvi-
kausi on ollut hotellilla lähes 
jatkuvasti loppuunmyyty ja 
haluan kiittää koko ravin-
tolan ja vastaanoton, sekä 
kerroshoidon kumppanei-
tamme ja heidän työntekijöi-
tään upeasta työstä. Tästä on 
hyvä jatkaa kohti kevättä ja 
kesää!”

Tiedotus Hiihtokeskus 
Iso-Syöte 

Karhupajalla uusia valmentajia
Karhupajan uutena määrä-
aikaisena työvalmentajana 
on aloittanut kiiminkiläinen 
Leena Ceylan. Hänen tehtä-
vänään on luotsata uuden 
taitopajan toimintaa. Hän on 
koulutukseltaan tekstiilitöi-
hin erikoistunut luokanopet-
taja ja rakennusrestauroija. 
Leena on opiskellut lisäksi 
kankaankudontaa ja toimi-
nut aikaisemmin puupuolen 
pajaohjaajana. Hän etsi ahke-
ran pajaohjaajan työtä ja tuli 
iloiseksi, kun sai kuulla va-
linnastaan Pudasjärvelle.

- Aloitin14.3. taitopa-
jan työvalmentajana. Teh-
tävänäni on huolehtia pa-
jan toiminasta ja asiakkaiden 
ohjaamisesta. Idea taitopa-
jasta on uusi ja sen sisältö 
vielä elää. Minulla on vapaat 
kädet suunnitella ja toteut-
taa sen toimintaa. Voin hyö-
dyntää tekstiili- ja puutöiden 
osaamistani. Olen inventoi-
nut, mitä täällä on tehty ai-
kaisemmin ja mitä materiaa-
leja täällä on? Siltä pohjalta 
olen alkanut ideoimaan. Te-
kemisen kirjo voi olla aika 
laajakin. Riippuu nuorten 
kiinnostuksesta. Kaikki nuo-
ret eivät osallistu taitopajan 
toimintaa, vaan siihen vali-
taan tietyn prosessin kautta. 

- Taitopajan toiminnas-
sa voin kaikessa rauhassa 
kohdata nuoria. Monipuo-

linen tekeminen ja ideoimi-
nen yksin ja yhdessä nuorten 
kanssa tekevät työvalmen-
tajan työstä mielenkiintoi-
sen. Ei ole tiettyä opetus-
suunnitelmaa tai kriteerejä, 
joiden mukaan pitäisi ede-
tä. Rutiininomainen homma 
ei minulle sovi. Täällä teke-
minen on asiakaslähtöistä. 
Tämä on hyvin luovaa työ-
tä ja se minua tässä eniten 
kiehtookin. Luokanopetta-
jan työt ovat jääneet ja nyt 
olen keskittynyt enemmän 
pajatoimintaan ja erityises-
ti kädentaitoihin. Kyllä se on 
tietynlaista vapauden kai-
puuta, kun voi tehdä oman-
näköistä juttua. Kaikella 
tekemisellä pyritään ratkai-
semaan ongelmia. Se on tär-
keä taito kenelle tahansa. 
Pajatoiminnassa on tärke-
ää, että tulisi onnistumisen 
kokemuksia. Voi olla, että 
nuori tulee tänne huonol-
la itsetunnolla ja kokee, että 
minusta ei ole mihinkään tai 
en osaa mitään. Se on tärke-
ää, että saamme asiakkaal-
le sen tunteen, että minähän 
onnistuin tässä, kertoi paja-
toiminnan tavoitteista Lee-
na Ceylan.

Yksilövalmentaja Lil-
ja Parviainen on ollut viras-
saan reilun kuukauden. Lilja 
on taivalkoskelainen paluu-
muuttaja, vuosimallia 2014. 

Hän on ollut pitkään hoi-
totyössä. Vuonna 2019 hän 
valmistui

työvalmentajaksi. Karhu-
paja tuli Liljalle tutuksi va-
jaan vuoden työssäoppi-
misjaksolla. Ennen valintaa 
yksilövalmentajaksi Lilja oli 
pari vuotta Taivalkosken 
Pölkyllä höylärinä.

 - Työajastani 70 prosent-
tia kuluu Karhupajan nuor-
ten parissa ja 30 prosenttia 
kaupungin työllisyyspuolen 
yksilövalmentajana. Hoidan 
pitkäaikaistyöttömien palk-
katukiasioita ja koulutusso-
pimuksien laatimisia. Mie-
timme asiakkaiden kanssa 
yhdessä, mihin suuntaan tu-
lisi lähteä. Jos asiakas halu-
aa kokeilla toista alaa, autan 
koulutus- ja työkokeiluasioi-
den järjestämisessä. 

- Karhupajalle suurin osa 
asiakkaistamme tulee kun-
touttavan työtoiminnan 
kautta. Otan heidät vastaan 
ja käymme käytännön asi-
at läpi. Suunnitellaan yh-
dessä, mitä se tulevaisuus 
voisi olla pajatoiminnan jäl-
keen. Annamme tukea elä-
män eri osa-alueille, että löy-
tyisi säännöllinen arkirytmi 
ja sosiaalisen kanssakäymi-
sen perustaidot, että nuori 
pääsisi takaisin yhteiskun-
taan ja elämään niin sanot-
tua normaalia elämää. Osa 

asiakkaistamme tulee suo-
raan kotoa. Osalla voi olla 
opiskelut kesken tai on am-
matillinen koulutus, mutta 
ei ole vain töitä. Monilla on 
haasteita eri elämän osa-alu-
eilla ja siinä elämäntilantees-
sa ei yksinään osata hakea 
tietoa. Moni ei välttämättä 
osaa siinä elämäntilanteessa 
yksinään hakea tietoa. Olen 
tukena, mutta kenenkään 
puolesta en tee asioita val-
miiksi. Olen iloikseni näh-

nyt jo tuloksiakin tämän rei-
lun kuukauden aikana! Eräs 
sai työpaikan ja toinen kävi 
työhaastattelussa. Autan ha-
kemuksien laatimisissa, joil-
le se on haastavaa. Tehtäväni 
on kuunnella, tukea, ohjata 
ja kulkea vierellä, että pääs-
täisiin nuoren haluamaan ta-
voitteeseen. Työssäni pyrin 
siihen, että nuorella olisi jol-
lain tavalla tulevaisuus sel-
vänä pajan jälkeen. Lyhyesti 
sanottuna tehtäväni on saa-

da nuori pois täältä!
Karhupaja on kuin lento-

kentän kiitorata, josta pon-
kaistaan maailmalle. Kyllä 
minäkin koen onnistumise-
niloa, kun saan olla yhtenä 
osatekijänä nuoren elämän-
polussa. Minun pieni apu 
voi olla suuri apu nuorel-
le. Paras palkinto on se, että 
nuori pääsee töihin tai opis-
kelemaan.

Ape Nieminen

Yksilövalmentaja Lilja Parviainen ja taitopajan työvalmentaja Leena Ceylan iloitsevat mah-
dollisuudesta auttaa pudasjärvisiä nuoria elämässä eteenpäin.
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Autojen hemmotteluhuoneessa pinnat kuntoon
Pudas-Kone Oy lanseerasi 
kuutisen vuotta sitten uuden 
palvelutuotekokonaisuuden. 
Nykyisestä liikehuoneistos-
ta löytyvät autojen pesuun, 
vahaukseen ja kiillotukseen 
soveltuvat tilat ja laitteet. 
Autojen sisäpuhdistukset, ver-
hoilujen pesut ja tuulilasin 
pinnoitukset täydentävät pal-
velutarjontaa. Pudas-Koneen 
henkilökunta puhuukin mie-
lellään autojen hemmottelu-
huoneesta. Vuosien saatossa 
ovat löytyneet sopivat ja kus-
tannustehokkaat pesuaineet, 
jotka toimivat. Pudas-Konees-
sa auto pestään aina käsin. 
Huolellinen huuhtelu ja kui-
vaus takaavat hyvän lopputu-
loksen. Ammattilaisen tekemä 
auton käsipesu alkaa 25 euros-
ta. Se hoituu, vaikka kauppa-

reissun yhteydessä, jopa ilman 
ajanvarausta. 

- Maantieltä tarttuvat au-
ton maalipintaan suola, lika, 
jarrupöly ja piki. Viime kesän 
asfaltointi näkyy pudasjärvi-
sissä autoissa. Pien ja raudan 
poistoon tarvitaan ammatti-
aineet ja oikeaoppiset työme-
netelmät. Säännöllinen auton-
pesu on tärkeää ja kerran tai 
kaksi kertaa vuodessa kannat-
taisi auto käyttää myös vaha-
uksessa. Se suojaa maalipintaa 
ja näin estää ruostumista. Van-
teisiin keräytyy jarrupölyä, 
joka näkyy alumiinivanteis-
sa kellertävänä värinä. Meillä 
on siihen tehokkaat ammatti-
aineet, joiden käyttöön vaadi-
taan käyttökoulutukset. Ky-
seisiä tuotteita ei ole lainkaan 
saatavilla kuluttajamyynnis-

Autojen kovavahaukset ja pin-
noitteet vaativat aina ajanva-
rauksen, muistuttaa yrittäjä 
Kyösti Hökkä.

- Normikuluttaja kokee au-
ton vahauksen kovana työnä. 
Ongelma on usein siinä, että 
autoa ei ole saatu kotikonstein 
puhtaaksi. Pintaan jää aina jar-
rupölyä, suolaa ja pikeä. Kun 
”pestyn” auton pinnalle laite-
taan vaha, niin se pehmittää 
kaikki liat ja ne tarttuvat kiin-
ni pellin pintaan. Siksi vaha-
uksen työvaiheet koetaan työ-
lääksi. Vahauksen kiillotus 
helpottuu, jos auton pinta on 
oikeaoppisesti puhdistettu. 

