Kipinä

Kylä, josta löytyy kipinää!

Kipinän kyläseura ry 2022 -teemaliite
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PUDASjärveläinen
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN UUSI OMA LEHTI

Rytingin Kauppa Oy

SAVUSTUSGRILLI CELLO
BULLET SMOKER 18

Syöte - Ranua -kelkkareitin varrella. Syötteeltä n. 33 km.

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

PALVELUPISTE

• Pudasjärven Apteekin
palvelupiste
• Matkahuollon pakettipiste
• DB Schenker noutopiste
• Vuokrattavana kuomukärry

Tervetuloa!

M-market Rytinki
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00

Syötteen Taksi palvelee

Savustusgrillillä voi grillata normaalisti
hiilloksen päällä tai epäsuorasti miedossa
lämmössä sekä savustaa. Grillissä on
saranoitu ovi lukituskahvalla,
lämpömittari kannessa,
kolme nostokahvaa ja
ilmansäätöventtiilit.

159-.

SÄHKÖGRILLI LUCIFER
OPAL 1850W
- irrotettava termostaatti
- merkkivalo
- tarttumaton paistopinta
- rasva-astia

119-.

HIILIGRILLI
CELLO
PREMIUM
47

9990

PUDASJÄRVI

Tuotantotie 1, Pudasjärvi
p. 020 752 8260, ark 8-17, la 9-14

www.k-rauta.fi

0200 964 46
(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

KIIPEILEVÄ METSURI
TEKEE
PIHAPUIDEN
KAATOJA
Vakuutukset kunnossa.

P. Outila Oy
Paavo Outila

15-17 -vuotias nuori

p. 040 913 3655

HAE MEILLE
KESÄTÖIHIN!

Pudasjärvi
0100
Pudasjärvi
84250 0100
Pudasjärvi
84250
0100 84250
Pudasjärvi
0100
84250
Työ on leikkipuistotoiminnan
Pudasjärvi
0100
84250
järjestämistä koulujen
kesäloman aikana.

Työn kesto on 2 viikkoa, palkka 400€.
Tarjolla 2 paikkaa, hae vaikka
yhdessä kaverin kanssa!

Kelataksin tilausnumero on muuttunut
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

Hakuaika 17.3. - 17.4.
Lähetä kirjallinen hakemus 17.4. mennessä Annikalle:
annika.mattinen@pudasjarvi.fi

Pudasjärven Työkeskuksella

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
ke 13.4. kello 10-14, Kauralantie 3.
Myynnissä on paljon erilaisia tuotteita:
tekstiilipuolella valmistettuja pääsiäiskoristeita,
linnunpönttöjä, leivonnaisia.
Kahviossa on myynnissä
pääsiäispiirakkaa ja kahvia.
Käteismaksu. Tervetuloa!

Ei rajoitteita!

KAHDET LASIT,
YKSI HINTA.
Osta silmälasit, saat itsellesi kaupan päälle mitkä tahansa samanarvoiset tai edullisemmat merkkiaurinkolasit, silmälasit tai piilolinssit!

PUDASJÄRVI Toritie 1, 020 760 8649

Tarjous on henkilökohtainen ja koskee uusia silmä- ja aurinkolasitilauksia eikä sitä voi yhdistää
muihin etuihin tai pakettihinnoiteltuihin tuotteisiin. Tarjous ei koske lääkinnällisiä hoitotuotteita.
S-Etukortilla Bonus tuplana kampanja-aikana maksetuista tuoteostoista, jopa 10 %, lisätietoa:
bonustuplana.fi. Silmälasien ostajalle optikon näöntutkimus 0 €. Tarjous on voimassa 15.5.2022 asti.

PIDENSIMME
KAMPANJA A
15.5. ASTI!

VARAA AIKA SILMÄASEMA.FI
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Rakkaamme

Rakkaamme

Aune
LASANEN

Alma Vilhelmiina
PIRTTIMÄKI

o.s. Saarijärvi

o.s. Saarikoski

s. 9.7.1934
sai kutsun taivaan kotiin 27.2.2022

s. 25.6.1931 Pudasjärvi
k. 18.3.2022 Pudasjärvi

Emme pyytäneet päiviä lisää
hiljaa kutsuimme taivaan isää
ota rakkaamme syliisi, taivaaseen kanna
käsin hellin peittelee, levätä anna.

Enkeli hiljaa vierellä kulki,
kädestä otti, syliinsä sulki.
Suojaansa otti siivillään,
kuiskasi hiljaa - lähdetään.

Rakkaudella muistaen

Rakkaudella kaivaten ja kaikesta kiittäen

lapset
lastenlapset
lastenlastenlapset
lastenlastenlastenlapset
sukulaiset ja ystävät

Anita ja Arto
Aulikki ja Meri-Tuuli
Sinikka ja Urs
Sisarusten perheet ja edesmenneiden
sisarusten perheet
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 26.3.2022 läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos meitä muistaneille.
Kiitos myös TK:n vuodeosasto, Hirsikartano,
Pitopalvelu M. Poropudas ja Hautaustoimisto Räisänen.

Erkki Johannes
PEHKONEN
 19.4.1933 Kestilässä
 5.3.2022 kotona Mursunsaarella
Sinä päätit rakkaani retken,
olit valmis, tehnyt työs´,
minä viipynen vielä hetken,
näkemiin - minä saavun myös.
Vaimosi Vuokko
Jäi ahkera työsi muistoksi meille
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sinä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt, kaikkesi annoit.
Maija perheineen
Päivi perheineen
Aappo perheineen
Lämmöllä muistaen
Sisarukset, sisarusten lapset perheineen
Sukulaiset
Ystävät, naapurit

Lepää rauhassa Mummi hellä,
suru raskas on sydämellä.
Meri-Tuuli
Siunattu omaisten ja läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos kaikille Almaa vuosien varrella auttaneille ja hoitaneille.

Messu seurakuntakodilla su 10.4. kello 10. Toimittaa Timo Liikanen, saarnaa rovasti Seppo Lohi. Rauhanyhdistyksestä, kanttorina
Hannele Puhakka. Striimaus YouTube-kanavan kautta.
Iltakirkko seurakuntakodilla ma 11.4. kello 18. Toimittaa Timo
Liikanen, kanttorina Hannele Puhakka. Striimaus YouTube-kanavan kautta.
Iltakirkko kirkossa ti 12.4. kello 18. Toimittaa Timo Liikanen,
kanttorina Keijo Piirainen. Markus Jaakkola ja Jari Kumpula, laulu.
Striimaus YouTube-kanavan kautta.
Iltakirkko seurakuntakodilla ke 13.4. kello 19. Toimittaa Veijo
Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. Ape ja Sari Nieminen, laulu.
Striimaus YouTube-kanavan kautta.
Raamattupiiri ke 6.4. kello 18. Ei kokoonnuta ke 13.4.
Naistenpäivä seurakuntakodilla su 24.4. kello 10–16. Ilmoittautumiset 19.4. mennessä diakoni Helena Koivukangas (helena.koivukangas@evl.fi / p. 040 175 85 97).
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 13.4. kello 13 seurakuntakodilla
Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa keskiviikkoisin kello
10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pullaa, villasukkia,
lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan. 13.4. myydään rahkapullia,

Rakkaamme

Siunaus on toimitettu Pudasjärven kirkossa 1.4.2022.
Kiitos muistaneille ja suruumme osaa ottaneille.
Kiitos Pudasjärven terveyskeskuksen ja
kotihoidon henkilökunnalle Erkin hyvästä hoidosta.

hinta 0,80 €/kpl.
Ystävänkammari ensi viikolla to 14.4. kello 12–13.30.
Iltaperhekerho pääsiäisaskartelujen merkeissä ma 11.4. kello
17.30–19.30 seurakuntakodilla.
Perhekerho ke 13.4. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempien,
isovanhempien, kummien tai muun aikuisen kanssa. Yhdessäoloa,
leikkiä, askartelua, pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa.
Lapsiparkki pe 8.4. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit tuoda
1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin. Lapsiparkkiin otetaan 10
lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipallisia. Ennakkoilmoittautumiset
lastenohjaajille P. 040 868 4730 Tanja / P. 040 586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpomalla
kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka täyttävät 16
vuotta viimeistään 31.5.2022. Työaika ajoittuu kesä-heinäkuulle. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta, joka ei käy.
Hakemukset 30.4. mennessä sähköpostitse pudasjarvi.srk@evl.fi.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. Yhtey-

denotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 175 859.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoherranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 sekä to kello
12–15. p. 08 882 3100.
Rauhanyhdistykset: palmupäivät ry:llä la 9.4. kello 17 (Kari Kainua, Timo Lyytikäinen), palmupäivät ry:llä su 10.4. kello 13 (Kari
Kainua, Seppo Lohi) sekä klo 17 (Seppo Lohi, Kari Kainua).
Kuolleet: Alma Vilhelmiina Pirttimäki 90 v, Erkki Johannes Pehkonen 88 v, Leila Annikki Parkkila 76 v, Armas Särkelä 73 v.

www.pudasjarvenseurakunta.fi

Luottamuksen tärkeä merkitys
Luottamus on vahva ihmisen
elämää suojeleva ja turvaava
betonijalusta. Toisaalta se on
herkkä ja särkyvä kuin hento ja äkkiä sirpaloituva posliiniesine. Uuden testamentin
teksteissä kohtaa luottavainen ja luottamus sanat useamman kerran. Näillä sanoilla tarkoitetaan avointa ajattelutapaa
ja suhtautumista eri asioihin ja
toisiin ihmisiin. Luottamus saa
elinvoimansa
tarpeettoman
pelontunteen puuttumisesta
ja rentouttavan vapauden kokemisesta. Ympärillä kohise-

van maailman luottavainen ja
rohkea kokeminen on Jumalan lahja kaikille, myös aroille, epäileville ja pahoja asioita
pelkääville ihmisille. Usko Jumalalta saatavaan apuun ja ohjaukseen on huikaiseva ja helpottava perusta vaeltaa elon
kiemuraisia polkuja eteenpäin.
”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän
ei jätä sinua yksin, eikä hylkää
sinua. Älä lannistu, älä pelkää.”
(5.Moos.31:8)
Ihminen saattaa sortua vahingoittamaan toisen luot-

PUDASjärveläinen
Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.
www.vkkmedia.fi

tamusta joko tahallaan tai
ymmärtämättömyyttään. Tunneälyn käyttö, kohteliaisuus
ja vaistoihin luottaminen suojelee turhalta ja harmilliselta
luottamuskadon aiheuttamiselta. Jos lupaa toiselle jotain,
lupauksesta on pidettävä kiinni. Lupauksensa pettänyt menettää nopeasti luotettavuutensa, jota on varsin vaikeaa
ja haasteellista kasvattaa takaisin. Petetyksi joutunut henkilö muistaa pitkän aikaa ikävän
kohtelun eikä pysty ehkä koskaan täysin luottamaan petty-

myksen tuottajaan. Jumalan
armo, anteeksianto ja uuden
luottamusmahdollisuuden varmistaminen ovat katuvalle väärään käytökseen nyrjähtäneelle
puhdistava ja vahvistava henkinen tukipylväikkö. ”Ohjaa
minut totuuteesi ja opeta minua, sinä Jumalani, auttajani!
Sinuun minä luotan aina. Herra sinä olet laupias, muista minua, osoita iänaikaista hyvyyttäsi.” (Ps.25: 5-6)
Raamatun tekstejä lukiessa huomaa niissä kohtaavansa yllättävän usein luottamuk-

sen merkityksen korostamisen
ja muistutuksen. Jumalalla on
valta ja voima toteuttaa sellaisia mahdottomalta tuntuvia
asioita, joita ihminen ei koskaan kykene tekemään eikä
välillä ymmärtämäänkään. On
yksinkertaisesti uskallettava
luottaa Jumalan kaikkivaltiuteen niin suurissa kuin pienimmissäkin
ylitsepääsemättömiltä tuntuvissa tilanteissa ja
vaikeuksissa.
Siunattu on se mies, joka
luottaa Herraan ja panee turvansa häneen!

Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Julkaisija: VKK-Media Oy

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

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

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

Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa
juurensa veteen.
Ei se pelkää helteen tuloa,
sen lehvät pysyvät aina vihreinä.
Vaikka tulee kuiva vuosi, ei
sillä ole mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää. (Jeremia 17:7-8)
Sointu Veivo
Kirkkovaltuutettu

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 keskivikkoisin. 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 mahdollisesti 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.

PUDASjärveläinen
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Hiihtopäivä historian aurinkoisimmassa kelissä

Syötteellä
tapahtumarikas
pääsiäinen
Syötteen yrittäjät ja toimijat järjestävät useita erilaisia tapahtumia pääsiäisenä.
Toiminnanjohtaja Minna Hirvonen Syötteen Matkailuyhdistyksestä sanoo,
että alueen yrittäjät ja toimijat järjestävät vallitsevaan tilanteeseen sopivan
kokonaisuuden. Isojen kokoontumisten sijaan tarjoamme mahdollisuuden tutustua Syötteen yrittäjiin ja
aktiviteetteihin, kevätpäivien lomassa, turvallisella
tavalla.
Tunturihotelli Iso-Syötteen Skywalkille on vapaa
pääsy lauantaina 16.4. ja
Pikku-Syötteellä mahdollisuus kokeilla useita erilaisia sisäaktiviteetteja. Hiihtokeskus
Iso-Syötteellä
erilaisia rinnekisoja ja pääsiäismunajahti lapsille.
Alueen ravintolat ja
kahvilat palvelevat nälkäisiä ja janoisia pääsiäi-

Matka jatkui, kun saa pallon läpi taulusta.
3A-luokan oppilaat ampumahiihdossa.

Lakarin koulun oppilailla oli
torstaina 17.3. hiihtopäivä.
Aurinko paistoi koko päivän ja liikuntaa tuli kaikille
lapsille ja aikuisille. Oppilaat
saivat valita osallistuvatko
hiihtokilpailuihin vai leikkimieliseen ampumahiihtoon
Suojalinnan kentällä.
Ladut olivat hienossa
kunnossa ja siitä kiitoksia liikuntapalveluihin! Tapahtuman jälkeen 6. luokan oppilaat järjestivät mehutarjoilun
koululla.
Perjantaina jaettiin palkinnot koulun pihalla kolmelle parhaalle hiihtäjälle
ikäsarjoittain ja diplomit kaikille kilpailuihin osallistuneille.
Tapahtuman järjesti La-

karin koulun liikuntatiimi

Tulokset
1 lk tytöt 1. Eea Roininen, 2.
Anni Pesiö, 3. Elea Liikanen.
1 lk pojat 1. Eemil Pesälä, 2.
Lauri Viljamaa, 3. Markus
Nyman. 2 lk tytöt 1. Reetamari Poijula, 2. Amalia Puhakka, 3. Iisa Ylitalo. 2 lk
pojat 1. Urho Ivola, 2. Junnu Issakainen, 3. Eemeli Ylilehto. 3 lk tytöt 1. Aino Viljamaa, 2. Amalia Tuohimaa,
3. Elida Pelttari. 3 lk pojat
1. Joose Roininen, 2. Veikka
Pikkuaho, 3. Elmeri Liikanen. 4 lk tytöt 1. Elliina Puhakka, 2. Liisa Moilanen, 3.
Anna Graber. 4 lk pojat 1.
Miska Pesälä, 2. Jonne Perttu, 3. Aatos Pesälä. 5 lk tytöt

Hopea Amalia Tuohimaa, kultaa Aino Viljamaa, pronssia Elida Pelttari.

1. Aada Pikkuaho, 2. Emilia
Salmela, 3. Nella Muikku. 5
lk pojat 1. Jaakko Viljamaa,
2. Pauli Alahäivälä, 3. Elmeri Ekdahl. 6 lk tytöt 1. Emmi

3

sen viettäjiä. Pytky Caféssa
Tietovisa lauantaina 16.4.,
Pärjä Ski Bistrossa grillausta terassilla ja Romekievarissa dj:t tunnelmoivat terassilla ja Saunabaarilla.
Syötteen
Luontokeskuksen väki järjestää useita
eri tapahtumia Luontokeskuksessa ja sen ympäristössä pääsiäisvieraidemme
iloksi.
Syötteen Mökkiläisyhdistys ry järjestää perjantaina 15.4. Kuutamohiihdon
ja Syötteen Mökkiläisyhdistys järjestää pilkkikisat
Luppovedellä sunnuntaina 17.4. Syötteen pääsiäisen ajan tapahtumat löytyvät osoitteesta: www.
syote.fi/tapahtumakalenteri.fi
Tervetuloa pääsiäisen
viettoon Syötteelle
– kiireen pohjoispuolelle!
Minna Hirvonen

KIRPPIS

Majava, 2. Mette Moilanen.
6 lk pojat 1. Sakari Törmänen, 2. Eeli Hiltula, 3. Juuso
Penttilä.

Lukiontie 1
(ent. leipomo)

Tervetuloa!

Valmistellaan

Ä
T
S
I
Ä
I
S
Ä
Ä
P

PE-LA
8.-9.4.
KLO 11-15.

ISOJA VAPAAN
KANAN MUNIA

1.RS

L6/408 g tai

VIRIKE KANANMUNA
M10/580 g (1,72-2,45/kg)
Rajoitus 3 rs/talous

PLUSSA-KORTILLA

-28-37%

Ilman Plussa-korttia 1,39-1,59 rs (2,74-3,41/kg)

HERKKUTORILTA
Valio

LAKTOOSITTOMAT
MAUSTETUT RAHKAT
ja KREEMIT

3

UUTUUS!
MEILLÄ VALMISTETTU
MAKULEIPÄ!

PLUSSA-KORTILLA

-10%

RUUKKUNARSISSI

200 g (8,25/kg)

30 2

5

3 kpl/kassi, Suomi

PRK

Ilman Plussa-korttia 1,85 prk (9,25/kg)

99

VALKOSIPULI-JUUSTO
MAKULEIPÄ
340 g

KASSI

3

K-Ruokamestarin

NAUDAN KULMAPAISTI
Palana tai jauhettuna

10

99
KPL

Voimassa TO-LA 7.-9.4.

Voimassa TO-LA 7.-9.4.

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 7.-10.4. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä
Saarioinen

KEITOT 280-300 g sekä
MAKSA-, MAKARONIja PERUNASOSELAATIKOT
350-400 g (4,17-5,95/kg)
Rajoitus 2 erää/talous
Ilman Plussa-korttia
1,99 rs (4,98-7,11/kg)

Marabou

5.-

180-200 g (9,83-10,63/kg)

PLUSSA-KORTILLA

-16%

5

90 3

Naturkött

24 x 0,33 l (0,96/l) sis. pantit 2,40
Rajoitus 2 erää/talous

n. 1,7 kg, pakaste, Uusi-Seelanti

KARITSAN LUUTON PAISTI

VIRVOITUSJUOMAT

SUKLAALEVYT

3 RS

Coca-Cola

KPL
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia
2,09-2,25 kpl (10,45-12,16/kg)

-6-12%

9

99

24
-PACK

Ilman Plussa-korttia 12,99-14,99/24-pack
(1,34-1,59/l) sis. pantit 2,40

PLUSSA-KORTILLA

-28-39%

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

Tavallista parempi ruokakauppa
PUDASJÄRVI

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 10-21

15

95
KG

95
KG

SUOMI
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Kyläkierros Iinattijärvellä

Hampushallilla useita tansseja ensi kesänä
Pudasjärvellä
toteutettava kyläkierros jatkui kyläillan pitämisellä maanantaina
28.3. Koivukartanon tiloissa Iinattijärvellä. Nuorisoseura ja kyläyhdistys touhuavat yhdessä koko kylän
kehittämisen eteen. Iinattijärven tutustuminen aloitettiin Hampusvaaran juurella olevalta Hampushallilta,
jonne on ensi kesäksi suunnitteilla useampiakin tanssitapahtumia vasta remontoituihin tiloihin. Kyläläisiä oli
saapunut paikalle mukavasti. Iinattijärven kyläyhdistys osallistuu Kylien maisemahelmet -hankkeeseen ja
maisemanhoitoa on suunnitteilla tulevalle kesälle. Hanketta hallinnoi ProAgria
Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.
Palvelusuunnittelija Sinikka Mosorin kertoi kyläläisille kyläkortista, jossa on
tarkoitus useamman vuoden
ajalta tarkoitus kerätä asukkailta ja mökkiläisiltä ideoita, joita toimintasuunnitelman avulla vuosittain voi
toteuttaa. Kaupungin tuet ja
mahdollisesti muutkin tuet
ovat sitten haettavissa toteutusta varten ja tavoitteiden

saavuttamiseksi.
Aikaisemmassa Kylä lähtee-kampanjassa suunniteltu
kylien omat logot ovat myös
kaikkien kylien vapaasti
käytettävissä.
Peikkopolulle toivotaan
myös Iinattijärveltä omanlaisia
luonnonmateriaaleista tehtyjä peikkoja, jotka viedään syksyllä 3.9.
Kelosyötteen Peikkopolulle. Peikkojen tekoa kylä lähtikin heti suunnittelemaan
mm. kesän kylätapahtuman
ohjelmanumeroksi, jolloin
lapset ja nuoretkin saadaan
touhuihin mukaan.
Sinikka kertoi myös neulekilpailusta, Pudasjärven
omista aiheista. Yleisö tulee
lopulta päättämään kuka saa
200 euron lahjakortin.
Reseptien
kerääminen
oman kylän alueelta kiinnostaa myös ja niitä on tarkoitus kerätä kaupungin
nettisivuille, yksi resepti jokaiselta kylältä.

