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Pudasjärven 
kehitysvammaisten tuki ry
pääsi vihdoin juhlimaan

PUDASjärveläinen
s. 4

Kansalaisopiston 
kevätnäyttelyn 
avajaistunnelmia s. 6

Nuotanvetoa 
Pintamojärvellä

s. 12

Syötteen Taksi palvelee
0200 964 46 

(1 € / puh. + pvm)

Samasta numerosta myös lentokenttäkuljetukset.

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

Kelataksin tilausnumero on muuttunut 
1.1.2022 alkaen. Uusi numero on:

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

Revi
siitä.
Uusi Lajitteluopas
ilmestyy pian.

Mukana tutut puutarhajätekupongit.

Palautteet: palaute@kiertokaari.fi , chat kiertokaari.fi 

Jäteneuvonta: ma–pe klo 8–16 p. 08 5584 0010 tai neuvonta@kiertokaari.fi 

Pudasjärven 
paikallisjärjestö

Tervetuloa!Tervetuloa!

Vappuna 1.5.2022 klo 12–15 
Pudasjärven tori

VAPPUJUHLA VAPPUJUHLA 

Pudasjärven 
Sos.dem.
työväenyhdistys Pudasjärven osasto ry

Hernekeittotarjoilua ja Hernekeittotarjoilua ja 
makeisia. makeisia. 

Vappupuhe Pirjo Sirviö
 Pohjois - Pohjanmaan 

hyvinvointialuehallituksen 
jäsen, SDP. 

Kunnallispoliittinen katsaus
Antti Tihinen

kaupunginvaltuutettu, 
Vasemmistoliitto.

Järjestää:

J E E S U S  S A N O I :

Rauha teille

O S A L L I S T U M I S M A K S U  1 5 €
 

I L M O I T T A U T U M I S E T  1 9 . 4 .  M E N N E S S Ä
h e l e n a . k o i v u k a n g a s @ e v l . f i  /  0 4 0  1 7 5  8 5  9 7

N A I S T E N P Ä I V Ä  
P U D A S J Ä R V E L L Ä  2 4 . 4 . 2 0 2 2

Ohjelmassa:
MESSU

RUOKAILU JA KAHVIT
YHTEISLAULUA

RAAMATTUHETKI
HILJENTYMISTÄ JA RUKOUSTA

ARVONTAA
MUSIIKKIA JA RUNOJA 

(RAIJA KILPELÄINEN -SOMERO
JA JOUNI SOMERO)

 

klo 10 - 16 SEURAKUNTATALOLLA 

ILMOITTAUTUMISET 21.4. MENNESSÄ
helena.koivukangas@evl.fi / 040 175 8597

KIRPPIS KE-TO 
20.-21.4. 

KLO 11-15
Lukiontie 1 

(ent. leipomo) 

Tervetuloa!

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

Toyota Corolla Verso  1,8 
bens automaatti, vm. 2008, 
TILAIHME 7 hengelle rekis-
teröity, 196 000 km, kats. 
10/21, kahdet renkaat, auto 
ilmastointi, vakkari.    
 6950 €

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman 
käsirahaa ja kaskopakkoa. 

Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme 
auton tarvittaessa 

kotiisi. 
Ostamme autoja.

Soita ennen 
kuin tulet.

Volvo V70 2,4 bensa ma-
nuaali, 292 700 km, vm. 
2005, HYVÄ, kats. 1/22, 
uudet kesärenkaat, hyvät 
talvirenkaat, vakkari, veto-
koukku, auto ilmastointi.  
  4350 €

Honda CR-V 2,0 bensa 
manuaali, NELIVETO, 302 
000 km, vm. 2000, kats. 
6/21, kahdet renkaat, veto-
koukku.    
 2900 €

Toyota Corolla Verso 1,8 
bens. manuaali, aj. VAIN 236 
500 km, hyvät kummatkin 
renkaat, kats. 2/22.  
 2900 €

Peugeot Expert t 1,9 die-
sel, kats. 4/22, aj. 250 000 
km, hyvät kesä-ja talviren-
kaat, hyvä huoltokirja.   
 2200 € sis. ALV 24%.

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

SIEMEN- SIEMEN- 
PERUNAT JA PERUNAT JA 

ISTUKASSIPULIT ISTUKASSIPULIT 
ON SAAPUNEET, ON SAAPUNEET,   

RAJOITETTU ERÄ!RAJOITETTU ERÄ!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 24.4. kello 10. Toimittaa An-
neli Toppinen, avustaa Timo Liikanen, Helena Koivukan-
gas, Tiina Inkeroinen ja Sirpa Kukkohovi, sekä naisten-
päivän suunnittelutyöryhmä. Kanttorina Keijo Piirainen. 
Striimaus YouTube-kanavan kautta. Naistenpäivä. 

Hiljaisuus puhuu- runoa ja musiikkia su 24.4. kello 15 
seurakuntakodilla. Konsertissa esiintyvät Jouni Somero, 
piano ja Raija Kilpeläinen-Somero, joka lausuu Tuula Järvi-
sen runoja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Yhteisvastuukeräys 2022. Keskustan ruokakauppojen ja 
liikenneasemien kassoilla on keräyslippaita, joihin voi lah-
joittaa haluamansa summan Yhteisvastuukeräykseen. Tänä 
vuonna Yhteisvastuu kerää varoja koronapandemian seu-
rauksista kärsineille lapsille ja nuorille. Yhteisvastuukerä-
ykseen voi osallistua myös MobilePay –lahjoituksella nu-
meroon 94150 tai verkkopankkisi kautta nettisosoitteessa 
www.yhteisvastuu.fi/pudasjarvi. Näillä kaikilla em. tavoilla 
lahjoituksesta tulee 20 % kotiseurakunnan Yhteisvastuuke-
räykseen.

Ystävänkammari on ensi viikolla to 28.4. kello 12–13.30 
seurakuntatalolla. 

Raamattupiiri rippikoulusalissa keskiviikkoisin kello 18. 

Muistikahvila ti 26.4. kello 14–15.30 seurakuntatalolla. 
Muistikahvilaa pitää Oulun seudun Muistiyhdistys ry. Vie-
raana on Koillismaan Omaishoitajat ja läheiset ry. Aiheena 
“Hyvinvointi ja jaksaminen”.

Kansalaisopiston oppilaskonsertti ti 26.4. kello 18.30 
seurakuntatalolla. Esiintymässä Terhi Laitisen, Marjut Kos-
sin ja Riikka Vuorijärven oppilaita. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Vahva maskisuositus, osallistuthan vain terveenä. 

Perhekerho ke 27.4. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. 
Perhekerhoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yh-
dessä vanhempien, isovanhempien, kummien tai muun ai-
kuisen kanssa. Yhdessäoloa, leikkiä, askartelua, pikkukirk-
kohetki sekä pientä suolaista ja makeaa. 

Lapsiparkki pe 22.4. ja 29.4. kello 9.30–12 seurakuntako-
dilla. 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, pullaa, 
villasukkia, lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan.

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. 08 882 3100.  

Rauhanyhdistykset: Lähetysseurat Paukkerin Paulalla la 
23.4. kello 19 (Heikki Ikonen, Juhani Palola), seurat ry:llä 
su 24.4. kello 16 (Oiva Savela, Jouko Lämsä). 

Jälleen tänä keväänä pitkän 
odotuksen jälkeen saam-
me nähdä luonnon heräävän 
eloon. Hetkessä syntyy pal-
jon uutta: olemattoman pie-
nestä siemenestä kehittyy 
kukka, jollaista emme ole 
aikaisemmin nähneet. Lä-
heisestä puusta taas kuuluu 
piipitys, kun aivan ainutlaa-
tuiset linnunpoikaset kuoriu-
tuvat munastaan ja kerjäävät 
äidiltään ruokaa. 

Meillä on tapana ylistää 
erilaisia taiteilijoita, jotka 
osaavat valmistaa taideteok-
sia tai suunnitella vaikkapa 
upeita muotivaatteita tai toi-
nen toistaan suurempia ja 
mahtavampia taloja ja muita 
rakennelmia. Mutta kukaan 
noista taiteilijoista ei pysty 
luomaan mitään niin kaunis-

ta ja ainutkertaista kuin mei-
dän luomakuntamme. 

Ihmiset ovat saaneet ai-
kaiseksi paljon hyvää, mut-
ta toisella puolella vaaka-
kupissa painaa kuitenkin 
kaikki se tuho, jota olemme 
luomakunnalle itsekkyydel-
lämme aiheuttaneet. Pohja-
vedet saastuvat, järvet kasva-
vat umpeen, meret saastuvat 
ja etelän maissa aavikoitu-
minen lisääntyy. Olemme-
pa saaneet aikaan ilmaston-
muutoksen, jolloin ilmaston 
lämpenemisen seurauksena 
mannerjäätiköt sulavat ja me-
renpinta nousee. 

Raamatussa kerrotaan, 
että ihminen sai jo aikojen 
alussa tehtäväkseen viljel-
lä ja varjella Jumalan luomaa 
maailmaa. Olemme hoitaneet 

tuon tehtävän huonosti, mut-
ta vähitellen silmämme ovat 
auenneet. Nykyään teemme 
paljon työtä säilyttääksemme 
luonnon ja eläimet sellaisina 
kuin ne nyt ovat, tai jos mah-
dollista, pyrimme jopa kor-
jaamaan tekemiämme virhei-
tä. On tärkeää, että jokainen 
meistä kantaa vastuun yhtei-
sestä luomakunnastamme.

Eikä kyse ole vain jos-
tain ikävästä velvollisuu-
desta, vaan Jumalan hyvien 
luomistekojen rakastamises-
ta. Usein erehdymme ajat-
telemaan, että vasta taivaas-
sa kaikki on hyvää, kaunista 
ja rakastettavaa. Mutta mo-
niko meistä tulee ajatelleek-
si, että Jumalan ihmeelliset 
luomisteot ympäröivät mei-
tä jo nyt?

Meillä on pala taivas-
ta keskellämme. Kyse on 
vain siitä, näemmekö sen ja 
osaammeko arvostaa sitä. 
Luomakuntamme sisältää lu-
kemattomia ja toinen tois-
taan suurempia ihmeitä. 
Olipa kyse sitten pienestä 
rikkaruohosta, joka litistyy 
kenkämme alle, tai jättiläis-
valaasta meren syvyyksissä, 
ne ovat Jumalan suunnittele-
mia ja niillä kaikilla on oma 
tarkoituksensa. Meidän tar-
koituksemme ja tehtävämme 
on pitää hyvää huolta luon-
nosta ja toinen toisistamme.