Vahapesu pitäisi aloittaa 
huolellisella huuhtelulla, jon-
ka jälkeen ruiskutetaan liuo-
tepesuaine. Kun liuote on vai-
kuttanut, se huuhdellaan pois. 
Sitten ruiskutettaan vaahtope-
suaine, joka kinnastellaan kä-
sin ja huuhdellaan. Huuhtelun 
jälkeen sumutetaan pienpois-
toaine, jonka annetaan vaikut-
taa hetken. Huuhtelun jälkeen 
sumutetaan raudanpoistoaine 
vanteisiin, kylkiin ja perään. 

Senkin annetaan vaikuttaa het-
ken, jonka jälkeen se huuhdel-
laan pois. Vielä on mahdollista 
savetuksella puhdistaa maa-
lipinta. Vielä kerran laitetaan 
liuotepesuaine, joka huuhdel-
laan ja kuivataan ja sitten vas-
ta vahataan. Työvaiheita tulee 
siis yllättävän paljon. Tässä on 
se oleellinen ero, kun tehdään 
maalipinnan puhdistus kun-
nolla. Ja siksi se maksaakin jo-
takin. Kun vaha toimii kun-
nolla ja olet esimerkiksi ajanut 
soratietä ja tulet vesisatees-
sa asfalttitielle, niin ajovesisu-
mu vie suurimman osan liasta 
heti pois. Meillä on kesä- ja tal-
vikäyttöön omat pesuaineet. 
Esimerkiksi hyönteisjäämiä ei 
saa pois talvipesuaineella eikä 
suolaa kesäpesuaineella, tietää 
Hökkä.

- Perussääntö autonpesuun 
on, että kotona ei kannata pes-
tä autoa, jos kuivausta ei suori-
teta. Auto-shampoosta voi jää-
dä maalipintaan vesihelmiä, 
jotka aurinko polttaa pintaan. 
Hyvä huuhtelu on erittäin tär-
keää. Suosittelen käyttämään 

Kyösti Hökkä viimeistelee pitkäkestoista kovavahausta. Ylimääräinen vaha lähtee helposti 
pois, kun auton pesu on tehty oikeaoppisesti. 

Huolellinen auton sisäpuhdistus lisää matkustusviihtyvyyttä. 
Terhi Hökkä viimeistelemässä asiakkaan autoa juhlakuntoon.

pesukinnasta, jossa epäpuh-
taudet pääsevät pakenemaan 
kinnaskuidun juureen. Sienel-
lä pesemisessä hiekanjyväset 
ja epäpuhtaiden naarmuttavat 
maalipintaa. 

Kuivatukseen en suosit-
tele säämiskää. Epäpuhtauk-
sia jää aina johonkin, niitä va-
luu listan välistä tai muualta. 
Säämiskän alla ne naarmutta-
vat maalia. Kuivaukseen kan-
natta hankkia siihen tarkoi-
tettuja pyyhkeitä. Meillä auto 
kuivataan pesun jälkeen pu-
haltimella, joka rikkoo vesipi-
sarat ja vasta sitten kuivataan 
pyyhkeillä. Harjapesukoneet 
aiheuttavat paljon naarmuja, 
joita voidaan korjata kiillotuk-
sella eli myllytyksellä. 

Vahauksilla on hiukan eri 
hintoja, riippuen auton koos-
ta. Löytyy myös pien- ja rau-
danpoistopesu, joka sisältää 
märkävahauksen. Asiakkaan 
tarpeiden mukaan mennään. 
Nyt on hyvä aika laittaa au-
ton maalipinnat kuntoon en-
nen kesää.

Ape Nieminen

sä. Meillä käytetään pääsään-
töisesti biopohjaisia, ympä-
ristöystävällisiä pesuaineita. 

Kovavahaus sisältää toistakymmentä eri työvaihetta. Ter-
hi Hökältä menee noin kuusi tuntia koko työprosessin läpi-
käymiseen.

Liekolammella pilkittiin
Yli-Siuruan Metsästysseu-
ra ry. ja Siuruan Kylä ry. jär-
jestivät yhteisen pilkkitapah-
tumapäivän Liekokylässä 
lauantaina 26.3. Tällainen yh-
teistyö on ollut suunnitelmis-
sa jo pari vuotta, mutta ko-
ronapandemian vuoksi sitä ei 
ole voitu järjestää. Pilkkikil-
pailuun osallistujille oli omi-
na sarjoina nappulat, nuoret, 
naiset ja miehet. Liekolam-
mella aikuiset pilkkivät nel-
jä tuntia, nuoret ja nappulat 
puolet siitä, eli kaksi tuntia. 
Ilahduttavaa oli, että jokai-
seen sarjaan oli osallistujia. 
Tällä kertaa saalista ei tullut 
kovin kehuttavasti.  

Lauantain sää oli epäva-
kainen, mutta kisaan osallis-
tujia se ei haitannut. Pilkkijät 
olivat suojautuneet lämpi-
millä ja tuulen pitävillä vaa-
tetuksilla. Eila Soronen to-
tesikin, että Liekolampi ei 
ole koskaan ollut nuin pahal-
la päällä kuin nyt oli, mutta 
siitä huolimatta piti keskit-
tyä oleelliseen, eli pilkkimi-
seen. Eilan sinnikkyys pal-
kittiin naisten sarjan voitolla. 
Hän sai lahjakortin hieron-

taan, jolla pääsee hemmotte-
lemaan itseään. Miesten sar-
jan voittajaksi pilkki Hannu 
Kellolampi, nuorten sarjan 
voitti Roope Sarajärvi ja nap-
puloiden ykkönen oli San-
teri Herukka. Kisailijoita oli 
kaikkiaan 20 ja koko päivän 
tapahtumassa kävi arviolta 
noin 60 ihmistä.

Kannustusjoukot eivät us-
kaltautuneet tuulisen sään 
vuoksi Liekolammen jääl-

Eila Soronen oli naisten sarjan voittaja ja hänelle hieronta-
lahjakortin ojensi Yli-Siuruan Metsästysseuran edustaja Eero 
Juutinen. 

Moninkertainen palkintojen 
saaja Santeri Herukka voitti 
nappulasarjan sekä voitti kil-
pailijoitten kesken arvotun 
lumilapion. 

Tuulisesta säästä huolimatta Liekolammen jäälle uskaltau-
tui parikymmentä pilkkijää. Perinteisten pilkkikalojen lisäksi 
saaliiksi saatiin myös siikaa.

le, joten parempi oli keskit-
tyä seurustelemaan tuttujen 
kanssa ja nauttimaan munk-
kikahveista sekä kuumis-
ta makkaroista. Voittajien 
julkistamisen ja palkintojen 
jaon jälkeen suoritettiin myös 
kisailijoiden välinen arvonta, 
jossa nappulasarjan voitokas 
pilkkijä Santeri Herukka oli 
myös arpaonnekas ja on nyt 
onnellinen lumilapion omis-
taja. Myytyjen arpojen pal-

kinnot olivat osittain lahjoi-
tuksia ja osittain hankittuja. 
Pääpalkintona arvottu herk-
kukori oli yksityisten henki-
löiden lahjoittama. Sen voitti 
Risto Tauriainen. Kiitos kai-
kille tapahtumaan osallistu-
neille ja palkintojen lahjoitta-
jille. TS

Yli-Siuruan Metsästysseura 
ry. / Siuruan Kylä ry. 

Kuvat: Sanna Kehusmaa
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Eläkeliiton Pudasjärven juhlakokous

Ansiomerkeissä kultaa ja hopeaa
  

Pudasjärven kaupungin 
Yhteisöllisyysohjelma on 
hyväksytty valtuustossa 
18.2.2021. Ohjelmassa kau-
pungin tukimuodot yh-
distyksille päätetään seu-
raavaa ”Erikseen sovitut 
kaupungin kokoustilat yh-
distyksen käyttöön mak-
sutta”. Olemme saaneet 
käyttää Eläkeliiton kerho-
tilana maksutta vuoden 
2021 loppuun Kauppatien 
Vanhusten Palvelutalon 
tilaa. Tila on ollut sopiva 
kerhomme kokoontumi-
seen, sillä kävijämäärä on 
ollut 40-50 henkilöä/kerta 
ja samalla olemme voineet 
käyttää kahvinkeiton mah-
dollisuutta. Yhdistyksen 
tilan tarve on edelleen joka 
toinen viikko. Lisäksi tuli-
si huomioida, että mikäli 
tilan käyttö palvelee van-
huksia tai eläkeläisiä, sen 
tulee olla kylän keskiössä, 
silloin paikalle kulkemi-

nen on mahdollista. Kaikil-
la mukaan tulevilla ei ole 
mahdollista kulkea etäälle 
keskustasta ja osalla heis-
tä ei ehkä toimintakykyä 
suoriutua matkasta. Olem-
me käyttäneet tilaa myös 
jäsenten esittämien toivei-
den mukaisesti eri luen-
tojen ja/tai asiantuntijoi-
den esityksiin, jotka tiedon 
välittäjänä tukevat myös 
ikäihmisten arkielämästä 
suoriutumista. 