Digikoulutushanke
ajankohtaisena
Leo Siira kertoi KOHOTAdigikoulutushankkeesta,
jonne toivotaan myös yhdis-

tyksistä osallistujia. Koulutukset alkavat lähipäivinä ja
tarkoituksena maksuttomissa koulutuksissa on saada
uusia digikanavia yritysten
ja yhdistysten käyttöön. Ottakaahan yhteyttä ja ilmoittautukaa mukaan. Hankkeessa mukana kaupungin ja
kehitysyhtiön lisäksi OSAO.
Kylätalon läheisyyteen Iinattijärven rantaan on joskus
suunniteltu saunaa tai uintipaikkaa / laituria.
Tulevan kesän tansseihin
toivotaan koronan jälkeen
uutta potkua. Markkinointiin voi pyytää sosiaalisen
median kautta apuja myös
KOHOTA-hankkeesta. Hyvin suunniteltuna tapahtumien markkinointi voi tuoda
moninkertaisesti kävijöitä.

Vesireitit
kiinnostavat
matkailijoita
Vesireittien
hyödyntäminen kiinnostaa myös Iinattijärvellä, kunhan tulevien kesien jokien kunto
ja turvallinen vesiretkeily on varmistettu. Kanoottien ja kajakkien kanssa vesillä kulkeminen kiinnostaa

yhä useampaa kesämatkailijaa. Todettiin, että Syötteeltä
laskeva kanoottireitti pitäisi
turvalaskea ammattilaisten
toimesta, jotta mahdollisesti
reitille kaatuneet puut eivät
aiheuta turvariskiä. Kyläyhdistys voisi olla yhteydessä Syötteen eräpalveluihin
ja/tai Taigavireeseen, jotka järjestävät melontaretkiä
ammattimaisesti ja ohjatusti. Koivukartanon mailla on
vapaasti käytettävissä laavu,
jossa olisi hyvä huoltopiste
pidemmällekin vesireitille.
Ideoitiin myös useamman
kylän kautta kulkevaa vesireittiä. Iinattijärveltä tulisi
hyvä pätkä esimerkiksi Hirvaskosken kartanolle.
Kyläyhdistys ja nuorisoseura voisi hyödyntää Koivukartanon tiloja ja pihaaluetta myös matkailijoille
tarjottaviin palveluihin. Monilla kylätaloilla on kesäisin Matkaparkki-sovelluksen kautta asuntovaunu- ja
autopaikkoja ohikulkijoille. Mm. Pintamon kylätalon

kentälle on tehty lisää asuntovaunupaikkoja Oulun seudun leaderin tuella eli sieltä
kannattaa kysellä käytännön
neuvoja, miten lähteä liikkeelle ja mitä suunnittelussa
tulee ottaa huomioon.

Hyvää huolta
maisemista ja
järven kunnosta
Kyläläisiltä tuli hyviä ideoita
myös metsästysmatkailuun
ja esimerkiksi Hampusvaaran Pirunluolan hyödyntämiseen. Mökkiläiset ja kyläläiset haluavat pitää huolta
niin maisemista, kuin myös
Iinattijärven kunnosta. Sinikka kertoi, että Pudasjärvellä Panumajärven ja -ojan
kunnostuksesta voisi kysyä
Aili Jussilalta Panumajärvi
ry:stä. Käytiin keskustelua
myös kortteen niittokoneesta. Sellainenkin löytyy Panumalta ja se on aikakaan hankittu Oulun seudun leaderin
tuella.
Marraskuun
kyläneu-

Kaikille kyläläisille ja mökkiläisille avoimen kyläkierroksella piipahdetaan kylässä Pudasjärven
eri kylillä. Illan aikana vaihdetaan tietoja ja painopisteenä on kylien kuulumiset vapaan keskustelun 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

Kyläilta pidettiin Koivukartanon tiloissa.

Oikaisu
kaupunginhallitusuutiseen
Viime viikon lehden kaupunginhallituksen uutinen oli tehty esityslistan
perusteella ja tarkoitus oli
saada juttuun hallituksen
jäseniltä tai virkahenkilöiltä tarkistus ennen lehden
painoon menoa.

Kyläilta aloitettiin tutustumalla Nuorisoseuran remontoimaan Hampushalliin.

Rytinkisalmen luontomatkailuyrityksen asia ei
mennyt kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti,
vaan se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Toimitus

vostossa vieraili Riina Rahkila Pro Agrialta. Häneltä
kannattaa kysyä lisäneuvoja vesistön kunnostukseen
ja rahoitusmahdollisuuksiin
liittyvistä asioista.
Kyläyhdistyksiä on pyydetty nostamaan esille oman
kylä asumisen järjestelyitä
mm. ikäihmisten tarpeisiin
liittyen. Siihen toivotaan jokaiselta kylältä näkymiä tulevaisuuteen, millaisia tarpeita asujilla on jonkun ajan
päästä, voisiko kyläkouluilla
tai kyläyhdistysten tiloissa
olla tarjolla ruokapalveluita
tai jopa asumisen mahdollisuuksia.
Kyläkierroksen väki
kiittää Iinattijärven
porukkaa tuoreista
pullakahveista ja
aktiivisista keskusteluista
sekä esittelyistä!
Kuvat Sinikka Mosorin

kyläkorttia/-suunnitelmaa käydään päällisin
puolin läpi, jotta siihen voi antaa vapaasti kommentteja.
Kierroksella ovat mukana Pudasjärven kaupungin, Pudasjärven Kehitys Oy:n ja Kohotadigihankkeen työntekijöitä sekä valiokuntien
jäseniä. Kahvit tarjotaan kello 17 alkaen ja varsinainen tilaisuus pidetään 17.30-19.30. Tästä
lehdestä löytyy kyläkierroksen aikataulu.

Sota Ukrainassa
on saatava loppumaan välittömästi
Vasemmistoliiton Pudasjärven osaston kevätkokous oli sunnuntaina 27.3.
kaupungintalossa. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokoukselle kuuluvat asiat
ja suunniteltiin tulevaa toimintaa mm. vappujuhlaa,

joka pidetään kahden vuoden tauon jälkeen yhteisesti SDP Pudasjärven kanssa.
Kokouksessa kannanottona oltiin pudasjärveläisinä vasemmistoliiton toimijoina sitä mieltä, että; sotaa,
sortoa ja nälkäkuolemaa

karkuun lähteneet ovat
aina tervetulleita maahamme ja kuntaamme. Vasemmistoliiton
Pudasjärven
osasto suhtautuu erittäin
myönteisesti siihen ajatukseen, että kuntamme ja
kuntamme asukkaat ja toi-

mijat auttavat hätään joutuneita ihmisiä. Vaadimme
myös kuntaamme selvittämään mahdollisuudet majoittaa ja auttaa hätää pakenevia ihmisiä.
PUDASjärveläinen lehti
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MAANANTAI-KESKIVIIKKO 11.-13.4.

TORSTAI-LAUANTAI 7.-9.4.

Valio
PEHMEÄ
MAITORAHKA

HK Ripeät
KINKKUSUIKALEET

250 g

300 g

079

299

prk

pkt

Findus
FILEEKALAPUIKOT

Atria
Kunnon arki
MIKROATERIAT

250 g
pakaste

RYPÄLEMIX Kotimainen
TUORE500 g
KURKKU

Yrtti-pippurimaustettu
KOKONAINENBROILERI

Atria luuton
PÄÄSIÄISKINKKU
n. 3 kg/kpl
pakaste

300 g

pkt

TO-PE 7.-8.4.

1095

kg

LAUANTAINA 9.4.

1495
Irto
KARJALANPAISTI

995

palana ja
siivuina

HK Amerikan
PEKONI
TUPLAPAKKAUS
280 g

320 g

Valio
VOI 500 g

kg

1590

MAALAISPALVIKINKKU

kg

HK Karinimen
BROILERIN
KOIPIREISI
3 kpl/rass
marinoitu

179

299

Kananpojan
PAISTISUIKALEET
250-300 g

Snellman
NAUDAN
JAUHELIHA
10% 400 g

Atria Possun
WIENINLEIKE
2 kpl/285 g

Valio Hyvä
suomalainen
ARKIJUUSTO
625-750 g

Marabou
SUKLAALEVYT
185-200 g

Kymppi
MÄMMI
700 g

MANSIKKA- tai
KAAKAOKÄÄRRETORTTU 250 g

kg

1000
299

pkt

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

199
399
299
399
199
239
149
ras

pkt

pkt

levy

rove

kpl

10 kpl

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

995
kg

Lassie lasten
SOFTSHELL
TAKKI

44

33

Naisten
REISITASKUHOUSUT
Koot: 28”-36”
saatavana 30” ja
32” lahkeilla
musta ja punainen

34

90

Koot: 29-34

49

95

pari

Kuoma Aqua
softshell
KENGÄT
Koot: 36-47

5690
pari

2 pkt/talous

3 kg/tal.

139

395

179

HK Poprilli
GRILLIMAKKARA

100

400 g

Koot: 122-140 cm

90

Lenz
MULTISPORT
SUKKA
3 paria/pkt
eri kokoja

1290

pkt

Miesten
REISITASKUHOUSUT

pss

Koot: 28-38

Alkaen

49

90

pari

pkt

4990

11990

pari

ArctixSport
Forester 240

METSÄSUKSET

Koot: 36-46

Porsaan
GRILLIKYLJYKSET
naturell tai
maustettu

HK
KABANOSSI
GRILLIMAKKARAT
360-400 g

695
kg

450

pkt
2pkt

LIUKULUMIKENGÄT

karvapohja ja siteillä,
metallikantit

36900

Metsäsuksen

AKUT

POWER ÖLJY 4 l

2590
LUMIKENGÄT
Alkaen

pari

kg

12990

Motul 2T SNOW

Kuoma Vire
KENKÄ

kg

1795
1795
kg

RAUTAOSASTOLTA

1490
RUNSAASTI
ERILAISIA
AURINKOLASEJA!

695

n. 1,5 kg/kpl

MURTOMAASAUVAT

Aikuisten Actio
Spring GTX
LENKKARI

Koot: 36-41

Atria Possun
ULKOFILEE

3995

90

Poikien Gulliver
softshell
LENKKARIT

SAVUTAIMEN

SITEET

Koot: 30”-38”
saatavana 30” ja
32” lahkeilla

34

n. 800 g

kg

Pulla Pirtti
PÄÄSIÄISLIMPPU
500 g

Savustettu
KALKKUNAN
FILEE

pkt

Porsaan
ETUSELKÄ tai
LAPA

KENKÄOSASTOLTA
Tyttöjen waterproof
Gulliver
NILKKURIT

KE 13.4.

TEKSTIILIOSASTOLTA

TrueNorth lasten
SOFTSHELL
TAKKI

90

2 kg/tal.

pkt

1 kg

Koot: 122-164 cm

695
kg

149

Valio
JOGURTTI

TARJOUKSET
AJANKOHTAISET MUUTA
JA PALJON
.com
www.mtavaratalo
ras

Eldorado
vapaan
KANANMUNAT

pkt
3 pkt

rasvaa
max 10%

kg

MA-TI 11.-12.4.

normaalisuolainen

pkt

TO-TI 7.-12.4.

8-19
9-16

Fazer
SUKLAABOXIT

kg

595

kg

kg

2 kalaa/talous

2--3 kg
raj.erä

RIISTAKÄRISTYS

ras

Tuoretta irto
NORJAN
LOHIFILETTÄ

n. 1,3 kg/tal

299 169 269 279 595
pkt

Tuore
Norjan
LOHI

5

8990

Varta

esim. D24 60ah

8900
Asseri

PILKKISETTI

sis. siiman ja vieheen

795
Asseri

SOHJOKAUHA

250

Jasu

JÄÄKAIRA
esim. 130mm

5990

AVANTOPUMPPU

1490

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta)
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Sotaveteraanien kevätkokouksessa
jaettiin ansioristejä ja –merkkejä

Raija Niemelä sai Sotaveteraaniliiton myöntämän ansioristin.

Pudasjärven
sotaveteraanit ry piti vuosikokouksensa
seurakuntakodilla
30.03.2022. Kokous aloitettiin yhteisellä kahvihetkellä
ja hartaudella, missä seurakuntapastori Veijo Lohiniva
puhui vaarinsa sotakokemuksista. Vaari oli kertonut,
että Kannaksen rintamalla
hänellä oli koko ajan hirvittävä epävarmuus. Näenkö
enää koskaan omia rakkaitani vai tuleeko elämän päätepiste rintamalla? Hyvän
tekeminen jonkun asian tai
joidenkin puolesta on edelleen meidän velvollisuutemme. Veteraanien tekemä työ
meidän edestämme on hyvä
esimerkki hyvän tekemisestä. Puheen jälkeen seurakuntapastori Veijo Lohiniva luki
vuonna 2021 poisnukkuneiden veteraanien nimet. Kokousväki piti hiljaisen hetken heidän muistokseen.
Kanttori Keijo Piirainen soitti hartaushetken lopuksi Oi,
kallis Suomenmaa-kappaleen.
Ennen
ansiomerkkien jakamista puheenjohtaja Holmström viittasi kenraali Adolf Ehrnroothin
sanoihin: ”Suomi on hyvä,
sitä kannattaa puolustaa.”
Nämä sanat innoittivat
Urpo Jokisen laatimaan laulun, jonka Holmström esitti. Puheessaan hän muistutti veteraanien määrän
vähenevän vuosittain kiihtyvällä vauhdilla. Suomes-

sa on noin 4500 veteraania.
Pohjois-Pohjanmaalla heitä
on noin 450 ja Pudasjärvellä 24, joista 18 naista ja miehiä 6. Korona on minimoinut
henkilökohtaiset
kontaktit keski-iältään 97-vuotiaisiin
veteraanijäseniimme.
Olemme olleet heihin eri tavoin yhteyksissä. Veteraanitoiminnassa eletään rakennemuutosaikaa. Paikalliset
veteraaniyhdistykset
lakkautetaan lähivuosien aikana toiminnan siirtyessä perinneaikaan Tammenlehvän
Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksen alaisuudessa. Pudasjärven veteraaniyhdistys ei ole tehnyt vielä
päätöstä lakkauttamisesta.
Ajatus on, että Perinneyhdistys ottaa toiminnan huostaansa vuoden 2023 alusta.
Pudasjärvelle tullaan perustamaan paikallistoimikunta,
joka yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan kanssa
jatkaa veteraanien perinnetyötä.
- Tällä hetkellä selkein
työmuotomme on veteraanien ja veteraanien leskien
sekä puolisoiden tukeminen.
Sotaveteraaniliitto jakaa säätiöiden kautta avustuksia.
Viime vuonna jaoimme noin
10.000 euron edestä säätiöiden tukirahaa veteraanien leskille kotona asumisen
tukemiseen oman yhdistyksen tuen lisäksi. Lions Klubin lahjoittama hirviarpajaistuotto on merkittävällä

Ansiomerkkien saajat juhlallisesti yhteiskuvassa. Kuvasta puuttuu kuusi ansiomerkin saajaa.

tavalla tukenut tätä toimintaa, kertoi Holmström.
Puheenjohtaja kiitti kaikkia sotaveteraanityötä tukeneita ihmisiä. Erityisesti hän
kiitti yhteistyöstä kaupunkia
ja seurakuntaa. Ansiomerkkejä ja huomionosoituksia
haettaessa on otettu huomioon kaupungin ja seurakunnan sekä muiden yhteistyötahojen henkilöitä, jotka
ovat toiminnassaan osoittaneet merkittävää veteraanien huomioimista. Palkittavien joukossa oli useita
maanpuolustustyötä tekeviä
ja niitä ihmisiä, jotka ovat olleet vierellä kulkijoita veteraanin arjessa. Pitkäaikainen jäsenyys ja yhdistyksen
hallinnossa mukana oleminen ovat myös palkitsemisen arvoinen asia. Holmströmin mielestä paikallislehtien
rooli on merkittävä asia veteraaniyhdistyksen toiminnan esillä olemisen toteuttamisessa.
Raija Niemelä oli yksi
niistä neljästä, jotka saivat
sotaveteraanien ansioristin.
Kiitospuheessaan hän sanoi,
että sotaveteraanit ja hei-

dän puolisonsa ovat lähellä
hänen sydäntään. Hän kiitti saamastaan huomionosoituksesta ja yhteistyöstä.
- Isäni oli sotaveteraani ja
–invalidi ja liittyi Pudasjärvelle perustettuun sotaveteraaniyhdistykseen.
Hän oli kaikissa juhlissa mukana. Itsenäisyyspäivä oli hänelle tärkein päivä
vuodessa. Äitini oli Pudasjärven sotaveteraaniyhdistyksen naisjaoston perustajajäsen. Hän oli vuoden
sihteerinä ja sen jälkeen puheenjohtaja 22 vuotta. Hän
kävi onnittelemassa hiljaisia
sotaveteraaneja näin auttaen
heitä. Edla Mustonen pyysi minua vuonna 1982 naisjaosto hakemisen ja myöntämisenn rahastohoitajaksi,
jossa toimin 8 vuotta. Työ
vei minut Taivalkoskelle ja
sieltä takaisin muutettuani Helmi Tervo pyysi minua
uudestaan naisjaoston toimintaan. Vuonna 2016 naisjaosto sulautui Pudasjärven
sotaveteraaneihin ja minä
sen hallitukseen. Lähes 20
vuotta olen saanut toimia eri
tehtävissä, kertoi Niemelä.

Pudasjärven sotaveteraaniyhdistyksen kokouksessa
myönnettiin ansiomerkkejä seuraavasti. Sotaveteraanien ansioristi: Niemelä Raija, Ahonen Eero, Holmström
Vesa ja Rantala Matti.
Kultainen ansiomerkki:
Parkkila Seppo, Piirainen
Keijo ja Talala Eero.
Hopeinen ansiomerkki:
Ervasti Paavo, Ervasti Vesa,
Kerälä Timo, Kuokkanen
Jorma, Kärki Kari, Lehmikangas Anja, Luusua Mirja, Repola Aila, Riekki Vesa,
Timonen Tomi, Tolonen Birgit, Turunen Heimo ja Veivo
Sointu.
Sotaveteraaniliiton mitali: Arvo Niskasaari.
Pudasjärven kaupungin
hallituksen
puheenjohtaja Vesa Riekki kiitti saamastaan huomionosoituksesta.
Hän muistutti puheessaan,
että Pudasjärven kuntaa ja
kaupunkia ei olisi, jos veteraanit eivät olisi antaneet
sitä uhria 1940-luvulla. Matka on ollut yhteinen. Yrjö
Ahonen on ollut viimeisin
veteraani, joka on toiminut
kaupungin
luottamustoi-

missa. Meidän tehtävämme
on kertoa veteraanien tarina
tälle sukupolvelle.
Pudasjärven Sotaveteraani ry:n vuosikokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset
asiat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa
Holmström, jäseniksi Esko
Törmänen, Eero Ahonen,
Sointu Veivo, Paavo Ervasti,
Marjatta Peuraniemi ja Vesa
Ervasti. Sotaveteraanipiirin
hallitukseen ehdotettiin valittavaksi Vesa Holmström.
Sotaveteraanipiirin kokousedustajaksi valittiin Paavo
Ervasti ja varalle Esko Törmänen. Merkittävänä ja arvokkaana asiana päätettiin
kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi jokainen tunnusveteraanijäsen.
Lisäksi kunniajäseniksi kutsuttiin
pitkäaikainen
veteraanitoimija Raija Niemelä sekä
yhdistyksen
aikaisemmat
puheenjohtajat Paavo Pikkuaho ja Paavo Kurttila.
Ape Nieminen

Arinan edustajistovaaleissa 200 ehdokasta
Osuuskauppa Arinan omistajat valitsevat 200 ehdokkaan joukosta 65-jäsenisen
edustajiston. Arinan edustajisto valitaan nyt toista kertaa suoralla henkilövaalilla. Äänestystapana on
sähköisen ja postivaalin yhdistelmä, ilman vaaliuurnia. Äänestysmateriaalit on
postitettu äänioikeutetuille maaliskuun lopussa ja

äänestää voi sähköisesti tai
postitse 29.3.-13.4. Vaalitulos julkistetaan 26.4.
Pudasjärvi kuuluu 5. jäsenalueeseen yhdessä Ranuan ja Rovaniemen kanssa. Ehdokkaita on 31, joista
valituksi tulee 11 ehdokasta.
Pudasjärveltä ovat ehdokkaina Auri Haataja, Marko
Koivula, Jouni Piri, Paula
Soronen ja Hannu Valkola.

Edustajisto on osuuskaupassa päätösvaltaa käyttävä toimielin ja verrattavissa
osakeyhtiön yhtiökokoukseen.
Sääntömääräisten
päätösten lisäksi edustajisto toimii viestinvälittäjinä
omistajien ja johdon välillä.
Vaalikoneessa
ehdokkaat ottavat kantaa edulliseen hintatasoon, palveluverkoston kattavuuteen,

kannattamattomiin toimipaikkoihin, palvelutarjonnan mahdolliseen laajentamiseen, palkitsemiseen mm.
bonuksen, omistajakampanjoiden ja peruspankkipalvelujen osalta, yhteystietojen
julkisuuteen, osuuskaupan
rooliin maakunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä ja
henkilökohtaiseen ostokäyttäytymiseen.

