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Rekry-koulutuksen 
kautta suoraan töihin

PUDASjärveläinen
s. 6

Hiekkahiihtolatu on
Pintamon erikoisuutena

s. 7
Hilimojen 
Hyvän Olon Messut 
järjestetään jälleen s. 16

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

Valmistalo, jossa on järkeä – alvsbytalo.fi

TEE JÄRKIHANKINTA
> Ei ennakkomaksuja
> Talotilauksella 1 v. hintatakuu

Toteuta haaveesi! Esittely Iso-Syötteellä 16.4.

133 820 €

ESIM. LASSE
62,5 + 28,5 M2

ALKAEN:

Sis. rahti + vakio-
perustukset

Tutustu energiatehokkaaseen Älvsbytaloon.

Paikka: Hotelli Kide, Romekievarintie 6, Iso-Syöte
Aika: Lauantai 16.4. klo 16–19.  Kahvitarjoilu!

Ota yhteyttä ja varaa oma YKSITYISESITTELYAIKA:
timo.kangaskorte@alvsbytalo.fi
tai p. 040 564 8077

Tervetuloa!

Kiirastorstaina 14.4. klo 9-18Kiirastorstaina 14.4. klo 9-18
Lauantaina 16.4. klo 9-14Lauantaina 16.4. klo 9-14

Pitkäperjantaina ja Pitkäperjantaina ja 
pääsiäispyhinä suljettupääsiäispyhinä suljettu

Hyvää pääsiäistä!
PALVELEMME: PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, Arkisin 9-18, 

lauantaisin 9-14lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fiwww.pudasjarvenapteekki.fi

Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI. Puh. (08) 821 185

PALVELEMMEPALVELEMME

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

MessutOlonHyvän
Lauantaina 7.5.2022 klo 9-15
Tuomas Sammelvuo -salissa

mm. messuarpoja, tuote-esittelyjä ja 
-myyntiä, luentoja, lapsille ohjelmaa.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

LC Pudasjärvi
/ Hilimat

Varaathan pöydän ajoissa!
Anna-Liisa Seppänen, 

puh. 0400 507 984,
annal.seppanen@gmail.com

Tiina
Pitkänen

Muoti-
näytös

Mervin
putikki Merci

Taikuri
Tapio 

Salomaa

SUORAAN TILALTASUORAAN TILALTA
Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 29.4. Toimituspäivä Pudasjärvellä pe 29.4. 
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

A. Pöntiön A. Pöntiön 
VILJAPOSSUA VILJAPOSSUA 

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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

Apetit Ruoka Oy 
HALUAA VUOKRATA 
tuotekehittäjälle ASUNNON 
heinäkuun alusta syyskuulle 
läheltä Pudasjärven keskustaa.

Yhteydenotot: 
Pia Ervasti p. 050 353 2779

YKKÖS-YKKÖS-
TYKKIHIIHDOTTYKKIHIIHDOT

NUOTTILAMMEN LADUILLANUOTTILAMMEN LADUILLA
LAUANTAINA KLO 11-15LAUANTAINA KLO 11-15
Laavulla on tarjolla kahvia, mehua, Laavulla on tarjolla kahvia, mehua, 
räiskäleitä ja lapsille suklaamunia.räiskäleitä ja lapsille suklaamunia.

Tiedustelut: Tiedustelut: Mirja 040 702 6306Mirja 040 702 6306
Tervetuloa retkihiihtelemään!Tervetuloa retkihiihtelemään!

Järjestää Sotkajärven Veto

Avoinna: 
Ma-To klo 10-17, 
Pe 10-15, 
La suljettuKauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 11.5., ke 1.6., ke 22.6. ja ke 27.7. Lääkäriajat: ke 11.5., ke 1.6., ke 22.6. ja ke 27.7. 

HUOM! PÄÄSIÄISEN AUKIOLOAJAT: 
ma-ke klo 10-17, to klo 10-14, pe 15.4.-ma 18.4. liike kiinni! 

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

PAINEPESURI PAINEPESURI 
KÄRCHER KÄRCHER 
K3 HOME T150K3 HOME T150

PAINEPESURI NILFISK PAINEPESURI NILFISK 
CORE 150-10 POWER CORE 150-10 POWER 
CONTROL CONTROL 
LUXURY CARLUXURY CAR

PAINEPESURI PAINEPESURI 
KÄRCHER K2 UNIVERSALKÄRCHER K2 UNIVERSAL
- Dirt Blaster -tehosuutin - Dirt Blaster -tehosuutin 
- maks. 110 bar - maks. 110 bar 
- koukut ja kotelo varusteille - koukut ja kotelo varusteille 
- pikaliitin paineletkulle- pikaliitin paineletkulle

129129--.. 349349--..

69699090
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Hiljaisen viikon iltakirkko seurakuntakodilla ke 13.4 kel-
lo 19. Toimittaa Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. 
Ape ja Sari Nieminen, laulu. Striimaus YouTube-kanavan 
kautta. 

Kiirastorstain messu seurakuntakodilla 14.4. kello 19. 
Toimittaa Anneli Toppinen, avustaa Veijo Lohiniva, kantto-
rina Keijo Piirainen. Kirkkokuoro. Striimaus YouTube-kana-
van kautta. 

Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkossa 15.4 kel-
lo 10. Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Keijo Piirainen. 
Vox Margarita. Johanna Kilpijärvi, Viola da Gamba. Striima-
us YouTube-kanavan kautta. 

Pääsiäispäivän messu seurakuntakodilla 17.4. kello 10. 
Toimittaa Veijo Lohiniva, avustaa Anneli Toppinen, kantto-
rina Keijo Piirainen. Terttu Puurunen, laulu. Striimaus You-
Tube-kanavan kautta. 

Pääsiäispäivän messu Sarakylän kappelissa 17.4. kello 13. 
Toimittaa Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. Kap-
pelikuoro.

2. pääsiäispäivän messu seurakuntakodilla 18.4. kello 10. 
Toimittaa Veijo Lohiniva, kanttorina Keijo Piirainen. Strii-
maus YouTube-kanavan kautta. 

Eläkeläisten musiikkipiiri ke 13.4. kello 13 seurakunta-
kodilla.

Naistenpäivä seurakuntakodilla su 24.4. kello 10–16. Il-
moittautumiset 19.4. mennessä diakoni Helena Koivukan-
gas (helena.koivukangas@evl.fi / p.040 175 85 97). Osallis-
tumismaksu 15 €.

Hiljaisuus puhuu- runoa ja musiikkia su 24.4. kello 15. 
Konsertissa esiintyvät Jouni Somero, piano ja Raija Kilpe-
läinen-Somero, joka lausuu Tuula Järvisen runoja.Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €.

Ystävänkammari to 14.4. kello 12–13.30 seurakuntatalol-
la.

Perhekerho ke 20.4. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, vaihtuvaa ohjelmaa, 
pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista ja makeaa. 

Lapsiparkki pe 22.4. kello 9.30–12 seurakuntakodil-
la. 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 lapsel-
lesi pienen välipalan ja juoman mukaan, vaippaa tarvitse-
valle vaippa ja pyyhe.

Lähetyksen tupakahvila rippikoulusalissa keskiviikkoisin 
kello 10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pul-
laa, villasukkia, lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan. 13.4. 
myydään rahkapullia, hinta 0,80 €/kpl.

Lähetystalkooilta ti 19.4. kello 18 Talkootuvassa (Juko-
lantie 4).

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

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

Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkko-
herranvirasto on avoinna ma ja ti kello 9.00–11 ja 11.30–14 
sekä to kello 12–15. p. 088823100.

Rauhanyhdistykset: Seurat pe 15.4. klo 18 Yli-Livol-
la Kerttu ja Jouni Luokkasella (Torsti Vuorma), seurat pe 
15.4. klo klo 12 Sarakylän koululla (Eero Österberg, Jouni 
Lohi), seurat ry:llä ma 18.4. klo 16 (Seppo Leppänen, Eero 
Illikainen).

Kastettu: Vanessa Adelia Ekdahl, Lyyti Lempi Maria Tervo.

Kuolleet: Rauno Paavali Kouva 71 v, Riitta Sofia Manni-
nen 56 v.

RakkaaniRakkaani
Juhani FalckJuhani Falck

hyvää syntymäpäivää 9.4.! hyvää syntymäpäivää 9.4.! 

”Kerran sortuvat nämä tielläm-
me olevat esteet, joilla pahuus 
on sulkenut meidät verhonta-
kaisen pyhätön ulkopuolelle, 
ja meidän luontomme lehti-
maja kohoaa jälleen ylösnou-
semuksessa. Kaikki pahuuden 
tuoma turmellus katoaa ole-
vaisen piiristä, ja silloin viet-
tävät yhteistä juhlaa Juma-
lan kunniaksi kaikki ne, jotka 
ylösnousemus on peittänyt, sil-
loin on kaikilla yksi ja sama 
ilo.” (Pyhä Makrina veljelleen 
Gregorios Nyssalaiselle)

Nyt on meille koittanut py-
hitetty pääsiäinen! Iloitkaam-
me ja riemuitkaamme tänä päi-
vänä! 

Tänä vuonna otamme Kris-
tuksen ylösnousemuksen 
juhlan vastaan ristiriitaisis-
sa tunnelmissa.  Ortodoksiset 
uskonveljet ja -sisaret Ukrai-
nassa ovat joutuneet käsittä-
mättömän hyökkäyksen ja jul-
muuden kohteeksi. Pahuuden 
määrää on mahdotonta järjel-
lisesti ymmärtää ja uutiskuvat 
sodan uhreista ovat järkyttä-
neet meitä syvästi. Voimmeko 

tällaisina aikoina riemuita Kris-
tuksen ylösnousemuksesta ja 
toivottaa täydestä sydämestä 
ja iloisin mielin ”Kristus nousi 
kuolleista” siihen vastaten ”To-
tisesti nousi!”?  Kyllä voimme, 
sillä Kristus on ylösnousemus 
ja elämä, jonka Hän on jokai-
selle Kolmiyhteisen Jumalan 
nimeen kastetulle antanut. Mi-
kään sota, kuolema tai pahuus 
ei tee tyhjäksi kristinuskon tär-
keintä sanomaa Vapahtajan 
ylösnousemuksesta. Kristus 
herätettiin kuolleista esikoi-
sena kuolleiden joukosta, ku-
ten apostoli Paavali kirjoittaa, 
sillä ”niin kuin kaikki ihmiset 
Aadamista osallisina kuolevat, 
niin myös kaikki Kristuksesta 
osallisina tehdään eläviksi, jo-
kainen vuorollaan: esikoisena 
Kristus ja sen jälkeen Kristuk-
sen omat, kun hän tulee. Sitten 
seuraa kaiken päätös, kun hän 
luovuttaa kuninkuuden Juma-
lalle, Isälle, kukistettuaan kai-
ken vallan, mahdin ja voiman. 
Kristuksen on näet määrä hal-
lita, kunnes hän on saattanut 
kaikki vihollisensa jalkojensa 

alle.” (1. Kor.15:22–25) Lopul-
ta kaikista vihollisista viimei-
senä kukistuu kuolema. Jos ei 
kuolleita herätetä haudoista, 
niin elämä on vailla merkitystä, 
koska silloin vain ”syödään ja 
juodaan, sillä huomenna kuol-
laan”, kuten pyhä apostoli Paa-
vali korinttolaisille kirjoittaa. 
Kuolema on voitettu ja Kris-
tuksen hauta on tyhjä.  ”Mis-
sä on voittosi, kuolema? Mis-
sä on pistimesi, kuolema?” (1. 
Kor. 15:55)

Pyhä isämme Johannes 
Krysostomos kehottaa mei-
tä pääsiäissaarnassaan iloitse-
maan, ettei meistä kukaan sur-
kuttelisi kurjuuttamme, ”sillä 
Jumalan valtakunta on meille 
ilmestynyt. Älköön kukaan it-
kekö syntejään, sillä anteeksi-
antamus on haudasta noussut. 
Älköön kukaan pelätkö kuole-
maa, sillä Vapahtajan kuolema 
on meidät kuolemasta vapah-
tanut. Kuoleman korjaama on 
kukistanut kuoleman.”

Jumala on rakkaus ja pääsi-
äinen kutsuu meitä ottamaan 
vastaan Hänen rakkauten-

sa, jonka riemuvoittoa kuole-
masta koko luomakunta nyt 
julistaa. Ottakaamme iloiten 
vastaan tämä juhlien juhla ja 
ilojen ilo, sillä esikoispoika-
na neitseellisestä kohdusta il-
mestynyt, keihäällä pistetty, 
ristille naulittu tosi Kristus-Ju-
mala, laskeuduttuaan alas Tuo-
nelaan, nousee ylös haudasta!

”Taivaat todella riemuit-
koot ja maa iloitkoon, koko 
näkyvä ja näkymätön maa-
ilma viettäköön juhlaa, sillä 
iankaikkinen ilomme Kristus 
nousi ylös kuolleista.” (pääsi-
äiskanonista)

Kristus nousi kuolleista, 
kuolemalla kuoleman voitti ja 
haudoissa oleville elämän an-
toi!

metropoliitta 
Arseni

metropoliitta 
Elia 

Kristus nousi kuolleista!

Rakkaamme

Rauno Paavali 
KOUVA
s. 21.12.1950
k. 26.3.2022

Emme unohda muistoas
kaunista hyvää.
Viimeinen leposi olkoon 
rauhaisaa ja syvää.

Rakkaudella muistaen

Sirkka
Lasse ja Eveliina
Antti ja Leena
      Valtteri, Henri ja Kasper
Sukulaiset ja ystävät

Siunattu omaisten ja läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.

Kiitos kaikille Raunoa hoitaneille. 

PUDASjärveläinen Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärveläinen jaetaan viikoittain joka talouteen ja
yritykseen Pudasjärvellä.

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

Painopaikka:  
Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

Julkaisija:  VKK-Media Oy

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

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

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella, Posti Group

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

Pudasjärveläinen ilmestyy keskivikkoisin.
  Aineisto toivotaan 20.4. lehteen

 toimitukseen viimeistään torstaina  
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 johtu-
vista 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.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Rakas äitini ja mummomme  

Laura Madilta 
SALMELA 
o.s. Illikainen

s. 20.6.1933 Pudasjärvi 
k. 15.2.2022 Pudasjärvi 

Rakkaudella kaivaten 

Vesa ja Lea
lapsenlapset
lapsenlapsenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät 

Lähdit niin hiljaa,
että aamu vain kuuli.
Sylissään matkalle
sinut kantoi tuuli.
Mut sydämiimme läpi elämän
jätit muistosi lämpimän. 

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos kaille meitä muistaneille ja 

Hirsikartanon hoivakotiin. 
PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.
Ilossa ja surussa mukana
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MONIPUOLISET  
FYSIOTERAPIAPALVELUT  

AMMATTITAIDOLLA

Olemme Kelan
palveluntuottaja
ympäri Suomen

CORONARIA KUNTOUTUS- JA  
TERAPIAPALVELUT PUDASJÄRVI
Jukolantie 3, 93100 Pudasjärvi

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

Työkeskukselta 
ajankohtaisia kuulumisia
Pudasjärven Työkeskukses-
sa eletään kiireistä aikaa. 
Viime aikoina muutosta ar-
keen ovat tuoneet koronan 
ja vallitsevan maailman ti-
lanteen lisäksi tulevat juh-
lat. Pääsiäinen on pian tääl-
lä ja pidetty työntekijä on 
juuri siirtynyt eläkkeelle.

Marja-Kaisa Kälkäjä on 
aloittanut vuonna 1978 Pi-
rinrannan koululla Pudas-
järven Päivähuoltolassa, 
joka toimi tuolloin Tahko-
kankaan alaisena. Tuohon 
aikaan hän toimi tekstii-
lipuolen ohjaajana vajaan 
vuoden, jonka jälkeen hän 
siirtyi muihin töihin 36 vuo-
den ajaksi. Takaisin Työkes-
kukseen hän palasi vuonna 
2013.

-Toiminta on muuttu-
nut paljon vuosien aikana. 
Esimerkiksi ennen teimme 
vanhassa yksikössä kroo-
nikkovaippoja Pudasjär-
ven terveysasemalle, sekä 
koirankoppeja ja leipälapi-
oita myyntiin kuluttajille. 
Nykyisin toiminta on mo-
nipuolisempaa ja alihan-
kintojen määrä on lisään-
tynyt. Tekstiilipuolella on 
hyvin pitkälti samantyylis-
tä toimintaa, mutta esimer-
kiksi puupuolen toiminta 
on monipuolisempaa. Tällä 

hetkellä siellä valmistetaan 
mm. linnunpönttöjä myytä-
väksi, Marja-Kaisa kertoo.

Pääsiäinen näkyy tekstii-
lipuolella mm. koristeiden 
valmistamisena myyjäisiä 
varten. Myyjäiset pidetään 
keskiviikkona 13.4. kello 

10-14 ja myynnissä on pal-
jon erilaisia tuotteita, kuten 
tekstiilipuolella valmistet-
tuja pääsiäiskoristeita, lin-
nunpönttöjä, leivonnaisia 
sekä kahviossa on myyn-
nissä pääsiäispiirakkaa ja 
kahvia, käteismaksua vas-

taan. Työkeskuksen asiak-
kaat ovat odottaneet jän-
nittyneenä myyjäisiä ja 
pääsiäistä.

Kokko Ville, 
sosionomiopiskelija

Ulla Keskimäinen ja Marja-Kaisa Kälkäjä esittelevät myyntiin tulevia pääsiäiskoristeita.

PÄÄSIÄISEENPÄÄSIÄISEENPÄÄSIÄISEENKaritsaa ja karkkia
Karitsaa ja karkkia
Karitsaa ja karkkia

TARJOUKSET VOIMASSA KE-MA 13.-18.4. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

Tavallista parempi ruokakauppa
Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 

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

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

-28%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 4,65 kpl (5,17-5,47/l)

Aino

KERMAJÄÄTELÖT
850-900 ml (3,70-3,92/l) 
Ei laktoosittomat, kaurajäätelöt  
eikä kesyttömät 
Rajoitus 1 erä/talous

10.-3
KPL

-28-39%
PLUSSA-KORTILLA

-14%
PLUSSA-KORTILLA

Coca-Cola

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

999
TULPPAANI
25 kpl, Suomi

999
NIPPU

YLIKYPSÄ SAVULAMMASPAISTI
n. 900 g

2290
KG

Ilman Plussa-korttia 12,99-14,99/24-pack (1,34-1,59/l) sis. pantit 2,40
Ilman Plussa-korttia 26,90 kg

24
-PACK

Kymppi

MÄMMI
700 g pakaste (2,84/kg)

199PKT

Haapalan

LEIPÄJUUSTOT
500 g (9,98/kg)

499
KPL

Bruno

MANDARIINI

399
KG

Tamminen luomu 

KARITSAN  
JUHLAPAISTI 
maustettu

3220
KG

Supparin poppoo toivottaa Supparin poppoo toivottaa 
Hyvää Pääsiäistä! Hyvää Pääsiäistä! 

 PÄÄSIÄISEN AIKAAN PÄÄSIÄISEN AIKAAN
PALVELEMME: PALVELEMME: 

TO 14.4.  7-21 TO 14.4.  7-21 
PE 15.4.  7-21 PE 15.4.  7-21 
LA 16.4.  7-21 LA 16.4.  7-21 

SU 17.4.       9-21 SU 17.4.       9-21 
MA 18.4.  10-21MA 18.4.  10-21

Avoinna:
Hauskaa Pääsiäisen 

aikaa!
puh. 0440 838 668

TERVETULOA!
Romekievarintie 1, Pudasjärvi        www.tunturimarket.fi

Elintarvikkeet, virvokkeet, matkamuistot, 
Ranuan Apteekin apteekkikaappi (150 tuotetta), 

Kahvilapalvelut, Postin noutopiste, Veikkaus, 
Roden suksivoiteet, pilkkitoukat. 

Kaupalla on tehokas pullonpalautusautomaatti. 
Vuokraamme muutamia urheiluvälineitä 

kysynnän mukaan.   

Soita ja tilaa ruuat mukaan! 
puh. 040 670 9037

Pääsiäisen aukioloajat:

Pizzaa, burgeria, salaatteja, wingsejä, 
kebabia ja kylmiä juomia. 

Terassin pöydät jo paikoillaan ja 
auringonpaiste tilattu!