Eläkeliiton kevätkokous 
päättää esittää kannanotto-
na edellä todetun maksut-
toman tilatarpeen olevan 
järjestötoiminnan kannal-
ta tärkeä jatkossakin.  Kan-
nanotto esitetään tiedok-
si ja toimenpiteitä varten 
kaupungin päättäjille. Jär-
jestöjen toiminta on edel-
leen kuntalaisille vapaaeh-
toisten toteuttamaa ennalta 
ehkäisevää ja hyvinvointia 
lisäävää arjen toimintaa. 

Kannanotto 
kokoontumistilojen 

tärkeydestä

Eläkeliiton Pudasjärven Ry 
piti kevätkokouksen 22.3. 
seurakuntakodilla. Kokous 
sai juhlavamman piirteen, 
kun ennen varsinaisen ko-
kouksen alkua jaettiin ansio-
merkkejä. Merkit jakoi Elä-
keliiton Pohjois-Pohjanmaan 
piirin toiminnanjohtaja Hen-
na Kuusiniva. Eläkeliiton 
liittohallituksen myöntämän 
kultaisen ansiomerkin sai 
Väinö Lybeck pitkäaikaises-
ta jäsenyydestä ja säestyksen 
hoitamisesta yhdistyksen 
kerhoissa ja tilaisuuksissa.  
Eläkeliiton Pohjois-Pohjan-
maan piirihallituksen myön-
tämät hopeiset ansiomerkit 
saivat: Tuulikki Tihinen, An-
neli Korhonen, Eeva Lehto-
la, Laina Orreveteläinen, Sei-
ja Perttu ja Fanni Pätsi. 

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Heleena Talala kertoi, 
että alun perin ansiomerkit 

oli tarkoitus luovuttaa yh-
distyksen 50-vuotisjuhlas-
sa viime marraskuussa. Ko-
ronan takia juhla jouduttiin 
perumaan.

Yhdistyksen Kööri-kuo-
rolaiset lauloivat jakotilai-
suuden yhteydessä kappa-
leet: ”Iltaruskon aikaan” ja 
”Ikinuorten tango” Marko 
Väyrysen säestäessä kitaral-
la. Eeva Lehtola esitti Eeva 
Heilalan runon ”Ihmisen kä-
det”.  Hopeisen ansiomerkin 
saaja Tuulikki Tihinen kertoi 
kiitospuheessaan, että järjes-
tötyö perustuu innokkaiden 
ja tomerien jäsenten toimin-
taan. Se on itsellekin palkit-
sevaa. Saa kokea yhteisölli-
syyttä ja käyttää omia lahjoja 
toisten hyväksi. On ilo huo-
mata, että joukkoomme on 
liittynyt uusia jäseniä ja vas-
tuunkantajia. Toiminta jat-
kuu virkeänä. Kiitos vielä!

Kevätkokouksen puheen-
johtajana toimi Jorma Ala-
talo ja sihteerinä Kyllik-
ki Tolkkinen. Paikalla oli 46 
henkilöjäsentä. Esityslistan 
asiat hyväksyttiin esitetys-
sä muodossa. Kokoukses-
sa käytiin läpi vuoden 2021 
toimintakertomus ja tilin-
päätös. Jäsenet ovat olleet 
tyytyväisiä hallituksen toi-
mintaan. Yhdistyksen toi-

minta on ollut aktiivista ja 
monipuolista, vaikka koro-
na osaltaan rajoitti sitä. Kes-
kimäärin eri tilaisuuksiin 
osallistui 40 henkilöä. Ker-
hokokoontumisia oli syys-
kaudella vain viisi kertaa. 
Digikurssi ja boccian peli-
vuorot onnistuivat ja uute-
na aloitettiin karaokekerho. 
Yhdistys järjesti kaksi teatte-
rimatkaa ja syksyllä oli vie-

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Henna Kuusiniva ja Eläkeliiton Pudasjärven paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Heleena Talala yhdessä hopeisten ansiomerkkien saajien Tuulikki Tihisen, Anneli Korhosen, Eeva Lehtolan, Laina 
Orreveteläisen, Seija Pertun ja Fanni Pätsin kanssa. Kuvasta puuttuu kultaisen ansiomerkin saaja Väinö Lybek. 

Eläkeliiton Pudasjärven paikallisyhdistyksen Kööri-kuoro on 
harjoitellut kansalaisopiston musiikinopettajan Terhi Laiti-
sen ohjaamana. Kööri käy laulamassa myös eri vanhusten pal-
veluyksilöissä.

Kevätkokouksen yhteislaulujen säestyksistä vastasi tällä kertaa diakoni Marko Väyrynen. Kokous aloitettiin laululla Kultai-
set vuodet.

raita Eläkeliiton Keski-Suo-
men piiristä. Tapahtuma 
toteutettiin Syötteen mai-
semissa. Kuntosali- ja vesi-
jumppasuorituksia kertyi 
2816 kappaletta. Jäsenmää-
rä oli vuoden 2021 lopussa 
320. Yhdistyksen tulot olivat 
noin 20 000 euroa ja menot 
hieman suuremmat. Tuloja 

yhdistys sai jäsenmaksuis-
ta, joululehden mainoksista 
ja avustuksista. Eläkeliiton 
paikallisyhdistys haluaa jat-
kaa yhteistyötä eri toimijoi-
den, kaupungin, seurakun-
nan ja eri yhdistysten kanssa 
jatkossakin.

Ape Nieminen
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Kyläkierros – Syötekylä

Vuoden kylä titteli yhä voimassa
Syötteen kyläiltaan torstaina 
24.4. oli kokoontunut muka-
va määrä asukkaita ja mök-
kiläisiä sekä ilahduttavasti 
myös yrittäjiä. Alkuun saa-
tiin muistella ihan aplodien 
kera Syötekylän valintaa Pu-
dasjärven kyläksi ja tuo titteli 
on edelleen voimassa. Kylän 
alueella on monenlaista kehi-
tystä havaittavissa mm. uusi-
en mökkirakennusten ilmes-
tyessä matkailukeskuksen 
läheisyyteen. Matkailuseson-
ki onkin juuri nyt parhaim-
millaan, kun hiihtolomien jäl-
keen on linja-autolasteittain 
kouluikäisiä ollut rinteissä. 
Vanhempaa väkeä on tavat-
tu laduilla ja muilla reiteillä.

Palvelusuunnittelija Sinik-
ka Mosorin muistutti kuuli-
joita Peikkopolun tapahtu-
masta, joka on syyskuun 3. 
päivänä Kelosyötteellä. Jokai-
selta kylältä toivotaan oman-
laisia ja erikoisia peikkoja, 
jotka sitten viedään peikko-
polulle kaikkien kylien yhtei-
sessä tapahtumassa. Etenkin 
perheen pienempiä kannat-
taa houkutella mukaan ke-
sän aikana keräämään ma-
teriaaleja luonnosta. Siuruan 
kyläyhdistys ja Syötteen ky-
läyhdistys ovat mukana jär-
jestämässä koko perheen 
tapahtumaa yhdessä kau-
pungin ja Kehitys Oy:n väen 
kanssa. 

Kaikille avoin neulekilpai-
lu on juuri nyt meneillään ja 
tarkemmat ohjeet löytyvät 
kaupungin nettisivulta. 

Kesällä Pudasjärven 
markkinoilla kaupungin tee-
mana on elävät kylät, joten 
kylien aktiivista osallistumis-
ta toivotaan.  

Torin toiminta tulee pyö-
rimään Kurenalan kyläyh-
distyksen koordinoimana eri 
yhdistysten toimesta vuo-
roviikoin. Halukkaat voivat 
kysellä Kerttu Simulta tar-

kemmin torin toimintaan liit-
tyvistä asioista. 

Vanhuudesta  
voimaa
Pudasjärven kaupunki pää-
si mukaan valtakunnalliseen 
Vanhuudesta voimaa -men-
torointihankkeeseen. Mu-
kaan on lähtenyt myös pu-
dasjärveläisiä yhdistyksiä. 
Hankkeen päämääränä on 
edistää vielä kotona itsenäi-
sesti pärjäävien, toimintaky-
vyltään heikentyneidenikäih-
misten (75+) liikkumiskykyä, 
osallisuutta ja itsenäistä sel-
viytymistä terveysliikunnan 
avulla. Hanke toteutetaan 
Veikkauksen tuotoilla. Yh-
distykset voivat vielä osal-
listua mukaan toimintaan 
ilmoittautumalla kaupun-
gin liikunnanohjaaja Sampo 
Laakkoselle.  

Yhteinen  
kyläkortti  
suunnitteilla
Pääsääntöisesti kyläyhdis-
tysten toimintaa suunnitel-
laan vuosi kerrallaan. Kau-
pungin puolelta ollaan nyt 
suunnittelemassa yhtenäistä 
kyläkorttia/-suunnitelmaa. 
Tarkoitus on tehdä pitkäkes-
toisempaa suunnitelmaa esi-
merkiksi kolmen vuoden 
syklillä. Kylän yhteisessä 
suunnitelmassa otetaan huo-
mioon kaikki kylällä toimivat 
yhdistykset ja niiden kautta 
tehtävä yhteistyö. Komment-
teja pyydetään kevään aikana 
vielä sähköpostikierroksel-
la, jotta korttiin saadaan niitä 
asioita, joita kyläyhdistykset 
itse näkevät tärkeäksi.  