Arinan edustajiston vaaleissa on yli 176 000 äänioikeutettua.
S-vaalilautakunta asetti tavoitteeksi 30
prosentin äänimäärän. Vaalien ehdokasmäärä kasvoi
viime vaaleista yhdellä ehdokkaalla 200 paikallisvaikuttajaehdokkaaseen.
Koska kyseessä on suora henkilövaali, ratkaisevat
vain ehdokkaiden henkilö-

kohtaiset äänet.
Jokainen äänestänyt asiakasomistaja osallistuu automaattisesti arvontaan, jossa
palkintoina on kaksi vuoden ruoat -lahjakortteja sekä
65 kappaletta 50 euron Sryhmän lahjakortteja.
PUDASjärveläinen
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Nyt kuljen ympäri Suomea
Osao:n Pudasjärven yksiköstä valmistui muutama vuosi sitten Jesse Huitsi sähköasentajaksi.
- Sähköasentaja asentaa,
huoltaa ja pitää kunnossa
sähköjärjestelmiä ja –koneita. Sähköasentaja on perehtynyt sähkötekniikkaan, automaatiotekniikkaan
ja
tietotekniikkaan. Työpaikat
ovat uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuus- ja
energialaitoksissa sekä asennus- ja huoltoliikkeissä, näin
kerrotaan Osao:n nettisivuilla. Mitä nyt kuuluu Jesse
Huitsille?
- Töihin on päästy ja kuljetaan reissussa ympäri Suomea. Firma maksaa hotellimajoitukset. Yleensä se on
viikon reissu ja viikonlopuksi tulen kotiin. Pudasjärveltä käsin teen tätä työtä. Firmassa on sellainen tapa, että
uusi asentaja komennetaan

vanhempien asentajien työpariksi. On päässyt oppimaan ja näkemään kaikennäköistä. Kokemusta kertyy
alalta pikku hiljaa lisää. Se
on hyvä juttu. Olen ollut
töissä Renoa Group Oy:ssä
noin pari kuukautta. Todella
hyvä firma, missä asiat ovat
kunnossa ja hommat hoidetaan viimeisen päälle hyvin.
Työautot annetaan ja kaikki muut tarvittavat. Renoalla on yli 300 työntekijää Suomessa ja yli 60 Ruotsissa.
Suomen pohjoisin toimipiste on Oulussa, jos minä työskentelen, totesi sähköasentaja Jesse Huitsi.
- Ylä-aste aikana puhuttiin kaveriporukassa, että
mitähän sitä alkaisimme
tekemään. Olimme kaikki paikkakunta uskollisia ja
päätettiin hakea porukalla sähköpuolelle opiskelemaan. Kolmen vuoden ku-

luttua valmistuimme, toiset
aikaisemmin, toiset myöhemmin. Mitä olen porissut kavereiden kanssa, niin
kaikilla on nyt työpaikat ja
hyvin tuntuu pyyhkivän.
Pudasjärvellä ei ole sillä tavalla sähköalan töitä, mutta kaikki ovat saaneet töitä,
kun ovat lähteneet Ouluun,
Rovaniemelle tai jonnekin
muualle, kertoi Huitsi.
Jesse Huitsin mielestä
kannattaa opiskella ammatti, joka tuntuu omasta mielestä kiinnostavalta. Opiskeluajastaan hän kertoi, että
olihan se alussa vähän niin
ja näin. Ensimmäinen vuosi
oli aika teoriapainotteinen,
mutta seuraavina vuosina
oli enemmän työssäoppimista. Jälkeenpäin Jesseä on
vähän kaduttanut, kun ei
tullut keskityttyä tarpeeksi
opiskelemaan. Hän on ajatellut, että voisin vielä jatkaa

opiskeluita, vaikka sähköinsinööriksi.
- En kadu päivääkään,
että sain opiskellut loppuun.
Kyllä se kannatti. Olen kyllä
tyytyväinen, että olen päässyt Renoalle töihin. Sähköalan
työehtosopimus
määrittää sähköasentajan alkupalkan, siitä lähdetään.
Kokemuksen
karttuessa
palkka nousee. Meidän firmassa on hyvä työilmapiiri.
Se on hyvä, että firma luottaa ja antaa isosti vastuuta. Joutuu käyttämään omaa
päättelykykyä ja jos tulee ongelmia, niin aina voi kysyä
vanhemmilta asentajilta. Tämäkin kohde, mitä nyt teen
on vanhempi omakotitalo,
josta puuttuu maadoitukset. Maanantaista tulee tiukka päivä, kun tiistaina asennetaan sähkökeskus. Kaikki
syötöt ja maadoitukset pitää sitä ennen olla valmiina.

Siuruan ryhmäystäväillassa
leppoisa tunnelma

Kannattaa opiskella ammatti, joka tuntuu omasta mielestä
kiinnostavalta.

Näillä toimenpiteillä saamme talon vikavirran alaiseksi ja sitä kautta turvalliseksi.
Kyllä näin iso vastuu kasvat-

taa itseluottamusta.
Ape Nieminen

Liikennekäyttäytymiseen
huomiota
Joillakin autoilijoilla liikennekäyttäytyminen liikenteessä on tuntunut höllentyneen taajama-alueella ja
sivuteilläkin. Pudasjärven
poliisista kerrottiin, että palautteiden mukaan on kokeiltu mm. Petäjäkankaan
tiellä autolla liu’uttaminen
lähes jokaiseen auraviit-

taan. Muut tiellä liikkujat ovat kokeneet tällaisesta
käyttäytymisestä
turvattomuutta, josta poliisissa ollaan huolestuneita.
Ylikonstaapeli Mauri Liikasen mukaan muuttuneeseen liikennekäyttäytymiseen on puututtu ja tullaan
puuttumaan. HT

Jääviysasian pohdintaa
Illan vierailijana olivat Marianne Sarre Kohdataan kylillä ja
keskuksissa -hankkeesta, Arja Panuma ja Tanja Aarni SPR:n
Pudasjärven osastosta.
Annika Heikkinen vetreytti läsnäolijoitten niveliä reippaalla
tuolijumpalla.

Yli-Siuruan entisellä koululla oli keskiviikkona 30.3.
ryhmäystäväilta
teemalla
”Hyvinvointia yhdessä”.
Suuret kiitokset Yli-Siuruan koulun omistajille, kun
saimme tulla viettämään tapahtumaamme
kotiinne.
Paikalle tuli tuvan täydeltä osallistujia jokaisesta ikäluokasta.
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeesta muka-

na oli Marianne Sarre, SPR:n
Pudasjärven osastosta olivat paikalla Arja Panuma
sekä Tanja Aarni. Siuruan
kyläyhdistyksestä vastuuhenkilöinä toimivat Annika
Heikkinen ja Helena Koivukangas.
Illan aikana pohdittiin aivoterveyttä ja muistiasioita
Arjan ja Tanjan alustamana.
Ruokavalion merkityksestä
kertoi Marianne. Henkistä

hyvinvointia mietittiin ryhmissä Helenan opastuksella.
Annika kertoi voimassa olevista liikuntasuosituksista ja
laittoi veret kiertämään ja nivelet notkumaan reippaalla istumajumppatuokiolla.
Jumppatuokion jälkeen oli
aika nauttia iltakahvit pullan ja hedelmien kera.
Viimeisenä ohjelmanumerona oli bingon pelaamista. Se olikin mielenkiintoista,
kun pelaaja pääsi huudahta-

maan ääneen sanan ”bingo”
huomatessaan ruudukkonsa
täyttyneen vaadittavan rivin
osalta.
Illan pääteeksi arvottiin
kaikkien osallistujien kesken
ensiapulaukku, jonka voitti
Raija Jussila. Iltaa vietettiin
mukavassa ja leppoisassa
tunnelmassa. Kiitos kaikille
osallistujille. TS
SPR-Pudasjärven osasto /
Siuruan Kylä ry.

Invalidiyhdistys tarjosi konserttielämyksiä
Pudasjärven Invalidit ry.
tarjosi jäsenistölleen vuoden ensimmäisen kulttuurielämyksen lauantaina 2.4.
Kati Poijulan konserttiin,
joka pidettiin Hyvän olon
keskuksen Pirtin Kurkisalissa. Tällaisia harvinaislaa-

tuisia konserttielämyksiä ei
jäsenistömme ole aikaisemmin päässyt kokemaan kotipaikkakunnalla.
Rakkauslauluteemaisen konsertin sisällön ovat
koonneet yhteistyössä Kati
Poijula sekä hänen säestä-

jänään toimiva Pekka Virtanen. Vierailijana konsertissa oli Katin opettajana
toiminut Reijo Kossi.
Konsertin päätteeksi yhdistyksemme sihteeri kiitteli muusikkoja, Katin opettajia, vanhempia ja omaa

perhettä sekä yleisöä, jotka olivat saapuneet Kurkisaliin. Muistoksi lauantai-illasta Terttu Salmi
ojensi esiintyjille Kynttilätalon pääsiäisen väriset
kynttilät. TS

On monesti tapauksia asioiden käsittelyssä, esimerkiksi kaupunginhallituksen kokouksissa, että useat
hallituksen jäsenet ovat
joidenkin asioiden kohdalla jääviä osallistumaan
päätöksentekoon. Päätöksenteon kohdilla onkin oltava erityisen tarkkana,
että onko jäävi ottamaan
kantaa, jonkun tai joidenkin asioiden kohdalla. Lailla yritetään hillitä
päätöksissä oman- tai sukulaisten edun suosimista. Asiajääviydet ovat ok,
mutta laki-ihmisten mukaan ei ole tarpeen varalta
jäävätä itseään, jos on hakusessa epävarmatilanne
onko jäävi vai ei.
Allekirjoittaneelta on
siitäkin monesti kysytty, että jos on vahva persoona ja haluaa vaikuttaa,
luottamustehtävässä olevaan henkilöön, että näin
teillä pitää tehdä. Sekin
on eräänlaista painostusjääviyttä. Jääviyden merkit täyttyvät mielestäni,
jos pyritään ohjaamaan il-

man kilpailuttamista sopimuksia tai ostoja tutulle
tai samaa henkeä olevalle luottamushenkilölle tai
yrittäjälle. Jääviysasiat eivät kuitenkaan saa mielestäni kovinkaan paljon haitata luottamustehtävässä
olevan ihmisen toimintaa.
Moraalisesti jääviys on
mielestäni ihmisen sisällä olevaa, jota omaksitunnoksikin kutsutaan. Meillä
kaikilla ihmisillä se ei kuitenkaan ole kovin herkillä,
varsinkin silloin, kun on
rahasta kysymys.
Oli miten oli, mutta nyt
eletään vielä korona-aikaa, eikä valitettavasti Euroopassakaan saatu jatkaa
rauhan aikaa. Mutta kevät
on tullut ja toivotaan, että
kauniita ilmoja riittää. Vielä on luntakin, missä hiihdellä.
Hyvää kevään jatkoa!
Erkki
Honkanen
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PERHEEN PARHAAKSI
– ”Uskoa, toivoa ja rakkautta” -projekti
Kolmivuotinen ennaltaehkäisevää perhetyötä tekevä
Perheen parhaaksi -projekti
esittelee yhteistyökumppaneita, jotka tekevät kaupungissamme työtä perheiden
parissa. Projekti on Pudasjärven seurakunnan organisoimaa ja EA Hiltula -rahaston rahoittamaa toimintaa.
Pudasjärveläinen -lehdessä on esittäytynyt projektin
yhteistyökumppaneja. Nyt
esittelyvuorossa on äitiyslastenneuvolapalvelut sekä
työttömien ja maahanmuuttajien terveyspalvelut.
Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ovat lakisääteisiä
terveyspalveluja raskaana
oleville ja alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Neuvolapalvelut ovat
osa perusterveydenhuoltoa
ja palvelut ovat asiakkaille
maksuttomia.

Lastenneuvola
Lastenneuvola on osa perhekeskustoimintaa ja tekee
yhteistyötä perhekeskuksen
eri toimijoiden, varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja
eri järjestöjen kanssa.
Lastenneuvolan
tehtäviin sisältyy: Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta
sekä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, vanhempien ja
huoltajien kasvatustyön tukeminen ja hyvinvoinnin
sekä turvallisen kasvuympäristön edistäminen, lapsen tai vanhemman sekä
perheen erityisen tuen ja
tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja perheen
tukeminen, tarvittaessa lapsen omahoidon tukeminen
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja
–hoitoon ohjaaminen, suuterveydenhuolto lasten terveystarkastuksissa
sekä
monialainen poikkihallinnollinen yhteistyö mm. äitiysneuvolan,
puheterapeutin, toimintaterapeutin,
psykologin, fysioterapeutin,
suun
terveydenhuollon,
kasvatus- ja perheneuvontapalvelun, lastensuojelun
ja muun sosiaalihuoltolain
mukaisen palvelun, päihde- ja mielenterveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen,
kouluterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon kanssa.
Neuvolassa
alkanutta lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä
koko perheen ja vanhempien hyvinvoinnin seurantaa
ja tukemista jatketaan kouluterveydenhuollossa yhteistyössä opiskeluhuollon
toimijoiden kanssa.
Koko ikäluokan kattavat terveystarkastukset ja
tarpeen mukaisesti teh-

dyt kotikäynnit mahdollistavat kasvun ja kehityksen seuraamisen sekä
terveyden,
hyvinvoinnin
ja turvallisuuden edistämisen yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti. Neuvolan henkilöstö, terveydenhoitajat
ja lääkärit ovat avainasemassa terveysseurannassa
ja -neuvonnassa, ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja tuen tarjoamisessa.
Hoidon jatkuvuus lisää turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Yhteinen tiivis työ
moniammatillisesti yli hallinnonalojen yhdessä perheen kanssa parantaa ja
selkeyttää hoidon tuloksellisuutta.
Tarkastuksissa
arvioidaan monipuolisesti lapsen
fyysistä ja psykososiaalista
terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Laajoissa
terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien
ja koko perheen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.
Terveystarkastukseen
sisältyy aina yksilöllinen
terveysneuvonta.
Ikätaso huomioiden kaikissa tarkastuksissa keskustellaan lapsen ja hänen vanhempansa kanssa perheen
elämäntilanteesta, kuulumisista ja hyvinvoinnista
sekä kysytään voimavaroista ja mieltä askarruttavista asioista. Tarkastukseen
sisältyy tarvittavat tutkimukset ja huolehditaan rokotuksista. Lapsen iän ja
kehitystason sekä perheen
yksilöllisen tarpeen mukainen terveysneuvonta ja turvallisuuden
edistäminen
ovat tärkeä osa kaikkia tapaamisia.
Lapselle ja perheelle voidaan järjestää yksilöllisen
tarpeen mukaan lisäkäyntejä neuvolaan.
Myös terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarve
selvitetään ohjeiden mukaisesti.
Lastenneuvolassa työskentelevät tällä hetkellä
terveydenhoitaja Arja Kaivorinne 0400 193 712 ja terveydenhoitaja Taru Annunen (Maiju Iinatin sijainen),
040 731 4916, etunimi.sukunimi@oulunkaari.com Puhelinaika lastenneuvolaan
on ma-pe kello 8-9.

Äitiysneuvola
Vauvan odotus ja uuden
elämän kehittyminen on
yksi elämän suurimpia ja
ihmeellisimpiä asioita. Äitiysneuvolan tehtävänä on
turvata odottavan äidin ja
kehittyvän sikiön hyvinvointi ja terveys huomioiden myös muun perheen
vointi. Tavoitteena on raskaudenaikaisten
häiriöiden ehkäisy, niiden varhainen toteaminen ja sujuva

hoitoon ohjaaminen sekä
vastasyntyneestä ja äidistä huolehtiminen lapsivuodeaikana. Lisäksi äitiysneuvolan
tavoitteena
on neuvoa ja tukea tulevia
vanhempia vanhemmuuteen kasvussa.
Äitiysneuvolan
tehtävänä on järjestää suositusten mukaiset määräaikaiset
terveystarkastukset kaikille
lasta odottaville perheille.
Ensisynnyttäjille tarjotaan
vähintään yhdeksän ja uudelleensynnyttäjille vähintään kahdeksan terveystarkastusta raskauden aikana.
Lisäksi tehdään kotikäyntejä perheisiin vauvan syntymän jälkeen, joskus myös
raskausaikana.
Äitiysneuvolan terveydenhoitaja työskentelee yhteistyössä lääkärin kanssa. Yhteistyötä tehdään
myös monien muiden lapsiperheiden elämää tukevien tahojen kanssa. Näitä
ovat esimerkiksi lastenneuvolan, perhetyön, sosiaalityön, mielenterveystyön,
päihdetyön, maahanmuuttotyön ja terapian ammattilaiset. Lisäksi keskeinen yhteistyökumppani on OYS:n
äitiyspoliklinikka ja synnytysosasto.

Perhesuunnitteluneuvola
Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan ohjausta ehkäisyn valinnassa ja raskauden suunnittelussa, tukea
ja ohjausta seksuaaliterveyteen, ihmissuhteisiin, seurusteluun ja sukupuolisuuteen liittyvissä asioissa sekä
autetaan ja tuetaan tahattomasta lapsettomuudesta
kärsiviä perheitä.
Oulunkaaren jäsenkunnissa alle 25 -vuotiaat voivat saada maksuttomasti
raskauden ehkäisyvalmisteita. Ehkäisyn lisäksi nuorille tarjotaan seksuaalineuvontaa.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piirissä olevat varaavat ajan omalle
terveydenhoitajalle raskauden ehkäisyyn ja seksuaalineuvontaan liittyvissä
asioissa. Muut alle 25 -vuotiaat voivat varata ajan perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajalle.
Pudasjärvellä äitiys- ja

Pudasjärven neuvolan terveydenhoitajat. Johanna Leppänen (äitiysneuvola), Arja Kaivorinne
(lastenneuvola), Taru Annunen (lastenneuvola) ja Johanna Jokikokko (työttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat).

perhesuunnitteluneuvolassa työskentelee terveydenhoitaja Johanna Leppänen 040 480 5215 johanna.
leppanen@oulunkaari.com.
Yhteydessä voi olla myös
Oulunkaaren Omahoidon
kautta.

Työttömien
terveystapaamiset
Työttömän terveystarkastus on vapaaehtoinen ja
maksuton, meillä puhutaan
terveystapaamisesta. Terveystarkastus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille. Terveystarkastuksesta
säädetään laissa. Laissa ei
määritellä muita rajauksia
palvelulle kuin sen tarpeellisuus.
Terveystapaamisessa
kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta haastattelemalla, annetaan asiakkaan
tarpeiden mukaista terveysneuvontaa ja -ohjausta sekä
ohjataan tarpeen mukaan
mahdollisiin
jatkopalveluihin. Terveystapaamisen
voi hakeutua TE-toimiston
ja sosiaalitoimiston kautta
tai ottamalla yhteyttä suoraan
terveydenhoitajaan.
Terveystapaamisen
tarkoituksena on edistää terveydentilaa, hyvinvointia
sekä työ- ja toimintakykyä.
Työnhakijat voivat työttömyyden aikana saada terveystapaamisen maksuttomasti.
Tapaamiseen
kuuluu
mm. yleisimmät terveysmittaukset ja -kyselyt, laboratoriokokeet, rokotukset.
Myös työ- ja toimintakyvyn arviointi ja kuntoutustarpeiden selvitys voidaan
tehdä tarkastuksen avulla.
Ohjaan tarvittaessa lääkärille tai muihin palveluihin.
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tueksi voidaan teh-

dä henkilökohtainen hoito- tai palvelusuunnitelma.
Tapaamiset ovat aina yksilöllisiä.
Varhainen hoitoon ja
kuntoutukseen pääsy lisäävät hyvinvointia ja ehkäisevät
työkyvyttömyyttä.
Työkyvystä huolehtiminen
helpottaa uudelleen työllistymistä ja työhön palaamista. Terveystapaamisessa saa
tietoa työkyvystä esimerkiksi Kelalle tai TE-toimistolle.

Vajaakuntoisten
terveystapaamiset
Terveystapaamisessa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta haastattelemalla, annetaan asiakkaan
tarpeiden mukaista terveysneuvontaa ja -ohjausta
sekä ohjataan tarpeen mukaan mahdollisiin jatkopalveluihin. Terveystapaamiseen ohjaudutaan työ- ja
päivätoimintapalveluiden
kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan terveydenhoitajaan. Tapaamiset ovat aina
yksilöllisiä ja jatkotoimet
katsotaan tapaamisen yhteydessä. Mukaan ovat tervetulleita myös omaiset ja
hoitajat.