PALVELUITAMME 
MUUN MUASSA:

 to 12.00 - 22.00
 pe 12.00 - 24.00

klo 21.00 alkaen esiintyy 
The Beatles Band Oulusta 

 la 12.00 - 24.00
 su  12.00 - 24.00
 ma 12.00 - 20.00

ti-ke suljettu

Ma-to   9.00 - 18.00 
pe-la    9.00 - 19.00 
su      10.00 - 17.00
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M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

8-19
9-16

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

Hyvää 
Pääsiäistä

toivoo M-Tavaratalon väki

TORSTAI-LAUANTAI 14.-16.4.

PullaPirtinPullaPirtin
PÄÄSIÄIS-PÄÄSIÄIS-
LIMPPULIMPPU
500 g500 g

NiemitalonNiemitalon
LEIPÄJUUSTOLEIPÄJUUSTO
500 g 500 g 
kokonainenkokonainen
pakastepakaste

FloraFlora
VANILLA VANILLA 
2,5 dl2,5 dl
vähälaktoosinenvähälaktoosinen

KymppiKymppi
MÄMMIMÄMMI
700 g700 g

117979
psspss

559595
kplkpl

HK ViljapossunHK Viljapossun
FILEEPIHVITFILEEPIHVIT
640 g640 g
ranch tai ruohosipuliranch tai ruohosipuli 669999

pktpkt

115959
prkprk

223939

Kylmäsavu-Kylmäsavu-
PORO-PORO-
RULLARULLA 669595

ValioValio
KUOHU-KUOHU-
KERMAKERMA
3,3 dl3,3 dl 550000

roverove

AtriaAtria
PÄÄSIÄIS-PÄÄSIÄIS-
KINKKUKINKKU
n. 3 kg/kpln. 3 kg/kpl
pakastepakaste

559595
kgkg

AtriaAtria HIILLOS  HIILLOS 
GRILLIMAKKARAT GRILLIMAKKARAT 
400 g tai 400 g tai 
MAKKARAPIHVIT MAKKARAPIHVIT 
320 g320 g

118989
pktpkt

AtriaAtria
ITALIAN-, ITALIAN-, 
PUNAJUURI- PUNAJUURI- taitai  
PERUNASALAATTI PERUNASALAATTI 
400 g400 g

114949
rasras

TuoreTuore
KIRJOLOHIKIRJOLOHI
2 kalaa/talous2 kalaa/talous
rajoitettu erärajoitettu erä

12129090
kgkg

PorsaanPorsaan
ULKOFILEEULKOFILEE
1,5 kg/kpl1,5 kg/kpl
naturellnaturell 669595

ValioValio
VIOLAVIOLA
TUOREJUUSTOTTUOREJUUSTOT
200 g200 g 445050

OlviOlvi
JAFFAJAFFA

0,95 l0,95 l
sis. pantitsis. pantit

110000

JalostajanJalostajan
LIHAPULLAT LIHAPULLAT 
KASTIKKEESSAKASTIKKEESSA
400 g400 g 550000

Wasa SportWasa Sport
NÄKKI-NÄKKI-
LEIPÄLEIPÄ
550 g550 g 117979

Oreo O´sOreo O´s
RENGAS-RENGAS-
MUROTMUROT
350 g350 g 229595

Arla Arla 
PerinteinenPerinteinen
JOGURTITJOGURTIT
150 g150 g 110000

BarillaBarilla
PASTATPASTAT
500 g500 g 330000

HK ViljaporsaanHK Viljaporsaan
RIPEÄT RIPEÄT 
KINKKU-KINKKU-
SUIKALEETSUIKALEET
300 g300 g

550000

HKHK
BURGERIBURGERI
100 g100 g 449595

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA
2 kg/talous2 kg/talous 669595

kgkg

ArlaArla
VOI VOI 500 g500 g
normaalisuolainennormaalisuolainen
2 pkt/talous2 pkt/talous 229999

2 plo

2 pkt

10 kpl

HK KabanossiHK Kabanossi
GRILLI-GRILLI-
MAKKARAMAKKARA
360-400 g360-400 g 445050

FindusFindus
POMMESPOMMES
NOISETTESNOISETTES
350 g350 g 117979

pktpkt

kgkg

Atria kananAtria kanan
SISÄFILEESISÄFILEE
480-600 g480-600 g
pintamaustettu, pintamaustettu, 
mustapippuri tai naturellmustapippuri tai naturell

559999
pktpkt

IrtoIrto
KARJALAN-KARJALAN-
PAISTIPAISTI 999595

kgkg

IngmanIngman
VANILJA-VANILJA-
JÄÄTELÖJÄÄTELÖ
1 l1 l 115050

pktpkt

pktpkt

pktpkt

TIISTAI-KESKIVIIKKO 19.-20.4.

100 g100 g

pktpkt

2 pkt

ploplo

2 pkt

2 prk

3 prk

2 pkt

PorsaanPorsaan
GRILLIKYLKIGRILLIKYLKI
talon mausteellatalon mausteella

669595
kgkg

PÄÄSIÄISEENPÄÄSIÄISEEN M-TAVARATALOSTAM-TAVARATALOSTA
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RAUTAOSASTOLTA

PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

TEKSTIILIOSASTOLTA

M-TAVARATALO PUDASJÄRVI OY
www.mtavaratalo.com

8-19
9-16

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

KENKÄOSASTOLTA

VAPAA-AIKAAN

14149090

25259090

AVANTOPUMPPUAVANTOPUMPPU

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

ArctixSport ArctixSport 
Forester 240 Forester 240 
METSÄSUKSETMETSÄSUKSET

1291299090
Metsäsuksen Metsäsuksen 
SITEET SITEET 

39399595
MURTOMAA-MURTOMAA-
SAUVAT SAUVAT 

14149090

AlkaenAlkaen

LUMIKENGÄTLUMIKENGÄT

VartaVarta
AKUTAKUT
esim. D24 60ahesim. D24 60ah

89890000

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

779595

AsseriAsseri
SOHJOKAUHA SOHJOKAUHA 

225050

JasuJasu
JÄÄKAIRAJÄÄKAIRA
 esim. 130mm esim. 130mm

59599090

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

3693690000

89899090

Väinö Väinö REKIREKI

4994990000
JasuJasu
AHKIO AHKIO 145 cm aisalla145 cm aisalla
Tilva ja kestävä moottorikelkka-ahkioTilva ja kestävä moottorikelkka-ahkio
tilava ja kestävä kelkka-ahkio sopii niin moottori-tilava ja kestävä kelkka-ahkio sopii niin moottori-
kelkan kuin mönkijän perään. Mitat: 145 cm x 73 kelkan kuin mönkijän perään. Mitat: 145 cm x 73 
cm x 25 cm.cm x 25 cm.

1991990000

JÄÄNASKALITJÄÄNASKALIT

559999

VekaVeka
PYSTYPILKITPYSTYPILKIT

449595

AlkaenAlkaen
VESIKANISTERITVESIKANISTERIT

334949

Mustang Pispala Mustang Pispala 
HIILISAVUSTINHIILISAVUSTIN

99990000
Mustang Mustang 
PIZZAUUNI  PIZZAUUNI  
kaasugrilliinkaasugrilliin

99990000

Biolan Biolan 
LEHTIPUUHIILI LEHTIPUUHIILI 
15 l15 l

30 l30 l

Rehellisesti TOP Rehellisesti TOP 
SÄHKÖGRILLI SÄHKÖGRILLI 
220 kw220 kw

Mustang Mustang 
KERTAKÄYTTÖ-KERTAKÄYTTÖ-
GRILLIGRILLI

1191190000

559595

999595

444545

Mustang Mustang 
SAVUSTUS-SAVUSTUS-
LAATIKKOLAATIKKO

21219595

Muurikka Muurikka 
MUURIN- MUURIN- 
POHJAPANNUPOHJAPANNU
38 cm38 cm

44449595

Kuoma Kuoma 
Peter softshellPeter softshell
KENKÄKENKÄ
Koot: 36-47Koot: 36-47

56569090
PoleCat Gore-texPoleCat Gore-tex
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 36-46Koot: 36-46

1191199090

59590000

PoleCat nuortenPoleCat nuorten
vapaa-ajanvapaa-ajan
KENKÄKENKÄ
Koot: 36-41Koot: 36-41

Brandless naistenBrandless naisten
PUSERO PUSERO 
”soft” ”soft” 
Koot: 36-38, 40-42Koot: 36-38, 40-42

Brandless naistenBrandless naisten
VERKKAHOUSUTVERKKAHOUSUT
Koot: S-XLKoot: S-XL

Brandtex naistenBrandtex naisten
PUSEROPUSERO
95% viskoosi95% viskoosi
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Brandless naistenBrandless naisten
VERKKAHOUSUTVERKKAHOUSUT
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

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

M.X.O naistenM.X.O naisten
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

M.X.O miestenM.X.O miesten
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Brandless Brandless 
miestenmiesten
FLANELLIPAITAFLANELLIPAITA
Koot: M-2XLKoot: M-2XL

M.X.O miestenM.X.O miesten
T-PAITAT-PAITA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

15159090

15159595

14149595

42429090

39399090

12129595

12129090

21219090

27279090

Mustang Mustang 
KAASU- KAASU- 
KÄYTTÖINEN  KÄYTTÖINEN  
PIZZAUUNI PIZZAUUNI 
 * 4,4kw * 4,4kw
 * pizzakiven  * pizzakiven 
    koko 30,5 * 30,5 * 2cm    koko 30,5 * 30,5 * 2cm

2492490000

Mustang Knoxville  Mustang Knoxville  
KAASUGRILLI KAASUGRILLI 
3+1 poltinta3+1 poltinta

3493490000

Mustang AlbanyMustang Albany
KAASUGRILLIKAASUGRILLI
(3 poltinta)(3 poltinta)

2292290000

Stiga Pro Green Stiga Pro Green 
RATTIKELKKARATTIKELKKA

59599595

Stiga MamaStiga Mama
LIUKURI LIUKURI kahdellekahdelle

559595

PULKKAPULKKA

999595

PilkkijöillePilkkijöille
MATOJA JAMATOJA JA
TOUKKIATOUKKIA

hyvä valikoima hyvä valikoima 

AlkaenAlkaen
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Rekry-koulutuksen kautta suoraan töihin

Kontiotuote Oy:n, TE-kes-
kuksen ja Osao:n Pudas-
järven yksikön yhteistyöllä 
aloitettiin 28.3.2022 40-päi-
väinen rekry-koulutus. Kou-
lutuksen tarkoituksena on 
vastata Kontiotuotteen työ-
voimatarpeeseen. Kurssille 
valittiin kahdeksan motivoi-
tunutta hakijaa, seitsemän 
miestä ja yksi nainen. Hy-

väksytysti koulutuksen suo-
rittaneille luvataan työsuhde 
Kontiotuotteelta. Jani Petäjä-
järvi on jo muuttanut Pudas-
järvelle ja Aaron Körkkö etsii 
parhaillaan vuokra-asuntoa 
paikkakunnalta. Koulutus 
ja työ tuovat paikkakunnal-
le uusia asukkaita. Koulutus 
on opiskelijoille maksuton. 
Pudasjärven yksikössä rek-

ry-koulutus on laatuaan en-
simmäinen. 

- Olen asun vajaan vuo-
den Oulussa. Käyn siel-
tä käsin tätä kurssia. Pari 
kuukautta olen ollut työttö-
mänä. Sitä ennen työskente-
lin mekaanisen metsäteolli-
suudenalalla Haukiputaalla 
ja Oulussa. 

Tärkein syy saada työ-

paikka kurssituksen avul-
la oli se, että sitä on tottunut 
tekemään työtä. Joutilaisuus 
ei ole osoittautunut minulle 
hyväksi. Aikaisemmin olin 
maatalousyrittäjänä ja  ra-
kentelin puusta kaikenlais-
ta, mutta hirsirakentaminen 
on minulle aivan uusi tut-
tavuus. Koulutuksella saan 
paljon uutta tietoa ja voin 
päivittää osaamistani, kertoi 
Aaron Körkkö

Puuprosessialan lehtori 
Jari Ruutikainen kertoi, että 
koulutuksen sisältö on rää-
tälöity Kontiotuoten toivei-
ta kuunnellen. Opiskelijoi-
den täytyy lyhyessä ajassa 
omaksua paljon uusia tieto-
ja ja taitoja. Työhön pereh-
dyttämisessä suurin tekijä 
on opiskelijan oma motivaa-
tio. Opettajan näkökulmas-
ta on ihanteellista opettaa 
valikoitua ja motivoitunut-
ta ryhmää. Tulevan työn-
tekijän tulee sisäistää, mis-
tä se puu tulee ja mitä sille 
tehdään, jotta siitä saadaan 
valmis tuote. Me käymme 
läpi yleisiä metsähoitoasi-
oita, metsän kestävää käyt-
töä, Suomen metsävaroja ja 
megatrendejä. Näistä muo-
dostuu yhteinen näkemys 
saha- ja hirsiteollisuuden hii-
lijalanjäljestä, kestävästä ke-
hityksestä ja nykypäivän hir-

sirakentamisesta. Kun pohja 
on kunnossa, on helpompi 
arvostaa ja nähdä oman työn 
merkitys koko prosessissa. 
Jos katsomme asiaa Kontio-
tuoteen näkökulmasta, niin 
he tarvitsevat ehdottomasti 
motivoitunutta työvoimaa. 
He ovat investoineet hank-
keeseen ja me kouluttajana 
haluamme vaikuttaa hank-
keen onnistumiseen.

- TE-keskus lähetti säh-
köpostiini tietoa tästä kurs-
sista ja innostuin. Heti lai-
toin hakemuksen vetämään 
ja tulin valituksi. Vakitui-
nen työpaikka motivoi opis-
kelemaan. Aikaisempaa 
kokemusta minulla ei ole 
puuprosessialasta, mutta 
näyttää siltä, että voisin olla 
pitempääkin tällä alalla, sa-
noi Jani Petäjäjärvi. 

- Tämä on hyvä koulu-
tus, vaikka puuprosessiala 
on minulle uutta. Olen ollut 
pätkätöissä muun muassa 
keittiöllä ja kiinteistöalalla. 
Tämä tuntuu kiinnostavalta 
alalta. Tällä rekry-koulutuk-
sessa annettaan perustiedot 
ja –taidot ennen käytännön 
jaksolle siirtymistä Kontio-
tuoteelle, kertoi Ari Tapper.

- Olen tehnyt pitkään yh-
teistyötä Kontion kanssa. 
Oppilaitoksen oppimisym-
päristössä pystytään pereh-

dyttämään opiskelijat konei-
den turvalliseen käyttöön ja 
työskentelyyn. He ovat näin 
valmiimpia, kun oppimis-
jakso työpaikalla alkaa. Kou-
lutusjakson aikana pyrin oh-
jaamaan opiskelijoita niissä 
tiedoissa ja taidoissa, mitä 
tulevat Kontiotuotteen työ-
tehtävät vaativat.  Noin kol-
masosa koulutusajasta opis-
kellaan oppilaitoksessa ja 
loput työpaikalla. Tärkeim-
mät työelämän pelisäännöt 
käydään läpi jo koulutusvai-
heessa, sanoi Ruutikainen.

Osao:n työsaliohjaa-
ja Hannu Kinnunen opas-
taa opiskelijoita käyttämään 
prosessityöhön kuuluvia 

koneita. Työsalissa aje-
taan salvoskoneella salvok-
sia hirsiin, josta tehdään pie-
nikokoisia hirsirakennelmia. 
Muotohöylällä harjoitellaan 
asetteiden tekoa. Kaikessa 
tekemisessä huomioidaan 
työturvallisuus. Lähiope-
tusjakso sisältää sekä tie-
topuolista opiskelua että 
käytännön tekemistä. Työs-
säoppimaan Kontiolle siirry-
tään huhtikuun puolessa vä-
lissä oppimaan ja tekemään 
tulevia työtehtäviä ja tutus-
tumaan työyhteisöön. 

Ape Nieminen

Ari Tapper ja Jani Petäjäjärvi harjoittelivat muotohöylän säätöjen tekemistä.
Teoriajakson jälkeen opiskelijat siirtyvät Kontiolle, jossa työnohjaajat ohjaavat heitä henkilö-
kohtaisesti käytännön töihin, totesivat Jari Ruutikainen ja Hannu Kinnunen Osao:sta.

Yasir Modareszahed, Aaron Körkkö ja Tuomas Kesti salvoskoneen äärellä. Salvotuista hirsistä 
he rakensivat koirankopin. 

Maanpuolustusnaiset toiminta 
alkanut vilkkaana

Maanpuolustusnaiset Pu-
dasjärvi ry:n hallitus ko-
koontui 3.4. pirtsakalla po-
rukalla suunnittelemaan 
tulevia. Tehtäviä jaettiin eri 
henkilöiden kesken. Ver-
kostovastaava Katri Virta-
nen, rahastonhoitaja Hely 
Forsberg-Moilanen, viestin-
tä Kaisu Heikkinen, perinne-
asiat Sointu Veivo, koulutus 
Leena Pesälä, tapahtumat 

Minna Ollakka ja hyvinvoin-
ti Ilona Ritola. 

Heräteltiin mm. yhteistoi-
mintaa eri järjestöjen kanssa, 
jotka voisivat myös osallis-
tua koulutuksiin MNL Pu-
dasjärvi jäsenten kanssa.

Meitä tullaan näkemään 
tapahtumissa jatkossa. Meitä 
saa myös lähestyä kylilläkin 
ihan rohkeasti ja kerromme 
toiminnastamme mielelläm-

me!
Halutessaan mukaan 

MNL:n toimintaan, voi liit-
tyä maksamalla jäsenmak-
sun 18 euroa/vuosi. Tilinu-
mero F160 5360 0420 0682 34.

Naiset, tervetuloa 
toimintaan mukaan!

Kaisu Heikkinen
Tiedotusvastaava

Selffiekuvassa 
eturivi 
Sointu, Katri ja 
Kaisu. Takarivi 
Hely, Mariitta ja 
Minna. Kuvasta 
puuttuvat Ilona 
ja Leena.
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Kolmen setlementin perus-
tama valtakunnallinen tera-
pia- ja työyhteisöpalveluja 
tarjoava Kandela sekä alle 
35-vuotiaille syöpään sai-
rastuneille tukea valtakun-
nallisesti tarjoava Sylva ry 
ovat aloittaneet yhteistyön. 
Tavoitteena on tarjota syö-
pää sairastaville nuorille ja 
nuorille aikuisille matalan 
kynnyksen keskustelutu-
kea sairauden eri vaiheissa. 
Kandelan taustayhteisönä 
toimii mm. Vuolle Palvelut 
Oy (Oulu), jonka toimintaa 
on myös Pikku-Syöte nuo-
risokeskus ja matkailutoi-
minta. 

- Terapiaan pääsemi-
nen on valitettavasti vai-
keutunut tänä päivänä hy-
vin paljon. Jonot ovat pitkiä 
ja apua joutuu pahimmil-
laan odottamaan jopa kuu-
kausia. Yhteistyömme 
tavoitteena oli luoda jous-
tava malli, joka mahdollis-
taa syöpään sairastuneiden 
nuorten ja nuorten aikuis-
ten sekä heidän läheistensä 
pääsyn palvelun piiriin il-
man tarpeetonta odottamis-
ta, Kandelan hallituksen 
puheenjohtaja Jussi Kemp-
painen kuvailee.

Syöpään sairastumi-
nen on kriisi sairastuneelle 
ja hänen läheisilleen. Yksi 
hyvä keino käsitellä sairaut-
ta on keskustelutuki, jolla 
voidaan tarjota apua ja nä-
kökulmia sairauden eri vai-
heissa. Kandela tarjoaa val-
takunnallisesti terapia- ja 
työyhteisöpalveluita, sekä 
monipuolista terapeuttis-
ta tukea erilaisissa elämän-
tilanteissa oleville nuorille, 
aikuisille, perheille ja ryh-
mille. Sylvan kautta Kande-
lasta on mahdollista saada 
matalan kynnyksen kes-
kustelutukea 1-5 kertaa.