Keskuskeittiölle 
tuotteita
Ruokahuoltopäällikkö Heidi 
Timoselta tuotiin myös Syö-

tekylälle terveisiä, että kylä-
läiset voivat leipoa tuotteita 
myytäväksi keskuskeittiölle. 
Käytännön asioista sovitaan 
hänen kanssaan. Mikäli tuot-
teita halutaan myydä muu-
toin, niin Kehitys Oy:n puo-
lelta Riikka Tuomivaara on 
suunnitellut kylille omat pus-
sit, joihin tulee oman kylän 
logo sekä tarvittavat elintar-
vikemerkinnät. Pussiin voi-
daan laittaa myös Arctic food 
Lab -logo, joka on osa Ou-
lu2026-kulttuuripääkaupun-
kiin liittyvää toimintaa. Tar-
kemmat tiedustelut oman 
tuotepussin suunnittelusta 
voi kysyä Kehitys Oy:ltä.  

Syötekylän omia tapah-
tumia on tarkoitus herä-
tellä henkiin koronavuosi-
en jälkeen. Tapahtumat ovat 
kaikille avoimia. Kaupungin 
tapahtumakalenteri on tär-
keä tiedotuskanava ja samal-
la etenkin Syötteen alueel-
la järjestettäviä tapahtumia 
kannattaa markkinoida uu-
silla syote.fi –nettisivuilla.

Digi tutuksi  
koulutuksella
Leo Siira kertoi KOHOTA-
hankkeesta, josta digivälineet 
tulevat koulutuksen kaut-
ta tutuiksi. Kehitysyhtiön 
puolella Auvo Turpeinen on 
myös apuna etenkin yritys-
ten digiloikassa. Hankkeen 
kautta järjestetään maksu-
tonta koulutusta niin yrittä-
jille kuin yhdistystoimijoille. 
Kannattaa antaa nyt toiveita 
koulutustarpeista.  

Auvo kertoi yritysten hal-
litarpeista sekä kaavasuun-
nitelmista, jotka kiinnostavat 
varmasti monia paikkakun-
nan ulkopuolisiakin yrityk-
siä. Kaava-alueiden laajen-
tamisellekin on kyläläisten 
mielestä tarvetta, myös va-
kituiseen asumiseen liittyen. 

Matkailuyrityksissä on edel-
leen työvoimapula, etenkin 
ravintola-alalla kasvaneiden 
kävijämäärien palvelemi-
seksi. Uutta työvoimaa hou-
kuttaisi muuttaa Syötteelle, 
etenkin matkailu- ja raken-
nuspuolella. Asuntojen pula 
hidastaa työntekijöiden saa-
mista.

Kyläläisten mielestä bio-
jätteen- ja muovinkeräyk-
sen järjestämiseen pitäisi saa-
da paikallisia keräyspisteitä 
mahdollisimman pian. Lasia, 
pahvia ja paperia kerätään 
hyvin omalla kylällä oleviin 
pisteisiin jo nyt.

Liikennejärjestelyistä toi-
vomuksena olisi saada va-
kituisempaa liikennöintiä 
taajamasta myös Syötteen 
suunnalle. Talvisin esimer-
kiksi Oulusta pääsee Pu-
dasjärven kautta päivittäin 
Syötteelle, mutta myös Tai-
valkoskelle ja vaikka Posiolle-
kin pitäisi päästä kulkemaan 
julkisilla liikennevälineillä. 

Ruokamatkailussa 
mahdollisuuksia
Auvo kertoi, että ELY-kes-
kuksen kanssa on keskuste-
lut menossa ja uusia suunni-
telmia on tarkoitus päivittää. 
Matkailun vilkastuminen 
voisi siten tuoda parannuksia 
myös vakituisille asukkaille.

Jokaisella kylällä, myös 
Syötekylällä on mahdolli-
suuksia nostaa yhdistysten 
kautta toteutettavia elämyk-
sellisiä matkailupalvelui-
ta esimerkiksi ruokamatkai-
luun, kuten Syötteen Sieni ja 
yrtti onkin tehnyt. Matkai-
lijoita liikkuu ympäri vuo-
den ja heille tarvitaan erilai-
sia tuotteistettuja, maksullisia 
palveluita. Esimerkiksi keilai-
lumahdollisuuksista kuulee 
puhuttavan monenkin alu-
eella käyvän vieraan toimes-

Syötteen kyläilta pidettiin Syötteen kylätalossa.

ta.
Jukka Koutaniemi Kehitys 

Oy:stä kertoi Oulu2026-hank-
keista, joiden kautta tullaan 
tuotteistamaan mm. uittohis-
toriaa sekä tervanpolton tari-
noita. Näitä varmasti löytyy 
joka kylältä. Myös kulttuu-
ripääkaupunkihankkeeseen 
laaditut teemat hirsirakenta-
misesta, Syötteen kansallis-
puistosta, rajalta-rajalle –hiih-
dosta Syötteen valoilmiöihin 
tullaan nostamaan esille tu-
levina vuosina. Näiden te-
kemiseen halutaan mukaan 
kaikkia kyliä ja toimijoita. 
Syötteelle onkin perustettu 
jo oma kulttuuriyhdistys tou-
hua koordinoimaan.

Perinneruoka- 
reseptikilpailu
Ruokamatkailun teemal-
la voidaan saada myös ky-
län nuorempaa väkeä ide-
oimaan ja suunnittelemaan 
oman kylä paikallisia ruo-
katuotteita. Sinikka korosti 
myös Pudasjärven kaupun-
gin perinnereseptikilpailua, 
josta tullaan syksyyn men-
nessä tiedottamaan tarkem-
min. Reseptejä voisi alkaa jo 
nyt keräämään ja testaamaan, 
että vieläkö suu alkaa nap-
saamaan niitä maistellessa.  

Kyläyhdistyksiin pitäisi 

saada nuorempaa porukkaa 
mukaan ja Sinikka ehdotti-
kin, että nuoria voisi ottaa en-
sin pienimuotoisempiin teh-
täviin ja sitä kautta vastuuta 
voisi jakaa. Nuorille kyläläi-
sille on Oulun Seudun Leade-
rilla ns. Nuorisoleader, jonka 
kautta 13-25 vuotiaat voivat 
hakea 100 – 500 euroa tukea 
harrastusvälineiden hankki-
miseen. Aikaisemmin Syö-
tekylällä on ollut myös näy-
telmätoimintaa, jota voisi 
uudelleen herätellä henkiin. 
Myös 4H-toiminnan kautta 
voi hakea tukea esimerkiksi 
kesäkahvilan pyörittämiseen.

Samassa pihapiirissä oleva 
vanhan kyläkoulun tilat on 
nyt saatu myytyä matkailu-
yrittäjille. Omalta kylältä löy-
tyvät nuoremman väen kiin-
nostusten kohteet kuntosali 
ja liikuntasali LumiAreenalta 
yms. palvelut. Kansalaisopis-
ton kursseja toivotaan myös 
Syötekylälle, vaikka omalle 
kylätalolle pidettäväksi. 

Suuret kiitokset 
Syötekylälle 

vieraanvaraisuudestanne ja 
keskusteluista!

Pudasjärven 
kyläkierroksen väki

Israel on sydämen asia Tuija Valtaselle
Pudasjärven helluntaiseura-
kunnan Israel -illassa vierai-
li tiistaina 15.3. Jerusalemin 

kansainvälisen kristillisen 
suurlähetystön, ICEJ:n, ju-
listustyöntekijä Tuija Valta-
nen. Ennen tilaisuuden alkua 
Tuula Suomi säesti yhteislau-
lun kitaralla, jonka jälkeen 
Jouni Vikström käytti lyhyen 
puheenvuoron. 

– Me olemme tänä ilta-
na semmoisen asian äärellä, 
joka jakaa ihmisten mielipi-
teitä. Jumala valitsi Israelin 
eikä hän kutsumistaan kadu. 
Emme aina ymmärrä Juma-
lan suunnitelmia. Israelin 
kautta me saimme evanke-
liumin. 

ICEJ:n päätoimisto on Je-
rusalemissa. Järjestö auttaa 
ihmisiä alijassa eli juutalais-
ten paluumuutossa Israeliin. 
Haifassa on holokaustista sel-
viytyneiden koti ja keskellä 

Helluntaiseurakunnan Israel-ilta oli yhteiskristillinen. Illan 
teema keskittyi juutalaiskansan auttamiseen.

Julistustyöntekijä Tuija Val-
tanen kiertää puhumassa eri 
seurakunnassa ympäri Suo-
mea.

palestiinalaisten aluetta heil-
lä on Immanuel -päiväkoti. 
Lisäksi järjestö tekee erilais-
ta avustustyötä juutalaisten, 
arabien ja druusien parissa. 
ICEJ on lahjoittanut 161 pom-
misuojaa Israelin kaupunkei-
hin, jotka ovat olleet Hama-
sin rakettitulituksen kohteina 
vuodesta 2017. 

Pohjois-Israelissa 2.6 mil-
joonalla asukkaalla ei ole 
pääsyä kunnolliseen pom-
misuojaan. Suurin tarve on 
kaupungeissa Libanonin ra-
jan tuntumassa. Kukkulai-
sella alueella asuu monia 
juutalais-, arabi- ja druusiyh-
teisöjä.  

Tuija Valtanen otti esille 
Ukrainassa tehtävän IECJ:n 
tekemän avustustyön juuta-
laisten parissa.

