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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:

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

• LISÄERISTYKSET
• Kuivaamon elevaattorimontun tyhjennykset ym.

044 981 4433  |  www.ekokarhu.fi

P. Outila Oy

KIIPEILEVÄ METSURI 
TEKEE 

PIHAPUIDEN 
KAATOJA
Vakuutukset kunnossa.

Paavo Outila

p. 040 913 3655

- Lippu 5€, perhelippu 10€ (kortti/käteinen)
- Väliaikakahvien tuotto menee oppilaiden  
  luokkaretkirahastoon. (Käteismaksu)

Konsertin tuotto SPR:n katastrofiavun kautta 
Ukrainan hätääkärsivien tueksi.

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

Apteekkimme 

palvelee myös 

verkossa.

Muista Muista 
Äitiä!Äitiä!

Louis Widmer 
silmänympärysvoide 30 ml ja 

Rich Night Cream 10 ml

Vichy-
lahjapakkaukset 

- päivävoiteen 
hinnalla 

yövoide 15 ml 
kaupan päälle

34-38€34-38€

22€22€

Ivy Aia Cleansing 
Oil 120 ml ja 

Face Mist 120 ml

21€21€

35€35€

Ivy Aia Anti Age 
Face Cream 50 ml ja 

Eye Cream 30 ml

APTEEKIN APTEEKIN 
IHANAT LAHJAVINKITIHANAT LAHJAVINKIT

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

PUUTARHAMULTA PUUTARHAMULTA 
CELLO 40 CELLO 40 ll

PUUTARHAN MUSTA PUUTARHAN MUSTA 
MULTA BIOLAN 45 MULTA BIOLAN 45 ll

1010--.. 5 säkkiä

999595
4 säkkiä 12129595

4 säkkiä

PUUTARHAMULTA PUUTARHAMULTA 
BIOLAN 40 BIOLAN 40 ll

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

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

TO 28.4. KLO 12.40 ALKAEN. TO 28.4. KLO 12.40 ALKAEN. 
P. 044 013 1493/VILJO KARJALAINENP. 044 013 1493/VILJO KARJALAINEN

MessutOlonHyvän Messulehti 2022

SYÖTTEEN 
AUTOMYYNTI 

KBC-3

pieni autoliike 
tunturin kupeella

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

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205

myynti@syotteenautomyynti.fi
Toimitamme auton tarvittaessa kotiisi. 

Ostamme autoja.
Soita ennen kuin tulet.

IH 844 XL, NELIVETO TRAKTORI, 4,4 
diesel, aj. 6950 tuntia, nastat renkaissa, hyvä 
kuntoinen.  15 500 € sis. ALV 24%.

Honda CR-V 2,0 bensa manuaali, NELI-
VETO, 302 000 km, vm. 2000, kats. 4/22, 
kahdet renkaat, kesärenkaat uudet, veto-
koukku.   2900 €

Toyota Auris 1,6 bensa, manuaali, 272 
000 km, vm. 2010, kats. 4/22, kahdet hy-
vät renkaat, ilmastointi, hyvä huoltokirja.   
 5900 €

Audi A4, 2,0 bensa, manuaali, vm. 2002, 
kats. 4/22, kahdet hyvät renkaat, ilmastoin-
ti.  1500 €

Tervetuloa!      
 Kauppatie 4, p. (08) 821 595

 HEMMOTTELUA 
ÄIDILLE!

KASVOHOITOKASVOHOITO  
ja ja 

JALKAHOITOJALKAHOITO  
yht. yht. 100 €    

(norm. 108 €)(norm. 108 €)

100 € 100 € LAHJAKORTTILAHJAKORTTI  nytnyt 90 €

Intialainen Intialainen 
PÄÄHIERONTA PÄÄHIERONTA 
3 kerran sarja3 kerran sarja 

75 € 
(norm. 82 €)(norm. 82 €)

JALKAHOITO JALKAHOITO 
HIERONNALLA HIERONNALLA 45 €  (norm. 51 €)(norm. 51 €)

HEMMOTTELEVA HEMMOTTELEVA 
KASVOHOITO KASVOHOITO 80 €  (norm. 87 €)(norm. 87 €)
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodilla su 1.5. kello 10. Toimittaa Timo Liika-
nen, avustaa Oskari Holmström, kanttorina Keijo Piirainen. Strii-
maus YouTube-kanavan kautta. 
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 4.5. kello 13 seurakuntakodilla.
Lähetysilta seurakuntakodilla ma 2.5. kello 18. Vieraana uusi ni-
mikkolähetti Arja Halttunen sekä lähetysyhdistys Kylväjän työ-
aluevastaava Tapio Pokka. Kahvitarjoilu. 
Lähetyksen tupakahvila seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 
10–12. Myytävänä lähetystyön hyväksi kahvia, pullaa, villasukkia, 
lapasia ja arpoja. Pullaa myös mukaan.
Raamattupiiri seurakuntakodilla keskiviikkoisin kello 18. 
Yhteisvastuukeräys 2022. Keskustan kauppojen ja liikenneasemi-
en kassoilla on Yhteisvastuun keräyslippaita, joihin voi lahjoittaa 
haluamansa summan keräykseen.
Ystävänkammari to 28.4. kello 12–13.30 seurakuntatalolla.
Iltakahvila RÖNÖ perjantaina 29.4. kello 18–22 seurakuntako-
din kellarissa. Rönöillään ja hörpitään kahvia sekä teetä. Kivaa te-
kemistä yhdessä!
Perhekerho ke 4.5. kello 10–12.30 seurakuntakodilla. Perheker-
hoihin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä vanhempi-
en, isovanhempien, kummien tai muun aikuisen kanssa. Yhdes-
säoloa, leikkiä, askartelua, pikkukirkkohetki sekä pientä suolaista 
ja makeaa. 
Lapsiparkki pe 29.4. ja 6.5. kello 9.30–12 seurakuntakodilla. Voit 
tuoda 1–6-vuotiaan lapsesi hoitoon lapsiparkkiin.  Lapsiparkkiin 
otetaan 10 lasta kerrallaan, joista 4 voi olla vaipallisia. Ennakkoil-
moittautumiset lastenohjaajille P. 040 868 4730 Tanja / P. 040 
586 1217 Sirpa. Laitathan lapsellesi pienen välipalan ja juoman 
mukaan, vaippaa tarvitsevalle vaippa ja pyyhe.
Diakoniatyön vastaanotto keskiviikkoisin kello 9.15–11. Yhtey-
denotot myös puhelimitse p. 0400 866 480 tai 040 175 8597.
Omaishoitajat seurakuntatalolla ma 2.5. kello 11. 
Riekinkankaan hautausmaan kesätöihin palkataan arpomalla 
kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin 10 nuorta, jotka täyttävät 
16 vuotta viimeistään 31.5.2022. Työaika ajoittuu kesä-heinäkuul-
le. Hakiessasi kerro yhteystiedot, ikä ja lisäksi jos on ajankohta, 
joka ei käy. Hakemukset 30.4. mennessä sähköpostitse pudasjar-
vi.srk@evl.fi.
Kirkkoherranviraston aukiolo ja asiakaspalvelu: Kirkkoherran-
virasto on avoinna ma ja ti klo 9.00–11 ja 11.30–14 sekä to klo 12–
15. p. 08 882 3100.  
Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ry:llä la 30.4. kello 11, pyhäkou-
luseurat ry:llä su 1.5. kello 13 (Timo Lyytikäinen, Risto Lauhikari).
Kastettu: Noomi Ulriika Ylikoski.
Kuolleet: Annikki Lantto 96 v, Matti Timonen-Nissi 89 v, Kaisa 
Heleena Holmström 83 v.

Paastonaika ja pääsiäinen ovat 
nyt historiaa tämän vuoden 
osalta ja toivottavasti ne ovat 
antaneet meille aikaa miettiä 
elämäämme kaikkien asioiden 
taholta. Jeesus Kristus, Vapah-
tajamme todella aikanaan nousi 
kuolleista, rakentaen meille sa-
malla sillan, jota pitkin voimme 
päästä aikanaan Jumalan valta-
kuntaan. Se on sellainen ääret-
tömän hieno asia, josta saadaan 
olla kiitollisia, eikä meidän tar-
vitse tehdä itse itseämme pa-
remmiksi Jumalalle, koska usko 
on lahjaa. Jumala ottaa meidät 
vastaan ilman omia tekojamme, 
eli me voimme armon ja syntien 
sovituksen lahjana ja siten olem-
me Jumalalle kelpaavia eli van-
hurskaita. Siksi rohkaisen kaik-
kia osallistumaan seurakunnan 
toimintaan ja tulemaan kuule-
maan Jumalan sanaa ja osallistu-
maan myös ehtoolliselle.  

Varmaan moni on huoman-
nut, että talvi on jo päättynyt ja 
kevät, sekä sen mukanaan tuo-
ma ihana valoisuus alkanut ja 
talvivaatteet voi viedä jo varas-
toon. No, onhan sitä välillä tul-
lut lunta jopa vapun jälkeen, 
mutta kyllä mie ainakin halu-
an jo unohtaa pimeän ja lumi-
sen talven ja toivon mukavaa 
kesää, jossa olisi iloa ja mielen 
piristystä meille jokaiselle pa-
rin koronavuoden jälkeen, joka 
lopetti tapahtumat lähes koko-
naan. Kiitos siitä Taivaan Val-
tiaalle, että tulevana kesänä 
voimme osallistua erilaisiin ta-
pahtumiin, niin hengellisiin, 
kuin maallisempiinkin. Itseä ai-
nakin kiinnostaisi päästä käy-
mään heinäkuun alussa Ou-
laisissa Veteraanikonepäivillä, 
joka on mielestäni myös samal-
la perinnehistoriatapahtuma. 
Haaveissa on, että joskus voisin 

mennä sinne omalla vanhalla 
kuorma-autolla, joka on haavee-
na hankkia. Elämässä on hyvä 
olla haaveita ja vaikka kaikki ei-
vät toteudu, niin haaveet tuo-
vat elämään sisältöä ja aina jo-
tain sentään myös käy toteen. 
Haaveena on myös se, että Uk-
rainaan tulisi rauha ja että sodan 
mielettömyys ei laajenisi. Sitä 
myös on meidän hyvä rukoilla 
Jumalalta, että osaisimme olla 
tässä ajassa toistemme auttajina 
ja että osaisimme pyytää apua, 
kun niitä vaikeita tilanteita vaan 
tulee elämässä välillä jokaiselle. 
Lopuksi loppusanat Erkki Lemi-
sen Ristin luona runosta, johon 
Jukka Salminen on tehnyt säve-
len ja jonka ainakin Pro Fide yh-
tye on levyttänyt.

”Ristin luona kiusatulla, lan-
genneella vaivatulla paras paik-
ka on, paras paikka on. Siksi älä 
koskaan lähde minkään synnin 

tähden ristin luota pois, ristin 
luota pois. Ristin luona ainoas-
taan synnin turmelusta vastaan 
voitto saatu on. Ristin luona ai-
noastaan Isä armahtavi lastaan, 
rauhan julistaa, rauhan julistaa. 
Ristin luona kiusatulla paras 
paikka on.”  

”Ristin luona pohja kestää, 
armo putoomasta estää kau-
hun kuiluihin, kauhun kuiluihin. 
Ristin luona lepo koittaa, toivo 
epätoivon voittaa, sydän puh-
distuu, sydän puhdistuu. Ristin 
luona ainoastaan synnin turme-
lusta vastaan voitto saatu on. 
Ristin luona ainoastaan Isä ar-
mahtavi lastaan, rauhan julis-
taa, rauhan julistaa. Ristin luo-
na kiusatulla paras paikka on.”  

Veijo Lohiniva, 
vs. seurakunta-

pastori

Jälkeen paaston ja pääsiäisen   

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

Rakkaamme

Matti 
TIMONEN-NISSI
s. 28.12.1932
k. 5.4.2022

Sain nähdä kuinka järvi hohtaa purppuraa ja 
päivä hiljaa painuu jo taivaanrannan taa.  
Niin lähellä on alku ja matkan määränpää.  
Vain tuuli ylle vetten hiljaa soimaan jää.

Rakkaudella kaivaten
Aino
Kaija, Matti, Neva, Henri ja Harri
Jussi, Heidi, Jenna ja Justus
Pekka ja Anne
Veli ja siskot perheineen
Muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos meitä muistaneille.

Rakkaamme

Annikki
LANTTO
o.s. Vähäkuopus

s. 21.12.1925 Pudasjärvi
k. 10.4.2022 Pudasjärvi

Sinä lähdit.
Vaiti seisoo pihapuut, 
ikävöivät kukkamaat.
Kaipaa tuttu pihapolku, 
rakkaan jalan astuntaa.
Ja silti niin monin tavoin jäät.
Jäät tarinoihin, ajatuksiimme, 
jäät rakkaaksi muistoksi.
Ja sydämiimme, sinne jäät ikuisesti.

Rakkaudella muistaen ja kaivaten

Ossi puoliso
Reijo ja Helvi
Elvi ja Urpo
Marja-Leena ja Mauno
Kauko ja Marja
Kyllikki ja Aulis
Raija ja Juha
Lastenlapset, lastenlastenlapset
Muut sukulaiset ja ystävät

Soita tuuli, kerro ikävämme, uni kaunis 
anna mummillemme.
Lastenlapset, lastenlastenlapset

Siunaus toimitettu 22.4.2022 Pudasjärven kirkossa. 
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Kirkkoneuvosto kokous-
ti maanantaina 25.4. Seura-
kunnan talouspäälliköksi 
valittu Jenni Leinonen oli il-
moittanut, että ei ota virkaa 
vastaan. Varalle valittu tra-
denomi AMK Juho Järve-
lin ottaa viran vastaan ja on 
valmis aloittamaan talous-
päällikön työt 11.7. alkaen. 

Lastenohjaajan työsuh-
de on ollut syksyllä 2021 
kahteen otteeseen avoinna. 
Työsuhteeseen noilla haku-
ajoilla ei ollut kiinnostus-
ta. Nykyisin työtehtävää 
hoitava lastenohjaaja Sirpa 
Outila täyttää työsuhteessa 
edellytettävät kelpoisuus-
ehdot ja hän on määräai-
kaista työsuhdetta hoita-
essaan osoittanut olevansa 
sopiva lastenohjaajan työ-
suhteeseen. Neuvosto päät-
ti jatkaa lastenohjaajan työ-
suhdetta Sirpa Outilan 
kanssa 1.7. alkaen toistai-
seksi. 

Tilintarkastusyhteisö 
BDO Audiator Oy, JHTT-
yhteisö/Hilkka Ojala tilin-
tarkastaja on tarkastanut 
seurakunnan hallinnon, 
kirjanpidon ja tilinpäätök-
sen tilikaudelta 2021 ja an-
tanut siitä tilintarkastusker-
tomuksen. Tilintarkastajat 
esittävät tilinpäätöksen hy-
väksymistä ja esittävät vas-
tuuvapauden myöntämistä 
tilivelvollisille tarkastetulta 
tilikaudelta. Tilinpäätös ja 

tilintarkastuskertomus esi-
tettiin kirkkovaltuuston kä-
siteltäväksi.

Ilmoitusasioina saatet-
tiin tiedoksi seurakuntako-
din remontin suunnittelun 
tilannekatsaus sekä pasto-
ri Anneli Toppisen ilmoi-
tus irtisanoutumisesta vs. 
seurakuntapastorin virasta 
1.5. alkaen. Toppinen siir-
tyy Iisalmen seurakuntaan. 
Tuomiokapituli on antanut 
rovasti Oskari Holmströ-
mille viranhoitomääräyk-
sen vs. seurakuntapastorik-
si touko-kesäkuun ajaksi 60 
prosentin osa-aikaisuudel-
la. Kirkkoneuvosto merkit-
si myös tiedoksi pastori Jari 
Valkosen ilmoituksen, että 
hän palaa 30.6. päättyvän 
virkavapauden jälkeen ta-
kaisin Pudasjärven seura-
kunnan palvelukseen. 

Henkilöstön lomajärjes-
tys hyväksyttiin lomakau-
delle toukokuu-syyskuu. 
Papiston lomat kirkkoher-
ran osalta hyväksyy tuo-
miokapituli ja muiden pap-
pien osalta kirkkoherra. 
Kirkkoherralle ja talous-
päällikölle annettiin valtuu-
det tehdä pienehköjä muu-
toksia loma-ajankohtiin, 
mikäli ne ovat perusteltuja 
töiden tarkoituksenmukai-
sen hoidon kannalta. 

PUDASjärveläinen -lehti

Juho Järvelin nousee 
varasijalta seurakunnan 

talouspäälliköksi

PUDASjärveläinen

Onnittele tai ota osaa
Pudasjärveläinen-lehden 

palstoilla.

Ilossa ja surussa mukana
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Iso-Syötteen rinteet ovat keränneet nuoria harrastamaan keskiviikkoiltaisin koko kauden 
ajan. Kuva Jari Kangasniemi.

Kampuslaskijat -hanke 
saanut loistavan vastaanoton koululaisilta
Hiihtokeskus Iso-Syöte on ollut kevään ajan mukana 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa 
Harrastamisen Suomen malli -hankkeessa 

yhteistyössä Pudasjärven Hirsikampuksen kanssa. 
Kampuslaskijoiksi nimetty hanke on saanut loistavan 

vastaanoton koululaisilta.

Harrastamisen Suomen mal-
li on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittama hanke, 
joka on käynnissä nyt ensim-
mäistä lukuvuotta. Hank-
keen päätavoitteena on las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin 
lisääminen mahdollistamalla 
jokaiselle lapselle ja nuorelle 
mieluisa harrastus koulupäi-
vän yhteydessä. Tarkoitus 
on tarjota mahdollisimman 
pitkäkestoinen, lasten itse 
toivoma harrastus. Keväällä 
2021 tehdyssä kyselyssä las-
kettelu nousi selvästi esiin 
toivottuna lajina erityisesti 
hieman vanhempien lasten 
keskuudessa.

Harrastamisen Pudas-
järven mallissa nuoret ovat 
päässeet vuoden alusta Iso-
Syötteelle iltamäkeen las-
kettelemaan joka keskiviik-
ko. Pudasjärveläiset nuoret 
nimesivät Pudasjärven han-
keosion Kampuslaskijoiksi. 
Kampuslaskijoiden yhteys-
henkilönä toimiva Pudasjär-

ven hirsikampuksen apulais-
rehtori Simo Silander iloitsee 
hankkeen tuloksista:

”Nuoret ottivat uuden 
harrastusmahdollisuuden 
iloisena vastaan ja mukaan 
ilmoittautuneita on yhteen-
sä noin 140. Jokaisena keski-
viikkona rinteessä on käynyt 
80-100 innokasta lasketteli-
jaa. Meillä on ollut haastet-
ta keksiä yläkouluikäisille 
innostavaa harrastusta. Täl-
le on selvästi ollut tilausta. 
Olemme saaneet runsaas-
ti myönteistä palautetta niin 
oppilailta, kuin huoltajilta. 
Tämä on huippukerho, joka 
tarjoaa oppilaille kavereita, 
ulkoilua ja liikuntaa.”

Nuorten kanssa rinteessä 
mukana on ollut opettajien ja 
koulunkäynninohjaajien li-
säksi oppilaiden vanhempia. 
Hanke on tarjonnut nuoril-
le lasketteluvälineiden, his-
silippujen ja hiihtokoulun 
lisäksi kyydit ja eväät harras-
tuspäivinä. 

Hiihtokeskus Iso-Syöt-
teellä hanketta koordinoiva 
Mikko Terentjeff on tähänas-
tisiin tuloksiin tyytyväinen:

”Meille tärkeintä on ollut 
saada paikalliset nuoret ulos 
liikkeelle ja hauskanpitoon 
rinteeseen. Hissien aukiolo-
aikoja pidennettiin keskiviik-
koisin muutamalla tunnil-
la, jotta iltamäki Kurenalta 
onnistuisi järjestää. On ol-
lut todella mukava huomata, 
miten hyvä osanotto lasket-
telupäiviin on tullut ja ennen 
kaikkea miten hyvin nuoret 
ovat viihtyneet rinteessä!”

Hankkeelle kaavaillaan 
jatkoa myös kevään jälkeen. 
Laskettelukelien tullessa 
päätökseen vappuna, mieti-
tään Iso-Syötteellä ja Hirsi-
kampuksella nyt yhteistyös-
sä sulanmaan aktiviteettien 
järjestämistä, jotta koululais-
ten harrastustoimintaan ei 
suotta tulisi katkoa.

Lapsia ja nuoria 
kannustetaan  
mäkeen 
Kampuslaskijat ei ole Iso-
Syötteen ainoa, eikä ensim-
mäinen ponnistus lasten ja 
nuorten kannustamisek-
si rinteeseen. Hiihtokes-
kuksessa on tehty töitä har-

rastamisen kynnyksen 
madaltamiseksi jo vuosia. 
Operatiivinen johtaja, Mik-
ko Terentjeff, kertoo lisää: 

”Olemme tarjonneet tällä 
kaudella kolmatta vuotta pe-
räkkäin paikallisille ja koko 
Oulun talousalueen eka-
luokkalaisille ilmaista kokei-
lupäivää, jossa lapset saavat 
hissilipun ja välineiden li-
säksi turvallisen aloituksen 
lajin pariin hiihdonopettajan 
johdolla.”

Tällä kaudella 1. luokka-

laisten kokeilupäiviä on jär-
jestetty yhteensä kuusi, ja 
ilmaisen tutustumisen on 
hyödyntänyt useampi sata 
osallistujaa. Näiden lisäk-
si keskuksessa on toiminut 
jo lähes kymmenen vuotta 
Iso-Syöte Airforce -laskutal-
li, jonka ideana on tutustut-
taa rinteissä viihtyvät lapset 
ja nuoret toisiinsa yhteisten 
aktiviteettien avulla. Terent-
jeff avaa ideologiaa laskutal-
lin takana:

”Monen lapsen ja nuoren 

on helpompi jäädä sisälle 
pelaamaan, jos laskuseuraa 
ei ole rinteillä odottamassa. 
Laskettelu on muutenkin so-
siaalinen harrastus, päivän 
tai kaksi kaudessa voi hy-
vin laskea itsekseen, mutta 
jos harrastaa vaikkapa joka 
viikonloppu talven ajan, on 
rinteessä tuplasti hauskem-
paa, kun on seuraa! ” 

Hiihtokeskus Iso-Syöte 
tiedotus 

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

750

Aino

KERMAJÄÄTELÖT
850-900 ml (4,17-4,41/l)  
Ei laktoosittomat, kesyttömät  
eikä kaurajäätelöt 
Rajoitus 2 erää/talous

-19%
PLUSSA-KORTILLA

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 28.4.-1.5. ELLEI TOISIN MAINITA. Tarjoustuotteita rajoitettu määrä

-26%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia  
1,69 ps (9,39-11,27/kg)

5.-
Fazer

ENJOY  
MAKEISPUSSIT
150-180 g (6,94-8,33/kg)

4PS

SUOMI

2
PKT

-18%
PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia  
5,55 pkt (8,88-10,00/kg)

Grandiosa

BIG ONE PANNUPIZZAT
555-625 g (7,20-8,11/kg)  
Pakaste

9.- 2 PKT

Mr. Panini

PANINIT
235 g (14,18 /kg)  
Ei gluteeniton

10.- 3 KPL

Yksittäin 3,95 kpl (16,81/kg)

KARNEVAALIKIMPPU
Hollanti

890
KIMPPU

Tavallista parempi

VAPPU

SUPPARIN POPPOO TOIVOTTAA SUPPARIN POPPOO TOIVOTTAA 
HAUSKAA VAPPUA! HAUSKAA VAPPUA! 

VAPPUVIIKONLOPPUNA VAPPUVIIKONLOPPUNA 
PALVELEMME NORMAALEIN PALVELEMME NORMAALEIN 

AUKIOLOAJOIN! AUKIOLOAJOIN! 

K-Ruokamestarin

JÄTTIGRILLIPIHVIT
Porsaan kasslerista

895
KG

Voimassa TO-LA 28.-30.4.

HERKKUTORILTA

MEILTÄ KAIKKI MEILTÄ KAIKKI 
GRILLIKAUDEN GRILLIKAUDEN 

AVAUKSEEN! AVAUKSEEN! 
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Susanna Saapunki juoksee vuorilla lujaa 
Ainut suomalainen vuorijuoksun ammattilainen

Susanna Saapunki on tullut 
urheilua seuraaville tutuk-
si maastohiihdon puolelta. 
Viime keväänä hän hiihti 
viimeisen kilpailunsa Pyhä-
järven SM-kisoissa. Tahtoa 
voittamiseen ja huippusuo-
ritusten tekemiseen hänel-
lä on aina ollut. Keuhkot 
eivät vain toimineet talvi-
pakkasessa hiihtäessä. Ne 
rajoittivat huippusuoristus-
ten tekemistä ja paljon ka-
pasiteettia jäi käyttämättä.  
Susannan oli ajateltava ter-
veyttään, joten lopettami-
nen oli helppo päätös.

- Hiihtouran aikana har-
joittelin kesäisin Italiassa. 
Siellä oli hyvä rullarata ja 
jossain vaiheessa tutustuin 
vuorijuoksijoihin ja päätin 

osallistua kilpailuun. Juok-
su on ollut aina kakkoslaji-
ni. Kesäisin olen Suomessa 
osallistunut juoksukilpai-
luihin treenimielessä. Tie-
sin, että minulla on hyvä 
hapenottokyky. Ensimmäi-
sestä vuorijuoksukilpailus-
ta Pohjois-Italian Bormiosta 
minulle jäi hyvä maku. Tie-
sin, että olen hyvä juoksi-
ja ja keuhkoni toimivat pa-
remmin kuin hiihdossa. Oli 
loogista siirtyä vuorijuok-
suun, kertoi Pudasjärven 
Urheilijoita edustava kestä-
vyysjuoksija.

Susanna juoksee 
maailmacupia
Tällä hetkellä Susanna on 

ainut suomalainen kes-
tävyysurheilija, joka am-
matikseen juoksee maa-
ilmancupin kilpailuissa 
vuorijuoksua. Hän edustaa 
italialaista Scarpan tallia. 
Tallin pomona on yksi maa-
ilman menestyneimmistä 
vuorijuoksijoista Marco De 
Gasperi. Tallissa on noin 15 
juoksijaa ympäri maailmaa 
muun muassa Amerikas-
ta, Afrikasta, Keski-Euroo-
pasta ja Ruotsista. Maail-
mancupin kilpailuja on 12. 
Tämä kausi starttaa Portu-
galista 19.6.22 Lähes kaik-
kiin kilpailuihin Susanna 
voi mennä miehensä kans-
sa autolla. Tämän vuoden 
maailmancupiin Susan-
na lähtee podium mielessä. 
Viime vuonna hänen par-
haimmat sijoituksensa oli-
vat neljäs ja viides.

Vuorijuoksu- 
kilpailun muodot
Vuorijuoksussa on kolme 
erilaista kilpailumuotoa. 

Vertikaalikilpailussa mat-
ka on lyhyt ja siinä voi olla 
jyrkkiä 30 prosentin ylä-
mäkiä. Kolme neljän kilo-
metrin matkalla tulee 1000 
nousumetriä. Kisana se on 
vaativin. Kilpailijan termiä 
käyttäen: ”Tuntuu pahim-
malta.” Normaalissa ylä-
mäkikilpailussa voi tul-
la 1000-1500 nousumetriä 
8-15 kilometrin matkalla. 
Kolmannessa kilpailumuo-
dossa juostaan vuoripolkua 
ylös ja alas noin 10-20 kilo-
metrin matkalla. Se on aika 
rankka, koska juoksuvauh-
dit ovat kovia ja alamäkiin 
pitää uskaltaa ja osata juos-
ta lujaa. Tärkeintä on pitää 
ja jakaa vauhti oikein. Juok-
sun aikana ei voi missään 
kohdin palautua tai ”las-
ketella” niin kuin hiihdos-
sa. Pääsääntöisesti juostaan 
maastossa merkittyjä vael-
luspolkuja tai muita vuo-
ripolkuja pitkin.  Jos lähtö 
tapahtuu jostain vuoriky-
lästä, voi alussa olla pieni 
pätkä asfalttia. Vuorijuok-

sussa korostuvat hapenot-
tokyky ja kestävyysominai-
suudet. Vuorijuoksussa on 
kova kansainvälinen taso. 

Valmistautuminen 
kilpailuun
- Valmistaudun kilpailuun 
tutkimalla kisareitin profii-
lin ja miettimällä vauhdin 
jakoa. Se on henkistä val-
mistautumista aika pitkäl-
le. Syön ja juon normaalis-
ti ja lepään. Itse kilpailu voi 
kestää 45 minuutista kah-
teen tuntiin. Kisan jälkeen 
on tietyn ajan väsynyt, mut-
ta palautuminen tapahtuu 
aika nopeasti. Normaali 
hieronta, rauhallinen juok-
su tai pyöräily auttaa li-
haksia palautumaan. Usein 
loppuverryttely tapah-
tuu kilpailun jälkeen au-
tolle juostessa. Kilpailut on 
suunniteltu pitkälle aikavä-
lille, joten joka viikonlop-
pu niitä ei ole. Normaalis-
ti harjoittelen kaksi kertaa 
päivässä. Juoksen vuoril-

Vuorijuoksun reitit kulkevat jylhissä Keski-Eurooppalaisissa 
maisemissa. Kuva: Marco Gulberti.

Vuorijuoksussa korostuvat hyvä hapenottokyky ja kestävyys. 
Foto Marco Gulberti.

Susanna Saapunki edustaa kotimaan juoksukilpailuissa Pu-
dasjärven Urheilijoita. Foto. Storiebelle.

la pitkiä lenkkejä, mutta ta-
saisella maalla juoksua tu-
lee yllättävän paljon. Salilla 
on voimaharjoittelua, jossa 
vahvistetaan jalkojen ja kes-
kivartalon lihaksia. Viikos-
sa minulla on yksi lepopäi-
vä, kertoi Susanna.

Valinnat tärkeisiin 
kilpailuihin
Susanna on valittu Suo-
men edustajaksi vuori-
juoksun EM- ja MM-kisoi-
hin. EM- kilpailut juostaan 
La Palmassa 1-2.7.22 ja 
MM-kilpailut Thaimaas-
sa 3-6.11.22, joihin Susanna 
osallistuu nyt ensimmäis-
tä kertaa. Kahtena edellise-
nä vuotena kisoja ei jostain 
syystä ole järjestetty. Nak-
kilan SM-maastojuoksu-
kilpailuissa 8.5.22 Susanna 
juoksee Pudasjärven Urhei-
lijoiden väreissä. Hän on 
edustanut seuraa vuodesta 
2015 lähtien.

Ape Nieminen

Yrittäjäviikko Pirtissä
Monipalvelupiste Pirtin 
Kohtaamo ja Pudasjärven 
Kehitys Oy järjestävät yh-
teistyössä yrittäjyysviikon 
2.-6.5. Yrittäjyyteen liitty-
viä teemapäiviä järjestetään 
koko viikon ajan Hyvän 
olon keskus Pirtin tiloissa 
sekä palvelupisteellä Koh-
taamossa. 

-Yrittäjyyden suosio kas-
vaa valtakunnallisesti. Pu-
dasjärvellä kasvaneet mat-
kailijavirrat, vapaa-ajan 
asukkaiden palveluntar-
ve kasvaa. Digitalisen kau-
pankäynnin helppous mah-
dollistaa valokuituverkkoa 
hyödyntäen hyvin monen-
tyyppistä yrittäjyyttä, niin 
osa- kuin kokoaikaisesti. 
Oma osaaminen ja taidot 
kannattaa tuotteistaa, in-
nostaa yritysneuvoja Auvo 
Turpeinen Pudasjärven Ke-
hitys Oy:stä.

Asiantuntijatahoina yrit-
täjäviikolla ovat mukana 
Pudasjärven 4H, Pudas-

järven Kehitys Oy, Poh-
jois-Pohjanmaan yrittäjät, 
TE- palvelut, Kohota- han-
ke sekä Palvelupiste Pirtin 
Kohtaamo. Yhteistyössä on 
mukana myös Pudasjärven 
Yrittäjät ry.

-Aikataulullisesti tapah-
tumat on huomioitu niin, 
että niihin voi osallistua 
niin työnhakijat, työssä ole-
vat, koululaiset, opiskelijat, 
yrittäjät kuin muutkin yrit-
täjyyden asioista kiinnos-
tuneet, toteaa puolestaan 
palvelupiste Kohtaamon 
koordinaattori Tapio Lauri-
la JobBoost- hankkeesta. 

Tapahtumassa muka-
na olevat toivottavat kaikki 
tervetulleiksi viikon tapah-
tumiin! Tarkempaa ohjel-
maa voit käydä kurkkaa-
massa osoitteessa www.
pirtinkohtaamo.fi 

Kohtaamo 
-hanke tiedotus 

OP Pudasjärvi

PUDASJÄRVEN OSUUSPANKIN
tarkoitus on tukea ja edistää monipuolista henkistä ja 
taloudellista hyvinvointia ja menestystä Pudasjärvellä. 

Pyydämme poliittisesti sitoutumattomia yhteisöjä tekemään esityksiä
ja aloitteita pankille lahjoitusten myöntämiseksi pankin varoista. 
Lahjoituksia voidaan myöntää erilaisille yhteisöille taloudellisesta 
innovatiivisuudesta tai innostavasta kulttuurillisuudesta taikka 
muista rahaston tarkoitusta edistävästä ansiosta tai aloitteista. 

Kirjalliset esitykset ja aloitteet perusteluineen pyydetään toimittamaan 
27.5.2022 mennessä postitse tai sähköpostilla osoitteeseen:
Pudasjärven Osuuspankki 
Pertti Purola 
Toritie 1, 93100 PUDASJÄRVI 
tai pertti.purola@op.fi 

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa toimitusjohtaja Pertti Purola, 
p. 044 7797 100 
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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 28.4.-3.5. TEKSTIILIOSASTOLTA RAUTAOSASTOLTAAJANKOHTAISET TARJOUKSET 

JA PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

TO-PE 28.-29.4. LAUANTAINA 30.4. MA-TI 2.-3.5. KE 4.5.

TORSTAI-LAUANTAI 28.-30.4. MAANANTAI-KESKIVIIKKO 2.-4.5.

KENKÄOSASTOLTA

99999090

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

334949

550000445050 119999

225959

119999

229999 669999

225959

12129595

004949

550000
kgkg

pkt

007979

15159090

pkt

psspss

669595
kgkg

999595

669595 559999

11119595
kg

kg

pss

pktpkt
pss

229999

kgkg

225050

889595

119999
kpl

229999
ltk

117979
ras

pkt

/100 g

kgkg

pkt

kg

2 kg/tal.2 kg/tal.

19199595

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

pkt

kannu

kpl

334949
prk

12129090
kg

225050
pss

339999
kg

110000
prk

449999999595
kgkg pkt

445050
pktpkt

339999
pktpktpktpkt 119999

pktpkt

2 kalaa/talous

4 plo2 pkt

pktpkt 2 pkt

 2 prk

1 pss/talous

220000
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

29299595

18189090

49499090

34349090 34349090

2 pkt 3 pss

64649090

24249595

49499090

64649090

19199090

32329090

TRUE NORTH KEVÄTTAKKEJA:TRUE NORTH KEVÄTTAKKEJA:

LAPSILLE UUTTA MUUMIA:LAPSILLE UUTTA MUUMIA:

raj.erä

2 kg/tal.2 kg/tal.

PullaPirttiPullaPirtti
HILLOMUNKKIHILLOMUNKKI

8 kpl/560 g8 kpl/560 g

HKHK
AITOAITO

NAKKINAKKI
350-420 g350-420 g

ValioValio
VIOLAVIOLA

TUORE-TUORE-
JUUSTOTJUUSTOT

200 g200 g

KotimainenKotimainen
TUORE-TUORE-

KURKKUKURKKU

OlviOlvi
LIMSATLIMSAT

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

TuoreTuore
KIRJO-KIRJO-
LOHILOHI

MAALAIS-MAALAIS-
PALVI-PALVI-
KINKKUKINKKU
palana ja palana ja 
siivuinasiivuina

TucTuc
SUOLA-SUOLA-
KEKSIKEKSI
3x100 g3x100 g

IRTO-IRTO-
KARKITKARKIT

Forssan Forssan 
RIISI-RIISI-
PIIRAKKAPIIRAKKA
6 kpl/390 g6 kpl/390 g

ApetitApetit
UUNI&UUNI&
GRILLI-GRILLI-
KASVIKSETKASVIKSET
500 g500 g

PresidettiPresidetti
KAHVIKAHVI
500 g500 g
sj, pj ja hjsj, pj ja hj

PorsaanPorsaan
KASSLER-KASSLER-
PIHVITPIHVIT
naturellnaturell
tai maustettutai maustettu

PorsaanPorsaan  
KYLJYKSETKYLJYKSET

NaudanNaudan  
PAISTI-PAISTI-
JEUHELIHAJEUHELIHA

JAUHELIHAJAUHELIHA
SIKA-NAUTASIKA-NAUTA

PossunPossun
TALOUS-TALOUS-
KYLJYKSETKYLJYKSET

KariniemenKariniemen
BROILERINBROILERIN
LIEKKI- LIEKKI- taitai
HUNAJA-HUNAJA-
SIIVET SIIVET 700 g700 g

StocmosStocmos
SEKAMEHU-SEKAMEHU-
TIIVISTETIIVISTE
2,5 l2,5 l

MarabouMarabou
SUKLAA-SUKLAA-
LEVYTLEVYT
185-200 g185-200 g

Happy miniHappy mini
VOHVELI-VOHVELI-
PALATPALAT
560 g560 g

NaudanNaudan  
PALAPAISTIPALAPAISTI

ForssanForssan
ITALIAN-, ITALIAN-, 
PUNAJUURI- PUNAJUURI- 
taitai PERUNA- PERUNA-
SALAATTI SALAATTI  400 g 400 g

Dr OetkerDr Oetker
RistoranteRistorante
PAKASTE-PAKASTE-
PIZZATPIZZAT
320-360 g320-360 g

Eldorado Eldorado 
TONNIKALA-TONNIKALA-
HIUTALEETHIUTALEET
185/140 g185/140 g
öljyssäöljyssä

Valio Valio 
sokerittomatsokerittomat
HÖRPPY HÖRPPY 
MEHUJUOMATMEHUJUOMAT
1 l1 l

Atria Atria 
LAUANTAI-LAUANTAI-
MAKKARAMAKKARA
palanapalana

HyväHyvä  
NAUTANAUTA
JAUHELIHAJAUHELIHA

AtriaAtria  
JYVÄBROILERINJYVÄBROILERIN
FILEEPIHVIT FILEEPIHVIT 
350-390 g350-390 g

ValioValio
OLTERMANNIOLTERMANNI

VIIPALE-VIIPALE-
JUUSTOTJUUSTOT

270-300 g270-300 g

ApetitApetit
VIHANNES- VIHANNES- 
SEKOITUS SEKOITUS taitai

KEITTOJUURES KEITTOJUURES 
200-250 g200-250 g

AtriaAtria
HIILLOS-HIILLOS-

GRILLIMAKKARATGRILLIMAKKARAT
400 g ja 400 g ja MAKKARA-MAKKARA-

PIHVITPIHVIT 320 g 320 g

EsikeitetytEsikeitetyt
MAISSITMAISSIT

2 kpl2 kpl

HK Popsi HK Popsi 
ISOISO
VIITONENVIITONEN
900 g900 g

Dan Sukker Dan Sukker 
TALOUS-TALOUS-
SOKERISOKERI
1 kg1 kg

PfannerPfanner
VITAMINOIDUTVITAMINOIDUT
MAHU-MAHU-
JUOMATJUOMAT
2 l2 l

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

Brandtex naisten Brandtex naisten 
PUSEROPUSERO
50% puuvillaa50% puuvillaa
50% modaali50% modaali
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Moomin Moomin 
LASTENLASTEN
BODYBODY
Koot: 56-86 cmKoot: 56-86 cm

Naisten Naisten 
Softshell Softshell 
TAKKITAKKI
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL

Srtollers miestenSrtollers miesten
TARRA-TARRA-
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 40-46Koot: 40-46

Srtollers miestenSrtollers miesten
NAUHA-NAUHA-
LENKKARITLENKKARIT
Koot: 40-46Koot: 40-46

Moomin Moomin 
naisten naisten 
TUNIKATUNIKA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Moomin Moomin 
LASTENLASTEN
PYJAMAPYJAMA
Koot: 56-92 cmKoot: 56-92 cm

MiestenMiesten
Softshell Softshell 
TAKKITAKKI
Koot: S-XXLKoot: S-XXL

Moomin Moomin 
naisten naisten 
TUNIKATUNIKA
Koot: S-3XLKoot: S-3XL

Moomin Moomin 
LEIKKIASULEIKKIASU
Koot: 56-86 cmKoot: 56-86 cm

Naisten Naisten 
FLAT-FLAT-
FLEECEFLEECE
Koot: XS-XXLKoot: XS-XXL
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Kartanokulttuuria Hirvaskosken kyläillassa
Kyläkierroksen 4.4. väkeä 
odotti Hirvaskoskella upea 
kartano. Historiallista kar-
tanokulttuuria löytyy Pu-
dasjärveltä parinkymmenen 
minuutin ajomatkan päästä 
keskustaajamasta. Joutsenet 
juhlistivat kyläiltaa kaarte-
lemalla pitkin kartanon pi-
hapiirin jokivartta. Ihailta-
vaa riitti sekä rakennetussa 
kulttuurissa että luontokult-
tuurissa. Hirvaskosken kar-
tanoon kokoontui 13 kyli-
en elämästä kiinnostunutta 
henkilöä. Pudasjärven kun-
tastrategian teema ”Pudas-
järvi on kyliensä kaupunki” 
sai jatkoa kuudennen kyläil-
lan osalta.

Palvelusuunnittelija Si-
nikka Mosorin avasi tilaisuu-
den kertomalla, että olemme 
kokoontuneet vapaamuotoi-
seen iltaan, jossa keskitym-
me kuulemaan ja keskus-
telemaan kylien elämästä 
ja ajankohtaisista teemois-
ta. Yhteisöllisyysvaliokun-
nan varapuheenjohtaja Soin-
tu Veivo kertoi, että olemme 
erittäin kiinnostuneita kylis-
tä ja kierrämme sen vuok-
si kaikki Pudasjärvellä ole-
vat kylät.

Kylien tuotteet ja 
palvelut esille
Syötteen matkailualue ke-
hittyy hyvää vauhtia. Auvo 
Turpeinen kehitysyhtiöstä 
kertoi Syötteen ja Oulu2026 
kulttuuripääkaupungin tar-
peista löytää alueilta vas-
tuullisia palveluita. Esi-
merkiksi ruoka, käsityöt, 
käyntikohteet, tapahtumat ja 
kaiken tuotteistaminen kiin-
nostaa lähellä tuotettuna. 
Kylien palvelut löytyvät hel-
poiten digitaalisesti Goog-
len kautta. Pudasjärvellä toi-
mii KOHOTA -hanke, joka 
auttaa yritysten ja yhdistys-
ten digitaalisten palveluiden 
kehittämisessä tarjoten kai-
kille käytännönläheisiä työ-
pajoja. Kaikki kiinnostuneet 
toivotetaan tulemaan mu-
kaan. Tavoitteena on saada 
myös kylien tuotteet ja pal-
velut esille. Lisäksi kylillä 
olevat tontit ja rakennukset 

kiinnostavat kaupunkilaisia 
yhä enemmän. Hirvaskos-
kella eletään hyvin saavute-
tulla kylällä. 

Leo Siira Kohota -hank-
keesta avasi somessa olemis-
ta ja näkyvyyttä sekä työllis-
tymistä haluaville henkilöille 
sekä kyläyhdistyksille. 

-Järjestämme hankkees-
sa käytännönläheisiä ja mak-
suttomia digitilaisuuksia. 
Monesti ei tule ajateltuakaan, 
mitä kaikkea digitaalisuus 
mahdollistaa. Iijoen ver-
kostoitumishankkeen myö-
tä tehdään tuotteistamista ja 
tähdätään uusien kohteiden 
saamiseen näkyväksi.

Elisa Laakso kertoi Hir-
vaskosken Kartano Oy:n toi-
minnasta yhdessä Soili Kor-
tetjärven kanssa, joka on 
mukana kartanon toimin-
nassa. Kartano toimii tilai-
suuksien järjestämispaik-
kana ja siellä onkin pidetty 
mm. häitä ja ristiäisiä. Kar-
tanossa voi yöpyä ja varauk-
sen voi tehdä Booking.comin 
tai Facebookin kautta. Tilo-
ja vuokrataan ympäri vuo-
den tapahtumille ja lisäksi 
tilalla on peltoviljelyä. Kar-
tanon mailla oli myös kult-
tuuripäivä ennen koronaa. 
Puitteet ovat nyt valmiina 
uusille tapahtumille. Lähellä 
on lammastiloja, joiden lam-
paat hoitavat alueen kulttuu-
rimaisemaa.

Lampuritila  
esittäytyi
Anne Holmström pitää Kos-
ken Lampurit -lammasti-
laa yhdessä siskonsa Kaisan 
kanssa. Tilan lampaat hoita-
vat koskenvartta ja perinne-
maisema saadaan pidettyä 
elinvoimaisena. Asiakkai-
ta kiinnostavat myös virtu-
aaliset tapahtumat, jolloin 
lampaiden elämään voi tu-
tustua. Digitaalisuus tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia netin 
tai somen kautta tarjottavak-
si. Lampaan villalle on ky-
syntää ja keväällä saataville 
tulee oman tilan villaa.

Tilan päälampuri Antti 
Holmström ihmetteli haas-
tavaa lainsäädäntöä, kos-

ka tilalla ei voida teurastaa. 
Viime kevättalvella oli jo 
päätetty, että aiheeseen on 
luvattu päätös ministeriön 
kautta. Mitään ei ole kuulu-
nut. Asia on menossa vuosi-
kertomukseen, ettei kansal-
lisella päätöksenteolla voida 
asialle mitään. Maa- ja met-
sätalousministeriössä ollaan 
ihmetelty tilannetta. Krei-
kassa on kuulemma tehty 
poikkeus, jossa pienissä saa-
riyhteisöissä voidaan toimia 
poikkeussäännöillä. Tämä 
olisi suuri asia kylien elin-
voimalle ja toiminnalle. Jo-
kivarret pysyvät elävänä ja 
hoidettuna, kun alueella on 
vahva lammastalous.

-Maisemanhoitoa tarvi-
taan, mutta nykyisessä tilan-
teessa on haastavaa toimia. 
Maisemanhoitoa tarvitaan 
vähintään 50 hehtaarille. Nyt 
kun puhutaan lähiruoas-
ta ja omavaraisuudesta, asi-
alla on kiire. Mitä voidaan 
tehdä, että asiaan voidaan 
vaikuttaa? Nyt on tarve 
edunvalvonnalle. Toimialal-
le voidaan tehdä paljon, jos 
halutaan. Yhteisellä asialla 
saadaan tulevaisuuden us-
koa. Lammastalous on huol-
tovarmuutta ja lampaasta 
saatava liha on vastuullises-
ti tuotettua. Ympäristön hoi-
to lisää arvoa, totesi Holm-
ström. 

Kylällä vaikuttava 
historia 
Hirvaskoskella asuva liikun-
taohjaaja Sampo Laakkonen 
kertoi kylän mahdollisista 
ohjelmista; porotalous, kar-
tanon historia, rautamalmin 
nosto ja kuljetus sekä myllyn 

tarinat sekä urheilutapah-
tumat. Kiinnostavat tuot-
teet kannattaa paketoida ja 
tarjota rohkeasti. Kylällä on 
kartanonlatu ja jääkiekko-
kaukalo, kaupungin yllä-
pitämänä oman kylän kou-
lun läheisyydessä. Tämä on 
hyvä etappi myös vettä pit-
kin kulkeville melojille. Syö-
te - Iinattijärvi - Hirvaskoski 
-reitti voi olla tulevaisuuden 
hitti. Kylän kohdalla on kos-
kiosuus ja sen turvallisuus 
pitää tarkastaa joka kevät. 

Tulitauko on hyvä mai-
nospaikka koko kylälle. Ret-
kieväätkin voi hankkia suo-
raa Tulitauosta. Laakkonen 
kertoi myös Voimaa van-
huuteen – hankkeesta, jossa 
kartoitetaan, millaisia liikun-
tapalveluita on kylille tarjol-
la. Aiheen ympärille kootaan 
raati, joka valmistelee ikäih-
misen ympärille tarvitta-
via palveluita. Kylille muo-
dostuu verkosto ikäihmisten 
palveluille ja Laakkonen toi-
mii siinä yhteyshenkilönä.

Hirvaskosken koulun 
opettaja Mirja Laakkonen 
kertoi kylän kulttuurista ja 
kyläkoulun arjesta. Kylältä 
löytyy monia käyntikohtei-
ta ja kylän asukkaille on tar-
jolla paljon kuntoliikuntaa. 
Iinattijärvi, Puhos ja Pinta-
mo ovat Hirvaskosken kou-
lualueena ja kyläkoululla on 
peräti 72 koululaista. Kylä-
läiset ovat ylpeitä omasta 
koulusta ja sen mahdollista-
masta elämästä. Paikallinen 
kulttuuri toimii monien kou-
luaiheiden innoittajana.

Aktiivi kyläläinen Vesa 
Holmström kertoi, että kou-
lunkäynti on aloitettu täältä 
ja nyt hän on vapaaehtoise-

na erityisesti kylän vesis-
töön ja kalastukseen liitty-
vissä tapahtumissa. Luonto 
ja kulttuuri ovat hienosti läs-
nä. Iijokisoutuun tarjotaan 
etappipysähdys ja järjestäm-
me kartanon ja kylän esit-
telyä. Kylällä on paljon his-
toriaa ja kerrottavaa sekä 
esiteltävää vieraille. Kylä on 
iso, kun Sotkajärvi, Hirvas-
koski ja Ervasti muodostavat 
yhteisen kyläalueen. Alueel-
la voisi olla edelleen yhtei-
nen yhdistys, koska alueella 
on vahva yhteisöllisyys. Er-
vastin kylän porukkaa kan-
nattaa haastatella mukaan.

Antin haukipihvit
Illassa tuli esille, että vuosien 
saatossa esimerkiksi latujen 
ylläpito muodostuu työllis-
täväksi, mutta onko mahdol-
lisuutta saada työllistettyä 
henkilö vapaaehtoisvoiman 
tilalle? Tulitauosta Ohtosel-
le hiihtolatu on hieno retki. 
Veteraanityötä riittää paljon. 
Livokas ry on mallintanut 
työllistämisen mallia. Yh-
teyttä kannattaa ottaa Anni-
Inkeri Törmäselle. Kaikki pa-
perityö hoituvat yhdistyksen 
kautta. Kylän alueella voisi 
olla työtä esimerkiksi kylä-
talkkarille. 

Hirvaskoski voitti aikoi-
naan Kylä kokkaa -tapah-
tuman kolmeen kertaan. 
Kaupunki kerää perinnere-
septejä. Onko Hirvaskosken 
alueella kylien omia resepte-

Kyläillan väkeä Hirvaskosken kartanon tiloissa.

Pudasjärven Kunto Ry vuosikokous
Pudasjärven Kunto ry:n 
vuosikokous pidettiin lau-
antaina 16.4. ravintola Me-
ritan kokoustiloissa. Teemu 
Ojala valittiin jatkamaan pu-
heenjohtajana, Taisto Puu-
runen varapuheenjohtajana 
ja Leena Rantala rahaston-
hoitajana. Sihteerinä jatkaa 
Erja Ojala, jäsenasianhoita-
jana Anne Tauriainen ja joh-
tokunnan jäseninä jatkavat 
Elsa Piri, Tiina Haapakos-
ki ja Seppo Räisänen. Toi-
minnantarkastajaksi valittiin 
Antti Tihinen. 

- Olen toiminut edellises-

tä vuosikokouksesta lähtien 
yhdistyksen sihteerinä. Laa-
din pöytäkirjat kokouksista 
ja huolehdin yleisistä sihtee-
rin tehtävistä. Tässä vuosi-
kokouksessa minut valittiin 
vastaamaan myös yhdistyk-
sen omistaman mökin, Kun-
tolan vuokraustoiminnasta. 

Pudasjarvenkunto.sport-
tisaitti.com-sivuilta löytyy 
tietoa ja kuvia mökistä sekä 
yhteystiedot. Vuokraam-
me Kivarinjärven rannalla 
olevaa mökkiä saunoineen 
kaikille halukkaille. Hinnat 
ovat jäsenille edullisemmat, 

mutta kohtuulliset kaikille. 
Päivitämme hintoja kulujen 
nousujen takia, mutta ne tu-
levat pysymään kohtuullisi-
na. Rantarakennuksesta löy-
tyy kaksi saunaa. Rannan 
soutuvenettä voi käyttää 
vaikkapa kalastukseen ja 
grillikatosta illanviettoihin. 
Sähköistetystä mökistä löy-
tyvät astiat, jääkaappi, tyy-
nyt ja peitot. Talousvesi täy-
tyy vain tuoda mukana, 
kertoi sihteeri Ojala.

Vuosikokouksessa pää-
tettiin, että kevään aikana 
yhdistys järjestää majan ja 

pihan siivoustalkoot. Jäsen-
maksut haluttiin pitää enti-
sellään. Perhejäsenyys on 10 
euroa, henkilöjäsenyys kuu-
si euroa ja yritysten tai yh-
teisöjen kannatusmaksu 30 
euroa vuodessa. Yhdistys 
pyrkii järjestämää kesän ai-
kana teatterimatkan ja muu-
tamia makkaranpaisto- ja 
saunailtoja. Perinteinen pik-
kujoulu pidetään loppuvuo-
desta. 

Ape Nieminen
Pudasjärven Kunto vuokraa Kivarinjärven rannalla olevaa 
mökkiä saunoineen kaikille halukkaille.

jä? Antin haukipihvit ja Kä-
pylän Jaskan piimäkakku 
mainittiin heti saman tien. 
Kylien arki kiinnostaa mat-
kailijoita kaukaa ja läheltä. 
Paikallisille herkuille on ky-
syntää.

Pudasjärvi -aiheinen neu-
lekilpailu on myös juuri avat-
tu. Ideoita haetaan elokuulle 
ja kilpailu päättyy valmiiden 
töiden palautuksella myö-
hään syksyllä. Neulekilpai-
lua ei ole rajattu mihinkään 
tiettyyn tuotteeseen. 

Mikä olisi tahtotila ky-
läyhdistykselle? Mukaan 
Ervastin yhdistykseen vai 
oma uudestaan? Alueel-
la on urheiluseuraa ja met-
sästysseuraa, mutta jotain 
tuntuu puuttuvan, kun ky-
läyhdistystä ei ole enää. Po-
rukka on kaikissa sama. Ky-
läyhdistyksellä oli aaltoilua 
historian aikana. Tämmöi-
sille kyläkierroksille on tar-
vetta, mutta voisiko niitä 
olla enemmän? Digitaalisuus 
on nuorten juttu saada asi-
at kiinnostavaksi. Kyläneu-
vosto kokoontuu kaksi- kol-
me kertaa vuodessa ja siellä 
käydään läpi kylän tärkeim-
mät asiat. 

Lämpimät kiitokset 
Hirvaskosken kartanon ja 

kylän väelle!

Pudasjärven 
kyläkierroksen porukka

Illassa kuultiin Hirvaskosken kartanon historiaa ja nykyajan 
toimintaa.
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Yrittäjyysviikko 2.5.–6.5.2022

Torstai 5.5.Keskiviikko 4.5.Tiistai 3.5.Maanantai 2.5.

Pirtin Kohtaamo ja Pudasjärven Kehitys Oy järjestävät 

yhteistyössä yrittäjyyden teemaviikon.

Viikolla monipuolista ohjelmaa. Lue lisää www.pirtinkohtaamo.fi

klo 14 – 17 klo 15:15 – 16:45 

Varsitie 1, Pudasjärvi

klo 16:30 – 18:30

Yhteistyössä:

4H-yrittäjyys

Helppi sovellus 

Kohota-hankkeen 

digikoulutukset

Yrittämisen digitaalisuus

Pienyrityksen 

digimarkkinointi

Asiantuntijana
Kirsi Mikkola

Asiantuntijana 
Auvo Turpeinen

Kuinka yrittäjäksi?

Vaihtoehtoiset 

yritysmuodot

Perjantai 6.5.
klo 12 – 15

TE-palvelut

Kohtaamopalvelut

Työllistämisen tukiasiat

Palkkatuet työnantajalle 

ja työnhakijalle 

TE-palveluiden 
asiantuntija paikalla

klo 13 – 15

Paljonko yritys voi 

maksaa?

Aki Keisu Juha Hotti Erja Rautio

Nuorten yrittäjyyspäivä

Kohtaamon palvelupiste Hyvän olon keskus Pirtti Hyvän olon keskus Pirtti Hyvän olon keskus Pirtti Kohtaamon palvelupiste

Asiantuntijana 
Tiina Salonpää

4H-Yhdistys

Puhujat:

Ulla-Riitta Päiväniemi os. 
Yli-Honkaluoma on ainut 
elossa oleva Pudasjärven ke-
hitysvammaistentuki ry:n 
perustajajäsen. Hän sai an-
saitut huomionosoitukset 
tukiyhdistyksen 

50-vuotisjuhlassa 
6.4.2022. Ulla-Riitta aloit-
ti työt avohuollonohjaaja-
na Pudasjärven kunnassa 
vuonna 1971. Toivenkuva 
on sen jälkeen muuttunut 
monta kertaa sosiaalipuo-
len uudistuksissa.  Hän aut-
toi ja neuvoi perheitä, kun 
perheeseen syntyi kehitys-
vammainen lapsi. Pudasjär-
ven kehitysvammaisten tuki 
ry:n puheenjohtajana Sirpa 
Timonen-Nissi kertoi, kuin-
ka Ulla-Riitta oli tosi tärkeä 
henkilötuki monelle perheel-
le. Elvi Räisäsen mukaan se 
on Ulla-Riitan ansiota, että 
työkeskuksella aloitettiin 
taiteen harrastaminen kehi-
tysvammaisten parissa. 

Tukiyhdistys  
perustetaan
- Seurakunnasta oli mu-
kana Ella Nurmela, kun 
aloimme yhdessä puuhaa-
maan Pudasjärvelle kehitys-
vammaisten tukiyhdistys-
tä. Säännöissä oli sanottu, 
että piti saada tietty määrä 
ihmisiä  mukaan, ennekuin 
yhdistystä saattoi perustaa. 
Se oli silloin uusi asia van-
hemmille ja siksi siitä tuli 
aika viranomaispainottei-
nen. Alussa oli mukana so-
siaalisihteeri, seurakunta-
sisar, terveydenhoitaja ja 

yksi omainen. Yhdistyksen 
viranomaispainotteisuus 
vaihtui pikkuhiljaa, kun 
vanhempia alkoi tulla mu-
kaan toimintaan ja hallituk-
seen, muistelee Päiväniemi.

Kehitysvammaisten osal-
listuminen ja itsemäärää-
misoikeudet ovat enemmän 
tätä päivää. Silloin 50 vuot-
ta sitten Ulla-Riitan työ oli 
sitä, että hän etsi niitä per-
heitä, missä oli kehitysvam-
mainen. Hän joutui työs-
sään puolustamaan heidän 
oikeuksiaan ja neuvoi mie-
lellään vanhempia. Siihen 
aikaan esimerkiksi oppivel-
vollisuus ja hammashuol-
to eivät kuuluneet lain-
kaan kehitysvammaisille. 
Kun asiassa piti päästä jo-
tenkin alkuun, niin esimer-
kiksi hammaskipua potevaa 
käytettiin hammaslääkäris-
sä Oulussa. 

- Kehitysvammaisilla ei 
ollut myöskään oppivelvol-
lisuutta, se on tullut uudis-
tuksien myötä myöhemmin. 
Kun Pirinrannalle perustet-
tiin työkeskus, sinne tuli en-
simmäinen erityiskoulu ke-
hitysvammaisille. Aikojen 
saatossa toiminta on siirty-
nyt koulutoimen vastuul-
le. On tapahtunut valtava 
muutos vuosikymmenien 
aikana. Kehitysvammahuol-
to aloitettiin valtio taholta 
niin, että taloudelliset avus-
tukset suunnattiin ensin 
Pohjois-Suomeen. Oulun 
läänissä oli neljä työnteki-
jää, jotka palkattiin valtion-
avulla.

Ulla-Riitta Päiväniemi on 
pitkänlinjan vierellä kulkija

Pudasjärven kehitysvammaisten tuki ry myönsi Ulla-Riit-
ta Päiväniemelle 6.4.2022 tukiyhdistyksen ansiomerkin an-
siokkaasta ja sitoutuneesta työstä kehitysvammaisten ja hei-
dän omaisten parissa.

Kesäleirien  
ohjaajille kunnon 
palkka
- Kun Pirinrannan työkes-
kuksen työ- ja päivätoimin-
ta alkoivat, alkoi myös kou-
lu. Minun toimenkuvani 
muuttui myöhemmin enem-
män pienten lasten varhais-
kuntoutuksen suuntaan. 
Kaiken näköistä leikkimistä 
ja kuntouttamista järjestin. 
Kunta järjesti Hilturannassa 
jopa kaksikin leiriä kesäisin. 
Kunta palkkasi työntekijät 
ja minä olin leirinvetäjänä. 
Leiritoiminta alkoi joskus 
1970-luvun loppupuolella. 
Vanhemmat saivat näin niin 
sanottua omaa aikaa, kun 
lapsi oli leirillä. Nuoret tapa-

sivat toisiaan. Leiriohjaajat 
saivat työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Siinä mie-
lessä kunta oli edistyksel-
linen. Nykyään en ole niin 
aktiivisesti mukana. Ennen 
eläkkeelle siirtymistä olin 
vammaispalveluista vastaa-
va. Rehellisesti sanoen Pu-
dasjärven kunta ja seura-
kunta ovat hyvin hoitaneet 
kehitysvammaisten asioita. 
Siihen aikaan, sillä oli suuri 
merkitys, kun seurakunnan 
työntekijä tuli minun kans-
sani kotikäynnille. Se hel-
potti minun työtäni, koska 
perheet hyväksyivät seura-
kunnan toiminnan, muiste-
lee Päiväniemi.

Ape Nieminen Alina on osa Norlandiaa

www.alinahoivatiimi.fi 

Etsimme tekijöitä 
huipputiimiimme!

Alina Pudasjärvi
Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Tarjoamme töitä lähihoitajille 
ja kotityöpalvelutyöntekijöille 
joustavasti kiireettömässä koti-
hoidossa. Etsimme myös tekijöitä 
kesäksi!
Jätä hakemuksesi jo tänään

ii

 

työntekijää Kurenalle 
noin ½½ pv./viikko. 

Tehtäviin kuuluu omakotitalon  
nurmikon leikkausta sekä muita 

 pieniä pihatöitä. 

PUDASjärveläinen
luettavissa  www.vkkmedia.fi
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Lumoava terassi
Asiantuntija Jaakko Illikai-
nen piti Lumonin valmiskoh-
de-esittely 14.4.22 Huhtotie 
11:sta. Viime syksynä kohtee-
seen asennettiin Lumonin te-
rassilasit. Lumonilla on pitkä 

kokemus parveke- ja terassi-
lasituksista ympäri Suomea. 
Lasitus muun muassa vai-
mentaa liikenteen aiheutta-
maa melua, säästää energiaa 
ja suojaa rakenteita. Parve-

ke tai terassi pysyy lasituk-
sen avulla puhtaana lehdistä, 
siitepölystä, hyönteisistä tai 
lumikinoksista. Parhaimmil-
laan terassilasitus pidentää te-
rassin käyttöaikaa noin nel-
jällä kuukaudella joka vuosi. 
Katettua tilaa voi käyttää lisä-
tilana erilaisten juhlien yhtey-
dessä. Lumonin verhoilla voi 
vähentää auringon paahdetta 
kesäisin.

- Olen ollut erittäin tyy-
tyväinen  tähän ratkaisuun. 
Viime lokakuussa Lumonin 
asentaja kävi päiväseltään 
laittamassa lasituksen. On se 
lisännyt valtavasti terassin 
käyttöä ja samalla pidentänyt 
sen käyttöaikaa. Se oli yllätys, 
että melkein koko keskitalven 
olemme voineet hyödyntää 
terassia, paitsi pakkasilla. Pari 
kohdelämmitintä on riittänyt 
jatkamaan käyttöä ja tuomaan 
viihtyisyyttä. Täällä on muka-
va istua saunan jälkeen. Esi-
merkiksi 14. helmikuuta pais-
toi aurinko, silloin täällä oli 15 
astetta lämmintä. Silloin joim-
me terassikauden avajaiskah-
vit. Oikein myönteinen yl-
lätys tämä on ollut kaiken 
kaikkiaan! Kesästä minulla ei 
ole kokemusta, mutta arve-
len, että tämä on silloin aika 
kuuma paikka. Harkinnassa 
on ollut hommata vekkiver-
hot, joilla voi säätää auringon 
lämpökertymää. Lasitettu te-
rassi on tuonut ikään kuin yh-

den huoneen lisää. Lasitus on 
estänyt sadeveden ja lumen 
tulon tänne. Paikat pysyvät 
puhtaina. Tämän etelänpuo-
leisen lasiseinän voi tarvitta-
essa työntää nippuun tuonne 
toiseen päähän, kertoi Matti 
Illikainen kokemuksiaan lasi-
tetusta terassistaan.

- Lasituksien sesonkiaika 
on yleensä kevät ja kesä, mutta 
talvellakin on lasituksia tehty. 
Kaikki parveke- ja terassila-
situkset ovat mittatilaustöitä. 
Paikan päällä teemme tarkat 
mittaukset ja tehtaalla kaik-
ki tehdään niin valmiiksi, et-

tei työmaalla työstämistä juu-
rikaan ole. Asennus tapahtuu 
yleensä  päivässä. Lasinpak-
suus meidän uusissa tuotteis-
sa on 8 millimetriä. Esittely-
päivissä asiakkaat kyselevät 
lasituksen vaikutuksista. Hei-
tä kiinnostaa, miten lasitus 
muuttaa terassin käyttöä ja il-
mettä. Tietokoneella voimme 
tehdä havainnekuvan, mil-
tä terassi näyttää lasituksen 
jälkeen. Lasitettu tila on erilai-
nen tila kuin sisätila. Ollaan 
ikään kuin ulkona. On valoi-
saa ja läpinäkyvää, mutta tila 
on aina puhdas ja kuiva. La-

sitettuun tilaan on helppo tul-
la rentoutumaan. Ei tarvitse 
heti alkaa siivoamaan. Tal-
vellakin terassi pysyy huone-
maisena tilana ja lämmittimet 
lisäävät viihtyisyyttä. Lumon 
on keskittynyt parveke- ja te-
rassilasituksiin ja verhoihin. 
Asennuksilla on kahden vuo-
den takuu ja lasituksilla vii-
den vuoden takuu. Pudasjär-
vellä olemme tehneet useita 
lasituksia ympäri pitäjää, ker-
toi Lumonin asiantuntija Illi-
kainen.   

Ape Nieminen

Terassi pysyy kuivana ja puhtaan, eikä kalusteita ei tarvitse 
syksyllä siirrellä suojaan.

Terassin lasituksella saadaan siisti ja kuiva lisätila lähes ym-
pärivuotiseen käyttöön.

Jaakko Illikainen esitteli Lumonin liukuvaa lasiseinää.

Kansallisena veteraanipäivänä 
2022

Kansallista Veteraanipäi-
vää on vietetty vuodesta 
1987 alkaen. Päivän ajan-
kohdaksi on vakiintunut 
27. huhtikuuta. Päivä sym-
boloi Lapin sodan päätty-
misen muistopäivää. Vuo-
sien 1939-1945 Suomea 
raskaasti koskettaneet so-
dat olivat tulleet päätök-
seensä. Kansallinen Vete-
raanipäivä on paikkansa 
ansainnut. Tänä vuonna 
juhlapäivää vietetään tee-
malla ”Maamme versoo 
uutta”. Teemaan sisältyy 
ajatus sotiemme veteraa-
nien perinnön siirtymistä 
nuoremmille sukupolvil-
le. Vanha puu kaatuu, mut-
ta kanto versoo uutta alkua.

Selviytymistarina noista 
sodista hakee vertaistaan. 
Tuolloin aikuistuva ja ai-
kuinen sukupolvi kokivat 
sen, mitä viidestä sotavuo-
desta selviytyminen vaatii. 
Sodissa kaatui 90 000 soti-
lasta, pysyvästi vammautui 
lähes 100 000 miestä, 55 000 
lasta jäi sotaorvoksi ja 70 
000 lasta lähetettiin ulko-
maille, pääasiassa Ruotsiin. 
Ankarien sotakorvausten 
suorittaminen oman maan 
jälleenrakentamisen rinnal-

la oli mittava ponnistus, 
mikä saatiin toteutettua jo 
vuoteen 1952 mennessä.

Sotainvalidit, sotave-
teraanit, veteraanien les-
ket ja sotaorvot ovat kanta-
neet omaa taakkaansa noin 
kahdeksankymmentä vuot-
ta. Sotiemme veteraaneille 
saatettiin vielä 1960-, jopa 
1970- luvuilla sanoa:  -Mik-
si lähdit? Sotaorpoja saa-
tettiin kiusata koulussa 
heidän isättömyy-
destään. Pienen 
lapsen puolus-
taessa itseään, 
hänelle sanot-
tiin: -Miksi isä-
si lähti?

Viimeisinä 
vuosikymmeninä 
ja vuosina sotiemme ve-
teraanien arvostus ja kun-
nioitus on merkittävästi li-
sääntynyt, ilahduttavasti 
myös nuorten keskuudes-
sa. Eduskunnan säätämä 
veteraanilaki vuonna 2019 
oli viimeisin osoitus päättä-
jiltä siitä, että sotiemme ve-
teraanit ovat kunniakansa-
laisiamme. Veljeä ja sisarta 
ei jätetä.

Suomessa on enää hie-
man yli 4000 veteraania, 

joiden keski-ikä on noin 
97 vuotta. Veteraanien les-
kiä, puolisoita ja sotaleskiä 
on n. 12 000. Veteraanien 
parissa liitto-, piiri- ja pai-
kallisyhdistyksissä tehtävä 
työ on rakennemuutokses-
sa. Toiminta on siirtymäs-
sä perinneaikaan. Paikal-
liset veteraaniyhdistykset 
ja kattojärjestöt lakkaut-
tavat toimintansa muuta-

man vuoden kuluessa. 
Niiden tilalle pe-

rustetaan perin-
neyhdistyksiä, 
jotka huolehti-
vat viimeisten 
veteraanien ja 
veteraanien les-

kien tukemises-
ta heidän arjessaan. 

Samalla nämä yhdis-
tykset vievät veteraanien 
perinnettä eteenpäin seu-
raaville sukupolville. Poh-
jois-Pohjanmaalle on jo pe-
rustettu Tammenlehvän 
Pohjois-Pohjanmaan pe-
rinneyhdistys, mihin sitten 
aikanaan liittyvät eri kun-
nissa paikallisesti perus-
tettavat toimikunnat. Näin 
veteraanisukupolven muis-
to ei himmene koskaan.

Kahden koronavuoden 

jälkeen Euroopan ja koko 
maailman turvallisuusti-
lanne on muuttunut mer-
kittävästi huonompaan 
suuntaan. Venäjän käsittä-
mätön hyökkäyssota Ukrai-
naa vastaan on heikentänyt 
turvallisuudentunnettam-
me merkittävästi. Turvalli-
suustilanne ei ole vakaalla 
pohjalla, mikäli sama su-
kupolvi joutuu näkemään 
sodan kauheudet elämän-
sä aikana kaksi tai useam-
man kertaa. Diplomatian 
hyödyntäminen kansakun-
tien välisessä vuorovaiku-
tuksessa ei ole onnistunut 
väkivallattomia ja rauhan-
omaisia ratkaisuja yhteisiin 
asioihin etsittäessä.

Toivotan kaikille, 
erityisesti sotiemme 

veteraaneille, veteraanien 
leskille ja puolisoille 
hyvää ja turvallista

 Kansallista 
Veteraanipäivää.

Vesa Holmström, 
puheenjohtaja

Pudasjärven 
Sotaveteraanit ry

JHL harkitsee 
yhdistysmuutosta

Pudasjärven JHL:n kevät-
kokous 20.4. aloitettiin yh-
teisellä ruokailulla, syöden 
ravintola Meritan herkulli-
sia pizzoja. Ruokailun jäl-
keen kävimme läpi yhdis-
tyksen tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen. Ko-
ronasta johtuen toimintaa 
on ollut hyvin vähän ra-
joitusten vuoksi. Kokous-
väki myönsi yhdistyksen 
hallituksen vastuuhenki-
löille vastuuvapauden hy-
vin hoidetun talouden joh-
dosta. Kävimme myös 
keskustelua, alueasiantun-
tija Risto Säkkisen johdol-
la sopimusneuvottelujen 
tilanteesta sekä hyvinvoin-
tialueen valmistumisen 
etenemisestä.

Toisena isona käsiteltä-

vänä asiana oli hallituksen 
esitys paikallisyhdistyksen 
lakkauttamisesta ja jatka-
minen toisen yhdistyksen 
jaoksena. Hyvinvointialu-
een syntymisen johdosta 
osa yhdistyksen toimijois-
ta siirtyy uudelle työnan-
tajalle ja yhdistysmuutos 
on välttämätön. Ehdotetun 
muutoksen avulla paikalli-
nen edunvalvonta voidaan 
turvata JHL:n jäsenille.

Kokousväki antoi pu-
heenjohtajalle mandaatin 
jatkaa neuvotteluja esitetyn 
liittymisen puolesta. Yhdis-
tyksen hallitusta ja jäseniä 
tiedotetaan neuvottelujen 
etenemisestä mahdollisim-
man ajantasaisesti.

Seppo Arvola 

Kokouksessa oli vierailijana alueasiantuntija Risto Säkki-
nen.
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Kouvanjärvellä pilkittiin pääsiäislauantaina

Vuosikymmenien perinne 
jatkui parin välivuoden jäl-
keen, kun Kouvalla jälleen 
pilkittiin. Moni tuttu ja vie-
raampikin saapui paikal-
le tyytyväisenä hymyn kare 
kasvoillaan. Kenellä sitten 
olikaan toiveena hyvä sijoi-
tus ja kenellä pelkkä osallis-
tumisen riemu. Jäälle lähti 67 
toiveikasta kisaajaa.

Kalaonni vaihteli kuten 
aina ennenkin. Tyytyväisiä 
lausahduksia kuului jäältä 
palaavilta, vaikka kalapus-
si olisikin jäänyt tällä kertaa 
tyhjäksi. Arpaonni kuitenkin 
suosi kymmeniä, kun pal-
kinto toisensa jälkeen päätyi 
voittajalle.

Toiveissa monella kotiin 
lähtijällä oli uudet kisat tule-
vana vuonna. Nehän järjes-

tyvät, jos se vain Kouvan ka-
lastuskunnasta riippuu.

Kilpasarjan  
tulokset ja  
palkinnot
1. Vesa Teivaanmäki, 3,145 
kg, moottorisaha STIHL MS 
231, 2. Pertti Raiskio 2,800 
kg, riistakamera, Burrel S12 
HD+SMS3, 3. Hannu Kello-
lampi 2,110 kg, Moccamas-
ter Automatic.

Harrastesarja sai suurim-
man suosion, siihen osal-
listui 31 pilkkijää. Tässä 
sarjassa kaloja mitattiin ja 
laskettiin ja arpaonnellakin 
voitti. Pisimmän kalan 24,2 
cm saalisti Sami Tuominen, 
palkintonaan ikkunapesu-
ri. Suurimman kappalemää-

Tiivis ja rakentava yhteishenki kevätkokouksessa
Pudasjärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin Liepeen 
pappilan väentuvalla tiis-
taina 19.4. Vanhat hirsisei-
nät ovat todistaneet jo mo-
neen otteeseen isänmaallista 
perussuomalaista puhetta ja 
päätöksentekoa, niin tällä-
kin kertaa. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Han-
nu Nissi ja sihteeriksi Elleni 
Käsmä, pöytäkirjantarkasta-
jiksi valittiin Vesa Ruokan-
gas ja Ari Pätsi.

Kahvittelun ja monenlais-
ten kahvileipien äärellä vah-
vistettiin niin edellisen vuo-
den toimintakertomus kuin 

tilinpäätöskin. Vastuuvapa-
us myönnettiin hallituksel-
le ja muille tilivelvollisille. 
Toimintakertomuksen si-
sältö oli huikeaa kuultavaa, 
toimintavuosi oli varsin ak-
tiivista ja määrätietoista yh-
dessä tekemistä. Hyvähen-
kinen, yhteistyökykyinen ja 
positiivisen jämäkällä otteel-
la asioihin tarttuva paikallis-
yhdistys saavutti käydyissä 
kuntavaaleissa historiallisen 
tuloksen.

Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi esityslistalla oli 
kahden varapiirikokous-
edustajan valinta. Juho Kel-
lolammen varajäseneksi va-

littiin Marika Sillanpää ja 
Hannu Pulkkasen varajäse-
neksi Tarmo Liekola. Koko-
uksessa käytiin keskustelua 
vuoden 2023 eduskuntavaa-
leista ja ehdokasasettelus-
ta sekä evästettiin piiriko-
kousedustajia lauantain 23.4. 
Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry:n 
kevätkokoukseen. Kokouk-
sen lopuksi puheenjohtaja 
kiitti kokousväkeä vilkkaas-
ta ja hyvästä keskustelusta.

Mirka Väyrynen,
kuva Ape Nieminen

Perussuomalaiset kokoontuivat kevätkokoukseensa Liepeen pappilan väentupaan.

rän 44 kpl kalasti Sinikka 
Soudunsaari ja sai palkin-
nokseen ahkion. Arpaonnel-
la pilkkivavan omistajaksi 
pääsi Valtteri Kukkala, jon-
ka kalansaaliskin oli mainio 
28 kpl.

Tilaa riitti moneen suuntaan.

Aino Koskela sai yhden kalan.

Kioskista sai niin suolaista kuin makeaa.

Matti Manninen ja Viljami Koskela veivät kioskin palvelut 
myös pilkkiavantojen äärelle. Muilla ei moottorikelkalla ol-
lutkaan jäälle asiaa.

Lapset pääsivät yksitellen valitsemaan palkintonsa rauhassa 
sisätiloissa.

Palkinnot on jaettu. Kiitos kaikille ja tapaamisiin taas!

Lastensarja
1. Nella Putaala 110 g, 2. 
Ronja Pennanen 50 g, 3. Aino 
Koskela 25 g. 

Niin kolme parasta kuin 
kaikki muutkin lapset saivat 

rauhassa valita sisätiloissa 
runsaasta palkintopöydäs-
tä mieluisensa lahjan. Run-
sas valinnanvara pisti mon-
ta miettimään, mutta lopulta 
kaikki osasivat tehdä itsenäi-
sen valinnan palkinnostaan.

Paula Piipponen, 
kuvat Antero Mustakangas, 

Matti Manninen ja 
Paula Piipponen
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Syötteellä yrittäjyyttä 50 vuotta

Kelosyöte Paulin mökit tunnetaan

Kelosyötteen maisemissa 
mökkiyrittäjä Pauli Särke-
lä ajelee traktorilla. Metsän 
siimeksessä risteilee mök-
kiteitä vähän joka suun-
taan. Mökkikylä on yhdek-
sän hehtaarin kokoinen 
alue, jossa Paulilla ja nuorel-
la yrittäjällä Katja Särkelällä 
on 11 kelomökkiä. Kelosyö-
te Paulin mökit Oy on Syöt-
teen vanhin mökkivuokra-
usta harjoittava yritys, jolla 
mökkivuokraustoiminta al-
koi reilut 40 vuotta sitten.

- Ensimmäinen vuok-
rattava kelomökki valmis-
tui vuonna 1980. Sähköjä ei 
aluksi ollut. Siihen aikaan 
käytettiin akuilla toimivia 
valoja. Vesi lämmitettiin 
saunan padassa. Rantamök-
kiä vuokrattiin satunnaises-
ti, niin kuin opetusmielessä. 
Muurari Kaukko muura-
si mökkiin pirttiuunin. Ha-
lusin, että olisi lämmin olla. 
Hyvin on uuni kestänyt, va-
raa ja antaa edelleen lämpöä 
mukavasti.

Reilusti toistakymmen-
tä yöpyjää sopii tähän ke-
lomökkiin. Onhan niitä yö-
pyjiä ollut vuosikymmenien 
aikana tuhansia, kertoi Pauli 
mökkimatkailuun alusta.

- Mökkivuokraus idea 
lähti  oikeastaan siitä, kun 

alettiin puhumaan, että 
Syötteen huipulle tulee tie. 
Minullakin oli omat maan-
siirtokoneet siellä töissä. Sa-
malla aloin rakentamaan 
mökkimajoitusta. Eihän tääl-
lä ollut yhtään majoitustilaa 
työmiehille. Rakennusliike 
Nauhan työmiehet asuivat 
tässä ensin kaksi vuotta. Se 
oli alku vuokratoiminnal-
le. Alkuvuodet mökkiyrittä-
jänä olivat isotöisiä, piti ra-
kentaa mökkitiet ja ostaa 
sähkölinjat. Jätevedet piti 
kuljettaa Pytkynharjun jäte-
vesiasemalle. Siinä piti olla 
omat vehkeet. Maansiirtofir-
man kautta hoidin 16 vuot-
ta Syötteen alueen lumityöt, 
jotka työllistivät työmiehiä 
koneineen.

Mökkejä lisää  
tarpeeseen
- Parasta markkinointia 
alussa oli se, kun Nauhan 
rakennusmiehet olivat täs-
sä, niin sana lähti kulke-
maan. Kun asiakkaat löy-
sivät meidät, oli pakko 
rakentaa kolme kelomök-
kiä lisää. Sitten pikkuhil-
jaa edelleen lisää. Nykyisin 
metsän siimeksessä on toi-
sistaan erillään 11 kelomök-
kiä. Yrityksemme mökke-

jä on mainostettu lehdissä 
ja internetissä eri kanavien 
kautta. Kustantamaani cd:tä 
soitetaan Järviradiossa. Se 
on hyvä mainos meistä. 
Mökkiläisille annan levyn 
lahjaksi. Olen jakanut niitä 
varmaan 4000 kappaletta. 
Kaikki asiakkaat ovat suh-
tautuneet mukavasti, kun 
saavat lepäillä täällä rau-
hassa. Korona-aikana mök-
kien vuokraukset ovat pi-
dentyneet. Jotkut ovat jopa 
kolme viikkoa. Monet teke-
vät mökeiltä käsin etätöi-
tä. Täällä saattaa olla koko 
perhe ”paossa” ja rauhassa, 
pohti Pauli.

Kelosyötteen alueella 
on hyvä polku- ja latuver-
kosto, joka menee Iso-Syöt-

Katja Särkelä on jatkanut isänsä Paulin mökkien vuokraustoi-
mintaa. Tulevaisuuden haaveena on saada palkattua työvoi-
maa.

Pauli on tyytyväinen, kun hänen työllensä löytyi jatkaja omasta perheestä.

teelle saakka. Kelosyötteen 
Vattukuruntien ensilumen 
hiihtolatu on valmistunut 
Syötteellä ensimmäiseksi jo 
loka-marraskuussa. Hiljai-
suutta voi kokea läheisellä 
Peikkopolulla, joka on Pau-
lin ja veljensä Atte Särkelän 
ideoima. Kilometrin pääs-
sä on vanha mylly ja laavu, 
jonne talvella vie latu. Mök-
kikylän grillikodat ovat va-
paassa käytössä. Paulin 
mökkikylä on lapsille kuin 
satumaa. On polkuautoja, 
leikkimökkejä, trampolii-
nejä ja pomppulinnaa, ran-
nalla voi leikkiä ja uida. Tal-
vella mökkikylän lammesta 
saa pilkkiä kirjolohta ilman 
lupaa.

Pauli Särkelä on toiminut 
yrittäjänä vuodesta 1971 
lähtien eli kunnioitettavas-
ti 50 vuotta, josta 40 vuot-
ta mökkiyrittäjänä. Pauli on 
hyvässä kunnossa ja hoitaa 
vielä 83-vuotiaana vuokra-
ukseen liittyviä asioita nuo-
ren yrittäjän apuna. Pau-
li on tyytyväinen, kun tytär 
Katja halusi jatkaa mökki-
toimintaa. Hyvin on kaikki 
mennyt. Monenlaisiin ihmi-
siin Pauli on saanut vuosien 
varrella tutustua.

- Ihmistuntemus on aut-
tanut palvelemaan jokais-
ta oikealla tavalla, se on täs-
sä työssä tärkeää. Työ on 
vastuullista, paikat pitää 
olla kunnossa ja huollettui-
na. Hyvät polttopuut pitää 
olla saunan lämmitystä var-
ten, pihat aurattuna ja mök-
ki lämmitettynä. Kyläyhdis-
tyksen kautta on saatu apua 
halontekoon.

Sukupolven- 
vaihdos  
luontevasti
Katja Särkelä on jatka-
nut isän aloittamaa työtä jo 
15-vuoden ajan.

- Uusia rakennushank-
keiden sijaa olemme satsan-
neet mökkien uudistamisiin. 
Remontoimisen yhteydes-
sä olemme voineet työllis-
tää lähialueiden yrityksiä. 
Mökkimatkailu on muuttu-
nut Syötteellä ympärivuoti-
seksi. Kymmenen viimeisen 
vuoden aikana kesämatkailu 
on piristynyt huomattavasti. 
Maastopyöräily, retkeily ja 
luonnossa liikkuminen on 
vilkastunut. Meillä on tarjo-
ta asiakkaillemme Sup-lau-
toja ja soutuveneitä. Työ si-
nänsä on mielenkiintoista 
ja antoisaa ja monista asiak-
kaista on tullut hyviä ystä-
viä. Työn kautta olen oppi-

nut paljon asiakaspalvelusta 
ja markkinoinnista. Vara-
uksia tehdään jopa vuoden 
päähän. Koiran kanssa saa 
hiihtää melkein kaikilla la-
duilla. Meillä käy koirahiih-
don harrastajia treenaamas-
sa, tietää Katja.

Pauli kertoi lopuksi mu-
kavan muiston menneiltä 
ajoilta.

- Useana vuotena järjestin 
asiakkailleni talvisin kuuta-
moretkiä kodalle. Minä ava-
sin pohjaa kelkalla hiihtäjil-
le kuuden kilometrin päässä 
olevalle Pitämävaaran pääl-
le. Mustalla pannulla keitet-
tiin kahvit. Kyllä se oli elä-
mys asiakkaille lasketella 
suksilla vaaralta alas, muis-
teli Pauli.

Ape Nieminen ja  
Katja Särkelä

Pauli Särkelä tietää, että yrittäjyyteen kuuluu monia tehtäviä. Kun asiat ovat kunnossa, niin 
asiakas on tyytyväinen.

Syötteen mökkimatkailu alkoi tästä vuokramökistä, joka pys-
tytettiin vuonna 1980. Se on edelleen hyvässä kunnossa ja 
käytössä.
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Kansallista Veteraanipäivää ja sotiemme vete-
raaneja suuresti arvostaen tässä esimerkki jo en-
nen rintamalle lähtöä alokkaana koetuista vaike-
uksista:
Kersantti: – Nimi? Alokas: – Matti. Kersantti: – Suku-
nimi?
Alokas: – Ei kun etunimi. Kersantti: – Olettepas te 
uppiniskanen!
Alokas: – Ei kun minä olen Matti Niskanen.  Kersant-
ti: – Jaa. No. Naimisissa?
Alokas: – Olen. Kersantti: – Kenen kanssa? Alokas: – 
Naisen kanssa.
Kersantti: – No kuka nyt sitten miehen kanssa olisi 
naimisissa!
Alokas: – No esimerkiksi minun äitini!          

* * *
Vaari mutustelee leipää ja valittaa: – Kyllä maistuu 
pahalta ja on kovaa purra.
Pojanpoika: – Kyllä olisi leipä maistunut, jos vaari oli-
si tätä saanut rintamalla.  
Vaari: – Vaan silloinpas leipä olisikin ollut pehmeätä 
ja tuoretta!

* * *
Sylvi: – Mieheni ja minä riitelemme kerran viikossa. 
Onko teillä sama juttu?
Elvi: – Ei, minun miehelleni maksetaan palkka kerran 
kuukaudessa. 

* * *
Mies istuu pubissa valokuva edessään. Kun baa-
rimikko ihmettelee, miksi mies tuijottaa valakuvaa 
koko ajan, mies selittää: – Se on kuva vaimostani. Sit-
ten kun hän alkaa näyttää hyvältä, on aika lähteä ko-
tiin.

* * *
Myytävänä: Täydellinen sarja golfmailoja kärryineen. 
Uuden hinta 500 euroa. Myydään 100 eurolla. Puh. 
123456. PS. Jos miesääni vastaa, sulkekaa puhelin ja 
yrittäkää myöhemmin uudelleen.

* * *
Kylän laiskimmaksi tiedetty Julle ripusti pyykke-
jä narulle hyvin tuulisena päivänä. Kun naapuri häm-
mästeli Jullen touhuja, tämä selitti: – Mie panen hihat 
heilumaan!

* * *
Käräjillä: – Luulitte siis ampuvanne hirveä? Mies: – 
Kyllä, herra nimismies.
Nimismies: – Ja milloin huomasitte, ettei se ollutkaan 
hirvi? 
Mies: – No kun se ampui takaisin!

* * *
Mies soittaa hätänumeroon: – Tekisin ilmoituksen. 
Poikani karkasi kotoa.
Päivystäjä: – Kuinka vanha poikanne on? Mies: – 
Kahdeksan vuotta.
Päivystäjä: – No, rauhoittukaahan nyt, ainahan ne 
tuon ikäiset karkaavat kotoa.
Mies: – Volvollako?

* * *
Martti Kähkönen              

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Uppiniskanen veteraani 

Pudasjärvelle iso juhannustapahtuma, 
mukana kotimaisia tähtiartisteja
”Olisiko teillä 
hetki aikaa puhua 
juhannuksesta? 
Meillä on tähän 
kuningasidea: Mi-
täpä jos vietetään 
juhannus Pudasjär-
vellä!” Näin Janne 
Soronen aloittaa 
keskustelun mää-
rätietoisesti. 
Sorosen luotsaama bilebän-
di Woyzeck on käärinyt hihat 
ja on järjestämässä jo kolmat-
ta #pudiksella konserttisar-
jan konserttia Pudasjärvelle. 
Tällä kertaa ajankohta on ju-
hannus ja tapahtumakin on 
nimetty osuvasti #juhannus-
pudiksella. Tapahtuman jär-
jestäminen 2022 ei ollut itses-
täänselvyys, mutta siitä lisää 
tuonnempana. 

Mikä se kuninga-
sidea juhannus-
suunnitelmasta 
olikaan?
- No sehän on se, että kutsu-
taan perhe, ystävät ja vaik-
ka työkaverit mukaan. Va-
rataan mökki Pudasjärveltä, 
esimerkiksi Syötteeltä, ja tul-
laan viettämään unohtuma-
tonta juhannusta Pudasjär-
velle. Tullaan festaroimaan 
juhannusaattona Suomen yk-
kösartistien tähdittämään ta-
pahtumaan ja loppujuhan-
nus rauhoitutaan mökillä.

Olette saaneet 
ilmeisesti paljon 
kyselyitä, miksi 
tapahtuma on vain 
yksipäiväinen. Eikö 
olisi ollut järkevää 
järjestää useampi 
päiväinen juhan-
nusfestivaali?
- Totta. Olemme kuitenkin 
ajatelleet tämän niin, että on 
paljon myös meitä ketkä ha-
luavat nauttia myös siitä 
mökkeilystä ja kotona rau-
hassa olosta. Grillaamisesta 
ja perheen parissa olemises-
ta. Järjestämällä bileet vain 
juhannusaatolle, voimme 
tarjota kaikille mahdollisuu-
den viettää juhannusta myös 
siellä mökillä tai kotona. Ta-
pahtuma vie vain yhden il-
lan vapaista ja loppujuhan-
nuksen voi sitten rauhoittua 
ja muistella sitä uskomaton-
ta meininkiä mikä meillä Ra-
jamaanrannassa tulee ole-
maan. 

Liput tapahtumaan 
ovat myynnissä, 
miten kauppa on 
käynnistynyt?
- Ihan ok. Mutta kieltämät-
tä alku oli hieman pettymys 
ja tietyllä tavalla säikäyttikin. 
Olen kuitenkin kuullut hur-
jia juttuja kavereilta ketkä jär-

jestää useita isoja festivaaleja 
kesän aikana. Ennakkoliput 
ei mene kaupaksi ja kuten on 
jo paljon uutisoitu, moni iso 
festivaali on peruttu tämän 
takia. Ihmisten ostokäyttäy-
tyminen ja tietynlainen va-
rovaisuus suunnitella tapah-
tumiin osallistumisia ajoissa 
on muuttunut radikaalisti. 
Tähän uuteen ”normaaliin” 
verrattaessa olemme kuiten-
kin erittäin tyytyväisiä lipun-
myyntiin. Kyllä tapahtumien 
järjestämistä tulevaisuudessa 
moni joutuu puntaroimaan, 
mikäli tämä jatkuu näin. Siel-
lä on kuitenkin muillakin 
aina talot jne. kiinni näissä 
ja riskit ovat valtavat. Meillä 
on hyvä tilanne Pudasjärvel-
lä. Tapahtumamme osoittau-
tui tälläkin kertaa odotetuksi 
ja on aiheuttanut jo nyt todel-
la paljon positiivista vastaan-
ottoa ja antanut iloa ihmisille 
ja selkeästi myös alueen yrit-
täjille sekä kaupungille. Vas-
taanotto on ollut mahtavaa ja 
uskon, että tämä kolmas häs-
säkkä tulee olemaan kaik-
kien aikojen tempaus, vaik-
ka #eputpudiksella oli jotain 
ihan uskomatonta niin kyllä 
nyt on positiiviset merkit il-
massa juhannuksen suhteen. 

Minkä verran 
odotatte porukkaa 
tapahtumaan?
- Eputpudiksella oli yli 3000. 
Kyllä me se lyödään. Ei vält-
tämättä tuplata, mutta sano-
taanko että merkittävä määrä 
ihmisiä tullaan saamaan Pu-
dasjärvelle. En halua luoda 
mitään painetta kävijämää-
rälle, aika näyttää ja kävijä-
määrää tärkeämpää meil-
le on onnistua järjestelyissä. 
Pian on kolmasosa tavoit-
teesta myyty, joten usko on 
kova! On meillä resurssit ot-
taa vaikka 10 000, mutta toi-
votaan ettei ihan kaikki jätä 
lipun ostoa viimeiselle vii-
kolle. Palvelut, turvallisuus 
jne. on kuitenkin mitoitettava 
aina hyvissä ajoin etukäteen. 
Tästä syystä toivommekin, 
että ihmiset ”uskaltaa” ostaa 
liput hyvissä ajoin. Se helpot-
taa meitä järjestäjiä mitoitta-
maan palvelut oikein. 

Ilmeisesti  
tapahtuman  
järjestäminen tänä 
vuonna ei ollut 
suunniteltu?
- No ei ollut. Henkisesti olin 
ajatellut, että ehkä 2023… 
mutta tässä tapahtui kaiken-
laista. Kaikki lähti itseasias-
sa eskaloitumaan puhelinsoi-
tosta, kun Blind Channelin 
Venäjän keikat juhannuksel-
ta peruttiin. Jouduin aika no-
peasti tekemään päätöksiä. 
Toki olihan kolmannet bi-
leet ollut mielessä, mutta ei 
vielä näin nopeasti. Kaikki 
eteni ihan jäätävän nopeas-
ti, palaset loksahtelivat koh-
dalleen ihan automaattisesti 
– en voinut kuin todeta että 
näin oli tarkoitettu! Pitää jo 
tässä vaiheessa muistaa kiit-
tää taustajoukkoja ja yhteis-
työkumppaneita nopeasta in-
nostumisesta. Mutta todella 
paljon kaivataan vielä apu-
ja ihan kaikessa, mikäli yri-
tyksesi on kiinnostunut tuke-
maan ja lähtemään mukaan 
tapahtumaan niin olkaa roh-
keasti yhteydessä! 

Millainen  
tapahtuma meille 
on luvassa?
- Hyvän mielen tapahtuma.  
Aivan kuten aikaisemmat-
kin tapahtumamme. Tuo-
tamme isosti ja laadukkaasti. 
Tänä vuonna olemme panos-
taneet myös esiintyjien mää-
rään. Aikaisemmilta vuosil-
ta on saatu palautetta, että 
enemmän olisi enemmän ja 
tähän on nyt reagoitu. Meille 
tulee tänä vuonna myös toi-
nen lava, joten voimme tarjo-
ta livemusaa koko ajan myös 
artistivaihtojen aikana. Lisäk-
si mukana on Dj Esc, joka pi-
tää meiningistä huolen koko 
illan. Tapahtuman juontaa 
loistava räppäri Sana, joka 
myös esiintyy tapahtumassa. 
Luvassa on kyllä ihan mie-
letön juhannus. Artistipal-
jastuksiakin on vielä luvassa 
myöhemmin. Portit avataan 
klo 16:00 ja siitä lähtien koko 
ajan tapahtuu. Blind Channel 
aloittaa liveaktit klo 17:00 ja 

Dingo lopettaa 24:00, väliin 
mahtuu paljon! 

Mitä terveisiä 
haluatte lähettää 
pudasjärveläisille? 
- Aurinkoista kevättä ja kesän 
odotusta, hyvää mieltä ja rak-
kautta! Niin ja toki toivom-
me, että mahdollisimman 
moni ottaisi meidät juhan-
nussuunnitelmiin ja alkaisi 
houkuttelemaan myös suku-
laisia ja ystäviä Pudasjärvelle 
juhannusta viettämään. Ja os-
taa ne ennakkoliput!!! Olem-
me tilanneet aurinkoiset ju-
hannuskelit, joten niistäkään 
ei kannata murehtia etukä-
teen. Yrityksiä haluamme 
haastaa rohkeasti mukaan 
tapahtumaa tukemaan. Tar-
joamme näkyvyyttä niin ta-
pahtuman markkinoinnis-
sa, kuin itse tapahtumassa. 
Tulemme näkymään todella 
kovasti alueen medioissa ja 
markkinoimaan sekä tapah-
tumaa että myös Pudasjärveä 
kaikin mahdollisin tavoin! 

Juhannuspudiksella ta-
pahtuman järjestää bilebän-
di Woyzeck yhteistyössä 
Pudasjärven kaupunki, Ii-
jokiseutu, Kontio sekä mui-
den kumppaneiden kanssa. 
Tapahtuma järjestetään Pu-
dasjärven keskustaan Ra-
jamaanrantaan perjantai-
na 24.6.2022. Tapahtuma 
on tarkoitettu kaikenikäisil-
le. Pääsyliput ovat myynnis-
sä Ticketmaster palvelussa 
ja myöhemmin alkukesäs-
tä myös Halla Café & Cate-
ring kahvilassa Pudasjärven 
keskustassa. Tapahtumassa 
esiintyy mm. Blind Channel, 
Behm ja Dingo. Lisäksi laval-
le nousee myös Sana, Roxet-
te Ultimate Tribute, Dj Esc ja 
Road Crew. Tapahtuma on 
luvannut vielä lisää artisti-
julkaisuja. Tapahtumaan jär-
jestetään edulliset bussikulje-
tukset Oulusta, Kuusamosta 
ja Syötteeltä. Lisätietoja ta-
pahtumasta, bussikuljetuk-
sista sekä esim. VIP-lipuis-
ta tapahtuman kotisivuilla 
www.pudiksella.fi

Supersuosittu Vesisanka-
rit-tapahtuma rantautuu jo 
kolmatta kertaa Pudasjär-
ven Virkistysuimala Puik-
kariin keskiviikkona 27.4. 
kello 14-18. Tapahtumassa 
voi harjoitella erilaisia ve-
sillä liikkumisen taitoja.

Tapahtumapäivänä al-
taat täyttyvät ohjelmasta, 
kun virkistysuimalan hen-
kilökunta ohjaa osallistujat 
erilaisiin vesi- ja hengen-
pelastustaitoihin esimer-
kiksi pelastusliivin puke-

mista vedessä, melontaa 
ja sukeltamista maskin ja 
snorkkelin avulla. Muka-
na tapahtumassa on hen-
kilökunnan lisäksi Pu-
dasjärven Urheilijoiden 
uintijaosto.

Vesisankarit-hanke on 
vuodesta 2015 kannusta-
nut monipuolisten vesil-
lä liikkumisen taitojen har-
joitteluun ympäri Suomea 
järjestetyissä koululais- ja 
yleisötapahtumissa. 

Aini Seppänen

Vesisankarit-tapahtuma 
Puikkarissa
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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

Yhteisövaliokunta piti kulu-
van vuoden viidennen ko-
kouksensa keskiviikkona 
13.04.2022 kaupungintalol-
la. Vastuuviranhaltijana ko-
kouksessa toimi henkilöstö-
päällikkö Heli Huhtamäki. 
Kokouksen alussa palvelu-
suunnittelija Sinikka Mo-
sorin ja kiinteistöpäällikkö 
Perttu Granlund kertoivat 
yhdistysten kokoustilojen 
käytön valmistelun tilan-
teesta Pudasjärvellä. Vuok-
ralla olevien tilojen osalta 
kiinteistöpäällikkö on neu-
votellut Oulunkaaren kun-
tayhtymän kanssa mahdolli-
suudesta edelleen vuokrata 
tiloja paikallisten yhdistys-
ten käyttöön. Oulunkaaren 
tilojen osalta neuvotellaan 
myönteisessä hengessä, mi-

ten tilojen käyttö mahdollis-
tetaan iltaisin. Kokoustilojen 
varaus- ja käyttömahdoli-
suudet käydään läpi touko-
kuun kokouksessa.

Työllisyyspäällikkö Irina 
Hallikainen antoi kaupun-
gin työllisyyskatsauksen. 
Keskustelua herätti työ-
markkinatuen kuntaosuu-
den määrä, joka on elo-
kuusta joulukuuhun 2021 
ollut suurempi kuin aiempi-
na vuosina ja edelleen alku-
vuodesta määrä on suurem-
pi kuin esimerkiksi vuosina 
2021 ja 2020. Kunnat rahoit-
tavat osan työttömyyden 
perusteella maksetusta työ-
markkinatuesta ja kunta 
maksaa työmarkkinatuesta 
sitä suuremman osan, mitä 
kauemmin henkilö on ollut 

työttömänä. Tosin työmark-
kinatilanne näyttää parane-
misen merkkejä sikäli, että 
avoinna olevien työpaikko-
jen määrä on lähtenyt Pu-
dasjärvellä kasvuun var-
sinkin sosiaali- ja terveys-, 
matkailu- sekä hotelli- ja ra-
vintola-alalla. Valiokunta sai 
katsauksen myös Karhupa-
jan työpajatoiminnasta, kun-
touttavasta työtoiminnas-
ta, kesätyöllistämisestä ja 
ryhmätyöllistämisestä. Pir-
tin Kohtaamossa asiantunti-
jat auttavat niin työn haussa 
kuin tilanteissa, joissa työn-
antaja etsii työntekijää.

Palvelusuunnittelija 
Heikki Heikura antoi kau-
pungin markkinointi- ja 
viestintäkatsauksen. Pudas-
järvi on ollut positiivises-

ti esillä valtakunnallisessa 
mediassa mm. hirsirakenta-
misen vauhdittumisesta ko-
rona-aikana. Paikallisesti 
kiinnostavista tapahtumis-
ta kaupungissa voi lukea 
Ramppa kalakattaa -blogis-
ta, joka löytyy kaupungin 
sivuilta netistä. Pudasjärve-
läisistä sekä kylistämme voi 
lukea myös järjenäänellä.
fi -sivustolta, joka on täältä 
ulospäin avautuva digitaa-
lisen markkinoinnin ikkuna. 
Pysyväksi asukkaaksi Pu-
dasjärvelle kutsuu myös ku-
luvan vuoden teeman mu-
kaisesti Vapaa-ajan asujasta 
vakituiseksi -opas, joka tu-
lee jakoon myöhemmin tänä 
vuonna. 

Monikulttuuristen palve-
luiden osalta saatiin katsa-

us koulutus- ja työtilantees-
ta ja tavoitteista lähivuosina. 
Tavoitteena on kehittää kou-
lutuspolkua niin, että maa-
hanmuuttajat pääsevät jous-
tavasti, tarvittavalla tuella 
joko työelämään tai suorit-
tamaan ammatilliset opin-
not. Työkokeilujen avulla 
maahanmuuttajat pääsevät 
tutustumaan suomalaiseen 
työelämään. 

Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimitusjohtaja Riik-
ka Tuomivaara antoi yhtei-
sövaliokunnalle katsauksen 
kehitysyhtiön ajankohtaisis-
ta asioista. Pudasjärveläisiä 
yrityksiä on kaupparekiste-
rissä nyt 603. Luonnollises-
ti Kurenalla on enemmistö 
yrityksistä, mutta vahvoja 
yrityskeskittymiä on monis-

sa kylissä. Elinkeinorakenne 
on monipuolistunut. Yrityk-
set näyttävät investoivan, 
uusille aloille mennään ja 
digitalisaation myötä verk-
kokauppatoimintaan ene-
nevästi. Pudasjärven Kehi-
tys Oy tuottaa Pudasjärvellä 
yrityspalveluita, mm. yritys-
ten neuvontaa, yhtiö on mu-
kana toimintaympäristön 
kehittämisessä ja aluemark-
kinoinnissa. Kehittämistyö 
etenee elinkeino-ohjelman 
mukaisesti yhdessä kaupun-
gin ja muun verkoston kans-
sa.  

Yhteisövaliokunta ko-
koontuu seuraavan kerran 
toukokuussa.

Ulla-Maija Perttunen

Tilannekuvia työllisyydestä ja kuntamarkkinoinnista
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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

Yhteisövaliokunta piti kulu-
van vuoden viidennen ko-
kouksensa keskiviikkona 
13.04.2022 kaupungintalol-
la. Vastuuviranhaltijana ko-
kouksessa toimi henkilöstö-
päällikkö Heli Huhtamäki. 
Kokouksen alussa palvelu-
suunnittelija Sinikka Mo-
sorin ja kiinteistöpäällikkö 
Perttu Granlund kertoivat 
yhdistysten kokoustilojen 
käytön valmistelun tilan-
teesta Pudasjärvellä. Vuok-
ralla olevien tilojen osalta 
kiinteistöpäällikkö on neu-
votellut Oulunkaaren kun-
tayhtymän kanssa mahdolli-
suudesta edelleen vuokrata 
tiloja paikallisten yhdistys-
ten käyttöön. Oulunkaaren 
tilojen osalta neuvotellaan 
myönteisessä hengessä, mi-

ten tilojen käyttö mahdollis-
tetaan iltaisin. Kokoustilojen 
varaus- ja käyttömahdoli-
suudet käydään läpi touko-
kuun kokouksessa.

Työllisyyspäällikkö Irina 
Hallikainen antoi kaupun-
gin työllisyyskatsauksen. 
Keskustelua herätti työ-
markkinatuen kuntaosuu-
den määrä, joka on elo-
kuusta joulukuuhun 2021 
ollut suurempi kuin aiempi-
na vuosina ja edelleen alku-
vuodesta määrä on suurem-
pi kuin esimerkiksi vuosina 
2021 ja 2020. Kunnat rahoit-
tavat osan työttömyyden 
perusteella maksetusta työ-
markkinatuesta ja kunta 
maksaa työmarkkinatuesta 
sitä suuremman osan, mitä 
kauemmin henkilö on ollut 

työttömänä. Tosin työmark-
kinatilanne näyttää parane-
misen merkkejä sikäli, että 
avoinna olevien työpaikko-
jen määrä on lähtenyt Pu-
dasjärvellä kasvuun var-
sinkin sosiaali- ja terveys-, 
matkailu- sekä hotelli- ja ra-
vintola-alalla. Valiokunta sai 
katsauksen myös Karhupa-
jan työpajatoiminnasta, kun-
touttavasta työtoiminnas-
ta, kesätyöllistämisestä ja 
ryhmätyöllistämisestä. Pir-
tin Kohtaamossa asiantunti-
jat auttavat niin työn haussa 
kuin tilanteissa, joissa työn-
antaja etsii työntekijää.

Palvelusuunnittelija 
Heikki Heikura antoi kau-
pungin markkinointi- ja 
viestintäkatsauksen. Pudas-
järvi on ollut positiivises-

ti esillä valtakunnallisessa 
mediassa mm. hirsirakenta-
misen vauhdittumisesta ko-
rona-aikana. Paikallisesti 
kiinnostavista tapahtumis-
ta kaupungissa voi lukea 
Ramppa kalakattaa -blogis-
ta, joka löytyy kaupungin 
sivuilta netistä. Pudasjärve-
läisistä sekä kylistämme voi 
lukea myös järjenäänellä.
fi -sivustolta, joka on täältä 
ulospäin avautuva digitaa-
lisen markkinoinnin ikkuna. 
Pysyväksi asukkaaksi Pu-
dasjärvelle kutsuu myös ku-
luvan vuoden teeman mu-
kaisesti Vapaa-ajan asujasta 
vakituiseksi -opas, joka tu-
lee jakoon myöhemmin tänä 
vuonna. 

Monikulttuuristen palve-
luiden osalta saatiin katsa-

us koulutus- ja työtilantees-
ta ja tavoitteista lähivuosina. 
Tavoitteena on kehittää kou-
lutuspolkua niin, että maa-
hanmuuttajat pääsevät jous-
tavasti, tarvittavalla tuella 
joko työelämään tai suorit-
tamaan ammatilliset opin-
not. Työkokeilujen avulla 
maahanmuuttajat pääsevät 
tutustumaan suomalaiseen 
työelämään. 

Pudasjärven Kehitys 
Oy:n toimitusjohtaja Riik-
ka Tuomivaara antoi yhtei-
sövaliokunnalle katsauksen 
kehitysyhtiön ajankohtaisis-
ta asioista. Pudasjärveläisiä 
yrityksiä on kaupparekiste-
rissä nyt 603. Luonnollises-
ti Kurenalla on enemmistö 
yrityksistä, mutta vahvoja 
yrityskeskittymiä on monis-

sa kylissä. Elinkeinorakenne 
on monipuolistunut. Yrityk-
set näyttävät investoivan, 
uusille aloille mennään ja 
digitalisaation myötä verk-
kokauppatoimintaan ene-
nevästi. Pudasjärven Kehi-
tys Oy tuottaa Pudasjärvellä 
yrityspalveluita, mm. yritys-
ten neuvontaa, yhtiö on mu-
kana toimintaympäristön 
kehittämisessä ja aluemark-
kinoinnissa. Kehittämistyö 
etenee elinkeino-ohjelman 
mukaisesti yhdessä kaupun-
gin ja muun verkoston kans-
sa.  

Yhteisövaliokunta ko-
koontuu seuraavan kerran 
toukokuussa.

Ulla-Maija Perttunen

Tilannekuvia työllisyydestä ja kuntamarkkinoinnista
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YRITTÄJÄ! 
Edullista ilmoitustilaa PALVELUHAKEMISTOSTA 

PALVELUHAKEMISTO * paikkakunnan parhaat palvelut 

PANKKI- JA 
VAKUUTUS-
PALVELUITA

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUT JA 
KUKKAKAUPAT

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

Meiltä:

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

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

RAKENNUSPALVELUITA

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

Anon Ase ja Tukku

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

TARVIKKEITA JA 
VARUSTEITA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

SALAOJATYÖT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT  
AMMATTITAIDOLLA

Ari Mansikkamäki

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

HAUTAKIVIPALVELUT

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

- PAIKALLINEN HAUTAKIVIVEISTÄMÖ -

Suora yhteys 
pankkiisi

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

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

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

Yrityspalvelut 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936 
Naumanen Jenni 010 257 1950

Vakuutuspalvelut 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä

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

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

-välitykset kaikkiin maihin

PAINOTUOTTEET

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

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

www.pelkosenpainotuote.fi
posti@pelkosenpainotuote.fi

METALLINKIERRÄTYSTÄ

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- katto- ja muut remonttityöt 

- vesi-, palo- ja  
 mikrobivauriokorjaukset

Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä Oy

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua
Oy

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
OTA YHTEYTTÄ ja KYSY EDULLISTA ILMOITUSTILAA:

Terttu Salmi  p. 0400 499 745

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

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

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

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

LähiTapiola Pohjoinen ja-
kaa 17 050 euroa tukea las-
ten ja nuorten harrastus-
toimintaan keväällä 2022.  
Kaksi kertaa vuodessa 
avattavaan Nuori Pohjoi-
nen -hakuun tuli 39 hake-
musta Pohjois- ja Keski-
Pohjanmaalta, ja niistä 18 
on nyt valittu tuen saajiksi. 
Tuen avulla edistetään esi-
merkiksi frisbeegolfrataa 
Pudasjärven Kipinään ja 
hankitaan maalivahdin va-
rusteet Ylivieskan Jääkar-
hujen nuorille pelaajille. 

Nuori Pohjoinen -spon-
sorointikonseptin tavoit-
teena on edistää lasten ja 
nuorten terveyttä ja koko-

naisvaltaista hyvinvoin-
tia. Nuori Pohjoinen -tukea 
saavien kohteiden valin-
nassa painotettiin harras-
tustoimintaan osallistu-
misen matalaa kynnystä, 
lajien monipuolista kirjoa 
ja lasten elämänturvan tu-
kemista. Valinnassa huo-
mioitiin myös maantie-
teellinen monipuolisuus 
LähiTapiola Pohjoisen alu-
eella. 

Nuori Pohjoinen -tuki 
mahdollistaa esimerkik-
si frisbeegolfradan valmis-
tumisen Pudasjärven Ki-
pinän kylälle. Hankkeesta 
vastaa Kipinän kyläseu-
ra, joka pyrkii kehittämään 

Kipinän kylää asukkaiden 
ja mökkiläisten toiveiden 
mukaan ja järjestää erilai-
sia tapahtumia vuoden 
ympäri. Lasten ja nuor-
ten harrastustoiminnan ja 
harrastusmahdollisuuksi-
en kehittäminen ovat myös 
kyläseuralle tärkeitä tee-
moja. 

- LähiTapiolan Nuori 
Pohjoinen -tuen merkitys 
Kipinän kyläseuralle on 
todella suuri. Tuen avulla 
saamme tulevalle frisbee-
golfradalle paljon puuttu-
via materiaaleja, joiden an-
siosta rata valmistuu täysin 
tulevana kesänä. Tuki mer-
kitsee myös sitä, että kylän 

lapset ja nuoret saavat uu-
den harrastuksen vapaa-
ajalleen, kertoo Kipinän 
kyläseuran puheenjohtaja 
Sanna Parkkila. 

- Myös koulun toimin-
taan rata tuo uusia tuu-
lia; uutta lajia voi har-
rastaa liikunta- kuin 
välitunneilla. Idea fris-
beegolfradasta on jo kyte-
nyt useita vuosia. Vuoden 
2021 aikana saimme spon-
soreiden lahjoittamana yh-
deksän heittokoria, joka 
edisti hankettamme pal-
jon. Frisbeegolfrata raken-
netaan talkoovoimin, ja 
radasta tulee kokonaisuu-
dessaan noin 650 metriä 

pitkä. Kipinän kyläseura 
toivoo radan tuovan paljon 
iloa lapsille ja nuorille, jat-
kaa Parkkila. 

- On erittäin tärkeää, että 
lapset ja nuoret löytäisivät 
jälleen harrastustoiminnan 
pariin koronavuosien jäl-
keen. Nuori Pohjoinen -tu-
ella mahdollistetaan myös 
tänä syksynä useita pro-
jekteja, kerhoja ja harras-
tusvälineistön hankintaa. 
Tuen avulla mahdollistam-
me yhä useamman lapsen 
harrastamisen ja tuemme 
lasten ja nuorten kokonais-
valtaista hyvinvointia lä-
hialueellamme, korostaa 
LähiTapiola Pohjoisen toi-

mitusjohtaja Veli Rajakan-
gas.

Matalan kynnyksen toi-
minta turvaa erityises-
ti sellaisten nuorten ja las-
ten eväitä hyvään elämään, 
jotka muuten saattaisivat 
jäädä kaiken harrastustoi-
minnan ulkopuolelle.  

LähiTapiola tiedotus 

Nuori Pohjoinen -tukea Kipinän frisbeegolfrataan
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PUDASTORI 
* osta, myy, vuokraa...

Voit myydä / ostaa / lahjoittaa / vuokrata 
PUDASTORIN kautta. Normaalit PUDASTO-
RIN myynti- / ostoilmoitusten hinnat ovat 15 
€. Kiinteistö- ja tonttikaupat / -vuokraukset 
sekä kuvalliset ilmoitukset 25€. Hintoihin 
lisätään pienlaskutuslisä 3 €. Teksti on toi-
mitettava sähköpostilla: ilmoitukset@vkk-
media.fi, 0400 499 745 tai paperille selkeästi 
kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 
Pudasjärvi. Muistathan ilmoittaa yhteystie-
tosi laskutusta varten.

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:

TerveTuloa!

Pintamontie 321, 93290 Pintamo

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

 la 30.4. klo 20-24

TULOSSA: la 14.5. Rojal, la 28.5.
Retrolauantai -discotapahtuma

TanssiT PinTamollaTanssiT PinTamolla

TanssiTTaaTanssiTTaa

TaikayöTaikayö
- kvarTeTTi- kvarTeTTi

Puhoskylän vesiosuuskunnan 
YLEINEN KOKOUS 

pidetään Möykkälässä 
lauantaina 21.5.2022 klo 12.00.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Hallitus kokoontuu klo 11.00.

Tervetuloa!
Hallitus

Kalliosuon Vesiosuuskunnan 
VUOSIKOKOUS 

su 8.5.2022 klo 11.00 
Jukka Heikkisellä.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus  

MYYDÄÄN
Moottorikelkka Lynx 

Adventure LX 600 ACE. 
Huollettu vuosittain merkkiliik-
keessä, ajettu 761 km. Vm 2018. 

Lämpökahvat, vetokoukku ja 
suojapeite. Hp. 8500 €.

P. 045127 0444

Koskenhovilla 
su 1.5.2022 klo 18.00.

Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 
pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura

BINGO 

Tervetuloa! 

Kuopusjärven Kalaveden 
osakaskunnan 

VUOSIKOKOUS 
la 7.5.2022 klo 11.00 Metsäpirtillä.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kokoukselle 
kuuluvat asiat.

Hoitokunta kokoontuu samassa paikassa alkaen klo 10.
Tarkastettu pöytäkirja nähtävillä 14 päivän ajan 14.5.2022 

alkaen Aholassa, Rytinkisalmentie 3032.
Kalevi Särkelä 

Hoitokunnan puheenjohtajaTervetuloa!

SÄHKÖSUUNNITTELU-/ 
ASENNUS

0400 214 150 • www.koillissahko.fi

KOILLISSÄHKÖ OY • SÄHKÖTIE 2, 93100 PUDASJÄRVIKOILLISSÄHKÖ OY • VARASTOTIE 13, 93100 PUDASJÄRVI

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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KYLÄKIERROS 2022
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ja Kehitys Oy:n väkeä, Kohota -digihanke sekä valio-
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www.pudasjarvi.fi /yhdistystoiminta

HENKILÖSTÖ- JA TUKIPALVELUT
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Kipinän Vesiosuuskunnan
VUOSIKOKOUS
pidetään ti 24.5.2022 klo 18.00 

Kipinän koululla. 
Esillä sääntömääräiset ym. esille tulevat asiat.

Tervetuloa! Hallitus

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

Kannanotto
Kantaa Natoon liitty-
miseen pohjustaa ajatus 
siitä, että millaisessa ti-
lanteessa Suomi olisi 
hyökkäyssodan jälkeen 
Naton jäsenenä tai il-
man jäsenyyttä. Kanta-
ni on, että en äänestäi-

si Naton 
jäsenyy-
den puo-
lesta.

Antti 
Tihinen

K E R H O  
ma 2.5. klo 13 seurakuntasali. 
Vierailijana lääkäri Terttu Ahonen.
Arpajaiset, voittoja toivotaan.

Retkiasioista keskustellaan  
mm. teatteriretki, tuettu loma Kiilopäälle 2.-7.9.

Kahvitarjoilu.

Pudasjärven alueen Sydänyhdistys ry:n 

Tervetuloa, 
myös ei jäseniä!

LOUNAS-
KOKOONTUMINEN   

ke 4.5. klo 11 ravintola Merita.
Vierailijana projektikoordinaattori Tapio Laurila, 

Kohota- ja JobBoost -hanke.
Keskustelua ajankohtaisista asioista.