- Syöpään sairastuneet 
nuoret ja nuoret aikuiset 
ovat puhuneet paljon siitä, 
kuinka keskustelutukea on 
vaikea saada etenkin hoi-

tojen päättymisen jälkeen. 
Monesti hoidot “hoidetaan 
pois alta” ja hoitojen jälkeen 
tuleekin tarve käydä kaik-
kea läpi. Myös lähestyvät 
kontrollit saattavat herättää 
tarpeen keskustelulle, mut-
ta aktiivista hoitokontaktia 
ei välttämättä enää ole, ker-
too Sylva ry:n Niina Vilk-
man.

Yhteistyön syntymistä 
edesauttoi Kandelan ja Syl-
van yhteinen arvomaailma 
- ihmislähtöisesti tehtävä 
työ on molempien osapuol-
ten toiminnan kivijalka. 
Yleishyödyllinen organi-
saatiopohja luo edellytykset 
turvalliselle ja luottamuk-
selliselle yhteistyösuhteelle, 
jossa keskiössä ovat syövän 
sairastaneet nuoret ja nuo-
ret aikuiset.

- Meille tärkeää yhteis-
työkumppanin valinnassa 
oli se, että jaamme yhteisen 
arvopohjan ja toimimme 
samojen periaatteiden mu-
kaan. Halusimme myös, 
että yhteistyökumppanil-
lamme on erityisosaamista 
nuorten ja nuorten aikuis-
ten kanssa toimimisesta 
sekä esimerkiksi seksuaali-
suuteen ja identiteettiin liit-
tyvistä kysymyksistä. Tästä 
syystä Kandela oli luonnol-
linen valinta ja olemme yh-
teistyöstä valtavan iloi-
sia. On tärkeää tietää, että 
voimme tarjota kohderyh-
mällemme heidän kaipaa-
maansa tukea, iloitsee Vilk-
man.

- Näimme uuden yhteis-
työmuodon toimivana rat-
kaisuna helpottamaan te-
rapeuttisen tuen piiriin 
pääsyä valtakunnallisesti. 
Vastaava toimintamalli voi-
si tuoda helpotusta myös 
muiden järjestöjen ja toimi-
joiden terapiapalvelutar-
peisiin, Kemppainen toteaa.

Noora Dahmane
Vuolle SetlementtiY/

Pikku-Syöte 

Kandela 
terapiapalveluiden ja 

Sylva ry:n yhteistyöllä 
keskustelutukea 

syöpään sairastuneille

Hiekkahiihtolatu tehdään ketunmullalle, jota ei löydy jokai-
selta kylältä. Kuva Terttu Holappa.

Pudasjärvi on kyliensä kau-
punki, tällä kertaa torstaina 
31.3. kyläkierros suuntautui 
Pintamolle. Palvelusuunnit-
telija Sinikka Mosorin avasi 
illan ja kertoi kyläkierroksen 
olevan viides. Olemme käy-
neet Livolla, Sarakylässä, 
Syötteellä, Iinattijärvellä ja 
nyt oli Pintamon vuoro. Pu-
dasjärven yhteisövaliokun-
nan edustajana toimi Sointu 
Veivo. Pintamon kylällä mei-
tä oli paikalla kaikkiaan 14 in-
nostunutta kylätoimijaa. Heti 
kylätalolle saavuttua saimme 
maistella paikallisia herkkuja. 

Pintamon kyläilta mais-
tui savustetulle kalalle, hirvi-
herkuille ja hillatäytekakulle. 
Mahtavia ja maistuvia herk-
kuja maistellessa päästiin kes-
kustelemaan kylän vahvuuk-
sista. 

Sinikka Mosorin kertoi ky-
lien perinnereseptien ovat 
haussa. Idea on lähtenyt sii-
tä, että yhdeltä kylältä tuo-
tiin Kaita-Annin vaaleita pi-
parkakkuja. Mitä Pintamolta 
löytyy? Kuivalihakeitto, sa-
vustetut kalat lähijärvistä pyy-
dettynä, sienet, lihat ja marjat 
mainittiin heti tuoreeltaan. 

Ideoimme kalailtaa, jossa 
keskitytään kalan käsittelyyn 
sekä tuotteistamista myyn-
tiin. Nyt myyntiä on hidas-
tanut alan lainsäädäntö, joka 
on monin osin estänyt toi-
minnan. Mukaan kalailtaan 
kutsutaan Kainuun ja Koillis-
maan Kalaleader ry. Tartum-
me aiheeseen ja selvitetään 
kalanjalostusmahdollisuudet. 
Kyliltä saatavia tuotteita ky-
sytään myös keskuskeittiössä, 
ruokahuoltopäällikkö Timo-
sen Heidiin voi ottaa yhteyttä. 

Paikalliset  
tuotteet  
kiinnostavat
Kylillä on omat logot, joi-
ta kannattaa käyttää omissa 

Hiekkahiihtolatu on 
Pintamon erikoisuutena

kylätuotteissa. Leivät, ries-
kat ja leivonnaiset kiinnos-
tavat kulkijoita ja kylän oma 
pakkaus brändää sopivas-
ti tuotteet. Tanssi-iltojen ai-
kaan ja karavaanari alueen 
myötä paikalliset tuotteet 
kiinnostavat. Heiltä saadaan 
myös ideoita, mitä tarvitaan. 
Haluamme tielle kyltin, jos-
sa on opaste Pintamon Kylä-
seurantalolle.

Mosorin kävi läpi il-
lan teemoja ja eteni vesis-
tön kunnostamiseen liitty-
viin tarpeisiin. Muutamilta 
kyliltä on tullut jo kysyntää. 
ProAgrian kanssa on sovit-
tu, että 11.5. illalla pidetään 
Kyläneuvoston teemailtana 
vesistön kunnostusta suun-
nitteleville informatiivinen 
alustus. Mukana on myös 
Panumajärven ja -ojan koke-
musasiantuntija Aili Jussila 
kertomassa asiasta yhdistys-
toimijoiden näkökulmasta. 

Kyläsuunnitelmat ja toi-
mintasuunnitelmat tehdään 
yleensä vuodeksi kerral-
laan. Suunnitteilla olevien 
kyläkorttien/-suunnitelmi-
en avulla on tavoitteena teh-
dä 3-vuotinen suunnitelma. 
Mitä tavoitteita meillä on ja 
mitä toimenpiteitä meidän 
pitää tehdä, että pääsemme 
tavoitteisiin? Hyvät suun-
nitelmat tahtovat toteutua, 
kun niitä katsotaan jälkikä-
teen. Kylille saadaan myös 
sopivia teemailtoja, kun 
suunnitelmat ovat selvillä.

Peikkohaastee-
seen valmis idea
Peikkohaaste on tulossa 3.9. 
Iloksemme saimme kuulla, 
että Pintamolla on jo valmis 
idea toteutettavaksi.

Neulekilpailu on nyt jul-
kaistu. Ideoita haetaan jo-
kaiselta kylältä. Neule voi 
olla mikä tahansa neulomal-
la tehty tuote. Tästä intou-

tuneena kävimme heti ihai-
lemassa Pintamon kylätalon 
tanssisalin seinillä olevia eri 
vuodenaikojen mukaisia hie-
noja tilkkutöitä.  

Vanhuudesta voimaa 
-hankkeessa on +75 ikäisil-
le liikuntaan ja hyvään oloon 
liittyviä koulutuksia etänä. 
Kaupungin liikuntaohjaa-
ja Sampo Laakkonen on yh-
teyshenkilönä ja vielä yhdis-
tykset ehtivät ilmoittautua 
mukaan.

Frisbeegolf kiinnostaa 
ja pari koria on jo valmii-
na. Pintamon erikoisuutena 
on hiekkahiihtolatu, joka on 
kylän oma juttu. Hiihto on 
hauskaa ja suksi ei lipsu, ker-
too idean keksijä Paavo Ho-
lappa. Keskustelun satoa ai-
heen ympäriltä: ”Hiihtolatu 
tehdään ketunmullalle, jota 
ei löydy jokaiselta kylältä. 

Tervetuloa hiihtämään, meil-
lä ei pääse helpolla. Hiekka-
hiihtoladun avajaisiin kylällä 
on jo valmiita suunnitelmia.”

Karaokelaulajia 
löytyy
Pintamolla on myös hyviä 
karaokelaulajia. Tanssi-il-
tana voi käydä hiihtämäs-
sä ja majoittua karavaanari-
alueella. Maastopyöräilylle 
on myös hyvä reitti suoraan 
Syötteelle.

Niinhän siinä kävi, et-
tei Pintamolta lähetty nälis-
sään. Kylien tarpeita ja ide-
oita saatiin myös esille, kyllä 
nyt kelpaa.

Tekstin takana 
Riikka Tuomivaara, 

Sinikka Mosorin, Sointu 
Veivo ja pintamolaiset

Lauri Suomela maakunnan paras urheilija
Potkunyrkkeilyssä MM-
pronssia saavuttanut Lauri 
Suomela palkittiin maakun-
nan parhaana urheilijana 
lauantaina 9.4. Oulussa jär-
jestetyssä Pohjois-Pohjan-
maan Urheilugaalassa. 
Kickboxing Team Oulua 
edustava Suomela voitti 
MM-pronssia vuonna 2021 
ja on myös lajin moninker-
tainen Suomen mestari.

-On suuri kunnia tulla 
valituksi tällaisen Suomes-
sa vähän pienemmän la-
jin edustajana. Maailmal-
la tämä laji on harrastettu ja 
kovatasoinen, mutta ei ole 
Suomessa saanut ihan sa-
manlaista suosiota, Suomela 
kiitteli. Hän lähetti gaalaan 

videotervehdyksen harjoi-
tusmatkaltaan Thaimaasta. 

Pohjois-Pohjanmaan 
vuoden joukkueeksi valit-
tiin viime vuonna lentopal-
lon naisten SM-hopeaa saa-
vuttanut Pölkky Kuusamo. 
Joukkueen menestys kan-
taa myös tänä vuonna, sil-
lä kuusamolaiset aloittavat 
tiistaina lentopallofinaalit. 

Vuoden valmentajana 
palkittiin Oulun Pyrinnön 
telinevoimisteluvalmenta-
ja Pauliina Savola. Hän on 
nostanut monia urheilijoita 
tyttöjen ja naisten maajouk-
kueisiin ja toimii nykyisin 
myös Suomen naisten maa-
joukkueen vastuuvalmenta-
jana. Laji kahmi palkintoja, 

sillä Pyrinnön telinevoimis-
telu sai myös Oulun kau-
pungin liikuntateko -palkin-
non. Lisäksi Oulun Seudun 
Urheilutoimittajien urheilu-
teko -palkinto myönnettiin 
oululaisen telinevoimiste-
lun nousulle ¬– Oulun Py-
rinnölle ja Voimistelumaail-
ma Oululle. 

Vuoden urheiluseurak-
si valittiin sanomalehti Ka-
levan yleisöäänestyksen pe-
rusteella kempeleläinen 
jalkapalloseura Ajax-Sark-
kiranta, joka on tehnyt pit-
käjänteistä työtä jalkapallon 
harrastamisolosuhteiden 
kehittämiseksi. Liikkuvim-
pana kuntana palkittiin Li-
minka. Veikkauksen Joke-

ri palkinnon sai Mäkihypyn 
Tapsan cup, Taivalkosken 
Kuohu. 

Gaalaa ei järjestetty ko-
ronapandemian takia 
vuonna 2021, joten valin-
noissa huomioitiin urhei-
lumenestys vuosien 2020 ja 
2021 osalta.

Hotelli Lasaretissa jär-
jestetyssä gaalassa julkais-
tiin ensimmäiset nimet Poh-
jois-Pohjanmaan Urheilun 
Kunniagalleriaan. Siihen va-
littiin painija Yrjö Saarela, 
hiihtäjä Tapani Niku, pai-
nija Eero Tapio ja hiihtäjä 
Pirkko Määttä.

PoPLi tiedotus

PÄÄSIÄISEN AUKIOLOT:PÄÄSIÄISEN AUKIOLOT:

Puhoskylän lähikauppa AyPuhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. 040 132 6499.

M-Market  
Puhoskylä

Hyvää Pääsiäistä!Hyvää Pääsiäistä!
M-Market PuhoskyläM-Market Puhoskylä

Anne ja Mervi perheineen Anne ja Mervi perheineen 

Tervetuloa!

to 14.4.  klo  8.30 - 17.00
pe 15.4.  klo  10.00 - 12.00
la 16.4.  klo  8.30 - 14.00
su 17.4.  klo  10.00 - 12.00
ma 18.4.  klo  10.00 - 12.00
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Veturinkuljettajana on Turusen Lassi 
mukana hänellä on eväskassi. 
Ensiksi junaan nousee Keihäskosken Kalle
hän sanoo vapisten veturinkuljettajalle: 
”Kun ensi kertaa junassa matkustaa 
niin kyllä totisesti alkaa pelottaa.” 
Härkösen mummo tulee perässä ja sanoo: ”Niin, 
minä aion matkustaa Helsinkiin. 
Selvinnekkö siellä ruuhkassa hengissä, 
kun lähdin onneton näissä kumikengissä.” 
Kettusen Kaisalla on hassu hiippalakki 
sillä alkaa nauramaan koko junan sakki. 
Kaisa suuttuu: ”Pitäkäähän mölyt mahassa 
tai pian koko porukka ootte pinteessä pahassa.” 
Salmelan Sakke huutaa ovelta: ”Älkää tietä tukkiko 
ja älkää melkein kontalleen minua pukkiko. 
Juna taitaa olla täynnä maalaismoukkia 
täytyy tässä jotain sivutietä eteenpäin koukkia.” 
Tarujärven Tilda on hienotunteinen ja sanoo junaväelle: 
”Minä aion matkustaa tuonne Riihimäelle. 
Anteeksi nyt hirveesti, kun minulta pääsi paukku, 
kun pitää ponnistella hirveesti kun on niin raskas matkalaukku.”
Juna lähti asemalta Helsinkiä kohti 
Keihäskosken Kalle tuskin hengittää tohti. 

Sisko Illikainen

Pikajunan pakinoita

Tulevan syksyn hirvivero-
tussuunnitteluprosessi on 
nyt siirtymässä Riistakes-
kuksen harteille.  Muutama 
viikko on nyt tutkittu Luken 
tilastoja ja lausuntoja hirvi-
kannan tilasta, kuultu sidos-
ryhmiä useammankin tahon 
toimesta ja kokoonnuttu hir-
vitalousalueen puitteissa ja 
nyt lopulta Pudasjärven riis-
tanhoitoyhdistys on antanut 
lausuntonsa tulevan syksyn 
lupamääristä.

Tilastot viime vuoden 
metsästyksestä kertovat seu-
raavaa:

Pudasjärvellä oli viime 
kautena yhteensä 776 pyyn-
tilupaa, joista etelälohkol-
la (211370 ha) 226 ja poh-
joislohkolla (375029 ha) 550. 
Pohjoinen lohko sai noin 27 
prosenttia enemmän lupia 
suhteessa metsästyspinta-
alaansa, perustui edellisen 
vuoden kaatotilastoihin.

Kaatomäärät ja -prosentit 
viime kaudesta kertovat seu-
raavaa:

Koko Pudasjärven kaa-
toprosentti oli 77,5 ja vasa-
prosentti 38. Vastaavat loh-
kojen tiedot: eteläinen 69 % 
ja 36,30%, pohjoinen 82% ja 
38,40%.  Saalistiheyksinä hir-
vi/1000 ha luvut olivat ete-
läinen 0,95 ja pohjoinen 1,53. 
Saalistiheyden ero on siis 38 
prosentin luokkaa. Vaikka 
lähtökohtaisesti pohjoisloh-
kolla oli enempi lupia, ete-
läisen lohkon prosentit olivat 
silti selvästi alemmat. Var-
sinkin vasaprosentit kertoi-
vat, ettei tulevaa kantaa ole 
tarpeeksi ja ettei suositus-
ta aikuisten ja vasojen am-
pumista samassa suhteessa 
noudatettu.

Tältä pohjalta riistanhoi-
toyhdistyksen hallitus al-

koi asiaa pohtimaan. Luken 
verotuslaskuri ja suosituk-
set olisivat edellyttäneet jopa 
noin 60 prosentin lupien leik-
kaamista. Metsästyksen jäl-
keiseksi kanta-arvioksi oli 
esitetty 2,2 hirveä/1000 ha, 
mikä jäi tavoitelinjauksen 
2,3-2,8, keskiarvo siis 2,55, 
alle. Kantaahan voi nostaa 
vain vasatuoton kautta, jo-
ten keinot monivuotisen las-
kun taittamiseksi ja suunnan 
kääntämiseksi hiljalleen ta-
voitetasolle ovat vähissä. 

Lopputulema oli, että riis-
tanhoitoyhdistyksen hallitus 
esittää Pudasjärvelle mää-
räksi 450 lupaa, lisäksi ha-
lutaan aikuisehto siten, että 
vasaprosentti on 50 ja suosi-
tukseksi aikuisten uros/naa-
rassuhteeksi 50/50.

Lohkojen välistä eroa nos-
tetaan 35-36 prosenttiin, jo-
ten pohjoiselle lohkolle esi-
tetään 330 lupaa ja eteläiselle 
120 lupaa. Pohjoisen luvat 
vähenevät viimevuotisesta 
siis 40 % ja eteläisen 47 %.

Tämän jälkeen kunkin lu-
vanhakijan on sitten alettava 
miettimään realistisesti mää-
rää, mitä hakevat lupia. His-
torian perusteella lupia hae-
taan paljon enempi, kuin 
mitä lopulta saadaan, mutta 
onpahan nyt kuitenkin haki-
joilla jo kuva myönnettävistä 
lupamääristä.

Nyt on siis pallo Riista-
keskuksella, mikä lopulta ja-
kaa luvat. Tämän kanssa on 
nyt elettävä, niin kuin monen 
muunkin kanssa tässä ajassa!

Leppoisaa kevään jatkoa.

Vesa 
Teivaanmäki

toiminnan-
ohjaaja

Hirvilupia hakemaan!

Toimittaja Päivi Alasuu-
tari kirjoitti laaja-alaises-
ti Suomen riittämättömän 
perusturvan vaikutuksista 
köyhimpiin ihmisiin (Kaleva 
9.4.). Hän muistuttaa ihmis-
oikeusjärjestöjen huomion 
kiinnittämisestä Suomen pe-
rusturvan riittämättömyy-
teen sekä muiden perus-
oikeuksien kyseenalaiseen 
turvaamiseen. ”Tilastokes-
kuksen viime vuonna julkai-
seman elinolotilaston mu-
kaan 16 prosenttia eli 873 
000 suomalaista oli köyhyys 
- tai syrjäytymisriskissä. Va-
kavaa aineellista puutetta 
kokevia oli 139 000”. Monen 
työttömän tai muusta syys-
tä vähävaraisuuden louk-
kuun jääneen päivittäinen 

perustoimeentulo on luis-
kahtanut todella pettäväl-
le jäälle. Rahat eivät tahdo 
riittää, eteenkään perheel-
lisillä; kunnon tavalliseen 
ruokaan, asumiseen, vaat-
teiden ja muiden kuluvi-
en kodintarvikkeiden uusi-
miseen, lasten/vanhempien 
harrastuksiin - eikä moneen 
muuhunkaan elämisen laa-
tua ylläpitävään toimintaan. 
Maassamme vallitseva so-
siaalitukijärjestelmä osoit-
tautuu käytännössä hyvin-
kin monimutkaiseksi, taitoa 
sekä kärsivällistä laskemis-
ta vaativaksi ja jopa syyllis-
täväksi. Tuen, avun ja ym-
märryksen tarve on mittava. 

Alasuutarin artikke-
lin yhteydessä oli kuva Pu-

dasjärven nuorten työpajan 
Karhupajan muutamia vuo-
sia sitten käynnistetystä oi-
vallisesta ruoka-aputoimin-
nasta. Työskentelin tuolloin 
Karhupajalla yksilövalmen-
tajana ja silmiini osui Ka-
levan artikkeli eräässä lä-
hikunnassa käynnistetystä 
kauppojen ylijäämäruoka-
tarvikkeiden jakamisesta 
kuntalaisille. Ehdotin työ-
valmentajille hyppäämis-
tä samanlaisille tekemisen 
rattaille. Nopeasti ja innok-
kaalla yhteistyöllä saatiin 
terveystarkastajalta hyväk-
syminen ruuankuljetukseen 
ja jakoon. Monet paikalliset 
ruokakaupat innostuivat yh-
teistyöhön. Työpajan nuoret 
osallistuivat tietenkin tähän 

hyvään työhön saaden mo-
nenlaista kokemusta ruo-
katarvikkeiden käsittelystä 
sekä ennen kaikkea asiakas-
palvelusta. ja vuorovaiku-
tuksesta asiakkaiden kanssa. 
Ymmärrys pienen avun suu-
resta merkityksestä ihmi-
sille tuli välittömästi nuor-
ten ruuanjakajien korviin 
ruuanhakijoiden iloisista ja 
vuolaista kiitoksista. Vali-
tettavasti koronan tuomat 
rajoitteet aiheuttivat osal-
taan toiminnan katkolle lait-
tamisen. 