- Kriisit eivät estä ikinä 
Jumalaa. Kriiseissä Juma-
lan työn voi mennä parem-
min eteenpäin. Minua kos-
kettaa, että Ukrainan rajan 
yli on tullut holokaustin ko-
keneita vanhuksia. He ovat jo 
kertaalleen  eläneet sen ja nyt 
he kokevat sen uudelleen. 
Ukrainassa on suuri 200 000 
juutalaisen yhteisö. Nyt on 
lasten ja naisten alijan aika. 
Meillä on alija-pisteitä raja-
alueilla Unkarissa, Moldo-
vassa, Puolassa ja Romanias-
sa. Arviolta 15 000 juutalaista 
tulee lähtemään Israeliin. So-
dan takia on tullut monia es-
teitä. Mekin tarvitsemme Ju-
malan ihmeitä, jotta voimme 
auttaa. Meille on tärkeää ru-
koilevat ihmiset, jotka seiso-
vat Israelin rinnalla. Me tie-

dämme, että Israelin Jumala 
ei torku eikä nuku. Mitään 
ei tapahdu ennen kuin aika 
on. Yksi ajanmerkki on, että 

Jumala vie kansansa kotiin. 
Hän tekee asioita omalla ta-
vallaan. AN
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Livon kylällä monipuolista ja
vilkasta toimintaa
Pudasjärven kyläkierroksi-
en ensimmäinen kyläilta aloi-
tettiin torstaina 17.3. Livol-
ta. Kylän yhteinen päämäärä 
on pitää oma kylä omavarai-
sena, elinvoimaisena ja kiin-
nostavana, jonne on myös 
muiden mukava tulla!

Tutustuimme Livokas 
ry:n monipuoliseen toimin-
taan ennen kyläillan aloi-
tusta. Oli mielenkiintoista 
huomata kuinka erilaisia kä-
sitöitä, matkamuistoja, kynt-
tilöitä yms. löytyy myynnis-
tä entisellä Livon koululla. 
Myös matonkutomiseen so-
pivia kangaspuita sekä kirp-
putori täynnä toinen toistaan 
kiinnostavia löytöjä.

Kaupunginvaltuutetuista 
yhteisövaliokunnan puheen-
johtaja Jorma Kouva liittyi 
myös seuraan ja aikoi vie-
dä kylän terveisiä päättäjien 
suuntaan.

Kylähistoriaa  
täydennetään
Wikipedian mukaan ensim-
mäisiä asukkaita on Livon 
kylällä ollut jo 1500-luvun lo-
pulta lähtien, joten historiaan 
mahtuu monenlaisia vaihei-
ta ja tarinoita. Niitä onkin ke-
rätty talteen vuosien varrella. 
Kylähistoriakirja ”Elettiinhän 
sitä ennennii” on parhaillaan 
täydennettävänä uutta pai-
nosta varten.

Kyläsuunnitelmia on Li-
von kylällä tehty nyt jo noin 
20 vuoden ajan. Heti alku-
vuosina jossain vaiheessa 
huomattiin, että kaikki mitä 
oli uskallettu paperille kir-
joittaa, olivat toteutuneet. 
Niinpä kyläsuunnitelmia 
täytyy päivittää muutaman 
vuoden välein, jotta uusiakin 
suunnitelmia ja ideoita saa-
daan toteutuslistalle. Kauppa 
ja työllistämistoiminta ovat jo 
pitkään olleet kylällä suurim-
mat toimintakokonaisuudet. 
Osa ideoista odottaa vielä 
sopivaa ajankohtaa eli kaik-
kea ei olekaan tarkoitus teh-
dä heti seuraavana vuonna. 
Nykyisin syksyn varsinaises-
sa kokouksessa päivitetään 
suunnitelmat ja tavoitteet. 
Niitä kerätään kyläläisiltä ja 
mökkiläisiltä vuoden mittaan 
ja talven jälkeen niihin voi-
daan hakea tukea mm. kau-
pungilta tai maaseudun ke-
hittämisrahoista esimerkiksi 
Leader-toimijalta.

Useita toimivia 
yhdistyksiä
Aktiivisella kylällä on siis 
muitakin yhdistyksiä Livo-
kas ry:n lisäksi, kaikkiaan 
lähes kymmenen yhdistys-
tä toimii Livon kylällä. Mo-
nissa yhdistyksissä ja toimi-
joissa on se hyvä puoli, että 
asukkaita saadaan yhteiseen 
toimintaan heidän omien 
vahvuuksiensa mukaan. Ky-
lätoiminnassa näkyy koko-
naisvaltaisesti yhteiskunnan 

erilaisia toimia, kun kaikkea 
voi tehdä, mutta ei kuiten-
kaan ole pakko. Omavarai-
suuden lisäämiseen on suun-
nitteilla hankkia esimerkiksi 
kylän oma aggregaatti, jos-
ta varasähköä saadaan ky-
lätalona toimivalle entiselle 
koululle. Kylätalo lämpenee 
jo kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaan maaläm-
möllä.

Livon kylällä on jo vuo-
sia sitten kerätty omia resep-
tejä vihkoseen, jonka avulla 
kuka vaan voi alkaa leipo-
maan perinteisiä leivonnai-
sia yms. Reseptivihkoa tulee 
jälleen myyntiin. Livolla il-
mestyy myös kylän oma leh-
ti – Livon sanomat, kolme 
kertaa vuodessa. Juttujen te-
koon osallistuvat monet ky-
läläiset ja aktiiviporukat ka-
saavat niistä valmiin lehden. 
Ammattilaisia löytyy mo-
neen tarpeeseen, mutta am-
mattipätevyyden omaavaa 
sähkömiestä pitää vielä kut-
sua kauempaa töihin. Monet 
muut hommat onnistuvat ky-
läläisten taidoilla.

Karhunveisto- 
viikko  
suunnitelmissa
Livojokisoutu on myös ol-
lut joskus ohjelmassa ja sitä 
voisi elvyttää uudelleenkin. 
Voisiko tämän aloittaa Li-
vonniskalta ja laskea läpi ky-
läkunnittain? Joki tulisi tu-
tuksi ja samalla vauhdittaisi 
kylämatkailua. Matkalla tes-
tattaisiin pysähdyspaikat ja 
palvelut. Karhunveistoviik-
ko, Kari Tykkyläisen alkupe-
räisen idean pohjalta raken-
nettu tapahtuma, olisi hienoa 
saada järjestettyä taas koro-
nan jälkeen. Onkikilpailut 
MM-kesäpilkkien aikaan on 
ollut hyvin kiinnostava vuo-
sittain. Lapsetkin ovat pääs-
seet hyvin mukaan touhui-
hin sitä kautta.

Livolla on kiinnostusta 
toimia päiväretkikohteena 
esimerkiksi Syötteen matkai-

lussa ja yritysten ja yhteisö-
jen omissa virkistyspäivissä. 
Jokialueiden kehittäminen 
on merkittävää, niiden histo-
ria huomioiden, asukkaat ja 
mökkiläiset mukaan ottaen. 
Koskipaikkojen ennallistami-
nen on toteutettu, mutta siinä 
työssä menetettiin kalastuk-
selle tärkeitä virtaamia koski-
alueilla. Viime kesänä Livojo-
ella tehtiin Metsähallituksen 
toimesta koskien kutupaik-
kojen sorastuksia.

Livojoen kaavoitus on to-
teutettu, mutta sen pääpaino 
oli vapaa-ajan asutuksen jär-
jestämisessä. Kyläläisten toi-
veisiin vakituiseen asumi-
seen kaavoitetuista tonteista 
ei vastattu. Poikkeuslupa-
menettelyn kautta rakenta-
misen paikkoja on edelleen 
mahdollista hakea pysyvään 
asumiseen sopiviksi. Vapaa-
ajan asukkaita kyllä kiin-
nostavat jokialueet ja oman 
mökin hankkiminen upean 
maiseman ääreltä. Metsähal-
litus on saanut myytyä usei-
ta tontteja.

Hirsirakentamista, 
tuulivoimaa
Kylähistorian kerääminen di-
gitaaliseen muotoon on tär-
keää. Kylien elinvoimai-
suuteen vaikuttaa myös eri 
ikäryhmien mahdollisuudet 
asua ja elää omalla kylällään. 
Mistä löytyvät ne kaikkia 
kiinnostavat tuotteet ja pal-
velut, joita myös kylällä voi-
taisiin tuottaa? Siinäpä hyvä 
asia pohdittavaksi. Maise-
manhoidon toimenpiteitä on 
tärkeää tehdä joka vuosi, jot-
ta maisemat säilyvät perinne-
maiseman tyylisinä. Soiden 
ennallistaminen metsäojitus-
ten jäljiltä kiinnostaa myös 
Livon kylällä. Tuulivoiman 
tuleminen kylän alueelle voi 
välillä arveluttaa, mutta jo-
kaisella kylällä tätä voidaan 
pitää myös mahdollisuutena 
tällaisena kallistuvan ener-
gian aikakautena. Hirsira-
kentamisen historiaa löytyy 

Kyläkierrokset aloitettiin Livon kylältä. Kuva Jukka Koutaniemi.

Kaikille kyläläisille ja mökkiläisille avoimen ky-
läkierroksella piipahdetaan kylässä Pudasjärven 
eri kylillä. Illan aikana vaihdetaan tietoja ja pai-
nopisteenä on kylien kuulumiset vapaan kes-
kustelun merkeissä. Aiheina on mm. minkälaista 
toimintaa ja palveluja kylällä on tällä hetkellä, 
mitä päivämatka- tai retkikohteita voisi löytyä 
ja mitkä kylän palveluista voisi tuotteistaa. Myös 
kaikille kylille suunnittelussa olevaa yhteistä 

kyläkorttia/-suunnitelmaa käydään päällisin 
puolin läpi, jotta siihen voi antaa vapaasti kom-
mentteja. 