Maahanmuuttajan
terveystarkastus
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti jokaiselle pakolaiselle ja
turvapaikanhakijalle suositellaan tehtäväksi terveystarkastus ja seulontatutkimukset infektio-ongelmien
ehkäisemiseksi.
Terveystarkastuksen tarkoitus on seuloa hoidettavissa olevat tai suojatoimia
edellyttävät tartuntataudit
ja varmistaa rokotussuoja. Seulonnan tavoitteena

on suojata maahanmuuttajan omaa terveyttä sekä katkaista tartuntaketjut maahanmuuttajan läheisten ja
kantaväestön suojelemiseksi tartunnoilta. Psyykkisten
ongelmien ehkäisy, tunnistaminen ja hoitaminen on
tärkeää. Erityisesti pakolaisina tulleilla on usein pysyviä vammoja sodan tai onnettomuuksien jäljiltä.
Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on maahanmuuttajalle uusi asia, ja
ohjantaan kannattaa panostaa alusta alkaen ja ensi tapaamisella kerrotaan tästä. Asioimistulkki varataan
paikalle, jos ja kun yhteistä
kieltä ei ole. Terveystarkastus tehdään tehokkaimmin
terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä: terveydenhoitaja haastattelee uudet
tulijat ja ohjaa tutkimuksiin,
lääkäri käy vastaukset läpi
ja tekee tarvittaessa terveystarkastuksen ja jatkosuunnitelman.
Yhteistyötä
tehdään
useiden toimijoiden kanssa.
Pudasjärvelle tulee maahanmuuttajia mm. kiintiöpakolaisina kahden vuoden
välein sekä perheenyhdistämisellä (perheenjäsen on
tullut aiemmin ja tätä kautta voi saada oman perheen
luokseen).
Työttömien,
maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten ”neuvolassa” Pudasjärvellä
työskentelee
terveydenhoitaja Johanna
Jokikokko 040 826 6511 johanna.jokikokko@oulunkaari.com.
Kannattaa lähettää tekstiviestiä, WhatsApp-viestiä
tai sähköpostia, joihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.
Marko Väyrynen
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Kipinä on huikea paikka elää
Kipinä on aivan huikea
paikka asua ja elää. Kipinässä asuu ihania ihmisiä. On ilo nähdä, kun
tänne syntyy uusia lapsia
ja uusia asukkaita muuttaa, mikäli joku asunto tai
omakotitalo jostakin vain
vapautuu. Oma koulu on
meille rikkaus ja koulun
oppilaat ovat tulevaisuutemme.
Tähän asti on ollut aivan mahtava olla mukana
kehittämässä kylää, vaikkakin se ei aina suju kuin

tanssi. Usein kyse on siitä, että kehittämistyö vaatii aikaa ja rahaa. Onneksi
kuitenkin yhdistysten toimintaa tuetaan kaupungin
puolelta kehittämis- ja toimintatukien avulla. Muutoin olisi hankalaa järjestää toimintaa ollenkaan.
Viimeisimpänä hankkeena meillä on ollut tämä
paljon puhuttu frisbeerata Kipinän koulun ympäristöön. Tämän radan
osalta tie on ollut erittäin
mutkainen, eikä sen ra-

kentaminen ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa, lähinnä siksi,
että rahaa ei rakentamiseen ole ollut. Nyt kuitenkin asiat näyttävät erittäin
hyvältä ja tulevana kesänä rata päästään rakentamaan. Ilman apua tämä ei
kuitenkaan olisi onnistunut ollenkaan. Me olemme löytäneet suuren määrän sponsoreita, jotka ovat
lähteneet tukemaan hankettamme ja viimeisimpänä tämä Pudasjärveläinen-

lehden tarjoama tilaisuus
tehdä oma teemaliite, jonka avulla voimme ansaita
rahaa radallemme. Kiitokset siis lehdelle ja kaikille
niille, jotka mainoksen ottamalla lähditte tukemaan
hankettamme!
Kipinän
kyläseuran yksi tavoite on kehittää kylää ja sen palveluita. Monta asiaa olemme
jo ehtineet yhteisellä matkallamme tehdä ja paljon
olemme saaneet aikaan,
toivottavasti sama suun-

ta jatkuu myös tulevaisuudessa! Suuri kiitos siis
myös kyläseuran hallituksen jäsenille!
Sanna Parkkila
puheenjohtaja,
Kipinän kyläseura

Kipinän kylän vanhin asukas Siiri Haapakoski
Hetekylän
Ahvenlammilla Puurusen talossa syntyi
Siiri Haapakoski os. Ilves
18.4.1931. Siiri on vanhempiensa Aukusti ja Hilma Ilveksen ensimmäinen lapsi, sisaruksia Siirillä on ollut
yhteensä 14. Ensimmäiset
muistot Kipinästä Siirillä on
lapsuudestaan, kun hän kävi
isänsä Aukustin kanssa postissa kipinässä. Hetekylän
posti tuli tuolloin Kipinään
Mursun vanhaan postiin.
Ennen kuin Siiri muutti Kipinään lopullisesti, ehti
hän myös nähdä maailmaa.
Siiri työskenteli Helsingissä kaupassa myyjänä vuosina 1949-1952. Myyjän työn
ohessa hän työskenteli myös
Linnanmäellä vedenneitona
1951-1952. Ehtipä tuolloin
tuleva Presidentti Urho Kaleva Kekkonenkin vierailla
vedenneitojen luona, yrittäen tiputtaa vedenneito palloja heittämällä Siiriä altaaseen
siinä kuitenkaan onnistumatta. Siiri muistaa myös
Helsingin Olympialaiset ja
Coca Colan, joka tuli kauppoihin.
Tapasi Siiri Helsingissä myös tulevan puolisonsa Taunon tutummin Tane.
Tansseissa he vaihtoivat katseita komean aliupseerikoulun oppilaan kanssa, Kipinä
ei kuitenkaan vielä syttynyt.

Siiri nuorena tyttönä kuva
1950-luvun alusta.

Siirin rakas harrastus on kukkien kasvatus.

1953 Siiri muutti Helsingistä Ouluun ja työskenteli sielläkin myyjänä. Myöhemmin
Siiri ja Tane tapasivat uudelleen Hetepirtillä, tansseissa tietenkin ja siitä syttyi Kipinä, joka johti Kipinään ja
avioliittoon. Vuonna 1954
Tane teki retken Ouluun
kauppaan, jossa Siiri työskenteli ja toi tuliaisina Siirit Kipinään anoppilaan asumaan.
Kun Siiri tuli Kipinään
asumaan oli kylän alueella
kuusi koulua ja kuusi kauppaa, posti, sekä järjestystä
piti yllä kyläpoliisi Yrjö Ollila. Nuorisoseuran tönöllä oli
tanssipaikka, jossa tansseja
pidettiin lähes joka viikon-

loppu. Joka talossa oli asukkaita ja paljon lapsia. Vuonna 1955 Siiri ja Tane vihittiin.
Anoppila vaihtui omaan kotiin ja ensimmäinen Siirin ja
Tanen lapsi syntyi. Valitettavasti ensimmäinen yhtinen talo paloi ja pieni perhe
muutti takaisin anoppilaan.
60-luvulla löytyi sitten
uusi tontti, jonne perustaa
oma koti, tuolloin heillä oli
kolme lasta. Siiri aloitti työt
siivoojana ja talonmiehenä
Kipinän koululla, kun nuorin lapsi oli neljän vanha.
Ura siivoojana kesti 64- vuotiaaksi asti, lisäksi Siiri ehti
toimia Kipinän kyläjuhlan
pääkokkina parikymmentä vuotta. Siiri ja Tauno sai-

www.maarakennuspuurunen.fi
www.maarakennuspuurunen.fi

maarakennus puurunen oy

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)
posti@maarakennuspuurunen.fi

vat yhteensä kahdeksan lasta. Tane kuoli vuonna 2004.
Viimeisin yhteinen talo, jossa Siiri edelleen asuu, valmistui 80-luvun alussa.
Siirin mielestä Kipinä on
muuttunut jonkin verran
niistä ajoista, kun hän tänne tuli. Asukkaat ovat vähentyneet, tosin uusia taloja
on rakennettu ja myös uusia
asukkaita muuttanut. Monta
ystävää on menetetty, mutta uusia lapsia syntyy kylälle edelleen. Palvelut ovat
vähentyneet, ei ole enää postia tai kauppaa, mutta koulu
onneksi löytyy ja hieno koulu onkin. Nykyisin Iijoen yli
pääsee sillan kautta, kun ennen kuljettiin lossilla.

Siirin 90-vuotis juhlista v. 2021.

Parasta muistoa Kipinästä kysyttäessä, Siiri sanoo,
että niitä on niin paljon, mutta kaikkiin parhaisiin muistoihin liittyvät Siirin ystävät.
Lempipaikka
Kipinästä löytyy Kuusisuolta, josta löytyy mukavia muistoja
ystävän Anja Kokon kanssa. Vieläkin Anja ja Siiri
lenkkeilevät kylänraitilla lähes päivittäin, joten he ovat
asukkaille tuttu näky.

•
•
•
•
•
•

HIEKAT
SORAT
MURSKEET
SEPELIT
VALUSORAT
MYÖS SEULOTUT
LAJIKKEET
• KAIKKI MAANSIIRTOTYÖT
• NYKYAIKAISET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
• TOIMITAMME MAAAINEKSET KOKO
PUDASJÄRVEN ALUEELLE

www.kipinänkylä.fi

Parhaat turistipaikat löytyvät Siirin mielestä myöskin hillasuolta, vanhana
marjakarhuna, hän kyllä tietää mistä hilloja löytyy. Tulevana kesänäkin hän kyllä hillasuolle aikoo mennä
ja poimii myös mustikat ja
puolukat.
Sanna Parkkila
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Lähes 30 vuotta kipinäläisenä
”Minä rakastan tätä maisemaa, ja
sen lempeää hiljaisuutta, niin päivää mailleen painuvaa kuin jokaista aamua uutta.
Koko luonto on ystävä ympärilläin, kivet, kukkaset, metsien humu,
suviaamujen autuas kirkkaus, syysrantojen suojaava sumu...”
(E.Vihanta)

Kipinässä täällä meillä on
monipuolinen, virkeä maalaiskyläyhteisö asua, kun
vain aistii ja huomaa kaiken
sen lähellä olevan rikkauden.
Olen olut kipinäläisenä lähes 30 vuotta. Aiemmin jo työni puolesta tulivat
kyläläiset tutuiksi, syntyvät vauvelit, Kipinän koulun oppilaat ja kotona asuvat vanhukset.
Kylän väestörakenne on
kovasti muuttunut täällä ollessani. Aikaisemmin taloissa oli etupäässä ikäihmisiä,
nyt on ennempi nuoria perheitä, lapsia ja keski-ikäisiä
mikä on tuonut vireyttä ja
aktiivista toimintaa kylälle.
Monenkirjavat muistot
olenkin tallentanut 3 leikekirjaan. Niissä alkaa olla jo
historian havinaa.
Puhdas luonto tarjoaa marjastajille, metsästäjille, kalastajille ja muutoinkin
luonnossa liikuville aistia elämän eliksiiriä. Täältä löytyy monipuolista kasvillisuutta. Mm pienoisessa
Penttisaaressamme
ystävämme
kasviasiantuntija
havannoi 80 eri kasvilajia.
Vilho
Outilan
galleria,
Pähtilän taidekahvila, Alakiutun runsas kello-

kokoelma, JuustoKievari/
lounasravintola monipuolisine tuotteineen, laajennettu hyvä toimiva kyläkoulu
ja lapsille päivähoito tarjoa-

vat elämyksiä ja helpotusta
arkeen.
Täällä aistii eri vuodenajat, tähtitaivaan ja kuutamoyöt.

KIPINÄ
Kipinä on mukava paikka
Pudasjärvellä. Kipinässä voi
harrastaa yhtä sun toista.
Täällä voi esimerkiksi harrastaa taekwondoa, kaikenlaista musiikkia, näytelmäkerhoa ja liikuntaa. Täällä on
myös paljon luontoa, jossa
voi retkeillä ja käydä lenkeillä. Täällä on monia kauniita
paikkoja. Koulun lähellä on
myös kalastuskeskus, joka
on hyvä makkaranpaisto- ja
retkipaikka.
Kipinän koulua laajennettiin vuonna 2019. Koulu on viihtyisä ja sopivan
kokoinen oppilas määrään
verrattuna. Oppilaita on 44.
Koulun pihalla on paljon
mahdollisuuksia leikkiä, pe-

lata ja liikkua.
Meidän
mielestämme
Kipinässä pitäisi olla vielä
enemmän harrastus- ja kerhotoimintaa. Kipinässä toimii välituntikerho tiettyinä
viikonpäivinä.
Kyselimme eri luokkien
oppilailta mitä he haluaisivat harrastaa. Meidän koulun oppilaiden mielestä Kipinän koululla pitäisi olla
esimerkiksi jalkapalloa, käsitöitä, askartelua, kokkausta,
uimista, voimistelua, elokuvien katsomista ja kuvaamista, maalausta ja pelien, kuten
Minecraftin, pelaamista.
Kipinän koululla on mukava opiskella. Täällä on
luokkia eskareista kuu-

desluokkalaisiin. Täällä on
myös iso ruokasali ja liikuntasali. Pihalla on paljon tilaa
leikkiä ja tehdä muita kivoja juttuja.
Kaiken kaikkiaan Kipinä on oikein toiminnallinen,
kaunis ja mukava paikka.
Tekijät:
Salli Herukka,
Laura Turja ja
Sylvi Oinas-Panuma

Täällä on helppo hengittää ja Metsolan kantele soi.
Kevätterveisin
Helena Kokko
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Helena Kokko

60-luvun puolivälissä Kipinään saatiin Iijoen ylittävä silta. Sitä ennen joki on ylitetty Riepulammen yläpuolella olevalla lossilla. Nykyinen silta on rakennettu v.1995 josta on komeat näkymät sekä ylä-että alavirtaan pitkin vapaana virtaavaa Iijokea.

Myllypuron myllyn generaattorilla on saatu kylän ensimmäiset sähköt muutamiin taloihin, tukit sahattu laudoiksi ja
lankuiksi, jyvät jauhottu jauhoiksi, myös pärehöylä on ollut
käytössä. Joskus 60-luvulla myllyn toiminta on loppunut ja
myllynkivi on jäänyt kertomaan tarinaansa.

Kipinän kylän kuulumisia

Vuonna 2019 Pikkuvenetsialaiset, joukkuemölkky.

Vuonna 2019 Pikkuvenetsialaiset, vauhdikas pussihyppely
kisa.

Pari edellistä vuotta on ollut hiljaista myös Kipinän
kylällä. Satunnaisia tapahtumia on pystytty järjestämään, mutta siihen ne on sitten jäänetkin. Kyläjuhla,
joka on meidän tärkein tapahtumamme vuodessa, on
kuitenkin saatu järjestettyä
pandemian aikana. Muita
tapahtumia meillä ei sitten
juuri ole ollutkaan. Lasten
kerhotoimintaa
olemme
pystyneet järjestämään kuitenkin koko tämän ajan. Kipinässä toimii lasten liikun-

Tulevan kesän alussa tarvitaan siis talkooväkeä, jotta
rata saadaan käyttöön mahdollisimman pian!
Meillä on ollut aivan huikeita tukijoukkoja yrittäjien
joukossa, joiden avulla me
olemme saaneet tämän pitkäaikaisen unelman radasta alulle, eli olemme saaneet
radalle huikean hienot korit.
Meitä tukeneet yrittäjät ovat:
Pudasjärven
Osuuspankki, K-Supermarket Pudasjärvi, Nevakivi Oy, Pohjolan voima Oyj, Kiertokaari

Kyläjuhlan jäätelömyyjät.

takerho ja monitoimikerho
kyläseuran järjestämänä, lisäksi nyt myös koulun välitunnilla on mahdollista harrastaa kaksi kertaa viikossa
Pudasjärven harrastamisenmalli-hankkeen kautta. Latupartio on kunnostanut
latuja ahkerasti. Vaikka mitään älyttömän näkyvää ei
kuluneiden kahden vuoden
aikana ole tapahtunutkaan,
on silti koko ajan pyörät pyörineet uusien juttujen osalta.
Niistä merkittävimpänä, kylälle tuleva Fribeegolf-rata.

Nappulahiihdot.

Oy,Profin Oy, Kalevamedia
Oy, Neste Pudasjärvi, Pohjanrahti Oy, Kiinteistöhuolto Riekki Oy, Pytky Cafe
Oy, LC Pudasjärvi, Syötteen
maansiirto Oy, sekä Suomen
kotiseutuliitto.Nämä yritykset ja yhdistykset mahdollistavat nyt sen, mikä tuntui
meille jo kaukaiselta haaveelta, joten sydämellinen
kiitos!
Tämän vuoden suunnitelmiin kuuluu myös paljon muita juttuja. Olemme
tekemässä 16.4 koko ky-

Kipinän kyläjuhla.

län liikunta -ja virkistysretken Syötteen kauniisiin
maisemiin, lisäksi meillä on
tiedossa ladun kunnostustalkoot pidemmälle latureitille,
siivoustalkoot, frisbeegolfradan avajaiset, Kipinän kyläjuhla, mahdollisesti myös

Latujen kunnostusta.

Venetsialaiset,
nuotioilta,
sekä joulun aikaan jotakin
kivaa tapahtumaa myös ja
Uuden vuoden vastaanotto
sitten vuoden viimeisenä iltana.
Sanna Parkkila
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Turriharrastajia löytyy myös Kipinästä

Base eli turrin pää.

Turrit eli Furryt pukeutuvat ihmismäiseen eläinhahmoon. Turripuku eli Fursuit
on eläinhahmoa esittävä asu,
joka usein kuvastaa käyttäjänsä fursoonaa,eli henkilökohtaista hahmoa,johon
tämä samaistuu. Käsityönä
valmistetut puvut maksavat yleensä tuhansia euroja.
Turrikulttuuuri on peräisin
Yhdysvalloista.
Kipinästä
löytyy sekä itse tehtyjä Fursuitteja, sekä valmiiksi jonkun toisen tekemiä Fursuitteja.
Osa turriharrastajista ei
omista pukua, mutta hän
voi silti olla turri. Puku ei
siis välttämättä ole tarpeen,
eikä iällä ole merkitystä, jos

Kipinän turrimiitti, jossa
kaukaisin osallistuja tuli paikalle Vaasasta saakka.
Kipinän nappulahiihdoista löytyi turreja myös. Kuvassa Laura ja turrit Flaren ja Alexia.

kiinnostuu turriharrastuksesta. Harrastus sopii kaikenikäisille. Itselleen voi
hommata joko kokonaisen
turripuvun tai vaikka vain
päähineen ja käpälät. Kiinnostus turrikulttuuriin voi
näkyä taiteen, kuten kuvien,
piirrosten ja animaatioiden.
Yhteistä turriharrastajille on

Alexian Furry Badge.

se, että he ovat eläinten ystäviä. Turreja ei pidä sekoittaa
maskottiin, esimerkiksi Kipinän kyläseuran maskotti
Kike Kettulainen ei ole turri

vaan maskotti.
Turrit haluavat tuoda harrastuksellaan iloa ja
hauskuutta arkiseen elämään. Puvun sisään pujahtaneena on mukava nostaa
hymy vastaantulevien kasvoille.
Turrit järjestävät erilai-

Jokea pitkin kylään
Kipinän kyläseura on jo vuosikymmeniä ottanut vieraanvaraisesti vastaan Iijoen
kulkijat, jotka päättävät melonta- ja soutumatkansa Kipinän kyläjuhlaan. Nykyään
Kipinään päättyvän melonta- ja soututapahtuman järjestäjänä toimii Elävä Iijoki
-yhdistys, jolla on ilo ja kunnia tehdä yhteistyötä Kipinän kyläseuran kanssa. Pudasjärveläinen Elävä Iijoki ry
on perustettu vuonna 2020.
Yhdistyksen tavoitteena on
muun muassa yhdistää jokivarren toimijoita, lisätä joella
liikkumista ja edistää luontoarvoja. Tavoitteena on luoda turvallinen ja erilaisia elämyksiä tarjoava tapahtuma.
Elävä Iijoki ry on valinnut toimikaudeksi 2022 toiminnan teemaksi puisen
soutuveneen ja siihen liittyvän kulttuuriperinnön vaalimisen. Yhdistys haluaa
kunnioittaa tällä veneentekijöitä ja joellakulkijoita. Samalla juhlistetaan sitä, että
pohjoismainen limisaumaveneperinne on nimetty viime
vuonna Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
Elävä Iijoki -yhdistyksen
päätapahtuma on viisipäiväinen jokiretki, joka järjestetään tänä vuonna 5.-9. heinäkuuta. Mukaan voi tulla
koko ajaksi, tai vaikkapa vain
päiväksi tai pariksi. Jokimatkaa taitetaan veneillä, kanooteilla ja kajakeilla. Matkalle lähdetään Taivalkosken

yläpuolella on Vuormankoski, joka on usein haastava laskettava. Ennen rantautumista Vähkyrän rantaan melojat
ja soutajat laskevat Toho-kosken. Kosken alla valmistaudutaan koskenlaskuun tutustumalla virtaan ja jättämällä
veneistä pois ylimääräiset
tavarat. Viisipäiväinen jokiretki huipentuu Kipinänkosken laskuun, joka kerää joen
ylittävälle sillalla kyläläisiä ja
paikalle osuneita yleisöksi.
Koskenlaskun jälkeen veneet, kajakit ja kanootit vedetään Vähkyrän kentälle ja on
aika osallistua Kipinän kyläjuhlaan. Juhlassa toisensa tapaavat kyläläiset ja ympäri Suomea jokiretkelle tulleet
melojat ja soutajat. Tilaisuus
on avoin kaikille.
Juhlassa nautitaan kyläseuran järjestämästä ruokailusta (on muuten maailman
parasta lohisoppaa) ja moni-

teistä tekemistä kuten erilaisia pelejä, valokuvaamista
ja muuta mukavaa. Turreja
varmasti tullaan jatkossakin
näkemään erilaisissa tapahtumissa, ainakin Kipinän kylällä. Ompa niitä jo vilahtanutkin nappulahiihdoissa ja
kyläjuhlassa.

Kipinään
raivataan
frisbeegolfrata

Elävä IIjoki ry:n tapahtuma huipentuu Kipinässä koskenlaskuun ja kyläjuhlaan. Kuvassa perinteinen iijokinen puuvene nimeltä Pajari, jonka on tehnyt pudasjärveläinen venemestari Pekka Piri.

Jokijärveltä ja retki päättyy
Pudasjärven Kipinään. Yöpymispaikat ovat Taivalkoskella, Parviaisessa, Kuressa ja
Pudasjärvellä. Matkaa kertyy
yhteensä noin 160 kilometriä. Päivämatkat ovat noin 30
kilometrin mittaisia, ja joella
ollaan noin klo 9-16 – välillä rantaudutaan syömään ja
seurustelemaan.
Mukavan ja turvallisen jokiretken mahdollistavat lukuisat eri vapaaehtoiset ja
toimijat. Kun on ollut päivän
joella, on suuri ilo rantautua
paikkaan, jossa tulijat otetaan
vastaan lämmöllä ja vieraanvaraisuudella. Viidentenä jokipäivänä soutajat ja melojat
saavat vierailla Kollajanniemellä, josta matka jatkuu
kohti Kipinää ja tapahtuman
päätösjuhlaa.
IIjoki näyttää voimansa Kipinässä pauhuten Kipinänkoskina. Hieman Kipinän

sia tapaamisia maailmalla ja
ympäri suomen. Ompa yksi
tapaaminen jo Kipinässäkin
ollut kesällä 2021. Tuolloin
eräs harrastaja matkusti tapaamiseen Vaasasta saakka.
Tapaamisten tarkoitus on
tutustua muihin harrastajiin.
Tapaamisiin voi järjestää yh-

puolisesta ohjelmasta. Perinteisesti ohjelmassa on ollut
erilaisia kilpailuja, puheenvuoroja ja musiikkiesityksiä. Tulevana kesänä saamme nauttia ainakin elävästä
musiikista ja perinteistä tarjoilusta sekä kuulla Iijoen jokiveneistä.
Tunnelma
jokiretkeilijöiden keskuudessa on aina
iloinen, mutta aina myös hieman haikea, sillä tähän päättyy viiden päivän matka. Onneksi on perinteet: täällä me
tapaamme jälleen vuoden
kuluttua.
Tanja Lapinlampi ja Anu
Mustonen, Elävä Iijoki ry

Lisätietoja www.elavaiijoki.fi
Seuraa Elävää Iijokea Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa! Tulossa myös YouTubekanava.