Sointu Veivo 
Karhupajan 

ex-yksilöval-
mentaja 

Pienikin apu on monelle suuri apu 

MTK Pudasjärvi toteuttaa 
muovinkeräystä yhteisesti
MTK Pudasjärven kevätko-
kous oli keskiviikkona 30.3. 
Liepeen väentuvalla. Koko-
uksen avannut yhdistyksen 
puheenjohtaja Pekka Tör-
mänen totesi Pudasjärven 
MTK:n toimivan aktiivises-
ti viljelijöiden hyväksi. Hän 
toivoi maanviljelijöiltä myös 
aktiivista osallistumista yh-
teisien asioiden hoitamiseen. 
Törmänen korosti lähiruo-
an merkitystä ja toivoi yhä 
enemmän paikallisten tuot-
teiden käyttämistä. 

MTK Pohjois-Suomen 
toiminnanjohtaja Markku 
Karjalainen käytti puheen-
vuoron ajankohtaisista jär-
jestö- ja maatalouspoliitti-
sista asioista, muun muassa 
edunvalvonnan tuloksista 
viime vuodelta.

- Pudasjärvellä tulisi ke-
hittää yhteistyötä oppilai-
tosten kanssa esimerkiksi 
kokkaa kotimaista tapah-
tumien tms. kautta. Tuki-
näkymiä katsotaan vuoden 
2023 suunnitelmien mu-
kaan. Emolehmäpuolella va-
sikat ja hiehot näyttäisivät 
olevan kansallisen tuen ul-
kopuolella emolehmäksi tu-
loon saakka ja tukea siirre-
tään emolehmiin. Muiden 
tukien karsimista aiotaan 
kompensoida hyvinvointi-
tukien kautta. Vuonna 2023 

kaikki kylvettävissä ole-
vat pellot tulevat perustu-
en piiriin. Valtakunnallisen 
300 miljoonan euron kriisi-
tuen kohdentaminen on vie-
lä työn alla. Lannoitekriisin 
takia nyt kannattaa nurmil-
le kylvää typensitojakasveja 
vuotta 2023 ajatellen, opasti 
Karjalainen.  

Toiminta haasteellista ko-
ronan vuoksi 

Viime vuoden toiminta-
kertomuksen hyväksymisen 
kohdalla todettiin toimin-
nan olleen koronan vuok-
si haasteellista tapahtumien 
ja yleisötilaisuuden järjestä-
misen kannalta. Perinteisen 
puurojuhlan sijaan tehtiin 

lahjoitus lasten hyvänteke-
väisyyteen. Hoidettiin tuot-
tajien edunvalvontaa sekä 
osallistuttiin kuntavaalei-
hin maaseudun edustuk-
sen puolesta. Jäsenille oli 
liikuntasali- ja lentopallo-
vuoro sekä tuettiin uima-
halli- ja kuntosalimaksuissa. 
MTK teemalehti toteutettiin 
yhdessä Pudasjärveläinen 
-lehden kanssa. Osallistut-
tiin liiton kokouksiin ja han-
kittiin uusia jäseniä. Pitkäai-
kaista johtokunnan jäsentä 
Sirkka Pankinahoa muistet-
tiin pitkästä ja hedelmälli-
sestä yhteistyöstä lukuisissa 
toimissa MTK-Pudasjärven 
kanssa. 

Tulevana toimintana 
tuottajat voivat tulla myy-
mään ilman osallistumis-
maksua tuotteitaan MTK 
Pudasjärven varaamal-
le myyntipöydälle Hyvän 
Olon Messuilta. Keskustel-
tiin muovinkierrätykses-
tä ja suunniteltiin yhteisesti 
suunniteltua keräystä. Noin 
seitsemän vuotta yhdistyk-
sen sihteerinä toiminut Eero 
Hyttisen työtä tulee jatka-
maan Suvi Ronkainen huhti-
kuun alusta alkaen. 

Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Sirpa Jurmu ja 
sihteerinä Eero Hyttinen. 

Heimo Turunen

Kokouksen vierailijana oli MTK Pohjois-Suomen vs. toiminnanjohtaja Markku Karjalainen. Yh-
distyksen puheenjohtaja Pekka Törmänen avasi kokouksen ja sihteerinä toimi Eero Hyttinen. 

MTK Pudasjärven kevätkokous pidettiin Liepeen väentuvassa.
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Kati Poijula konsertoi Kurkisalissa 
Kati Poijulan ja Pekka Virta-
sen Stories about love - tari-
noita rakkaudesta konsertti 
pidettiin lauantaina 2.4.2022. 
Tämä oli ensimmäinen mak-
sullinen tilaisuus uudessa 
Kurkisalissa. Katin tunnel-
mat ennen konsertin alkua 
olivat jännittyneet, mutta 
odottavat. Yleisöä oli paikan 
päällä noin 70. Konsertis-
sa kuultiin yhteensä 16 rak-
kauslaulua suomeksi ja eng-
lanniksi. 

Laulut Kati ja Pekka oli-
vat valikoineet yhdessä ja 
teemaa rakentui sillä aja-
tuksella, että jokainen kuu-
lija saisi itselleen mieleen-
painuvan elämyksen ja 
pystyisi näin esitettävän mu-
siikin avulla luomaan omaa 
rakkaustarinaansa. 

Konsertti pyörähti käyn-
tiin Elton Johnin Your Song 
-laululla. Ensimmäisen kol-
men laulun jälkeen Kati piti 
lyhyen puheen.

– Pyydän tänne lavalle 
erään henkilön soittelemaan 
meidän kanssamme. Hän on 
mahdollistanut sen, että olen 
tässä nyt laulamassa. Olen 

saanut mahdollisuuden har-
rastaa musiikkia Pudasjär-
veen nähden todella laajas-
sa mittakaavassa ja päässyt 
monipuolisesti harjoittele-
maan esiintymistä erilaisissa 
tilaisuuksissa jo kymmenen 
vuoden ajan. Tutustuin pari 
vuotta sitten hänen kauttaan 
myös Pekkaan, mikä on puo-
lestaan mahdollistanut uu-
den hienon yhteistyön alka-
misen musiikin saralla. Tällä 
henkilöllä on iso merkitys 
minun elämässäni. Tervetu-
loa Reijo Kossi, toivotti Poi-
jula.

 Konsertin jatkuessa Rei-
jon saksofoni- ja huilusoolot 
täydensivät raikkaalla taval-
la Katin tulkitsemia kappa-
leita. Yhden esitettävän lau-
lun Kati ja Pekka olivat 
valinneet yleisöltä tulleista 
toiveista. Noin tunnin aika-
na saatiin kuulla monia kau-
niita rakkauslauluja. Sisältö 
vastasi monelle ikäluokal-
le sopivaa, pianolle sovitet-
tua rakkaudentäyteistä mu-
siikkia.

Konsertin ja encore-kap-
paleen jälkeen Terttu Salmi 

ojensi kaupungin puolesta 
paikkakunnalla tehdyt kynt-
tilät Poijulalle, Virtaselle ja 
Kossille kiitokseksi antoisas-
ta konsertista. 

– Tämä oli jotakin aivan 
ihanteellista täällä Pudasjär-
vellä ja mikä parempi paik-
ka kuin tämä Kurkisali. Tätä 

lisää, eikö vaan, kyseli Salmi. 
Esiintyjät saivat raikuvat ap-
lodit.

– Oli ihan mahtava kon-
sertti. Oli koskettavia kappa-
leita ja ne olivat tosi hienos-
ti tulkittuja. Kaipaan lisää 
tällaisia positiivisia ja mo-
nipuolisia musiikkielämyk-
siä, sillä paikkakunnalta löy-
tyy hyviä musiikin esittäjiä. 
Olen järjestämässä hyvän-
tekeväisyys / äitienpäivä-
konserttia Hirsikampukselle 
paikallisin voimin, kommen-
toi konserttia musiikinopet-
taja Sari Turunen.

- Monipuolisena artisti-
na Kati on monessa muka-
na. Hän toimii muun muassa 
solistina MPK:n soittokun-
nassa, jossa myös itse toi-
min soittajana. Sen kautta 
esiintymiskokemusta kertyy 
ison orkesterin kanssa suu-
remmissa tapahtumissa. On 
hienoa, että yhteistyö lah-
jakkaan muusikon Pekan 
Virtasen kanssa mahdollis-
taa myös ”omien juttujen” 
toteuttamisen. 

Pudasjärvi on paikkakun-
tana lahjakkaalle artistille 
huono. Kuten tämäkin kon-
sertti osoittaa, kiinnostusta 
tällaiselle olisi. Kaupungin 
puolelta toivoisi hieman vas-

taantuloa ja arvostusta, poh-
ti pitkänlinjan musiikkimies 
Reijo Kossi.

- Hyvin meni ja oli omas-
ta mielestäni onnistunut ko-
konaisuus ja mahtava yleisö. 
Lieneekö minun konserteis-
sani koskaan ollutkaan näin 
paljon kuulijoita? Se on pal-
jon Pudasjärveä ajatellen. 
Positiivinen ja tyytyväinen 
olo jäi tästä, kertoi Poijula.

- Ennen koronaa me esi-
timme tämän saman konser-
tin Muhoksella. Tuolloin oli 
ideana tulla tännekin, mutta 
se jäi.  Nyt kappaleet herätel-
tiin uudelleen henkiin, kom-
mentoi musiikinopettaja Vir-

Terttu Salmi onnitteli ja kiitteli Katia ja Pekkaa hyvästä kon-
sertista.

Piano ja laulu Pekka Virtanen, laulu Kati Poijula sekä saksofoni ja huilu Reijo Kossi.

Konsertin esiintyjät saivat arvoisensa aplodit ja huomionosoitukset.

tanen.
- Näytti ja kuulosti ihan 

hyvältä. Akustiikka tuntui 
toimivan yläriville saakka. 
Hyvä konsertti kaikkinensa 
ja mukavasti porukkaa, tote-
si Timo Ahonen.

Sanonta ”nälkä kasvaa 
syödessä” pitää paikkansa, 
sillä konsertin jälkeen Kati 
ja Pekka alkoivat suunnit-
telemaan jo kokonaan uutta 
kokonaisuutta, josta toivot-
tavasti Pudasjärvelläkin ol-
laan kiinnostuneita, kun sel-
lainen aika koittaa.

Ape Nieminen ja 
Kati Poijula

Tämä ajatus tulee väkisin-
kin mieleen, kun seurasin 
uuden aluevaltuuston järjes-
täytymistä. Ensiksi päätettiin 
valtuutetuille vuosipalkkaa 
5000 euroa, mikä kylläkin 
naamioitiin ryhmärahakak-
si, jottei se tunnu niin pahal-
ta heistä itsestäkään. Saanen 
huomauttaa, että valtuute-
tun tehtävä on luottamustoi-
mi, jonka äänestäjät antavat 
neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
Luottamushenkilölle ei ole 
tarvetta maksaa erillistä palk-
kaa, vaan he saavat koko-
uspalkkion lisäksi ns. ”ku-
lukorvauksen”, mikä onkin 
ansaittu siksi, että myös si-
vukyliltä tulevat eivät jou-
du eriarvoiseen asemaan. 

Kilometrikorvaus ja päivä-
raha maksetaan valtion mat-
kustussäännön mukaan, 
joka on verotonta tuloa, jo-
ten se riittää kattamaan kaik-
ki kulut. Tietysti, jos he jou-
tuvat olemaan töistä poissa, 
on heille maksettava korva-
us menetetystä työajasta. Ko-
rona opetti myös käyttämään 
etäyhteyksiä, joita tuleekin 
edelleen kehittää veronmak-
sajien rahojen säästämiseksi. 
Avainhenkilöille, kuten pu-
heenjohtajille voidaan sopia 
kohtuullinen korvaus, jotta 
he saavat rauhassa valmistel-
la kokoukset, asioiden jouhe-
van etenemisen ja kokouksen 
ajankäytön kannalta.

Luottamushenkilöiden li-

säksi tarvitaan toimeenpa-
neva organisaatio, jonka 
päällikkö valittiinkin juuri. 
Kun näin hänen kuukausi-
palkkansa eri sanomaleh-
dissä, olin aivan varma, että 
siinä täytyy olla virhe. Ver-
tailun vuoksi kansanedus-
tajan palkka on 6600 euroa 
kuukaudessa, jonka lisäksi 
tulee kulukorvaus riippuen 
tietenkin siitä missä asuvat, 
minkä jo edellä kerroinkin. 
Edustajan kulukorvaus vaih-
telee 900 ja 1800 euron välillä 
asuinpaikasta riippuen. Mi-
käli edustaja onnistuu pää-
semään ministeriksi, nouse-
vat ansiot noin 50 prosenttia. 
Pääministerin palkka on tällä 
hetkellä 13 390 euroa. 

Lehtitietojen mukaan 
aluevaltuuston johtajan palk-
ka on 17 400 euroa. En kyllä 
voi mitenkään välttyä ajatuk-
selta, että verrattuna Suomen 
pääministerin työmäärään ja 
vastuuseen, aluevaltuuston 
johtajalle pitää maksaa suu-
rempaa palkkaa. Kaikki mikä 
ylittää pääministerin palkan 
on varmasti liikaa.

Aluevaltuustot ovat ensi-
mäistä kertaa luomassa orga-
nisaatiota ja nyt pitää koke-
neiden luottamushenkilöiden 
ottaa vastuuta ja säästää ve-
ronmaksajien rahoja kaikes-
sa toiminnassa mikä liittyy 
sote-alueen kustannusraken-
teeseen. Heidän täytyy ym-
märtää, että yhteiskunnan ra-

havaroilla voidaan kattaa vain 
välttämättömimmät kulut. 
Nimittäin on aina helpompaa 
myöhemmin lisätä tarpeelli-
sia menoja kuin saada pois jo 
”saavutettuja etuja”.

Nyt myös hoitohenkilö-
kunta vaatii palkankorotus-
ta yli yleisen tason, joka täs-
sä maailman tilanteessa on 
kohtuutonta. Jos joku, niin he 
ovat varmasti palkkansa an-
sainneet, ja kaikki edellä mai-
nitut johto- ja luottamushen-
kilöille liikaa maksetut rahat 
on syytä käyttää sote uudis-
tuksen myötä tulossa olevaan 
palkkaharmonisointiin. Se 
ei varmasti laske kenenkään 
palkkaa, mutta nostaa aika 
monen yleiskorotuksen lisäk-

si. Palkan lisäksi hoitajat ovat 
moittineet johtamista ja oli-
sikohan syytä odottaa tämä 
uudistus. Toivoa sopii, että 
se onnistuu korjaamaan tä-
mänkin kun ”pikkusieluiset” 
virkapomot eivät pääse enää 
tärkeilemään päivittäin vaih-
tuvien epäjohdonmukaisten 
käskyjen antamisessa. 

Parasta, mitä sosiaali- ja 
terveyshuollossa pitää tapah-
tua, on palauttaa työpaik-
kojen arvostus ja sitä kautta 
lisätä tekeviä käsiä niin työn-
tekijöiden kuin potilaittenkin 
hyödyksi.

Tapio 
Lievetmursu, 

Sarakylä

”Oma suu on lähempänä kuin kontin suu”
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Jehovan todistajat kokoon-
tuvat perjantaina 15.4. 
vuoden tärkeimpään tilai-
suuteensa, Jeesuksen kuo-
leman muistojuhlaan. Ke-
vään erikoistilaisuuksiin 
on mahdollista osallistua 
myös videoneuvottelupal-
velun välityksellä tai pu-
helimitse.

Viime vuonna muisto-
juhlaan osallistui ympä-
ri maailman ilman fyysisiä 
kokoontumisia yli 21 mil-
joonaa henkilöä. Suomessa 
järjestetyissä virtuaalisis-
sa tilaisuuksissa oli läsnä 
noin 28 000 henkilöä.

Jehovan todistajien Pu-
dasjärven seurakunta jär-
jestää muistojuhlan per-
jantaina 15.4. kello 20.45 
valtakunnansalilla osoit-
teessa Ahtilantie 11. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy, 
eikä siinä kerätä rahaa. Ha-
lutessaan tilaisuuksiin voi 
osallistua myös videoneu-
vottelupalvelun välityk-
sellä tai puhelimitse. Pai-
kallisen yhteyshenkilön 
puhelinnumeron voi tätä 
tarkoitusta varten löytää 
verkko-osoitteesta jw.org. 
Valtakunnansaleilla on 
voimassa kasvomaskisuo-
situs.

Muistojuhlassa pidettä-
vässä puheessa tarkastel-
laan Jeesuksen kuoleman 
merkitystä ja vastataan 
Raamatun perusteella sii-
hen, miksi Jeesuksen piti 

kärsiä ja kuolla. Muisto-
juhla järjestetään 14. nisan-
kuuta Raamatun aikoina 
käytetyn kalenterin mu-
kaan. Tuona iltana lähes 
2 000 vuotta sitten Jeesus 
antoi kehotuksen: ”Teh-
kää tämä toistuvasti mi-
nun muistokseni.” (Luuk-
kaan evankeliumi 22:19.) 
Tilaisuutta ja sen tarkoitus-
ta esittelevä lyhyt video on 
katsottavissa useilla kielil-
lä osoitteessa jw.org. Noin 
viikkoa ennen muistojuh-
laa Jehovan todistajat jär-
jestävät raamatullisen pu-
heen aiheesta ”Miten voit 
saada todellisen toivon?” 
Tätä puhetta seurataan 
noin 120 000 Jehovan to-
distajien seurakunnassa 
ympäri maailman.

”Raamatun lupaus to-
dellisesta toivosta ja va-
loisasta tulevaisuudesta 
on erityisen ajankohtainen 
nyt kun monia huolettaa 
maailman tilanne. Juuri tä-
hän huoleen Raamattu an-
taa toivoa”, sanoo Jehovan 
todistajien aluetiedottaja 
Matti Salavaara. Lisätietoa 
tilaisuuksista voi saada jol-
takin Jehovan todistajalta 
menemällä verkko-osoit-
teeseen jw.org ja sen koh-
taan ”Tilaa käynti”. Ko-
rona-aikana yhteydenotot 
tapahtuvat esimerkiksi pu-
helimitse.

Harri Oinas-Kukkonen

Jehovan 
todistajat kutsuvat 

muistojuhlaan

Korpisen kyläseura muutti 
sääntöjään ja kehittää toimintojaan
Korpisen kyläseuran vuosi-
kokouksessa lauantaina 9.4. 
oli paljon asioita hyväksyt-
tävänä. Sääntöjä päätettiin 
muuttaa ja toimintoja mo-
nipuolistaa. Sääntöjen mu-
kaan yhdistyksen tarkoituk-
sena on muun muassa lisätä 
alueen asukkaiden yhteis-
työtä, edistää kylän vaki-
naisten ja vapaa-ajan asuk-
kaiden viihtyvyyttä, lisätä 
alueen harrastus- ja kulttuu-
ritoiminnan mahdollisuuk-
sia ja edistää palveluiden 
säilymistä alueella.

Hyväksytyssä toiminta-
kertomuksessa Kylätalolla 
on viime vuonna ollut yh-
teensä 27 erilaista tapahtu-
maa, joihin osallistui 607 
henkilöä. Tapahtumien ja 
osallistujien määrä on koro-
nasta johtuen pienentynyt 
siihen nähden, mitä toiminta 
oli aiemmin normaalia. Ko-
ronavuoteen 2020 nähden 
osallistujamäärä on kuiten-
kin kasvanut. 