Kierroksella ovat mukana Pudasjärven kau-
pungin, Pudasjärven Kehitys Oy:n ja Kohota-
digihankkeen työntekijöitä sekä valiokuntien 
jäseniä. Kahvit tarjotaan kello 17 alkaen ja var-
sinainen tilaisuus pidetään 17.30-19.30. Tästä 
lehdestä löytyy kyläkierroksen aikataulu. 

myös Livon kylältä ja sitä 
tuleekin nostaa esille mm. 
Oulu2026 –hankkeissa.

Puutarhaviljely voisi olla 
myös oman kylän toimijoi-
ta aktivoivaa ja yhdistävää 
toimintaa. Jokaiselle kyläl-
le voitaisiin saada myös kas-
vihuone, joka rakennettaisiin 
kiertotalouden periaatteella. 
Arkkitehti suunnittelisi huo-
neet ja kaupungin purku-
kohteista siirrettään sopivat 
ikkunat kohteisiin. Yksi EU-
tukien erityistavoite on kier-
totalouden lisääminen. Pi-
detään tämä mielessä, kun 
nähdään vielä maatalous-
puolen tukirahoitusten infot. 
Olisipa hieno ja hyödyllinen 
juttu!

Kyläkierroksella kerrot-
tiin, että kaikille Pudasjär-
ven kylille on tänä vuonna 
tarjolla Peikkohaaste eli Siu-
ruan kylä haastoi kylät teke-
mään omia peikkoja, jotka 
sitten viedään lauantaina 3.9. 
Kelosyötteen Peikkopolulle. 
Tulossa on myös neulekilpai-
lu, jossa voi itse suunnitella ja 
toteuttaa Pudasjärvi-aiheisen 
neuletuotteen. Kilpailun oh-
jeet ja säännöt löytyvät kau-
pungin nettisivulta. 

Kehitysyhtiön toimitus-
johtaja Riikka Tuomivaara 
nosti esille Oulu2026-kult-
tuuripääkaupnkihankkees-
sa toimivan Arctic Food Lab 
–tuotemerkin, joita kyläyh-
distykset ja muut voivat ot-
taa käyttöön oman kylän 
tuotteissa. Tuotemerkkiin 
voi lisätä oman kylän tai yh-
distyksen merkin ja saada ai-
kaan omia tuotteita esittele-
vän pakkauksen. Pakkaukset 
muuntuvat helposti eri tuot-
teiden pakkaustarpeisiin. 

Upealta Livon kylältä 
on mukavaa jatkaa 

muille kylille kaupungin ja 
kehitysyhtiön 

kyläkierrosta – kiitokset 
kaikille sinne Livolle!

Pudasjärven kaupunki, 
Pudasjärven Kehitys Oy

Työpaikkalounaalla: – En voi ymmärtää, miksi 
anoppeja aina morkataan, mies hämmästelee ka-
vereilleen. – Meillä menee anopin kanssa oikein 
hyvin. Minä jopa kirjoitan hänelle säännöllisesti 
kerran vuodessa Amerikkaan!

* * *
Make: – Eilen oli todella sysimusta päivä. Ensin tuli jäl-
kiverolappu, sitten tuli anoppi kylään ja lopuksi poika 
sai ainekirjoituksessa kuutosen.
Kake: – No eihän se kuutonen nyt niin paha ole, ka-
veri lohduttaa.
Make: – On se! Minä näet kirjoitin sen aineen!

* * *
Mies istui perheensä ja anoppinsa seurassa ravin-
tolassa. Anoppi kysyy mieheltä:
– Tuolla istuu muuan mies, joka tuijottaa minua itse-
päisesti. Tiedättekö, kuka tuo hävytön mies on? – An-
tiikkikauppias, vastasi mies.

* * *
Siinäpä maistiainen Joachim Readmen toimittamas-
ta ”The Vitsikirjasta” vuodelta 2010 (Readme.fi). Lisä-
höystöä tarjoaa muun muassa tämä ajankohtainen 
juttu:
Laihialaiset ovat huolissaan jatkuvasti nousevas-
ta bensan hinnasta. Laihiastahan ei voi koskaan tulla 
kaupunkia, koska laihialaiset ovat lukeneet auton oh-
jekirjasta, että auto kuluttaa enemmän bensiiniä kau-
punkiajoissa kuin maantiellä. Joten:
Ari: – Kohta ei auta muu kuin luopua siitä vehkeestä. 
Kari: – En tiennytkään, että sinulla on auto.
Ari: – Puhuinkin tupakansytyttimestä!

* * *
Laihiallahan suosituin urheilulaji on kolmiloikka. 
Siinähän tossut kuluvat vähemmän, kun ne eivät ole 
kovin usein maassa. Ja erikoinen on laihialainen kir-
jastokin. Viimeksikin sen ovella oli lappu: ”Kirjasto sul-
jettu, ainoa kirja lainassa”.   

* * *
Laihialla mies meni tapaamaan vanhaa ystäväänsä. 
Saapuessaan ystävänsä talolle hän näki, että tämä on 
raapimassa maalia seinistä ja keräsi sitä pieniin pape-
ripusseihin. 
– Oletko sinä korjaamassa taloasi? mies kysyi ihmeis-
sään.
– En, olemme muuttamassa! 

* * *
Vastaanotolla: – No mikäs Eskolaa vaivaa, kysyi lää-
käri.
– Tohtori sanoi kaksi vuotta sitten, että minun tulisi pi-
tää jalkani kuivina, ja kyllä minä olen pitänytkin. Mut-
ta haittaisiko kovasti, jos nyt pesisin ne täksi pääsiäi-
seksi?

* * *
Viikon pähkinä: Kuka oli skotlantilaisten esi-isä? Vas-
taus: Förskotti.

* * *
Pikku-Kalle kirjoitti aineen: ”Siskoni on yllioppilas ja 
käyttää sukahousuja.”
Opettaja: – Tämä on muuten hyvä aine, mutta sinul-
la on kaksi kirjoitusvirhettä. Ylioppilas kirjoitetaan yh-
dellä ällällä ja sukkahousuja kahdella koolla.
Kalle: – Niin, mutta siskoni onkin kahden ällän yliop-
pilas ja käyttää yhden koon sukkahousuja! 

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Hyvät välit anopin kanssa

Talvillan hämyä. Kuva: Jari Kähkönen. 
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi
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

LAKIPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

toimisto@eijaheikkinen.fi / www.eijaheikkinen.fi
KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

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

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

Pudasjärven siirtokuormausasema 
avoinna lauantaisin

Pudasjärven siirtokuormausasema (os. Kuusamontie 823 b)
on avoinna lauantaisin klo 10–14 lokakuun loppuun saakka.

Pääsiäislauantaina 16.4. olemme suljettuna. 

Jätesopimusasiat: p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi
kiertokaari.fi

Kansalaisopisto tarjoaa kevättohinaa
Kansalaisopiston päätoimi-
nen liikunnanopettaja Jani-
ka Körkkö järjestää tulevana 
viikonloppuna 2.-3.4. kansa-
laisopiston tarjoaman ilmai-
sen Pudis Tanssii -kokeilu-
kurssin.  Kurssissa on kolme 
eri tanssityyliä, joista jokai-
seen otetaan 20 ensiksi il-
moittautunutta. Kurssipaik-
kana on ensimmäistä kertaa 
Hyvän Olon Keskus Pirtin 
ryhmäliikuntatila, joka näin 
avataan harrastustoiminnal-
le. Koetanssikurssin idea-
na on samalla testata, miten 
uudet tilat toimivat. Kansa-
laisopiston apulaisrehtorin 
Pasi Kemppaisen mielestä 
maksuton kurssi on mahta-
va idea, jonka kautta opisto 
voi tuoda tarjontaansa esil-
le. Tanssitunnin jälkeen Ja-
nika Körkkö haluaa jutustel-

la kurssilaisten kanssa siitä, 
voisiko tällainen toiminta 
olla säännöllistä kurssitoi-
mintaa syksyn ohjelmistos-
sa. Lauantain Kuntotanssi-
tunnilla pidetään hauskaa ja 
nautitaan musiikin rytmis-
tä. Kurssi on avoin kaiken 
ikäisille ja kuntoisille. Vii-
konlopun molempina päi-
vinä on nuorille suunnatut 
Show- ja Breakdance-tun-
nit. Palvelusihteeri Tuula 
Haverisen mielestä kansa-
laisopiston lauantain ilmai-
set tanssikurssit eivät syö sa-
manaikaisesti toteutettavaa 
Nuorisoseuran / Iijoen tans-
sijoiden tanssikurssia. Sisäl-
löt ovat niin erilaiset.

Pudasjärven kansalais-
opisto järjestää kahden 
vuoden tauon jälkeen Ke-
vätnäyttelyn avajaistapahtu-

man sunnuntaina 10.04. kel-
lo 14. Tapahtumapaikkoina 
toimivat Hyvän Olon Kes-
kus Pirtin Kurki-sali ja Tai-
dekammari  ympäristöineen. 
Kansalaisopiston väki on in-
noissaan, kun vihdoin Ke-
vätnäyttely voidaan järjestää 
livenä.  Samalla se on en-
simmäinen kerta, kun opis-
ton musiikki- ja taideope-
tuksesta vastaavat opettajat 
toteuttavat tapahtuman yh-
dessä. Taide- ja taitoaineiden 
vastaava opettaja Vuokko 
Nyman kertoi, että avajai-
sissa on erilaisia työnäytök-
siä muun muassa kehräys-
tä. Melkein kuukauden ajan 
meidän kurssilaisten kurssi-
töitä on esillä Taidekamma-
rissa ja kirjaston näyttelysei-
nällä. Useiden kymmenien 
opiskelijoiden töitä tulee 

esille. Melkoinen yhteisölli-
syysspektaakkeli on siis tu-
lossa! Musiikin opettaja Jo-
hanna Kilpijärvi kertoi, että 
Kevätnäyttelyn avajaisten 
yhteydessä esiintyy musiikin 
opiskelijoita Pirtin Kurki-sa-
lissa. Paikalla on pari bändiä, 
kamarimusiikkiyhtye sekä 
piano-, viulu- ja lauluesityk-
siä. Kevätnäyttely toteute-
taan koronaturvallisesti kan-
salaisopiston ja kaupungin 
kulttuuritoimen yhteistyö-
nä. Johanna lisäsi, että tiistai-
na 26.4. opiskelijat soittavat 
ja esiintyvät ilmaisessa oppi-
laskonsertissa seurakuntako-
dilla kello 18.30.