Kipinään rakennetaan frisbeegolfrata kevään aikana.
Frisbeegolf-harrastaja Antti Ollilla sai ensimmäisen
kipinän lajiin vuonna 2011.
Siitä lähtien hän on harrastanut frisbeegolfia kesäisin ja jopa talvisin. Hän on
käynyt testailemassa eri ratoja ympäri Suomea ja nyt
haluaa jakaa omaa tietämystään radan rakentamisessa. Tällä hetkellä Antti
asuu Oulussa. Synnyinkoti ja kaunis luonto vetävät
hänet usein Kipinään.
- Talvella saatiin yhdeksän heittokoria eri sponsoreilta. Se on ihan maksimi
tähän tulevaan alueeseen
nähden.
Frisbeegolfrataa varten raivataan väylät koulun ympäristöön ja
osittain Pohjolan
Voiman maille. Olemme saaneet luvat väylien raivaamiseen ja joidenkin puiden kaatamiseen
Pohjolan Voiman mailta.
Koulun alueelta ei tarvitse puita juurikaan kaataa.
Koulun lähellä on
vähän tilaa, niin turvallisuussyistä siellä heitetään aina rakennuksista
poispäin. Kaikki väylät on
merkitty karttoihin ja ne on
lähetetty hyväksyttävik-

si. Väylien turvallisuuden
huomioiminen on tärkeä
asia. Frisbeekiekko lentää
taitavissa käsissä pitkälle.
Pisin frisbeekiekolla heitetty pituusennätys on 338
metriä, kertoi radan suunnittelija Antti Ollilla.
- Kunhan lumet sulavat, niin päästään suunnittelemaan väyliä maastoon. Jonkun verran täytyy
raivata pusikoita ja kaataa
nuoria lehtipuita pois. Ensin pystytetään heittokorit
ja rakennetaan heittoalustat. Myöhemmin tehdään
ja pystytetään väyläopasteet. Tavoitteena on saada radasta monipuolinen
ja mielenkiintoinen niin
aloittelijalle kuin harrastajalle. Radalle ei tule kovin pitkiä väyliä. Ne ovat
enemmän teknisiä. Väylien
keskipituus on 75 metriä ja
kokonaispituus noin 670
metriä. Tarkoituksena on
järjestää muutamia talkoopäiviä keväällä korien pystyttämiseen ja alustojen tekemiseen. Frisbeegolfrata
tulee palvelemaan kyläläisiä ja matkailijoita. Frisbeegolfin ympärille on helppo
järjestää muutakin oheisohjelmaa, kertoi Ollilla.
Ape Nieminen
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Kerhotoimintaa Kipinässä

Välituntikerhon tee-se-itse Curling.

Liikuntakerhossa pihapelejä.

Kipinän kyläseura on järjestänyt lapsille kerhotoimintaa
jo toista vuotta. Kylällämme
toimii liikuntakerho ja monitoimikerho nämä kerhot
toimivat Pudasjärven kaupungin hyvinvointi- ja sivistystoiminnan alaisuudessa,
lisäksi nykyisin koulupäivän
aikana toimii välituntikerho, joka toimii harrastamisen
Pudasjärven malli- hankkeen
kautta.
Kerhoissa toimintaa järjestetään lasten ehdoilla, liikuntakerhossa lapset saavat
itse kertoa mitä milläkin kerralla haluavat mieluiten harrastaa ja sitten niistä valitaan
kaksi- kolme eri lajia kulle-

se curlingia. Välituntikerho
on kahdesti viikossa pitkällä ruokavälitunnilla, jolloin
jokaisella oppilaalla on mahdollista harrastaa koulupäivän aikana.
Kerhotoimintaa on tulossa
myös varttuneemmalle väelle, kerran kuussa on tulossa
ainakin bingoa ja tietovisaa.
Perheen pienimpiä ei
myöskään unohdeta, vaan
suunnitteilla on perhepeuhula -vuoro saliin, jossa pienten
lasten vanhemmat voivat tavata toisiaan ja perheen pienimmät pääsevät touhuilemaan saliin.

kin kerralle. Liikuntakerhon
vetäjinä ovat toimineet Joona ja Iida.
Monitoimikerhossa retkeillään, leivotaan, askarrellaan tai voidaan katsoa vaikka elokuvakin. Nyt kun säät
alkavat olla kohdillaan, on
monitoimikerhossa luvassa
mukavaa toimintaa. Keväällä luonnosta löytyy mukavia
retkikohteita ja samalla voi
tutkia eläimiä ja kasveja, sekä
valokuvata niitä. Monitoimikerhon vetäjinä toimivat Siiri ja Sanna. Välituntikerhoissa on etsitty aarteita, pelattu
pelejä ja viimeisimpänä ennen jäiden sulamista ehdimme kokeilla myös tee-se-it-

Sanna Parkkila

Monitoimikerhossa retkellä.

Monitoimikerhon
kut.

leffaher-

Monitoimikerhossa leffapäivä.

Iijokivarren kylien elinvoima
voimistuu vaelluskalojen paluulla
Iijokeen on mahdollista
palauttaa kaikki vaelluskalat
luonnonmukaisilla
ohitusuomilla. Iijoen kalatalousvelvoitteita uusitaan
parhaillaan
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa,
AVI:ssa. Lausuimme Iijoen kalatalousvelvoitteiden
muuttamisesta
PohjoisSuomen aluehallintovirastolle (AVI:lle) muun muassa seuraavaa:
Korostimme, että vaelluskaloille pitää toteuttaa
sellaiset luonnonmukaiset
ohitusuomat, jotka toimivat
kaikille vaelluskaloille mukaanlukien merilohi, meritaimen, järvitaimen, meriharjus, vaellussiika, harjus,
nahkiainen jne, koska se
on jokivartisten kyläläisten
elinvoiman, nautinnan ja
kalastusoikeuksien haltioiden etu. Pitää muistaa ettei
kaikista vaelluskalojen menetyksistä ole täysimääräisesti korvattu koko Iijoen
vesistöalueen kalastusoikeuksien ja ylisukupolvisten
nautintaoikeuksien haltioille oikeudenmukaisia korvauksia, siten kaikkien vaelluskalojen palauttaminen
latvavesille saakka on vain
oikeudenmukainen pieni
kompensaatio historiallisista epäoikeudenmukaisista
prosesseista.
Kalatalousvelvoitteiden
muutoksessa on niin sanottuna yleisenä velvoitteiden

periaatteena ns. ”haitan aiheuttaja maksaa” -periaate, jolloin vesivoimayhtiöt
haittojen aiheuttajana vaelluskalakannoille
kustantavat tarvittavien vaelluskalaväylien suunnittelun,
toteutuksen ja rakentamisen.
Parhaiten kaikkien vaelluskalojen ylös- ja alaspäin
kulku mahdollistetaan Iijoella
luonnonmukaisilla
ohitusuomilla ja vanhojen
uomien ympäristövirtaamilla, jotka samalla toimivat kaikkien vaelluskalojen
kutu- ja poikastuotantoalueina myös alajoen osuudella Iijoen sivujokien lisäksi.
Keski- ja latvavesien pääuoman runsaat kutu- ja poikatuotantoalueet ovat pääosin
hyvin jo kaikkien tiedossa.
Vesivoimayhtiöiden
tulee antaa vettä eri ratkaisuissa niin riittävästi,
reilusti, että ylös- ja alasvaellusratkaisut
onnistuvat vaelluskalojen kannalta menestyksekkäästi sekä
vanhat uomat toimivat ympärivuotisina kutu- ja poikastuotantoalueina
koko
Iijoen vesistöalueella. Pitää muistaa, että vesi jokialueella on kaikkien vesialueiden omistajien vettä,
jota voimayhtiöt ovat käyttäneet vuosikymmeniä tavalla, joka on haitannut ja
estänyt muiden vesialueiden ja kalastusoikeuksien

haltioiden, sekä ikimuistoisen nautinnan piiriin
kuuluneiden oikeuksia toteutumasta. Siten on oikeudenmukaista, että luonnonmukaisiin ohitusuomiin ja
ympäristövirtaamiin tulee
riittävä määrä vettä.
EU:n komissio edistää
ympäristövirtaamia vesipuitedirektiivissään ja Pohjois-Suomi kuuluu EU:hun,
myös Iijoki. Siten yhtiöt tulee myös velvoittaa kunnostamaan vanhat luonnonuomat, jos niiden kunto
vuosikymmenten aikana on
huonontunut, kuten esim.
Raasakan alaosan vanhassa
uomassa. Painotamme, että
ns. Raasakan vanhan uoman reilun ympärivuotisen
ympäristövirtaaman lisäksi on velvoitteissa vaadittava yksiselitteisesti riittäviä
ympäristövirtaamia
mm.
Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken
kuivauomiin, sekä muihin
vastaaviin latva- ja sivujokien kohteisiin. Taivalkoskella vanha Taivalkosken
koski tulee saattaa luonnontilaan purkamalla tarpeeton
Koskienergian
minivesivoimala MMM ministeriön
vaelluskalojen ns. Nousuvaroilla.
Kritisoimme sitä, että Iijoen velvoiteluonnos pohjautuu aivan täysin liikaa
ns. teknisiin kalatiesuunnitelmiin, vaikka Kemijoen

Iijoki Kipinän toho.

ja Oulujoen parintuhannen
vaelluskalan kulkuseurannat kalaporrasta kohti ovat
osoittaneet niiden toimimattomuuden. Pari tuhatta lohta ja taimenta per kalaporras on surkean huono
luku, kun alun perin jokiin
nousu kaikkia vaelluskaloja satoja tuhansia kappaleita. On myös osoitettu, ettei
Oulujoen Merikosken teknisen kalatien alaosa toimi
kevätkesän tulvissa, vaan
nousu on parasta, kun vael-

luskalat pääsevät ohittamaan teknisen osuuden
vanhan merikosken uoman
ohijuoksutuksien
kautta,
saavuttaen siten paremmin
toimivan luonnonmukaisen
ohitusuoman. Luonnonmukaiset ohitusuomat toimivat kaikille lajeille, muillekin kuin kaloille ja siis
takaavat ja mahdollistavat
vapaan läpikulun ja jokiekologian jatkumon kaikille
vesieliöille, kuten EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää.

Vaelluskalojen
paluu
on koko Iijokivarren kuntien, kylien, kiinteistö-, maaja vesialueiden sekä kalastusoikeuksien
omistajien
etu. Sen turvaaminen on
merkittävä aluepoliittinen
elinvoiman ja pitovoiman
panostus jokivartisten hyvinvointiin.
Mika Flöjt
maakunta- ja
aluevaltuutettu
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Kipinän kyläseura ry

Kylä, josta löytyy kipinää!

Nappulahiihdot ja
Kipinän sprintit tuulessa ja
tuiverruksessa
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Aukioloajat
ma-su 09.00-18.00
Lounas ma-su 11.00-15.00
HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ

p. 044 200 2995 / Raija, raija.kauppinen@gmail.com

Pieniä kyläläisiä ja tulevia
hiihtäjiä oli paikan päällä
mukavasti. Yksi kylän nuorimmista asukkaista Joose
Parkkila nautti kisoista vaunuista käsin.

Kipinässä kisailtiin lauantaina 19.3. Nappulahiihdot
ja Kipinän Sprintit kovassa tuulessa. Haastava ilma
vaikeutti makkaroiden grillaamista ja muutkin tarjoiltavat tahtoivat lähteä tuulen
mukaan, onneksi syötäväksi kuitenkin jäi sentään jotakin. Annan leipomat tuoreet
pullat ja Lassen grillaamat
makkarat kävivät kaupaksi. Osallistujia kilpailuihin

Jouni, Arja ja Atte Paavola valmiina palvelukseen.
Palkintojenjakoa odotettiin jännittyneinä.

löytyi tuulesta huolimatta ja
etenkin nappuloiden sarjoihin. Liekö tuuli vienyt mennessään lähes kaikki aikuisten sarjaan osallistujat.
Oli todella mukava huomata, että osa kävijöistä
tuli paikalle kannatuksen ja
kannustuksen vuoksi! Ensi
vuonna uudestaan!
Sanna Parkkila

Paikalle eksyi myös turriharrastajia. Kuvassa Laura, sekä Furryt Flaren ja Alexia.

Startteja odoteltiin jännittyneinä.

Tulokset:
Tytöt 2018 ja nuoremmat 1.
Elsa Riepula, 2. Lyydia Kokko. Pojat 2018 ja nuoremmat 1. Vertti Liikanen. Tytöt
2016-2017 1. Kiira Haapakoski, 2. Iida Riepula. Pojat
2016-2017 1. Martti Liikanen.
Tytöt 2014-2015 1. Venla Riepula, 2. Aune Jussila, 3. Titta Riepula, 4. Fanni Taipale.
Pojat 2014-2015 1. Eemi Tuo-

vila, 2. Leevi Haapakoski, 3.
Aaro Riepula. Tytöt 20122013 1. Iita Tuovila, 2. Ruusa
Riepula, 3. Pojat 2012-2013
1. Aatu Riepula, 2. Pauli Jussila. Tytöt 2010-2011 1. Vappu Riepula. Pojat 2010-2011
1. Eetu Riepula. Naiset 1.
Emma Riepula, 2. Tiina Haapakoski. Miehet 1. Marko
Sääskilahti.

Hannu Riepula ja Lasse Riepula virittelevät tuulensuojaa grillille.

Yrittäjät,
joilla on sydän
paikallaan
Kipinästä löytyy yrittäjät,
joiden kyytiin on aina mukava istahtaa.
Taksi yrittäjät Arja ja
Jouni Paavola, sekä heidän poikansa Atte kuljettavat Kipinän koulun oppilaita arkisin.
Paavolan taksiyrittäjät ovat kuljettaneet koululaisia jo vuodesta 2008
asti. Arja Paavola kertoi,
että Kipinän kylän entiset taksiyrittäjät Osmo ja
Tuula Konttila saivat heidät houkuteltua taksiyrittäjiksi. Työ läheltä kotia
kuulosti hyvältä ja varsinkin kun autolla ajaminen
oli jo valmiiksi mieluisaa
puuhaa. Osmo ja Tuula olivat tuolloin jäämässä eläkkeelle, eikä jatkajaa
taksikyydeille
Kipinässä ollut, joten Arja ja Jouni tarttuivat tuumasta toimeen. Tie taksiyrittäjäksi
ei käynyt kuitenkaan kädenkäänteessä, vaan ensin tarvittiin yrittäjäkurssi,
sekä taksin ammattiajolupa kurssi, jonka läpäistyään he saivat taksin kuljettajan ajoluvan. Kurssit he
suorittivat ollessaan vielä entisessä työssään. Arja
ja Jouni kävivät tarvittavat
koulutukset ja pian he jo
olivatkin yrittäjiä ja kyyditsivät Kipinän koulun
oppilaita.
Vuonna 2011 Paavolan
taksi aloitti asiointikyydit.
Asiointikyydit palvelevat
kyläläisiä vielä tänäkin
päivänä. Joka toinen viikko parittoman viikon tiistaina kulkee asiointikyyti
Pudasjärvelle, johon kuka
vain voi lähteä hoitamaan
asioitaan linja-autotaksan
mukaisella
omavastuuhinnalla.

Keskiviikkoisin ja perjantaisin on mahdollista
päästä asioille Oulunkaaren kuntayhtymän kimppakyydillä. Näihin kyyteihin voi myös kuka vain
lähteä
linja-autotaksan
omavastuuhinnalla, mikäli kyydissä on taksikortin
omaava asiakas.
Keskiviikkoisin kyyti kulkee Kipinä-Hetekylä-Taipaleenharju-Pudasjärvi- välillä. Perjantaisin
Kipinä-PetäjäkankaantiePudasjärvi -välillä.
Paavoloilla on myös
kauppakassipalvelu, joka
on ollut koronan aikana
hyvinkin suosittu. Kauppakasiin voi tilata kotiinsa
omavastuu hintaan taksin
asiointikyytipäivinä, tavarat kannattaa tilata kauppaan noudettavaksi etukäteen.
Vuonna 2020 Paavolat
ottivat käyttöön kolmannen taksin avustamaan
muissa ajoissa. Kolmatta
taksia ajaa Arjan ja Jounin
poika Atte. Paavoloilla on
siis perheyritys. Heillä on
kolme tilataksia 1+8 inva,
13 koululaispaikkaa. Tilauksesta Paavoloiden taksit
kulkevat milloin vain.
Itse olen Arjan ja Jounin taksissa kulkenut jo
monta vuotta ja voin sydämestäni sanoa, että ihanampia ihmisiä en ole
tavannut. He tekevät työtään täydestä sydämestään. Uskon, että jokainen ,joka heidän kyydissä
on istunut, on kanssani samaa mieltä. He ovat kyllä ruusuja ja isot kiitokset
ansainneet!
Sanna Parkkila
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Kylä, josta löytyy kipinää!

Kipinän kyläseura ry
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Riepuloiden elämäntapana ja
harrastuksena ovat lampaat ja hevoset
Lasse ja Anna Riepula ovat
aitoja pudasjärvisiä. Anna
on kotoisin Korentokylältä ja Lassen koti on aina ollut Kipinässä. Pariskunnan
koti sijaitsee Iijoki varressa reilun p01arin kilometrin päässä lampolasta, josta kuulee reipasta ja iloista
lammasten määkintää. Lasse ja Anna ovat molemmat
maatilan kasvatteja ja heille
eläimet ovat aina olleet tärkeitä. Kun Lassen isä Reino luopui tilanpidosta, lypsykarja vaihtui lampaisiin.
Riepulat ostivat ensimmäiset Suomenlampaat Tervolasta vuonna 2015. Nämä
viisi alkuperäisrotuun kuuluvaa lammasta saivat myöhemmin kavereikseen viisitoista lammasta, jotka Lasse
ja Anna hakivat Muurasjärveltä, Pihtiputaalta. Pelson
vankilasta hankittu siitospässi Manu on osoittautunut hyväksi sijoitukseksi. Tilan toisen siitospässin
nimeltä Ponsse pariskunta kävi hakemassa Iisalmesta. Tätä nykyä Riepulan pelloilla ja lammassuojissa on
170 lammasta ja 50 karitsaa.
Riepuloille lampaiden pito
on työ ja elämäntapa.
Lampaat tuottavat Rie-

Lampaat maisemanhoitotyössä.

Samba, Topi ja Valpuri.

pulan perheelle monenlaista iloa, mutta myös työtä.
Lampaat pitää aika ajoin
keritä ja sorkat täytyy huoltaa eli leikata. Villan lisäksi lampaista saadaan lihaa.
Riepuloilla ei kuitenkaan
ole lihan suoramyyntiä,
mutta purkkilihaa löytyy.
Kesäisin lampaat ovat maisemanhoitohommissa monessa paikassa, kauimmai-

set maisemanhoitokohteet
ovat Hailuodossa. Riepuloiden lampaita voi kesäisin käydä ihastelemassa
myös Kipinän Myllysaaressa. Rannat ja pellot pysyvät siistissä kunnossa koko
kesän lampaiden jäljiltä.
Usein kyläläiset piipahtavat ihailemaan ja rapsuttelemaan lampaita.
Lassen ja Annan lapset

www.konetyojanneriepula.com

harrastavat äidin kanssa
hevosia. Tilalta löytyy 3 hevosta: tamma Valpuri ja viime kesäinen orivarsa Topi,
sekä ruuna Samba, jotka
ovat rodultaan amerikkalaisia lämminverisiä. Hevosista Valpuri ja Topi ovat tilan
omia ja Samba on eläkepäiviään viettävä vanha herra, joka on Hanne Seppäsen
omistuksessa. Kesäisin he-

Maatilamajoitusta
pihapiirissä
ja erämaassa.

voset ovat yötä päivää laitumella nauttimassa Suomen
kesästä. Tyttäret ratsastavat
niin sanottua talutusratsastusta äidin ja Hannen avustuksella. Topi varsan ajoopetus aloitetaan keväällä
lumien sulettua. Lasten kaverit käyvät mielellään katsomassa ja hoitamassa hevosia. Anna käy itse silloin
tällöin ratsastamassa maastossa ja toisinaan myös ajelemassa kärryllä. Annalla
on haave, että varsasta ke-

hittyisi ravuri.
Lassella on myös vannesaha, jolla hän sahaa kyläläisille ja muille tarvitseville sahatavaraa ja hirsiä
tukeista. Vannesahalla on
myös sahattu pariskunnan
kodin kymmentuumaiset
hirret.
Ape Nieminen

- Tätilä kaikilla mukavuuksilla, 2-kerroksinen isoaitta, pikkukämppä, myllykota.
- Saunallinen erämaakämppä.
- Aitoa porotilaelämää vuodenkierron mukaan

P. 040 765 4210
tiedustelut@poropanuma.com | www.poropanuma.com

•
•
•
•
•
•
•

www.kipinänkylä.fi

Peinteiset maa- ja pohjarakennustyöt Pudasjärvellä ja lähikunnissa
Nykyaikaisten jätevesijärjestelmien asennukset
Piha rakentaminen
Salaojitukset
Kaikenlaiset kaivinkonetyöt pyörä ja tela-alustaisella kaivinkoneella
Puiden ja kantojen poistot
Maansiirto ja maa-ainestoimitukset yhteistyökumppaneiden
avustuksella

www.koillisauto.fi
Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
050 554 3992

Konetyö Janne Riepula

Taksi Paavola

Puh: 044 281 1976

Riepulantie 360, 93140 Kipinä
konetyojanneriepula@gmail.com

Paakintie 110, 93140 Kipinä

Arja

044 072 0501, Jouni 044 216 0016

PUDASjärveläinen
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Mikko Tiirola Keskustan tupaillassa