Sirkku  
Fali

Pala taivasta keskellämme

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

www.vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo 050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Sunnuntaina 24.4. kello 15 
ollaan Pudasjärven seura-
kuntakodilla pianomusii-
kin ja runouden äärellä. 

Hiljaisuus puhuu - ru-
noa ja musiikkia -konser-
tissa Tuula Järvisen runoja 
lausuu Raija Kilpeläinen-
Somero ja pianoa soittaa 
Jouni Somero. 

Musiikkiluokkien opet-
taja HuK Raija Kilpeläi-
nen-Somero on opiskellut 
laulua sekä suullista esi-
tystaitoa Suomessa ja Sak-
sassa.

Jouni Somero on soitta-
nut yli 3100 konserttia eri 
puolilla maailmaa Euroo-
passa, Aasiassa ja Pohjois-
Amerikassa. Somero on 

tehnyt yhteistyötä useiden 
koti- ja ulkomaisten laula-
jien, instrumentalistien ja 
kapellimestarien kanssa.

Somero on myös eni-
ten levyttänyt suomalai-
nen pianisti. Levytyksiä 
on kertynyt kaikkiaan yli 
100 kappaletta eri levymer-
keille (Naxos, BMG, Jubal, 
MILS, FC-Records jne.). 
Konsertin ohjelmassa on 
muun muassa Jouni Some-
ron omia sovituksia tunne-
tuista virsistä. 

Konsertti on osa Pudas-
järven seurakunnan Nais-
tenpäivän ohjelmaa, mut-
ta konserttiin voi osallistua 
myös yksittäisenä tapahtu-
mana. 

Naistenpäivä jatkuu konsertilla

Ensi sunnuntaina Raija Kilpeläinen-Somero ja Jouni Some-
ro konsertoivat seurakuntakodilla.

Äitienpäiväkonsertti 
Hirsikampuksella

Tiistai-iltana 3.5. järjestetään 
Hirsikampuksella äitienpäi-
vä-hyväntekeväisyyskon-
sertti. 

- Idea tapahtumaan syn-
tyi, kun katselin YLE:n järjes-
tämää Ukrainan tukikonsert-
tia ja päähäni pälkähti, että 
miksipä ei järjestettäisi pai-
kallisin voimin tapahtuma, 
minkä tuotto menisi suoraan 
Ukrainan hätää kärsivien 
hyväksi, kertoi kampuksen 
musiikinopettaja Sari Turu-
nen. 

- Kollega heitti idean, että 
voisiko konsertti olla samal-
la äitienpäiväteemainen, 
joka sopi paremmin kuin 
hyvin. Aloin kyselemään 
esiintyjiä paikallisista musii-
kinharrastajista sekä ammat-
tilaisista, joita ei ollut vaikea 
saada mukaan! Kasassa oli 
nopeasti monen ikäisiä mu-
siikinosaajia, ja luvassa on 
kuultavaa laidasta laitaan, 
niin klassista kuin kevyem-
pääkin. Mukana on niin kou-
lumme oppilaita ja opetta-

jia, musiikin harrastajia sekä 
ammattilaisia. Ohjelmasta 
löytyy varmasti jokaiselle jo-
takin, lupaa Turunen. 

Kaikki lipputulot me-
nevät lyhentämättömänä 
SPR:n katastrofiavun kaut-
ta hyväntekeväisyyteen. Vä-
liaikakahvituksesta vastaa 
Anne Väyrysen luotsaama 
Hirsikampuksen valinnais-
ryhmän oppilaat. Tarjoilulle 
on kiinteä hinta, joka menee 

oppilasrahastoon ja ylimene-
vä osuus hyväntekeväisyy-
teen. Pääsylipun voi maksaa 
korttipäätteellä, mutta kah-
vitukseen kannattaa varata 
käteistä. 

Toivottavasti pitkän kon-
sertti-hiljaiselon jälkeen ylei-
söä saadaan runsain mitoin 
paikalle, luvassa on silmä-
kulmia kostuttavia esityksiä 
isolta ja monipuoliselta esiin-
tyjäjoukolta. TS. 
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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

NAISTENVAATTEIDEN NAISTENVAATTEIDEN 
POP UP-MYYNTIPÄIVÄTPOP UP-MYYNTIPÄIVÄT 

Pudasjärvellä

to 21.4. klo 11-17
pe 22.4. klo 10-17 
Paikka Kauppatie 3 L 101 

(ent. Siwa), Pudasjärvi
Lämpimästi tervetuloa!

Tervetuloa tutustumaan Tervetuloa tutustumaan 
E&K Boutiquen kevätmallistoonE&K Boutiquen kevätmallistoon

PALJON PALJON 
PELLAVIA, PELLAVIA, 
HOUSUJA, HOUSUJA, 
YLÄOSIAYLÄOSIA

MUKANA MYÖS MUKANA MYÖS 
KATRIN POP KATRIN POP 
UP-KAHVILAUP-KAHVILA

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

Ilman Plussa-korttia 4,05-5,19/6-pack 
(1,59-2,17/l) sis. pantit 0,90

10.-

549
Pepsi Max, Mountain Dew ja Hartwall Jaffa

SOKERITTOMAT  
VIRVOITUSJUOMAT
6 x 0,33 l (1,23/l) sis. pantit 2,70 
Rajoitus 2 erää/talous

Atria

NAUTA  
JAUHELIHA 17 %
700 g (7,84/kg)

-22-43%
PLUSSA-KORTILLA

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 21.-24.4. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

PKT

MAKKARA- 
PERUNAPELTI
RESEPTI K-RUOKA.FI/RESEPTIT 
TAI K-RUOKA-SOVELLUS

3x
6-PACK

3.-

Atria

HIILLOS  
GRILLIMAKKARAT ja  
MAKKARAPIHVI
320-400 g (3,75-4,69/kg)

Yksittäin 1,99 pkt (4,98-6,22/kg)

2 PKT

Voimassa TO-LA 21.-23.4.

K-Ruokamestarin

PORSAAN  
GRILLIRIBSIT

Suomi

695
KG

HERKKUTORILTA

K-Ruokamestarin

PORSAAN  
GRILLIPIHVIT  
KASSLERISTA

Suomi

895
KG

Voimassa TO-LA 21.-23.4.

SUOMI

HERKKUTORILTA

Voimassa TO-LA 21.-23.4. 

TUORE SUOMALAINEN  
PERATTU MUIKKU
Vuoksen vesistö, Suomi 
Säävaraus

995
KG

HERKKUTORILTA

SUOMI

ERÄVIHREÄ  
PARSA
500 g (7,58/kg) Espanja

379
NIPPU5.-

Valio

VOI NORMAALI- 
SUOLAINEN
500 g (5,00/kg) 
Rajoitus 1 erä/talous

-16%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 2,99/pkt (5,98/kg)

2 PKT

GRILLATAAN

Pihapuut nurin – turvallisesti
Kari Salmela aloitti metsu-
rin työt vuonna 1976. Hän 
kuuluu Pohjolan Metsäty-
öt Osuuskuntaa,n, jolta asi-
akkaat voivat ostaa metsä-
työpalveluita. Kari on tehnyt 
kaikkia metsänhoitoon liit-
tyviä metsurin töitä. Pari-
senkymmentä vuotta hän on 
kaatanut pihapuita omakoti-
talojen pihapiireistä. Koke-
musta ja harkintaa on kerty-
nyt. Karille on tärkeää puun 
turvallinen kaataminen. Ris-
kikaatoihin hän ei lähde. 
Etupäässä hän on kaatanut 
pihapuita Kurenalan kes-
kustan kiinteistöjen pihapii-
reistä.

- Haastavaksi pihapui-
den kaatamiset tekevät nii-
den koko ja muoto. Jokainen 
pihapiiri on erilainen. Haas-
tetta tuovat tontin koko, pi-
harakennukset, sähkölin-
jat ja naapuritonttien rajat. 
Apuna puiden kaadossa mi-
nulla on hydrauliikkatunk-
ki. Hyvä kaatokolo ja pi-
topuu edesauttavat puun 
kaatumisen haluttuun suun-
taan. Alhaalta käsin pois-
tan leveät oksat, jos näen, 
että ne aiheuttavat kaadet-
taessa vahinkoa. Ihminen 
se on metsurikin. Aina voi 
tulla virhe, ammattilaisel-
lekin. Minä huomion puun 
kaadossa sään, jos kovin 
tuulee, niin en lähde kaa-
tamaan. Hyvässä paikassa 

tuulesta on apua. Aina täy-
tyy harkita tapauskohtaises-
ti, milloin kannattaa ryhtyä 
kaatohommiin. Asiakkaan 
kanssa sovitaan kaadosta ja 
siitä, miten menetellään kaa-

don jälkeen. Karsitaanko ok-
sat pois? Kuka siivoaa oksat 
pihapiiristä? Katkotaanko 
kolmoseksi vai pölkyiksi? 
Osuuskunnan puolelta va-
kuutukset ovat kunnossa 

asiakkaalle ja työntekijälle, 
kertoi metsuri Salmela.

Ape Nieminen

Metsuri Kari Salmelalla on vankka kokemus metsä- ja pihapuiden kaatamisista.
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Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry 
pääsi vihdoin juhlimaan

Koskenhovilla vietettiin tu-
kiyhdistyksen 50-vuotisjuh-
laa 6.4.2022. Juhlan piti olla 
viime joulukuussa, mutta 
se peruuntui koronan takia. 
Tukiyhdistyksen johtokun-
ta päätti juhlistaa merkki-
päivää niin, että kutsui kun-
nia- ja ansiomerkkien saajat 
kahvitilaisuuteen. Kesällä on 
tarkoitus järjestää jäsenistöl-
le ulkoilmatapahtuma. Pu-
dasjärven kehitysvammais-
ten tukiyhdistys perustettiin 
12.9.1971. Sitä olivat perus-
tamassa Pentti Siuruainen, 
Ella Nurmela, Rauni Ulma-
nen, Pauli Kemppainen ja 
Ulla-Riitta Yli-Honkaluoma 
(Päiväniemi).