Kansalaisopiston väki toi-
voo, että he ottavat mielel-
lään vastaan uusia kurssieh-
dotuksia . Heille saa soittaa, 
laittaa sähköpostia ja nykäis-

tä hihasta ihan nonstoppina 
matalalla kynnyksellä. Opis-
to on palveleva organisaatio, 
joka haluaa pysyä ajan her-
molla kurssitoiveiden suh-
teen. Kurssitarjonta halutaan 
pitää kiinnostavana. Esimer-

kiksi viime syksyn uutuute-
na alkoi pienten hirsiraken-
nusten tekokurssi ja Kerttu 
Kotakorpi opetti  ilmaston-
muutoksesta. Ensi syksyn 
ohjelmaan tulee uudelleen 
kurssi varautumisesta.  AN

Kansalaisopisto odottaa Kevätnäyttelyn toteutumista innol-
la. Ylärivissä Johanna Kilpijärvi ja Pasi Kemppainen. Alarivis-
sä Vuokko Nyman ja Tuula Haverinen. Janika Körkkö oli ku-
vanottohetkellä jo tunnin pidossa. 



13PUDASjärveläinenNro 13 •  to 31.3.2022

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

RAKENNUSPALVELUITA

Kauppatie 2, 
93100 Pudasjärvi
p. (08) 821 337, 
0400 384 118
www.anonase.com

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PAINOTUOTTEET

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja  

lämmistysverkostojen saneeraukset  
Uponor komposiittijärjestelmällä

YRITTÄJÄ ilmoita 
PALVELUHAKEMISTOSTA 

OTA YHTEYTTÄ ja 
KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

RAKENNUS & REMONTTI 
 

RAKENNUSHANKEKOORDINOINTI   
MESUBLOMSTER
Suunnittelun ohjaus, rakennuslupahake-
mukset ja asiakirjat, tarjousten vertailut, 
vastuuhenkilöt sekä kohdevalvonnat. 

Pitkä kokemus viranomaistyöstä, asioita voi hoitaa myös etänä.
puh.  +358 413121 877, 

 email:  mesublomster@gmail.com

Eläkeläisten talvipäivä Kempeleessä
Jokilaaksojen aluejärjes-
tön alueen yhdistysten yh-
teistä Talvipäivää vietettiin 
perjantaina 18.3. Kempe-
leessä Köykkyrin hiihtokes-
kuksessa. Ohjelmassa oli 
muun muassa hiihtokilpai-
lut sekä kävelytapahtuma. 
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n 
edustajina hiihtokilpailuun 
osallistuivat Pirjo Stenius ja 
Jukka Vähkyrä. Pirjo hiih-
ti omassa sarjassaan prons-
sille ja Jukka sijoittui oman 
sarjansa neljänneksi. Hiihto-
tyylinä kaikissa sarjoissa oli 
perinteinen.

Sarjassa yli 65-vuotiaat 
naiset hiihdettiin kaksi ker-
taa kilometrin mittainen 
rata. Kultaa niiasi

Kaisu Kyröläinen Raa-
hesta, toiseksi hiihti Sinik-
ka Karvonen Haukiputaalta, 
pronssille Pirjo Stenius Pu-
dasjärveltä sekä neljännek-
si sijoittui Eeva Karvonen 
Haukiputaalta.

70-vuotiaitten naisten 
sarjassa oli sama matka kuin 
nuorempien sarjassa ja osan-
ottajia oli viisi, joissa ykkös-
paikan hiihti Eila Salme-
la Kiimingistä, toisena Pirjo 
Ketola Raahesta ja kolman-
neksi Heli Siekkinen Kii-
mingistä. Viisi vuotta van-
hempien sarjassa hiihdettiin 
kilometrin matka ja siinä 
oli ainoastaan yksi osanot-

taja Liisa Vesa Kiimingistä. 
80-vuotiaitten sarjassa mat-
kana oli myös yksi kilomet-
ri. Vappu Pekuri Raahes-
ta voitti ja Lilja Alatorvinen 
niin ikään Raahen eläkeläi-
set ry:sta tuli toiseksi. 

Miesten sarjoissa matkat 
olivat samat kuin naisilla. 
65-vuotiaitten sarjassa voi-
ton vei Alpo Ohenoja Raa-
hesta ja toiseksi tuli Raimo 
Piri Kiimingistä. Seuraavan 
sarjan ykkönen ja kakkonen 
olivat Raahen eläkeläisistä, 
Pauli Partanen ja Vesa Mat-
tila, kolmannen mitalin pok-
kasi Rauno Kurkela Hau-
kiputaalta. Tämän sarjan 
neljänneksi suihki Pudasjär-
ven Eläkeläiset ry:n puheen-
johtaja Jukka Vähkyrä.

75-vuotiaitten sarjassa 

Arvo Liedes Haukiputaalta 
oli nopein, toiseksi tuli An-
tero Rautiainen Oulusta ja 
kolmanneksi sijoittui Erkki 
Leinonen Raahesta. 80-vuo-
tiaitten sarja oli osanottaja-
määrältään rikkaina. Kolme 
parasta olivat Veijo Pertta-
mo ja Martti Pelkonen Raa-
hesta sekä Olavi Aikioniemi 
Kiimingistä. 85-vuotiaitten 
sarjassa Seppo Sipola oli ai-
noa osallistuja. 

Viesteissä naisten sarjan 
voiton vei Raahen Eläkeläi-
set ry. ja kakkoseksi tuli Kii-
mingin Eläkeläiset ry.

Miesten viestikisan voit-
ti Raahen Eläkeläiset ry, toi-
seksi tuli Kiimingin Eläke-
läiset ry. ja kolmanneksi 
Haukiputaan Eläkeläiset ry. 
TS

Jokilaaksojen aluejärjestön 
alueen yhdistysten yhteistä 
Talvipäivää vietettiin 
Kempeleessä perinteisesti 
hiihtäen.
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Liput 15 € / 
alle 12-vuotiaat 

aikuisen seurassa 
ilmaiseksi

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

Korentojärven kalaveden 
osakaskunnan

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS
pidetään su 24.4.2022 klo 15.00 

Hirvaskosken koulu, 
os. Jussintie 10, 93270 Sotkajärvi. 

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat 
sääntömääräiset asiat, suunnitelmat Pikku-Nutin osalta 
ja yhteislupa-alueen muutokset. Kokouksen tarkistettu 

pöytäkirja on asianosaisten nähtävissä 
1.5.2022 alkaen Merja Herukkalla os. Hirvasvaarantie 46, 

93270 Sotkajärvi. Hoitokunta

Korpisen kyläseura ry:n 
VUOSIKOKOUS 

la 9.4.2022 klo 14 kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat ja 

sääntöuudistus esillä toisen kerran.
Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Johtokunta

la 16.4. klo 10-14 Kouvanjärvellä,la 16.4. klo 10-14 Kouvanjärvellä,
Piipposentie 16.Piipposentie 16.

Pilkkikilpailut KouvallaPilkkikilpailut Kouvalla

Kouvan kalastuskunta

Puffet ja arvontaa. Käteismaksu.

Sarjat, osallistumismaksut ja palkinnot:
Kilpasarja 20 €, kalojen yhteispainon mukaan
1. Moottorisaha, STIHL MS 231
2. Riistakamera, Burrel S12 HD+SMS3
3. Moccamaster Automatic 1,25 L, Anthracite 

53742 Auto Off
Harrastesarja 10 €
1. Ikkunapesuri, Electrolux WELL S7, pisimmän 

kalan saaneelle
2. Ahkio, suurimman kappalemäärän saaneelle
3. Vapa, joka arvotaan osallistujien kesken lukuun 

ottamatta 1. ja 2. sijalle sijoittunutta.
Lastensarja 0-12 vuotiaat 5 €
Kaikki osallistuneet palkitaan. Tervetuloa!

Tervetuloa!

Koskenhovilla 
su 3.4.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

 la 2.4. klo 20-24

TULOSSA: LA 16.4. TONI JAATINEN BAND,
la 30.4.2022 TAIKAYÖ- kvartetti

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

TanssiTTaaTanssiTTaa

sami rosholm & sami rosholm & 
CasanovaCasanova

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

la 9.4.2022 klo 15.00 
Hotelli Iso-Syötteellä.

 Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

PAM 
PUDASJÄRVEN OS. 208 Paavolanjärven Kalaveden 

Osakaskunnan 
VARSINAINEN 

KOKOUS 
pidetään ma 18.4.2022 alkaen klo 15.00 

Marikaisjärven Toimitalossa, 
os. Marikaisentie 406. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on asianosaiste 

nähtävänä 25.4.2022 alkaen 14 vuorokauden ajan 
osoitteessa  Marikaisentie 209. Hoitokunta

Hetekylän nuorisoseuran 
KEVÄTKOKOUS 
Hetepirtillä ke 6.4.2022 klo 17. 