Metsäasioista ajankohtaista tietoa Euroopan ja
paikallisesta näkökulmasta
Pudasjärveläislähtöinen
MTK:n metsävaltuuskunnan
puheenjohtaja Mikko Tiirola
oli Keskustan Kurenalan yhdistyksen Tupaillassa sunnuntaina 27.3. entisen kirjakaupan tilassa puhumassa
ja keskustelemassa ajankohtaisista metsäasioista. Illan
juonsi yhdistyksen varapuheenjohtaja Sointu Veivo.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki käytti puheenvuoron metsäalan
ammattilaisena. Kaikille tarjottiin kahvit viinerin kera ja
ulkona pihalta sai käydä hakemassa grillimakkaroita. Illassa oli kolmisenkymmentä
osallistujaa.
Tiirola avasi pudasjärveläisyleisölle EU:ssa menossa olevia vihreään siirtymään
liittyviä päätösesityksiä ja EU
päätöksentekoa laajemminkin. Tiirolan mukaan isoin
ongelma Suomen kannalta
liittyy nykyisen EU komission voimakkaaseen haluun
tehdä sitovaa yleiseurooppalaista lainsäädäntöä. Niitä
tehdään hollantilaisen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin johdolla. Hänen kabinettipäällikkönään
taas
toimii Greenpeacen Hollannin entinen kampanjapäällikkö. Siksi valmistelua on tehty
ympäristöjärjestöjen näkö-

kulmia noudattaen. Tämä
ongelma tuntuu Suomessa erityisesti metsäsääntelynä, vaikka EU perussopimusten mukaisesti metsävarojen
käyttö kuuluu kansallisesti
päätettäviin asioihin.
Tiirola kertoi kuulijoille
LULUCF, REDIII, taksonomia-, ennallistamis-, metsäkatosäätelystä sekä metsä- ja
biodiversiteettistrategioista.
Osassa tekeillä on direktiivejä, joita jäsenvaltiot kansallisesti soveltavat, mutta osassa komissio pyrkii suoriin ja
jäsenvaltioita sitoviin asetuksiin. Moni uhkakuva on tulossa myös markkinoiden
kautta, sillä niistä voi muodostua käytännössä pakottava toimintatapa koko suomalaiselle
metsäsektorille.
Kolme suurinta metsäfirmaa
(SE, UPM ja MG) toimivat
kansainvälisessä kuluttajamarkkinassa. Kuluttajat haluavat ostaa kestäviksi luokiteltuja tuotteita. Turvatakseen
maineensa ja saadakseen halvempaa vihreätä lainaa investointeihinsa
metsäjätit
tulevat vaatimaan taksonomiakriteerien noudattamista
myös raaka-ainetoimittajilta.
Siksi ne tarvitsevat nykyisiäkin sertifikaatteja. Tästä aiheutuu ketjureaktio kaikkeen
puukauppaan. Myös sahat ja

energiatoimijat joutuvat välillisesti hyväksymään kriteeristöt saadakseen kuitupuut
ja hakkeet kaupaksi.
Tiirola valoi kuitenkin
kuulijoihin luottamusta ja
kertoi, että metsänomistajien
etujärjestö tekee lujasti työtä vaihtoehtoisten esitysten
muodossa. Aavistushakkuihin ei ole ainakaan vielä syytä. Niillä pilataan vaan puumarkkinat ja teollisuus saa
puuta liian halvalla. Tiirola totesi, että kyllä etujärjestö
sitten jäseniään vinkkaa, jos
asiat menevät omaisuudensuojan kannalta huonosti.

EU säännöstelee
liikaa metsien
käyttöä
Tiirola korosti, että Suomen
hallituksella on erittäin tärkeä rooli huolehtia kansallisista eduista. Tiirola kertoi,
että Marinin hallituksessa
on ollut haasteita erityisesti vihreiden johtaman ympäristöministeriön ja keskustan
johtaman maa- ja metsätalousministeriön kantojen yhteensovittamisessa. Nyt kun
Ukrainan sota on osoittanut,
että koko EU on aivan liian riippuvainen venäläisestä
fossiilienergiasta, pitää hallituksen pääpuolueiden tiivis-

Mikko ja Marja Tiirola (keskellä) tulivat Keskustan tupailtaan hiihtolomamatkaltaan Syötteeltä. Illan päätteeksi heitä jututtamassa Vesa Riekki, Kerttu Simu, Sointu Veivo sekä Seppo ja
Mervi Sammelvuo.

tää linjaa jo huoltovarmuuden nimissä. Metsien käytön
sääntely EU:n toimesta pelaisi vain Putinin sotaretken
rahoittamisen pussiin, valisti Tiirola. Tiirola harmitteli myös maa- ja metsätalousministerinvaihdosta, sillä EU
väännöissä olisi tarvittu juuri
nyt kokemusta.
Paula-myrskyn hoidosta
kertoi tupaillassa mhy Koillismaan johtaja Antti Härkönen. Tiirola antoi ripeydestä tunnustusta ja totesi, että
myrsky sattui vuoteen, jolloin puilla oli kysyntää, mutta toisaalta se toi puita niin
paljon markkinaan, että teollisuuden ei ole tarvinnut

maksaa puusta sitä hintaa,
mitä markkinatuotot muutoin olisivat mahdollistaneet.
Nyt kun venäläistä haketta ja
kuitupuuta päästään korvaamaan kotimaisella ja sahateollisuuden suhdanne näyttää
todella vahvalta, totesi Tiirola, että metsänomistajien
on syytä seurata markkinatilannetta ja kilpailuttaa puukaupat.

Kaavoitusta ja
tuulivoimarakentamista
Myös kotimaan asiat ja paikalliset kysymykset nousivat tupaillassa esille. Tiirola

kertoi kaavoituksesta ja tuulivoimarakentamisesta.
Ja
kannusti kaupunkia ja alueen maanomistajia vahvaan
yhteiseen tekemiseen, etteivät pääosin ulkolaiset tuulifirmat kuorisi kermoja päältä
ilman toimijoiden kilpailutusta ja hyvää suunnittelua.
Siirtolinjojen ja tuulipuistojen sijoitteluun pitäisi tehdä
kokonaisvaltaista suunnittelua. Nykyinen touhu muistuttaa villin lännen meininkiä, totesi Tiirola ja jatkoi että
kenenkään maanomistajan
ei pitäisi laittaa ensimmäiseen sopimusesitykseen nimeään alle, vaan keskustella
alueen muiden maanomistajien kanssa. Tiirola totesi, että
monissa pitäjissä metsänhoitoyhdistykset ovat ottaneet
onnistuneen koordinointivastuun, jolla on estetty huonojen sopimusten syntymistä. Kaavoituksesta virisi
vilkas keskustelu ja useita kysymyksiä. Tiirola korosti, että
kaavoilla voidaan asuinympäristöjä ja elinvoimaa kehittää niin kylillä kuin taajamissa, mutta ratkaisevan tärkeää
on vaikuttaa kaavaprosessin alkuvaiheessa siihen, että
maaomistajat tulee kuulua
eikä kaavoituksen ohjausta
anneta kaavakonsultille.
Heimo Turunen

Keskustan Tupailtaan entisen kirjakaupan tiloihin kokoontui kolmisenkymmentä henkeä.

Jenni Leinonen seurakunnan talouspäälliköksi
Pudasjärven seurakunnan
kirkkoneuvoston kokouksessa maanantaina 29.3. todettiin seurakunnan vuoden 2021 talouslukemien
olevan ylijäämäinen, eikä
näin ollen vaadi talouden
tasapainottamista. Kirkon
urkuhankintaan ja seurakuntakeskuksen remonttiin
kohdistuvat vähennykset 20
019 euroa kirjataan tuloslaskelmaan poistoeron vähennyksenä. Hyväksyttiin tilikauden 2021 tulos 102 174
euroa sekä poistoerän ja va-

rausten muutosten 20 019
euron jälkeen muodostuvan ylijäämän 122 194 euroa siirrettäväksi yli-/alijäämätilille. Näin tehtiin myös
hautainhoitorahaston ylijäämän 672 euron kohdalla.
Neuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja
jätti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Seurakunnan talouspäälliköksi valittiin viiden hakijan joukosta tradenomi
AMK Jenni Leinonen Porvoosta. Leinosen todettiin

täyttävän tehtävän kelpoisuusehdot ja olevan riittävä
perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen. Vankka työkokemus katsottiin myös
eduksi. Varalle valittiin tradenomi AMK Juha Järvelin
Oulusta.
Kirkkoneuvostolle saatettiin tiedoksi seurakunnan, hautainhoitorahaston
sekä E A Hiltulan rahavarojen sijoitusyhteenveto ja sijoituskatsaus.
Kiinteän ja irtaimen
omaisuuden
tarkastajat

ovat pitäneet kokouksen
24.2., jolloin he tutustuivat
seurakunnan omaisuuteen
ja sen hoitoon talouspäällikön laatiman selonteon
pohjalta. Selonteko saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Suomen ev. lut. kirkon piispat ovat yhteisessä paastovetoomuksessaan
rohkaisseet seurakuntia tukemaan mahdollisuuksien
mukaan Ukrainan sodasta
kärsiviä. Pudasjärven kaupunki on päättänyt 8000 eu-

ron avustuksesta Ukrainan
sodasta kärsivien auttamiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran ehdotuksen, että kirkkoneuvosto
avustaa Ukrainan sodasta kärsiviä 3200 eurolla Kirkon ulkomaanavun kautta.
Avustus kirjataan talousarvioylityksenä Kansainvälisen diakonian kustannuspaikalle.
Seurakuntavaalit toimitetaan 20.11.2022. Vaalien
toimittamisesta seurakunnassa vastaa vaalilautakun-

ta. Kirkkoneuvosto ehdotti,
että valtuusto valitsee vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi
vähintään neljä varsinaista jäsentä ja vähintään neljä
varajäsentä ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
PUDASjärveläinen -lehti
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Sanna Koret – evakkomatkaaja sota-aikana
Pudasjärven
Korpitiellä
omakotitalossa asuva, eläkepäiviään viettävä, Sanna Koret os. Kuusiniva syntyi Hetekylän perukoille 88
vuotta sitten. Perheessä oli
isä, äiti ja kuusi lasta. Jossakin vaiheessa Sanna muutti vuokralle Huhtelan vanhaan taloon, kirkon viereen.
Vanhimmat tytöt kävivät
kunnallista keskikoulua. Äidin piti saada töitä Kurenalta. Ensimmäinen työpaikka
avautui Körkön leipomosta.
Aamuisin oli tekemistä, kun
piti saada pikkuinen päivähoitoon ja toiset kouluun.
Talvella pyöräily työpaikalle tuntui pitkältä. Körköllä Sanna teki ahkerasti töitä, kunnes meijeriltä avautui
työpaikka. Työmatka lyheni heti puolella. Sanna toimi
myös henkilökunnan luottamusmiehenä. Kun meijeritoiminta loppui, Sanna pääsi töihin terveyskeskukseen,
josta hän jäi varhaiseläkkeelle. Eläkevuosia on Sannalle kertynyt jo 30 vuotta. Sannan ahkeruutta kuvaa se,
että hän on maksanut pienestä palkastaan ”joka naulan” omakotitaloonsa. Jo
varhaisessa vaiheessa Sanna
jäi yksin miehestään.
- Isä oli vain talvisodassa. Joulun aikaan hän pääsi lomalle. Äiti oli lypsyllä.
Me lapset oltiin piisin valossa pirtissä, kun sotilas astuu
sisälle reppu selässä. Juoksimme navettaan. ”Äiti, sinne tuli yksi sotilas”. Äiti heti
arvasi, että se oli isä. Asuimme tosi syrjässä. Meidän pe-

rukalle oli huonoa hevostietä neljä kilometriä. Kerran
iltamyöhään meille tuli eräs
mies. Hän toi meille sanan,
että aamulla pitää olla kuuden aikaan tien varressa. Siinähän tuli äidille hoppu. Piti
alkaa laittamaan vähän vaatetta matkaan. Aamulla raahasimme itsemme tien varteen ja kuorma-auton lavalla
meidät vietiin Ouluun. Monta kertaa sotilaat pyssyt ojossa pysäyttivät meidät ja tarkastivat auton. Oltiin kaksi
yötä ammattikoululla. Eihän siellä saattanut nukkua.
Kaikkialla oli nukkumamiehiä ja yöllä pikkulapset itkivät. Junalla körötettiin monta vuorokautta Lahteen.
Venäläiset vangit, Vasilli ja
Pauli hakivat meidät asemalta kaksilla hevosilla Orimattilaan, Kuivannon kylään.
Miesten pusakoiden selässä
oli isot v-kirjaimet. Kaikilla
vangeilla se oli. Setä puhui
heidän kanssaan venäjää.
Evakossa oltiin kuusi viikkoa. Meitä oli äiti viiden lapsen kanssa, nuorimmainen
ei ollut. Heikki-setä ja miniä,
joka odotti lasta ja sen poika.
Minä olin 11-vuotias, kun äidin kanssa toimittiin kätilöinä. Asuttiin kahden huoneen mökissä. Isäntätalosta
saimme maidon ja voin. Oli
jotakin avustustakin, jolla sai kaupasta ostaa. Äiti ja
setä kävivät töissä. Isossa talossa oli paljon karjaa. Muistan, että venäläinen vanki
Vasilli oli vanhempi ja kävi
pellolla usein porisemassa
sedälle. Vasilli kertoi itkien,

Oli se reissu sehin. Kaikki vaunut oli täynnä väkiä ja jaettiin
sitä hernekeittoa. Eihän ne kaikki osannut edes syyvvä semmosta.

että kun heidät viedään Venäjälle takaisin, heidät tapetaan heti. Hänellä oli vaimo
ja neljä lasta. He olivat kovia työmiehiä. Oulujoellakin
oli venäläisiä vankeja töissä.
Monet piiloutuivat, että ei
tarvitsisi lähteä. Kyllä se oli
kova pala mennä takaisin. Se
oli syksyä 1944, kun olimme
evakossa. Nuorin siskoni oli
toisella vuodella ja opetteli puhumaan. Inkeri oppi talon uudelta emännältä savolaisia sanoja. Äidillä oli aina
kädet täynnä työtä ja lapsia. Lähteestä kannettiin vesi
ja kattiloissa lämmitettiin
pyykkivedet. Sisällä pestiin.
Vanhin siskoni oli invalidi,
Aune oli isotöinen hoitaa.
Kyllähän se oli äidille raskasta aikaa, muisteli Sanna
Koret.
- Eihän sitä sota-aikana ollut radiota. Sedällä oli

sellainen tikekone, jota veivattiin ja sitten kuunneltiin.
Ryssän-Tiltuksi
sanottiin
suomalaista miestä, joka Venäjältä käsin puhui propagandaa tike-koneessa. ”Tänä
yönä Oulun kaupunki poltetaan tuhkaksi ja kesällä kylvetään naurista.” Sitä kuunneltiin korva tarkkana, mitä
se Tiltu sieltä puhui. Muistan, kun Oulua pommitettiin, niin noustiin sedän talon katolle sitä katsomaan.
Taivaanrannalla kävi kauheat loimut. Kun kuultiin lentokoneiden ääntä, niin heti
juostiin kuusen juureen. Pimennysverhot piti ikkunoissa olla. Kipinässä eräs nainen oli lypsyllä. Navetan
ikkunoissa ei ollut verhoja,
niin lentokoneesta ammuttiin kohti. Oulun pommitukset tapahtuivat pari vuotta
ennen evakkoon lähtöä. Kyl-

Kyllä se sota-aika oli kovvaa aikaa. Saa sanoa, että sottaa ei
tartis tulla koskaan, sanoi Sanna Koret.

lä ne muistot ovat mielessä.
- Kaikki hetekyläläiset eivät lähteneet evakkoon. Toisilla oli tuttuja sydänmaan
taloissa. Tädin porukka oli
Isossa-Määtässä.
Kenellä
oli syrjäinen paikka sydänmaassa, niin sai jäädä. Mekin ois voitu jäädä, mutta
äiti niin hätääntyi, kun tuotiin se sana. Sillä väliin olivat Kuusamon evakot olleet
meidän perällä lehmineen

ja syöttäneet heinät lavosta.
Niitä tuli pitkiä lehmäraitoja tietä myöten. Äidin lehmät olivat Oulujoella. Perätalon Aino ja Hilma lypsivät
meidän ja sedän lehmät siellä. Me lapset oltiin iloiset,
kun saatiin lähteä jonnekin.
Evakkomatka ei meistä tuntunut pahalta.
Ape Nieminen

Vesa Teivaanmäki on metsästäjien puolestapuhuja
Pudasjärven Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Vesa Teivaanmäki on
toiminut tehtävässään osaaikaisena vuodesta 2016
lähtien. Pudasjärvi kuuluu
Oulun alueellisen riistakeskuksen alaisuuteen. Pudasjärven riistanhoitoyhdistykseen kuuluu melkein 3000
jäsentä. Se edellyttää metsästyskortin
maksamisen
ja valitsemisen metsästysalueeksi Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen. Riistanhoitoyhdistys ei ole
rekisteröity yhdistys, vaan
julkisoikeudellinen
yhteisö. Yhdistys toteuttaa alueellisesti riistanhallintolakia.
Riistanhoitoyhdistykselle kuuluu hallintolain mukaan tiettyjä tehtäviä, jossa
vapaaehtoiset toimivat virkamiehinä. Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on järjestää metsästäjäntutkintoja,
ampumakokeita sekä valvoa metsästyslain toteutumista. Riistakeskus hyväksyy koulutuksen saaneen ja
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen esittämän henkilön
valvojaksi. Pudasjärvellä on

puolen kymmentä valvojaa.
- Olemme ostaneet muutamana vuonna 1000 eurolla lisää metsästysvalvontaa
Metsähallituksen kausivalvojilta. Näin olemme saaneet metsästyslain valvojia
yksityisille ja valtion maille
koko Pudasjärven alueelle.
Viime vuonna kausivalvojat
tekivät yksityisille metsästysmaille 13 valvontakertaa.
Metsästäjät haluavat tällaista näkyvyyttä ja tykkäävät
siitä, että lupia kysellään.
Lähtökohtaisesti kaikki metsästäjät ovat lakia kunnioittavia. Metsästäjät haluavat,
että huomiota kiinnitetään
erityisesti teihin ja niiden
ympäristössä tapahtuvaan
metsästykseen. Se on kaikkien etu. Valvojat liikkuvat
pareittain ja pyrkivät tunnistamaan metsästysrikkomuksen tehneen henkilön. Heillä ei ole kiinniotto- tai aseen
poisotto-oikeuksia. He ilmoittavat
havainnoistaan
minulle, poliisille tai erävalvojalle. Näin voimme tehokkaasti puuttua tilanteeseen
yhdessä. Metsässä liikkuu
lainkuuliaisia, vähän huo-

limattomia ja täysin tahallisesti lakia rikkovia metsästäjiä, kertoi toiminnanohjaaja
Vesa Teivaanmäki.
- Tällä hetkellä minun
ja hallituksen työ keskittyy
hirviverotussuunnitteluun.
Luonnonvarakeskus (Luke)
julkaisee hirvitalousalueen
hirvikanta-arviot, verotussuositukset sekä riistanhoitoyhdistyskohtaiset
hirvikanta-arviot. Niiden pohjalta
voimme laatia verotuslaskelmat. Useita palavereita ja kokouksia on jo pidetty. Luonnonvarakeskukselta olemme
saaneet
hirvitalousalueen
ja riistanhoitoyhdistyskohtaiset hirvikanta-arviot tällä hetkellä. Muutamia tietoja
vielä odotellaan Riistakeskukselta. Hirvitalousaluepalavereissa on alustavasti keskusteltu luvuista. Pudasjärvi
on jaettu eteläiseen ja pohjoiseen hirviverotuslohkoon.
Viime vuoden kaato- ja vasaprosentti tietoja suhteutetaan tämän vuoden laskevaan hirvikantaan ja miten
verotussuhteita eri lohkojen
suhteen muutetaan. Metsästyspäivät, hirvihavainnot ja

kaadot ovat tärkeitä tietoja,
kun luonnonvarakeskus tekee määrälliset arviot. Viime vuonna pohjoinen lohko sai enemmän lupia kuin
eteläinen. Olemme sopineet,
että vuosittain tarkastellaan,
miten on metsästetty. Nyt
odotellaan tätä lohkotietoa
Riistakeskukselta. Sitten pidetään hallituksen kokous
ja lyödään luvut pöytään ja
lähetetään ne Riistakeskukselle viimeistään 15.4.2022.
Metsästysseurojen ja -seurueiden pitää jättää pyyntilupahakemukset 2.5.2022 kello
16.15 mennessä. Joka vuosi
tahtoo joku unohtaa alueosoitushakemuksen tai lupahakemisen ajoissa, muistutti
Teivaanmäki.
- Tulevaisuus tuo tiettyjä
uhkakuvia. Kun metsästäjien keski-ikä nousee, niin ampujien määrä vähenee. Nuoret metsästäjät, tytöt ja pojat
ovat nyt kysyttyjä. Toisaalta
563065 hehtaarin metsästysalueet luovat paineita tulla
tänne metsästämään. Uhkana on, että paikalliset seurat
eivät saa hirviosoitusalueita valtion mailta. Metsähal-

Pudasjärvisille on erittäin suuri etu metsästyslain 8. pykälä, jonka mukaan paikkakuntalaiset voivat metsästää valtion
mailla ilmaiseksi.

litus edellyttää, että kymmenestä ampujasta kuuden
täytyy olla sellaisia, jotka eivät muuten pääse metsästämään hirveä. Metsähallituksen toiminta perustuu
tasapuolisuuteen ja lakiin.
Euroopan Unionin direktiivit ja petopolitiikka puhuttavat aina metsästäjiä. Ensi
syksy on ehkä viimeinen

kerta, kun saa käyttää lyijyhaulipanoksia ja pari kolme
vuotta eteenpäin sama koskee luotipanoksia. Murheellinen asia on se, että meidän
hirvitilanteemme on selvästi laskenut ja se vaikeuttaa
myös koirien kouluttamista., kertoi Teivaanmäki.
Ape Nieminen
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Hiihtoladun varrella
Pudasjärven
lentokentän
portin tuntumasta on helppo
lähteä hiihtoladulle. Hiihtokauden aikana parkkipaikka
on ahkerassa käytössä. Eräänä päivänä Olavi ja Anja Leinonen olivat juuri ottamassa
välineitä suksipussista ja tekivät lähtöä ladulle. Ei kuitenkaan niin kiire, etteivätkö
ehtineet hiukan porisemaan.
- Viisi kertaa viikossa
olemme normaalisti käyneet.
Viime aikojen kelit on tiputtanut hiihtokerrat kolmeen
tai jopa kahteen. Yksi kierros
hiihdetään. Siitä tulee vajaa
neljä kilometriä. Se on ihan
sopiva matka meille, tuumasi Olavi Leinonen.
- Minä olen vasta nyt
aloittanut tämän hiihtämisen
tänä talvena. En ole kolmeen
vuoteen hiihtänyt. Nyt olen
käynyt Ollin matkassa hiihtämässä. Nyt on aikaa, kun
juuri olen jäänyt eläkkeelle. Kaverin kanssa on mukavampi hiihtää. Toinen rohkaisee toista sanoen:” Nyt
lähdetään!” Naapurilta kysyttiin: ”Onko latukone käynyt?” Kyllä hyvin hoitavat
ladut täällä, iloitsi Anja Leinonen.
- Minulta on jäänyt mäkihyppyharrastus kokonaan.
Viimeksi hyppäsin veteraanien MM-kisoissa Slovenian
Planicassa vuonna 2018. Etureisi repesi ensimmäisessä
harjoitushypyssä. Koko kisa
jäi siihen minun osaltani. Viimeksi olin maailmanmesta-

Suomen vaarallisimmat
naiset?