- Muistamme tänään läm-
möllä niitä ihmisiä ja kehi-
tysvammaisia, sekä yhteis-
työkumppaneita, jotka ovat 
olleet aktiivisia ja perusta-
neet yhdistyksen. Sen toi-
minta on ollut arvokasta ja 
tärkeää silloin, mutta myös 
tänä päivänä. Silloin ymmär-
rettiin vertaistuen ja vaikut-

tamisen merkitys vanhem-
mille ja kehitysvammaisille. 
Haluamme tukiyhdistykse-
nä kiittää teitä kaikkia, jot-
ka olette joko työn tai va-
paa-ajan merkeissä antaneet 
tärkeän panoksenne tä-
hän työhön. Yhteiskunta on 
muuttunut 50-vuodessa. Di-
gitaalisuus on lisännyt ke-
hitysvammaisten osallisuut-
ta ja yhdenvertaisuutta, kun 
etänä voi osallistua erilai-
siin tapaamisiin ja ryhmiin. 
Tukiyhdistys haluaa olla jä-
sentemme arjessa ja juhlassa 
mukana. Olemme viettäneet 
mukavia yhdessäolon hetkiä 
erilaisten tapahtumien ja ret-
kien muodossa sekä järjestä-
neet koulutuksia ja luentoja 
vanhemmille ja yhteistyö-
kumppaneille. Asumisen 
haasteet ovat olleet pitkään 
työn alla. Viime syksynä 
ohjatun asumisen asukkaat 
pääsivät muuttamaan uu-
siin hirsisiin kerrostaloihin 
Kurealan keskustassa.  Toi-
von mukaan autetun asumi-

sen asukkaat pääsevät mah-
dollisimman pian uusiin ja 
terveisiin tiloihin. Olemme 
huomanneet, että tukiyhdis-
tystä tarvitaan edelleen huo-
lehtimaan kehitysvammais-
ten yhdenvertaisuudesta ja 
tasa-arvosta, sanoi tukiyh-
distyksen puheenjohtaja Sir-
pa Timonen-Nissi juhlapu-
heessaan.

Heino Ruuskaselle ojen-
nettiin Kehitysvammaisten 
Tukiliiton myöntämä kul-
tatulppaani, kunniamerk-
ki numero 96 ja Sirpa Timo-
nen-Nissille kultatulppaani, 
kunniamerkki numero 97 
ansiokkaasta työstä kehitys-
vammaisten ja kehitysvam-
maisten tukijärjestön hyväk-
si. 

- Tosi hienolta tuntuu 
tämä huomionosoitus. Olen 
siitä kiitollinen. Tämä Tu-
kiliiton myöntämä kunnia-
merkki on korkein, mitä voi 
saada. Tulen kantamaan tätä 

ylpeydellä. Koen, että yh-
teistyössä olemme vieneet 
yhdistystä eteenpäin. Olem-
me tehneet edunvalvontaa, 
antaneet vertaistukea, jär-
jestäneet vapaa-ajan ohjel-
maa ja koulutusta vanhem-
mille ja kehitysvammaisille. 
Vuonna 1997 tulin ensim-
mäisen kerran valituksi pu-
heenjohtajaksi. Heino Ruus-
kasen kanssa ollaan oltu 
vuorotellen puheenjohtaji-
na. Tykkään tehdä tätä työtä, 
meillä on ollut hyvät johto-
kunnan jäsenet, kertoi Timo-
nen-Nissi.

- Vuonna 1988 minut va-
littiin ensimmäisen ker-
ran puheenjohtajaksi. Taisin 
olla 17 vuotta yhteen kyy-
tiin. Sirpa oli siinä välillä 
viisi vuotta ja minä olin sen 
jälkeen viisi vuotta puheen-
johtajana. Ja nyt on taas Sir-
pa. Koko ajan olen ollut joh-
tokunnassa mukana. Lisäksi 
olen toiminut Pohjois-Poh-
janmaan kehitysvammaisten 
tukipiirissä ja Kehitysvam-
maisten Tukiliitossa. Tuki-
liiton historiassa ei ole näi-
tä kultatulppaaneja kovin 
usein myönnetty, kun kat-

soo tätä numeroa. Arvostan 
kyllä suuresti tätä huomion-
osoitusta, kommentoi Ruus-
kanen.

Huomionosoitusten jäl-
keen Timonen-Nissi luki Pu-
dasjärven kehitysvammais-
ten tuki ry:n 50-vuotisjuhlaa 
muistaneet tahot: Kehitys-
vammaisten Tukiliitto, Pu-
dasjärven JHL ry 330 halli-

tus, Pudasjärven Urheilijat, 
Osuuspankki, Kesseli ry. 
Lisäksi onnitteluja ovat lä-
hettäneet: Pudasjärveläi-
nen-lehti, Iijokiseutu, LC Pu-
dasjärvi ry, LC Pudasjärvi 
Hilmat ry, Pohjois-Pohjan-
maan tukipiiri sekä yksityi-
set henkilöt.

Ape Nieminen

Piano yhtyeessä soitti Anne Herukka, bassoa Jaana Mosorin, 
solistina Anja Ilves ja yhtyeen vetäjä Jyrki Perttu soitti kita-
raa.

Kahvituksessa palvelivat: Raija Kälkäjä ja Sirkka Mahlakaarto. 
Ulla Mahlakaarto ei ehtinyt kuvaan.

Kehitysvammaisten Tukiliiton myöntämät hopeiset kunnia-
merkit saivat Jaana Mosorin ja Leila Ruuskanen ansiokkaasta 
työstä kehitysvammaisten ja kehitysvammaisten tukijärjes-
tön hyväksi.

Heino Ruuskanen ja Sirpa Timonen-Nissi saivat Kehitysvam-
maisten Tukiliiton myöntämät kultatulppaanit, kunniamerkit 
numerot 96 ja 97 tekemästään työstä.

 Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry:n hopeisen ansiomerkin saivat kuvassa olevat Seppo 
Arvola, Sirpa Siira, Minna Salmela, Anne Blomster sekä Ulla-Riitta Päiväniemi. Kuvasta puut-
tuvat merkin saaneet Salme Pesonen, Jarmo Väisänen, Marja-Leena Soronen, Riitta Jaakola ja 
Kalle Iinatti.

Kehitysvammaisten Tukiliiton myöntämät pronssiset kunniamerkit saivat: Anne Herukka, Pir-
jo Simonen, Marja-Leena Suoperä, Saara Ervasti ja Arja Panuma.

Pudasjärven tukiyhdistyksen standardit saivat: Seija Väkkyrä, Raili Riihiaho, Kaarina Nevan-
perä, Elvi Räisänen, Pudasjärven Urheilijat ry:n puolesta Marko Koivula ja Antti Lehto. Juhlaan 
oli estynyt tulemasta Hillevi Juusola ja Ulla-Maija Niskasaari.
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0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

8-19
9-16

TO-TI 21.-26.4. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 21.-22.4. LAUANTAINA 23.4. MA-TI 25.-26.4. KE 27.4.

TORSTAI-LAUANTAI 21.-23.4. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 25.-27.4.

KENKÄOSASTOLTA

99999090

Black&Decker Black&Decker 
AKKUPORAKONE-AKKUPORAKONE-
SARJA  SARJA  
2x18v Lithium2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeetsis. 80-os. tarvikkeet

229999

440000115959 113939

445050

559999

559999 119999

110000

449999

119999

220000
psspss

kpl

119999

11119595

pkt

psspss

999595
kgkg

999595

669595 669595

449999
ras

kg

pkt

pktpkt
pkt

339999

kgkg

225050

119999

119999
kpl

229999
pkt

119999
pss

ras

pss

kgkg

pkt

kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

19199595

PregoPrego
RUUVI- RUUVI- 
MEISSELI-MEISSELI-
SARJASARJA
56-osainen56-osainen

pkt

pkt

pss

223535
prk

19199090
kg

449090
pss

119999
kg

112929
pkt

119999669595
kg kg

229999
pktpkt

119999
psspsspktpkt 114949

pktpkt 2 prk5 prk

pktpkt

2 kpl

10 kpl

119999
pktpkt

PinkkiPinkki
TYÖKALUSETTITYÖKALUSETTI
39-osainen39-osainen

20200000
CarmanCarman
RENGASAVAINRENGASAVAIN
teleskooppiteleskooppi

11115050

MastonMaston
BRAKE CLEANERBRAKE CLEANER
600 ml600 ml

339999

HALLITUNKKIHALLITUNKKI
matala 2000 kgmatala 2000 kg

65650000

47479090

49499595

29299595

56569090

16169595

29299090

1191199090

SnellmanSnellman
MAATIAISPOSSUNMAATIAISPOSSUN

LEHTIPIHVITLEHTIPIHVIT
2 kpl/240 g2 kpl/240 g

ValioValio
JOGURTITJOGURTIT

200 g200 g

VaasanVaasan
KAURA-, KAURA-, 

MONIVILJA- MONIVILJA- taitai  
MAALAIS-MAALAIS-
VIIPALEVIIPALE

500 g500 g

SuomalainenSuomalainen
JÄÄ-JÄÄ-

SALAATTISALAATTI
pussipussi
100 g100 g

John WestJohn West
TONNIKALA-TONNIKALA-

PALATPALAT
145 g145 g

HätäläHätälä
SAVU-SAVU-
KIRJO-KIRJO-
LOHI-LOHI-
FILEEFILEE

MAALAIS-MAALAIS-
LIHA-LIHA-
HYYTELÖHYYTELÖ

COCA COLA COCA COLA 
ZEROZERO
6x0,33 l6x0,33 l
sis. pantitsis. pantit

Vaasan Vaasan 
pehmeätpehmeät
KAURAPALATKAURAPALAT
9 kpl/540 g9 kpl/540 g

Atria Atria 
GOTLER-GOTLER-
MAKKARA-MAKKARA-
TANKOTANKO
1 kg1 kg

PauligPaulig
JUHLA JUHLA 
MOKKA MOKKA 
KAHVIKAHVI
500 g500 g

WEETABIXWEETABIX
430 g430 g
originaloriginal

TuoreetTuoreet
PORSAANPORSAAN
KYLJYKSETKYLJYKSET

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

KananpojanKananpojan  
FILEESUIKALEFILEESUIKALE
650 g650 g
hunaja-hunaja-
marinoitumarinoitu

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

PossunPossun
KASSLER-KASSLER-
PIHVITPIHVIT

SaarioinenSaarioinen
PIZZATPIZZAT
200 g200 g

HKHK
METRI-METRI-
LENKKILENKKI
500 g500 g

HKHK
HERKKU-HERKKU-
MAKSA-MAKSA-
MAKARA MAKARA 
500 g500 g

SnellmanSnellman
VOILEIPÄ-VOILEIPÄ-
KINKKUKINKKU
300 g300 g

KariniemenKariniemen  
BROILERINBROILERIN
MINUUTTIPIHVIT MINUUTTIPIHVIT 
290-350 g290-350 g

ApetitApetit
PERUNA&PERUNA&
KEITTO-KEITTO-
KASVIKSETKASVIKSET
750 g750 g

OululainenOululainen
PULLAVA-PULLAVA-
PITKOPITKO
viipaloituviipaloitu
450 g450 g

HK HK 
BURGERIBURGERI
100 g100 g

EldoradoEldorado
vapaanvapaan
KANAN-KANAN-
MUNATMUNAT
10 kpl10 kpl

HK HK 
SININENSININEN
LENKKILENKKI
580 g580 g

TuoreTuore  
PORSAANPORSAAN
LIHAKUUTIOLIHAKUUTIO

KariniemenKariniemen  
BROILERIN BROILERIN 
KOIPIREISIKOIPIREISI
3 kpl/rss3 kpl/rss
marinoitumarinoitu

FazerFazer
RUISPUIKULATRUISPUIKULAT

9 kpl/500 g9 kpl/500 g

MarabouMarabou
SUKLAALEVYTSUKLAALEVYT

185-200 g185-200 g

Sun LollySun Lolly
MEHUJÄÄTMEHUJÄÄT

10 kpl10 kpl
pakastettavatpakastettavat

PARSAKAALIPARSAKAALI
400 g400 g

EspanjaEspanja

Valio Valio 
OLTERMANNI OLTERMANNI 
JUUSTOTJUUSTOT
250 g250 g

HK HK 
MEETVURSTIT MEETVURSTIT 
150 g150 g

HerkkumaaHerkkumaa
VIIPALE-VIIPALE-
KURKKUKURKKU
360/670 g360/670 g

39399595

13139595

Fiskars Fiskars 
RETKIKIRVES RETKIKIRVES X7X7

TarmoTarmo
RETKIKIRVES RETKIKIRVES 35 cm35 cm

14149595

NUOHOUSSETTINUOHOUSSETTI
-harjan halkaisija 15cm-harjan halkaisija 15cm
-kuula 1,5kg-kuula 1,5kg
-köyden pituus 10m-köyden pituus 10m

Fiini Fröökynän Fiini Fröökynän 
KEVÄT UTUUDETKEVÄT UTUUDET
SAAPUNEETSAAPUNEET
erimallejaerimalleja

Naisten Naisten 
FARKKU FARKKU 
PAITAPUSEROPAITAPUSERO
Koot: 34-52Koot: 34-52

Naisten Naisten 
PAITAPUSEROPAITAPUSERO
Koot: 36-52Koot: 36-52

Kuoma Aqua Kuoma Aqua 
soft shell soft shell 
KENGÄTKENGÄT
Koot: 36-47Koot: 36-47

Miesten Miesten 
Black horse Black horse 
BOKSERITBOKSERIT
mikrokuitumikrokuitu
Koot: S-2XLKoot: S-2XL

Tyttöjen Tyttöjen 
True North True North 
HOUSUTHOUSUT
Koot: 128-164 cmKoot: 128-164 cm

Poler Cat Actio spring Poler Cat Actio spring 
vedenpitävät (GTX) vedenpitävät (GTX) 
KENGÄTKENGÄT
Koot: 36-46Koot: 36-46

AlkaenAlkaen
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Kansalaisopiston kevätnäyttelyn avajaistunnelmia
Hyvän olon keskus Pirtis-
sä avattiin 10.4.2022 kansa-
laisopiston perinteinen ke-
vätnäyttely yhteistyössä 
kulttuuripalvelujen kans-
sa. Avajaiskonsertissa esiin-
tyi 27 Aira Siuruainen-Kalli-
olan, Terhi Laitisen, Marjut 
Kossin, Riikka Vuorijärven, 
Jyrki Pertun ja Johanna Kil-
pijärven musiikkikurssilais-
ta. Konsertin alkupuolella 
yleisö sai kuulla hyvin hiot-
tua klassista musiikkia. Kol-
me viulua, sello ja nokka-
huilu saivat aikaan iloisen ja 
reippaan tunnelman.  Ohjel-
ma jatkui Silja 

Alahäivälän soittaessa 
viulua ja yksinlaulua esit-
ti Petra Riekki. Opiston 
apulaisrehtori Pasi Kemp-
painen kiitti puheessaan eri-
tyisesti päätoimisia opet-
tajia Johanna Kilpijärveä ja 
Vuokko Nymania, kulttuu-
riohjaaja Birgit Tolosta sekä 
kaikkia opiston kurssilai-
sia tuntiopettajineen hyväs-
tä yhteistyöstä avajaisten ja 
näyttelyn toteuttamisessa. 
Puheen jälkeen yksinlaulua 

volyymilla, kun tuli muuta-
mia peruuntumisiakin.

Taidekammarin tilois-
sa oli esillä taide- ja taitoai-
neiden kurssilaisten tekemiä 
käsitöitä. Kirjaston näytte-
lyseinällä oli Pietarilan ku-
dontapajassa tehtyjä matto-
ja. Yleisöllä oli mahdollisuus 
tutustua nypläykseen tunti-
opettaja Sirpa Juusolan opas-
tuksella.

– Ensimmäistä kertaa ko-
keilin tätä pitsin nypläystä. 
Tämä on aika jännää ja eri-
koista. Täytyy katsoa mallia 
nuotista, missä järjestykses-
sä näitä nypylöitä siirretään, 
kertoi Minna Kauhanen. Juu-
sola on vetänyt nypläyskurs-
seja opistolla jo useamman 
vuoden ajan. Tämän vuoden 
ryhmässä hänellä oli  kuusi 
opiskelijaa. Hän toivoo, että 
syksyllä olisi enemmän kurs-
silaisia. Harrastuksena nyp-
läys on edullinen. Esimer-
kiksi nuoret voivat soveltaa 
nypläystä moderniin muo-
toiluun. Heijastin- ja metal-
lilangasta voi nyplätä korva-
koruja tai rannekoruja. 

Tuntiopettaja Hilkka Ant-
tila pitää kudontapajaa Pieta-
rilassa ja käsityöpajoja Pinta-
molla ja Kuressa. Kurssilaisia 
on kolmella kurssilla yhteen-
sä 21. Pintamolle tulee kurs-
silaisia Iinattijärveltä saakka.

Kansalaisopiston kurssi-

laiset tekevät eri tekniikoilla 
hyvin erilaisia töitä. 

Lapikaskurssin vetäjä 
Tommi Mantila on käynyt 
Rovaniemeltä käsin pitämäs-
sä pari intensiivistä viikon-
loppua pudasjärvisille. Hän 
kävi itse aikoinaan lapikas-
kurssin ja on toiminut sen jäl-
keen kouluttajana jo viitisen 
vuotta. Kurssilaiset tuovat 
uusia elementtejä perintei-
siin lapikkaisiin, esimerkiksi 
kalannahkasomisteilla. Toi-
veita ensi talven kurssitar-
jontaa on tullut, kertoi Man-
tila.

- Kurssin konkreettinen 
anti on nämä kengät. Yh-
dessä olemme saaneet op-
pia uusia asioita ja viettää 
viikonloppua samanhenkis-
ten ihmisten kanssa. Se an-
taa tosi paljon, kun saa po-
rukalla tehdä. Olen käynyt 
useita opiston tarjoamat nah-
kakurssit, mutta tämä kurssi 
oli minulle uutta, kertoi Min-
na Perttu.

- Paljon olemme kyselleet 
opettajalta lapikkaan teon eri 
työvaiheista. Tämä on ollut 
oikein hyvä kurssi ja meillä 
on ollut hyvä opettaja. Pal-
jon on ollut uuden oppimis-
ta! Käsillä tekemisessä vie-
hättää aina se, kun saa työn 
valmiiksi, kertoi kokemuksi-
aan kurssista Virve Stenius.

Taide- ja taitoaineiden 

vastuuopettaja Vuokko Ny-
man arvioi, että näyttelyyn 
kävi tutustumassa lähem-
mäksi sata ihmistä. Täällä on 
esillä noin 170 taide- tai tai-
toainekurssityötä livenä tai 
kuvina. Useilla kursseilla on 
kolmen sukupolven tekijöitä: 
lapsi, äiti ja isoäiti. Se innos-
taa. Opettajana näen  siinä 
jatkumoa. Tämä oli ensim-
mäinen kerta, kun kansalais-
opiston musiikki- ja taide/
taito-opetuksen opettajat jär-
jestivät yhteisen kevätnäyt-
telyn. Opiskelijat ovat olleet 
tosi innostuneita, kun he vih-
doin pääsivät ”livenä ihmis-
ten ilmoille.” Työnäytökset 
ovat olleet pisteenä iin pääl-
lä. Olemme saaneet paljon 
uusia kurssi ideoita. Kyllä 
tämä uurastus kannatti. Oli 
onnistuneet näyttelyn ava-
jaiset.

- Kyllä täällä Pirtissä näyt-
telyn järjestäminen sujui jou-
hevasti. Oli kiva tehdä tätä 
kevätnäyttelyä yhdessä kan-
salaisopiston opettajien ja 
opiskelijoiden kanssa. Ava-
jaisissa korostui monipuo-
lisuus. Jotkut kävivät ensin 
näyttelyssä ja sitten menivät 
konserttiin. Ei ollut yksitoik-
koista, kommentoi kulttuuri-
ohjaaja Birgit Tolonen.

Ape Nieminen

Neela Puominen on ollut äi-
tinsä ja mummon kanssa 
Vuokko Nymanin keramiik-
kakursseilla. Lasten kera-
miikkakurssilla ehdotettiin, 
että miettikääpä joku kera-
miikkatyö äitienpäiväksi. 
Neela teki savesta mukin.

Pitsinnypläystekniikalla voi 
tehdä kauniita koruja.

Pirjo Haapala, Anna-Kaisa Yasin, Essi Törmänen ja Silja Ala-
häivälä ja Johanna Kilpijärvi soittivat Henry Purcellin tuotan-
toa.

Nuorissa on tulevaisuus, sen osoitti Fade to Blue.

Nuorille, jotka etsivät omaa soittoharrastustaan Lotta Juurik-
ka haluaa sanoa: ”Kannattaa monipuolisesti kokeilla eri soit-
timia.”

esittivät vuoroin Pirjo Haa-
pala, Arja Panuma ja Heikki 
Höyhtyä.

Lotta Juurikka soitti pia-
nolla Ludvig Schytten sä-
veltämän ”Vuorenpeikkojen 
tanssin.”  Lotan soittoharras-
tus lähti alun perin ajatuk-
sesta saada joku harrastus. 
Hän ajatteli, että voisi ko-
keilla pianon soittamista niin 
kuin hänen kaverinsa. Kan-
salaisopiston opetusta hän 
pitää laadukkaana ja hyvänä. 
Lottaa on opettanut musiikin 
tuntiopettaja Marjut Kossi 
vajaan kuuden vuoden ajan. 

Kansalaisopiston rehto-
ri Juha Holappa sai kunnian 
julkistaa henkilökunnan te-
kemän valinnan kansalais-
opiston vuoden aikuisopis-
kelijaksi. Tittelin tänä 
vuonna sai Veli-Matti Juu-
rikka. Hän on laaja-alaisesti 
osallistunut opiston toimin-
taan. Konsertti jatkui Essi 
Törmäsen viuluesityksellä ja

Eila Lukkarin ja Jouni 
Vengasahon yksinlauluil-
la. Konsertin loppupuolel-
la Azra Gör soitti pianol-
la Ludovico Einaudin ”Una 
mattina”-nimisen kappaleen.

 - Soitin pienempänä pia-
noa, mutta aloitin soittami-
sen uudestaan muutama 
vuosi sitten. Olen käynyt 
opiston kursseilla noin pari 
kolme vuotta. Tämä luku-
vuosi oli ensimmäinen opet-
taja Terhi Laitisen kanssa. 
Tämä oli minulle vasta toi-
nen kerta, kun esiinnyin. Vä-
hän se jännitti, mutta minulle 
tämä konsertti oli hyvä koke-
mus. Aion jatkaa opiskelua 
syksyllä, sanoi Azra Gör.

Konsertin viimeistä edel-
linen kokoonpano kantoi ni-
meä Fade to Blue. Bändissä 
rumpuja soittivat Joonas Kai-
vorinne ja Ante Oinas. Basso-
ja Iida Oinas ja Hanna Ran-
tamaula. Sähkökitaraa soitti 
Kristian Peltoniemi ja solis-
tina toimi Miina Jylhänleh-
to. Yhtye soitti kaksi kappa-
letta, joista toinen oli Miina 
Jylhänlehdon sanoittama ja 
säveltämä sekä bändin so-
vittama ”War of Feelings.” 
Fade to Blue on harjoitel-
lut vasta reilun kuukauden, 
mutta he esiintyivät kuin 
vanhat tekijät!

- Tämä oli meidän en-
simmäinen julkinen esiinty-
minen. Ihan hyvältä tuntui, 
vaikka vähän jännitti. Hy-
vinhän se lopulta meni. Seu-
raava keikka on yhdeksäs-
luokkalaisten juhlassa. Oli 
kyllä mukava soittaa!, tote-
sivat keikan jälkeen iloiset 
nuoret.   

Kansalaisopiston musii-
kinopettaja Johanna Kilpi-
järvi kertoi konsertin olevan 
mieletön kokonaisuus ja sa-
malla monipuolinen kattaus 
pudasjärveläisten osaamises-
ta ja opiston kurssitarjonnas-
ta. Oli luontevia esityksiä. Jo-
kainen esiintyjä ylitti itsensä. 
Vähän jännitti järjestäjänä, 
miten tämä toteutuu ja millä 

Kädentaitojen tuntiopettaja Katri Kemppanen on toiminut pitkään tuntiopettajana. Hän opet-
taa opistossa pehmeiden materiaalien kädentaitoja.

Vanhan musiikin orkesterissa 2 soittivat: Matti Heikkala, Sauli Leinonen, Timo Vuorma, Jyrki 
Perttu sekä Timo Kukkonen. Laulusta huolehtivat kuvassa oleva Antti Varpu sekä omissa osuu-
deissaan esiintyneet Arja Panuma sekä Ritva Varpu.
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Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittama 
kirja ”Komiat, reirut ja lupsakkaat” (Valitut Palat 
2015) vie lukijan tutustumaan omaan heimoon-
sa ja maakuntaansa. Se onkin tarpeen, sillä onhan 
Suomessa hiljaisia ja ujoja karjalaisia, tuppisuita 
savolaisia ja jopa vaatimattomia eteläpohjalaisia.
Turun eräänlaiset symbolit ovat Matti ja Teppo. 
Hevosmiesten Uutistoimisto HUTIn sähke kertoo, 
että Turussa jo toimivan TepOilin vieressä on nyt 
MatOil. Ja nyt, kun on tankattu, Tampereelle oppi-
maan paikallisia liikennesääntöjä: 

Pyöräilijöille: Jos ajap polkupyörälläs mummun ku-
moon, niv verä niska kyyryy ja  poljep pakoo. Kyä sej 
joku siittä korjaa. Pyöräile ykssuuntasta katua vasta-
virtaa. Se oj jännää.        
Jalankulkioille: Kum polkupyäräiliä ajaa sivuttes, 
nim murjase sitä kyynärpäällä kylkee. Jossei kekään 
nää. Vihelte ittekses, kattele taivaalle ja ot tärkeen nä-
köne, kun kävelet karun ylittep päin punasta,

* * *
Ja sitten vielä piipahdus Satakuntaan. Vaimo on 
paistamassa kananmunia kun aviomies ilmestyy 
hänen selkänsä taakse ja alkaa opastaa:
– Varovaste, varovaste, lait lissä rasva! Sää paista liija 
mont kerrallas. Liijan mont! Käännä niit! No nyy, huh! 
Lait nyy lissä rasva. Varovaste! Varovaste nyy! Käännä 
ne nyy. Noppiaste! Varo nyy vähä! Varo! Eiih, älä unhot 
suala. Laita sualaa niil. Sualaa! 
Vaimo: – Mikä ihme sua oikke vaiva? Luuleksää etten 
mää ossaa muutamaa kananmuna paistaa? 
Aviomies: – Mää halusi vaa näyttää, milt se tuntuu, ku 
mää aja autoo!  

* * *                                               
Kahvilassa: – Luin mielenkiintoisen historiallisen ro-
maanin, ja keksin, mikä ero on huviretkellä ja ristiret-
kellä, Make selittää Kakelle. – Katsos, huviretki muut-
tuu ristiretkeksi silloin, kun vaimo lähtee mukaan.

* * *
Pikku Viivi: – Oli kiva kuunnella mummolassa, kun 
pappa kertoi, miten ajat ovat muuttuneet. Ennen van-
haan ei esimerkiksi ollut ympäristöä, jota suojella! 

* * *
Viikon pähkinä: Kuka oli ensimmäinen suomalainen, 
jolla oli sähköposti?
Vastaus: Frans Email Sillanpää.

* * *
Lounaalla:  – Luin lehdestä, että naiset hallitsevat 
maailmaa vuonna 2050.
– Mitä – vielä silloinkin!

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Komiat, reirut ja 
lupsakkaat

Kiekara juoksi 
ikäluokkansa 

Suomen ennätyksen

Pudasjärven Urheilijoiden Annemari Kiekara voitti 10.4. 
Rotterdamin maratonin N45 sarjan ajalla 2.39,34. Tulos on 
samalla ikäluokan uusi Suomen ennätys. Tavoitteena on 
rikkoa lähiaikana ensi kesän EM kisojen raja 2.35. 

Ykköstykkihiihdot veti väkeä
Lankalauantain hiihtota-
pahtuma Nuottilammella 
houkutteli yli 70 ulkoilijaa 
nauttimaan kauniista kevät-
säästä, liikunnan riemusta ja 
herkullisista lättykahveista. 
Pienimmät ulkoilijat saivat 
herkutella myös suklaamu-
nilla.

Ykköstykit olivat saaneet 
ladut aivan huippukuntoon. 
Aamulla hiihtokeli oli mitä 
parhain. Yli kymmenen ki-
lometrin järviladulla kävi 
kova suksien suihke, innok-
kaimmat taisivat kiertää la-
dun jopa neljään kertaan.

Laavulla oli mukava tun-
nelma. Osa paistoi makkaraa 
ja vaahtokarkkeja. SoVe:n 
puuhamiehet ja -naiset pais-
toivat valmiiksi muurinpoh-
jalättyjä ja keittivät nokipan-
nukahvit. Lättyjen menekki 
oli niin kova, että lättytaiki-
naa piti kiireesti hakea lisää. 
Onneksi Tulitauosta saatiin 
apu tähän pulmaan.

Lammella kisailtiin myös 
”rinttihiihot”. Kahdeksan 
hengen kesken käydyn ki-
san voitti komeasti Seppo 

Holmström ihan pienellä iän 
tuomalla matkahyvityksel-
lä. Lopputulokset tarkistet-
tiin vielä Sampon maalika-
merasta, josta saatiin todeta 
voiton olleen selkeän. 

Aamun pakkanen, hyvä 

latupohja sekä aamupäivän 
pilvipouta saivat ladut py-
symään hyvässä kunnossa 
ihan tapahtuman loppuun 
saakka. Useammasta suusta 
todettiin, ettei olosuhteet oli-
si voineet olla paremmat.  

Tapahtuma sai heti en-
simmäisellä kerralla niin in-
nokkaan vastaanoton, että 
siitä tulee uusi vuosittain 
toistuva perinne talvisään 
niin salliessa.

Perässähiihtäjät Kekkosen latujäljillä
Huhtikuun ensimmäisenä 
lauantaina kokoonnuttiin 
jälleen Sarakylässä Kekko-
sen perässähiihtoon. Reitti 
oli Kelankylän Puukkosuol-

ta Sarakylän metsästysseu-
ran hirvikummulle. Matkaa 
kertyi reilu 10 kilometriä. 
Perillä oli Sarakylän alu-
een kyläseuran makkara- ja 

kahvitarjoilu, jonka jälkeen 
muisteltiin Kekkosen kans-
sa hiihtänyttä Kalle Saralaa. 
Osallistujia tähän hiihtoon 
oli 12 sekä pari talkoolais-

ta, jotka vastasivat muoni-
tuksesta.

Reipas kymmenen kilometrin latu oli liukkaassa kunnossa. 
(Kuva Johanna Kummala)

Sää suosi Sarakylän perässähiihtäjiä. (Kuva: Anniina Sarajär-
vi)

Ensimmäinen Ykköstykkihiihto veti väkeä Nuottilammen laduille nauttimaan keväisestä ul-
koilusta. 