Kylätalo on toiminut 
työntekijöiden tukipisteenä. 
Työntekijöitä vuoden aikana 
on ollut yhteensä kymme-
nen, neljä nuorta kesätöissä 
kaksi viikkoa OP:n tuella ja 
yksi nuori kyläseuran kus-
tantamana. Kyläläisillä on 
mahdollista ostaa Kyläseu-
ralta kylätalkkaripalvelui-
ta. Tällä toiminnalla on tar-
koitus edesauttaa iäkkäiden 
henkilöiden kotona-asumis-
ta ja mökkiläisten viihtymis-
tä kylällä.  Kylätyöntekijöi-
den tekemästä työpäivästä 
on peritty korvausta 25 eu-
roa päivältä eläkeläiset ja 
muilta 45 euroa päivä. Mak-
sut päätettiin pitää entisellä-
än. 

Nettisivuja ja  
venerantaa  
kehitetään
Korpisen kyläseuran netti-
sivut ovat vaikeasti löydet-
tävissä. Elisa Ojala valtuu-

tettiin selvittämään, mitä 
maksaa suora yhteys Korpi-
sen kyläseuran omille netti-
sivuille. Korpisen kyläseu-
ran kylätalolla on ollut viime 
kesästä lähtien kolme mat-
kaparkkipaikkaa ja kolme 
sähkötöntä paikkaa. Lisäksi 
matkaajien käytössä on vesi-
piste ja sauna, josta peritään 
erillinen maksu.

Jaurakkajärven veneran-
taa on tarkoitus kunnostaa 
vuonna 2023, jos siihen saa-
daan rahoitus. Veneranta 
on Pudasjärven kaupungin 
omistuksessa ja kaupungilta 
on saatu myönteinen päätös 
vuokrasopimuksen tekemi-
seen. Vielä sopimuksen teko 
on työn alla. 

Kyläseura sai myöntei-
sen päätöksen Kupson Kut-
su Luontopolun kunnos-
tamishankkeelle Oulun 
seudun Leaderistä vuonna 
2020. Hankkeen kustannus-
arvio oli 23 640 euroa, josta 
tuen osuus oli 11 820 euroa. 

Hankkeen projektipäällikkö-
nä on Paula Paukkeri, jonka 
mukaan viime kesänä Paula-
myrsky aiheutti poluille pal-
jon puiden kaatumisia. Tästä 
syystä polun kunnostus lop-
puun on viivästynyt. Maan-
omistajien tulee itse korjata 
suuret määrät puita pois po-
luilta, jotta polun kunnostus 
voidaan tehdä loppuun tänä 
vuonna.

Kyläseuran viime vuo-
den tulos oli alijäämäinen 
2 785 euroa. Kyläseuran jä-
senmäärä oli 66 ja jäsen-
maksu 10 euroa. Johtokun-
taan kuuluvat Juha Ylitalo 
puheenjohtaja, Jorma Syr-
jäpalo varapuheenjohtaja, 
Toivo Piira, Vesa-Matti Ri-
tola, Antti Haverinen, Mer-
ja Jumisko-Putula, Elisa Oja-
la, Tiina Honkanen, Veikko 
Törmänen ja Paula Paukkeri 
sihteeri. Johtokunnan ulko-
puolelta rahastonhoitajana 
on ollut Liisa Törmänen. RR

Pudasjärven Reumayhdis-
tyksen jäsenet oli kutsuttu 
kevätkokoukseen seurakun-
takodille 6.4.2022.

Puheenjohtaja Helinä 
Koski avasi kokouksen, jon-
ka jälkeen kokous eteni esi-
tyslistan mukaan. Sihteerinä 
toimii Tarja Kokko ja rahas-
tonhoitajana Taimi Takkinen.

- Pudasjärven Reumayh-
distyksen toiminta oli viime 
vuonna koronasta johtuen 
hiljaista. Kevät ja syyskoko-
ukset saatiin pidettyä. Kuu-
kausittainen kerho kokoon-
tui vain kaksi kertaa ja kerran 
yhdistyksen jäsenet pitivät 
makkarapaisto iltapäivän 
Liepeen rannassa. Yhdistys 
järjesti jäsenilleen ilmaisen 
pikkujoulutapahtuman Isol-
la-Syötteellä ruokailuineen 
ja kyydityksineen. Tapahtu-
maan osallistui 28 henkilöä. 
Reumayhdistyksen hallitus 
kokoontui vuonna 2021 kol-
me kertaa, esitteli toiminta-
kertomusta Koski.  

- Yhdistyksen toiminnan 
on suuri merkitys meille. Ti-
laisuuksissa näemme toi-

Täällä me saamme vertaistukeaa

Reumayhdistyksen jäsenet arvostavat yhteisiä keskusteluhetkiä ja tapaamisia, jossa saa ver-
taistukea.

Hyvää Pääsiäistä! Tervetuloa!

M-market Rytinki

PALVELUPISTE

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

Avoinna joka päivä 
klo 8.00-17.00

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

Palvelumme:
• Elintarvikkeet
• Polttoaineet
• Kahvio
• Asiamiesposti

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

Rytingin Kauppa Oy

siamme ja voimme  vaihtaa 
ajatuksia. Meillä on käynyt 
esimerkiksi reumahoitaja, 
jalkahoitaja, on ollut erityis-
jalkine neuvontaa. Aptee-
kista asiantuntija kävi puhu-
massa lääkityksistä ja kerran 
Punaisen Ristin edustaja pu-
hui ikäihmisten turvallisesta 
asumisesta. Kerhotapaami-
sessa saamme vertaistukea ja 
voimme puhua omista saira-
uksistamme. Joskus saattaa 

mennä monta päivää, ettei 
kukaan edes soita, niin sii-
näkin mielessä kerhotoimin-
ta on meille tärkeää. Emme 
muista nyt ihan tarkkaan, 
mutta yhdistys on iältään 
noin 35-vuotias. Tällä het-
kellä yhdistyksessä on 92 jä-
sentä, kertoivat kokoukseen 
osallistuneet jäsenet yhdes-
sä sihteeri ja puheenjohtajan 
kanssa.

Reumayhdistyksen tule-

vasta toiminnasta Koski eh-
dotti kokousväelle, että kesä-
kuun alkupuolella tehtäisiin 
päiväretki Koitelinkoskelle. 
Kokousväki keskusteli ret-
kestä ja jäsenten toiveet otet-
tiin huomioon. Yhdistyksen 
toiminnan tulevaisuudesta 
keskusteltiin, koska on vai-
kea löytää nuorempia vas-
tuunkantajia hallitukseen.

Ape Nieminen

Iijoen valuma-alueella lun-
ta on keskimääräisesti pit-
kän ajan tilastoihin nähden. 
Paikoin lunta on hieman vä-
hemmän kuin keskimäärin 
ja paikoin hieman enemmän 
kuin keskimäärin tähän ai-
kaan. 

Kalajoki-Siikajoki -alu-
eella lunta on selvästi keski-
määräistä enemmän, ja siellä 
on varauduttu tavallista suu-
rempiin tulviin. Myös Iijoen 

ja Pudasjärven jokakeväises-
tä varautumisesta huolehdi-
taan ja tilannetta seurataan.

Tulvan suuruuteen vai-
kuttaa lumimäärien lisäk-
si oleellisesti mm. sateiden 
määrä, sateiden ajoittuminen 
ja sulamisen nopeus. Mitä 
myöhemmin lumet sulavat 
niin sitä todennäköisemmin 
ne sulavat nopeasti ja mitä 
nopeammin sulaminen ta-
pahtuu niin sitä suuremmak-

si jokien virtaamat kasvavat.
Verrattuna esimer-

kiksi Kiiminkijokeen 
on Iijoella lähtökohdat 
erilaiset. Säännöstellyt Kos-
tonjärvi ja Irnijärvet pienen-
tävät Pudasjärven kevättul-
vaa merkittävästi, verrattuna 
tilanteeseen missä niitä ei oli-
si. Kevättulvalla näiden järvi-
en tulovirtaama voi olla sato-
ja kuutiometrejä sekunnissa, 
mutta tulvahuipun aikaan 

järvistä juoksutettava vir-
taama on yleensä sadasosia 
Pudasjärven virtaamasta. 
Pudasjärven tulvan suuruu-
teen vaikuttaa siis oleellises-
ti muun muassa Koston- ja 
Irnijärvien alapuoliselle va-
luma-alueelle tulva-aikana 
osuvien sateiden määrä.

Timo Hampinen, 
vesitalousasiantuntija, 

Ely-keskus

Iijoen tulvaennuste

Koskenhovilla 
ma 18.4.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

PUDASjärveläinen
luettavissa www.vkkmedia.fi
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Lasten odotettu Hippo-hiihto Suojalinnalla

Suojalinnan urheilukent-
tä sai kunnian palvella 
4.4. innokkaita Pudasjär-
ven Osuuspankin järjestä-
män Hippo-hiihtokilpailuun 
osallistuneita. Tyttöjä ja poi-
kia oli noin nelivuotiaista 
kaksitoistavuotisiin. Hippo-
mitallin ja pillimehun sai-
vat kaikki 50 maaliin hiih-
tänyttä kilpailijaa. Aikojen 
perusteella palkittiin kolme 
nopeita hiihtäjää joka sarjas-
ta. Pienimmät hiihtivät 100 
metriä vanhempiensa avus-
tama ja vähän vanhemmat 
lapset itsenäisesti 400 met-
riä. Vanhimmat osallistujat 
kiersivät kentän muutamaan 
kertaan. Ilmassa oli havaitta-
vissa suuren urheilu- ja ul-
koilutapahtuman tuntua, 
kun lapset testailivat suksi-
aan ennen lähtöä. Vanhem-
mat avustivat pienimpiä va-
rusteiden kiinnityksissä ja 
ajanottajat tarkistivat kel-

lonsa. Grillimakkarat olivat 
kypsymässä ja kahvit ja pul-
lat valmiina. Kuuluttaja huo-
lehti tornista, että kilpailijat 
ja huoltajat saivat asianmu-
kaista informaatiota. Hippo-
hiihdot ovat lasten odotetuin 
vuosittainen kilpailu. 

- Me järjestämme Hippo-
tapahtumia vähintään pari 
kertaa vuodessa. Nämä ovat 
meille tärkeimmät tapahtu-
mat, kun ajatellaan lapsiper-
heitä. Meille tämä konsep-
ti on tosi tärkeä. Nytkin tuli 
runsaasti ilmoittautuneita. 
Näitä voisi järjestää enem-
mänkin. Pudasjärven Urhei-
lijoiden hiihtojaoston kans-
sa olemme järjestäneet nämä 
yhteistyössä. Talkoolaisia 
taitaa olla kymmenkunta. 
Mukava näitä on järjestää, 
kertoi Osuuspankin myynti-
johtaja Jonne Ivola.

- Elja Pelttari oli hyvällä 
mielellä valmistautumassa 
ladulle lähtöön. Hän ei ollut 
ihan varma, oliko hiihdettä-
vä matka 400 metriä. Elja oli 
harjoitellut kisaa varten kol-
me kertaa. Hän kertoi mie-
lellään hiihtävänsä eskarissa 
ja kotona.

- Olen harjoitellut tätä kil-
pailu varten. Me esimerkik-
si hiihdetään koulussa oman 
luokan kanssa. En ole las-
kenut harjoituskilometre-
jä, mutta ainakin enemmän 
kuin viisi kertaa olen käy-
nyt hiihtämässä. Syötteellä 
olen käynyt laskettelemas-
sa, sekin on ollut hyvää har-
joittelua. Nämä ovat minun 
ensimmäiset hiihtokilpailut, 
sanoi ekaluokkalainen Lotta 
Lohilahti. Kilpailun jälkeen 
Lotalta kysyttiin: ”Miltä se 

nyt tuntui tämä hiihto?” 
Hengästyneenä, mutta iloi-
sella mielellä Lotta totesi: 
”Ihanalta!  

- En ole erityisesti tätä kil-
pailua varten harjoitellut. 
Minä harjoittelen nyt täs-
sä kentällä. Sukset luista-
vat hyvin, vaikka niitä ei ole 

rasvattu. Ehkä minä jaksan 
hiihtää tuon 400 metrin len-
kin. Tykkään hiihtämisestä 
ja koulussa me myös hiihde-
tään, sanoi kakkosluokkalai-
nen Luca Lohilahti. 

Ape Nieminen

 – Oli pitkä matka. Tulen ensi 
vuonnakin, kommentoi Vee-
ra Taipale hiihdettyään maa-
liviivan yli.

Juulianna ja Lasse Pelttarilla oli kädet täynnä töitä, kun Alva-
ria ja Eliseä valmisteltiin ladulle. Kilpailun jälkeen paikalla olleet asettuivat yhteiskuvaan Henri-Hipon viereen. 

Suojalinnan urheilukentällä järjestetty lasten hiihtokilpailu 
sai vanhemmat ja lapset hyvin liikkeelle. Lapset touhusivat 
omissa leikeissään kilpailun lomassa ja vanhemmat saivat ju-
tustella toistensa kanssa.  

Kuusivuotias Oskari Puurunen hiihti 400 metriä ja sai maa-
liin tullessaan Hippo-mitallin ja pillimehun Osuuspankin Kat-
ri Illikaiselta.

Henri-Hippo haluaa kiittää kilpailijoita rehdistä kilpailusta 
ja toivottaa kaikki tervetulleeksi seuraaviin Hippo-tapahtu-
miin. Maaliviiva ylitetty! Elsa Riepula oli sarjansa nopein.

Henri-Hippo sai lapsilta monia lämpimiä halauksia.

Ennen kilpaladulle lähtemis-
tä Alvar Pelttari ehti Henri-
Hipon ja Jonne Ivolan kans-
sa samaan kuvaan. Omassa 
sarjassaan Alvar tuli hienos-
ti neljänneksi.

Lotta, Luca ja Lumi Lohilahti osallistuivat iloisella mielel-
lä kilpailuun. Lasten vanhemmat Aki ja Saila kertoivat, että 
hyvältähän se tuntuu, kun lapset hiihtävät ja harrastavat kai-
kennäköisiä urheilulajeja. Me käymme lasten kanssa hiihtä-
mässä, luistelemassa, lumikenkäilemässä, laskettelemassa ja 
pilkkimässä.

Hippohiihdot tulokset 
Tytöt 2018 ja myöhemmin 
1 Riepula Elsa 1:15, 2 Tai-
pale Veera 3:56. Pojat 2018 
ja myöh. 1 Kuopus Joni 
1:05, 2. 2 Liikanen Vertti 
1:37, 3 Honkanen Aamos 
1:47, 4 Pelttari Alvar, 3:19, 
5 Lauhikari Mauno 5:14, 6 
Vikström Veikko 5:21. Ty-
töt 2017-2016 1 Ivola Vil-
ja 2:43, 2 Illikainen Ree-
ta 3:23, 3 Vikström Alma 
4:21, 4 Manninen Minja 
5:23, 5 Pelttari Elise 5:25, 6 
Salmela Jemina 6:31, 7 Tai-
pale Viivi 8:34. Pojat 2017-
2016 1 Kuopus Toni 2:16, 2 
Riepula Aaro 2:58, 3 Liika-
nen Martti 3:06, 4 Kouva 
Jooa 4:53, 5 Illikainen Joo-
na 5:10, 6 Lauhikari Veik-
ko 9:46. Tytöt 2015-2014 1 
Riepula Venla 2:23, 2 Vik-
ström Eevi 2:49, 3 Kou-
va Janna 2:55, 4 Nyström 
Maija 3:02, 5 Wilenius Vil-

ja 3:34, 6 Siekkinen Nel-
li 3:39, 7 Honkanen Viola 
4:06, 8 Nyström Enni 4:08, 
9 Illikainen Aamu 4:35, 10 
Lohilahti Lotta 4:36.  Po-
jat 2015-2014 1 Tuohimaa 
Niklas 2:07, 2 Pelttari Elja 
2:18, 3 Vikström Ossi 2:50, 
4 Tuohimaa Daniel 3:06, 
5 Puurunen Oskari 4:26, 
6 Hanhisuanto Niko 5:07. 
Tytöt 2013-2012 1 Siekki-
nen Ninni 4:43, 2 Aarni So-
fia 4:52, 3 Puhakka Sanni 
5:57, 4 Lohilahti Lumi 6:15.  
Pojat 2013-2012 1 Ivola 
Urho 3:17, 2 Ylilehto Ee-
meli 4:40, 3 Wilenius Vert-
ti 5:28, 4 Tuohimaa Oli-
ver 5:39, 5 Lohilahti Luca 
5:41. Tytöt 2011-2010 1 
Moilanen Liisa 4:57, 2 Gra-
ber Anna 5:33. Pojat 2011-
2010 1 Aarni Matias 6:39, 2 
Hanhisuanto Emil 10:36. 
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Ensi viikon lehdessä  
seuraavia juttuja:

MLL 96v ja Suomen MLL 101 v juhlatilaisuus Hirsikam-
puksen pihalla
Jyrkkäkosken Frisbee radan avaus
Seurakunta YV lounas
FC Kurenpojat kauden päätösottelu ja kuluneelta kaudel-
ta katsaus
SDP jalkautui K-supermarketin pihalle
Veteraanikeräys lokakuu
Maailman Sydänpäivän tilaisuus
Kiertokaari 5 vuotta kahvitus
Sarakyläläissyntyisen Yrjö Määtän kuulumiset Jämsästä

TULOSSA SEURAAVASSA LEHDESSÄ

Korpit viihtyvät talvisin suurissakin parvissa
Talvilinnuilla menee suu-
rin osa päivästä ravinnon 
katselemiseen. Myös korp-
pi joutuu käyttämään kai-
ken taitonsa, jotta se löytää 
tarpeeksi ravintoa päivän 
aikana. Vaikka korpilla on 
varsin suuri reviiri, joutuu 
lintu lähtemään tavallises-
ti kauemmas ravinnon ha-
kuun. Korppi on aika lailla 
kaikkiruokainen. Ravinto 
painottuu varsinkin talvel-
la erilaisiin haaskoihin. Tal-
visin suuri joukko kor-
peista asustelee taajamien 
liepeillä muun muassa kaa-
topaikoilla. Viime vuosi-
en aikana kaatopaikat ovat 
muuttuneet entistä siis-
timmiksi ja tarjoavat kor-
peille entistä vähemmän 
talviravintoa. Myös kaato-
paikkahuuhkajien määrät 
ovat vähentyneet. Toisaalta 
kasvanut liikenne on lisän-
nyt korppien määriä teiden 
varsilla, kun teiden varsil-
ta löytyy runsaasti meneh-
tyneitä oravia, jäniksiä ja 
muita nisäkkäitä. Korpit 
kärkkyvät usein myös pilk-
kijöiden kalatähteitä ja par-
vissa voi olla kymmeniäkin 
lintuja taajamien liepeil-

lä. Korppi on hyvin varovai-
nen lintu. Se päästää yleen-
sä haaskalle ensin varikset, 
varmistaen näin, ettei mitään 
uhkaa ole näköpiirissä. Vas-
ta sen jälkeen korppi uskal-
tautuu haaskalle aterioimaan 
ja hätistelee samalla varik-
set kauemmaksi. Pesimättö-
mät korpit saattavat oleilla 
kaatopaikoilla aina loppuke-
vääseen saakka mutta pesi-
vät parit palaavat reviirilleen 
jo hyvissä ajoin tammi- ja 
helmikuussa. Korppi onkin 
varhaisimpia pesijöitämme 
muun muassa tunturihaukan 
ja maakotkan ohella. Pesin-
tä alkaa jo helmikuussa pe-
sän rakentamiselle ja pääsee 
vauhtiin maaliskuussa. ’

Korppi ei kuitenkaan ole 
karaistunein lintumme, vaan 
sen kunnian saa taviokuurna, 
joka saattaa hautoa keskel-
lä talveakin, yleensä kuiten-
kin helmikuussa. Hautovien 
lintujen päälle saattaa sataa 
paksustikin lunta. Korppe-
ja elää seuduilla, joissa ei ta-
vata juuri muita lintuja kuin 
riekko ja kiiruna. Korpit 
ovat eloisia lintuja niin ke-
väällä soidinmenojen aikaan 
kuin myös kesällä. Toisin 

kuin monella muulla linnul-
la, korpin poikaset viihtyvät 
vanhempien seurassa koko 
kesän ajan. Viisaat korpit 
opettavat jälkikasvulle saa-
listuksen ja ravinnon hankin-
nan saloja. Syksyllä poikaset 
hajaantuvat ja katselevat it-
selleen omaa reviiriä.