 Pudasjärven Yrittäjät Senioriyrittäjät

Tervetuloa!
Pekka Niemitalo, HeimoTurunen

Maantiejuoksun SM-kisat 
olivat 17.4. Raumalla, jos-
sa pudasjärveläisillä juok-
sijoilla oli hyvä menestys.

Puolimaraton Suo-
men mestari N40 sarjas-
sa oli Henna Vanhanen 
1.23.06. 

Naiset yleinen puoli-
maraton 11. Veera Mante-

re 1.27.22 
N30 puolimaraton 3. 

Minna Huovinen 1.30.02. 
4. Lotta Kiuttu 1.41.37. 

N35 puolimaraton 2. 
Marjo Vesala 1.35.15.

Anne-Mari Kiekara ja 
Jani Hänninen joutuivat 
keskeyttämään. 

Henna Vanhanen 
juoksi oman sarjansa 
Suomen mestariksi
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Kokeneet asiantuntijat Aki Keisu ja Juha Hotti Suomen Yrityskaupat Oy:stä 
ja yrityksensä myynyt Erja Rautio kertovat tämän sinulle käytännön

esimerkin kautta.
 

Tervetuloa kuulemaan, mistä yrityksen hintalappu koostuu. Avoin ja
maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat 

yrityksensä arvoa tai suunnittelevat yrityksen ostoa.
 Ilmoittaudu paikkakunnan kohdan linkistä.

 
3.5.2022 klo 13-15 Pudasjärvi, Hyvän Olon keskus Pirtti 

 

Oletko koskaan miettinyt

Paljonko yritys voi maksaa?

 Asiantuntijat kertovat yksityiskohtaisesti, mitä elementtejä huolellisesti
suunniteltu yrityskauppa pitää sisällään.

 
31.5.2022 klo 13-15 Pudasjärvi, Hyvän Olon keskus Pirtti

 

Ja miten yrityskaupat tehdään?

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Paula Pihlajamaa, 050-4399808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi
Kokeneet asiantuntijat Aki Keisu ja Juha Hotti Suomen Yrityskaupat Oy:stä 

ja yrityksensä myynyt Erja Rautio kertovat tämän sinulle käytännön
esimerkin kautta.

 
Tervetuloa kuulemaan, mistä yrityksen hintalappu koostuu. Avoin ja

maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat 
yrityksensä arvoa tai suunnittelevat yrityksen ostoa.

 Ilmoittaudu paikkakunnan kohdan linkistä.
 

3.5.2022 klo 13-15 Pudasjärvi, Hyvän Olon keskus Pirtti 
 

Oletko koskaan miettinyt

Paljonko yritys voi maksaa?

 Asiantuntijat kertovat yksityiskohtaisesti, mitä elementtejä huolellisesti
suunniteltu yrityskauppa pitää sisällään.

 
31.5.2022 klo 13-15 Pudasjärvi, Hyvän Olon keskus Pirtti

 

Ja miten yrityskaupat tehdään?

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Paula Pihlajamaa, 050-4399808, paula.pihlajamaa@yrittajat.fi

Ilmoittaudu auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi 

Anni-Inkeri Törmästä 
esitetään 

eduskuntavaali-
ehdokkaaksi

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 
2023. Keskusta valmistautuu asettamaan vaaleihin mo-
nipuolisen ja alueellisesti kattavan ehdokaslistan. Kes-
kustan perusjärjestöillä on mahdollisuus esittää ehdok-
kaita vaaleihin. 

Pudasjärveltä ei ole ollut kansanedustajaa vuosi-
kymmeniin. Alueen elinvoiman kannalta oman kan-
sanedustajan saaminen, suoran yhteyden luominen 
valtionhallintoon olisi erinomainen ja kaivattu asia. 
Siksi Livon ja Pärjänsuon paikallisyhdistykset päät-
tivät yksimielisesti esittää Anni-Inkeri Törmäsen 
eduskuntavaaliehdokkaaksi vuoden 2023 edus-
kuntavaaleihin perjantaina 22.4. pidetyissä vuo-
sikokouksissaan. 

Pohjois-Pohjanmaalla tullaan todennäköi-
sesti järjestämään ehdokasasettelua varten 
Keskustan jäsenvaali 9.-11.9. Jos et vielä ole 
Keskustan jäsen ja haluat olla vaikuttamassa 
ehdokasasetteluun, niin täytä jäsenhakemuk-
sesi https://keskusta.fi/liity.

Puolueeseen tulee liittyä heinäkuun alkuun 
mennessä.

Keskustan Livon ja 
Pärjänsuon 

paikallisyhdistykset

Wirtaamosta 
elämänvirtaa ja 
voimaantumista

Wirtaamo toimintakoko-
naisuutena on syntynyt 
SoteNoste- hankkeen ide-
asta. Terveydenhuollon 
yrityksiä toimii samoissa 
tiloissa mahdollistaen laa-
ja-alaisia hyvinvointipal-
veluja kuntalaisille. Tar-
koituksena on reagoida 
tulevan hyvinvointialu-
een synnyttämiin palve-
lutarpeisiin. Katutasossa 
Kauppatie 3:ssa olevat ti-
lat on remontoitu yhteis-
työssä kaupungin kans-
sa ja paikka on tarkastettu 
terveydenhuollon toimiti-
laksi. Wirtaamon nimi on 
saatu Facebookin nimikil-
pailun tuloksena ja se ku-
vaa palvelujen ja kohtaa-
misten avulla saatavaa 
elämänvirtaa ja voimaan-
tumista. Palvelukokonai-
suuden muodostavat fy-
sioterapeuttien lisäksi 
lääkärin, sairaanhoitajan, 
psykoterapeutin ja hie-
rojan palvelut. Jokainen 
yritys vastaa liiketoimin-
nastaan sekä ajanvarauk-
sestaan. 

Ryhmätila mahdollis-
taa ryhmäliikunta ja -te-
rapiapalvelut. Tila tai-

puu myös erilaisten Pop 
Up-palvelujen, järjestöta-
paamisten ja koulutusten 
paikaksi. Vaate- ja kenkä-
kauppiaat ja muut koko-
naisvaltaista hyvinvointia 
luovat yritykset ja toimijat 
voivat vuokrata tilaa. Kol-
mea vastaanottohuonetta 
ja ryhmätilaa on mahdol-
lisuus vuokrata, vaikka 
yksittäiseksi päiväksi tai 
tunneiksi Wirtaamon joh-
taja Katri Virtaselta.

Wirtaamon yrittäjiä on 
tavattavissa Hyvän Olon 
Messuilla, jossa pieniä 
hemmotteluhoitoja ja ter-
veysmittauksia voi ko-
keilla messutarjouksina. 

Wirtaamon  
yritykset  
Kauppatie 3:ssa: 
FysioKV www.katri-fy-
siokv.fi 0400 767795. Me-
dikko Oy www.medikko.
fi 0400 681433. Lääkäriase-
ma Medipudas Oy www.
medipudas.fi 044 7389477. 
T:mi Taimin Terapi-
at www.taiminterapiat.fi   
040 5692458. Hieroja Nin-
ni Tuovila 044 9741859

Olga Oinas-Panumaa esitetään 
kansanedustaehdokkaaksi

Keskustan Kurenalan pai-
kallisyhdistys piti sääntö-
määräisen yleisen koko-
uksensa sunnuntaina 24.4. 
kaupungintalossa. Koko-
uksen puheenjohtajana toi-
mi Seppo Sammelvuo ja 
sihteerinä Marko Koivula. 
Kokouksen alussa kuultiin 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajan Olga Oinas-Pa-
numan kuulumiset ja val-
tuustotyöskentelyn tilanne. 
Sitten kuultiin kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 

Vesa Riekin näkemys kau-
punginhallituksen toimin-
nasta tänä vuonna. 

Kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Jorma Kouva 
kertoi ilmoitusasioissa tule-
vista merkittävistä kokouk-
sista ja päällimmäiseksi nousi 
Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin vuosikokous 
toukokuun kolmantena lau-
antaina Hirsikampuksella. 
Kokoukseen on tulossa Kes-
kustan puheenjohtaja, val-
tiovarainministeri Annika 
Saarikko ja Pohjois-Pohjan-
maan piirin kansanedustajia.

Aluevaalien tuloksen kä-

sittelyn jälkeen aloitettiin 
eduskuntavaalien aikataulu-
tuksen käsittely. Paikallisyh-
distysten tulee toimittaa esit-
tämänsä ehdokkaan nimi ja 
suostumus 30.5. mennessä. 
Keskustelun lopuksi päätet-
tiin esittää kansanedustaja-
ehdokkaaksi paikallisyhdis-
tyksen jäseneksi liittynyt 
Olga Oinas-Panuma.

Puoluekokousedustajiksi 
seuraavalle kaksivuotiskau-
delle valittiin Seppo Sam-
melvuo, Mervi Sammelvuo, 
Martti Räisänen, Sointu Vei-
vo, Vesa Riekki ja Olga Oi-
nas-Panuma. Varalle valit-

tiin Raimo Tervonen, Timo 
Vähäkuopus, Jukka Kuha, 
Jouni Vengasaho, Katja 
Kuha ja Janne Majava.

Kokouksessa käytiin läpi 
viime vuoden toimintaker-
tomus ja tilinpäätös. Kokous 
myönsi vastuuvapauden 
hallitukselle vuoden 2021 
osalta. 

Lopuksi todettiin yh-
distyksen jäsenmäärä ja 
päätettiin jatkaa toimin-
tasuunnitelman mukaises-
ti jäsenhankintakampanjaa. 
HT

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistyksen yleiseen kokoukseen osallistui 13 henkilöä. Kuva 
Marko Koivula. 

Olga Oinas-Panuma on al-
lekirjoittanut ehdokassuos-
tumuksen tähtäimessään 
tulevat eduskuntavaalit. Eh-
dokkaaksi häntä esittää Kes-
kustan Kurenalan paikallis-
yhdistys. 
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Avoinna ma-pe 7-18, la 10-14.
Koskitraktori Oy

Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
koskitraktori@gmail.com
www.koskitraktori.com

KOSKITRAKTORILLA 
KOSKITRAKTORILLA 

KEVÄÄN KONEPÄIVÄT
KEVÄÄN KONEPÄIVÄT

PE 29.4.2022 KELLO 10-14 
PE 29.4.2022 KELLO 10-14 

Valtra T215 Direct
Valtra G125 Active
esittely ja koeajo

ESITTELY JA 
KOEAJO
PÄIVÄ!

 Dimex edustaja 
paikalla.

New Hollanf T7.225
New Holland T6.180 
Dynamic Command
esittely ja koeajo

Case IH Puma 
200cvx esittely ja 

koeajo

Tule 
tutustumaan

Koskitraktorin 
Verhoomon 

tuotteisiin ja 
palveluihin. 

Makkara ja 
pillimehu
tarjoilu!

      UUTUUTENA 
DIMEX TYÖVAATTEET 

ESITTELYSSÄ.
Tervetuloa!Tervetuloa!

Avoinna ma-pe 7-18, la 10-14.
Koskitraktori Oy

Varastotie 5, 93100 Pudasjärvi
koskitraktori@gmail.com
www.koskitraktori.com

MYYMÄLÄN 

AVAJAISTILAISUUS

LA 25.9.2021 KELLO 9-15

T195 Direct
esittely ja koeajo

ESITTELY JA 
KOEAJO
PÄIVÄ!

Kesla 2012T kuorma-auton 
puutavarakuormain esittelyssä.

t7.210PC
esittely ja koeajo

Case IH Puma 
200CVX ja

Eero 
Österbergin 
taideteoksen 

”NÄKY” 
esittely ja 
paljastus 

kello 12.00

Koskitraktorin 
Verhoomon 
sisustama 
Scanian

hytti 
esittelyssä.

Makkara ja 
mehu-
tarjoilu

kello 9-15

Tervetuloa!



MessutOlonHyvän
Messulehti LC Pudasjärvi / Hilimat

MESSUJEN OHJELMA:MESSUJEN OHJELMA:
Lauantaina 7.5.2022 klo 9.00-15.00 Tuomas Sammelvuo -salissa, Tuulimyllyntie 4

9.00  Messujen avaus presidentti   
 Anna-Liisa Seppänen
 Pöytien esittelyä kuuluttaja   
 Birgit Tolonen

10.00  Kaupungin tervehdys  
 kaupunginvaltuuston  
 puheenjohtaja  
 Olga Oinas-Panuma

10.30  Iskelmälaulaja  
 Tiina Pitkänen

11.15  Taikuri Tapio Salomaa 

12.00  Vapaaehtoistyöntekijän  
 palkitsemisen 
 -Presidentti Anna-Liisa  
 Seppänen ja lion Saara Hintikka

12.15  Muotiesitys Mervin putiikki  
 ”Hilimat lavalla”

13.15  Iskelmälaulaja Tiina Pitkänen

14.00  Taikuri Tapio Salomaa 

15.00  Messut päättyvät

- Vapaa pääsy - Tervetuloa!

Peilisalissa hyvinvointiin liittyviä luentoja ja keskusteluja.
FysioKV yrittäjä Katri Virtasen ihmisen omien voimavarojen käytöstä vastoinkäymisten kohdatessa. 

Psykologi Virva Siira mieli- ja keho hyvinvoinnin kompassina.
NeoLife yrittäjä Tarja Hallikainen ravintolisistä energiantäyteistä ja elinvoimaista elämää.  

Messupöydän hinta 20 euroa. Pöytävarauksia ottavat vastaan:  
Anna- Liisa Seppänen 040 050 7984 ja Aila Helve 0400 689 870. 

Mervi 
Komulainen

Messut 13. kerran

Messujen tuotto käytetään oman paikkakunnan lasten, nuorten ja ikääntyneiden hyväksi.

Birgit
Tolonen

Anna-Liisa
Seppänen

Olga
Oinas-Panuma

Tapio 
Salomaa

Tarja
Hallikainen

Tiina 
Pitkänen

Katri
Virtanen
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PUUTARHA AVATTU! PUUTARHA AVATTU! 

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA:
MA - PE 9 -16 

Olemme facebookissa!
www.pudasjarvenpuutarha.fi

TERVETULOA PUUTARHAN KESÄÄN!TERVETULOA PUUTARHAN KESÄÄN!
PUDASJÄRVEN PUUTARHALLA 

KASVATETUT ORVOKIT 
AMPPELISSA, KULHOSSA JA 

YKSITTÄIN!

Tuurituvalta 
ULLMAXIN 
miesten ja naisten 
ulkoiluhousuja

Tuuritupa
Toritie 1, 93100 Pudasjärvi
Pudasjärven Urheilijoiden toimisto
Marko 0400 771 118

Tule Tule 
katsomaan!katsomaan!

MYYNNISSÄ MESSUILLA JA TUURITUVALLA

59€59€

Huoltovarmuus 
kotimaisella 

ruoalla.

Hyvän Olon Messut 
– vihdoinkin!
Lopultakin on mahdollista 
järjestää Hyvän Olon Mes-
sut. Kaksi vuotta on jäänyt 
väliin koronapandemian ta-
kia. Nyt me Hilimat olem-
me innoissamme järjestä-
mässä 13. messuja. Suuret 
kiitokset jo tässä vaiheessa 
kaikille messujen järjeste-
lyyn osallistuneille. Yhteis-
työllä saamme messut jär-
jestettyä.

Hyvän Olon Messut on 
ollut meidän suurin ja mer-
kittävin ponnistus varo-
jen keräämiselle. Haluam-
me tarjota mukavan päivän 
messuvieraille ja toivomme 
että ihmiset viihtyvät. Mes-
sujen tuotto käytetään oman 
paikkakunnan lasten, nuor-
ten ja ikääntyneiden hyväk-
si.

LC-Hilimat on toiminut 
paikkakunnalla vuodesta 
2005 lähtien. Hilimat kuu-
luu maailmanlaajuiseen us-
konnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumattomaan hyvän-
tekeväisyysjärjestöön, joka 
tuo apua sitä tarvitseville 
ihmisille. Työmme on tul-
lut tutuksi monille pudasjär-
veläisille ja meitä pyydetään 
monenlaisiin palvelutehtä-
viin.

Tämä kausi alkoi heinä/
elokuun vaihteessa torilla 
Kurenalan Kyläyhdistyksen 
kioskin pidossa. Tänä vuon-
na on muutenkin korostu-
nut yhteistyö eri järjestöjen 
kanssa. Jaoimme EU-ruo-
kaa marraskuussa yhdessä 
SPR:n kanssa, talvella teim-
me yhteistyötä seurakunnan, 
SPR:n ja eläkeliiton kanssa 
Apetitin pitsoja jakamalla.

Ystävänpäivänä olemme 
muistaneet vanhusten hoi-
tokotien asukkaita leipäjuus-

tojen kera. Valitettavasti ko-
ronarajoitusten takia emme 
ole voineet käydä tervehti-
mässä asukkaita henkilökoh-
taisesti. Mutta olemme ter-
vehtineet vanhuksia joulun 
aikaan joulukorteilla. Kan-
sainväliset lionsjärjestön ak-
tiviteetteina ovat olleet jo 
pitkään osana Hilimojen 
toimintaa: Rauhanjuliste-
kisat, nuorisovaihto sekä Sri 
Lankan kummilapsityö. 

Koronarajoituksista joh-
tuen viime vuodet ovat ol-
leet haastavia kokousten ja 
aktiviteettien järjestämises-
sä. Siitä huolimatta toimin-
tamme tänä vuonna on ollut 
todella vilkasta. Olemme ol-
leet siivoamassa torialuetta, 
haravoimassa museolla, jär-
jestimme isänpäivän konser-
tin seurakuntatalolla, veim-
me sivukylien vanhuksille 
joulukassit ym. Isoäidinneli-
öiden virkkaaminen oli yksi 
sellainen toiminta mitä pys-
tyimme kukin kotona teke-
mään. Onneksemme meil-
lä on Hilimoissa lion, joka 
ammattilaisena pystyi opas-
tamaan meitä ja kokoamaan 
neliöitä yhteen. Hilimoissa 
on monen alan osaajia, ku-
kin auttaa omalla osaamis-
alueellaan. Auttavia käsiä 
tarvitaan lisää, joten jos olet 
kiinnostunut hyvällä naispo-
rukalla tehtävästä palvelutoi-
minnasta, ole meihin yhtey-
dessä, vaikka messuilla. 

Tänäkin vuonna palkit-
semme pyyteettömästi va-
paaehtoistyötä tehneen 
ihmisen. Tunnustuksella Hi-
limat haluavat tuoda esille 
vapaaehtoistyön pyyteettö-
myyttä ja tärkeyttä.

Messujen palvelutarjon-
ta on monipuolinen. Ohjel-

massa on Tiina Pitkäsen lau-
lua, taikuri Tapio Salomaan 
taikatemppuja, Mervin Pu-
tiikin muotiesitys ja uutena 
liikuntasalin peilihuoneessa 
hyvinvointiaiheisia luentoja.

Messuravintolassa on tar-
jolla lapinukonkeittoa, pit-
sapaloja sekä pullakahvia. 
Myyjien messupöydillä on 
runsas valikoima erilaisia 
tuotteita vaikkapa äitien-
päivälahjaksi.

Hilimojen pöydällä on 
myytävänä perinteisesti mes-
suarpoja, joilla on mahdol-
lista voittaa hyviä palkintoja. 
Arpajaisten tuotto käytetään 
mm. koululaisten stipendei-
hin.

Lions-järjestö on kan-
sainvälinen palvelujärjestö. 
Olemme tehneet lahjoituk-
sen järjestön katastrofirahas-
toon, jota kautta apu menee 
Ukrainan sodan uhreille. 
Messuilla meillä on myös 

lipaskeräys, johon haluk-
kaat voivat lahjoittaa rahaa 
ukrainalaisten pakolaisten 
hyväksi.

Tervetuloa  
viettämään  

mukavaa  
messupäivää  
kanssamme!

Anna-Liisa Seppänen
Presidentti, 

LC Pudasjärvi Hilimat 

Anna-Liisa Seppänen Presidentti, LC Pudasjärvi Hilimat.

MESSUKAHVILAMESSUKAHVILA
● Lapinukon juhlakeittoa 

● Pizzapaloja ● Pullaa
● Kahvia ● Teetä ● Mehua 

Tervetuloa!

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, ota yhteyttä!Metsänomistaja, 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

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

ORVOKKI ORVOKKI 
6 6 kplkpl PAKKAUS 9  PAKKAUS 9 cm cm 
RUUKKU RUUKKU 
KOTIMAINEN KOTIMAINEN 
LAJITELMALAJITELMA

ORVOKKIAMPPELI ORVOKKIAMPPELI 
20 20 cmcm

559595 559595

PalvelemmePalvelemme
su-to 9-18 su-to 9-18 
pe-la 9-20pe-la 9-20

Kahvila-Ravintola 
TULITAUKO

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

MONTA TAPAA 
TEHDÄ HYVÄÄ
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MessutOlonHyvän
La 7.5. klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -salissa

Hilimat järjestävät

MESSU-MESSU-
ARPAJAISETARPAJAISET

Arvan hinta 5€.
Arpojen määrä 500 kpl.

Arpojen myyntiaika 1.3.-7.5.2022.
Arvonta suoritetaan poliisilaitoksella.

Tulokset seuraavassa PUDASjärveläisessä.

PALKINNOTPALKINNOT

1.  LAHJAKORTTI  250 €
2.  LAHJAKORTTI  150 €
3.  LAHJAKORTTI  100 €
4.  LAHJAKORTTI  100 €
5.  LAHJAKORTTI  100 €
6.  LAHJAKORTTI  100 €
7.  LAHJAKORTTI  75 €

Palkintoja 7 kpl, palkintojen arvo yhteensä 875 euroa. 
Lahjakortit käyvät pudasjärveläisiin liikkeisiin.

Arpajaisten tuotto käytetään Pudasjärveläisten lasten, 
nuorten ja vanhusten hyväksi.

LC Pudasjärvi / 
Hilimat

Tervetuloa messuille!

HILIMOJEN HILIMOJEN 
MESSUKAHVILAMESSUKAHVILA

klo 9-15klo 9-15
Lapin ukon juhlakeittoa 10 € 

(sis. leipä, voi, juoma, suolakurkku, juusto)

Jauhelihapizzapala 2 €
Kahvi 2 € 
Tee 1 €

Pulla 2 €
Mehu 0,50 €

Trip-mehu 1 €

Tervetuloa!

näämäle naamO  
 aattiojis ania aattannak
aj nesimätsääs taahrap taas anaakkaisa-ajatsimO  

asseettioso utsutuT .tude nesimattiojis  
 tudenajattiojis/fi.po

 
 .netrav isäämäle – suukkaisa-ajatsimo niknapsuusO

MessutOlonHyvän
Teemalehti 2022

Vastaava toimittaja: Elvi Räisänen
Toimittajat: Aila Helve, Heimo Turunen
Ilmoitukset ja messupöytien myynti:  

kaikki Hilimojen jäsenet
Sivujen taitto: Katariina Niemitalo, VKK-Media Oy

LC Pudasjärvi / 
Hilimat

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Puh. 041 317 3752

Avoinna ma-to 10.30-21, pe 10.30-22, la 11-22, su 12-21

Ravintola-pizzeria LaCucina
Pudasjärvellä, osoitteessa Kauppatie 5.

Lämpimästi tervetuloa herkuttelemaan!

Toivotamme lapset tervetulleeksi kokeilemaan 
leikkipaikkaamme! 

Meiltä löydät herkulliset pitsat, Meiltä löydät herkulliset pitsat, 
hampurilaiset, kebabit, hampurilaiset, kebabit, 
raikkaat salaatit sekä raikkaat salaatit sekä 
Välimeren annokset.Välimeren annokset.