Tervetuloa!

Neljänsiä 
koronarokotuksia 
80 v täyttäneille

THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia kaikille 80 
vuotta täyttäneille. Tällä tehostetaan suojaa vakavaa 
tautia vastaan sekä halutaan vähentää iäkkäiden 
koronasta johtuvia kuolemia. Kotona asuvat vanhukset 
voivat varata ajan nettiajanvarauksesta  
www.oulunkaari.com tai soittamalla rokotusnumeroon, 
josta saat myös lisätietoja.

• Pudasjärven rokotusnumero 08 5875 5012, 
palvelee ma-ke 8-9

Rokottaminen koronaviruksen  
sairastamisen jälkeen
Jos olet sairastanut koronan ensimmäisen tai toi-
sen rokoteannoksen jälkeen, voit saada seuraavan 
rokotteen 3 kk kuluttua sairastamisesta tai edellisestä 
rokotuksesta. Jos olet sairastanut koronan kolmannen 
annoksen jälkeen, sinua ei enää rokoteta.

oulunkaari.com

Honkavaaran 
metsästysseura ry:n 
TALVIKOKOUS 

Jaalankapirtissä su 10.4.2022 klo 14.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Hallitus

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

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

www.pudasjarvi.fi /yhdistystoiminta

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT
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Viemäriverkostossa, niin kiinteistöillä kuin runko- 
verkossakin on viime aikoina ollut viemäriin 
kuulumattoman vieraan esineen 
(mm. maskit, terveyssiteet …)  
aiheuttamia viemäritukoksia,  
joten muistetaan, että 
 
 
Viemäriin saa laittaa vain 
 Vessapaperia, virtsaa, ulostetta 

ja niiden huuhteluvettä, 
 astian- ja pyykinpesuvettä ja 
 peseytymisessä ja siivouksessa 

käytettyä vettä. 

Vesassa tulisi olla roskakori, 
mihin roskat heitetään wc pöntön sijaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Viemäriverkostossa, niin kiinteistöillä kuin runko- 
verkossakin on viime aikoina ollut viemäriin 
kuulumattoman vieraan esineen 
(mm. maskit, terveyssiteet …)  
aiheuttamia viemäritukoksia,  
joten muistetaan, että 
 
 
Viemäriin saa laittaa vain 
 Vessapaperia, virtsaa, ulostetta 

ja niiden huuhteluvettä, 
 astian- ja pyykinpesuvettä ja 
 peseytymisessä ja siivouksessa 

käytettyä vettä. 

Vesassa tulisi olla roskakori, 
mihin roskat heitetään wc pöntön sijaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyvän olon keskus Pirtti Hyvän olon keskus Pirtti 
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi 

p. 040  159 0926 p. 040  159 0926 
info@pirtinkohtaamo.fiinfo@pirtinkohtaamo.fi

Avoinna arkisin ke - pe klo 10 - 15Avoinna arkisin ke - pe klo 10 - 15

www.pirtinkohtaamo.fiwww.pirtinkohtaamo.fi

Kohtaamopalveluja: Kohtaamopalveluja: 
Työllistymiseen Työllistymiseen 
Rekrytointiin Rekrytointiin 
Osaamiseen Osaamiseen 
OpintoihinOpintoihin

Kongasjärven Kisa-Pojat ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

to 7.4.2022 klo 18.00 Marikaisjärven 
toimitalolla. Esillä sääntömääräiset asiat. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Johtokunta   
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#JUHANNUSPUDIKSELLA
24.6.2022 RAJAMAANRANTA

Dj Esc

S U O M E N  R A N K I N  S H O W B Ä N D I  W O Y Z E C K  Y L P E Ä N Ä  E S I T T Ä Ä ,  Y H T E I S T Y Ö S S Ä :

www.pudiksella.fi
Lisätiedot:

+ muut mahdolliset esiintyjät!
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Metsänomistaja!
Tee puukaupat nyt ja saat hienon 
Orrefors Hunting kylmärepun.

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

Olemme juuri nyt kiinnostuneita kesäkorjuu- 
kelpoisista mäntysahapuuta sisältävistä leimikoista.

Ota yhteyttä alueesi hankintaesimieheen 
ja kysy tarjous leimikostasi!

Kylmäreppu säilyttää  
kesäkuumallakin eväät ja 

juomat viileänä.

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

Hankinta-alue: Pudasjärvi ja Ranua

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 30.4.2022 asti.
Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

100 g

8,20€
(norm. 9,70 €)

210 g

10,60€
(norm. 12,48 €)

KIILTOA JA SUOJAA KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESIAUTOLLESI

PERUSPESU

25€
ALKAENALKAEN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 

pesu
● huuhtelu
● puhallin + 

pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
ALKAENALKAEN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

TEHOPESU 
+ VAHA

60€ALKAENALKAEN

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

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
ALKAENALKAEN

65€

ALKAENALKAEN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

A.

B.

C.

D.

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17

HUOLLATA NYT
PYÖRÄSI KUNTOON!

HUOLTOPAKETIT:
1v

Sähköpyörät

Napa-
vaihteinen
3-8 v

Monivaihteinen
9-30 v

49€

79€

59€

69€

Keräyksellä apua Ukrainaan
Pudasjärveltä ja Ranualta ke-
rättiin avustustavaraa Ukrai-
naan 23-27.3.2022 välisenä 
aika. Hankkeen puuhanaiset 
Irina Kivilahti ja Hilkka Park-
kisenniemi saivat asian sydä-
melleen. Pudasjärvellä kerä-
yspiste oli entisellä kirjastolla 
ja Ranualla seurakuntatalolla. 
Kaikki tuodut keräystavarat 
toimitettiin Operaatio Toivon 
kautta eteenpäin. Operaatio 
Toivo on yksityisten ihmisten 
perustama ryhmä, joka auttaa 
ja koordinoi avun tarjoamises-
sa Ukrainan kriisin uhreille. 
Keskiviikkona 23.3. oli ensim-
mäinen keräyspistepäivä. Ta-
varaa olivat ottamassa vastaan 
Aira Määttä sekä Irja ja Taito 
Säkkinen. He lähtivät mukaan 
auttamaan Hilkka Parkkisen-
niemen ja Irina Kivilahden kut-
susta. Heti ensimmäisen kerä-
yspäivän alkutunneilla tuotiin 
avustustavaraa. Keräyspäiviä 
oli yhteensä kolme.

- Kyllä ihmiset ovat olleet 
auttavaisia, kun on tällainen ti-
lanne. Tänään saattaa olla vä-
hemmän porukkaa liikkeellä, 
mutta seuraavina päivinä on 
varmasti enemmän. Sisko soitti 
ja pyysi kaveriksi.

En ole aikaisemmin ollut 
mukana avustustoiminnassa, 
eikä minun elinaikanani ole ol-
lutkaan tämmöistä sotatilan-
netta, kertoi Aira Määttä.

- Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun olen jossakin avus-
tustehtävässä mukana. Totta 
kai tämä auttaminen on tärke-
ää, kertoi Irja Säkkinen.

Hilkka Parkkisenniemi ker-
toi, että hänen naapurinsa Irina 
Kivilahti on hänen hyvä ystä-
vänsä. Irina on kotoisin Ukrai-

nasta ja tietää, mitä apua sinne 
juuri nyt tarvitaan.

- Irina alkoi juttelemaan 
auttamisesta ja halusin olla 
mukana omalla työpanoksel-
lani. Ihmisten suhtautuminen 
auttamiseen on ollut myön-
teistä. Ranualla meillä on toi-
nen keräyspiste seurakunnan 
tiloissa. Diakoni organisoi sitä. 
Hyvin on ihmiset ja seurakun-
ta lähteneet mukaan. On ol-
lut rukous- ja lauluilta Uk-
rainan hyväksi, jossa Irina on 
ollut puhumassa. Pastori Pek-
ka Nätti on omalta osaltaan 
aktivoinut seurakuntalaisia. 
Pudasjärven seurakunnan dia-
koniatyön Nuttupiiri on lu-
vannut kutoa erikokoisia suk-
kia. Pudasjärven M-Tavaratalo 
ja Ranuan Eläinpuisto ovat an-
taneet kumikenkiä ja makuu-
alustoja ja -pusseja. Se on posi-
tiivinen ajatus, että Pudasjärvi 
ja Ranua auttavat yhdessä. Sel-
lainen viesti ihmisiltä on tullut, 
että tämä Ukrainan sota koe-
taan niin läheiseksi, että ei voi 
olla auttamatta. Keräyksen lo-
puksi tavarat menevät Ope-

Aira Määttä, Irja ja Taito Säkkinen, Hilkka Parkkisenniemi oli-
vat yhteistuumin kantamassa oman kortensa kekoon Ukrai-
nan kansan auttamiseksi.

raatio Toivon kautta suoraan 
Puolaan ja sieltä avunsaajil-
le Ukrainaan, kertoi keräyk-
sen toinen puuhanainen Hilk-
ka Parkkisenniemi.

Irina Kivilahti ja Hilkka 
Parkkisenniemi kiittävät aut-
tavaisia ihmisiä, jotka lähti-
vät projektiin mukaan. Kaikki 
avustustavarat olivat käyttö-
kelpoisia ja pääasiassa uusia. 
Ihmisten hyvä tahto tuli esille 
lahjoitusten laadussa ja mää-
rässä. AN

Pudasjärveltä ja Ranualta 
saadut avustustavarat kul-
jetettiin Operaatio Toivon 
kautta suoraan Puolaan ja 
sieltä avunsaajille Ukrai-
naan.