Kesällä perhe pitää toisi-
naan melkoista metakkaa ko-
timetsässään. Talvella korpin 
ääntelyt tuovat muuten niin 
hiljaisiin metsiin eloa. Kor-
pit ovat uskollisia niin pa-
risuhteessaan kuin pesän-
kin suhteen. Usein uusi pesä 
rakennetaan vain muuta-
man kymmenen metrin pää-
hän entisestä pesästä. Vaik-
ka korppi on paikkalintu niin 
nuoret yksilöt lähtevät toisi-
naan kauaksikin vaeltamaan. 
Rannikolla näkee toisinaan 
korppeja matkalla länteen, 
osa muuttaa todennäköises-
ti eteläiseen Ruotsiin. Korp-
pien määrä onkin ilahdutta-
vasti runsastunut viimeisten 
vuosikymmenien aikana. 
Eteläisessä Suomessa korp-
pi oli varsin harvinainen aina 
1990-luvulle saakka, runsas-
tumiseen oli useita syitä. Lin-
tu on kuulunut niihin lajeihin 

muun muassa kanahaukan 
lailla, joiden hävittämisestä 
on maksettu. 

Korppi oli suurimmassa 
ahdingossa samoihin aikoi-
hin kuin metsäpeura ja hirvi 
metsästettiin lähes sukupuu-
ton partaalle. Korpin ravinto 
kävi salomailla vähiin, kun 
pedoille ei ollut tarpeeksi 
saaliseläimiä. Suot ovat tär-
keitä metsäpeuralle. Ellei ole 
soita ei myöskään ole metsä-

peuroja, joiden tärkeintä ra-
vintoa ovat erilaiset suokas-
vit kuten suoheinät, sarat 
ja varsinkin raate on suurta 
herkkua. Metsäpeura oli ai-
koinaan tärkeä riistaeläin ja 
eläimet kaadettiinkin poik-
keuksetta soilla. Näin soiden 
reunametsät ovat edelleen-
kin korppien mieluisimpia 
pesäpaikkoja. Korpien mää-
rä on noussut tasaisesti aina 
1990-luvulta saakka. Noihin 

aikoihin ajoittui myös me-
rikotkan ahdinko. Merikot-
ka oli sukupuuton partaalla 
Suomessa ja linnuille annet-
tiin talvisin lisäravintoa, jota 
myös korpit nokkelina lin-
tuina oppivat käyttämään 
hyväksi. Nykyisin Lounais-
Suomen rannikolla ja saaris-
tossakin on vankka korppi-
kanta.

Jarmo Vacklin

Korppien määrä on ilahduttavasti runsastunut viimeisten vuosikymmenien aikana.

Ukrainalainen Pokrova

”Miekat taotaan auran terik-
si. Yksikään kansa ei kohota 
miekkaa toista vastaan”. 

Viime päivien tapah-
tumat ovat vyöryttäneet 
eteemme käsittämättömän 
sodan kauhut ja tuhon Uk-
rainassa. Naisia ja lapsia jou-
tuu pakosalle, miehiä jää 
taistelemaan. 

Ukraina itsenäistyi Neu-
vostoliiton hajottua vuon-
na 1991. Neuvostovalta oli 
kohdellut Ukrainaa kal-
toin varsinkin 1930-luvun 
alussa. Stalinin johtamas-
sa pakkokollektivisoinnis-
sa puolue kuritti erityisesti 
ukrainalaisia ja ryösti hei-
dän kipeästi tarvitsemansa 
viljan. Seurauksena oli ho-
lodomoriksi kutsuttu suu-
ri nälänhätä, jossa menehtyi 
miljoonia ukrainalaisia.      

Tämän jutun mottona ole-
vat lauseet on mukailtu Raa-
matusta (Miika 4:1–4), ja ne 
julistavat, että kenenkään ei 

tarvitse pelätä sotaa. Ne on 
kaiverrettu ukrainaksi erää-
seen Suomussalmella si-
jaitsevaan muistomerkkiin. 
Mutta onko nyt käymässä 
niin, että aurat onkin taot-
tu miekoiksi ja vesurit kei-
häiksi? 

Muistomerkkiin on ku-
vattu madonnahahmo, joka 
pitelee käsissään vaatetta. 
Ikonitaiteessa suojeleva ja 
rukoileva Jumalanäiti on esi-
tetty kannattelemassa kape-
aa huntua. Ortodoksit viet-
tävät lokakuussa Pokrovaa 
eli Jumalansynnyttäjän suo-
jeluksen juhlaa. Nimitys tu-
lee venäjän pokrov-sanasta, 
joka tarkoittaa suojeluksen 
ja varjeluksen lisäksi peitet-
tä, suojaa, huivia tai huntua. 

Ukrainalaiset pystyttivät 
Suomussalmen muistopat-
saan vuonna 2009 muistoksi 
70 vuotta aiemmin alkaneen 
talvisodan taistelusta, jos-
sa suomalaiset pysäyttivät ja 

Tienviitta muistomerkille.

 Laatta muistomerkin jalustassa.

Suojeluksen ja varjeluksen liina sekä heisipuun oksa symbo-
loivat Ukrainaa.

Vitaliy Rozhik: Ukrainalaisten muistomerkki (2009). 

motittivat Raatteentielle uk-
rainalaisen 44. divisioonan 
huonosti johdetut, viluiset ja 
nälkiintyneet joukot. Tuhan-
sia puna-armeijan sotilaita 
menehtyi.  

Ukrainalaisen taiteilijan 
Vitaliy Rozhikin suunnitte-
lema muistomerkki on Suo-
men ankaraa talvea symbo-
loivaa harmaata graniittia. 
Jumalanäiti seisoo syven-

nyksessä, jota kiertää nau-
hana teksti miekkojen ta-
komisesta auroiksi. Hahmo 
kannattelee Ukrainan ver-
tauskuvia heisipuun oksaa 
ja huntua, jonka hän ikään 
kuin levittää hautojen ylle. 
Jalustan tekstissä pyydetään 
Ukrainaa rukoilemaan kaa-
tuneiden sielujen puolesta.

Sisko Ylimartimo

Kirjoittaja on Iijoen varrel-
ta syntyisin oleva tietokirjai-
lija. Hän asuu nykyisin Rova-
niemellä.

Lähteitä: Anne Apple-
baum: Punainen nälkä. Sta-
linin sota Ukrainassa. Siltala 
2018. Sisko Ylimartimo: Ma-
rian katse. Kuvia, kuvitelmia ja 
kertomuksia. Avain 2021.
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Julia Pätsille kolme kultaa 
Taekwon-Don SM-kilpailuista

Pudasjärveltä kotoisin ole-
va, nykyään Kuusamossa 
asuva, Julia Pätsi (3. Dan) 
saavutti kolme kultaa lau-
antaina 2.4. Putaan Urhei-
luhallissa Torniossa Taek-
won-Don mustien vöiden 
SM-kilpailuista. 

Rovaniemeläistä Arctic 
Taekwon-Doa opiskelu-
ajoistaan saakka seuratasol-
la edustanut Pätsi nappasi 
Koillismaalle SM-kultaa lii-
kesarjoissa (naiset 3. dan) ja 
erikoistekniikoissa (naiset 
1.-6. dan). Lisäksi Pätsi toi 

kultamitalin myös avoimis-
ta liikesarjoista (naiset ja A-
juniorit tytöt 2.gup - 6.dan) 
ja hänet palkittiin kilpailu-
jen parhaan naiskilpailijan 
pystillä. 

Kuusamon Erä-Veikko-
jen seuraohjaajana työsken-
televä Pätsi on ollut jo vuo-
sia maamme kärkinimiä 
ITF-tyylisuunnan Taekwon-
Dossa ja saavuttanut usei-
den Suomen mestaruuksi-
en lisäksi menestystä MM- ja 
EM-tasoilla.

SM-kilpailuiden lisäksi 

lauantaina kisattiin samas-
sa yhteydessä Taekwon-
Don värivöille suunnatut 
Kevät Cup -kilpailut. Ta-
vanomaisesti helmikuussa 
järjestettäviä kilpailuja jou-
duttiin jälleen siirtämään ja 
typistämään yksipäiväisek-
si koronaviruspandemian 
vuoksi. Tästä huolimatta ta-
pahtuma keräsi 139 kilpaili-
jaa eri puolilta Suomea, ete-
läisimpien matkatessa mm. 
Helsingistä, Turusta ja Tam-
pereelta. 

Taekwon-Do on korea-

lainen kamppailulaji, jonka 
nimi tarkoittaa suomennet-
tuna jalan ja käden tie. Laji 
sisältää runsaasti hallittuja 
jalka- ja käsitekniikoita, jot-
ka vaativat harrastajilta tu-
hansia toistoja, valtavas-
ti uutteruutta sekä rutkasti 
kärsivällisyyttä Harrastajil-
ta edellytetään myös muun 
muassa kohteliaisuutta ja 
hyvää käytöstä.

Ari Kairala 

Julia Pätsi palkittiin myös 
kilpailujen parhaan naiskil-
pailijan pystillä.

Pudasjärveltä kotoisin oleva Julia Pätsi (kuvassa vasemmalla) toi kolme kultaa Taekwon-Don 
SM-kisoista Torniosta. Kuva: Joni Tuohimaa / Suomen ITF Taekwon-Do ry

Lankalauantaina 
Ykköstykkihiihto 

Hirvaskoskella 
Pääsiäisen välilauantaina 
Sotkajärven Veto järjestää 
Ykköstykkihiihdot Nuot-
tilammen ympäristön la-
duilla.

Hirvaskoskella on mon-
ta innokasta hiihtäjää, jotka 
pitävät yllä hienoa latuver-
kostoa eri puolilla kylää. 
Ykköstykit Juha Vikström 
ja Keijo Jokikokko ovat jo 
vuosia tehneet latuja Nuot-
tilammen seudulle. Tänä 
vuonna latuja on kierrellyt 
melkoinen määrä hiihtäjiä. 
Harva se päivä on Nuotti-
lammen laavun nuotiopai-
kalla väkeä evästauolla.

Sunnuntaina paikalliset 

paparazzit saivat Ykkös-
tykit kameran tähtäimeen. 
Siinä suunniteltiin pääsi-
äislauantaille mukavaa ul-
koilutapahtumaa hiihte-
lyn sekä nuotiokahvien 
ja -räiskäleiden merkeis-
sä. Ykköstykit lupasivat 
huolehtia ladut kuntoon 
ja SoVe hommaa kahvi- ja 
räiskäletarvikkeet. Kah-
vi on valmiina ja räiskä-
leen voi itse paistaa paikan 
päällä klo 11 jälkeen. Lap-
sille on tarjolla myös suk-
laamunia ja mehua. 

Toivotaan, että ilma 
suosii ja saadaan väkeä 
liikkeelle. 

Ykköstykkien välissä näkyy ladun risteyskohtaan salape-
räisesti ilmestynyt latukartta. Jutun kirjoitushetkellä kar-
tanpiirtäjää ei vielä tiedetä. Kartasta näkyy hyvin, missä 
päin Ykköstykkilatu kulkee.

Hiljaisen 
viikon 

sanomaa
Ennen Pääsiäistä Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Menkää ky-
lään, niin te löydätte aasin varsan. Kukaan ei ole sillä vielä 
ratsastanut. Tuokaa se minulle.” Niin he menivät kylään ja 
toivat varsan.

Opetuslapset heittivät varsan selkää vaatteita ja Jeesus 
lähti ratsastamaan kohti Jerusalemia. Ihmiset heittivät vaat-
teita ja palmuoksia tielle. He alkoivat suureen ääneen laula-
maan: ”Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran ni-
messä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!”

Jeesus halusi syödä opetuslasten kanssa ennen kuolemaan-
sa. Jeesus otti leivän ja sanoi: ”Tämä on minun ruumiini.” 
Sitten Jeesus otti viinimaljan ja sanoi:” Tämä on minun ve-
reni.” Jeesus tarkoitti, että ihmisten kaikki pahat teot an-
netaan anteeksi. Kun kaikki olivat syöneet  Jeesus sanoi: 
”Yksi teistä kavaltaa minut.” Kaikki opetuslapset kyselivät: 
”Kuka se on?” Kohta Juudas-niminen opetuslapsi lähti pois 
huoneesta.

Jeesus meni rukoilemaan Getsemanen puutarhaan. Oli jo 
myöhä ja opetuslapsia väsytti, he nukahtivat. Jeesus rukoili 
yksin. Hänellä oli kova ahdistus. Hän tiesi, mitä kohta tulee 
tapahtumaan. Jeesus rukoili: ”Tapahtukoon Isä sinun tahto-
si, eikä minun.” Muutaman hetken kuluttua Jeesus otettiin 
kiinni ja vietiin ruoskittavaksi.

Jeesuksen käsien ja jalkojen läpi iskettiin naulat. Se teki kipe-
ää. Ristinpuussa oli vaikea olla. Jeesus rukoili kuitenkin nii-
den puolesta, jotka tekivät hänelle pahaa: ”Isä, anna heille 
anteeksi.”  Vaikka oli keskipäivä, niin tuli pimeys. Kaikki ih-
miset pelkäsivät, kun maakin alkoi täristä. Jeesus sanoi vii-
meiset sanat ja siiten hän antoi henkensä Taivaan Isän käsiin.

Muutamia naisia tuli kolmannen päivän aamuna Jeesuksen 
haudalle. He ihmettelivät, kun suuri kivi oli poissa haudan 
suulta. He säikähtivät, kun enkeli puhui heille:” Älkää pel-
jätkö. Te etsitte Jeesusta. Hän ei ole enää haudassa. Hän on 
elää! Te näette hänet vielä. Menkää kertomaan tästä ope-
tuslapsille: Jeesus on ylösnoussut!”
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Pietà – pääsiäisen murhe
Pääsiäisen tuskan ja murheen 
kuvaaminen on askarrutta-
nut taiteilijoita halki vuosi-
satojen. On ikuistettu Kris-
tus sekä ristillä kärsivänä että 
menehtyneenä äitinsä sy-
lissä. Vaikka Raamatussa ei 
kerrota viimeksi mainitusta 
tapahtumasta, mahdotonta 
se ei olisi ollut.

Italiankielinen sana pietà 
merkitsee tunnetta, jossa se-
koittuu sääliä, murhetta, 
huolenpitoa ja myötätuntoa. 
Kun kristikunta koki sotia 
sekä kulkutaudit ja nälänhä-
tä raivosivat, Maria alkoi kes-
kiajalla edustaa poikansa me-
nettäneiden äitien surua. 

Ensimmäiset pietàt ku-
vasivat kuitenkin murheen 
sijasta äidin kasvoilla heh-
kuvaa iloa. Aihe oli kuvan-
veistäjille haastava, sillä oli 
vaikeaa sijoittaa täysikasvui-
nen mies äitinsä syliin. Tun-
netuimmat pietàt ovat renes-
sanssitaiteilija Michelangelo 
Buonarrotin (1475–1564) te-
kemiä.

Pietà Rooman  
Pietarinkirkkoon
Nuori Michelangelo Firen-
zestä veisti Roomassa pietàn, 
joka valmistui vuonna 1499. 
Kallisarvoisesta marmorista 
tehty patsas sijoitettiin Roo-
man Pietarinkirkkoon. Veis-
toksessa ei ole jälkeäkään 
aiempia pietà-veistoksia vai-
vanneesta kömpelyydestä ja 
sojottavista jäsenistä. Ratkai-
su oli nerokas, sillä Kristus 
uppoaa äitinsä puvun run-
saisiin helmoihin. 

Ylpeyden synnin välttääk-
seen taiteilijat eivät yleensä 
signeeranneet kirkkoon tu-
levaa taideteosta. Kun ylei-
sön mielestä näin ihmeellisen 
marmoriluomuksen tekijä ei 
voinut olla Firenzestä, kiu-
kustunut Michelangelo kai-
versi Marian rinnan yli kul-
kevaan nauhaan latinaksi 

Michelangelo: Pietà Bandini.

Michelangelo: Pietarinkirkon Pietà.

Michelangelon Pietà-piirros Vittoria Colonnalle.

nimensä ja kotikaupunkin-
sa. Hän oli kuitenkin jo veis-
täessään signeerannut teok-
sen, sillä Marian vasemman 
käden viivoista muodostuu 
M-kirjain.      

Vaikka upeaa veistosta 
ylistettiinkin, pohdittiinkin 
myös, miksi Maria näytti lii-
an nuorelta kolmikymppisen 
pojan äidiksi. Eikö Michelan-
gelo ollut nähnyt, miltä van-
henevat naiset näyttivät? 
Ajatteliko hän kenties sitä 
nuorta Mariaa, joka on tuu-
dittanut sylissä vauvaansa?

Marian nuoria kasvoja on 
perusteltu sillä, että Miche-
langelo ei luonut vain kris-
tinuskon Pyhää Äitiä, vaan 
myös naisen, jonka juuret 
olivat juutalaisuudessa. Hän 
ikään kuin otti hengellisek-
si malliksi Aabrahamin vai-
mon Saaran, joka perimä-
tiedon mukaan säilyi koko 
ikänsä ikinuorena. Michelan-
gelo veisti kristinuskon Mari-
asta yhtä nuoren.

Pietà Bandini  
Michelangelolta jäi kesken-
eräisiä pietà-aiheita, joista 
merkittävin on Pietà Bandini. 
Kerrotaan taiteilijan suunni-

telleen siitä omaa hautamuis-
tomerkkiään. Se on kuitenkin 
museossa Firenzessä.

Kristus on juuri laskettu 
ristiltä. Ylimpänä on mun-
kinhuppuinen vanhus, jota 
avustaa oikealla Maria ja va-
semmalla henkilö, jota on ar-
veltu Maria Magdalenaksi tai 
Johannekseksi. Äiti-Marian 
kasvojen muotoilu on jäänyt 
kesken, mutta nyt taiteilija 
näyttää tavoitelleen ikäänty-
neempää naista kuin Pieta-
rinkirkon veistoksessa.  

Huppupäinen vanhus voi 
esittää Nikodemosta, joka 
oli salaa Jeesuksen kannatta-
ja. Kyseessä on myös Miche-
langelon omakuva. Hahmo 
näyttää sokealta, olihan tai-
teilija itsekin melkein menet-
tänyt näkönsä. Nikodemos 
symboloi henkilöä, jonka 
täytyy hengissä säilyäkseen 
kätkeä todellinen uskonsa. 
Michelangelon tiedetään sa-
laa kannattaneen uskonpuh-

distusta. 
Kun taiteilija tajusi, että 

silmät ja kädet eivät enää to-
telleet, hän rikkoi osan veis-
tosta. Tarinan mukaan hän 
antoi palaset palvelijalleen, 
joka onneksi säilytti ne, ja 
teos saatiin korjatuksi.  

Piirros ystävälle
Michelangelo pohdiskeli Ma-
rian ja pojan hahmoja myös 
piirtämällä. Erään piirroksen 
hän lahjoitti vuoden 1540 tie-
noilla ystävälleen Pescaran 
markiisittarelle Vittoria Co-
lonnalle (k. 1547). Colonna oli 
kirjailija ja runoilija, aikanaan 
Italian tunnetuin nainen.

Piirroksessa Maria istuu 
tuskainen katse kohotettuna 
taivasta kohti ja kädet levi-
tettynä valittavaan eleeseen. 
Ristiltä otettu ja kahden en-
kelihahmon tukema Jeesus 
on istuvassa asennossa äidin 
polvien välissä.   

Vittoria Colonna kirjoit-

ti epäilemättä juuri kysei-
sen kuvan pohjalta teoksen 
Kristuksen kärsimyksestä ni-
meltä Pianto (’Valitus’), joka 
julkaistiin vasta hänen kuole-
mansa jälkeen. Alkuperäinen 
teksti oli ehkä kirje jollekul-
le ystävälle. Hän kävi laajaa 
kirjeenvaihtoa muun muas-
sa useiden katolisen kirkon 
reformaatiosta kiinnostunei-
den henkilöiden kanssa. 

Piantossa Colonna mietis-
keli Pietà-kuvan äärellä. Hän 
näki suloisen äidin, joka on 
saanut poikansa alas ristil-
tä. Vaikka Vittorialla ei ollut 
omia lapsia, hän kykeni eläy-
tymään syvästi äidin mur-
heeseen. Äiti on menettänyt 

synnyttämänsä kauniin olen-
non, joka oli liha hänen lihas-
taan. Pojan silmistä on valo 
sammunut, eivätkä kädet 
enää nouse siunaukseen.  