Myös laaja ja Myös laaja ja 
tuore valikoima tuore valikoima 

salaattipöydässä.salaattipöydässä.

pirtticafe@gmail.com
050 330 5533

VAPUKSI 
MUNKKEJA JA SIMAA

SIMA 1 ltr pullo 4.20 €
SIMA 3 ltr kanisteri 12.00 €
Sima tilaukset to 28.4. mennessä

PIRTIN ISOT MUNKIT 1.20 €/kpl
Munkkitilaukset ke 27.4. mennessä

KEITTOLOUNAS 7 €
ma-pe klo 10.30-14.00

Hyvän Olon Keskus, Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi

Tutustu meihin
www.verkkoviestin.fi/lionspudasjarvihilimat/

KIINNOSTUITKO -
 HALUATKO MUKAAN
VIIHTYISÄÄN SURAAN

Tervetuloa!Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN PUDASJÄRVEN 
MARKKINATMARKKINAT

Markkinapaikkoja voi 
tiedustella 

Heimo Turunen 
vkkmedia@vkkmedia.fi 

0400 385 281 

pe-la 
8.-9.7.2022

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Syötteen Maansiirto OySyötteen Maansiirto Oy

maanrakennus-ja maansiirtotyöt
   - sorat, murskeet, hiekat
   - myös seulotut lajikkeet
maisemointityöt
lumityöt

Jari Särkelä  p. 0400 374259Jari Särkelä  p. 0400 374259

Viimeksi Hyvän Olon Messut järjestettiin 12. kerran 
vuonna 2019. Esiintyjinä olivat mm. laulaja Joel Halli-
kainen, pellepariskunta Nelli ja Niilo sekä monipuolinen 
vaate-esittely. Vuoden vapaaehtoistyöntekijänä palkit-
tiin Kerttu Simu. Perinteinen Hilimojen kokoama näyt-
tely oli pannumyssyistä ja yleensäkin kahvikulttuurista. 
Messupöydillä oli runsaasti tarjolla erilaisia tuotteita ja 
palveluja. Yleisöä oli runsaasti paikalla.

Messut viimeksi 
vuonna 2019
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MessutOlonHyvän
La 7.5. klo 9-15 Tuomas Sammelvuo -salissa

Hilimat järjestävät

MESSU-MESSU-
ARPAJAISETARPAJAISET

Arvan hinta 5€.
Arpojen määrä 500 kpl.

Arpojen myyntiaika 1.3.-7.5.2022.
Arvonta suoritetaan poliisilaitoksella.

Tulokset seuraavassa PUDASjärveläisessä.

PALKINNOTPALKINNOT

1.  LAHJAKORTTI  250 €
2.  LAHJAKORTTI  150 €
3.  LAHJAKORTTI  100 €
4.  LAHJAKORTTI  100 €
5.  LAHJAKORTTI  100 €
6.  LAHJAKORTTI  100 €
7.  LAHJAKORTTI  75 €

Palkintoja 7 kpl, palkintojen arvo yhteensä 875 euroa. 
Lahjakortit käyvät pudasjärveläisiin liikkeisiin.

Arpajaisten tuotto käytetään Pudasjärveläisten lasten, 
nuorten ja vanhusten hyväksi.

LC Pudasjärvi / 
Hilimat

Tervetuloa messuille!

HILIMOJEN HILIMOJEN 
MESSUKAHVILAMESSUKAHVILA

klo 9-15klo 9-15
Lapin ukon juhlakeittoa 10 € 

(sis. leipä, voi, juoma, suolakurkku, juusto)
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Trip-mehu 1 €

Tervetuloa!

näämäle naamO  
 aattiojis ania aattannak
aj nesimätsääs taahrap taas anaakkaisa-ajatsimO  

asseettioso utsutuT .tude nesimattiojis  
 tudenajattiojis/fi.po

 
 .netrav isäämäle – suukkaisa-ajatsimo niknapsuusO

MessutOlonHyvän
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TOPITOPI--TUVAN TUVAN 
KÄSITYÖKÄSITYÖ--
MYYMÄLÄMYYMÄLÄ  

avoinna avoinna 
ma-pe klo 9-15.30  ma-pe klo 9-15.30  
((  040 149 0993040 149 0993

TOPITOPI--TORI TORI 
KIERRÄTYS-KIERRÄTYS-
MYYMÄLÄMYYMÄLÄ  

avoinna avoinna 
ma-pe klo 10-16    ma-pe klo 10-16    
((  040 552 6715040 552 6715

Kauppatie 3 L. P. 0400 289 330 Kauppatie 3 L. P. 0400 289 330 
Tiina Salonpää, toiminnanjohtaja Tiina Salonpää, toiminnanjohtaja 
tiina.salonpaa@4h.fi, pudasjarvi.4h.fitiina.salonpaa@4h.fi, pudasjarvi.4h.fi

TERVETULOA TERVETULOA 
OSTOKSILLE JA OSTOKSILLE JA 

VIIHTYMÄÄN!VIIHTYMÄÄN!

www.pudasjarvi.4h.fi

Jukolantie 4, 93100 Pudasjärvi
puh. 040 500 3680

Hiusten leikkausta messuilla
tarjoamme kotiparturipalvelua 

iLTaisin ja viikonloppuisin.
perushinta leikkaukselle 27€ 
(sisältää 5 km matkakuluja)

soita ja sovi!

Ma-pe 9-18, la 10-16

Riistanhoitoyhdistys 
palvelee

PUDASJÄRVEN
RIISTANHOITO- 

YHDISTYS 

Toiminnanohjaaja 
Vesa Teivaanmäki 
p. 044 238 3257 

pudasjarvi@rhy.riista.fi 

Puheenjohtaja 
Mika Timonen 

p. 040 518 6236

Petäjäkankaantie 71
93100 Pudasjärvi

Kauppatie 1 L 2
93100 Pudasjärvi
Puh. 040 593 8579

Laakkonenaakkonen
Parturiliike

Puistotie 2, 
Pudasjärvi

Puh. (08) 822 377

LC- leirin 
Isäntäperheeksi nuorelle

Syötteellä järjestetään 
Lions-piirin klubien toi-
mesta kansainvälinen 
nuorisoleiri tammikuus-
sa 2023. Vastuuklubina 
toimii LC Pudasjärvi yh-
teistyössä LC Pudasjärvi 
Hilimojen kanssa. Koro-
nan takia leiri on joudut-
tu perumaan jo muutaman 
kerran, mutta taas olemme 
toiveikkaina järjestämäs-
sä tapahtumaa. Leirin 20 
nuorta tulevat perhemajoi-
tukseen heti joulun jälkeen 
ja siirtyvät Pikku-Syötteel-
le loppiaisen jälkeen.

Leirin järjestäminen on 
iso ponnistus ja tarvitsem-
me monien tukea toimin-
nalle. Ensisijainen tarve on 
isäntäperheistä. Tarkoituk-
sena on tarjota kokemus 
ihan tavallisesta pudas-
järvisestä perhe-elämästä. 
Isäntäperheitä haetaan to-
ki koko Pohjois-Suomen 
alueelta, mutta nyt paik-
kakuntamme perheillä on 

mahdollisuus saada mielen-
kiintoinen kokemus nuoren 
tai nuorten kanssa. 

Toisen asteen oppilaitos-
ten kanssa toivomme yhteis-
työtä. Tarvitsemme ’isän-
tänuoria’ 1–2 viittä nuorta 
kohden. He pitävät yhteyt-
tä etukäteen leirille tulevien 
kanssa ja osallistuvat leirin 
toteuttamiseen. Olisiko tässä 

sopiva opintopisteiden han-
kintamahdollisuus? Muu-
tama vanhempikin nuori 
mahtuu mukaan.

Lions-toiminnassa lahjoi-
tetaan kaikki kerätyt varat 
oman paikkakunnan ja osit-
tain kansainvälisille avuntar-
vitsijoille. Nuorten tukemi-
nen matkalla aikuisuuteen 
on korostunut koronaepi-

demian ja epävakaan yh-
teiskunnallisen tilanteen 
takia. Lions-toiminnassa 
voit Sinäkin olla auttamas-
sa. Tule mukaan tekemään 
hyvää.

Katri Virtanen
LC Pudasjärvi/

presidentti
KV-leirin johtaja

Uusi maa, uusia kokemuksia 
– nuorisovaihtoon Tanskaan
Kiinnostus nuorisovaihtoon 
lähdöstä alkoi alakouluikäi-
senä, kun katsoin videoita 
vaihto-oppilaiden kokemuk-
sista ja matkoista. Halu läh-
teä vaihtoon konkretisoitui 
kuitenkin vasta yläkoulussa, 
kun siskoni kävi vaihdossa 
Italiassa Pudasjärven Lions 
Clubin kautta ja oli muka-
na muissakin kansainvälisis-
sä hankkeissa, joihin sai osal-
listua Pudasjärven lukiossa. 

Viime syksynä 2021 sain-
kin kuulla mahdollisuudesta 
hakea vaihtoon kesällä 2022 
Lions Club Hilimojen lä-
hettämänä. Kirjoitin vapaa-
muotoisen hakemuksen, 
joka lähetettiin LC Pudas-
järvi/Hilimat nuorisovaihto-
vastaava Vuokko Nymanille. 
Päästyäni vaihto-ohjelmaan 
mukaan jatkoin käytännön 
asioista keskustelua Lions 
L-piirin nuorisovaihtokoor-
dinaattori Paula Taskilan 
kanssa. Toukokuun lopus-
sa tämän alueen vaihtareil-
le järjestetään vielä erillinen 
infotilaisuus Oulussa. 

Kohdevaihtoehtojani oli-
vat Saksa, Tanska sekä Itä-
valta, joista lopulliseksi 

kohteeksi valikoitui Tanska. 
Halusin hakea juuri näihin 
maihin, koska ne vaikutti-
vat kaikista mielenkiintoi-
simmilta ja koska ne ovat 
maita, joissa en ole vielä käy-
nyt. Mielenkiintoisia nuori-
sovaihtokohteita oli paljon 
muitakin, mutta ne olivat 
maita, joissa olen jo ehtinyt 
käydä, ja halusin kohteen 
olevan minulle uusi. 

Olen vaihdossa heinä-
kuussa yhteensä kolme viik-
koa, joista ensimmäisen vie-
tän isäntäperheessä ja kaksi 
seuraavaa leirillä muiden 
eri puolilta Eurooppaa tul-
leiden vaihtonuorten kans-
sa. Vaihdolta odotan kieli-
taidon parantumista, paljon 
uusia kokemuksia, ystäviä 
sekä mukavaa yhdessäoloa 
muiden leiriläisten kanssa. 
Minusta olisi mahtavaa, jos 
isäntäperheeseen kuului-
si vanhempien lisäksi myös 
saman ikäisiä nuoria, joiden 
kanssa voisi pitää yhteyttä 
myöhemminkin.

Vuokko ja Paula ovat ol-
leet avuliaita ja tiedottaneet 
asioista hyvin. LC Hilimoil-
le kiitos valinnastani nuori-

Tulevaa Tanskan maTkaa jo odoTTava sofia Harju ja lC Pudasjärvi 
HilimaT nuorisovaiHTovasTaava vuokko nyman.

sovaihtoon ja siitä, että se 
sponsoroi pakollisia kuluja 
tiettyyn rajaan asti. Odo-

tan innolla uusia elämyksiä 
ja matkasta jääviä muistoja.

www.katri-fysiokv.fi katri-fysiokv.fi | 
medikko.fi | medipudas.fi

WIRTAAMO KAUPPATIE 3 L 101

WIRTAAMO
   Mukana la 7.5. klo 9-15

HYVÄN OLON MESSUILLA   

terveysmittauksia, elintapaneuvontaa
hemmotteluhoitoja 
yllätyksiä, arvontaa

lahjakortit, ajanvaraukset
TERVETULOA MESSUTILAAMME!

●● Kauneutta Kauneutta
●● Terveyttä Terveyttä
● ● Hyvinvointia Hyvinvointia 
paikkakunnaltapaikkakunnalta
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17

TEHOPESU 
+ VAHA 60€C.

KIILTOA JA SUOJAA KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESIAUTOLLESI

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

SPR PUDASJÄRVEN 
OSASTON TELTTA:  

kertaa ea taitoja, riksapyörä paikalla, 
pyöritä ystävyys onnenpyörää, 

porinanurkkaus, Vapepa esittely ym…
Tule tutustumaan toimintaamme. 

Löydät meidät ulkona  
Tuomas Sammelvuo -salin Iijoen  

puoleisessa päädystä.

La 27.8.2022 klo 20-02 La 27.8.2022 klo 20-02 
Jyrkkäkoskella PudasjärvelläJyrkkäkoskella Pudasjärvellä

Rytilammentie 78, 93100 PudasjärviRytilammentie 78, 93100 Pudasjärvi

Venetsialaiset JyrkkäkoskellaVenetsialaiset Jyrkkäkoskella

TIINA PITKÄNEN & SARMASTIINA PITKÄNEN & SARMAS
TanssittaaTanssittaa

Jyrkkäkoski

Järjestää: Lions Club 
Pudasjärvi, yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

Lippu: 20€Tervetuloa!Tervetuloa!
K-18K-18

Tiina Pitkänen esiintyy messuilla

Tiina Pitkäsen uusin single Toisillemme parasta julkaistiin 
kiirastorstaina 14.4.

Hyvän Olon messuilla esiin-
tyy lauantaina 7.5. pudas-
järveläislähtöinen, nykyisin 
Haukiputaan Kellossa asu-
va, iskelmälaulaja Tiina Pit-
känen. Hän kertoo musii-
kin olleen tärkeä osa hänen 
elämäänsä pienestä pitäen ja 
muistaa laulaneensa ensim-
mäisen kerran Pudasjärven 
ala-asteen toisella luokalla 
rehtorin pyynnöstä koulussa 
vierailijoille. Keikkailun Pit-
känen aloitti vuonna 2003. 
Samana vuonna hän lauloi 
ensimmäistä kertaa kilpailu-
mielessä ja sijoittui Vihreät 
Niityt Toivo Kärki -laulukil-
pailussa toiseksi.

Myöhemmin Pitkänen 
on tullut tutuksi tango-
markkinoilta, joissa Pitkä-
nen on laulanut kolmesti; 
vuonna 2005 hän sijoittui 
kymmenen parhaan naisen 
joukkoon ja vuonna 2015 

kuuden parhaan joukkoon 
ja vuonna 2016 kahdeksan 
kärkeen.

Vuonna 2017 Pitkänen 
lauloi itsensä Iskelmäpara-
tiisi 2017 -laulukilpailun fi-
naaliin ja vei sen voiton yh-
dessä Keijo Hietikon kanssa.

Uusi single
Modernista popiskelmäs-
tä tunnettu Tiina Pitkänen 
palasi studiolle uudella vah-
valla uptempoisella ja kou-
kuttavalla uudella singlellä 
Toisillemme parasta, joka 
julkaistiin kiirastorstaina 
14.4. Tekijät ovat monen 
tunnetun hittibiisin takaa, 
säveltäjänä Antti Kleemola 
ja tekstin on kirjoittanut Eija 
Hinkkala. Tuottajana toimii 
Samuli Turunen.

- Biisi kertoo pitkän pari-
suhteen salaisuudesta, se on 
ylistyslaulu kestävälle rak-

kaudelle. Yhdessä jaetaan 
kaikki hyvät hetket ja ol-
laan menty läpi myös vai-
keiden aikojen. Kun kaksi 
ihmistä on toisilleen paras-
ta, Pitkänen kuvailee kap-
paletta, joka on vahvaa jat-
koa edeltävälle radiolistoilla 

menestyneelle singlelle Hä-
peämätön.

Tiina Pitkänen nähdään 
Pudasjärvellä tulevan kesä-
nä Hyvän Olon messujen 
lisäksi 18.6. Hampushallin 
tansseissa ja 27.8. Venetsia-
laistansseissa Jyrkkäkoskella. 

www.tili-tekno.fi - Pudasjärvi - Oulu

YKSILÖLLISTÄ 
TILITOIMISTOPALVELUA

Taikuri esiintyy 
messuilla
Messuilla esiintyy Siilinjär-
veltä saapuva taikuri Tapio 
Salomaa, jonka estraditaika-
esitykset sisältävät visuaali-
sia ja todella hämmästyttä-
viä taikatemppuja hauskoilla 
jutuilla höystettynä. Välinei-
nä käytetään usein jokaiselle 
tuttuja esineitä kuten sano-
malehtiä, limupulloa, sa-
teenvarjoa, silinterihattua, 
kananmunia, ilmapalloja, 
suuria pelikortteja, värikkäi-
tä huiveja jne. Hänen esit-

tämänsä narutemput ovat 
alan parhaita. Mentalismia-
kaan unohtamatta. Taikuri 
Salomaa kietoo katsojat ot-
teeseensa ja pääsevätpä on-
nekkaimmat yleisön joukos-
ta lavalle avustustehtäviin. 
Hän on toiminut ammatti-
taikurina jo vuodesta 1996. 
Salomaa on esiintynyt myös 
TV:ssä, mm. Älä katso-oh-
jelmassa ja Talent Suomi 
-kilpailussa kahtena vuonna, 
viimeksi vuonna 2020. HT

”Mystiikan mestari, mustan magian maisteri”, seitsenkertai-
nen taikuuden SM-mitalisti. Mestaritaikuri Tapio Salomaalla 
on omaa erikoisohjelmaa koko perheelle.

www.lions.fi

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839  

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Liikuntahallin peilisalissa 
on messujen aikana hyvin-
vointiin liittyviä luentoja 
ja keskusteluja. 

FysioKV yrittäjä Kat-
ri Virtasen puhuu ja vetää 
keskustelua ihmisen omi-
en voimavarojen käytöstä 
vastoinkäymisten kohda-
tessa. Korona -aika ja siitä 
selviäminen ovat monelle 
henkisesti haasteellisia.

Psykologi Virva Siira 
luennoi aiheesta mieli- ja 

keho hyvinvoinnin kom-
passina. Luennolla teh-
dään hyvinvointia vahvis-
tava tehtävä.

NeoLife yrittäjä Tarja 
Hallikainen kertoo Ne-
oLife ja ruokapohjaisis-
ta ravintolisistä, jotka an-
tavat energiantäyteistä ja 
elinvoimaista elämää. Hal-
likainen tarjoaa myös bio-
resonanssimittauksia. 

Hyvinvointiin 
liittyviä luentoja 

Peilisalissa
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PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PPUUDDAASS--KKOONNEE  OOYY

PUDAS-KONE OY

Jo 40 vuotta palvelevaa konekauppaa 

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

Avoinna 
ma-pe 
9-17

TEHOPESU 
+ VAHA 60€C.

KIILTOA JA SUOJAA KIILTOA JA SUOJAA 
AUTOLLESIAUTOLLESI

Pudasjärven Vuokratalot Oy
Oikopolku 2 B 2, 93100 Pudasjärvi. 

P. 050 409 8190, asuntotoimisto@pudasjarvi.fi
Avoinna: ma klo 9-12, ti klo 12-15, ke suljettu, to klo 12-15, pe klo 9-12.

SPR PUDASJÄRVEN 
OSASTON TELTTA:  

kertaa ea taitoja, riksapyörä paikalla, 
pyöritä ystävyys onnenpyörää, 

porinanurkkaus, Vapepa esittely ym…
Tule tutustumaan toimintaamme. 

Löydät meidät ulkona  
Tuomas Sammelvuo -salin Iijoen  

puoleisessa päädystä.

La 27.8.2022 klo 20-02 La 27.8.2022 klo 20-02 
Jyrkkäkoskella PudasjärvelläJyrkkäkoskella Pudasjärvellä

Rytilammentie 78, 93100 PudasjärviRytilammentie 78, 93100 Pudasjärvi

Venetsialaiset JyrkkäkoskellaVenetsialaiset Jyrkkäkoskella

TIINA PITKÄNEN & SARMASTIINA PITKÄNEN & SARMAS
TanssittaaTanssittaa

Jyrkkäkoski

Järjestää: Lions Club 
Pudasjärvi, yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat 

Lippu: 20€Tervetuloa!Tervetuloa!
K-18K-18

Tiina Pitkänen esiintyy messuilla

Tiina Pitkäsen uusin single Toisillemme parasta julkaistiin 
kiirastorstaina 14.4.

Hyvän Olon messuilla esiin-
tyy lauantaina 7.5. pudas-
järveläislähtöinen, nykyisin 
Haukiputaan Kellossa asu-
va, iskelmälaulaja Tiina Pit-
känen. Hän kertoo musii-
kin olleen tärkeä osa hänen 
elämäänsä pienestä pitäen ja 
muistaa laulaneensa ensim-
mäisen kerran Pudasjärven 
ala-asteen toisella luokalla 
rehtorin pyynnöstä koulussa 
vierailijoille. Keikkailun Pit-
känen aloitti vuonna 2003. 
Samana vuonna hän lauloi 
ensimmäistä kertaa kilpailu-
mielessä ja sijoittui Vihreät 
Niityt Toivo Kärki -laulukil-
pailussa toiseksi.

Myöhemmin Pitkänen 
on tullut tutuksi tango-
markkinoilta, joissa Pitkä-
nen on laulanut kolmesti; 
vuonna 2005 hän sijoittui 
kymmenen parhaan naisen 
joukkoon ja vuonna 2015 

kuuden parhaan joukkoon 
ja vuonna 2016 kahdeksan 
kärkeen.

Vuonna 2017 Pitkänen 
lauloi itsensä Iskelmäpara-
tiisi 2017 -laulukilpailun fi-
naaliin ja vei sen voiton yh-
dessä Keijo Hietikon kanssa.

Uusi single
Modernista popiskelmäs-
tä tunnettu Tiina Pitkänen 
palasi studiolle uudella vah-
valla uptempoisella ja kou-
kuttavalla uudella singlellä 
Toisillemme parasta, joka 
julkaistiin kiirastorstaina 
14.4. Tekijät ovat monen 
tunnetun hittibiisin takaa, 
säveltäjänä Antti Kleemola 
ja tekstin on kirjoittanut Eija 
Hinkkala. Tuottajana toimii 
Samuli Turunen.

- Biisi kertoo pitkän pari-
suhteen salaisuudesta, se on 
ylistyslaulu kestävälle rak-

kaudelle. Yhdessä jaetaan 
kaikki hyvät hetket ja ol-
laan menty läpi myös vai-
keiden aikojen. Kun kaksi 
ihmistä on toisilleen paras-
ta, Pitkänen kuvailee kap-
paletta, joka on vahvaa jat-
koa edeltävälle radiolistoilla 

menestyneelle singlelle Hä-
peämätön.

Tiina Pitkänen nähdään 
Pudasjärvellä tulevan kesä-
nä Hyvän Olon messujen 
lisäksi 18.6. Hampushallin 
tansseissa ja 27.8. Venetsia-
laistansseissa Jyrkkäkoskella. 

www.tili-tekno.fi - Pudasjärvi - Oulu

YKSILÖLLISTÄ 
TILITOIMISTOPALVELUA

Taikuri esiintyy 
messuilla
Messuilla esiintyy Siilinjär-
veltä saapuva taikuri Tapio 
Salomaa, jonka estraditaika-
esitykset sisältävät visuaali-
sia ja todella hämmästyttä-
viä taikatemppuja hauskoilla 
jutuilla höystettynä. Välinei-
nä käytetään usein jokaiselle 
tuttuja esineitä kuten sano-
malehtiä, limupulloa, sa-
teenvarjoa, silinterihattua, 
kananmunia, ilmapalloja, 
suuria pelikortteja, värikkäi-
tä huiveja jne. Hänen esit-

tämänsä narutemput ovat 
alan parhaita. Mentalismia-
kaan unohtamatta. Taikuri 
Salomaa kietoo katsojat ot-
teeseensa ja pääsevätpä on-
nekkaimmat yleisön joukos-
ta lavalle avustustehtäviin. 
Hän on toiminut ammatti-
taikurina jo vuodesta 1996. 
Salomaa on esiintynyt myös 
TV:ssä, mm. Älä katso-oh-
jelmassa ja Talent Suomi 
-kilpailussa kahtena vuonna, 
viimeksi vuonna 2020. HT

”Mystiikan mestari, mustan magian maisteri”, seitsenkertai-
nen taikuuden SM-mitalisti. Mestaritaikuri Tapio Salomaalla 
on omaa erikoisohjelmaa koko perheelle.

www.lions.fi

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 745 9839  

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

Liikuntahallin peilisalissa 
on messujen aikana hyvin-
vointiin liittyviä luentoja 
ja keskusteluja. 

FysioKV yrittäjä Kat-
ri Virtasen puhuu ja vetää 
keskustelua ihmisen omi-
en voimavarojen käytöstä 
vastoinkäymisten kohda-
tessa. Korona -aika ja siitä 
selviäminen ovat monelle 
henkisesti haasteellisia.

Psykologi Virva Siira 
luennoi aiheesta mieli- ja 

keho hyvinvoinnin kom-
passina. Luennolla teh-
dään hyvinvointia vahvis-
tava tehtävä.

NeoLife yrittäjä Tarja 
Hallikainen kertoo Ne-
oLife ja ruokapohjaisis-
ta ravintolisistä, jotka an-
tavat energiantäyteistä ja 
elinvoimaista elämää. Hal-
likainen tarjoaa myös bio-
resonanssimittauksia. 