Maalissa paras hetki on istahtaa nuotiolla.
Pienimmät jaksoivat ulkoilla, kun tarjolla oli  räiskäleitä, 
paistettuja vaahtokarkkeja sekä nuotiomakkaraa. 
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KULJETUS- JA HINAUSPALVELUITA

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT IETIN RATTAAT KyKy

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

AUTOJEN JA RASKAAN KALUSTON 
KORJAAMOPALVELUT

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO
•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
TYÖT
•  VAHINKOTARKISTUKSET
•  LASINVAIHDOT JA  

   -KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•  AUTOMAALAUKSET
•  ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMOVAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

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

KONEELLISTA PUUNKORJUUTA, 
METSÄNEUVONTAA

JÄTEHUOLTOPALVELUT

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

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

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

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

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

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

Lauri Tuomaala 040 935 9560, laurituomaala@outlook.com

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

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

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

KELLOSEPÄNLIIKE

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI

KATSASTUSPALVELUT

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

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

Katsastukset, rekisteröinnit, vakuutuksetKatsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

KELLOSEPÄNLIIKE

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

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

FYSIOTERAPIAPALVELU

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

olkapääasiakkaille
- Äitiysfysioterapia ja äitiysliikuntavalmennus

Nettiajanvaraus www.fysioaurea.fi

Fysio Aurea,  
Hyvän Olon Keskus Pirtti, liiketila 2,  

Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 650 1992

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

MEILLE SOITETTIIN 
* yleisönosasto

Koirankakkaa ruokapöytään! 
Te ystävät, jotka ulkoilutat-
te lemmikkiänne pitkin Ku-
renalan keskustaa, huomioi-
kaa myös meidät Kurentien 
asukkaat, joiden alakerran 
parvekkeet ovat maan tasalla. 
Lemmikit ulostavat takaovel-

lemme ja kun kyseessä on pie-
ni asunto niin ruokapöytäm-
me on juuri samalla kohdalla 
mihin läjä jätetään. Haju- ja nä-
kösaasteet roskikseen!

Ruokahalut takaisin,
 mutta ei koirankakalla

Että ihmetyttää
Selasin taannoin paikallisleh-
teä ja silmiini sattui luku, jossa 
kehuttiin, kuinka hyvin Pudas-
järvellä huolehditaan vanhuk-
sista ja vammaisista. 

Sairastuin ja huimasi ja vat-
sa oli sekaisin. Hyvä että kepin 
kanssa pääsin vessaan. Soi-
tin kotisairaanhoitoon ja pyy-
sin, että kävisivät ottamassa 
kokeita, että onko jotakin va-
kavampaa näin korona-aika-
na. Kotisairaanhoidosta mi-
nua kehotettiin menemään 

yksityisen terveydenhuol-
lon piiriin. Tuli mieleen, että 
en vissiin ole tarpeeksi van-
ha. Kuitenkin olen palvellut ai-
koinaan kuntaa yli 30 vuotta ja 
kunnallisveroa olen maksanut 
Pudasjärvelle 70 vuotta, mut-
ta kunnallista apua ja palvelua 
en saa. Kaiken avun maksan 
omasta pörssistä! 

Mietiskelen, että kenelle 
tällaiset yhteiskunnan tarjo-
amat palvelut kuuluvat? 

88-vuotias yksin asuva

PUDASJÄRVEN URHEILIJAT
* jaostotoiminta

UINTIJAOSTO
PuU:n uintijaoston kevään 
viimeiset uintikisat ja kau-
den päätöstilaisuus Puik-
karissa su 24.4 klo 17.00 

alkaen. Kahvi- ja 
limsatarjoilu.
Tervetuloa!

la 21.5. kevättansseihin 
Naapurinvaaran huvikeskukselle.

TanssimatkaTanssimatka
Lähtö klo 17.30 Oikopolku linja-autopysäkki. 
Matkan hinta 35 €, sis. kyyti ja tanssilippu. 

Järjestää: Pudasjärven NS/Iijoen Tanssijat

Juha Hautaluoma & Tähtivyö ja Juha Hautaluoma & Tähtivyö ja 
Virpi Piippo & Roulette.Virpi Piippo & Roulette.

Ilmoittautumiset: (miel. tekstiviesti) Sointu Veivo 
040 758 4183, Heimo Turunen 0400 385 281, 

heimo.turunen@vkkmedia.fi

PUDASjärveläinen
luettavissa netissä www.vkkmedia.fi
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PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

LAKIPALVELUITA

040 703 8097 rppulkkanen@gmail.com

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

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

MAARAKENNUSTA

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

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

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

Toritie 1, 2 kerros (Osuuspankin talo), 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 824 162, 040 585 6217 

LAKIASIAINTOIMISTO JUHA ASIKAINEN

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

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

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

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

VARAOSIA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. lämmitysjärjestelmien 

uusimiset ja muutostyöt

Pudasjärven Eläkeliitto ry:n 
mainio matkanvetäjä Rei-
jo Pekkala laittoi tuumasta 
toimeen ja järjesti viime lau-
antaina yhdistyksen jäsenil-
le ja muille asiasta kiinnos-

tuneille tilaisuuden päästä 
katsomaan musiikkinäytel-
mää Kulkukoirat Haukipu-
taan Jatuliin. Ammattitaitoi-
sessa esityksessä osoitettiin 
humoristisesti, railakkaas-

Musiikki-ilottelusta korvat kylläisiksi
ti ja tunteikkaasti kunniaa 
suomalaisille viihteen kon-
kareille Kari Tapiolle, Topi 
Sorsakoskelle ja Reijo Tai-
paleelle. Laulaja-näytteli-
jät Juse Venäläinen (Klabi), 
Jarkko Järvenpää (Topi) ja 
Tommi Soidinmäki (Repe) 
esittivät ja tulkitsivat mai-
neikkaita musiikkimiehiä 
ihailtavan aidosti ja luon-
tevasti. Hurmaavat, vitsik-
käät ja kaunisääniset legen-
doja ihailevat nuoret tytöt 
Marita Taavitsainen ja Tiina 
Räsänen toivat lauluissaan 
ja tansseissaan villeyttä ja 
herkkyyttä miesten rinnalle. 
Viisihenkinen Kulkukoiri-
en orkesteri Onnentähti piti 
loistavasti ja jämäkästi laula-
jien nopeastikin muuttuvan 
musisoinnin mukaansa tem-
paavassa tahdissa.  

Lauantai-illan musiik-

kihuumaa oli hyvä jatkaa 
sunnuntaina kansalaisopis-
ton kevätnäyttelyn avajais-
konsertissa Pirtissä. Puolen-
toista tunnin musiikillinen 
taidonnäytös vuoden/vuo-
sien opetuksen, oppimisen 
ja harjoittelun tuloksista oli 
ensiluokkaista. Nuorten ja 
vanhempienkaan laulannas-

sa tai soittotaidossa ei juu-
ri näkynyt eikä kuulunut 
vuosien mittainen rajoittei-
den täyttämä erityisaika. 
Esiintyjät, heidän läheisen-
sä ja opettajansa voivat olla 
erittäin ylpeitä saadessaan 
ilahduttaa yleisöä monen-
laisilla esittäjien taitoa vaa-
tivilla suorituksilla. Kirsik-

kana musiikillisen kakun 
päälle tuli kansalaisopiston 
rehtorin Juha Holapan jul-
kaisema vuoden aikuisopis-
kelijapalkinto musikantti 
Veli-Matti Juurikalle. 

Sointu Veivo

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

Pudasjärven Eläkeliitto ry:n mainio matkanvetäjä Reijo Pekkala antoi tilaisuuden päästä kat-
somaan musiikkinäytelmää Kulkukoirat Haukiputaan Jatuliin.



10 PUDASjärveläinen Nro 16 •  ke 20.4.2022

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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Pintamon kyläseura ry:n 
 YLEINEN 

VUOSIKOKOUS
 lauantaina 7.5. klo 12 Pintamon 

Kylätalolla (Pintamontie 321).
Tervetuloa!

Jongun osakaskunnan

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS

la 7.5.2022 klo 12.00 Jongun kylätalossa 
Niskalantie 9 Pudasjärvi.

Käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset asiat.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Tarja Paukkerilla 

Niskalantie 22 kaksi viikkoa kokouksesta.
Kokouksessa noudatetaan koronasuositusten 
mukaisesti maskin käyttöä ja turvaetäisyyksiä.

Tervetuloa! 

Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön 

VUOSIKOKOUS
pidetään ke 27.4.2022 klo 18 

kaupungintalon valtuustosalissa. 
Kahvitus alkaa klo 17.30. 

Tervetuloa!

Ti 26.4.2022 
klo 10 – 13 
Hyvän Olon keskus Pirtin 
Kohtaamo, Varsitie 1, 
93100 Pudasjärvi.
Esittelemme OmaisOiva -toimintaa ja keskustelemme omaishoitajuu-
desta. Paljon läheisten antamasta hoivasta tapahtuu myös ilman vi-
rallista omaishoitajuutta. Paikalla on OmaisOivan työntekijät. Arvom-
me kävijöiden kesken Pudasjärven ABC -aseman viikonloppulounaan 
kahdelle hengelle (arvo 25,80 €). Tervetuloa kaikki omaishoidon 
asioista kiinnostuneet miettimään miten voimme tukea alueen 
omais- ja läheisperheitä!

Korpisenperän vesien osakaskunnan
VUOSIKOKOUS

Korpisen kylätalolla 
lauantai 7.5.2022 klo 12.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Pöytäkirja nähtävänä 9.5.-22.5. 

osoite Korpisenjärventie 429 A, puh. 0400 120 234.
Hoitokunta kokoontuu klo 10.45.

Hoitokunnan puheenjohtaja 

PIHAPUIDEN 
KAATOA.

Pohjolan Metsätyö
040 593 2091

Sarajärven kalastuskunta
VUOSIKOKOUS

la 7.5.2022 klo 12.00. 
Sarakylän koululla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Hoitokunta

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Sunnuntaisin klo 13. 

Lämpimästi tervetuloa!

Hän voi täydellisesti pelastaa ne,Hän voi täydellisesti pelastaa ne,
jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat 
Hebr.7:25Hebr.7:25

Kauan odotetut Pirtin avajaiskakkukahvit KurkisalissaKauan odotetut Pirtin avajaiskakkukahvit Kurkisalissa perjantaina 29.4.2022 klo 9 -15. perjantaina 29.4.2022 klo 9 -15.
Kakkua jaetaan niin pitkään kuin sitä riittää.
Tutustu samalla kansalaisopiston kevätnäyttelyyn Taidekamarissa.
Paikalla tavattavissa myös kaupunginvaltuutettuja.                   Tervetuloa!

PUDASJARVI.FIwww.pudasjarvi.fi

PIRTIN AVAJAISKAHVIT

PUDASJARVI.FI

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLATILAISUUS KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLATILAISUUS 
keskiviikona 27.4.2022 Hirsikampuksella
Maamme versoo uutta -  I vårt land spirar det nya

Kansallista veteraanipäivää vietetään vuosittain huhtikuun 27. päivänä  
Suomen sotaveteraanien kunniaksi.
OHJELMA
klo 11.00 Ruokailu sotaveteraaneille, sotainvalideille ja puolisoille
klo 11.30 Kiitollisuuden hetki ja kukka-asetelman laskeminen muistolaatan luona 
 sekä seppelpartion lähettäminen sankarihaudoille
klo 12.00 VETERAANIJUHLA
 Veteraanien, yleisön ja Hirsikampuksen yhteinen juhlahetki salissa
  - kaupungin tervehdys 
    kaupunginvaltuuston pj. Olga Oinas-Panuma
  - nuoren puheenvuoro  
   opiskelijakunnan pj. Niilo Talala
  - musiikki- ja lausuntaesityksiä Pudasjärven kaupunki, Pudasjärven seurakunta ja 

Maanpuolustusjärjestöt
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Kaupungin kyläkierros Puhoksella
Kaupungin kyläkierros jat-
kui 11.4.22 Puhokselle, 
Möykkälän tiloihin. Helinä 
Koski ja Eero Hyttinen oli-
vat laittaneet kahvipöydän 
koreaksi. Matkailun yritys-
kehittäjä Jukka Koutaniemi 
Pudasjärven Kehitys Oy:sta 
aloitti illan esittelemällä kau-
pungin järjestöyhdyshenkilö 
Sinikka Mosorin. Hän osal-
listui kyläiltaan videoyhtey-
den avulla. 

- Pudasjärvi on kylien 
kaupunki. Puhokseltakin 
löytyy sitä omaleimaisuut-
ta, mitä ihmiset tulevat tän-
ne katsomaan ja kokemaan. 
Kun puhumme Syötteen 
matkailualueen markkinoin-
nista se tarkoittaa koko Pu-
dasjärveä. Uudistetut Syote.
fi- sivut avattiin 31.3. Sivuil-
ta löytyy yritysten tuottei-
ta ja palveluita sekä retkeily-
reittejä. Syote.fi ja kaupungin 
nettisivuilta löytyvät tapah-
tumakalenterit, jonne yhdis-
tyksen saavat maksutta lait-
taa ilmoituksia tapahtumista. 
Esimerkiksi Syötteelle tule-
vat matkailijat etsivät päivä-
käyntikohteita. Digitaalinen 
markkinoinnin näkyvyys 
auttaa kyliä pysymään elin-
voimaisina, kun matkailija 
löytää kylien tarjoamat pal-
velut internetistä, sanoi Kou-
taniemi.

- Oulun kulttuuripää-
kaupunkihanke toteutuu 
vuonna 2026. Hankkeeseen 
on sitoutunut kaikki Poh-
jois-Pohjanmaan kunnat 
sekä Kemi ja Tornio. Teidän 
”sikamissikruunu”-logoa 
voidaan käyttää Puhoksen 
kylän elintarviketuotteis-
sa, vaikkapa leipäpusseissa. 
Kulttuuripääkaupunkihank-
keen yhteyteen on luotu Ar-
tic Food Lap-hanke. Se täh-
tää arktisten raaka-aineiden 
löytämiseen, kehittämiseen 
ja arvostuksen nostamiseen. 
Jos teidän kylältä löytyy tä-
män hankkeen alle sopivia 
lähituotteita, niin ne voivat 
saada Artic Food Lap-lei-
man, kertoi Koutaniemi.

- Kaupungin ruokahuol-
topäällikkö  Heidi Timo-
nen kaipaa paikallisia tuot-
teita eri kouluille. Tässä on 
yksi ansaitsemisen keino ky-
läyhdistyksille. Pudasjärven 
markkinoilla 8-9.7 on kau-
pungilla oma teltta teemal-
la: ”Elävät kylät”. Me toi-

vomme, että kylät tulisivat 
mukaan ja kertoisivat omis-
ta tapahtumistaan. Te voisit-
te mainostaa Sikajuhlia, ideoi 
Mosorin.

Koutaniemi jatkoi kerto-
malla perinneruokareseptien 
keräämisestä eri kyliltä. Ky-
läläiset kertoivat heti oman 
kylän perinneruuasta eli Pu-
hosjärven muikusta valmis-
tetusta muikkukukosta. Kou-
taniemi haastoi puhoslaisia 
osallistumaan Peikko-haas-
teeseen. Tarkoituksena on, 
että joka kylällä valmistet-
taisiin vähintään yksi peikko 
Kelosyötteen Peikkopolulle. 
Peikko tulee tehdä maatuvis-
ta materiaaleista. Syyskuun 
kolmantena päivänä  järjes-
tämme Peikkopolulla aihee-
seen liittyvän tapahtuman. 
Mosorin kertoi neulekilpai-
lusta. Neule voi olla mikä 
vain, kunhan teema liittyy 
pudasjärveläisyyteen. Raa-
ti valitsee 10 neuletta, josta 
yleisö päättää lopulta kilpai-
lun voittajan. Palkintona on 
200 euron lahjakortti.

Leo Siira kertoi KOHO-
TA-hankkeesta, jossa py-
ritään auttamaan yrittäjiä, 
työllisyyspalvelun asiakkai-
ta ja yhdistyksiä hyödyntä-
mään paremmin digiosaa-
mistaan. Nyt  on menossa 
yrittäjille ilmainen kahdek-
san moduulin koulutuspa-
ketti. Muille kohderyhmille 
koulutukset alkavat hieman 
myöhemmin, mutta vielä en-
nen kesää. Hankkeessa on 
mukana kaupungin ja kehi-

tysyhtiön lisäksi OSAO. Seu-
raavaan koulutukseen 13.4 
on ilmoittautunut yli kaksi-
kymmentä yrittäjää.

KOHOTA-hankkeen toi-
nen puuhamies Auvo Tur-
peinen kertoi uunituoreet 
terveiset. Pudasjärvi on hy-
väksytty Kainuun ja Koillis-
maan Kalaleader-hankkee-
seen. Hankkeen budjetti on 
1.1 miljoonaa euroa. Mukana 
hankkeessa ovat Ranua, Pu-
dasjärvi, Taivalkoski, Kuu-
samo ja Kainuun maakunta. 
Kohdealueina ovat kalatalo-
us, -kasvatus ja -jalostus. 

- Hanke sisältää inves-
tointi ja –hanketukia, joista 
tulemme myöhemmin infor-
moimaan. 

Nuorisoleaderin kaut-

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

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

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

ta voi hakea 100-500 euron 
suurusta pientukea. Se edel-
lyttää kolmea nuorta, jotka 
ovat iältään 13-25-vuotiaita. 
Tukea voi saada esimerkik-
si johonkin tapahtumaa tai 
vaikkapa harrastusvälinei-
den hankintaan, kertoi Tur-
peinen.

Kyläläiset kertoivat, että 
ovat saaneet järjestettyä par-
turipalvelut ja kuinka ihmi-
set auttavat kylällä naapu-
reitaan. Puhosjärveä ja sen 
muikkuja kehuttiin. Kylällä 
on runsaasti mökkiläisiä, jot-
ka tuovat elinvoimaisuutta. 
Jokavuotiset Sikajuhlat ve-
tävät vieraita kauempaakin. 
Kyläläiset pohtivat, kuinka 
he voisivat rantakalailtoja ja 
nuotanvetonäytöksiä hyö-
dyntää paremmin. Moot-
torikelkkareitin avaaminen 
Syötteeltä toisi lisää mahdol-
lisuuksia yrittäjille.  

Yhteisövaliokunnan vara-
puheenjohtaja Sointu Veivo 
toi terveisiä yhteisövaliokun-
nalta. Hän muistutti, kuinka 
kylillä väki vanhenee ja vä-

henee. Pystyykö iäkäs ihmi-
nen asumaan omassa kodis-
saan omalla kylällään? Nämä 
ovat niitä asumisenpolitiikan 
kipeitä kysymyksiä. Yhtei-
sövaliokunnan jäsenenä hän 
halusi kuunnella kyläläisiä ja 
viedä asioita eteenpäin.

- Kaupunki on lähet-
tänyt asumisenpolitiikas-
ta kyläpäälliköille kyselyn. 
Pointtina oli, että kyläläi-
set nostaisivat kolme asumi-
seen liittyvää pääteemaa. 
Vanhus- ja vammaisneuvos-
to tulee järjestämään kor-
jausrakentamiseen liittyvän 
infotilaisuuden ikäihmisille. 
Mitä ennakoivaa korjaamis-
ta voisi tehdä, jotta oma koti 
pysyisi mahdollisimman pit-
kään asuttavana. Tukeakin 
on mahdollista saada.

Yhdistyksillä on mahdol-
lisuus päästä mukaan val-
takunnalliseen ”Voimaa 
vanhuuteen”-hankkeeseen. 
Ikäinstituutti tarjoaa moni-
puolista tietoa ja neuvontaa 
+75-vuotiaiden liikuntaan. 
Yhteyshenkilönä toimii Sam-

po Laakkonen, kertoi Moso-
rin.

Hyvinvointivaliokun-
nan jäsen Ari-Pekka Nie-
minen kertoi hyvinvointi-
valiokunnan kuulumiset. 
Pääteemoiksi valiokunta on 
valinnut nuoret, perheet ja 
vanhukset. Koutaniemi ker-
toi illan lopuksi tulevasta 
koulutuksesta, joka liittyy 
yksityisteiden hallinnoimi-
seen. Rovaniemeläinen Rou-
tamap Oy (www.routamap.
fi) on valittu koulutuspalve-
lujen tuottajaksi. Puhelin nu-
mero 050-5012349. 

- Hyvä mieli jäi illasta. 
Kannatti tulla. Oli mielen-
kiintoista kuulla valiokunti-
en toiminnasta. Se on totta, 
että vanhukset jäävät omik-
seen. Minua eniten kiinnos-
ti se korjausrakentaminen. 
Näissä illoissa saa paljon hy-
vää tietoa, esimerkiksi yksi-
tyistie asioista ja muusta, to-
tesi Erkki Turpeinen.

Ape nieminen
Kuvat: Jukka Koutaniemi 

Möykkälä toimii Puhoksen vapaa-ajan keskuksena. Tiloista löytyy iso Sali, jossa voi pitää erilaisia tilaisuuksia. 

Illan henki oli avoin ja keskusteleva. Enemmänkin olisi kyläläisiä antoisaan iltaan sopinut.

Helinä Koski ja Eero Hyttinen olivat huolehtineet, että kahvipöydässä riitti purtavaa. 
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Nuotanvetoa Pintamojärvellä

Taivalkoskelainen Lauri Ha-
kalehto oli oppaana ja nuot-
takaluston tuojana, kun 
Pintamon kyläläisten  nuo-
tanvetotaitoja elvyteltiin hil-
jaisella viikolla. Kaunis ja 
aurinkoinen sää houkutteli 
paikalle runsaasti kyläläisiä, 
mökkiläisiä ja matkailijoita. 
Nuotanveto on kaikkinensa 
mielenkiintoista seurattavaa 
ja tapahtumana se käy yhä 
harvinaisemmaksi. Vanha 
pyyntitapa vaatii investoin-
teja ja kone- ja käsivoimia on-
nistuakseen. Aluksi määritel-
lään apajan paikka ja pituus 
ja kumpaakin päähän saha-
taan avannot. Jään alle uitet-
tuihin köysiin kiinnitetään le-
vittäjälaatikot, jotka köysiä 
vedettäessä levittävät nuotan 
oikeaan muotoonsa ja saarta-
vat apajalla olevat kalat. Kun 
levittäjät ja nuotan siulat saa-
vuttavat nostimen, alkaa var-

Pitkän prosessin tulos näkyy nuotan isossa pussissa. 

Kalansaaliin nostaminen haavilla oli kyläläisille mieleistä katseltavaa. 

Taivalkoskelainen Lauri Ha-
kalehto toimi oppaana nuot-
takalastuksessa.

Mikäs sen mukavampaa kuin olla auringonpaisteessa ja naut-
tia yhteisestä kylätapahtumasta. Nuotan perä lähenee ja jännitys tiivistyy. 

Ilman moottorivoimaa veto olisi mahdotonta noin 500 met-
rin matkalta. 

Kehittämis- ja toimintatukia myönnettiin 80 eri hakijalle

sinainen nuotan veto takaisin 
jään päälle. Kalat ohjautuvat 
nuotan perään eli isoon pus-
siin, josta ne on helppo haa-
villa nostaa kuljetuslaatikoi-
hin. Koko prosessi kestää 
useita tunteja. Pintamojärvel-
lä suoritettu ensiveto antoi yli 
200 kilon muikkusaaliin hil-
jaisen viikon keskiviikkona. 
Pitkäperjantaina reilu 100 ki-
loa ja lauantaina 80 kiloa.

Kaikki vedot olivat järven 
eri osista ja syvyyksistä noin 
500 metrin matkalta.

- Ensisijaisesti tämä on hoi-
tonuottausta. Tärkeintä näis-
sä vedoissa on ollut järven ka-
lastonhoito ja –kartoitus sekä 
pohjan muokkaus. On ollut 
mukavaa, kun nuottausta on 
ollut seuraamassa noin 30-40 
ihmistä. Yleensä jäällä saa olla 
yksin. Tämä on ihan sosiaali-
nen kylätapahtuma. Huhti-
kuun alussa perustin yrityk-

sen nimeltä: Laurin Kala ja 
Erä. Tarkoitus on saada täs-
tä työstä ammatti. Minulla 
on kalastajan ammattitutkin-
to opinnot viittä vaille valmiit 
ammattiopisto Lappiasta. Mi-
nulla on myös riistahoitajan 
ammattitutkinto. Olen asu-
nut Taivalkoskella seitsemän 
vuotta ja tutustunut siellä 
Veikko Naumaseen. Olem-
me tehneet yhteistyötä ja hä-
neltä olen saanut ensimmäi-
set oppini talvinuottaukseen. 
Suunnitteilla on jatkaa hä-
nen aloittamaan työtä. Tämä 
nuottakalusto on lainassa hä-
neltä, sanoi Hakalehto.  

- Vuodesta 2014 olem-
me nuotanneet joka talvi. 
Pintamon yhteisen kalave-
den osakaskunta on aina ja-
kanut saaliin osakkaille tasa-
puolisesti, tarpeiden mukaan. 
Toissa ja viime vuonna jäi 

nuottaamatta,  syy oli ko-
ronassa ja heikoissa jäissä. 
Nuottausta on rahoitettu Pu-
dasjärven kaupungin kehit-
tämis- ja toimintatuella sekä 
kalastuslupamaksuilla. Nuo-
tan vedolla saamme tärkeää 
tietoa kalakannoista ja samal-
la se parantaa kalojen elin-
mahdollisuuksia. Olemme 
istuttaneet kuhaa, siikaa, jär-
vilohta ja järvitaimenta. Suu-
rimmat saalisvonkaleet ovat 

olleet kahdeksankiloisia, sa-
noi Pintamon yhteisen kala-
vedenosakaskunnan sihteeri 
ja hallituksen jäsen Juha Ha-
gelberg.

- Tärkeitä näissä vedois-
sa ei ole ollut saalis. Talvel-
la jään alla on aika hiljaista ja 
pohjan sedimenttikerros pak-
suuntuu. Nuotanvedolla saa-
daan pohja myllääntymään, 
joka parantamaan muikun 
ja muidenkin kalojen ravin-

nonsaantia. Enempi tämä on 
järven hoitamista. Haluam-
me, että muikkukanta ja jär-
vi pysyisi hyvässä kunnossa. 
Olemme viikon aikana ahke-
raan sahailleet lasku- nosto-
avantoja metriseen jäähän, to-
tesivat Juha Hagelberg, Joni 
Huitsi, Pasi Huitsi ja Seppo 
Huitsi. 

Ape Nieminen,
kuvat Tatjana Huitsi

Pudasjärven kaupungin-
hallitus kokoontui tiistai-
na 12.4. Kaupungin talous-
arvioon 2022 on varattu 130 
000 euron määräraha jaetta-
vaksi kehittämis- ja toimin-
tatukina. Kuluvan vuoden 
painopisteet on kehotet-
tu suuntaamaan yhteisöl-
lisyyteen ja osallisuutta 
lisäävään toimintaan, hy-
vinvointiin, osallistavaan 
taide- ja kulttuuritoimin-
taan, asumisympäristön ja 
-viihtyisyyden parantami-
seen, luontoarvojen huomi-
oimiseen ja turvallisuuteen 
liittyviin asioihin. Hake-
muksia oli tullut yhteensä 
80 kappaletta, josta rekiste-
röityjä yhdistyksiä 66. Hal-
litus hyväksyi jaettavaksi 
130 000 euroa.

Kiinteistöjen  
tilavuokra- 
sopimukset
Kaupungin tilapalvelut on 
valmistellut sekä päivittä-
nyt kiinteistöjen tilavuok-
rasopimukset Oulunkaaren 
Työterveys Oy:n ja kaupun-
gin välille. Päätettiin hyväk-
syä päivitetty Oulunkaaren 
Työterveys Oy:n vuokrasopi-
mus sopimuksessa mainituin 
sopimusehdoin ja allekirjoi-
tettavaksi osapuolten välil-
le. Kuntien sote-toimitiloista 
sairaanhoitopiirien, erityis-
huoltopiirien ja kolmansi-
en tahojen kanssa tekemät 
vuokrasopimukset siirtyvät 
lähtökohtaisesti sellaisenaan. 
Kuntien ja niin sanottujen va-
paaehtoisten kuntayhtymi-

en väliset sopimukset ovat 
myös siirtyviä sopimuksia. 

Yhteistyö päättyy 
Venäjälle
Yhteistyö ja ystävyyskunta-
toimintaa on ollut pitkään 
Venäjän kanssa. Päätettiin 
keskeyttää toistaiseksi kaiken 
Venäjälle suuntautuvan yh-
teistyö- ja ystävyyskaupun-
kitoiminnan sekä pidättäy-
dytään uusien hankkeiden 
ja toimintojen aloittamises-
ta venäläisten kaupunkien, 
kuntien tai muiden osapuol-
ten kanssa.

Resurssipäällikön 
virka
Kaupunki on ostanut hankin-
tapäällikön työpanosta Ou-

lunkaaren kuntayhtymältä. 
Hankintapäällikkö eläköityy 
kesän 2022 aikana ja Oulun-
kaaren kuntayhtymän pal-
velut ovat siirtymässä hyvin-
vointialueelle 1.1.2023 alkaen. 
Kuntayhtymästä ostetut tuki-
palvelut ovat siirtymässä os-
topalveluna ostettavaksi pal-
veluksi Inhouse-yhtiöihin 
vuoden 2023 aikana. Näin 
ollen ei ole enää mahdollis-
ta ostaa hankintapäällikön 
työpanosta ostopalveluna. 
Kaupungin johtoryhmä on 
miettinyt hallinnon tulevai-
suuden painopisteitä poh-
jautuen kuntastrategiaan ja 
hallinnon avainhenkilöiden 
eläköitymiseen sekä tuleviin 
rekrytointeihin. Johtoryhmän 
ehdotuksesta hallitus päätti 
perustaa resurssipäällikön vi-

ran sekä käynnistää viran rek-
rytoinnin huhtikuun aikana.

Metsätyöryhmä
Tekninen toimi ja työllisyys-
palvelut esittävät kaupun-
ginhallitukselle edellisvuosi-
en tapaan metsätyöryhmän 
perustamista. Ryhmän työ-
kohteina ovat kaupungin 
omistamat metsät ja maa-
alueet ja kokonaisvaltaista 
maisemanhoitoa. Tarvittaes-
sa metsätyöryhmän palve-
luja voidaan toteuttaa myös 
yksityisten mailla. Tehtävä-
nä on perustaa neljän hen-
gen ryhmä sekä ryhmän ve-
täjä, jonka johdolla raivataan 
kaupungin taajamametsiä 
puolen vuoden ajan. Ryh-
mää voidaan käyttää lisäk-
si kaupungin muihin tehtä-

viin. Metsäpalveluja voidaan 
tarjota yksityisille henkilöil-
le, esimerkiksi puunkaadot 
ym. tehtävät. Metsäryhmän 
perustamiseen on teknisen 
toimen talousarviossa va-
rauduttu 45 000 euron määrä-
rahalla, mikä kattaa likimää-
rin tarjouksen työntekijöiden 
palkkauksen. Loppuosa met-
säryhmän perustamisen kus-
tannuksia esitetään katetta-
vaksi kehittämisrahastosta. 
Toiminnasta ei synny tuloja. 
Hallitus päätti hyväksyä Li-
vokas ry:n tarjouksen Metsä-
työryhmän palkkaamiseksi 
ja hyväksyi hankintakustan-
nusten kattamisen osittain 
kehittämisrahastosta, enin-
tään 25 800 euroa. 
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