Leinoset käyvät yhdessä hiihtämässä aina, kun siihen vain on mahdollisuus. Kevätauringossa
hiihtäminen on virkistävä kokemus kaikin puolin.

ruuskisoissa palkintopallilla
vuonna 2017. Kilpailu käytiin Itävallassa ja sain pronssia, kertoi Olavi.
Olavi Leinonen muisteli, että hänellä oli huippuvalmentaja
veteraanikisojen aikana. Hän teki vain
sen, mitä valmentaja sanoi,
eikä mitään ylimääräistä.
Olavi iloitsee edelleen, että
hän onnistui siinä hommassa. Hän kokee sen positiivisena kokemuksena elämässään. Valmentajan ansiosta
hän pärjäsi kymmenen vuotta mäkihyppykisoissa ympäri maailmaa.

- Kilpailutoiminta kasvatti itseluottamusta. Totta kai
sitä nautti, kun tuloksia tuli
sitä mukaan, mitä treenasi. Sehän oli unelmien sankaruutta, kun sai liidellä ilmassa kuin lintu. Veteraanit
hyppäävät vain niin pienistä mäistä nykyään, että ei siinä montakaan sekuntia ehdi
ilmassa olla. Mutta pienestäkin ilmalennosta voi nauttia,
kun sattuu oikein kohdalleen. Me hypättiin 20 metrin
ja 40 metrin mäistä, muisteli Olavi.
- En hirvennyt olla katsomassa, kun Olli hyppä-

si. Hän oli kuitenkin varma hyppääjä, että ei se siinä
mielessä pelottanut. Harvoin
hän kaatui. Se Planican juttu
oli ikävä tapaturma. Meidän
poika, Kimmo hyppäsi nuorena jonkun aikaa Ollin kaverina. Olli oli aina ahkerasti
mäkeä kunnostamassa. Kun
minä tulin töistä, niin Olli
lähti Jyrkkäkosken mäkeä
laittamaan. Olli hoiti lapset
päivällä ja illalla oli mäessä.
Olenkin leikkisästi sanonut,
että Olli oli mäen kanssa naimisissa, naureskeli Anja.
Ape Nieminen

Pudasjärven kaupungin
koronarajoitukset huhtikuussa
Pudasjärven kaupungin johtoryhmä päätti 31.3. kunnan
toimivallassa olevista rajoituksista STM:n ja alueellisen
koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti.
Edelleen on tärkeää hidastaa tartuntojen leviämistä väestössä. Hyviä keinoja
tähän ovat käsihygieniasta
huolehtiminen, riittävät turvaetäisyydet ja kasvomaskin
käyttö. Tartuntoja havaitaan
myös rokotetuilla, mutta rokotukset suojaavat edelleen
erittäin hyvin vakavalta taudilta ja niitä suositellaan kaikille kohderyhmään kuuluville.
Kaupungin palveluissa ei
pyydetä esittämään koronapassia. Tärkeintä on toteuttaa edelleen muita toimia,
joilla tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kaupungin
tiloissa toimivat yhdistykset,
tapahtumanjärjestäjät sekä
muut toimijat vastaavat itse
terveysturvallisuuteen liittyvistä ratkaisuistaan, ja voivat halutessaan edellyttää
myös koronapassia.
Johtoryhmän päätös koskee Pudasjärven kaupungin

tilojen käytön rajoittamista sekä hygienia- ja turvallisuusohjeita huhtikuun aikana seuraavasti:
Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että
osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien
pitämiseen.
Puikkarin saunat ja allasosasto ovat avoinna. Yhtäaikaisten kävijöiden määrä
on rajattu 50 henkilöön.
Puikkarin kuntosali on
avoinna. Yhtäaikaisten kävijöiden määrä on rajattu 10
henkilöön. Omatoimikäyttö
lätkällä on sallittu.
Tuomas
Sammelvuo
-sali sekä muut ryhmäliikuntaan tarkoitetut tilat ovat
avoinna. Muiden kuin vuorolle osallistuvien oleskelu
sisätiloissa on kielletty. Vuoron vastuuhenkilö odottaa
ulko-ovella, päästää osallistujat sisään ja huolehtii, että
ulkopuolisia ei tule sisätiloihin.
Kansalaisopiston opetus on käynnissä, ja opiskelijoita tiedotetaan yksittäisten kurssien tilanteesta

tarpeen mukaan. Myös maahanmuuttajien Suomistarttiopetus on käynnissä.
Kirjasto on avoinna. Yhtäaikaisten
asiakkaiden
määrää ei rajoiteta pääkirjastossa. Omatoimikirjasto on
avoinna. Kirjastoauto liikennöi reitillä rajoitetuin asiakasmäärin.
Nuorisotilat ovat avoinna. Tilassa saa oleilla enintään 20 asiakasta kerrallaan.
Taidekamari on avoinna.
Tilassa saa oleilla enintään
10 asiakasta kerrallaan.

Hygienia- ja
turvallisuusohjeet
kaupungin
palveluissa
Asiakastapaamiset hoidetaan ensisijaisesti etäyhteyksin niissä palveluissa, missä
ei ole välttämätöntä henkilökohtainen kasvokkain tapahtuva palvelu.
Kasvomaskisuositus
yli 12-vuotiailla aina julkisissa sisätiloissa. Joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.
Sosiaalija
terveydenhuollon toimipis-

teissä sisätiloissa koko henkilökunnalle.
Suositus
koskeen myös omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita.
Hyvä käsihygienia. Käsidesiä löytyy heti sisääntulo-ovien luota. Lisäksi eri
työpisteissä on useita käsidesipisteitä. Kädet kannattaa pestä erityisesti, kun
tulet ulkoa sisään ja aina
wc-käynnin jälkeen. Lisäksi
kannattaa pestä kädet, kun
olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Muista myös kunnollinen kuivaus. Jos et voi
pestä käsiäsi, käytä käsidesiä. Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita
nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski
tai aivasta hihaan, älä käsiisi.
Yksityistilaisuuksia järjestettäessä tulee kiinnittää
huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin kuten käsihygieniaan, riittäviin turvaetäisyyksiin ja kasvomaskin
käyttöön.

Nimi on enne juontuu latinankielisestä lentävästä lauseesta Nomen est omen. Nimi onkin enne, sillä ”Suomen vaarallisimmat naiset” ovat Ansa Ikonen, Paula Koivuniemi ja Miina Sillanpää – ainakin
etunimen perusteella!
Nimi voi olla myös tärkeä vaikuttaja. Muuan lapsi sai nimen Kunto. Viinaksiin taipuvainen isä näet
halusi varmistaa, että vaikka hän tulisi missä kunnossa tahansa pubista kotiin, naapurit toteaisivat,
että ”sieltä se Kunnon isä tulee”!
Entäs kun eräälle lapselle annettiin nimi Kai, naapurin lapsi sai nimen Varma.
***
Suomen kielen monimuotoisuudesta kertoo sananlasku ”Parempi katsoa katua kuin kaatua ja katua,
ettei katsonut katua.” Ja monimuotoisuutta on myös
nimissä:
• Muut ostivat verhoja, mutta Tapio Liinoja.
• Muut ottivat taksin, mutta John Lennon.
• Muut olivat kasvot kameraan päin, mutta Markus
Selin.
• Muut saivat töitä, mutta Teuvo Loman.
• Muut olivat Mäntysiä, mutta Pekka Kuusi.
• Muut olivat outoja, mutta Eppu Normaali.
• Veijo on Meri, mutta Olavi Virta.
• Muut ostivat hehkulampun, mutta Tomas Ledin.
• Muut olivat ankkoja, mutta Riki Sorsa.
• Hannu oli Salama, mutta Pekka Pouta.
• Muut halusivat Eevan, mutta Kofi Annan.
• Muut olivat Honkasia, mutta Saku Koivu.
• Riitta oli Loiva, mutta Miina Äkkijyrkkä.
***
Poimitaan loppuun pari nimekästä juttua Matti Punttilan toimittamasta kirjasta ”Haaskannäköinen tyttö”
(WSOY):
Elma: – Minkähän takia naisia kiinnostavat nuo Rutilainen ja Patalainen?
Selma: – Kukapa ei haluaisi olla Rutilaiska tai Patalaiska!
***
Opettaja oli antanut oppilailleen kotitehtäväksi kirjoittaa aineen aiheesta ”Ihminen, jota pidän sankarina”. Pikku-Tiinan isä oli oikein imarreltu, kun tytär oli
valinnut sankarikseen hänet, ja tiedusteli syytä siihen.
– Koska minä en tiedä, miten Arnold Schwarzeneggerin nimi kirjoitetaan!
***
Kake: – Joko sinä kuulit siitä Ruutikaisen sukupolvenvaihdoksesta? Isällähän on ollut ”Rapen lihapuoti” -niminen kauppa jo neljänkymmen vuoden ajan, mutta
kun Ville-poika astui ohjaksiin, puoti sai uuden nimen.
Nyt se on ”LihaVille”!
Make: – Mutta hoksingit on paikallaan Kompiaisen
Matillakin. Kun poika kuuli Villen puodista, hän päätti
perustaa herkkukaupan. Sen nimeksi tulee ”AhMatti!
***
Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kaupunki tiedotus
Lapin kullan kimallusta. Kuva: Antero Nygård.
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut
AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON
KORJAAMOPALVELUT

HAUTAKIVIPALVELUT

KATSASTUSPALVELUT

JP AUTOMAALAAMO

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset
Tuulimyllyntie 2
(Teboilin kiinteistö),
93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO
• VAKUUTUSYHTIÖIDEN
TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA

-KORJAUKSET
• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• ILMASTOINNIN HUOLLOT

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

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

Kiven voit tilata myös suoraan netistä.
www.koilliskivi.fi

info@koilliskivi.fi

0400 891 974 Teollisuustie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven siirtokuormausasema (os. Kuusamontie 823 b)
on avoinna lauantaisin klo 10–14 lokakuun loppuun saakka.
Pääsiäislauantaina 16.4. olemme suljettuna.

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

FYSIOTERAPIAPALVELU
Fysio Aurea,
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,
Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992
- Fysioterapiapalvelut myös ilman lääkärin lähetettä
- Fysioterapeutin suoravastaanotto selkä-, niska- ja
olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus
Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

PUDASTORI
* osta, myy,
vuokraa...
OSTETAAN

Traktori MF 35/135 tai
Ford Texta tai
joku vastaava.
P. 040 722 6449.
KUN HALUAT PÄÄSTÄ
EROON TARPEETTOMAKSI
JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,
TAI TARVITSET JOTAIN,
ILMOITA
PUDASKIRPPIKSELLÄ.
Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata
PUDASTORIN kautta. Normaalit PUDASTORIN myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15
€. Kiinteistö- ja tonttikaupat / -vuokraukset
sekä kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin lisätään pienlaskutuslisä 3 €. Teksti on toimitettava sähköpostilla: ilmoitukset@vkkmedia.fi, 0400 499 745. Muistathan ilmoittaa
yhteystietosi laskutusta varten.

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset

IETIN RATTAAT Ky
0400 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

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

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

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

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.

pohjanrahti@pohjanrahti.com

Kiertokaari Oy I kiertokaari.fi

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA,
METSÄNEUVONTAA

KELLOSEPÄNLIIKE

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

0400 585136 www.kiinteistonelio.fi

KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Pudasjärven siirtokuormausasema
avoinna lauantaisin

Avoinna
ma-pe klo 9-17

www.katsastusteam.fi

Naamanka Ky

P. (08) 822 084
Jukolantie 2, Pudasjärvi

Metsäpalvelu Tuomaala Oy

Pitkäaikaisella kokemuksella ja ammattitaidolla

P
P
P
P
P
P

Leimaus
Puukauppapalvelut
Tila-arviot
Metsäsuunnittelu
Maanmuokkaukset
Metsäviljely

P
P
P
P
P

Metsäveroilmoitukset
Ojitus
Nuoren metsän hoito
Kemeratuet
Taimet ja siemenet

Puistotie 2, Pudasjärvi

Metsänomistaja,
ota yhteyttä!

Tuomo Tuomaala 040 935 9320, tuomo.tuomaala@outlook.com
Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

Eläkeläisillä vilkasta toimintaa haastavat
olosuhteet huomioon ottaen
Pudasjärven Eläkeläiset ry:n
kevätkokous pidettiin tiistaina 29.3. Kokouspaikkana oli
seurakuntatalon rippikoulusali. Kokoukseen osallistui 19 henkilöä. Kokouksen
alussa muistettiin yhdistyksen jäseniä, jotka osallistuivat Kempeleen hiihtoihin
18.3. Yhdistyksen puolesta
ruusut Pirjo Steniukselle ja
Jukka Vähkyrälle ojensi sihteeri.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen
avannut yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Vähkyrä ja
sihteerinä toimi Seija Vähkyrä. Ilmoitusasioina esiteltiin
Jokilaaksojen Aluejärjestön
tulevia tapahtumia, joihin
pyritään osallistumaan: Pyhäjärvellä on 1.4. pilkkikisat.

Rokuan Health&Spa Hotellissa on 8.4. Utajärven eläkeläisten 50 –vuotisjuhla. Liiku luonnossa -tapahtuma on
27.5. Kiimingin Koitelinkoskella.
Vuosikertomuksesta käydyssä keskustelussa tuotiin
esille, että toimintaa on ollut
kiitettävästi haastavat olosuhteet huomioon ottaen.
Toiveena esitettiin tulevalle
vuodelle, että tiedotusta Pudasjärven Eläkeläisten ry:n
toiminnasta tulisi olla enemmän. Vuoden 2021 vuosikertomus ja tilinpäätös vahvistettiin sekä myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille.
Yhdistyksen edustajia ja
varaedustajia valittiin Jokilaaksojen Aluejärjestön syys-

Pudasjärven Eläkeläiset ry:n kevätkokouksen tyytyväisiä osallistujia.

kokoukseen.
Eläkeläiset ry:n avustusta on tulossa Tietotekniikka kurssiin. Suunnitteilla on,
että osa kurssista pidettäisiin kuluvan vuoden keväällä ja osa syksyllä. Tiedotusta

on asiasta tulossa myöhemmin. Suunnitteilla on kesätapahtumiin osallistumista,
esimerkiksi toritapahtumiin,
mahdollisuuksien mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokoukseen osal-

listujat siirtyivät kakkukahville, joka tarjottiin hiihtäjien
saavutusten johdosta.
Seija Vähkyrä,
kuva Ape Nieminen
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LAKIPALVELUITA

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO JA KUKKA KY, PIHLAJA

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN
Varatuomari Juha Asikainen

Kaikki lakiasiat asiantuntevasti ja luottamuksella yli 30 vuoden ajan

•
•
•
•
•

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

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi

puh. (08) 824 162, 040 585 6217

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

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

MAARAKENNUSTA

Kaikki isot ja pienet
rakennusalan työt
ammattitaidolla ja
toimitusvarmasti

Oy

Paikallista rakennuspalvelua
- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt

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

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

- vesi-, palo- ja
mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy
Tuomo Määttä 0400 658 877, 93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

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

Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 122, 0400 330 058
-välitykset kaikkiin maihin

TARVIKKEITA JA
VARUSTEITA

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

Anon Ase ja Tukku

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

VARAOSIA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET
TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN
l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-,
PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. käyttövesi- ja
lämmistysverkostojen saneeraukset
Uponor komposiittijärjestelmällä

LVI- ja Rautatarvike Oy

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA
KUKKAKAUPAT

Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi
Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Meiltä:

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

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT,
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET
-IKKUNAT ja OVET

-KUKKAVÄLITYS

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI.
P. (08) 823 350, 0400 399 830.
hautausraisanen@gmail.com, www.hautauskukkaraisanen.fi

PANKKI- JA
VAKUUTUSPALVELUITA

LAPIN
AUTO-OSA OY
Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

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

myynti, asennus ja rahoitus

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

Uusia parannuksia kansalaisopiston syksyyn
Pudasjärven
kansalaisopiston tulevaa lukuvuotta tulee sävyttämään koko
kansalaisopistokenttää
koskeva uudistus. Puhutaan osaamisperusteisuudesta eli kansalaisopistossa opitun tunnistamisesta
ja tunnustamisesta. Uudistuksen takana on Opetushallitus. Työelämän nopea
muutos edellyttää jatkuvaa oppimista ja kansalaisopistot ovat siihen joustava koulutusorganisaatio.
Tällä hetkellä Pudasjärven
lukiolaisilla on mahdollista saada sisällytettyä omiin
opintoihinsa
kansalaisopiston kursseja sillä edellytyksellä, että kurssit laajuudeltaan ja sisällöltään
vastaavat lukion vaatimuk-

sia. Kansalaisopiston antama
koulutus pysyy edelleen vapaatavoitteisena eli tutkintoon johtamattomana, mutta kurssien opintosuorituksia
voidaan kirjata Koski-tietovarantoon.
- Meillä on nyt työn alla
tavoitteena saada kaikkiin
kansalaisopiston kursseihin
kurssikuvaukset osaamisperusteisesti. Eli esitellään lyhyesti mitä kullakin kurssilla
tehdään, mitä on tavoitteena
oppia ja määritellään kurssin laajuus opintopisteinä.
Kurssikuvaukset tuovat lisää selkeyttä niin opettajalle
kuin opiskelijalle. Ne herättävät mielenkiintoa ja opiskelija näkee, millaista osaamista kurssilla tavoitellaan. Jos
opiskelija haluaa, niin arvo-

sanat voidaan viedä kansalliseen Koski-tietovarantoon,
jonne suomalaisten opintosuorituksia on kerätty vuodesta 2018 lähtien. Arvioisin,
ettei kovin moni halua omia
kurssisuorituksiaan
sinne,
koska monet tulevat kursseillemme harrastamaan liikuntaa, musiikkia tai muuta,
mutta toisille niistä voi olla
hyötyä opinnoissa, työpaikkaa hakiessa tai työelämässä. Tämä on meillekin uusi
systeemi. Vielä ei ole yhtään
Koski-merkintää tehty meidän opiskelijoiden opintosuorituksista. Toivottavasti
tulevana lukuvuonna päästään niitä tekemään. Koskesta voi Omaan Opintopolkuun kirjautumalla lähettää
opintosuorituksensa viralli-

sen todistuksen. Koski-tietovarantoon viedään kaikki
Suomessa tutkintoon johtavan koulutuksen suoritukset.
Siinä ovat mukana peruskoulut, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulutus
ja yliopistot. Meille tätä mahdollisuutta on tarjottu viime
syksystä lähtien eli kaikille,
jotka kuuluvat vapaan sivistystyön piiriin: kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja
liikunnan koulutuskeskukset. Jokainen opiskelija voi
edelleenkin pyytää paperisen
todistuksen opintotoimistostamme, kertoi apulaisrehtori
Pasi Kemppainen.
Ape Nieminen

Tervetuloa innolla opiskelemaan kansalaisopiston tarjoamille kursseille syksyllä, toivottaa apulaisrehtori Pasi
Kemppainen.
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Helluntaiseurakunnassa tapahtuu

Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13.

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi,
sillä sieltä elämä lähtee.
Sananl 4:23
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HOTELLI-RAVINTOLA
KURENKOSKI
AVOINNA:
maanantai
tiistaina
keskiviikkona
torstaina
perjantaina
lauantaina
sunnuntaina

13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 02.00
13.00 - 20.00
14.00 - 04.00
14.00 - 04.00
15.00 - 20.00

VUOSIKOKOUS
la 16.4.2022 klo 14.00
Ravintola Meritassa

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Johtokunta

Pudasjärven JHL ry os. 330

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 20.4. klo 17.30
Ravintola Meritassa.

Hallitus klo 16.15. Asiat: toimintakertomus,
tilinpäätös 2021 ja paikallisyhdistyksen lakkauttaminen.
Tarjoiluiden vuoksi Ilmoittaudu tekstiviestillä Reijalle
p. 040 729 8183, 13.4. mennessä.
Hallitus
Jäsenet tervetuloa!
Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT

FAIJA

Lämpimästi tervetuloa!

Pudasjärven Kunto ry:n

Perjantaina 8.4.

Ennakkolippu Kurenkoskessa 7.4.
saakka 17€. LLippu
ippu ovelta 22 € sis. ep.

Kauppatie 7, Pudasjärvi
010 666 8420

Tervetuloa viihtymään.
Muistathan hyvän hygienian.
Tule vain terveenä

Kyläkierroksella Pudasjärven kylillä käydään keskustelemalla läpi kylienne ominaisuuksia, toimijoita ja palveluja. Keskustelutilaisuudet ovat kaikille
avoimia.

Mukana keskustelemassa Pudasjärven kaupungin
ja Kehitys Oy:n väkeä, Kohota -digihanke sekä valiokuntien jäseniä.
Keskustelut klo 17.30-19.30, kahvit klo 17 alkaen:

Metsästysseura
Kivarin Erä ry:n

VUOSIKOKOUS

la 16.4.2022 klo 10 hirviliiterillä,
os. Rissasentie 12.

Asiat: Sääntömääräiset ja hirvijaoksen tulevaisuudesta
päättäminen.

Johtokunta

Aitto-ojan kalaveden
osakaskunta ry

VUOSIKOKOUS

pidetään su 24.4.2022 klo 13
Aittojärven koululla.

RETKI KUUSAMOON

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta
Tervetuloa!

Lähtö Oikopolun pysäkiltä klo 10 ja paluu noin klo 17.
Hinta 10 €, sisältää matkan ja lohikeitto ruokailun.
Ilmoittautuminen Heimolle 11.4. mennessä,
0400 385 281 (miel.tekstiviesti). Tervetuloa!
Toukokuun kerho 2.5. klo 13 srk talo. Vierailijana
lääkäri Terttu Ahonen.
Teatteriretket suunnitteilla.
Tuettu loma 2.-7.9. Kiilopäällä,
jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
Leenaan tai Heimoon.

Ala-Kollajan yhteisen maa- ja
vesialueen osakaskunnan

ke 13.4. Kuusamon Sydänyhdistyksen vieraaksi.

KYLÄKIERROS 2022

VUOSIKOKOUS

pe 22.4.2022 alkaen klo 18.00
Kipinän koululla, os. Syväojantie 280 b,
93140 Kipinä.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tarkastettu
pöytäkirja nähtävänä 14 päivän ajan 29.4.-13.5.2022
os. Yli-Iintie 907, Kipinä. P. 040 586 4824.
Tervetuloa!

Hoitokunta

Pudasjärven Keskustan Kurenalan
paikallisyhdistyksen

Livokkaan toimitalo (Livo) , pidetty
Sarakylän koulu (Sarakylä, Mehtälä) , pidetty
Syötteen kylätalo (Syöte) , pidetty
Iinattijärven entinen koulu (Iinattijärvi) , pidetty
Pintamon kylätalo (Pintamo) , pidetty
Hirvaskosken kartano (Hirvaskoski ja Ervasti)
Jongun kylätalo (Jonku)
Möykkälä (Puhos ja Kurki)
Korpisen kylätalo (Korpinen)
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)
17.3.
21.3.
24.3.
28.3.
31.3.
4.4.
7.4.
11.4.
21.4.
25.4.

LISÄTIETOJA

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



www.pudasjarvi.ﬁ/yhdistystoiminta

Pelttarinseudun
Metsästysseura ry:n

PERINTEISET
HIRVIPEIJAISET

la 16.4. klo 12-15 Hirvimajalla.

Seuran jäsenet, maanvuokraajat ja
kyläläiset perheineen tervetuloa!

Hirvenlihojen huutokauppa klo 14 alkaen.

Johtokunta

VUOSIKOKOUS

sunnuntaina 24.4. Kaupungintalolla
valtuustosalissa.

Klo 17.00 Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen
hallituksen kokous
Klo 18.00 Vuosikokous

KANSALAIS-

Tervetuloa!
Avajaisviikolla kävijöiden ja arvontaan osallistuneiden
kesken arvottiin palkintoja, jossa pääpalkintona oli Samsung- älypuhelin. Arvontaa suorittamassa Tapio Laurila
Kohtaamo -hankkeesta ja työllisyyspalveluiden viestintäharjoittelija Tiia Brinck.

Pirtin Kohtaamo
starttasi
Monipalvelupiste
Pirtin
Kohtaamo käynnisti toimintansa ja avajaisia vietettiin 14.3. ja sen jälkeen
monipuolisella ohjelmalla
koko viikon. Avajaisviikolla toimintaan kävi tutustumassa sekä osallistumassa
eri tapahtumiin runsaasti
kuntalaisia. Jatkossa Kohtaamo palvelee arkena keskiviikko-perjantai kello 10
– 15. Tapahtumia ja toimin-

taa on luvassa jatkossakin,
joista tullaan informoimaan eri mediakanavissa.
Kohtaamon väki toivottaa
edelleen kaikki tervetulleiksi palvelupisteelle omien neuvontatarpeidensa
pohjalta. Kohtaamon neuvontapiste palvelee ilman
ajanvarausta.
Tapio Laurila
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KEVÄTNÄYTTELY

Hyvän olon keskus Pirtissä (Varsitie 1)
su 10.4. - ke 4.5.2022.

Avoinna ma - to klo 13 - 19 ja su klo 13 - 17.
Puh. 040 826 6586 / näyttelynvalvoja.

Markkinapaikkoja voi
tiedustella

Kurssitöitä on esillä Taidekamarissa ja
kirjaston 2. kerroksen näyttelyseinällä.

Heimo Turunen
vkkmedia@vkkmedia.fi
0400 385 281

Avajaistilaisuus Pirtin Kurkisalissa su 10.4. klo 14.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.

!

a
Tervetulo

Yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa.
Tervetuloa!

www.pudasjarvi.fi/kansalaisopisto
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Porokoirakerholla
30-vuotisjuhlakilpailut Korentokankaalla

Anna Romakkaniemi Palojärven paliskunnasta ja Jonna Ahvensalmi Niemelän paliskunnasta olivat avustustehtävissä kirnun portilla. Molemmilla naisilla on omia poroja ja he
opiskelevat Lapin ammattikorkeakoulussa agrologeiksi.

Pudasjärven
Paliskunta järjesti 1-3.4.2022 Porokoirakerho ry:n kanssa
poropaimennuskilpailun Korentokankaan poroerotusaidalla. Itse kilpailu ja porokoirien taipumustestit vetivät
kilpailijoita ympäri Suomea.
Mirva Rantala tuli Pudasjärvelle Korpilahdelta. Hän
osallistui kilpailuun viisivuotiaalla Pirulla, joka kotipuolessa paimentaa enimmäkseen lampaita. Mirvalle
oli tärkeää nähdä oman koiran taipumukset porojen paimentamisessa.
Porokoirakerhon puheenjohtaja Hanna-Riikka Kuhmonen kertoi, että Korentokankaan kilpailu on kerhon
30-vuotisjuhlakilpailu! Kerho on perustettu vuonna
1992 ja joka vuosi kerho on

pyrkinyt järjestämään porokoirakilpailut yhteistyössä
jonkun paliskunnan kanssa.
Osallistujamäärät vaihtelevat riippuen siitä, millä paikkakunnalla kilpailut järjestetään. Viikonlopusta kaksi
päivää on varattu koirien taipumustestauksiin. Katsotaan
onko koiralla luontaista taipumusta porojen paimentamiseen, seurataan reaktioita
ensikosketukseen, kiinnostaako paimentaminen ja tuleeko haukku juoksun myötä. Porokoiralle haukku on
sen tärkein työkalu. Yleensä taipumistestaukseen tulevat koirat ovat ei-porottomien koiria. Paimennuskilpailu
on tarkoitettu työkoirille, joita käytetään porohommissa.
Osallistujia täällä on huikeat 18. Kymmenen koiraa on

Vuotsolainen Eevamari Äärelä sijoittui kilpailussa toiseksi Suopunkitytön Peurakairan Ruvge-koirallaan. Ruvge toimi niin kuin
pitikin, iloitsi Eevamari.

paliskuntien työkoiria ja kahdeksan koiraa on ei-porottomien koiria.
Paimennuskilpailun tarkoituksena oli jakaa pääaidassa olevat porot niin, että
koira ohjaajan avustuksella
erotti laumasta ryhmän, jossa oli neljä tai kuusi poroa.
Loput porot tuli ohjata toiseen aitaukseen, jonka portin avustajat sulkivat. Koiran ja ohjaajan tehtävänä oli
saada pääaitaukseen jääneet
porot kirnun läpi koppaan.
Koiran tuli pysähtyä kirnun
portille odottamaan. Avustajat sulkivat väliportin. Porot
odottivat kopassa, josta koira

Porokoirakerho ry:n 30-vuotisjuhlakilpailuun osallistui kilpailijoita ympäri Suomea.

ajoi ne kirnuun. Kun ohjaaja oli sulkenut kirnun toisen
portin, oli tehtävä suoritettu.
Kilpailuaikaa oli kilpailijoille
varattu 15 minuuttia.
Kirsti Hassinen on ollut
mukana lähes jokaisessa kisassa toimittajan roolissa.
Hän kertoi, että ensimmäinen porokoirakilpailu järjestettiin vuonna 1995 Pudasjärven paliskunnan toimesta.
Kilpailupaikkana oli silloin
Utajärven Olvasjärven Kärkkään poroerotuspaikka. Viimeksi Korentokankaan poroerotuspaikalla
kisailtiin
vuonna 2010. Tämän vuoden
kilpailu eroaa aikaisemmista
siinä, että nyt parttio eli pieni porolauma täytyy jakaa.
Yleensä kilpailuissa on pitänyt parttio viedä paikasta a
paikkaan b. Tämä on paljon
vaativampi kilpailu.
Pudasjärveläinen
Rainer Tuomaala osallistui viimeksi
porokoirakilpailuihin Raja-Joosepissa vuonna
2019. Siellä hänen koiransa tuli viidenneksi. Porokoirat toimivat hänellä lähinnä
peltoporokoirina. Kilpaluissa Raineria viehättää hyvä ilmapiiri, sosiaalisuus. Hänestä on mielenkiintoista nähdä,
miten oma ja toisten koirat

toimivat paimennustehtävässä.
– Näyttää siltä, että rata on
hyvä. Nyt vaaditaan enemmän ja porojen erottelulla
nähdään, mikä se on ykköskoira tälle päivälle ja tähän
aitaan. Työkoirat varmasti erottuvat. Siitä on etua, jos
ohjaaja osaa lukea poron liikkeitä. Poro saattaa töykkästä
sarvella tai potkaista, jos koira räkii. Koiran pitää kestää
poron antama palaute. Poro
haluaa palauttaa kunnioituksen itseänsä kohtaan. Kyllä koira sen tajuaa, että nyt
meni yli, selitti Kuhmonen.

maaliskuulta 2022.
Aittakumpu pitää tärkeänä, että määräaikaisessa
tuessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan raskaanliikenteen kuljetusten
ohella myös urakoitsijat ja
taksiyrittäjät.
Aittakumpu odottaa, että
hallitus päättää pikaisesti myös jakeluvelvoitteen
määräaikaisesta
poistos-

ta, koska kuljetusalan kustannuskriisi ei pysähtynyt
maaliskuuhun.
- Jakeluvelvoitteen poisto auttaisi kuljetusyritysten
ohella monia muita autoilijoita, sillä se laskisi dieselin hintaa jopa 40 senttiä litralta.
Aittakumpu teki jakeluvelvoitteen poistosta 21.3.
kirjallisen kysymyksen, jo-

hon hän toivoo myönteistä
vastausta.
- Hallitus päätti jo helmikuussa alkavansa valmistella ammattidieseliä helpottamaan raskasta liikennettä
harjoittavien kuljetusyritysten toimintaa. Tämän toteuttamista pitää kiirehtiä,
jotta maamme kilpailukyky ja huoltovarmuus turvataan myös pitemmällä aika-

Ape Nieminen

Pintamon paliskunnasta Taneli Paso toimi kilpailun yhtenä
tuomarina, Tuula Taponen ajanottajana, kilpailujohtajana oli
ivalolainen Hanna-Riikka Kuhmonen, sihteerinä helsinkiläinen Aino Karilas sekä toisena tuomarina Markus Jauru Pudasjärven paliskunnasta.

Aittakumpu kiittää kuljetusalan tukea ja
kiirehtii jakeluvelvoitteen poistoa
Kiiminkiläinen kansanedustaja Pekka Aittakumpu pitää hyvänä kuljetusalan 75
miljoonan euron tukea, josta varautumisen ministerityöryhmä päätti perjantaina 1.4.
Laki
kuljetusyritysten
määräaikaisesta kustannustuesta valmistellaan kiireisellä aikataululla. Tuki on
mahdollista saada tammi-

Poroisäntä Markus Jauru Pudasjärven paliskunnasta toimi kilpailun toisena tuomarina.
- Katson kilpailua ikään
kuin erotustapahtumana. Porot reagoivat herkästi erilaisiin liikkeisiin. Ohjaaja voi
omilla liikkeillä vaikuttaa
poroihin. Koiralle pitää antaa selvät käskyt. Ohjaajan ja
koiran välinen suhde on paimentamisessa tärkeää. Tämä
on mielenkiintoinen tehtävä,
kun pääsee näkemään niin
monenlaisia toimintamalleja.

välillä.
Aittakumpu pitää hyvänä, että ministerityöryhmä
päätti tänään myös korottaa
sairausvakuutuksesta maksettavia matkakorvauksia.
PUDASjärveläinen lehti
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Kilpirauhasyhdistyksen
porukka opintomatkalla Raahessa
Oulun Kilpi ry:n Pudasjärven vertaistukiryhmä teki
lauantaina 26.3. retken Raaheen virkistäytymisen merkeissä kuulemaan asiantutijalääkäri Ulla Slaman
luentoa kilpirauhassairauksista.
Lähdimme
Nevakiven
bussilla Oikopolun pysäkiltä kohti Raahea. Varhainen
lähtö merkitsi aikaista herätystä rennon aamukahvittelun sijaan. Silti ryhmämme
saapui lähtöpaikalle pirteänä ja innokkaana. Iloisen puheensorinan lomassa jo linja-autossa kuulimme
Tuulan kokoaman tarinan
tulevasta kohdekaupungista Raahesta. Tarinan tueksi
autossa kiersi muutama valokuva. Monelle retkeläiselle Raahe olikin jo entuudestaan tuttu kaupunki, jotkut
meistä olivat jopa jossain
elämänsä vaiheessa asuneetkin siellä ja muisteltiin niitä aikoja ja matka sujui rattoisasti.
Väkeä poimittiin matkan
varrelta. Oulun Kilpi ry:n
puheenjohtaja Kirsti Uhlgren sekä Oulun vertaistukiryhmän jäseniä ja Zeppelinin edestä mukaan tuli vielä
Kempeleen jäsenistöä.
Perille päästyämme jouk-

Kuvassa Ulla Savikko, kunniapuheenjohtaja Johannes
”Jussi” Savikko, Pekka Kinnunen ja Katri Virtanen.

Jussi Savikosta
Kokoomuksen kunniapuheenjohtaja
Pudasjärven Kokoomuksen vuosikokous muisti
sunnuntaina 3.4. vuosikokouksessaan pitkäaikaista
kokoomusvaikuttajaa Jussi Savikkoa kutsumalla hänet yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Arvonimi
voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan ja nyt se luovutettiin ensimmäistä kertaa. Kokouksessa kukitettiin
myös vaimo, Ulla Savikko. Lämminhenkisessä tilaisuudessa muisteltiin entisiä politiikan tapahtumia
ja päivitettiin ajankohtaisia
kuntapolitiikan asioita.
Vuosikokouksessa puheenjohtajan valinta jäi seuraavaan kokoukseen. Sih-

teeri/rahastonhoitajana
jatkaa kaupunginvaltuutettu Katri Virtanen, varapuheenjohtajaksi valittiin Aila
Helve ja muut hallituksen
jäsenet ovat Pirkko Kokko,
Pekka Kinnunen ja Anne
Pääaho.
Yhdistyksessä on tehty
strategiaa seuraaviin kunnallisvaaleihin asti ja vuosittaisella
toimintasuunnitelmalla asioita viedään
käytäntöön. Kokoomuksen
suosio näkyy jäsenmäärän
kasvuna ja lisääntyneinä
yhteydenottoina. Maltillinen asialinja luo luottamusta.
PUDASjärveläinen -lehti

Raahen Pekkatori on kansainvälisesti arvokas ja suomalaisten puukaupunkien toreista parhaiten säilynyt kokonaisuus.

koomme liittyi Ylivieskan
vertaistukiryhmäläisiä
ja
saimme vielä paikallisen oppaan mukaamme. Vanhaan
merimiehen
arkipukuun
pukeutunut opas kertoi tarinoita kauniista vanhoista
puutaloista, jotka ovat vanhaa kaupunkia aidoimmillaan ja edelleen asutettuina.
Ravintola Raahen Hovissa söimme maukkaan lounaan, jonka jälkeen siirryimme Toimintakeskus Kreivin
aika -nimiseen paikkaan,
missä raahelaisten vertaistukiryhmän jäsenet ottivat
meidät ystävällisesti vastaan. Ulla Slaman luento oli
mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Saimme paljon uutta tietoa kilpirauhassairauksista ja kaksituntinen meni
kuin siivillä.
Eihän toki ilman kahvia
haluttu lähteä kotia kohti,

joten suuntasimme kahville Langin Kauppahuoneelle,
joka on 1800-luvun kahvila-ravintola, puoti ja hotelli
Pekkatorin laidalla. Mielenkiintoisen aikamatkan jälkeen Oulun Kilpi ry:n Sanna
Karhu kokosi meidän iloisen joukkion yhteiskuvaan
Pekka Patsaan edessä, minkä jälkeen lähdimme kotimatkalle.
Reissu oli onnistunut,
mutta kaikki hyvä loppuu
aina liian pian. Hirveästi ehdimme nähdä ja kokea, mutta paljon jäi tekemättäkin. Jäi
tunne, että olisi kesällä vielä
paljon nähtävää, pakkohan
sinne on vielä toistekin lähteä.
Matkasta jäi käteen mukavia muistoja ja paljon kuvia, luennolta saatua tietoa
sekä saimme uusia ystäviä
ja ideoita myös omalle toi-

Raahen matkailuoppaiden
puheenjohtaja Jaakko Simonmaa esitteli kotikaupunkia komeasti pukeutuneena
vanhaan merimiehen arkipukuun.

minnallemme.
Kiitos kaikille mukana
olijoille sekä Mikolle hyvästä palvelusta ja turvallisesta
kyydistä. Yhdessä teimme
tästä muistelemisen arvoisen ja piristävän matkan.
Tervetuloa Pudasjärven
kilpirauhas- vertaistukiryhmän jäseneksi ja mukaan
toimintaan.
Kokoonnumme seuraavaan kerran 21.4.2022 klo
17.00 Pudasjärven seurakuntatalon rippikoulusalissa.
Pudasjärven vertaistukiryhmän puolesta ystävällisin terveisin ryhmänvetäjä
Tuula. TS

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

Monipuoliset kuntoutuspalvelut
ammattitaidolla
Fysioterapia | Toimintaterapia | Puheterapia

Tuuli Koivisto
Fysioterapeutti

Jaana Rantala
Fysioterapeutti

Sanni Jörgensen
Toimintaterapeutti

Sarita Angeria
Fysioterapeutti

Tarja Pyyny
Toimintaterapeutti

Maria Anias
Riitta Tiainen
Fysioterapeutti Fysioterapeutti

Anu Kaijala
Puheterapeutti

Johanna Holmström
Puheterapeutti

Varaa aika soittamalla numeroon 010 525 8801
tai kätevästi verkosta ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

Uintikisat Puikkarissa
Puikkarissa pidettiin uintikisat sunnuntaina 20.3. ja
mukana oli ennätysmäärä uimareita pitkiin aikoihin, peräti 19 osallistujaa.
Kevään viimeiset uintikisat
ja samalla kauden päätöstilaisuus pidetään Puikkarissa sunnuntaina 24.4 kello 17
alkaen.
Kahteen
uintikisaan
osallistuneet palkitaan pokaaleilla ja yhteen kisaan
osallistuneet saavat mitalit.
Palkitsemisen yhteydessä
tarjoamme kahvit ja limsat.
Olette lämpimästi tervetulleita päätöstilaisuuteen!
Aini Seppänen

Tulokset
Tytöt 6 v. vapaa 10 m 1.
Neemi Puominen 19.2, 2.
Vilja Ivola 34.1. Pojat 6v
Vapaa 10 m 1. Kasperi
Lantto 13.9. Pojat 7 v Vapaa
25 m 1. Konsta Lantto 37.5.
Tytöt 8 v Vapaa 25 m 1. Lotta Lohilahti 1.01.7. Pojat 8 v
Vapaa 10 m 1. Nuutti Hietala 14.5. Pojat 8 v Vapaa 25
m 1. Aappo Piri 37.7, 2. Iiro
Piri 41.4. 3. Luukas Kumpula 42.2. Tytöt 9 v Vapaa 25
m 1. Lumi Lohilahti 39.2.
Pojat 9 v Vapaa 25 m 1. Eemeli Ylilehto 35.9, 2. Luca
Lohilahti 37.3, 3. Urho Ivola 38.7. Pojat 10 v Vapaa 25

m 1. Ilmari Hietala 29.5. Pojat 10 v Selkä 25 m 1. Ilmari Hietala 22.7. Tytöt 12 v
Vapaa 50 m 1. Ellen Kumpula 53.2, 2. Iiris Piri 56.7.
Tytöt 12 v Selkä 25 m 1.
Ellen Kumpula 55.7. Tytöt
12 v Rinta 50 m 1. Iiris Piri
1.02.1.
Pojat 13 v Vapaa 50 m 1.
Antton Kumpula 41.1. Pojat 13 v Selkä 50 m 1. Antton Kumpula 59.1. Pojat 14
v vapaa 100 m 1. Elias Ylilehto 1.53.2. Tytöt 14 v Rinta 50 m 1. Miila Puominen
51.7.