Hyvinvointiin 
liittyviä luentoja 

Peilisalissa
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RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`
Keittiöt, liukuovikaapistot
ja kaikki kiintokalusteet

suoraan paikalliselta
valmistajalta.

www.rautiokalustaa.fi

Jalkahoitola StressiPiste
* Jalkojenhoitoa

* C.E. Vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Tervetuloa!
Pirjo Leino

Varastotie 5, 
93100 Pudasjärvi

P. 040 187 1760

Varaukset kirkkoherranvirastosta p. (08) 882 3100, pudasjarvi.srk@evl.fi  

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
● Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla 5 km päässä Pudasjärven keskustasta
● Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- tai kokouskäyttöön
● Majoituspaikkoja leirikeskuksessa yhteensä jopa 50 henkilölle
● Erillinen rantasauna 

Katso leirikeskuksen esittelyvideo osoitteesta:
www.pudasjarvenseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/hilturannan-leirikeskus.

Edulliset hinnat!

Pudasjärven seurakunta

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
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

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 10-21

PUDASJÄRVI

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

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

> Isännöintiä 
> Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  
www.kiinteistonelio.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat
        - Kellojen korjaukset
          - Korujen korjaukset

Tervetuloa!

85 -vuotta alan ammattitaitoa!

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 586 2067

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto

Oikopolku 2. 
Puh. 045 695 9925

hallacatering@gmail.com  
www.hallacatering.com

LOUNASKAHVILA  

AVOINNA:
  MA - PE  10 - 16
  LA - SU   suljettu

Tervetuloa!Tervetuloa!

Lounas 
ma - pe klo 10.30 - 13.30

Tilauskakut 
Pitopalvelu

ABC Pudasjärvi
Varsitie 2 
93100 Pudasjärvi

ÄITIENPÄIVÄN
NOUTOPÖYTÄ 8.5.

14,90€ 
S-Etukortilla

Norm. 15,90 €

Menu
Naudan paahtopaistia ja madeirakastiketta (M,L,G)
Paistettua kirjolohta ja hollandaisekastiketta (L,G)
Tofu-kasviswokkia (M,L,G,VE)
Paahdetut perunat (M,L,G,VE)
Äitienpäivänkakku ja kahvi (L,G)

LC Hilimojen synty
Vuonna 2002 eri ryhmien 
kokoontumisissa pohdit-
tiin naisklubin perustamis-
ta. Sitä aikaisemminkin oli 
ollut vastaavia suunnitelmia. 
Uuden klubin perustami-
nen annettiin Raija Nieme-
län tehtäväksi. Valmisteleva 
toimikunta kokoontui kak-
si kertaa ennen varsinaista 
perustamiskokousta vuon-
na 2005. Valmistelevan 
toimikunnan kokouksissa 
päätettiin klubin nimestä, 
yhdistyksen säännöistä, ko-
kousten ajankohdista ja –
paikoista, perustamisjuhlas-
ta, toimintasuunnitelmasta, 
jäsenmaksuista, talousarvi-
osta ja hallituksesta. 

- Yhdistyksen perusta-
miskokous pidettiin Pu-
dasjärven työkeskukses-
sa 16.01.2005. Paikalla oli 
19 Hilimaa ja Lapin piirin 
hallituksen jäseniä puolisoi-
neen. Raija Niemelä valittiin 

ensimmäiseksi presidentiksi. 
Perustamiskokous hyväksyi 
valmistelevan toimikunnan 
suunnittelemat asiat ja 

LC Pudasjärvi / Hilimat 
päätettiin ilmoittaa yhdis-
tysrekisteriin, kertoi perus-
tajajäsen Pirkko Polvi.

Klubin nimeksi olisi voi-
nut tulla: Hilmat, Tomerat 
Hilimat, Iijokilaiset, Iijo-
en Hilimat tai Kurettaret. 
Lopulta päädyttiin LC Pu-
dasjärvi / Hilimat vaihtoeh-
toon. Nimi viittaa Pudas-
järven  kulttuurielämässä 
vaikuttaneeseen Hilma Räi-
säseen. Puolisonsa kanssa 
hän aloitti 1950-luvulla esi-
nekeräyksen tulevaa kotiseu-
tumuseota varten. Museo 
avattiin entiseen viljamaka-
siiniin vuonna 1960. Hili-
mat istuttivat kesällä 2005 
museon läheisyyteen kuu-
sen kunnioittaakseen Hil-
ma Räisäsen  elämäntyötä. 

LC Pudasjärvi Hilimat -klu-
bin perustajajäsenelle Pirk-
ko Polvelle Arne Ritari säätiö 
on myöntänyt ritarin arvon, 
joka luovutettiin syyskuus-
sa 2019 Hilimojen toimin-
takauden aloittamistilaisuu-
dessa.

Hilimat haluavat jatkaa yh-
teyden pitämistä kotiseutu-
museoon. 

Polvi kertoi, että he sai-
vat klubin sääntöjen ja toi-
mintasuunnitelman mallin 
LC Kuusamon / Pohjana-
koilta. Klubin perustamis-
asiakirjat allekirjoitettiin eri-
tyisessä juhlassa Syötteellä 
16.04.2005. Klubi ja halli-
tus kokoontuvat kuukausit-
tain ravintola Kurenkoskes-
sa. Hilimojen teemana on: 
Me palvelemme. Toiminnas-
sa on mukana naisia eri am-
mattiryhmistä. Hilimat te-
kevät aktiivisesti yhteistyötä 
kaupungin ja seurakunnan 
kanssa. Perustajajäsenistä 
kolmasosa on edelleen mu-
kana klubin toiminnassa. 
Tulevaisuus näyttää valoi-
salta.

Ape Nieminen

MONTA TAPAA 
TEHDÄ HYVÄÄ

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. 
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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulun teoriatunnit  
netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ
p. 044 200 2995 / Raija, raija.kauppinen@gmail.com

Lounaspöytä
Grilli

Kahvila

Avoinna joka päivä klo 9 - 18 

Oman leipomon 
tuotteita tilattavissa tai 

noudettavissa.

Tervetuloa!

M-market Rytinki

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Rytingin Kauppa Oy

Meiltä tietokoneet, 
puhelimet ja liittymät.

Myös tietokone-, puhelin- ja 
antenniasennukset ja -huollot. 

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, 050 582 1620

Ma-Pe  
9.00-17.00

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250 Hannun 
taksimatkat Oy 

Rytinki 

0400 244 769 

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

Auvo Turpeinen yritysneuvoja 045 169 3997
Jukka Koutaniemi matkailun yrityskehittäjä 050 544 2300
Riikka Tuomivaara toimitusjohtaja 050 552 6690
e-mail: etunimi.sukumi@pudasjarvi.fi 
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi 

Yritys-
kehitys

Alue-
markki-
nointi

Liike-
tontit

OLEMME MUKANA 
HYVÄN OLON 
MESSUILLA

JP AUTO- 
MAALAAMO

JP AUTO- 
MAALAAMO

•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
•   LASINVAIHDOT JA  

-KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•   AUTOMAALAUKSET
•   ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 
040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ HYVÄKSYMÄ 

KOLARIKORJAAMOKOLARIKORJAAMO

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi  

Avoinna ma-pe 7.00-16.00
www.jpautomaalaamo.fi

”Palvelua sydämestä” 
leijonien toimintateemana 
Leijonien tavoitteena on 
toimia maailmanlaajuisena 
johtajana yhteisö- ja huma-
nitäärisessä palvelussa. Teh-
tävämme on mahdollistaa 
vapaaehtoisten palvelutyö 
paikkakunnillaan, vastata 
humanitäärisiin tarpeisiin, 
rohkaista rauhaan ja edis-
tää kansainvälistä yhteisym-
märrystä lionsklubien väli-
tyksellä.

Leijonajärjestön tämän 
toimintakauden toimin-
tateema on Palvelua sydä-
mestä. Se on kutsu kaikille 
lioneille varmistaa, että toi-
mimme aina samasta syystä, 
miksi alun perin liityimme 
Lions-toimintaan sydämen 
kautta. 

Maailma on kokenut pal-
jon viimeisen vuoden aika-
na. Lioneina me olemme 
pakotettuja löytämään tur-
vallisia tapoja palvella näi-
nä ennennäkemättöminä 

aikoina. Aivan kuten olem-
me aina tehneet, olemme 
näinäkin aikoina toimineet 
toivon merkkinä lukemat-
tomille apua tarvitseville ih-
misille ja yhteisöille. Lah-
joituksemme kerryttävät 
Kampanja 100 -keräystä. 
Koskaan ei tiedä, kuka seu-
raavaksi on avun tarpeessa. 
Nyt Ukrainassa avun tarve 
on suunnaton. Kansainväli-
nen lionsjärjestö ja Suomen 
leijonat ovat kantaneet kor-
tensa kekoon. Naapurimai-
den Lions-klubit ovat heti 
rajan takana toimittaen ruo-
kaa, juomaa, suojaa, vaattei-
ta ja kuljetuksia eteenpäin. 
Klubien kautta avustukset 
menevät varmuudella ja no-
peasti oikeaan kohteeseen.

Palvelemme rakkaudel-
la ja myötätunnolla yhtei-
söissämme. Annamme epä-
itsekkäästi aikaamme ja 
tukeamme ja se tekee meistä 

lioneista niin erityisiä. Kun 
autamme muita, emme odo-
ta mitään vastineeksi. Silti 
saamme hyvin paljon. Pal-
velumme tarjoaa toivoa ja 
yhteyksiä suuren tarpeen 
edessä ja sitä kautta kutsu-
taan kanssaihmisiämme liit-
tymään mukaamme. Otam-
me vastaan sen ilon, jonka 
saamme, kun toteutamme 
palvelua sydämestämme.

Meidän kaikkien voimia 
tarvitaan juuri nyt maailman 
tilanteiden epävarmoina ai-
koina. Pidetään mielessä pii-
rimme teema ”Yhteistyössä 
on voimaa”. Meillä on vah-
va usko tulevaan kaikesta 
epävarmuudesta huolimat-
ta. Olemme toimineet järjes-
tönä yli 100 vuotta ja Suo-
messakin yli 70 vuotta. Ajat 
ovat muuttuneet, mutta lei-
jonia tarvitaan yhä, kenties 
entistä enemmän. Tulemme 
kohtaamaan tulevaisuuden 

yhdessä ja voittamaan kaik-
ki haasteet yhdessä. 

Menestystä Hilimoille 
Hyvän Olon Messujen jär-
jestämisessä!

Veijo Nurmikumpu
Piirikuvernööri

Piirikuvernööri Veijo Nurmi-
kumpu.

MONTA TAPAA 
TEHDÄ HYVÄÄ

LC Pudasjärvi Hilimat lah-
joitti Pikku Piitun päiväko-
din Keltasirkuille keppihe-
vosia, jotka klubi oli saanut 
lahjoituksena ilmajokisel-
ta leijona-aktiivilta Martti 
Koivumäeltä. 

Lahjoitusta vastaanot-
tamassa ovat Eeva-Leena 
Luokkanen, Hilda ja Hel-
miina sekä lahjoituksen 
luovuttajana Anna-Liisa 
Seppänen LC Hilimoista. 

Keppihevosia 
lahjoituksena 
Keltasirkuille
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RAUTIO
~kalustaa unelmasi~

`
Keittiöt, liukuovikaapistot
ja kaikki kiintokalusteet

suoraan paikalliselta
valmistajalta.

www.rautiokalustaa.fi

Jalkahoitola StressiPiste
* Jalkojenhoitoa

* C.E. Vyöhyketerapiaa
* Kuumakivihierontaa

* DETOX-Kehonpuhdistusta
* Lymfaterapiaa

Tervetuloa!
Pirjo Leino

Varastotie 5, 
93100 Pudasjärvi

P. 040 187 1760

Varaukset kirkkoherranvirastosta p. (08) 882 3100, pudasjarvi.srk@evl.fi  

HILTURANNAN LEIRIKESKUS
● Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla 5 km päässä Pudasjärven keskustasta
● Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- tai kokouskäyttöön
● Majoituspaikkoja leirikeskuksessa yhteensä jopa 50 henkilölle
● Erillinen rantasauna 

Katso leirikeskuksen esittelyvideo osoitteesta:
www.pudasjarvenseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/hilturannan-leirikeskus.

Edulliset hinnat!

Pudasjärven seurakunta

PUDASJÄRVEN HAUTAUSTOIMISTO 
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

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 10-21

PUDASJÄRVI

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

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

> Isännöintiä 
> Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  
www.kiinteistonelio.fi

KELLOSEPÄNLIIKE

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

- Kellot
  - Kihlat
    - Korut
      - Lahjatavarat
        - Kellojen korjaukset
          - Korujen korjaukset

Tervetuloa!

85 -vuotta alan ammattitaitoa!

Kuljetus Luokkanen Oy
Parsipolku 8, 93100 Pudasjärvi

Puh. 040 586 2067

• Rahtikuljetukset
• Hakekuljetukset
• Maansiirto

Oikopolku 2. 
Puh. 045 695 9925

hallacatering@gmail.com  
www.hallacatering.com

LOUNASKAHVILA  

AVOINNA:
  MA - PE  10 - 16
  LA - SU   suljettu

Tervetuloa!Tervetuloa!

Lounas 
ma - pe klo 10.30 - 13.30

Tilauskakut 
Pitopalvelu

ABC Pudasjärvi
Varsitie 2 
93100 Pudasjärvi

ÄITIENPÄIVÄN
NOUTOPÖYTÄ 8.5.

14,90€ 
S-Etukortilla

Norm. 15,90 €

Menu
Naudan paahtopaistia ja madeirakastiketta (M,L,G)
Paistettua kirjolohta ja hollandaisekastiketta (L,G)
Tofu-kasviswokkia (M,L,G,VE)
Paahdetut perunat (M,L,G,VE)
Äitienpäivänkakku ja kahvi (L,G)

LC Hilimojen synty
Vuonna 2002 eri ryhmien 
kokoontumisissa pohdit-
tiin naisklubin perustamis-
ta. Sitä aikaisemminkin oli 
ollut vastaavia suunnitelmia. 
Uuden klubin perustami-
nen annettiin Raija Nieme-
län tehtäväksi. Valmisteleva 
toimikunta kokoontui kak-
si kertaa ennen varsinaista 
perustamiskokousta vuon-
na 2005. Valmistelevan 
toimikunnan kokouksissa 
päätettiin klubin nimestä, 
yhdistyksen säännöistä, ko-
kousten ajankohdista ja –
paikoista, perustamisjuhlas-
ta, toimintasuunnitelmasta, 
jäsenmaksuista, talousarvi-
osta ja hallituksesta. 

- Yhdistyksen perusta-
miskokous pidettiin Pu-
dasjärven työkeskukses-
sa 16.01.2005. Paikalla oli 
19 Hilimaa ja Lapin piirin 
hallituksen jäseniä puolisoi-
neen. Raija Niemelä valittiin 

ensimmäiseksi presidentiksi. 
Perustamiskokous hyväksyi 
valmistelevan toimikunnan 
suunnittelemat asiat ja 

LC Pudasjärvi / Hilimat 
päätettiin ilmoittaa yhdis-
tysrekisteriin, kertoi perus-
tajajäsen Pirkko Polvi.

Klubin nimeksi olisi voi-
nut tulla: Hilmat, Tomerat 
Hilimat, Iijokilaiset, Iijo-
en Hilimat tai Kurettaret. 
Lopulta päädyttiin LC Pu-
dasjärvi / Hilimat vaihtoeh-
toon. Nimi viittaa Pudas-
järven  kulttuurielämässä 
vaikuttaneeseen Hilma Räi-
säseen. Puolisonsa kanssa 
hän aloitti 1950-luvulla esi-
nekeräyksen tulevaa kotiseu-
tumuseota varten. Museo 
avattiin entiseen viljamaka-
siiniin vuonna 1960. Hili-
mat istuttivat kesällä 2005 
museon läheisyyteen kuu-
sen kunnioittaakseen Hil-
ma Räisäsen  elämäntyötä. 

LC Pudasjärvi Hilimat -klu-
bin perustajajäsenelle Pirk-
ko Polvelle Arne Ritari säätiö 
on myöntänyt ritarin arvon, 
joka luovutettiin syyskuus-
sa 2019 Hilimojen toimin-
takauden aloittamistilaisuu-
dessa.

Hilimat haluavat jatkaa yh-
teyden pitämistä kotiseutu-
museoon. 

Polvi kertoi, että he sai-
vat klubin sääntöjen ja toi-
mintasuunnitelman mallin 
LC Kuusamon / Pohjana-
koilta. Klubin perustamis-
asiakirjat allekirjoitettiin eri-
tyisessä juhlassa Syötteellä 
16.04.2005. Klubi ja halli-
tus kokoontuvat kuukausit-
tain ravintola Kurenkoskes-
sa. Hilimojen teemana on: 
Me palvelemme. Toiminnas-
sa on mukana naisia eri am-
mattiryhmistä. Hilimat te-
kevät aktiivisesti yhteistyötä 
kaupungin ja seurakunnan 
kanssa. Perustajajäsenistä 
kolmasosa on edelleen mu-
kana klubin toiminnassa. 
Tulevaisuus näyttää valoi-
salta.

Ape Nieminen

MONTA TAPAA 
TEHDÄ HYVÄÄ

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. 
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LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Autokoulun teoriatunnit  
netissä alkavat  
maanantaisin. 

Tervetuloa!

HETEKYLÄNTIE 8, 93140 KIPINÄ
p. 044 200 2995 / Raija, raija.kauppinen@gmail.com

Lounaspöytä
Grilli

Kahvila

Avoinna joka päivä klo 9 - 18 

Oman leipomon 
tuotteita tilattavissa tai 

noudettavissa.

Tervetuloa!

M-market Rytinki

Avoinna joka päivä klo 8.00-17.00
Kelankyläntie 10, 93240 Rytinki, p. 044 082 7131, rytinginkauppa@gmail.com

Rytingin Kauppa Oy

Meiltä tietokoneet, 
puhelimet ja liittymät.

Myös tietokone-, puhelin- ja 
antenniasennukset ja -huollot. 

KOILLIS-TELE
MYYNTI - ASENNUS - HUOLTO

Kauppatie 6, 93100 Pudasjärvi
P. (08) 821 620, 050 582 1620

Ma-Pe  
9.00-17.00

Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250Pudasjärvi 0100 84250 Hannun 
taksimatkat Oy 

Rytinki 

0400 244 769 

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

Auvo Turpeinen yritysneuvoja 045 169 3997
Jukka Koutaniemi matkailun yrityskehittäjä 050 544 2300
Riikka Tuomivaara toimitusjohtaja 050 552 6690
e-mail: etunimi.sukumi@pudasjarvi.fi 
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi 

Yritys-
kehitys

Alue-
markki-
nointi

Liike-
tontit

OLEMME MUKANA 
HYVÄN OLON 
MESSUILLA

JP AUTO- 
MAALAAMO

JP AUTO- 
MAALAAMO

•  VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
• VAHINKOTARKISTUKSET
•   LASINVAIHDOT JA  

-KORJAUKSET
•  KOLARIKORJAUKSET
•   AUTOMAALAUKSET
•   ILMASTOINNIN HUOLLOT

 Puh. 040 564 8614, 
040 564 9523

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ HYVÄKSYMÄ 

KOLARIKORJAAMOKOLARIKORJAAMO

Teollisuustie 8, 
93100 Pudasjärvi  

Avoinna ma-pe 7.00-16.00
www.jpautomaalaamo.fi

”Palvelua sydämestä” 
leijonien toimintateemana 
Leijonien tavoitteena on 
toimia maailmanlaajuisena 
johtajana yhteisö- ja huma-
nitäärisessä palvelussa. Teh-
tävämme on mahdollistaa 
vapaaehtoisten palvelutyö 
paikkakunnillaan, vastata 
humanitäärisiin tarpeisiin, 
rohkaista rauhaan ja edis-
tää kansainvälistä yhteisym-
märrystä lionsklubien väli-
tyksellä.

Leijonajärjestön tämän 
toimintakauden toimin-
tateema on Palvelua sydä-
mestä. Se on kutsu kaikille 
lioneille varmistaa, että toi-
mimme aina samasta syystä, 
miksi alun perin liityimme 
Lions-toimintaan sydämen 
kautta. 

Maailma on kokenut pal-
jon viimeisen vuoden aika-
na. Lioneina me olemme 
pakotettuja löytämään tur-
vallisia tapoja palvella näi-
nä ennennäkemättöminä 

aikoina. Aivan kuten olem-
me aina tehneet, olemme 
näinäkin aikoina toimineet 
toivon merkkinä lukemat-
tomille apua tarvitseville ih-
misille ja yhteisöille. Lah-
joituksemme kerryttävät 
Kampanja 100 -keräystä. 
Koskaan ei tiedä, kuka seu-
raavaksi on avun tarpeessa. 
Nyt Ukrainassa avun tarve 
on suunnaton. Kansainväli-
nen lionsjärjestö ja Suomen 
leijonat ovat kantaneet kor-
tensa kekoon. Naapurimai-
den Lions-klubit ovat heti 
rajan takana toimittaen ruo-
kaa, juomaa, suojaa, vaattei-
ta ja kuljetuksia eteenpäin. 
Klubien kautta avustukset 
menevät varmuudella ja no-
peasti oikeaan kohteeseen.

Palvelemme rakkaudel-
la ja myötätunnolla yhtei-
söissämme. Annamme epä-
itsekkäästi aikaamme ja 
tukeamme ja se tekee meistä 

lioneista niin erityisiä. Kun 
autamme muita, emme odo-
ta mitään vastineeksi. Silti 
saamme hyvin paljon. Pal-
velumme tarjoaa toivoa ja 
yhteyksiä suuren tarpeen 
edessä ja sitä kautta kutsu-
taan kanssaihmisiämme liit-
tymään mukaamme. Otam-
me vastaan sen ilon, jonka 
saamme, kun toteutamme 
palvelua sydämestämme.

Meidän kaikkien voimia 
tarvitaan juuri nyt maailman 
tilanteiden epävarmoina ai-
koina. Pidetään mielessä pii-
rimme teema ”Yhteistyössä 
on voimaa”. Meillä on vah-
va usko tulevaan kaikesta 
epävarmuudesta huolimat-
ta. Olemme toimineet järjes-
tönä yli 100 vuotta ja Suo-
messakin yli 70 vuotta. Ajat 
ovat muuttuneet, mutta lei-
jonia tarvitaan yhä, kenties 
entistä enemmän. Tulemme 
kohtaamaan tulevaisuuden 

yhdessä ja voittamaan kaik-
ki haasteet yhdessä. 

Menestystä Hilimoille 
Hyvän Olon Messujen jär-
jestämisessä!

Veijo Nurmikumpu
Piirikuvernööri

Piirikuvernööri Veijo Nurmi-
kumpu.

MONTA TAPAA 
TEHDÄ HYVÄÄ

LC Pudasjärvi Hilimat lah-
joitti Pikku Piitun päiväko-
din Keltasirkuille keppihe-
vosia, jotka klubi oli saanut 
lahjoituksena ilmajokisel-
ta leijona-aktiivilta Martti 
Koivumäeltä. 

Lahjoitusta vastaanot-
tamassa ovat Eeva-Leena 
Luokkanen, Hilda ja Hel-
miina sekä lahjoituksen 
luovuttajana Anna-Liisa 
Seppänen LC Hilimoista. 

Keppihevosia 
lahjoituksena 
Keltasirkuille
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Yksilöllisesti KLT-ammattitaidolla:

HERUKKA & REPOLA OY

TILI- JA VERO-
ASIAINTOIMISTO

Toritie 2, 93100 Pudasjärvi
Puh. 08 852 330/ 040 730 1513

info@herukkarepola.fi
www.herukkarepola.fi

- uusien yritysten perustamiset
- yritysmuotojen muutokset
- kirjanpidot

- veroasiat
- palkanlaskennat
- muut toimistopalvelut

040 531 6116 (toimisto) ja 0400 131 540 (päivystys).

Toritie 1 (OP:n talo, 2 kerros)
93100 PUDASJÄRVI
Puh. 040 844 2028

Edunvalvontaa ja palveluntuottamista 
Kuivaniemen, Pudasjärven, Taivalkosken, 

Posion ja Kuusamon metsänomistajille.

www.mhy.fi

Riekkopolku 8 I 97700 Ranua I 0400 396 058

AUTOKORJAAMO
PELTIKORJAAMO
AUTOMAALAAMO