Sisko Ylimartimo. 
Kuvat Wikimedia 

Commons

Kirjoittaja on Iijoen varrel-
ta syntyisin oleva tietokirjaili-
ja. Hän asuu nykyisin Rova-
niemellä.

Lähteitä: B. Blech & R. Do-
liner: The Sistine Secrets. JR 
Books 2008. S. Ylimartimo: Ma-
rian katse. Avain 2021. 
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Pajunkissat ovat maljakos-
sa. Kaunis pääsiäisaihei-
nen paperitaulu on pirtin 
seinällä.

Maatilalla suunnitellaan 
navetan laajennustöitä tu-
levaisuutta varten. Isäntä ja 
renki mittaavat ja piirtävät 
paperille suunnitelmaa. 

Talon emäntä ja piika 
ovat siivonneet pirtin ja ai-
tat keväistä juhlaa varten. 

Naapurin isäntä oli käy-
nyt kyläilemässä men-
neellä viikolla ja muis-
tuttanut samalla, että 
pääsiäiskokolle olisi mu-
kava, jos mahdollisimman 
monesta pirtistä väki ko-
koontuisi yhdessä nautti-
maan pääsiäiskokosta.

Piika kantaa rantasau-
nalle puita. Hän tarkistaa, 
että vettä on padassa pää-
siäistä varten. Välillä pii-
ka pysähtyy rapsuttamaan 
ajokoiraa ja pohjanpysty-
korvan pentua, jotka ovat 

aidatulla alueella. 
- Onhan teillä vettä. Pää-

siäisenä tekin saatte herk-
kuja, tuumaa piika samal-
la rapsuttaen koiria. 

Aurinko paistaa pilvet-
tömältä taivaalta. Pirtin 
räystäiltä valuu vesi. Ilma 
on keväinen.

Emäntä hakee hevosen 
pilttuusta. Piika odottaa 
tuohikori kädessä emäntää 
ja hevosta. Pian hevonen ja 
emäntä tulevat pirtin eteen. 

- Omena ja porkkanat 
unohtuivat. Odottakaa. 
Käyn noutamassa ne pirtis-
tä, sanoo piika emännälle 
samalla nostaen esiliinaa. 

Piika hakee pienen ko-
rin, jossa omena ja pork-
kanat ovat hevosta var-
ten. Hän istahtaa kärryihin 
emännän viereen. 

Emäntä ohjastaa hevo-
sen liikkeelle. Talon emän-
tä ja piika lähtevät käy-
mään kirkolla. 

Renki ja isäntä käve-
levät pirttiin. Renki alkaa 
keittämään hällällä kahvia. 

Isäntä pesee käsiä emali 
vadissa. Navettakissa Töpö 
on laskeutunut uuninpan-
kolta.

Kissa pukkii rengin jal-
koja. Renki rapsuttaa sitä. 
Ja lisää maitotonkas-
ta maitoa kissan 
emaliastiaan. 

Töpö 
osoittaa tyy-
tyväisyyt-
tään mau-
kuen. Renki 
ja isäntä is-
tahtavat pir-
tin pöydän 
ääreen. He 
laskevat hatut 
penkille. 

- Sehän pitäisi al-
kaa Valamettikin huolta-
maan ennen kevät kylyvö-
töitä, toteaa renki. 

Isäntä huokaisee. Pyyh-

käisee kädellä päätään.
 - Minä ajattelin, että 

hankittaisiin uusi Valmet. 
Jätettäisiin vanha Valmetti 
varalle. Saisi hevosen jättää 
kokonaan kylvöhommista 
poies, sanoo isäntä. 

- No sehän olisi hevo-
sen kannalta hyvä ratkai-

su, vastaa renki. 
Heidän jutel-

lessa käytän-
nön asioista. 
Oveen kopu-
tetaan kol-
mesti.

- Sisään. 
Täällä on 
isäntäväki 
paikalla. Ovi 

aukeaa. 
- Päivää, tu-

linhan oikeaan 
pirttiin, kyselee hie-

nosti pukeutunut kukka-
kauppias ja näyttää kä-
dessä olevaa taulua talon 
isännälle.

-  Minua pyydettiin 
tuomaan tällainen. Täs-
sä olisi pääsiäistervehdys 
maatilalle, joka on kunni-
oittavasti tehnyt töitä vuo-
desta toiseen. Talon isäntä 
ja renki menevät sanatto-
maksi. 

Juuri silloin ovi avau-
tuu ja piika ja emäntä pa-
laavat kirkolta. He pysäh-
tyvät pirtin ovelle. 

-Päivää, sanoo talon 
emäntä. Nostaen huiviaan 
posket hehkuen. 

- Päivää, vastaa kukka-
kauppias. Toin teille pää-
siäistervehdyksen. Paketti-
laatikko on pirtin pöydällä. 
Laatikon päällä on ansio-
taulu, jossa on kehuja ja 
kiitokset laadukkaasta ja 
hyvästä työstä maatilan pi-
täjinä. 

- Katso meitä muistet-
tiin, sanoi isäntä. Talon 
emäntä halaa kukkalähet-
tiä. 

- Kiitos. Olemme kiitol-
lisia arvostuksesta ja tyy-
tyväisyydestä, jota saimme 
osaksemme tätä maatilan 
hommaa ajatellen, vastaa 
emäntä. Onnenkyynelei-
tä samalla pyyhkien silmä-
kulmistaan. 

Isäntä tarjoaa emännäl-
le, piialle, rengille ja kukka-
lähetille kahvit nisupitkon 
ja kampanisujen kera. 

Pääsiäisenä syödään 
herkullista liharuokaa. 
Nautitaan rahkapiirakkaa 
ja suklaamunia. Jälkiruo-
kana talonväki syö mäm-
miä kerman kera. 

Perinteisestä pääsiäis-
kokon katselusta talon 
isäntä, emäntä, piika ja ren-
ki nauttivat yhdessä kylä-
läisten kanssa.

Iloista pääsiäistä 
jokaiselle lukijalle! 

Anna-Riikka Huhta
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Kansainvälistä Naistenpäivää juhlittiin yli kolme 
viikkoa sitten, mutta Make kertoi päivän tapahtu-
mista Kakelle vasta nyt – päästyään sairaalasta:
– Viikkoa ennen Naistenpäivää vaimo otti minua 
kaulasta kiinni ja sanoi, että tänä Naistenpäivänä 
hänelle riittää yksi lahja, sellainen vempain, mikä 
kiihtyy nollasta sataan alle 10 sekunnissa. Joten: 
minun piti ostaa vaimolle uusi vaaka.

* * *
Tämäkin tarina on mukaeltuna lähtöisin tunnetun tai-
kurin Markku Purhon Vitsimestarin vitsikirjasta (Read-
me.fi 2017). Tässäpä lisää ”Markun magiaa”:
Auvo: – Vaimo sanoi tässä yhtenä päivänä, että jos voi-
tamme lotossa, hän pakkaa heti tavarat ja lähtee reis-
suun. No; viime viikolla minä voitin 3,60 euroa. 
Saapa nähdä, koska hän lähtee. 

* * *
Viikon miesmiete: Millainen aviomies saa aamiaisen 
vuoteeseen? 
Vastaus: Sellainen, joka on sairaalassa vuodepotilaa-
na!

* * *
Make: – Viime yönä näin pahaa painajaisunta. Miss 
Suomi ja vaimoni tappelivat siinä unessa minusta.  Ja 
kaiken kukkuraksi kävi niin onnettomasti, että vaimo 
voitti!
Mutta toisaalta on sanottava, että olen viettänyt Miss 
Suomen kanssa yön samassa hotellihuoneessa. Missi 
oli siinä huoneessa helmikuussa ja minä maaliskuussa.  

* * *
Nuorten Cooperin testi: Aiemmin Cooperin testin lä-
päisi, jos nuori juoksi yli 2700 metriä 12 sekunnissa. Nyt 
riittää, että nuori on 12 minuuttia ilman kännykkää!  

* * *
Kaken appiukko kävi kerran teatterissa, mutta lähti 
ensimmäisen näytöksen jälkeen kotiin. Käsiohjelmassa 
näet luki: ”Toinen näytös kuukauden päästä.”

* * *
Feminismin alkeita: ”Kuuden kupin kumarassa” hor-
jahteleva miekkonen tapaa tiellä vanhahkon rouvan, 
ja kysyy: – A-anteeks, vo-voitteko te auttaa kun en asu 
täällä ja minulla on tämä alkoholiongelma? 
Rouva: – Tokihan minä – miten voin auttaa?
Miekkonen: – Ne-neuvoisitteko, missä on lähin pubi? 

* * *
Viikon pähkinä: Kun ajat alkoholin vaikutuksen alaise-
na autolla, olet rattijuoppo, pyörällä tankojuoppo ja ve-
neellä ruorijuoppo. Entäpä sähköautolla?
Vastaus: Wattijuoppo! 

* * *
Ajo-opettaja: – Tämä on neljäs ja viimeinen mahdolli-
suutenne saada ajokortti. 
Ajokokelas: – Enkö todellakaan saa enää yrittää?
Ajo-opettaja: – Muuten kyllä, mutta kun meillä on 
vain neljä autoa!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Mikä kiihtyy
nollasta sataan? 

Pudasjärveläinen Jari Par-
viainen matkusti muuta-
ma vuosi sitten Ukrainan 
Odessassaan. Kauniiseen 
satamakaupunkiin ja tu-
tustui sillä matkalla Oksa-
na Ciedykhiin. Heistä tuli 
hyvät ystävät. Oksana on 
muutaman kerran tehnyt 
vastavierailun Pudasjär-
velle ja tykästynyt Syöttee-
seen. Helmikuussa Oksana 
tuli pienen poikansa, Mi-
san kanssa jälleen lomaile-
maan Parviaisten perhee-
seen. Kun lomapäivät olivat 
lopuillaan ja paluulento 
häämötti 25.2, niin edellis-
päivänä puhjennut sota esti 
matkan. Lennon varausta 
siirrettiin maaliskuun nel-
jänteen päivään, mutta se-
kin peruttiin. Oksanan kaik-
ki suunnitelmat menivät 
uusiksi. Hän kertoi, että oli-
han se shokki, kun yhtäkkiä 
kaikki muuttui niin radi-
kaalisti. Hän oli yhteydessä 
työpaikkaansa ja kertoi, että 
ei voi nyt matkustaa Odes-
saan. Työpaikalla oltiin ym-
märtäväisiä, koska muilla-
kin ihmisillä oli nyt vaikeat 
ja poikkeukselliset ajat. Ok-
sanan työpaikka oli ennen 
sotaa kuljetusfirmassa. 

Eija Parviaisen poika, 
Jari on järjestellyt ystävän-
sä pakolaispaperit kuntoon. 
Ciedykhit ovat siten ensim-
mäisiä Ukrainan pakolaisia 
Pudasjärvellä. Oksana ha-
luaisi saada työtä ja Misal-
le päivähoitopaikan. Oksa-
na soittaa usein äidilleen ja 
kyselee kuulumiset. Misa 
kuulee puhelinkeskuste-
lut ja äiti kysyy pojaltaan: 
”Lähdemmekö mummin 
luo Ukrainaan?” Misa vas-
taa äidilleen: ”Ei! Minä ha-
luan asua täällä Eija-mum-
min ja Jarin kanssa” 

- Minä saan suoraan tie-
toa omilta ystäviltäni ja äi-
diltäni. Tiedän, mitä koti-
maassani tapahtuu.

Odessassa kuultiin tä-
nään (3.4.22) kolme suurta 
räjähdystä satamassa, mis-
sä ovat suuret öljysäiliöt. 
Minun kotini sijaitsee tien 
toisella puolella, aivan sii-
nä lähellä. Paljon ikkunoita 
on rikkoutunut ja jokainen 
yrittää itse korjata vahinko-
ja.  Äitini muutti väliaikai-
sesti tuttavien luokse kau-
pungin toiselle reunalle. 
Olen todella kiitollinen täs-
tä avusta, jonka Parviaisen 
perhe antaa meille. Toivot-

tavasti emme ole häiriöksi. 
He elivät rauhallisesti ja me 
pojan kanssa toimme tän-
ne vipinää. Haluan todel-
la kiittää Eijaa tästä suures-
ta ystävällisyydestä, sanoi 
Oksana.

Pudasjärvelläkin pap-
pina toiminut Timo Suuta-
ri osallistui keskusteluun ja 
kertoi yhteyksistään Odes-
saan ja halusi auttaa tiedoil-
laan Oksanan äitiä.

- Kaupungissa on toimi-
nut jo pitkään kristillinen 
lähetysorganisaatio nimel-
tään Uusi Elämä, jonka ve-
täjänä toimii Fedor Gera-
simov. Me olemme hyviä 
ystäviä Fedorin kanssa. Vii-
meksi tammikuussa kävin 
viemässä apua Odessaan. 
Järjestö auttaa asunnotto-
mia kaduilta turvaan.

Talvella varsinkin monet 
paleltuisivat, jos eivät saisi 
lämmintä ruokaa ja suojaa. 
Järjestöllä on useita asunto-
loita kodittomille miehille 
ja naisille. Nämä yhteystie-
dot voisivat auttaa sinun äi-
tiäsi saamaan elintarvikkei-
ta, rohkaisi Suutari. 

Oksana on uskonnol-
taan ortodoksi ja hän ha-
luaisi mennä pääsiäisenä 

Mitä yhteistä on Odessalla ja Pudasjärvellä?

Misalle kaikkein tärkeitä on 
olla äidin ja ystävien turval-
lisessa läheisyydessä.

kirkkoon. Äidillä ja pojalla 
on oma huone talon yläker-
rassa. Henkisesti heidän on 
helpompi olla tuttavaper-
heessä kuin ihan vieraassa 
perheessä tai vastaanotto-
keskuksessa. Oksanalle on 
tärkeää, että saa puhua Ei-
jan siskon kanssa usein eng-
lantia. Päivät kuluvat pojan 
hoitamisessa tai hiihtola-
dulla. Oksana on oppinut 
hiihtämään ja vetää pulkas-
sa Misaa. Pisin hiihtoretki 
on ollut Ahmatuvalle saak-
ka. 

Ape Nieminen

Pudasjärven alueen Sydän-
yhdistyksen maaliskuun 
kerhoon ja kevätkokouk-
seen 7.3. seurakuntakodil-
le osallistui reilut 50 henkeä. 
Runsas osallistuminen joh-
tui muun muassa koronan 
vuoksi peruuntuneen jou-
luruokailun tarjoamisesta. 
Kinkun ja joulumenuun si-
jasta pitoemäntä Anja Jussi-
la oli loihtinut poronkäris-
tyksen runsaine lisukkeinen. 
Aluevaltuutettu, lääkintö-
neuvos Niilo Keräsen vie-
railu myös kiinnosti osallis-
tujia. 

Hän selosti Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueen 
toimintaa asiantuntevasti ja 
mielenkiintoisella tavalla. 
Hän kertoi olleensa vanhin 
valtuutettu ja sillä mandaa-
tilla avanneensa ensimmäi-
sen kokouksen maaliskuun 
alussa. Hänet oli myös va-
littu hyvinvointialueen hal-
litukseen. Tosin hän ker-
toi luovuttavansa paikkansa 
toimikauden puolivälissä 
kuusamolaiselle aluevaltuu-
tetulle, joka myös Keräsen 
ohella sai vaaleissa runsaan 
äänimäärän.

Laajassa katsaukses-
saan Keränen näki tärkeä-
nä terveydenhoitotyön 
ohella sosiaalityön. Perhe-
päivätyöntekijöillä tulisi olla 
mahdollisuus kotona tapah-
tumaan ennaltaehkäisevään 
työhön. Käytettävissä oleva 
raha asettaa rajoituksia. Hy-

vinvointialue ei voi ottaa lai-
naa, eikä kerätä veroja eli pi-
tää pärjätä valtion antamilla 
euroilla. Keränen arveli, että 
kaikki alueen terveysasemi-
en vuodeosastot tarvitaan 
edelleen. Kuntien tehtäväksi 
jää tärkeä terveydenedistä-
mistoiminta, kertoi Keränen. 

Kerhokokoontumi-
nen joka kuukausi
Pudasjärven uudelleen pe-
rustettu Sydänyhdistys on 
toiminut kaksi vuotta, jona 
aikana toiminta on ollut vil-
kasta, tosin koronan ra-
joitusten puitteissa. Jäsen-
määrä lähentelee jo 150 ja 
ylittänee rajan tämän vuo-
den aikana. Kuukauden en-
simmäisenä maanantaina 
kokoontuva Sydänkerho on 
muodostanut toiminnan yti-
men. Jokaiseen kerhoon kut-
sutaan asiantuntija vieraili-
ja, järjestetään kahvitarjoilu, 
arpajaiset, on musiikkiohjel-
maa sekä voimistelutuokio. 
Keskustelu ja kuulumisten 
vaihtaminen on keskeinen 
osa kerhotoiminnassa. Vii-
me vuonna käytiin kesäte-
atteriretkellä Pölkkyteatte-
rissa Taivalkoskella sekä oli 
retki Syötteelle. Toripäivässä 
heinäkuun lopulla yhdistyk-
sellä oli suosittu kahvitelt-
ta. Aluepäiville osallistut-
tiin, huomioitiin Maailman 
Sydänpäivä sekä PoPLin hy-
vinvointikiertue. 

Tulevana toimintana on 
pääsiäisen alla retki Kuusa-
mon Sydänyhdistyksen vie-
raaksi. Heiltä on luvassa 
vastavierailu joko syksyllä 
tai ensi vuonna. Toukokuus-
sa suunnitellaan kerhon li-
säksi teatteriretkeä ja tuetul-
le lomalle syyskuun alussa 
Kiilopäälle on väkeä lähdös-
sä mukava määrä. Taival-

koskelle suunnitellaan ko-
koontumista lähiaikana, 
sillä paikkakunnan Sydän-
yhdistyksen lakkautunut 
toiminta on joku vuosi sit-
ten yhdistetty Pudasjärveen. 
Kesätoiminta on suunnitte-
luvaiheessa. 

Heimo Turunen

Uudelleen perustetun Sydänyhdistyksen 
toiminta lähtenyt hyvin liikkeelle

Maaliskuun kerhossa ja yhdistyksen kevätkokouksessa nau-
tittiin koronan vuoksi siirtynyt jouluruokailu. 

Kokouksessa vieraillut aluevaltuutettu, lääkintöneuvos Nii-
lo Keränen piti mielenkiintoisen ja ”kansantajuisen” puheen 
Pohjois-Suomen hyvinvointialueen toiminnasta. 

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi
Koskitraktori Oy • Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi

posti@koskitraktori.fi • www.koskitraktori.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

LAKIPALVELUITA

MAARAKENNUSTA

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

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

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

Otattehan yhteyttä etukäteen tapaamisajan sopimiseksi.

ASIANAJOTOIMISTO 
EIJA HEIKKINEN OY

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

Puh. 040 144 6888 

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

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

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

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

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

www.koillisauto.fiwww.koillisauto.fi

AUTOLKIIKE

Pudasjärven siirtokuormausasema 
avoinna lauantaisin

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

Pääsiäislauantaina 16.4. olemme suljettuna. 

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

Lions- järjestö on maailman 
suurin hyväntekeväisyys- ja 
palvelujärjestö, johon mekin 
LC Pudasjärvi Hilimat itse-
näisenä klubina kuulumme. 
Lions-toiminta on sitoutu-
matonta palvelutyötä, jonka 
tavoitteena on järjestää hy-
vätekeväisyys- ja vapaaeh-
toispalveluja omalla paikka-
kunnalla ja kansainvälisesti.

LC Pudasjärvi Hilimat 
aloitti toimintansa vuonna 
2005. Ensimmäiset Hyvän 
Olon Messut järjestettiin kol-
men vuoden kuluttua 2008. 
Siitä lähtien kyseinen tapah-
tuma on monelle avannut ke-
sän odotuksen. Parin vuoden 
koronatauon jälkeen saam-
me jälleen järjestellä lauantai-
na 7.5. Hyvän Olon Messuja 
13. kerran. Tarjoamme tapah-
tumassa jokaiselle jotakin ja 
emme peri pääsymaksua ta-

pahtumaan. 
Jos olet kiinnostunut saa-

maan LC Pudasjärvi Hilimo-
jen klubista tietoa enemmän 
ja mietit toimintaan mukaan 
tuloa, niin löydät Messuilta 
meidät Hilimat kevään vih-
reä huivi kaulassa ja hymy 
huulilla. Kerromme mielel-
lämme sinulle toiminnastam-
me ja tavoitteistamme.

Myymme Hyvän Olon 
Messuarpoja ja mainoksia 
Messuliitteeseen. Tarjoamme 
myyntipöytiä varattaviksi 
hintaan 20 euroa pöytä. Kai-
ken saadun tuoton käytäm-
me hyväntekeväisyyteen. 

Koulujen päättäjäiset lä-
hestyvät ja teemme stipen-
deihin liittyvän lahjoituksen 
jokaiselle koululle. Sinä yrit-
täjä tai yksityinen henkilö, 
joka ostat meiltä arpoja, va-
raat myyntipöydän, varaat 

Messuliitteeseen mainoksen, 
niin osallistut samalla hy-
väntekeväisyyteen kauttam-
me. Me emme Leijonien pe-
riaatteen mukaisesti käytä 
tuottoa omaksi hyväksi, vaan 
ohjaamme sen hyväntekeväi-
syyteen lapsille, nuorille, eri-
tyisryhmille ja vanhuksille. 

Arvostamme vapaaeh-
toistyön korkealle ja teem-
me sitä itse myös. Palkitsem-
me Hyvän Olon Messuilla 
vapaaehtoistyöntekijän, joka 
kaikessa hiljaisuudesta te-
kee pyyteettömästi auttamis-
työtä. Hänen työnsä arvoa ei 
voi rahassa mitata. Haluam-
me antaa hänelle tunnustuk-
sen siitä ja vähän hemmotel-
la myös.

Hyvän Olon Messuille tu-
lee esiintymään pudasjärve-
läissyntyinen Tiina Alakan-
gas, esiintyvänä taiteilijana 

paremmin tunnettu Tiina Pit-
känen. Hän on menestynyt 
musiikin parissa laulajana ja 
on oman kylän tyttö vieläkin 
meille. Saamme livenä kuul-
la ja nähdä hänen heleää ään-
tään ja iloista esiintymistään.

Olemme saaneet myös 
esiintymään lapsille ja lap-
senmielisille paljon koulu-
ja kiertäneen Taikuri Tapio 
Salomaan. Hän tekee taika-
temppuja ja hauskuttaa mei-
tä.

Muodin ja pukeutumisen 
salat saamme Mervin putii-
kin Merci muotiesityksestä. 
Hän nostaa Hilimat lavalle 
ja juontaa näytöksen. Hän on 
myös myymässä pukeutumi-
seen liittyviä tuotteitaan Mes-
suilla. 

Uutena ohjelmana olem-
me varanneet ns. peilisalin, 
josta voi varata ilmaiseksi ti-

Hilimojen Hyvän Olon Messut järjestetään jälleen 

lan lyhyitä luentoja varten 
pienemmälle kuulijamääräl-
le. Pituus luennoilla ja kes-
kusteluilla on 30-45 minuut-

tia. Laitamme Hyvän Olon 
Messuille näkyviin listan 
mitä sieltä voi käydä kuule-
massa itseä kiinnostavaa.

Messuilla Hilimat palvelevat kevään vihreä huivi kaulassa ja 
hymy huulilla. Kuva viime messuilta 2019.

Toivotamme teidät kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi Hyvän Olon Messuille ja toivomme myös 

teidän viihtyvän siellä! Kansainvälinen
tunnuksemme on ”We serve” eli Me palvelemme!

Elvi Räisänen LC Pudasjärvi Hilimat tiedotussihteeri 
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT sekä HAUTAKIVIPALVELUT

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

Meiltä:

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

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

RAKENNUSPALVELUITA

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITAPELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  

AMMATTITAIDOLLA
Ari Mansikkamäki

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

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PAINOTUOTTEET

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

RAKENNUS & REMONTTI 
 

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

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

 email:  mesublomster@gmail.com

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Vanhus- ja vammaisneuvostoa huolettaa kokoontumistilojen puute
Vanhus- ja vammaisneu-
vosto kokoontui tiistaina 
5.4. kaupungintalon Otava 
kokoustilassa sekä osittain 
etäyhteydellä. 

Kokouksen vieraina oli-
vat kaupunginvaltuutettu 
ja Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueen aluevaltuu-
tettu Anni-Inkeri Törmänen 
sekä Pudasjärven kaupun-
gin hyvinvointivaliokun-
nan puheenjohtaja Mirka 
Väyrynen. 

Törmänen kertoi, että 
toistaiseksi hyvinvointialu-
een toiminta on vielä käyn-
nistelyvaiheessa mutta vuo-
denvaihteeseen mennessä 
kaikki tulee olemaan toi-
mintavalmiudessa. Asia-
kas- ja potilastietojärjes-
telmä tulee uudistumaan 
vuoden 2023 aikana. Ateria- 
ja puhtaanapitopalveluiden 
uudistaminen liittyy myös 
uuteen hyvinvointialueen 
toimintaan. Pudasjärven 
osalta pysytään toistaiseksi 
keskuskeittiön tuottamilla 
ateriapalveluilla, mutta tar-
vittaessa on kuntien ja hy-
vinvointialueen yhteisten 
yhtiöiden kautta mahdollis-
ta tehdä hankintoja ostopal-
veluina. 

Törmänen on valittu 

muun muassa aluevaltuus-
ton yhdyspintalautakun-
taan, jonka tehtäviin kuu-
luvat alueen asukkaitten 
vaikutusmahdollisuudesta 
huolehtiminen, kuntien hy-
vinvointityön ja sivistystoi-
men, yritysten ja järjestöjen 
kanssa tehtävän yhteistoi-
minnan kehittäminen. Li-
säksi yhdyspintalautakun-
ta jakaa tulevaisuudessa 
avustuksia sote- ja pelas-
tuspalveluihin liittyville jär-
jestöille. Nykyisin sen jaon 
suorittaa pääosin kunnat. 

Vanhus- ja vammais-
neuvoston huolenaiheena 
nousi esille alueellisen vai-
kuttamisen mahdollisuus 
ja minkälaiseksi muodos-
tuvat tulevat toimintatavat 
uudella hyvinvointialueel-
la sekä erkaantuuko kun-
nallinen ennaltaehkäisevä 
työ ja osallisuus. Törmäsen 
vastaus tuohon huoleen oli, 
että tällainen toiminta ei ole 
yksinomaan hyvinvointi-
alueen tehtävä, vaan yhteis-
työhön tarvitaan sekä alu-
een kuntia, asukkaita että 
järjestöjä. Ikäihmisten mie-
lenterveyspalvelut myös 
olivat huolena ja Törmänen 
lupasi viedä viestiä eteen-
päin. 

Mirka Väyrynen kertoi 
kansallisesta ikäohjelmas-
ta. Väyrysen alustukses-
sa tuli esille esimerkiksi se-
niorineuvolatoiminta, jota 
Pudasjärvellä on perjantai-
sin Palvelukeskuksen tilois-
sa lähinnä Senioripisteen 
nimellä toimivana neuvon-
tapisteenä sekä luonnol-
lisesti puhelinyhteydellä. 
Ennaltaehkäisevänä toimin-
tana kotihoito suorittaa ko-
tikäyntejä, joissa tapaami-
sissa voidaan mitata muun 
muassa verenpainetta.

Puheenjohtajan huole-
na nousi esille yksin asuvat 
ikäihmiset, jotka kaipaavat 
monenlaista apua ja neu-
vontaa elämän erilaisiin ti-
lanteisiin. Tällaisilla toimil-
la voitaisiin tukea kotona 
asumista ja nämä liittyvät 
ennaltaehkäisevään toimin-
taan, jotka voidaan ottaa 
mukaan ikäohjelmaan. 

Saatuja vinkkejä Mirka 
Väyrynen lupasi viedä hy-
vinvointivaliokuntaan käsi-
teltäväksi. 

Ikäihmisten  
asumistilanne  
Pudasjärvellä
Oulunkaaren palveluoh-

jaaja Lilja Kettunen esitteli 
nykytilannetta ikäihmisten 
kotihoidon näkökulmas-
ta. Päivittäiset asiakasmää-
rät liikkuvat 120 – 230 vä-
lillä. Lisäpalvelupainetta 
on koko ajan. Pudasjärvel-
lä ollaan kotihoidon osal-
ta hyvässä tilanteessa, että 
kaikesta huolimatta sijai-
suuden on saatu hoidettua 
ja yhteistyötä tehdään yk-
sityisten palveluntuottajien 
kanssa. 

Asumispalvelupaikkoi-
hin ei toistaiseksi ole jonoja. 
Uutena kohteena on 

Omaishoitajia on täl-
lä hetkellä Pudasjärvellä 79 
henkilöä, joille tulee järjes-
tää lakisääteiset vapaat. 

Naakelin vuorohoitoyk-
sikkö sekä muutama per-
hehoitaja ovat toistaiseksi 
riittäneet. Ykäkartanon krii-
sipaikka tarjoaa äkillistä, ly-
hytaikaista apua. Uutena 
yksikkönä Oulunkaarella 
on Rajamaantieltä vuokrat-
tu asunto, mihin on asen-
nettu kaikki turvatuotteet. 
Tämä on tarkoitettu osastol-
ta kotiutettaville asiakkail-
le, joiden kuntoa seurataan 
ja tehdään mahdollista apu-
välinekartoitusta, että koto-
na asuminen on turvallista. 

Vanhus- ja vammaisneu-
voston huolena on edelleen 
omakotitaloissa asuvien 
ikäihmisten muuttaminen 
erilaisten palveluiden pii-
riin. Viestinä oli, että tällai-
sia asuntoja tarvitaan Pu-
dasjärvelle lisää. 

Maksuttomien  
kokoontumistilo-
jen tilanne
Palvelukeskuksen tilojen 
siirtyessä tämän vuoden 
alusta alkaen maksullisek-
si, ovat yhdistykset jääneet 
tyhjän päälle, kun maksut-
tomia tarpeeksi isoja, esteet-
tömiä kokoontumistiloja ei 
ole tarjolla. 

Yhdistykset ovat vähä-
varaisia tai jopa varattomia, 
niin kaikenlainen ylimää-
räinen menoerä syö toisesta 
päästä yhdistystoimintaa ja 
etenkin ikäihmisille tärkeää 
yhdessä olemista. 

Kaupungilta saatavat 
tuet eivät riitä kattamaan 
kaikkia menoja, jos ja kun 
tuloja ei monellakaan yh-
distyksellä ole joko toimivi-
en tekijöiden puuttuessa tai 
jopa sairauden, iän tai vam-
man vuoksi ei voi olla ta-
pahtumajärjestäjänä. 

Pudasjärven kaupunki 
on luvannut tarjota järjes-
töille ilmaiset kokoontumis-
tilat, mutta kun tätä asiaa 
tarkemmin tutkittiin niin 
esteettömiä, tarpeeksi lähel-
lä olevia ja tarpeeksi isoja ti-
loja ei yksinkertaisesti ole 
tarjolla. 

Edelleen kysymyksek-
si nousi entisen kirjaston ja 
nuorisotilojen käyttämättö-
myys. Kurenalla toimii pal-
jon erilaisia yhdistyksiä, jo-
ten käyttöaste noille tiloille 
tulisi olemaan suuri ja use-
ampi voisi toimia samanai-
kaisesti eri osastoilla. Toi-
sena hyvänä vaihtoehtona 
järjestötoiminnan näyteik-
kunana olisi entisen kirja-
kaupan tilat, joka on keskei-
sellä paikalla ja esteetön.

Vanhus- ja vammaisneu-
vosto vaatii, että toukokuun 
aikana on tultava selvyys ti-
la-asiaan syksyn toiminnan 
aloittamisen turvaamiseksi. 

Terttu Salmi 
tiedottaja Vanhus- ja 

vammaisneuvosto
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Iijoen Taiteilijat
VUOSIKOKOUS

to 21.4.2022 klo 18.00 
kaupungintalo Varsitie 7.

Tervetuloa joukolla mukaan!

  Iinattijärven osakaskunnan
VARSINAINEN 
VUOSIKOKOUS

pidetään pe 29.4.2022 klo 18.00 alkaen
Koivukartanossa os. Pohjoispuolentie 237, 

93277 Iinattijärvi.
Käsitellään vuosikokoukselle säännöissä määrätyt asiat.
Kokouksen pöytäkirja on lainmukaisesti nähtävillä Reijo 

Kenttälän luona os. Pohjoispuolentie 213, 93277 Iinattijärvi.
Iinattijärven osakaskunnan hoitokunta

Työpetari Ry:n
VUOSIKOKOUS 

pidetään torstaina 28.4.2022 klo 17.00 
Suojalinnalla, Urheilutie 2.

Hallitus kokoontuu klo 16.30.
HallitusTervetuloa!

Kurenalan Kyläyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS 

kaupungintalolla to 28.4.2022 klo 18.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
HallitusTervetuloa!

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

 la 16.4. klo 20-24

TULOSSA: la 30.4.2022 TAIKAYÖ- kvartetti,
la 14.5.2022 Rojal

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

TanssiTTaaTanssiTTaa

Toni JaaTinen Toni JaaTinen 
BandBand

VALTUUSTON 
KOKOUS
Valtuuston kokous 
pidetään Hyvän olon 
keskuksen Kurkisalis-
sa, torstaina 21. päi-
vänä huhtikuuta 2022 
alkaen klo 16:00.
Kokousta voi seurata 
kaupungin YouTube-
kanavalla tai paikan 
päällä Kurkisalissa. 
Luettelo kokoukses-
sa käsiteltävistä asi-
oista on nähtävänä 
14.4.2022 alkaen kau-
pungin yleisessä tie-
toverkossa osoitteessa  
www.pudasjarvi.fi.
Kokouksen tarkastettu 
pöytäkirja on nähtä-
vänä kaupungin ylei-
sessä tietoverkossa 
26.4.2022 alkaen.

Pudasjärvi 8.4.2022 
Olga Oinas-Panuma 
kaup.valt. puh.joht.

Keskustan Livon py:n ja 
Keskustan Pärjänsuon py:n 

VUOSIKOKOUKSET 
pidetään pe 22.4.2022 klo 18 

Eija ja Jouni Seppälällä 
(Pärjänsuontie 1196).  

Säätömääräisten asioiden lisäksi asiana 
eduskuntavaaliehdokkaan asettaminen.

Tervetuloa!

Kongasjärven vesiosuuskunnan
VARSINAINEN KOKOUS 
pidetään to 21.4.2022 alkaen klo 18.00

Kokouspaikka Marikaisjärven toimitalo, 
Marikaisentie 406

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 
14§:ssä luetellut asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Kauppatie 7, Pudasjärvi 
010 666 8420

HOTELLI-
RAVINTOLA

KURENKOSKI
AVOINNA PÄÄSIÄISENÄ:
Maanantaina 13.00 - 20.00
Tiistaina  13.00 - 20.00
Keskiviikkona  13.00 - 01.00
Torstaina  13.00 - 02.00
Perjantaina  14.00 - 04.00
Lauantaina  14.00 - 04.00
Sunnuntaina  15.00 - 02.00

VUOSI- 
KOKOUS
pe 22.4.2022 

klo 19.00 
Sarakylän 

Metsästysseuran 
hirvihallilla. 

Tervetuloa!

Keskustan 
Sarakylän py:n 

Siuruan Kylä ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

ma 2.5.2022 alkaen klo 17.00 Virtalan 
koululla, Konttilantie 805, Pudasjärvi.

Johtokunta

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.

Kaikille lämpimästi. TERVETULOA!

Jamppa Tuominen 
viihdeilta Siurualla

Mukana Jamppa Tuomisen fani-klubi ry Oulusta

Jarmo Antti Jussi ”Jamppa” 
Tuominen oli suosittu suo-
malainen iskelmälaulaja.

Hän oli suosionsa hui-
pulla 1970- ja 1980-luvuilla 
ja hänen tunnetuimpiin kap-
paleisiinsa kuuluivat mm. 
”Aamu toi ilta vei”, ”Kuu-
mat kyyneleet” ja 
”Kevään ensi kuk-
kanen”.

”Jamp-
pa” Tuomisen 
(1949-1998) me-
nestykäs ura 
kattaa samalla 
merkittävän osan 
oululaisen viihdemu-
siikin vaiheita. Tuominen 
kävi ensimmäisillä laulukei-
koillaan jo alle kouluikäise-
nä.  11-vuotiaana hän aloit-
ti klarinetinsoiton opiskelun 
Oulun musiikkiopistossa. 

Samana vuonna hän 
voitti Oulussa järjestetyn is-
kelmälaulukilpailun. Voitto 
tuli myös valtakunnallisessa 
kansakoulujen laulukilpai-
lussa Hämeenlinnassa. 

Jamppaa kutsuttiin myös 
Oulun Robertinoksi suosi-
tun italialaisen teinitähden 
mukaan. Vuonna 1961 hä-
net napattiin solistiksi Pert-
ti Haipolan nuorisoyhtyee-
seen, joka soitti musiikkia 
laidasta laitaan.  Keikkaput-
ki alkoi Oulu Oy:n 25-vuotis 

juhlista syyskuussa 1961.
Jamppa oli tuttu ja suosit-

tu esiintyjä myös Siurualla 
1960 -luvulta alkaen. Hänen 
musiikki ja muistot elävät 
edelleen vahvasti.

Siuruan Työväentalo – 
Kylätalolla viihdytään sekä 

muistellaan lauluin 
Jamppaa.  Lauan-

taina 23.4.22 klo 
18-22, jolloin  
vietetään Jamp-
pa Tuominen 
viihdeilta Viih-

deillan järjestä-
misessä mukana on 

Jamppa Tuomisen fani-
klubi ry Oulusta.

He ajelevat nostalgises-
ti Alamäen linja-autokyydil-
lä Siurualle. Viihdeilta alkaa 
klo 18. Tunnin verran ohjel-
massa on yhteislaulua Jam-
pan lauluin, jonka jälkeen al-
kaa karaoketanssit, vetäjänä 
Ari Hyvälä.  Jamppa-tuot-
teita ja arpoja myynnissä!  
Lipun myynti (10 €)  ja ra-
vintola avoinna jo klo 17. Il-
mainen linja-autokyyti Ou-
lusta Siurualle, Kiimingin, 
Yli-Iin ja Tannilan kautta 
53 henkilölle. P. Kaisu 040 
702 4085 tai Pekka 040 1733 
662.

Tervetuloa mukaan muis-
toihin  ja viihtymään!

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

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

www.pudasjarvi.fi /yhdistystoiminta

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT
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Kajastuksen
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

YLEINEN KEVÄTKOKOUS
to 21.4.2022 klo 15 Osviitassa.

Hallituksen kokous klo 14.
Tervetuloa!

Rakennusliiton 
Pudasjärven Os. 425

ILMAINEN KEVÄTRETKI
Rokualle 14.-15. 5.2022.

Paikkoja 22. Lisätietoja/ilmoittautuminen 
1.5. mennessä Tuomolle 040 747 3397.
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La 11.6.2022

Woyzeck Movetron

Pandora

Portion Boys

Pasi ja Anssi 

Chorale 

Dj Ice K 

LIPUNMYYNTI  

Jyrkkäfestit
Pudasjärven urheilijat tarjoaa yleisölle

Pe 10.6.2022
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Parempia koteja

Tervetuloa tutustumaan asennettuun
Lumon terassilasitukseen! Torstaina 14.4.
Klo: 15.30 - 17.00  Huhtotie 11, Pudasjärvi

Jaakko Illikainen
040 632 9427
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Katso lisää: syote.fi

Pääsiäisen 
Hankirieha
Syötteellä.
Syötteen aurinkoisesta ja 
tapahtumarikkaasta pääsiäisestä
iloitsee koko perhe.

Rinnetapahtumia
Livemusiikkia
Ravintolaherkkuja
Ohjelmaa

Pääsiäisen 
ohjelmassa mm:

LÖYDÄ ITSESI 
KIIREEN 
POHJOIS-
PUOLELTA

1. Suopunkitytön Pihkassa poroon Rico, Anne-Mari Kovalainen, Palojärvi. 2. Suopunkity-
tön Peurakairan Ruvge, Eevamari Äärelä,Vuotso. 3. Taigahaun Metka Morsiuslahja, Taru 
Vallius, Oulu. Kuva: Aino Karilas.

Pudasjärven Korentokankaan 
poropaimennuskilpailun 

2.4.2022 tulokset:


